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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-
Ugwaljanza bejn is-Sessi, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jemmen li biex l-isterjotipi tal-ġeneru jinqerdu mill-midja u l-mudelli ta’ mġiba 
ugwalitarja jiġu promossi fl-industrija u fid-djar, jeħtieġ li l-valuri jitrawmu permezz ta’ l-
iskola, minn età bikrija;

2. Jirrakkomanda li l-Istati Membri jippromwovu b’mod attiv it-trattament ugwali ta’ l-
istudenti ta’ l-iskola u jieħdu passi biex jiġġieldu kontra s-segregazzjoni tax-xogħol li 
għadha teżisti fil-qasam ta’ l-edukazzjoni, fejn il-persentaġġ ta' għalliema nisa fil-livelli 
primarji u ta' qabel l-iskola obbligatorja huwa ħafna ogħla mill-persentaġġ fil-livell 
sekondarju, li għadu ddominat b'mod ċar mill-irġiel u li joffri aktar vantaġġi f'termini ta' 
rikonoxximent, ħlas u status soċjali; 

3. Jipproponi li l-Kummissjoni tikkunsidra l-adozzjoni ta’ miżuri biex iħeġġu lin-nisa 
jistudjaw suġġetti xjentifiċi u teknoloġiċi, biex iżidu l-provvista ta’ professjonisti f’dan is-
settur u jissodisfaw id-domanda li tidher ċara; 

4.. Jitlob li titneħħa kull forma ta’ diskriminazzjoni marbuta mal-ġeneru rigward il-pagi fl-
oqsma ta’ l-edukazzjoni, il-kultura, l-isport u l-komunikazzjoni, u jqis li d-dominanza tan-
nisa fix-xogħlijiet part-time u temporanji hija ta’ tħassib billi tipprova li r-rikonċiljazzjoni 
tax-xogħol mal-ħajja tal-familja u ma' l-edukazzjoni tiddependi essenzjalment min-nisa;  
jitlob, għalhekk, lill-Istati Membri sabiex iżidu l-isforzi tagħhom biex itejbu n-netwerk ta’ 
appoġġ pubbliku ta’ servizzi ta’ kura għad-dipendenti u servizzi edukattivi għat-tfal sabiex 
ix-xogħol, il-ħajja tal-familja u l-edukazzjoni jkunu jistgħu jiġu bbilanċjati aktar 
faċilment, u b’hekk jippromwovu rata ogħla ta’ impjieg fost in-nisa u jżidu l-proporzjon 
ta’ nisa fit-tagħlim matul il-ħajja;  

5. Jitlob li jittieħdu passi biex in-nisa jkunu jistgħu jkunu rappreżentati fl-entitajiet 
maniġerjali, b’mod speċjali f’oqsma fejn il-fatturi tal-ġeneru qed jipprevjenu 
rappreżentazzjoni bilanċjata; 

6. Jitlob lill-Istati Membri u biex iħeġġu lill-popolazzjoni b’mod ġenerali biex tipprattika l-
isport u tgħix ħajja fi stat tajjeb ta’ saħħa, bil-ħsieb li r-rati tal-parteċipazzjoni tan-nisa fl-
isport huma aktar baxxi. 
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