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Diskors ta’ Merħba u Ftuħ

Dr Ruth Farrugia, Direttur Ġenerali, Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà

F’isem il-Fondazzjoni tal-Presidenti għall-Ġid tas-Soċjetà, għandi pjaċir kbir nilqagħkom għal dan
l-avveniment li jfakkar il-Jum Internazzjonali tan-Nisa. Din hija t-tielet sena li l-Fondazzjoni qiegħda toħloq
spazju sikur u rispettuż għal diskussjoni dwar kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem li huma marbuta malugwaljanza, mal-ekwità u mal-ekwivalenza bejn is-sessi. Fl-ewwel sena, tajna ħarsa lejn in-nisa f’dawn
l-aħħar 100 sena filwaqt li fakkarna l-istadji importanti u l-progressi li saru u għamilna dekostruzzjoni
tal-benesseri mill-perspettiva tal-mara. Ħadna r-rakkomandazzjonijiet li saru tul dik is-sessjoni għand ilKamra tad-Deputati, u llum kuntenti ngħidu li ngħataw attenzjoni u taw riżultati. Is-sena l-oħra ċċelebrajna
lin-nisa fil-letteratura u fl-arti f’għodwa b’attendenza tajba ħafna fil-Kavallier ta’ San Ġakbu, li inkludiet
l-anteprima ta’ wirja ta’ żfin minn YADA. Organizzajna wkoll il-wiri tal-film Suffragette fl-Università ta’ Malta,
b’valutazzjoni akkademika mid-direttur Susan Gavron li offriet narrattiva storika. Diparti tiegħi nirringrazzja
minn qalbi lill-kontributuri kollha għall-ideat rikki tagħhom. Dawn l-attivitajiet differenti u l-eżiti tagħhom
tniżżlu kollha bil-miktub, u l-pubblikazzjoni finali tagħhom qiegħda tinqasam magħkom hawnhekk illum.
Din tinkludi diversi papers ta’ riflessjoni u r-rakkomandazzjonijiet li saru mill-parteċipanti.
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Għal darb’oħra l-avveniment tagħna din is-sena huwa rispons dirett għall-feedback li rċevejna. In-nies
jinsabu mħassba dwar ir-rati miżeri tan-nisa fit-tmexxija u fil-politika f’pajjiżna. Malta għandha wieħed millaktar livelli baxxi ta’ rappreżentanza politika femminili fl-UE. Filwaqt li l-medja Ewropea hija kważi 50%,
ir-rata tar-rappreżentanza femminili f’Malta hija 29.9%. Inqas minn mara waħda minn kull 30 impjegata
tinsab fil-livell tal-bord tat-tmexxija, u mill-inqas nofs il-kumpaniji kbar nett għandhom bordijiet mingħajr
almenu mara waħda. It-tweġiba tagħna għal dawn il-kwistjonijiet kienet li noffru dan l-ispazju ta’ riċerka
bit-tama li nipproponu xi suġġerimenti konkreti li jistgħu jwasslu għal bidliet fil-politika u fil-prattika. Ser
inkunu qegħdin niċċelebraw ukoll in-nisa fil-politika u fit-tmexxija flimkien mal-kisbiet tagħhom. M’hemmx
xi ngħidu, biħsiebna wkoll neżaminaw l-ostakli għall-parteċipazzjoni u għar-rappreżentanza tan-nisa u
nidentifikaw modi kif nistgħu negħlbuhom.
Waħda mill-entitajiet il-ġodda tal-Fondazzjoni tal-Presidenti għall-Ġid tas-Soċjetà ħadet dan l-avveniment
f’idejha u ppjanat u organizzat – flimkien mat-tim ewlieni tagħna – din l-attività tagħna tal-lum. Qiegħda
nirreferi għall-Forum for Active Community Engagement, jew fil-qasir ‘FACE’, u nixtieq nirringrazzja lillmembri kollha tagħha għax-xogħol iebes li għamlu biex tellgħu dan l-avveniment.
Ninsabu wkoll kuntenti u kburin li llum qed nipprovdu pjattaforma għat-tnedija tal-NGO ġdida Network of
Young Women Leaders. Matul is-sena li għaddiet rajna li dan il-grupp stimulanti ta’ nisa żgħażagħ minn
sfondi differenti jingħaqdu biex iwaqqfu sistema ta’ appoġġ għan-nisa żgħażagħ fit-tmexxija, u għandna
nisimgħu mingħandhom iktar tard.
Inħossuna privileġġjati ħafna wkoll li għandna l-parteċipazzjoni ta’ żewġ nisa mexxejja fil-qasam tal-politika:
Catarina Chinnici u Zita Gurmai, li t-tnejn għandhom ħafna esperjenza fil-Parlament Ewropew u fil-partiti
politiċi rispettivi tagħhom. Grazzi lilkom it-tnejn talli qegħdin magħna llum. Ninsabu ħerqana li nisimgħu
l-kliem tagħkom mimli għaqal u kuraġġ.
Onorati wkoll li jkollna magħna l-Eċċellenza Tagħha l-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca. Żgur
li l-Eċċellenza Tagħha tista’ tagħtina għadd kbir ta’ indikaturi mill-ħajja politika tagħha, u aktar importanti
minn dan, ċerta li għandha ħafna x’tgħidilna rigward it-tmexxija nfisha – l-aktar għaliex tokkupa l-aktar
kariga eminenti ta’ awtorità f’dan il-pajjiż. Aktar minn hekk, hija tagħmel parti minn minoranza ta’ presidenti
nisa fid-dinja. Ninsabu xxurtjati li għandna lilha tispirana bl-esperjenza u bl-għarfien tagħha, fi spirtu ta’
ġenerożità, ta’ attiviżmu u ta’ tmexxija. Hemm nisa notevoli u meraviljużi oħrajn f’din il-kamra, li kollha
jmexxu b’mod individwali u personali. L-avvanz tal-femminiżmu f’Malta rari kien iktar qawwi milli huwa llum
f’din il-kamra bħalissa.
Grazzi talli qegħdin tieħdu sehem f’dan l-avveniment. Ejjew nagħmlu l-Jum tan-Nisa tal-2017 avveniment
memorabbli.
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Introduzzjoni, Forum for Active Community Engagement
Dr Marie Briguglio, Dr Marceline Naudi u s-Sinjura Amy Camilleri Zahra

Il-Forum for Active Community Engagement, jew ‘FACE’, twaqqaf biex joffri pjattaforma pubblika għallħidma u għar-riċerka li qed twettaq il-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà. Ħafna mill-ħidma
mwettqa mill-Fondazzjoni tista’ tinxtered aħjar fil-komunità, iżda wkoll – u daqstant ieħor importanti –
hemm ħafna għarfien fil-komunità li jenħtieġ jiġi jitla’ ’l fuq biex jinforma l-politika. Għalhekk ‘FACE’ inħolqot
bħala interfaċċja bejn il-komunità u l-Fondazzjoni.
Din hija l-ewwel sensibilizzazzjoni pubblika tal-ħidma tagħna, li tiċċelebra lin-nisa fil-politika u fir-rwoli ta’
tmexxija flimkien mal-kisbiet tagħhom filwaqt li tiddiskuti l-ostakli li jiffaċċjaw in-nisa biex jilħqu pożizzjonijiet
bħal dawn u l-modi biex negħlubhom. Fl-approċċ tagħna għal dan l-avveniment, ridna nisimgħu mingħand
għadd ta’ nisa li rnexxew tajjeb fi sferi differenti. Ħsibna li nibagħtu kwestjonarju qasir lil nisa Maltin li huma
Membri tal-Parlament, Membri tal-Parlament Ewropew, kunsilliera lokali, presidenti ta’ NGOs u nisa oħrajn
f’pożizzjonijiet ta’ tmexxija. Lil dawn għamilnilhom ftit mistoqsijiet li ntużaw biex jiġġeneraw ideat, tagħrif
u għarfien rigward aspetti differenti tan-nisa f’pożizzjonijiet ta’ tmexxija u fil-politika. Staqsejnihom x’kien
wassalhom biex jidħlu f’dawn il-karigi, x’appoġġ irċevew u x’kienu l-aktar ostakli diffiċli li kellhom jegħlbu.
Staqsejnihom ukoll dwar l-elementi pożittivi tar-rwoli tagħhom, l-akbar kisbiet li għamlu u kif jaħsbu li nisa
oħra jistgħu jitħeġġu jieħdu rwoli simili. Ridna naqsmu dan l-għarfien biex inkunu nistgħu ninkuraġġixxu
lin-nisa, kemm lil dawk żgħażagħ kif ukoll lil dawk inqas żgħażagħ, biex ma jaqtgħux qalbhom u biex
“jippersistu”, kif qalet waħda mill-parteċipanti tagħna. Dawn it-tweġibiet sawru l-bażi tal-preżentazzjoni
tagħna.
Fuq livell politiku, in-nuqqas ta’ rappreżentanza tan-nisa kkaġuna l-ħolqien ta’ klassi politika li mhijiex
tassew rappreżentattiva tas-soċjetà. Il-parteċipazzjoni politika tan-nisa ġġib gwadann tanġibbli għaddemokrazija, u taffettwa kemm il-firxa ta’ kwistjonijiet ta’ politika li jitressqu kif ukoll it-tipi ta’ soluzzjonijiet
li jiġu proposti. Dan jgħodd ukoll għal karigi oħra ta’ tmexxija. Kif wieġbet waħda mill-parteċipanti, “taħlita
tajba taż-żewġ sessi tipproduċi l-aħjar riżultati għas-soċjetà”. U aħna tabilħaqq irridu l-aħjar riżultati!
Tlabna lill-mexxejja nisa tagħna jwieġbu dawn il-ftit mistoqsijiet bil-vidjo jew bl-awdjo jew bil-miktub sal-24
ta’ Frar 2017, bi tħejjija għall-avveniment li sar kmieni f’Marzu. Sa dik id-data rċevejna total ta’ sitt risposti
bil-miktub u tweġiba waħda bil-vidjo. Irċevejna wkoll żewġ tweġibiet oħra bil-vidjo u ħames tweġibiet
oħra bil-miktub wara tmiem l-iskadenza, u għażilna li ninkludu minnhom kemm stajna fil-preżentazzjoni.
Ir-risposti bil-miktub tressqu b’mod anonimu, għalkemm fil-każ ta’ dawk li għażlu li jwieġbu bil-vidjo jew
bl-awdjo ma kienx possibbli li tinżamm l-anonimità matul il-preżentazzjoni.
B’kollox kellna tweġibiet minn tliet membri tal-Parlament Ewropew, sindku wieħed, ħames presidenti ta’
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organizzazzjonijiet lokali mhux governattivi, erba’ ambaxxaturi u membru wieħed tas-servizz ċivili. U b’xorti
tajba kollha kellhom ħafna xi jgħidu.
It-tema prinċipali li ħarġet mit-tweġibiet dwar għaliex ħadu r-rwoli rispettivi tagħhom kienet marbuta malbidla pożittiva fis-soċjetà u fl-istess waqt mal-għoti ta’ servizz lil ħaddieħor:

