
PR\704257MT.doc PE400.495v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

2007/2206(INI)

7.2.2008

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar in-Nisa u x-xjenza
(2007/2206(INI))

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Rapporteur: Britta Thomsen



PE400.495v01-00 2/11 PR\704257MT.doc

MT

PR_INI

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW ..............................3

NOTA SPJEGATTIVA..........................................................................................................8



PR\704257MT.doc 3/11 PE400.495v01-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar in-Nisa u x-xjenza
(2007/2206(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill ta' l-20 ta' Mejju 1999 dwar in-Nisa u x-
Xjenza1,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2001 dwar ix-xjenza u s-
soċjetà u dwar in-nisa fix-xjenza2,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2003 dwar l-aċċess 
ugwali u s-sehem indaqs tan-nisa u l-irġiel fis-soċjetà ta' għarfien għat-tkabbir u l-
innovazzjoni3,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-18 ta' April 2005 dwar it-tisħiħ tar-
riżorsi umani fix-xjenza u fit-teknoloġija fiż-Żona Ewropea ta' Riċerka (8194/05), 

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' Programm ta' Qafas tal-Komunità Ewropea għall-
attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013)4 (FP7);

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Settembru 2002 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/207/KE dwar l-implimentazzjoni tal-
prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fir-rigward ta' aċċess għall-impieg, 
taħriġ professjonali u promozzjoni, u kondizzjonijiet tax-xogħol5,

– wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni bit-titolu "Xjenza u Soċjetà" tal-Kummissjoni 
(COM(2001)0714),

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma ta' l-istaff tal-Kummissjoni tal-11 ta' Marzu 2005 
bit-titolu "In-Nisa u x-Xjenza: Eċċellenza u Innovazzjoni - Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fix-
Xjenza" (SEC(2005)0370), 

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni ta' l-4 ta' April 2007 bit-titolu "Iż-Żona 
Ewropea ta' Riċerka: Perspettivi Ġodda" (COM(2007)0161), u d-dokument ta' ħidma ta' l-
istaff tal-Kummissjoni (SEC(2007)0412) li kien akkumpanja l-Green Paper imsemmija 
hawqn fuq,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Frar 2000 dwar il-komunikazzjoni mill-
Kummissjoni bit-titolu: "In-Nisa u x-Xjenza - Il-mobilitazzjoni tan-nisa għall-arrikkiment 

                                               
1 ĠU C 201, 16.7.1999, p. 1
2  ĠU C 199, 14.7.2001, p. 1
3 ĠU C 317, 30.12.2003, p. 6
4 OJ L 412, 30.12.2006, p.1.
5 ĠU L 269, 5.10.2002, p. 15.
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tar-riċerka Ewropea"1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2004 dwar il-rikonċiljazzjoni tal-
ħajja professjonali, tal-familja u dik privata2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2007 dwar pjan direzzjonali għall-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel (2006-2010)3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Settembru 2007 dwar l-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea - 20074,   

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0000/2008),

A. billi r-riċerka hija wieħed mill-oqsma kruċjali għall-iżvilupp ekonomiku ta' l-Unjoni 
Ewropea u l-Ewropa teħtieġ li timpjega 700,000 riċerkatur ieħor sabiex tissodisfa l-
istrateġija ta' Liżbona għat-tkabbir u l-impjieg,

B. billi n-nisa riċerkaturi fl-UE huma fil-minoranza b'medja ta' 35% tar-riċerkaturi li jaħdmu 
mas-settur pubbliku u ta' edukazzjoni għolja u medja ta' 18% biss tar-riċerkaturi li jaħdmu 
fis-settur privat, 

C. billi fil-pajjiżi ta' l-UE d-dejta maqsuma skond is-sess li tittratta r-riċerkaturi skond il-
kwalifiki, il-qasam tax-xjenza u l-età, għada qajla disponibbli,

D. billi r-riċerkaturi nisa jiltaqgħu ma' aktar diffikultajiet meta jippruvaw jirrikonċiljaw il-
ħajja tax-xogħol mal-ħajja tal-familja, meta mqabbla ma' rġiel riċerkaturi,