“Il-prijorità tiegħi kienet li nagħti vuċi.”
“...biex inkun ta’ servizz għall-organizzazzjoni u nagħtiha l-appoġġ tiegħi.”
“Li nkun vuċi f’isem gruppi emarġinati.”
Ħafna mill-mexxejja, naturalment, semmew ukoll li waqt illi lum igawdu r-rwoli rispettivi tagħhom xorta
ffaċċjaw ukoll għadd ta’ sfidi. Madankollu l-aspett stimulanti ġie pperċepit bħala element pożittiv. Filfatt
bosta qalu li d-diversi sfidi ppreżentati mir-rwoli tagħhom għamluhom aktar iddeterminati li jirnexxu, bħala
mod biex jagħtu prova lilhom infushom u lil ħaddieħor li jistgħu jagħmluha:

“Sfida kbira.”
Tema oħra komuni li ħarġet mir-risposti tagħhom kienet li l-biċċa l-kbira tan-nisa matul is-snin irċevew xi
forma ta’ gwida. Ilkoll tkellmu b’ħafna tifħir dwar il-gwidi rispettivi tagħhom, u qiesu li l-gwida kienet fattur
imprezzabbli li ppermettielhom jilħqu r-rwoli rispettivi tagħhom. Barra minn hekk, huma rrikonoxxew ilvalur tar-rwol li kellha kull gwida individwali f’ħajjithom:

“...mexxejja mara oħra għarfet il-potenzjal tiegħi, għenitni u tatni
l-opportunità li nikber.”
“L-imgħallma tiegħi: kura ġenwina u flessibbiltà.”
“Il-kuraġġ u l-appoġġ ta’ dawk li jemmnu fil-fehma tiegħi kienu
imprezzabbli.”
“... kien hemm nies li ġew qabilna li wittewlna triqtna.”
“In-nisa tal-ġenerazzjoni tiegħi fix-xogħol, [...] għalija li twelidt fis-snin
ħamsin, għamluha aktar faċli għan-nisa żgħażagħ biex jirnexxu f’dawn
il-karigi.”
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Apparti mill-gwida, żewġ aspetti komuni oħra msemmija mill-mexxejja rigward dak li ppermettielhom
jirnexxu kienu l-importanza tal-appoġġ finanzjarju u morali. L-appoġġ politiku mill-partit rispettiv tagħhom
kien aspett wieħed imsemmi min-nisa li kisbu suċċess fil-kariga. F’dar-rigward, diversi qalu li ma kienx
biss l-appoġġ ta’ partit politiku li kien importanti, iżda wkoll dak mogħti minn politiċi individwali kif ukoll
l-appoġġ minn persuni speċifiċi fi ħdan il-partiti politiċi li tawhom l-għajnuna u l-appoġġ fi triqthom.
Il-mexxejja nisa tal-NGOs apprezzaw l-appoġġ li rċevew minn voluntiera fl-għaqdiet tagħhom. Dan it-tip
ta’ appoġġ għenhom u ħeġġiġhom biex jieħdu r-rwol ta’ tmexxija li għandhom. L-appoġġ mill-ħbieb u
mill-familji ssemma bħala l-aktar forma kruċjali ta’ appoġġ mill-parteċipanti kollha, kemm jekk fil-politika u
kemm jekk fi rwoli oħra ta’ tmexxija. Filfatt tema rikurrenti f’dar-rigward kienet l-appoġġ li ħafna minnhom
ingħataw minn missierhom kif ukoll mill-partners tagħhom.

8

“...biex dawn in-nisa rnexxew, warajhom kellu jkollhom sistema li
ssostnihom.”
“...il-mantra li tgħin lill-unità tal-familja.”
Din l-aħħar kwotazzjoni tmur kontra l-idea li n-nisa li jinsabu f’pożizzjonijiet ta’ tmexxija qed jonqsu mirresponsabbiltajiet familjali tagħhom – hawnhekk din tqieset bħala xi ħaġa li ssaħħaħ l-unità familjali.
Madankollu, minkejja l-appoġġ li l-biċċa l-kbira ta’ dawk li wieġbu rċevew matul il-ħajja tax-xogħol u
personali tagħhom, bosta għadhom isibuha diffiċli li joħolqu bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, speċjalment
dawk li għandhom responsabbiltajiet familjali. Dan naturalment għadu problema persistenti għal ħafna
nisa. In-nuqqas ta’ sinkronizzazzjoni bejn l-impenji familjali u professjonali tal-parteċipanti, in-nuqqas ta’
ħin f’sens ġenerali u r-reazzjonijiet kultant negattivi minn oħrajn dwar dan kollu kienu kwistjonijiet li nħassu
bil-kbir minn dawn il-mexxejja. Uħud mis-suġġerimenti utli f’dar-rigward tal-aħħar kienu dawn:

“Ċerti kummenti trid sempliċement tinjorahom.”
“Għalhekk tħallix lil ħaddieħor iwaqqgħek ħażin.”
Barriera oħra li ġiet enfasizzata minn bosta kienet il-kwistjoni li n-nisa jkollhom jidħlu f’setturi ddominati
mill-irġiel bħall-korpi diplomatiċi u l-arena politika. F’soċjetajiet fejn id-diskors dominanti jżomm l-idea li
t-tmexxija maskili hija n-norma, barriera oħra li kellha tingħeleb mill-biċċa l-kbira tal-parteċipanti kienet ilbiża’ internalizzat tagħhom li jfallu:

“... il-biża’ li ma nasalx u l-biża’ mill-mhux magħruf.”
Dan is-sens ta’ biża’ reġa’ tqajjem b’mod speċjali minn dawk li jaħdmu fl-isferi politiċi u diplomatiċi. Huma
ħassew li proprju għaliex ma kinux irġiel, kellhom jagħtu prova tal-ħiliet tagħhom b’modi li l-kontropartijiet
maskili tagħhom ma kellhomx għalfejn. F’għajnejn bosta mill-parteċipanti, f’ċerti istituzzjonijiet din ilkwistjoni partikulari kienet aggravata bin-nuqqas ta’ netwerk ta’ appoġġ, bl-attitudnijiet negattivi abbażi
tal-età u b’oħrajn misoġeni:
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“Il-ġlieda biex l-opinjoni tiegħek tkun irrispettata.”
“L-isfortuna tal-isterjotipi sessisti kontra n-nisa li jpenġuhom ormonali
u emozzjonali żżejjed biex jidħlu f’qagħda fejn jieħdu deċiżjonijiet
importanti fit-tfassil tal-politika.”
Minkejja l-bosta sfidi u ostakli li l-parteċipanti kellhom jegħlbu, huma rrappurtaw ukoll għadd ta’ esperjenzi
pożittivi li għamlu tajjeb għall-aspetti negattivi, u dan f’dak li sejħulu “rwol ta’ sodisfazzjon”. Huma ndunaw
b’kemm filfatt kienu b’saħħithom ġaladarba rnexxielhom jegħlbu l-ostakli msemmija hawn fuq. Huma
jemmnu li hemm sens ta’ saħħa f’li tkun mara li rnexxielha tegħleb dawn l-ostakli, u dak minnu nnifsu jagħti
ħafna poter. Dan ikun megħjun mill-interess tal-mexxejja fl-iżvilupp u fl-espansjoni professjonali tagħhom,
li huwa karatteristika li għandha titħeġġeġ fin-nisa kollha.

“Nilħqu l-potenzjal tagħna u nirsistu biex nikbru aktar.”
Ħafna ħassew id-dmir li jkunu xempju għal nisa u bniet oħrajn, b’mod partikulari għal uliedhom. Dan kien sinifikanti
ħafna għaliex il-biċċa l-kbira tal-parteċipanti rnexxielhom jidħlu u jirnexxu f’setturi ddominati mill-irġiel. L-idea
li jispiraw lil uliedhom ħeġġet lil dawn in-nisa biex jegħlbu l-bosta ostakli li ffaċċjaw fir-rwoli rispettivi tagħhom:

“...għax naf li uliedi l-bniet qegħdin jarawni.”
Kważi l-mexxejja nisa kollha enfasizzaw ukoll l-importanza tal-ħidma f’tim u kif il-ħidma f’tim kellha sehem
kbir fis-suċċess tagħhom. Waħda ħasset li l-appoġġ u l-kuraġġ li rnexxielha toħloq permezz tas-sens ta’
ħidma f’tim filfatt huma l-akbar kisba tagħha:

“L-akbar kisba tiegħi hija xi ħaġa li naqsam mal-kollegi.”
Meta ntalbu jwieġbu dwar x’jista’ jsir biex tingħata għajuna lin-nisa l-oħra ħareġ bil-qawwi li jenħtieġ illi
n-nisa jgħinu lin-nisa l-oħra. Irridu “nispiraw, nivvalidaw, nivvalorizzaw u ninvolvu l-intersezzjonijiet kollha
tan-nisa”, inklużi nisa LGBTIQ, nisa minn etniċitajiet jew reliġjonijiet differenti u nisa b’diżabbiltà, fost oħrajn.
Irridu nemmnu f’nisa oħrajn, kif qalulna. Jenħtieġ ukoll nużaw l-esperjenzi tagħna biex ninkuraġġixxu u
niggwidaw lil bniet billi naqsmu magħhom il-bosta modi li bihom jistgħu jagħtu kontribut fil-bini ta’ dinja
aħjar. In-nisa għandhom jgħinu ’l xulxin fit-tkissir tal-isterjotipi li għadhom mxerrda mas-soċjetà:
10
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“Nemmen li l-ġenerazzjoni li jmiss ta’ nisa żgħażagħ u nisa b’saħħithom
huma dawk li llum tara jibnu ’l xulxin.”
“...li ssir aktar b’saħħtek fl-għarfien li lkoll flimkien aħna qawwija
u li tħossok parti mill-iżvilupp tal-istorja huwa eċċitanti u jagħti
sodisfazzjon...”
Punt importanti li tqajjem huwa li jenħtieġ li n-nisa jkunu viżibbli fir-rwoli fejn isir it-teħid tad-deċiżjonijiet
reali, sabiex l-oħrajn ikunu jafu li huma parti mill-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet:

“Agħti lin-nisa mhux biss aktar rwoli, iżda rwoli aħjar.”
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Jenħtieġu aktar xempji għan-nisa u għall-bniet, u kulħadd, jiġifieri kemm l-irġiel u kemm in-nisa, jeħtieġ ikun
parti minn bidla kulturali sabiex dan tassew iseħħ. Filwaqt li din il-bidla hija meħtieġa fis-soċjetà tagħna
b’mod ġenerali, din hija meħtieġa b’mod partikulari fl-isfera politika fejn hemm bżonn li niċċaqalqu qatigħ
mill-fehma li l-politika hija klabb tal-irġiel biss. Filwaqt li bħalissa għandna aktar membri Maltin nisa filParlament Ewropew, għad hemm rappreżentanza baxxa ħafna tan-nisa fil-parlament lokali:

“Irrid nara aktar uċuħ ta’ nisa fir-ritratti. Kemm darbi rajna ritratti,
kollha fl-ilbiesi tagħhom u darba fil, ara, hemm mara fosthom. Waw!”
Allura b’mod ġenerali, filwaqt li nirrikonoxxu b’mod ċar li jenħtieġ nippersistu ladarba “l-perseveranza
hija ċ-ċavetta biex naslu”, u la t-triq li ħadu mhix l-eħfef waħda, u ladarba ffaċċjaw u għadhom jiffaċċjaw
bosta sfidi, irridu nagħrfu wkoll li l-mexxejja nisa tagħna kienu wkoll pożittivi ħafna, inkuraġġanti ħafna u
ispirazzjoni għalina lkoll.
Dawn huma xi kummenti finali li għandhom jgħinuna fi triqtna:

“Tagħmilhiex waħdek – imxi m’oħrajn.”
“In-nies notevoli kollha li ltqajt magħhom u tgħallimt minnhom tul it-triq.”
“Ara l-viżjoni tiegħek tieħu l-ħajja.”
“Ħaddan l-isfidi – Għożż l-esperjenzi.”
U fl-aħħar:

“Rawwem il-ħolm!”
Nagħlaq b’dan il-kumment finali – jenħtieġ inrawmu l-ħolm, kemm tagħna stess u kemm dawk ta’ nisa oħra:

“Għax tassew nistgħu.”
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Workshops
Il-parteċipanti tqassmu f’ħames workshops, li nqasmu permezz ta’ ħames kuluri differenti: Aħdar, Oranġjo,
Blu, Aħmar u Isfar. Kull grupp intalab iwieġeb ħames mistoqsijiet:
•
•
•
•
•

X’appoġġ jeħtieġu n-nisa biex jidħlu fi rwoli ta’ tmexxija?
X’inhuma l-fatturi li jfixklu jew jaqtgħu qalb lin-nisa milli jidħlu fi rwoli bħal dawn?
X’taħseb li huma l-elementi pożittivi tal-preżenza tan-nisa fi rwol ta’ tmexxija?
Kif taħseb li nistgħu ninkuraġġixxu lil nisa oħra biex jidħlu dawn ir-rwoli?
Kif nistgħu nkunu promoturi qalbiena tal-bidla?

Kull grupp ħatar għalih wieħed mill-membri tiegħu bħala rapporteur biex jirrapporta lura dwar dak li kien
ġie diskuss.

Aħdar
Il-grupp aħdar kien magħmul minn diversi nisa – erba’ mill-politika, erba’ minn NGOs, erba’ f’karigi ta’
tmexxija, żewġ diplomatiċi u erba’ studenti.
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Tema ċentrali minnhom kienet il-ħtieġa għall-bini tal-kapaċità, permezz tal-bini tal-kunfidenza, tannetwerking u tal-ħiliet irreġistrati. Kien hemm kummenti dwar l-arena tal-politika nnifisha, u rigward ilħtieġa li jinbidel il-kuntest attwali li fih in-nisa jistgħu jieħdu sehem. Kien hemm diskussjoni dwar il-bsaten
fir-roti u dwar kemm il-politika hija logħba maħmuġa. Barra dan, in-nisa ma ridux iħossuhom sempliċement
xi miżura obbligatorja meta l-partiti politiċi jiġu biex iressqu kandidati nisa.
Ir-rapporteur semmiet li l-grupp iddiskuta r-rwol tan-nisa fil-ħajja familjali, u kif ħafna drabi n-nisa jkunu
mistennija jieħdu aktar rwoli ta’ kura. Il-parteċipanti tal-grupp qablu li jenħtieġ jingħata iktar piż lil-lijv talpaternità, minflok ma nibqgħu niffokaw biss fuq il-lijv tal-maternità.
Il-grupp tkellem dwar jekk in-nisa għandhomx jimmiraw li jiksbu l-ugwaljanza jew l-ekwità fil-politika u fuq ilpost tax-xogħol, u dan l-argument għandu diversi sfumaturi. Dan imbagħad żviluppa f’diskussjoni dwar il-ħtieġa
li nippromwovu b’mod attiv spazji għan-nisa. Saret ukoll referenza għall-kwoti – xi ħaġa relattivament ġdida.
F’ħafna minn dawn ir-rwoli ta’ tmexxija kif ukoll fid-diplomazija, l-ivvjaġġar huwa xi ħaġa partikularment
eżiġenti fir-rigward tal-familja. Il-finanzi għandhom sehem xejn inqas, u hemm ukoll il-ħtieġa li n-nisa
jitħarrġu u jitħejjew biex ikollhom aċċess għal dan il-qasam.
Fil-grupp kien hemm qbil li jenħtieġ li n-nisa jingħataw aktar appoġġ ta’ kull xorta: morali, finanzjarju,
familjali kif ukoll appoġġ li jinkuraġġixxi l-bini tal-kapaċità sabiex jidħlu fil-politika.

Oranġjo
L-ewwel kwistjoni li ddiskuta l-grupp oranġjo kienet l-appoġġ li n-nisa jeħtieġu sabiex jidħlu fil-politika u
jidħlu fi rwoli ta’ tmexxija. Forma ewlenija ta’ appoġġ li tkellmu dwarha kienet dik tal-appoġġ familjali, u
kemm hu importanti għan-nisa li jkollhom familja li tappoġġja u tinkuraġġixxi l-konvinzjonijiet tagħhom.
Kien hemm qbil li l-edukazzjoni hija fattur importanti fir-rigward tal-inkuraġġiment u tal-appoġġ li jingħata
lin-nisa sabiex jieħdu rwoli bħal dawn fit-tmexxija u fil-politika. Dan il-proċess xi drabi jista’ jiġi mfixkel minn
mentalitajiet u sterjotipi li ilhom ankrati fis-soċjetà, saħansitra fi ħdan is-sistema edukattiva nnifisha.

“...xi kultant dawn l-isterjotipi jkollhom l-għeruq fil-familji tagħna, fissistema edukattiva tagħna, u ma ningħatawx il-gwida xierqa li għandha
nsibu fil-familja u fl-edukazzjoni tagħna...”
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Il-grupp enfasizza l-fatturi pożittivi li n-nisa jġibu f’dawn ir-rwoli. Huma stqarru li d-diversità hija importanti
ħafna u li n-nisa joffru perspettiva differenti fil-mod kif naraw l-affarijiet. In-nisa jistgħu jipprovdu elementi
differenti għat-tmexxija u modi ta’ ħsieb dwar ir-rwoli ta’ tmexxija.
Il-viżibbiltà ta’ nisa oħra li jieħdu dawn ir-rwoli u dik ta’ kapijiet nisa tista’ tħeġġeġ lill-bniet biex isegwu
l-istess direzzjoni. Kif nistgħu nkunu promoturi qalbiena tal-bidla? M’għandniex inħallu lin-nuqqasijiet tagħna
jiddefinixxuna. Il-parteċipanti qablu li fil-ħajja n-nisa kollha ser jiltaqgħu mad-diffikultajiet. Ser niltaqgħu
kemm ma’ rġiel u kemm ma’ nisa li ma jagħrfux l-importanza li n-nisa jirnexxu fi rwoli ta’ tmexxija, u xi minn
daqqiet dan jista’ jpoġġi lin-nisa f’qagħda li jirrikunsidraw u jiddubitaw l-ambizzjonijiet tagħhom. Jenħtieġ li
n-nisa jwarrbu fil-ġenb dawn il-perċezzjonijiet u jibqgħu għaddejjin ’l quddiem u jappoġġajw lil nisa oħrajn
u lill-bniet tagħna. Irridu wkoll inrabbu lis-subien tagħna b’tali mod li jagħtu aktar appoġġ fil-ġlieda favur
l-ugwaljanza bejn is-sessi, u nħeġġu lin-nisa biex jieħdu sehem fil-politika u biex jilħqu rwoli ta’ tmexxija.
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Blu
Għal darb’oħra, waħda mit-temi ċentrali li ddiskuta dan il-grupp kienet dik tal-appoġġ li jeħtieġu n-nisa, u
kif in-nisa jistgħu jgħinu ’l xulxin biex “jitilgħu s-sellum.” Kien hemm qbil li jenħtieġ tingħata aktar gwida u li
l-piżijiet familjali jinqasmu mal-partners tagħhom. Il-parteċipanti ddiskutew dak li jxekkel lin-nisa milli jiksbu
pożizzjonijiet ta’ tmexxija, u lkoll qablu li wieħed mill-fatturi ewlenin li jfixkel lin-nisa huwa li ħafna drabi
jkunu mistennija jċedu l-ħin ħieles tagħhom sabiex jaqdu r-responsabbiltajiet familjali tagħhom, speċjalment
meta jkollhom karriera.
Indikaw id-differenzi fl-esperjenzi tan-nisa maturi u ta’ oħrajn iżgħar, u ssuġġerew li l-ġenerazzjonijiet iżgħar
tan-nisa għandhom esperjenzi aktar pożittivi rigward id-dħul fil-politika jew f’karigi ta’ tmexxija.