E. billi n-nuqqas ta' nisa fil-pożizzjonijiet ta' tmexxija xjentifika għadu sinifikanti,
F. billi fil-maġġoranza tal-pajjiżi s-sehem tan-nisa fuq bordijiet xjentifiċi għadu ma laħaqx il-

parità, 
G. billi wieħed mill-oqsma prijoritarji għall-azzjoni ta' l-UE fir-rigward tal-Pjan Direzzjonali 

għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi hija r-rappreżentanza ndaqs fit-teħid tad-deċiżjonijiet, 
inkluża l-mira ta' 25% tal-pożizzjonijiet ta' tmexxija fis-settur pubbliku tar-riċerka li jkunu 
f'idejn in-nisa,

H. billi l-Kunsill Ewropew għar-Riċerka ma laħaqx bilanċ fil-ġeneru b'5 nisa biss mit-22 ruħ 
fil-Kunsill Xjentifiku,

I. billi, minkejja li n-nisa jirrappreżentaw 50% ta' l-istudenti ta' l-UE u 43% tad-dottorati 
jinkisbu minnhom, fil-mejda huma għandhom biss 15% tal-karigi akkademiċi għolja u 
għaldaqstant għandhom ħafna anqas influwenza fir-rigward tal-pożizzjonijiet ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet fis-settur tar-riċerka5, 

                                               
1 ĠU C 309, 27.10.2000, p. 57
2 ĠU C 102 E, 28.4.2004, p. 492.
3 ĠU C 301 E, 13.12.2007, p. 56.
4 Testi adottati, P6_TA(2007)0423.
5 Kummissjoni Ewropea, Women & Science: Latest Statistics and Indicators – She Figures 2006, (Statistiki u 
Indikaturi dwar in-Nisa u x-Xjenza), p. 55



PR\704257MT.doc 5/11 PE400.495v01-00

MT

J. billi s-Seba' Programm ta' Qafas attwali dwar ir-Riċerka ma jeħtiġx pjanijiet ta' azzjoni 
obbligatorji fejn jidħlu kwistjonijiet ta' ġeneru għall-proposti għal proġetti,

K. billi l-istudju wrew li s-sistemi attwali ta' evalwazzjoni u reklutaġġ mhumiex newtrali fejn 
jidħol il-ġeneru,

1. Jiġbed l-attenzjoni ta' l-Istati Membri għall-fatt li s-sistemi edukattivi fl-Ewropa għadhom 
imantnu sterjotipi tas-sessi, b'mod partikulari fl-oqsma tar-riċerka bħax-xjenzi naturali;

2. Jinnota li l-kultura u l-kunċetti kulturali ta' "riċerka", "riċerka tajba", "eċċellenza" u 
"innovazzjoni" jistgħu jostakolaw il-karrieri tan-nisa fix-xjenza; 

3. Jinnota l-iżbilanċ persistenti bejn is-sehem tan-nisa fil-livelli differenti tal-karrieri 
xjentifiċi, u jemmen li sabiex jiġu stabbiliti miżuri effettivi biex itejbu s-sitwazzjoni, 
jistgħu jinħtieġu soluzzjonijiet alternattivi għall-mudell attwali aċċettat b'mod wiesa' tal-
"pajp li jqattar"; iqis il-mudell tal-"fatturi li jiġbdu u li jimbuttaw" bħala alternattiva, 
minħabba li jqis l-interrelazzjoni ta' fatturi differenti, bħalma huma l-ambjent tax-xogħol, 
il-mudelli ta' eżempju, il-kompetizzjoni, il-ħtiġijiet ta' mobilità u r-responsabilitajiet tal-
familja;

4. Jinnota li l-approċċ konvenzjonali għall-evalwazzjoni ta' l-"eċċellenza" u r-"rendiment" 
f'termini ta' numru ta' publikazzjonijiet għandu t-tendenza li jagħmel stima baxxa tal-ħiliet 
li spiss jitqiesu li huma ta' karattru femminili, bħalma huma l-ħiliet ta' komunikazzjoni;

5. Jiddispjaċih li l-waqfiet li n-nisa jagħmlu fil-karrieri xjentifiċi għal raġunijiet ta' familja 
għandhom impatt ħażin fuq l-opportunitajiet ta' karriera għalihom, minħabba li ħafna mill-
kollegi rġiel ma jiqfux mix-xogħol u jistgħu jilħqu pożizzjonijiet ta' livell simili f'età 
iżgħar u jsibu ruħhom f'vantaġġ fil-karrieri tagħhom fil-ġejjieni; għaldaqstant jitlob li l-età 
ma titqiesx bħala kriterju ta' eċċellenza jekk ma titqiesx is-sitwazzjoni tal-familja;

6. Jinnota li l-mobilità hija wieħed mill-mezzi kruċjali sabiex ikun żviluppat u żgurat tkabbir 
professjonali fil-qasam tar-riċerka u jinnota li dan jista' jkun diffiċli li jiġi rikonċiljat mal-
ħajja tal-familja; 

7. Jinnota li, filwaqt li l-proċessi attwali ta' reklutaġġ għandhom it-tendenza li jżommu l-
istejtus quo u jiffavorixxu l-impjieg ta' riċerkaturi rġiel, proċeduri ta' reklutaġġ aktar 
miftuħa u trasparenti jkabbru l-possibilità li l-kwalitajiet li għandhom it-tendenza li 
jinsabu aktar fix-xjenzjati nisa jiġu rikonoxxuti u apprezzati;

8. Jilqa' b'sodisfazzjon l-attivitajiet mwettqa mill-Pjattaforma Ewropea ta' Xjenzjati Nisa 
maħsuba sabiex iżżid is-sehem tan-nisa fix-xjenza u żżid in-numru ta' nisa xjenzjati
f'pożizzjonijiet ta' teħid ta' deċiżjonijiet;

9. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tniedi inizjattivi li jqajjmu l-kuxjenza fil-komunità 
xjentifika, kif ukoll fost dawk li jfasslu l-politika, dwar il-kwistjoni ta' l-opportunitajiet 
indaqs fix-xjenza u fir-riċerka;

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jużaw proċessi ta' reklutaġġ aktar 
trasparenti u sabiex jipprevedu l-obbligu li jiżguraw bilanċ bejn is-sessi f'bordijiet ta' 
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evalwazzjoni u kumitati ta' għażla, u jiżguraw li jkunu magħmula minn mhux anqas minn 
40% nisa u mhux anqas minn 40% rġiel;

11. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li fil-Programm ta' Qafas FP7 tingħata l-attenzjoni 
lill-kwistjoni tan-nisa u x-xjenza billi jingħata taħriġ immirat għas-sensibilizzazzjoni dwar 
il-ġeneru lil dawk li għandhom pożizzjoni ta' teħid ta' deċiżjonijiet, lil dawk li jiffurmaw 
parti minn bordijiet ta' konsultazzjoni jew ta' evalwazzjoni, dawk li jħejju sejħiet għal 
proġetti u proposti u dawk li jmexxu negozjati dwar kuntratti;

12. Jenfasizza l-irwol ta' l-infrastruttura sabiex jitħaffef il-bilanċ sostenibbli bejn ix-xogħol u 
l-ħajja provata, kif ukoll l-importanza li titkabbar is-sigurtà ta' karrieri fix-xjenza;

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex itejbu s-sitwazzjoni billi jintegraw 
il-lat familjari permezz ta' possibilitajiet għal sigħat ta' ħidma flessibbli, għal faċilitajiet 
imtejba tal-kura tat-tfal, possibilitajiet li jiġu koperti l-ispejjeż marbuta mal-ħtieġa li 
familja titlaq minn artha għal pajjiż ieħor, kif ukoll għall-aċċessibilità għal 
dispożizzjonijiet ta' sigurtà soċjali fuq livell transkonfinali; jappella għal kundizzjonijiet 
imtejba f'dak li huwa liv tal-ġenituri;

14. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex ibiddlu d-definizzjonijiet ta' 
"eċċellenza" u ta' "riċerkatur tajjeb", sabiex iqisu u jegħlbu d-differenzi bejn il-karrieri fix-
xjenza għall-irġiel u għan-nisa; jenfasizza li r-riċerkaturi nisa jikkontribwixxu għad-dinja 
tar-riċerka b'perspettivi u għażliet ta' suġġetti ta' riċerka differenti; 

15. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jieħdu azzjonijiet pożittivi li 
jinkuraġġixxu riċerkaturi nisa u sabiex ikunu żviluppati aktar l-iskemi ta' appoġġ u ta' 
konsulenza, kif ukoll ta' politiki mmirati ta' promozzjoni; jinnota li miżuri sempliċi bħal 
sentenza li tinkuraġġixxi lin-nisa partikolarment ħalli japplikaw urew li jagħtu riżultati 
pożittivi ħafna;

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiddedikaw fondi ta' riċerka mmirati 
għan-nisa sabiex jagħmlu tajjeb għan-nuqqas ta' fondi għan-nisa fir-riċerka;

17. Jenfasizza l-importanza li l-bniet jitħeġġu sabiex jieħdu karrieri xjentifiċi u jissuġġerixxi li 
l-Kummissjoni u l-Istati Membri jagħmlu dan billi jippromwovu r-riċerkaturi nisa bħala 
mudelli ta' eżempju u billi jadottaw u jimplimentaw miżuri oħra li jwasslu sabiex jintlaħaq 
dan l-għan;

18. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex isaħħu aktar in-netwerk ta' xjenzjati 
nisa fuq livell nazzjonali, reġjonali u ta' l-UE, fattur li ġie identifikat bħala strument 
fundamentali biex jinġibed numru akbar ta' nisa xjenzjati u sabiex nisa diġà xjenzjati 
jitħeġġu sabiex jipparteċipaw fid-dibattitu politiku u sabiex jittejjeb l-avvanz professjonali 
tagħhom;

19. Iqis il-pjanijiet ta' azzjoni fejn jidħlu kwistjonijiet ta' ġeneru fl-istadju tal-proposta u ta' l-
evalwazzjoni ta' Programmi ta' Qafas Ewropej bħala parti essenzjali ta' l-istrateġija 
ġenerali ta' l-integrazzjoni tas-sessi u tal-politika ta' l-ugwaljanza bejn is-sessi ta' l-Unjoni 
Ewropea/Kummissjoni; għaldaqstant jemmen li għandhom jibqgħu jkunu parti integrali 
tal-finanzjament Ewropew għar-riċerka;
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20. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex twettaq evalwazzjoni ta' nofs iż-żmien ta' l-istrumenti 
għall-integrazzjoni tas-sessi fl-FP7;

21. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni, u 
lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-rapport għandu l-intenzjoni li jidentifika l-ostakli soċjali, kulturali u ta' tip ieħor li huma 
responsabbli għan-nuqqas ta' rappreżentanza ta' nisa fix-xjenza. Huwa se jintroduċi fil-qosor 
il-kuntest tal-qagħda tal-lum, iżda l-fokus prinċipali tar-rapport se jkun li jħares lejn il-ġejjieni 
u sabiex jidentifika soluzzjonijiet possibbli, kif ukoll l-aħjar prattiki, sabiex tinsab soluzzjoni 
għas-sitwazzjoni. L-isfond tar-rapport huwa l-qagħda attwali fl-Ewropa, fejn hemm 
rappreżentanza baxxa ta' nisa fil-qasam tax-xjenza.

L-istatistika turina li aktar hemm nisa milli rġiel li jkomplu l-edukazzjoni għolja, iżda fejn tiġi 
għal għażla ta' karriera fir-riċerka, in-numru ta' rġiel għadu akbar minn dak tan-nisa. Iż-żieda 
qawwija tan-nisa fl-edukazzjoni għolja la wasslet għal bidla li tikkorrispondi fil-perċentwali 
bejn irġiel u nisa f'oqsma partikulari ta' studju jew professjonijiet - jiġifieri bidla fis-
segregazzjoni orizzontali bejn l-irġiel u n-nisa - u lanqas ma eliminat id-differenza speċifika 
fil-pagi ta' bejnhom. 