“Huma sabuha eħfef biex jilħqu rwoli ta’ tmexxija minn nisa ikbar
minnhom."
Il-grupp saħaq fuq il-ħtieġa li kulħadd ikun qalbiena favur il-bidla. Il-parteċipanti stqarru li għad għandna
bżonn nissuperaw l-istadju li nrawmu l-bidla fl-imħuħ u fil-qlub.
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Aħmar
L-ewwel ħaġa li ssemmiet kienet il-ħtieġa għall-appoġġ familjali. Il-grupp qabel li n-nisa jeħtieġu għajnuna
sabiex jibbilanċjaw il-karrieri tagħhom u l-ħajja tal-familja. Il-parteċipanti semmew li lin-nisa spiss isirulhom
ċerti mistoqsijiet li lill-irġiel ma jsirulhomx, b’mod speċjali rigward it-tfal, anke jekk iż-żewġ partners ikunu
responsabbli b’mod ugwali għall-kura ta’ wliedhom.

“...staqsew lilha u mhux lilu. Għaliex lilha biss? It-tfal huma tiegħu wkoll.”
Qablu dwar il-ħtieġa tal-appoġġ finanzjarju u dwar il-fatt li f’dan ir-rigward in-nisa sikwit ikollhom it-tendenza
li jħaddnu perspettiva aktar orjentata lejn il-familja. Enfasizzaw l-importanza li jiġu sfidati l-isterjotipi li
jinsabu mifruxa mas-soċjetà kollha, flimkien mal-mentalitajiet li għad għandhom bosta persuni rigward innisa fil-politika u fil-pożizzjonijiet ta’ tmexxija.

“... in-nisa ġieli ma tantx itejbu s-sitwazzjoni dwar dawn l-isterjotipi,
għax joħolquhom huma stess ukoll.”
In-nisa għandhom jispiraw, jappoġġjaw u jgħallmu waħda lill-oħra, l-iżjed sabiex ikunu jistgħu jgħinu ’l xulxin
biex iwittu t-triq u jħarrġu lil oħrajn. Irridu nibdlu l-ostakli tagħna f’rimonti. Il-fallimenti tagħna m’għandhom
qatt jiddefinixxuna.

Isfar
Il-punt ewlieni ta’ diskussjoni f’dan il-grupp kien dwar “x’differenzi ġġib mara fit-tmexxija u fil-politika
apparagun mal-irġiel”.
Il-grupp qabel li saru ħafna avvanzi kbar u importanti fl-ugwaljanza bejn is-sessi, b’mod speċjali fl-aħħar
seklu. Madankollu l-parteċipanti stqarru li fadal ħafna aktar xi jsir. Id-differenzi prinċipali fl-opinjonijiet kienu
dwar l-idea tal-kwoti u dwar jekk dawn humiex xi ħaġa pożittiva jew le.

“... għandi niġi impjegata bħala mara sempliċement għax il-kumpanija
tkun teħtieġ timla xi kwota, jew għax filfatt kapaċi nagħmel ix-xogħol?”
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Il-konklużjoni f’dan ir-rigward kienet il-ħtieġa li jinħolqu aktar opportunitajiet għan-nisa. Għandhom jitrawmu
aktar ħiliet sabiex in-nisa jkunu jistgħu jmorru għall-intervisti, biex il-ħiliet tagħhom jiġu rrikonoxxuti bissħiħ u biex jintgħażlu għaliex ikunu l-aħjar kandidati għar-rwol inkwistjoni, minflok jiġu mxekkla fil-proċess
minħabba li huma nisa.
Fl-istess waqt il-grupp staqsa għaliex, fl-2017, minkejja li qegħdin jiggradwaw mill-Università aktar nisa
milli rġiel, dan imbagħad mhuwiex rifless fil-karigi ta’ tmexxija fejn għad hemm proporzjon ogħla ta’ rġiel.
Staqsew ukoll jekk f’dawn il-karigi n-nisa jagħtux kontribut differenti mill-irġiel, u dan il-punt ġie diskuss
b’mod jaħraq.
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Diskussjoni’

“Hemm enerġija tant kbira
fil-kamra llum. Din l-enerġija
trid tibqa’ hemm 24 siegħa
kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa,
365 ġurnata fis-sena.”

“Dalgħodu kont
qiegħda nagħti
taħriġ lis-servizzi talistudenti. Xorta għadu
interessanti tara kif
l-isterjotipi jiddefinixxu
lis-sistema edukattiva
tagħna. Dawn huma
persuni mħarrġa biex
jistaqsu kollox b’mod
kritiku. Għad illi
huma lesti jitgħallmu,
xorta għad hemm ilħtieġa għat-taħriġ,
qabelxejn fis-sistema
edukattiva tagħna.
Ċerti attitudnijiet iridu
jiġu sfidati sa minn età
żgħira ħafna. Il-ftehim
tat-tfal huwa xi ħaġa li
tissawwar, u dan jibni
ġejjieni għal għada
li jkun differenti millqagħda tal-lum.”

“Ħaġa tajba li ninsabu
hawnhekk, u aħna nisa li
jagħtu s-setgħa lil nisa oħrajn
ħalli anke huma jkunu mexxejja
kunfidenti. Iżda għandna
niffukaw ukoll fuq is-subien
iż-żgħar. Irridu nwassluhom
jifhmu li n-nisa u l-bniet
huma ugwali. Irridu nagħtu
s-setgħa lis-subien tagħna
biex jagħtu l-attenzjoni, biex
irawmu u biex ikunu sensittivi.
Nistgħu napprezzaw iddifferenzi tagħna, imma dawn
id-differenzi m’għandhomx
jillimitaw il-potenzjal tagħna.”
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“Din l-enerġija għandna neħduha magħna kull fejn ngħixu,
kull fejn naħdmu. Hawnhekk hawn kostitwenza iżgħar fletà li tħoss li s-sitwazzjoni tal-lum mhix ħażina daqs dik li
kellha l-ġenerazzjoni preċedenti. Dan jista’ jkun indikazzjoni
li l-affarijiet illum qed isiru aħjar, għalkemm mhux daqs kemm
nixtiequ. Dan fih innifsu jindika progress. Madankollu nisa
oħrajn iħossu li l-istatistika titkellem waħidha.”

“Qed nippriedkaw lil dawk ġà konvinti. Għandna nsibu forum
– u mhux biss f’Jum in-Nisa – b’udjenza ugwali ta’ rġiel u nisa
fil-kamra, ħalli nippreżentaw dawk l-istatistiċi li aħna pjuttost
familjari magħhom. Għalkemm l-affarijiet illum qed isiru aħjar,
xi rġiel tal-età tiegħi mingħalihom li issa kollox sew, għax
għandna president mara. Jaħsbu li dan ifisser li wasalna. Le,
ma wasalniex. Neħtieġu aktar xempji. U mhux biex nuru li issa
wasalna, iżda biex nuru li hemmhekk neħtieġu aktar nies.
Irridu dejjem nippruvaw ngħidu iva għall-opportunitajiet.”
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Tnedija tan-Network of Young Women Leaders
Samantha Pace Gasan, Fundatriċi