Għalfejn għandna nħabblu rasna dwar is-segregazzjoni bejn l-irġiel u n-nisa fix-xjenza? 
Hemm żewġ raġunijiet. L-ewwelnett, ċerti oqsma tax-xjenza jgawdu minn prestiġju aktar 
għoli minn oħrajn; ir-rappreżentanza baxxa ta' nisa f'oqsma ta' prestiġju għoli (bħall-fiżika) 
ifisser li, fil-medja, in-nisa xjenzjati għandhom status aktar baxx mill-irġiel xjenzjati. It-tieni, 
jista' jkun li għad niffaċċjaw problema ta' nuqqas ta' xjenzjati f'setturi diffiċli. Jekk it-talent 
sabiex jitwettaq xogħol diffiċli ħafna ma jkunx relatat mas-sess, ir-riserva ta' nies għal dawn 
is-setturi tkun ħafna akbar jekk in-nisa jipparteċipaw bis-sħiħ fix-xjenza.

Ir-riċerkaturi nisa għadhom minoranza fis-settur pubbliku u fis-setturi ta' edukazzjoni għolja, 
bin-nisa jkopru medja Ewropea ta' 35% fiż-żewġ setturi. Madankollu fil-pajjiżi kollha dawn 
is-setturi għandhom perċentwalitajiet ogħla ta' riċerkaturi nisa milli fis-settur ta' l-intrapriża 
tan-negozju, fejn il-medja ta' l-UE hija ta' 18% skond l-aktar dejta riċenti, iżda hemm 
differenzi kbar bejn il-pajjiżi. Il-pajjiżi bl-anqas perċentwali ta' nisa fir-riċerka fin-negozju 
huma l-Ġermanja (11.8%), l-Awstrija (10.4%) u l-Olanda (8.7%), filwaqt li l-Latvja, il-
Bulgarija u r-Rumanija kollha għandhom aktar minn 40% f'dan il-qasam li huma nisa. Is-
sitwazzjoni qed titjieb bil-mod ħafna. Ir-rata ta' żieda tar-riċerkaturi nisa hija ogħla minn dik 
ta' l-irġiel f'anqas minn nofs il-pajjiżi, u f'xi ftit pajjiżi il-perċentwali ta' riċerkaturi nisa naqas.

Il-mod kif inhuma mqassmin ir-riċerkaturi skond l-oqsma ewlenija tax-xjenza juri xejriet 
differenti għall-irġiel u għan-nisa. Fost ir-riċerkaturi rġiel fis-settur ta' l-edukazzjoni għolja, 
54% jaħdmu fix-xjenza naturali u fl-inġinerija, meta mqabbla ma 37% fost ir-riċerkaturi nisa. 
Dawn ix-xejriet fl-oqsma wiesgħa tax-xjenza naturalment jirriflettu l-għażliet ta' studju 
magħmula mill-irġiel u nisa fl-edukazzjoni għolja. F'dawn l-aħħar snin ġew preżentati diversi 
studji li jqabblu l-pajjiżi u l-perjodi storiċi fid-dawl tas-segregazzjoni orizzontali tas-sessi. 
Huma jindikaw li fl-aħħar għoxrin sena n-numru ta' nisa fl-inġinerija żdied f'ħafna mill-
pajjiżi. Madankollu din iż-żieda hi pjuttost żgħira u spiss aktar baxxa minn oqsma oħra ta' 
studju u professjonijiet. Fi kliem ieħor: iż-żieda fin-numru ta' nisa tinsab l-aktar fl-oqsma ta' 
studju li diġà kellhom perċentwali għoli ta' nisa.

Numru ta' fatturi individwali li jiddeterminaw l-għażliet individwali jirreferu għall-isterjotipi 
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tal-ġeneru. L-isterjotipi tal-ġeneru huma perċezzjonijiet simplifikati, iżda li spiss għandhom 
għeruq fondi, tal-karatteristiċi ta' l-irġiel u tan-nisa. Huma jkomplu 'jitimgħu' l-irwoli speċifiċi 
għas-sessi u s-segregazzjoni tax-xogħol skond is-sess. Ċerti kunċetti ta' ħsieb jassumu li l-
isterjotipi tal-ġeneru jiġu ffurmati waqt il-proċess ta' soċjalizzazzjoni filwaqt li oħrajn jgħidu 
li huwa proċess ta' produzzjoni u riproduzzjoni ta' rwoli ta' rġiel u ta' nisa li jseħħ matul il-
ħajja kollha. Il-karatteristiċi tipiċi ta' l-irġiel - skond xi sterjotipi tas-sessi - jinkludu, fost l-
oħrajn, l-interess tagħhom f'affarijiet tekniċi, kompetenzi analitiċi, talent għas-snajja, fokus 
fuq il-karriera u ambizzjoni professjonali, kapaċità li jasserixxu lilhom infushom, dominanza, 
egoiżmu, u dispożizzjoni li jużaw tattika sabiex jimpressjonaw. Mill-banda l-oħra, sterjotipi 
tipiċi ta' karatteristiċi femminili jinkludu l-fatt li huma meqjusa bħala li jħobbu t-tfal, 
għandhom interess fil-familja, japprezzaw l-armonija, huma empatiċi, emozzjonali, u altruisti. 
Naturalment l-inġinerija hija assoċjata ma' l-isterjotipi ta' l-irġiel aktar milli tan-nisa - b'hekk 
il-professjonijiet f'dan is-settur huma meqjusa ta' natura tipikament maskili u t-tendenza hi li 
ma jkunux l-ewwel għażla tan-nisa.

L-isterjotipi tas-sessi mhux biss huma importanti għall-għażliet li jagħmlu l-irġiel u n-nisa fir-
rigward ta' l-oqsma ta' studju tagħhom, iżda jistgħu wkoll jinfluwenzaw il-proċess tat-teħid ta' 
deċiżjoni li jikkonċerna l-assenjazzjoni ta' impjiegi jew l-iffinanzjar tar-riċerka. Kriterji ta' 
rekltuaġġ ibbażati fuq sterjotipi maskili jwasslu għall-preferenza li jintgħażlu l-irġiel filwaqt li 
kriterji ta' rekltuaġġ ibbażati fuq sterjotipi femminili jwasslu għall-preferenza li jintgħażlu n-
nisa.

Il-kuntest tal-familja, kif ukoll il-mekkaniżmi ta' inklużjoni u esklużjoni fost gruppi ta' pari, 
huma wkoll fatturi li jagħmlu differenza fuq livell interpersonali. Jekk tifla fiċ-ċkunija tagħha 
tilgħab bil-kompjuters u ġugarelli tekniċi, hija tista' tiġi eskluża mill-ħbieb bniet tagħha. 
F'sitwazzjoni bħal din l-appoġġ u l-inkuraġġiment min-naħa tal-familja jkunu riżorsi soċjali 
importanti. Tabilħaqq, studenti nisa fl-inġinerija u f'oqsma oħra tax-xjenza spiss ikollhom 
talanqas ġenitur wieħed bi professjoni f'waħda minn dawn l-oqsma. Dan juri wkoll kemm 
huwa importanti li jkun hemm mudell femminili ta' eżempju li tkun taħdem fi professjoni jew 
qasam ta' studju tipikament maskili.