Lura fl-2015, il-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà organizzat avveniment simili għal dan. Waqt
il-workshops saru ħafna diskussjonijiet. Kont qiegħda nipprova nagħmel xi ftit punti, iżda ħassejt li xi wħud
fil-kamra ma kinux interessati f’dak li kelli ngħid. Ironikament, tul is-sessjoni plenarja xi ħadd irrefera għallħtieġa li aktar nisa żgħażagħ jitkellmu dwar il-kwistjonijiet tas-sessi. Wara dak l-episodju bdejt naħdem fuq
it-teżi. Kien waqt sessjoni ta’ brainstorming li Dr Andrea Dibben u jien iddeċidejna li nistħarrġu l-esperjenzi u
l-perċezzjonijiet ta’ attivisti nisa żgħażagħ rigward il-parteċipazzjoni politika. L-istudju kwalitattiv tfassal biex
jidentifika l-fatturi li jikkontribwixxu fil-parteċipazzjoni u fl-ambizzjonijiet tan-nisa żgħażagħ, biex jesplora kull
sfida li għaddew minnha u l-opinjonijiet tagħhom dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi fl-isfera politika u finalment
l-aspirazzjonijiet u l-intenzjonijiet futuri tagħhom biex isegwu karriera politika. Waqt id-diskussjoni dwar ilmistoqsijiet tal-intervisti, ħsibt li nistaqsi lill-parteċipanti jekk dawn kinux interessati f’netwerk ta’ mexxejja
nisa żgħażagħ. It-tnax-il mara żagħżugħa lkoll appoġġjaw dil-idea. U għaldaqstant illum ninsabu hawnhekk.
In-Network of Young Women Leaders huwa NGO mhux partiġġjana li għandu l-għan li jippromwovi u
jinkuraġġixxi l-parteċipazzjoni tan-nisa żgħażagħ fit-tmexxija, b’attenzjoni speċjali fuq l-isfera politika. It-tim
eżekuttiv huwa magħmul minn seba’ nisa żgħażagħ b’identitajiet, sfondi u gradi ta’ attiviżmu differenti. F’punt
partikulari fi triqtna sibna ’l xulxin u bdejna naħdmu flimkien favur din il-kawża. Xi wħud minnkom proprju dalħin abbli qed jaħsbu: “xi trid tikseb sewwasew?” L-ewwel nett, irridu naraw l-istess kundizzjonijiet għall-irġiel
u għan-nisa fil-politika u fil-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet. In-nisa żgħażagħ jiffaċċjaw intoppi doppji kaġun talintersezzjonalità tal-età u tas-sess, apparti ħtija ta’ karatteristiċi oħrajn. F’konverżazzjoni li kelli f’Malta malPresident tal-ELSA (Assoċjazzjoni tal-Istudenti tal-Liġi Ewropea, Malta) s-Sinjura Bernice Saliba staqsiet jekk
hemmx studenti żgħażagħ rġiel illi, sewsew bħalna, jaħsbu: “x’għandi nagħmel bil-karriera tiegħi meta nikber
u jkolli t-tfal?” Kif jistgħu n-nisa żgħażagħ jaspiraw li jkunu mexxejja kemm-il darba ma jkollna ebda garanzija li
l-isforzi u l-ħidma tagħna ser jissarfu f’suċċess tanġibbli? Barra minn hekk, filwaqt li aħna lkoll nifhmu l-ħtieġa
li jkollna aktar nisa f’korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet, xorta nħossu wkoll il-ħtieġa li nkunu rrappreżentati minn
dawk in-nisa. Għaliex x’inhu mela l-punt li jkollok bilanċ ta’ 50/50 bejn is-sessi jekk imbagħad dan ma jirriżultax,
b’mod ġenerali, f’aktar promozzjoni tal-ekwità, tal-ġustizzja u tas-sigurtà? Jekk dan ma jwassalx għal politiki
sensittivi għall-ġeneru jew jekk il-kwistjonijiet tan-nisa ma jitpoġġewx fuq l-aġenda? It-tieni nett, allura, irridu
aktar mexxejja nisa li jgħixu b’valuri femministi u li jisfidaw il-patrijarkija minn pożizzjonijiet ogħla fis-soċjetà.
In-Network of Young Women Leaders għandu l-intenzjoni li jidentifika, jissensibilizza u jaħdem kontra
l-barrieri li jxekklu l-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa żgħażagħ f’pożizzjonijiet ta’ tmexxija. Aħna ser nagħmlu
ħilitna kollha biex nisfidaw l-inugwaljanzi bejn is-sessi fl-isferi kollha, għax jekk mara tkun qiegħda iġġarrab
il-vjolenza, jekk ikollha nuqqas ta’ aċċess għas-saħħa u għad-drittijiet sesswali u riproduttivi tagħha, jew
jekk ma tkunx tista’ tkompli l-edukazzjoni tagħha, il-ħila tagħha li tmexxi tisfa’ milquta.
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Fl-aħħar nett, għandna l-għan li noħolqu netwerk ta’ mexxejja nisa żgħażagħ li jappoġġjaw lil xulxin. Innetwerking għandu rwol importanti fit-tlugħ tas-sellum, u għalhekk nemmnu li bis-saħħa ta’ netwerk bħal
dan in-nisa żgħażagħ ikunu jistgħu jwieżnu ’l xulxin u jinfiltraw fl-isferi ddominati mill-irġiel. Ngħid dan
b’ċerta kburija. Bosta minnkom illum, fostkom l-Eċċellenza Tagħha l-President ta’ Malta, kellhom sehem
sinifikanti fil-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Intom xempji għal nisa żgħażagħ bħalna. Intom ilpijunieri li wittejtu t-triq għan-nisa biex ikunu jistgħu jaslu lil hinn minn dak li kien soċjalment aċċettabbli.
Ta’ dan aħna nirringrazzjawkom, iżda issa rridu ningħaqdu magħkom ħalli mmexxu ’l quddiem l-ugwaljanza
bejn is-sessi. Hawnhekk quddiemi qiegħda nara mhux biss għaqda tad-drittijiet tan-nisa, iżda l-potenzjal
li n-nisa żgħażagħ jappoġġjaw lil xulxin issa u fil-ġejjieni. Il-potenzjal li jimmobilizzaw ruħhom favur iddrittijiet tagħhom, li jieħdu r-riedni fuq il-ħajja tagħhom u li jsiru l-persuni li jixtiequ jkunu.
Bħala femministi żgħażagħ – u qiegħda nitkellem f’isem it-tim kollu tan-netwerk – nemmen illi dana ser
ikun wieħed mill-aktar mumenti li ser jagħmilna kburin – il-mument meta bdejna nsawru flimkien il-mewġa
li jmiss ta’ mexxejja nisa f’Malta.
Grazzi.
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Caterina Chinnici MEP

Grupp tal-Allejanza Progressiva tas-Socjalisti u d-Demokratici fil-Parlament Ewropew

Is-Sinjura Caterina Chinnici hija avukat, maġistrat u politika Taljana. Ħadmet f’ħafna oqsma interessanti talliġi, inkluż fil-Qorti tal-Minorenni bħala prosekutur. Fl-2014 inħatret Membru tal-Parlament Ewropew malPartit Demokratiku. Hija għadha kif ħarġet awtobijografija u taqdi r-rwol ta’ ko-president tal-Intergrupp
tal-Parlament Ewropew dwar id-Drittijiet tat-Tfal. Il-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà kellha
l-pjaċir tospitaha f’Jannar fil-konferenza ‘Lost in Migration’ organizzata b’kollaborazzjoni ma’ Missing
Children Europe. Hija wkoll membru tal-Intergrupp tal-Parlament Ewropew dwar l-Integrità, it-Trasparenza,
il-Ġlieda Kontra l-Korruzzjoni u l-Kriminalità Organizzata kif ukoll tal-Grupp LIBE.
Missieri kien imħallef. Iqatel mill-Mafja fl-1983. Ħdimt ħafna bħala imħallef, fil-ġustizzja tal-minorenni, u issa
fil-Parlament Ewropew. Diffiċli nsegwi l-passi tal-aħħar diskorsi ta’ ispirazzjoni, imma ser nipprova. Grazzi,
Eċċellenza Tiegħek, talli lqajtni f’Malta mill-ġdid.
In-nisa jikkostitwixxu aktar minn nofs il-popolazzjoni globali. Il-parteċipazzjoni u l-kontribut tagħhom
fil-proċess politiku mhux biss huwa importanti għall-komunità, iżda wkoll, anzi iżjed minn hekk, dritt
fundamentali. Madankollu, minkejja dan, nafu li kemm fil-livell lokali kif ukoll fil-livell globali, in-nisa ġew
imrażżna sew fit-tmexxija u sew fir-rappreżentanza politika. In-nisa mhumiex irrappreżentati biżżejjed fiddibattitu politiku. Huwa wkoll inqas probabbli li jilħqu pożizzjonijiet ewlenin u strateġiċi, ikunu xi jkunu
l-kompetenzi effettivi tagħhom. Ġeneralment, illum mhuwiex diffiċli għan-nisa biex jidħlu fl-arena politika.
Hemm bosta nisa li huma fil-politika. Madankollu għad hemm lakuna. In-nisa ħafna drabi ma jsirux mexxejja.
Nemmen li din hija kwistjoni kulturali. F’ħafna pajjiżi, bħall-Italja, in-nisa kisbu d-drittijiet ċivili biss matul isseklu 20. Madankollu, sa mill-bidu, dan ġie rrikonoxxut bil-kliem iżda mhux tabilħaqq fl-azzjoni.
L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi, li huwa korp awtonomu tal-Unjoni Ewropea, ippermetta
li ssir valutazzjoni tal-progress miksub fl-ugwaljanza bejn is-sessi u żviluppa Indiċi tal-Ugwaljanza bejn isSessi (EIGE) li jevalwa l-impatt tal-politiki tal-UE. Ir-riżultati juru persistenza fil-wisa’ ta’ disparità bejn issessi. Hemm differenza kbira fl-indiċi EIGE fi Stati Membri differenti. Dan juri kif il-pajjiżi jimpenjaw ruħhom
b’modi differenti favur it-tisħiħ tal-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa. L-ogħla pajjiżi kklassifikati f’dak li
għandu x’jaqsam mal-ugwaljanza bejn is-sessi huma l-pajjiżi Skandinavi, fejn hemm ukoll l-ogħla perċentwal
ta’ nisa fil-politika – kemm fil-parlament kif ukoll fil-kabinett. Fil-livell Ewropew nistgħu ninnotaw li minn naħa
l-perċentwal tan-nisa fil-Parlament Ewropew huwa ogħla minn dak tal-Parlament Nazzjonali, bl-eċċezzjoni
ta’ xi ftit pajjiżi. U min-naħa l-oħra jista’ jiġi enfasizzat li kien hemm żieda fl-għadd ta’ nisa li jokkupaw
karigi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet. Tali żieda fir-rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament Ewropew tkabbar illivell ta’ rappreżentanza demokratika taċ-ċittadini tal-UE, u tgħin biex il-Parlament jikseb l-integrazzjoni
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tal-ugwaljanza bejn is-sessi b’mod aktar effettiv. Din id-data kollha tgħidilna li sar progress sinifikanti, iżda
madankollu llum ir-regola tan-nisa fil-politika u fl-istituzzjonijiet xorta għadha limitata għall-oqsma ewlenin,
u dan minkejja iktar minn 50 sena ta’ politiki dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi.
F’dan ir-rigward, John Stuart Mill, fix-xogħol tiegħu tal-1869 The Subjection of Women kiteb: “Nistgħu
nazzardaw ngħidu li l-għarfien li l-irġiel jistgħu jiksbu dwar in-nisa, anke dwar kif kienu qabel u dwar kif
inhuma issa, biex ma nsemmix kif għad jistgħu jkunu, huwa tabilħaqq inkomplet u superfiċjali, u dejjem ser
ikun hekk, sakemm in-nisa nfushom ikunu qalu dak kollu li għandhom xi jgħidu. Daż-żmien għadu ma wasalx,
u jekk qatt jasal ser jagħmel dan bil-mod il-mod.” U tassew, anke seklu u nofs wara, dak iż-żmien għadu
ma wasalx. L-ostakli li jxekklu l-implimentazzjoni attwali tad-drittijiet tan-nisa għadhom ma tneħħewx.
Dawn l-ostakli jimblukkaw b’mod globali l-ugwaljanza effettiva fid-drittijiet kif imsemmija fid-Dikjarazzjoni
Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti.
Intlagħab rwol importanti fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni tan-nisa mill-Kumitat tal-Parlament Ewropew

25

għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (FEMM). U kif diġà għidt, sar ħafna progress biex in-nisa jidħlu
fin-negozju u fil-politika permezz ta’ miżuri speċifiċi adottati mill-Istati Membri. Dawn jinkludu l-introduzzjoni
tal-kwoti jew ir-riformi kostituzzjonali li jrawmu aċċess ugwali għall-proċessi elettorali, jew il-promozzjoni ta’
dispożizzjoni speċifika dwar opportunitajiet ugwali bejn in-nisa u l-irġiel fil-ħajja pubblika, bħal fl-elezzjoni
Ewropea fl-Italja fl-2014. Minkejja dawn il-miżuri, ir-riżultati għadhom mhumiex sodisfaċenti. Studji statistiċi
mill-2014 jikkonfermaw illi bosta votanti, irrispettivament mis-sess tagħhom, iqisu li l-irġiel huma aktar adattati
għat-tmexxija. Huwa biss f’oqsma speċifiċi bħas-servizzi soċjali u l-benessri, il-kultura, il-familja, l-edukazzjoni
u l-kura tas-saħħa li nistgħu ninnotaw preferenza ġenerali favur in-nisa. Filfatt dawn huma l-pożizzjonijiet li
s-soltu jimtlew min-nisa. Għaldaqstant qabelxejn għandu jsir sforz mill-politiċi biex nifhmu aħjar li m’hemmx
regola waħda għall-irġiel u oħra għan-nisa. Dan huwa sterjotip. Huma għandhom jiżguraw li d-dritt għallparteċipazzjoni u għall-gvernijiet demokratiċi jeżisti mhux biss fuq il-karta iżda wkoll fir-realtà.
Fir-rapport perjodiku tiegħu l-Forum Ekonomiku Dinji wera li hemm rabta diretta bejn id-differenza
bejn is-sessi u l-kompetittività nazzjonali. Dan ir-riżultat jagħti prova li billi n-nisa jirrappreżentaw nofs
il-popolazzjoni tar-riżorsi nazzjonali u tal-forza tax-xogħol, il-kompetittività tiddependi mill-mod kif kull
pajjiż jinvesti fl-edukazzjoni u fl-impjieg tan-nisa. Pereżempju, stħarriġ li sar fl-2015 mill-Fond Monetarju
Internazzjonali fl-Italja wera li d-differenza bejn is-sessi kkawżat telf ta’ 15% fil-PGD. Kemm-il darba l-parità
bejn is-sessi hija tassew għan soċjalment mixtieq, allura għandu jsir sforz speċjali biex inħeġġu lin-nisa jieħdu
rwoli fil-politika u fit-tmexxija. Il-politiki dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u t-titjib tal-ħajja tan-nisa u talbniet huma vitali għat-tkabbir ekonomiku, għall-prosperità u għall-kompetittività. Dawn huma prerekwiżiti
essenzjali għal żvilupp ekwu u sostenibbli, kif ukoll valuri u objettivi importanti fihom infushom. Fid-dawl
ta’ dan kollu, huwa kruċjali li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri jkomplu bl-isforzi tagħhom sabiex jiksbu
bilanċ bejn in-nisa u l-irġiel. Dawn għandhom jidderieġu r-riżorsi tagħhom biex jilħqu għanijiet speċifiċi,
bħar-rikonċiljazzjoni tal-familja, l-inklużjoni fit-teħid tad-deċiżjonijiet, il-promozzjoni tal-intraprenditorija
femminili u t-tnaqqis fid-differenzi fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel. Dan l-impenn għandu jkun fil-quċċata talaġenda Ewropea u Nazzjonali.
In-nisa għandhom karatteristiċi differenti mill-irġiel. In-nisa kapaċi jifhmu, kapaċi jaffrontaw il-problemi, u
bis-saħħa tal-pragmatiżmu tagħhom jistgħu joħolqu l-empatija meħtieġa biex isolvu l-problemi f’tim. F’dan
is-sens, nixtieq infakkarkom f’assjoma ta’ Margaret Thatcher: “Fil-politika, jekk trid li tingħad xi ħaġa, staqsi
raġel. Jekk trid li xi ssir xi ħaġa, staqsi mara”. L-Eċċellenza Tagħha hija eżempju mill-isbaħ.
Bħala konklużjoni, din il-laqgħa kienet laqgħa importanti ħafna. Qiegħda nħoss li hawn ħafna mill-mexxejja
t’għada f’dil-kamra. In-nisa għandhom kemm il-qalb kif ukoll il-moħħ, u dawn huma l-prerogattivi talmexxeja. Wasal iż-żmien li s-soċjetà tagħna tagħraf dan.
Grazzi.
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Dr Zita Gurmai

President tal-Partit tan-Nisa Soċjalisti Ewropej

Dr Zita Gurmai ġejja mill-Ungerija u hija Membru tal-Parlament Ewropew għall-Partit Soċjalista Ungeriż. Filfatt
hija l-President tal-Partit tan-Nisa Soċjalisti Ewropej. Mill-2015 hija okkupat il-kariga ta’ konsulent speċjali
dwar il-politika dwar is-sessi fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp għall-Kummissarju Ewropew għall-Kooperazzjoni
u l-Iżvilupp Internazzjonali. Barra minn hekk, hija membru fundatur tal-Forum Globali tan-Nisa fil-Parlament.
Huwa privileġġ għalija li nkun hawn. Nirringrazzja ħafna lilek, Eċċellenza Tiegħek, talli waqt il-Presidenza
Maltija tal-UE u qabel il-Jum Internazzjonali tan-Nisa, għandna avveniment mill-aqwa ma’ żgħażagħ u ma’
anzjani, ma’ persuni tal-esperjenza, m’oħrajn b’diżabbiltà, għaliex naħseb illi hu importanti li tkunu tafu xi
ksibna u x’għamilna. Kont solidali mal-kollega tiegħi, b’mod partikulari meta tkellmet dwar il-pagi ndaqs.
Kont attivista rigward din il-kwistjoni. Għamilna film – Equal Pay for Equal Work. Wasal iż-żmien li nneħħu
d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u tan-nisa. Aħna jkollna naħdmu 10 snin żejda biex naqbdu l-istess salarju –
timmaġinawha din? Il-jum għall-pagi indaqs fl-Ewropa huwa tfakkira żgħira ta’ dan, iżda jenħtieġ ikun hemm
rieda politika. Iltqajna mal-Kummissarju Vera Jourová fl-1 ta’ Marzu, nhar il-Jum għall-Pagi Ndaqs, u ressaqna
talba ċara ħafna, għaliex biex tneħħi d-differenza fil-pagi bejn is-sessi ma tistax tagħmel mod ieħor. Jenħtieġ
tressaq talbiet xierqa biex titnaqqas id-differenza fil-pagi bejn is-sessi bi 2% fis-sena, f’kull Stat Membru u
għall-etajiet kollha. U ħaġa oħra: mentri d-differenza fil-pagi fl-Ewropa hija 16.7%, hemm ukoll 39% differenza
fil-pensjoni. Ma rridx nara nisa foqra fis-snin li ġejjin.
27