Minkejja l-aċċess dejjem jikber għan-nisa fl-edukazzjoni għolja u l-proporzjon dejjem jikber 
ta' gradwati nisa fl-inġinerija u f'oqsma oħra tax-xjenza teknika, huwa ta' l-għaġeb li s-
segregazzjoni orizzontali bejn is-sessi f'ħafna pajjiżi ftit li xejn naqset. L-eżistenza ta' "saqaf 
tal-ħġieġ" jew "art li twaħħal"  għan-nisa li jippruvaw jipprogressaw lejn pożizzjonijiet ogħla 
hija ddokumentata sewwa u tolqot l-oqsma kollha tax-xogħol, anke dawk li huma ddominati 
min-nisa. In-nuqqas tan-nisa fil-karigi ta' tmexxija hija aktar serja fl-impjiegi fix-xjenza u fit-
teknoloġija milli f'oqsma oħra. Fl-ogħla livelli fl-universitajiet in-nisa jokkupaw 15% (2003) 
tal-karigi ta' professuri u l-ekwivalenti tagħhom u dan huwa żieda ta' żewġ punti perċentwali 
meta mqabbel ma' l-1999. Id-dejta dwar il-parteċipazzjoni tan-nisa fuq bordijiet xjentifiċi turi 
differenzi kbar minn pajjiż għall-ieħor. Il-pajjiżi tat-tramuntana għandhom livelli viċin il-
50%, iżda fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi il-parità għadha ma ntlaħqitx u l-perċentwali hija aktar 
baxxa minn 10% f'diversi mill-Istati l-Membri l-ġodda.

It-tendenza internazzjonali fid-diskussjoni tal-qasma bejn is-sessi u l-ġerarkija fl-istituti ta' 
riċerka turi struttura li tixbah "pajp" jew "kanal" li jwassal mill-istudent tad-dottorat sal-
pożizzjoni ta' professur. Ħafna riċerkaturi jibdew bid-dottorat, ikomplu bil-post-dottorat, isiru 
riċerkaturi jew assistenti professuri, u mbagħad jiġu promossi għal professuri aggregati u 
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wħud minnhom fl-aħħar isiru professuri, kif jidher fil-Figura 3.1. Jekk il-parteċipazzjoni tan-
nisa tvarja minn livell għall-ieħor, jitqies li dan il-"pajp" ikun qed "iqattar", jiġifieri li n-nisa 
riċerkaturi jħallu l-"pajp" minħabba li ma jiġux promossi. 

Huma u javvanzaw fil-karriera professjonali tagħhom, ix-xjenzjati aktar għandhom ċans ta' 
promozzjoni f'livelli ogħla. Aktar ma huma jgħaddu snin fil-professjoni, akbar hija l-
probabilità li jkunu promossi. Madankollu, il-promozzjoni tidher li sseħħ aktar bil-mod fin-
nisa milli fl-irġiel: skond l-istatistika d-differenzi bejn is-sessi huma sinifikanti.

Id-dħul aktar tard tan-nisa fix-xjenza ma jistax waħdu jispjega l-preżenza dgħajfa tan-nisa fil-
kategoriji għolja tal-Kunsill Superjuri tar-Riċerka Xjentifika (CSIC), minħabba li għall-istess 
tul ta' karriera fix-xjenza, il-promozzjonijiet fin-nisa huma aktar bil-mod milli fl-irġiel. Hemm 
dejta li turi li differenzi fil-produttività jistgħu jikkontribwixxu sabiex jispjegaw 
promozzjonijiet anqas fost in-nisa f'ċerti oqsma (xjenza tal-materja, bijoloġija/bijomediċina, 
fiżika), iżda dan mhuwiex il-każ f'oħrajn. Id-differenzi fil-karattri personali, fatturi soċjali u l-
aċċess għal riżorsi intużaw bħala argumenti sabiex jispjegaw id-differenzi fil-produttività u l-
inugwaljanza bejn is-sessi fix-xjenza.

Fost il-fatturi ta' organizzazzjoni u istituzzjonali tas-segregazzjoni tas-sessi hemm 
mekkaniżmi ta' inugwaljanza li joperaw fuq livell ta' strutturi bħal ditti, istituti ta' riċerka, jew 
istituzzjonijiet għall-iffinanzjar tar-riċerka. Mekkaniżmi istituzzjonali importanti li jolqtu s-
segregazzjoni tas-sessi huma l-proċessi ta' reklutaġġ, il-prattiki ta' promozzjoni, il-proċessi 
tat-teħid ta' deċiżjonijiet u ta' evalwazzjoni, u l-preżenza ta' kulturi fil-post tax-xogħol li jkunu 
tipikament maskili jew femminili.