Tassew neħtieġu politika xierqa, u eżerċizzji ta’ verifika li jissorveljaw l-iżviluppi fid-differenza fil-pagi fil-livell
Ewropew. Neħtieġu sanzjonijiet ċari biex nevitaw li ma nilħqux dawn l-għanijiet. Dawn jaħdmu tassew, u dwar
dan nista’ nagħtikom eżempju pożittiv. Tlettax-il sena ilu, ċerta organizzazzjoni tan-nisa ddeċidiet li ttella’
kampanja ta’ sensibilizzazzjoni kull sena. Fi żmien 13-il sena, din waslet tnaqqas id-differenza fil-pagi bejn
is-sessi bi 8% għax kien hemm ir-rieda politika u l-leġiżlazzjoni. Meta jkollok semmiegħa tajba – kemm nisa
kif ukoll irġiel – tkun tista’ timxi ’l quddiem. L-ugwaljanza bejn is-sessi mhix biss affari tan-nisa, iżda kwistjoni
tas-soċjetà li tolqot sew lin-nisa u sew lill-irġiel.
Naf li għandkom leġiżlazzjoni mill-aqwa dwar il-LGBTIQ u anke dwar l-identità tal-ġeneru. Madankollu, meta
koppja żgħira tiltaqa’ flimkien, it-tnejn ikollhom karus. Interessanti li ninnotaw x’jiġri minn dan il-karus matul
is-snin. Il-karus tal-mara jirċievi ċertu ammont żgħir, u dak tar-raġel jirċievi ammont akbar. Taħsbu li huwa
normali li fl-aħħar mill-aħħar ma ningħatawx kumpens xieraq? Jenħtieġ ningħataw kumpens xieraq. Dawn
huma biss ftit ideat dwar x’nistgħu nagħmlu jekk nemmnu fit-tmexxhija. Għandna bżonn figuri ewlenin bħallEċċellenza Tagħha l-President ta’ Malta, għax tispirani. Imma, għeżież ħuti żgħażagħ, għeżież ħbieb femministi,
intom tispirawni wkoll. Ibku jekk tridu tibku, u uru l-emozzjoni tagħkom jekk tridu turuha – ma jimpurtax.
Mhux possibbli ġġib aktar nisa minn jum għall-ieħor, anke jekk il-mexxej tal-partit tiegħek ikun daqsxejn
sensittiv rigward il-kwistjonijiet tal-ġeneru. Trid tagħti s-setgħa lill-bniet u lin-nisa. Kif? Trid tgħinhom jaħsbu
li huma ttrattati b’mod ugwali fis-soċjetà. U mhux tixtri r-roża u l-blu. Tfajla għandha tiddeċiedi minn jeddha
jekk tridx tkun pumpiera jew jekk tridx tagħmel xi ħaġa oħra, u għandu jkollha l-libertà li tagħmel dan. Fl2004 iddeċidejna, ma’ xi wħud mill-gruppi differenti fil-Parlament, li għandu jkollna kampanja Ewropea
komuni. Dan kien grazzi għal Margot Wallström, li dak iż-żmien kienet il-viċi-president tal-Kummissjoni, u llum
hija l-ewwel Ministru għall-Affarijiet Barranin femminista. Kienet fuq il-Bord sabiex inkunu nistgħu nagħmlu
kampanja tassew tajba. Il-partiti politiċi kienu hemm biex jgħinu u biex jagħmlu xi ħaġa. Il-problema kienet li
bdejna tard ħafna. Allura ħsibna li fl-2009 rridu nagħmlu xi ħaġa differenti. S’Ottubru 2012 konna diġà bdejna
l-kampanja. Kellna l-gruppi politiċi differenti, kellna l-grupp ewlieni u kellna l-Lobby Ewropea tan-Nisa fuq ilBord. Tassew ridna nġibu aktar nisa, għaliex dan huwa aħjar għas-soċjetà. Daqshekk hija sempliċi. Għandna
bżonn bidla kulturali u jenħtieġ noħolqu norma ġdida, fejn ikun iżjed probabbli li n-nisa jidhru f’pożizzjonijiet
sodi u jkunu ekonomikament indipendenti, għax anke dan huwa importanti. Bħala Ungeriża, inħossni għajjejt
b’din it-tassazzjoni tal-familja li ma tagħtinix l-indipendenza ngħid kemm naqla’ u biex nippossiedi s-salarju
tiegħi. Għandna niddeċiedu aħna dwar x’nagħmlu u kif nagħmluh.
Jenħtieġ innaqqsu d-differenza fil-pagi bejn is-sessi. Irridu noħolqu kuxjenza, hemm bżonn insaħħu
l-komunitajiet u għandna nsiru nafu xi spiża ġġib l-inugwaljanza. Għandna nikkalkulaw kemm tiswa,
pereżempju, f’termini ta’ ħela fuq l-investiment edukattiv tagħna f’nisa li jiġu mxekkla milli jkollhom aċċess
għal livelli ogħla kaġun ta’ reklutaġġi diskriminati. Dan mhux ġust. Għaliex 2% tan-nisa biss jinsabu f’karigi
28