Il-proċessi ta' reklutaġġ jew ta' għażla ftit li xejn għadhom ġew studjati, l-aktar minħabba 
diffikultajiet fl-aċċess għal dejta istituzzjonali relattiva. Is-segregazzjoni bejn is-sessi fil-
proċessi ta' reklutaġġ jew ta' l-għażla sseħħ f'numru ta' stadji konsekuttivi: il-mod kif il-
kandidati potenzjali jiġu mgħarrfa u miġbuda lejn il-karigi, l-'interview', l-offerta għal 
impjieg, u l-kwalità ta' l-offerta mogħtija, jiġifieri s-salarju tal-bidu u l-benefiċċji offruti. Kull 
wieħed minn dawn l-istadji jista' jiġi influwenzat mit-trattament differenti ta' l-irġiel u tan-
nisa, u d-deċiżjonijiet tar-reklutaġġ jistgħu jkunu kkondizzjonati minn sterjotipi tal-ġeneru 
jew minn tendenza li jintgħażlu persuni ta' l-istess sess. L-irwol li għandhom il-proċessi ta' 
promozzjoni u ta' evalwazzjoni f'li joħolqu segregazzjoni bejn is-sessi huwa saħansitra anqas 
iddokumentat minn dak tal-prattiki għar-reklutaġġ. Fir-rigward tar-rati ta' suċċess fil-kisba ta' 
finanzjament, m'hemm l-ebda differenza statistika sinifikanti, bħala regola l-irġiel għadhom 
jirnexxu ftit aktar min-nisa, u f'ċerti oqsma f'xi pajjiżi hemm differenzi konsiderevoli. Mill-
banda l-oħra, in-numru baxx ħafna ta' applikazzjonijiet ippreżentati minn nisa, pereżempju fil-
qasam ta' l-inġinerija, huwa fattur li jillimita ħafna aktar. Fl-aħħarnett, sabiex jingħata 
eżempju ta' kulturi fil-post tax-xogħol li jkunu tipikament maskili jew femminili: "Li jagħżluk 
bħala inġinier ifisser li jkollok il-qagħda ta' inġinier, titkellem bħal inġinier, u ġġib ruħek bħal 
inġinier. F'ħafna postijiet tax-xogħol dan ifisser li jkollok il-qagħda, titkellem u ġġib ruħek 
bħall-irġiel"1, - u din għada vera sal-lum.

Dawn ir-riżultati juru li jinħtieġu numru ta' rakkomandazzjonijiet sabiex jitkabbar is-sehem 
tan-nisa fix-xjenza u fit-teknoloġija matul il-karriera kollha tagħhom, fost l-oħrajn:
                                               
1 Robinson, J.G. u J.S. McIlwee (1991), “Men, Women, and the Culture of Engineering”,
The Sociological Quarterly, 32: 406.
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– l-intensifikazzjoni ta' attivitajiet li jippromwovu l-karrieri xjentifiċi fost in-nisa.
– il-garanzija li tkun implimentata l-integrazzjoni tas-sessi fl-UE u f'programmi nazzjonali.
– l-iżvilupp ta' opportunitajiet ta' karrieri xjentifiċi għal riċerkaturi rġiel u nisa fil-qasam 

akkademiku u mhux akkademiku ta' riċerka.
– it-tnedija ta' programm trans-dixxiplinari ta' żvilupp tar-riżorsi umani għaċ-ċentri ta' 

riċerka.
– il-ħolqien ta' programmi avvanzati għall-pożizzjonijiet ta' tmexxija fix-xjenza, 

pereżempju: il-komunikazzjoni interkulturali u interdixxiplinari, il-kompetenza fi 
kwistjonijiet tal-ġeneru, il-kapaċitajiet ta' tmexxija fix-xjenza u fit-taħriġ/superviżjoni, il-
kompetenza fl-għoti tal-pariri, eċċ.
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