għolja? Dan mhux ġust. Kont tassew kuntenta li f’ċertu perjodu ta’ żmien irnexxielna ndaħħlu bosta aktar
nisa fis-suq tax-xogħol, iżda qegħdin nirrealizzaw li d-differenza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel tinsab f’Malta
wkoll – hija madwar 10%. Fl-istess waqt, irridu nittrattaw l-isterjotipar. Għandna ngħallmu lin-nisa żgħażagħ
li meta jidhrilhom li offerta ta’ impjieg tkun 70% tajba għalihom għandhom japplikaw għaliha. Sadanittant,
raġel żagħżugħ ser jitlob 150% tas-salarju jekk imqar jissodisfa biss 50% tal-kriterji. Allura huwa proprju dan li
għandna nitgħallmu mill-irġiel, għax ma nemminx li huma aħjar minna. Għandna nagħtu appoġġ lill-mexxejja
nisa u lill-intraprenditorija femminili wkoll. Irridu noħolqu aktar trasparenza. Jekk ma tafx kemm jaqla’ hu, allura
ma tkunx taf kemm trid titlob lanqas, għax qabelxejn in-nisa lesti jittrattaw is-sigurtà tagħhom stess – huma
jaħsbu li l-iktar ħaġa importanti hija li ssib xogħol u li jkollok xi salarju. L-irġiel iġibu ruħhom b’mod differenti,
u dan mhux tort tagħhom. Jenħtieġ nibnu l-kunfidenza fin-nisa, u dan huwa kruċjali biex nirnexxu. Neħtieġu
wkoll aktar diversità fil-livelli kollha, speċjalment id-diversità etnika. Hemm nuqqas ta’ rappreżentanza ta’ nisa
mhux bojod fil-livell tal-UE, u lanqas hemm mara waħda ta’ dixxendenza Afrikana fil-Parlament Ewropew.
Għandna ntejbu wkoll l-edukazzjoni. Meta nedukaw raġel, nkunu qegħdin biss nedukaw lir-raġel. Meta teduka
lin-nisa, nkunu qegħdin nedukaw lis-soċjetà. Kif diġà għedt, l-ugwaljanza bejn is-sessi mhix kwistjoni tan-nisa,
iżda kwistjoni tas-soċjetà. Aħna nipparteċipaw ilkoll kemm aħna, u jenħtieġ li kulħadd jiġġieled favur din ilkawża, min-naħat kollha.
Ix-xempji ewlenin li jispirawna għandhom valur kbir. Bħala mara żagħżugħa, ta’ 29 sena nħtart fis-Socialist
International. Kien hemm żewġ kandidati fir-reġjun tiegħi, u ħassejtni kburija ħafna li kont waħda millkandidati. Meta dħalt fil-Parlament Ewropew intlabt nikkontesta l-kariga ta’ President tal-Organizzazzjoni
tan-Nisa, minħabba li l-hekk imsejħa nisa “tal-Punent” tabilħaqq riedu li jkollhom lil xi ħadd mill-parteċipanti
l-ġodda sabiex juru solidarjetà, u biex iġibu demm ġdid fis-sistema. Irridu nkunu alleati, insaħħu n-netwerk
femminist tagħna u nissieltu kontra r-reazzjonijiet, kemm hawnhekk kif ukoll barra mill-Ewropa. Ingħaqadt
flimkien ma’ bosta ministri mill-aqwa għall-kampanja ‘She Decides’. Matul dik l-attività ġbarna 181 miljun euro,
u kellna gvern differenti li ħabbar li jenħtieġ naħdmu fuq il-prevenzjoni xierqa u niffokaw fuq l-SDGs 3 u 5,
għaliex dan kollu huwa kruċjali għall-ġenerazzjoni li jmiss. Ma rridx li n-nisa jmutu għaliex inkunu nqasna milli
noffru r-riżorsi xierqa.
Kif diġà għedt qabel, huwa importanti ħafna li nuru s-solidarjetà u l-ispirazzjoni. Attendejt attività mill-isbaħ
fl-Ungerija u ltqajt ma’ bniet Roma foqra ħafna. Għedtilhom li kont ser niġi hawnhekk u li ridt nġib rigal għallEċċellenza Tagħha. Dan it-tim il-ġmiel tiegħu li jgħix f’Budapest għamel tpinġijiet mill-isbaħ dwar kif dawn
it-tfal foqra jaraw il-ġejjieni. Minn dawn nixtieq nippreżenta dan ir-rigal lill-Eċċellenza Tagħha.
Fl-aħħar nett, nixtieq naqsam magħkom storja qasira. Kont il-Finlandja diversi drabi. It-tifel ta’ ħabib tiegħi
qal: “Ħasra li l-ħolma tiegħi ma tistax isseħħ. Ridt li nsir il-President tar-Repubblika. Iżda l-President għandha
tkun mara, u hekk għandu jibqa’.”
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Diskors tal-għeluq mill-Eċċellenza Tagħha, Marie-Louise Coleiro Preca, ilPresident ta’ Malta
Onorevoli Membri tal-Parlament,
Eċċellenzi Tagħkom,
Mistednin distinti,
Għeżież ħbieb.
Nixtieq nagħti merħba lilll-mistednin barranin u lil ħbiebna, b’mod partikulari – Zita u Catarina – li ġew għal dan
l-avveniment. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill-Forum for Active Community Engagement u lit-tim tal-Fondazzjoni
tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà, immexxi minn Dr Ruth Farrugia, talli organizza l-avvenimenti tal-lum. Bi
pjaċir nosserva li dan l-avveniment, intitolat “In-Nisa fil-Politika u fit-Tmexxija”, laqqa’ flimkien akkademiċi,
prattikanti, professjonisti u attivisti tas-soċjetà ċivili fil-Jum Internazzjonali tan-Nisa biex jiċċelebraw ir-rwol li
għandhom in-nisa fis-soċjetà tagħna. Il-Jum Internazzjonali tan-Nisa għalina huwa ż-żmien li niftakru l-kisbiet
li għamilna bħala soċjetà u bħala pajjiż biex inrawmu l-ekwità, ir-rispett u d-dinjità. Barra minn hekk, għalina
huwa wkoll opportunità biex nikkunsidraw l-isfidi li għadhom jaffaċċjaw in-nisa u l-bniet f’pajjiżna. Bosta minn
dawn l-isfidi, kif rajna, ġew identifikati u mistħarrġa matul il-workshops u d-diskussjonijiet tal-lum.
It-tema għall-Jum Internazzjonali tan-Nisa ta’ din is-sena hija ‘Be Bold for Change’. Irridu nkunu qalbiena
ħafna billi naħdmu flimkien sabiex niżviluppaw strateġiji innovattivi u inklużivi ulterjuri għall-ġejjieni. Għandna
nkunu qalbiena billi nieħdu l-passi proattivi meħtieġa ħalli niksbu ekwità effettiva. Irridu nkunu qalbiena
biex niżguraw li kull tifla u mara fil-gżejjer tagħna tkun tista’ tgħix ħajjitha b’dinjità u tieħu l-opportunità li
tiżviluppa l-potenzjal kollu tagħha. It-triq lejn l-ekwità tal-ġeneru vera u effikaċi mhix faċli. Madankollu, ma
rridu qatt naqtgħu qalbna. Nistgħu nitilfu s-sabar, u n-nies tamparna fl-età jistgħu jitilfuh bil-kbir, iżda rridu
nippersistu. Ejjew nagħmlu l-kuraġġ b’xulxin, bl-entużjażmu taż-żgħażagħ tagħna, u bid-determinazzjoni
li lkoll nħossu biex inħarsu d-drittijiet universali tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. Id-drittijiet tannisa huma drittijiet tal-bniedem. Għandna nkomplu nagħmlu l-qalb lil xulxin, u nkunu reżiljenti quddiem
l-isfidi u t-taqtigħat. Meta nappoġġjaw waħda lill-oħra b’dan il-mod nibdlu dawn l-isfidi f’opportunitajiet
fejjieda għall-bidla meħtieġa. Irridu nkunu voċiferi u nisfidaw id-diskriminazzjoni bejn is-sessi kull fejn din
tiġri, sew jekk fid-dar, sew jekk fuq il-post tax-xogħol, sew jekk fil-ħajja pubblika. Għandna noħolqu kultura
li tagħti s-setgħa u l-valur tal-parteċipazzjoni tan-nisa kollha, b’mod partikulari l-inklużjoni tan-nisa fi rwoli
ta’ tmexxija u ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet. Għandu jkollna l-għan li nkunu tabilħaqq trasformattivi, u niżguraw
effett sostenibbli u estensiv. Jenħtieġ inkomplu nindirizzaw l-inġustizzji li, tul żmien twil, kienu parti millistatus quo tagħna. L-ekwità tal-ġeneru mhijiex sempliċement xi kwistjoni tan-nisa. Huwa essenzjali għarrepubblika demokratika f’saħħitha tagħna li nieħdu r-responsabilitajiet tagħna bħala nisa u rġiel – u tassoċjetà kollha – bis-serjetà. L-ekwità tal-ġeneru tkun sikura l-iżjed meta tinbena fuq id-dinjità u r-rispett.
L-ekwità, id-dinjità u r-rispett huma valuri fundamentali tal-ġustizzja soċjali.
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L-aġenda tan-Nazzjonijiet Uniti 2030 tisħaq biċ-ċar fuq il-ħtieġa għall-ugwaljanza bejn is-sessi, b’mod
partikulari fl-Għan ta’ Żvilupp Sostenibbli numru 5. L-SG5 jitlob li n-nies tad-dinja jaħdmu flimkien, jagħtu
s-setgħa lin-nisa u lill-bniet u jiżguraw li n-nisa jkollhom parteċipazzjoni sħiħa u effettiva fil-livelli kollha
tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-ħajja politika, ekonomika u pubblika. Madankollu, skont l-aħħar data minNazzjonijiet Uniti, ir-rappreżentanza tan-nisa fil-gvern globali hija 23%. F’Malta, il-perċentwal tal-Membri
femminili tal-Parlament hija inqas minn 13%. Filwaqt li l-aħħar Indiċi Ewropew għall-Ugwaljanza bejn isSessi jikklassifika ’l Malta b’perċentwali ta’ 29.4% fir-rigward tal-parteċipazzjoni politika tan-nisa Maltin,
il-medja tal-Unjoni Ewropea hija 49.8%. Sal-2030, in-nazzjonijiet tad-dinja – inkluża Malta – ikkommettew
ruħhom li jżidu l-perċentwal tan-nisa fil-gvern globali għal 50%. Jenħtieġ ninvestu, żgur mhux forsi, iżjed
mill-enerġiji u mir-riżorsi tagħna biex din il-mira nagħmluha realtà f’dan il-pajjiż.
Illum hija wkoll opportunità għalina biex nappellaw lill-partiti politiċi kollha f’Malta sabiex iħeġġu aktar nisa
jidħlu fil-ħajja politika, billi jesploraw modi innovattivi li bihom in-nisa jistgħu jipparteċipaw fil-ħajja politika
u pubblika ta’ pajjiżna. Naturalment, il-parteċipazzjoni politika mhix l-uniku qasam li fih ir-rappreżentanza
tan-nisa għadha baxxa. F’Malta, rapport reċenti dwar il-bilanċ fir-rappreżentanza tas-sessi fit-teħid taddeċiżjonijiet, magħmul mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza, żvela li l-bilanċ firrappreżentanza tas-sessi fil-livell tal-bord tal-kumpaniji fost l-Istati Membri l-oħra tal-Unjoni Ewropea huwa
l-aktar baxx proprju f’pajjiżna. Biss 2.7% tan-nisa huma rrappreżentati fuq il-bordijiet tal-ikbar kumpaniji
elenkati f’Malta, u għal kull mara b’kariga ta’ Direttur jew ta’ CEO hemm erba’ irġiel bi rwol bħal dan. Barra
minn hekk, id-differenza fil-pagi bejn is-sessi kompliet tikber. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li d-differenza żdiedet
minn 4.5% fl-2014 għal 10.6% fl-2016. Żgur għandna nagħmlu aktar, f’sinerġija mal-awtoritajiet nazzjonali u
mas-soċjetà ċivili tagħna, biex nindirizzaw din il-qagħda allarmanti. L-implikazzjonijiet tad-diskriminazzjoni
ekonomika kontra n-nisa, u n-nuqqas ta’ nisa f’karigi ta’ tmexxija, huma kawża ta’ allarm. Ma nistgħux
nippermettu li l-perspettivi tan-nisa ma jkunux irrappreżentati bis-sħiħ fit-tfassil tal-politika u fil-proċessi
tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Għalhekk, nemmen li inklużjoni u ekwità akbar fil-pożizzjonijiet ta’ teħid ta’
deċiżjonijiet huma essenzjali kemm-il darba tassew irridu ntellgħu d-demokrazija tagħna fuq l-iskaluna li
jmiss, nevolvu bħala nazzjon u nippromwovu futur aħjar għaċ-ċittadini kollha.
Ninsab kuntenta li qed nara tant nisa hawnhekk illum, minn diversi setturi u aspetti tal-ħajja. Nemmen li
l-isforzi tagħna għandhom ikunu kontinwi u konsistenti, kif ħafna qalu qabel, biex jirnexxielna nġibu bidla
soċjali pożittiva u fit-tul. Wara kollox, il-Jum tan-Nisa huwa proprju dwar dan. Irridu nibqgħu dawk in-nisa
li kienu kruċjali f’dan il-vjaġġ lejn l-ekwità tal-ġeneru fuq il-livell nazzjonali, billi niżguraw li lkoll nilħqu
d-destinazzjoni tant mixtieqa. Għandna nkomplu nkunu dawk in-nisa li appoġġjaw id-dritt intrinsiku ta’ kull
mara li tieħu sehem fl-aspetti kollha tas-soċjetà, u niżguraw il-parteċipazzjoni sħiħa u effettiva tas-sessi.
Irridu nkomplu nkunu dawk in-nisa li għenu lill-bniet ta’ dal-pajjiż biex iqumu fuq saqajhom, biex jemmnu
fihom infushom u biex jingħataw is-setgħa jiksbu ġejjieni aħjar u aħjar. Huwa bis-saħħa tal-isforzi tal32

bosta nisa li impenjaw ruħhom favur il-ħolqien ta’ bidla pożittiva li ninsabu hawnhekk illum sabiex inniedu
n-Network of Young Women Leaders. Dan lili jagħtini, u għandu jagħti lil nisa oħra bħali wkoll, is-serħan
tal-moħħ rigward il-futur. Grazzi lilkom.
Għeżież mexxejja nisa żgħażagħ, illum nħeġġiġkom tkunu l-attivisti żgħażagħ għall-bidla. La taqtgħux
qalbkom u titilfux il-kuraġġ. Il-vjaġġ ser ikompli jkun iebes, iżda konvinta u kunfidenti li għandkom il-qawwa
u l-ħila meħtieġa biex taslu fid-destinazzjoni tagħkom, kemm għalikom kif ukoll għall-ġenerazzjonijiet
ġejjiena. Nistgħu nkunu żguri li intom ser tkunu l-mexxejja kuraġġużi u effettivi ta’ dan il-pajjiż, għada.
Nixtieq nieħu din l-opportunità biex ninkuraġġixxi aktar nisa żgħażagħ f’pajjiżna biex jissieħbu f’dan inNetwerk of Women Young Leaders. Konvinta bis-sħiħ li hemm barra hemm ħafna aktar nisa żgħażagħ li
jistgħu jagħtu kontribut validu fil-ġlieda favur l-ugwaljanza, l-ekwità, id-dinjità u r-rispett lejn kulħadd. Jekk
jogħġbokom komplu ibnu fuq din il-ħidma. Bdejna nibnu kultura ta’ solidarjetà, ta’ paċi u ta’ ġid għan-nisa
u għall-bniet u għal kulħadd fis-soċjetà tagħna. Anke l-kommemorazzjoni tal-lum tiffoka fuq il-kisbiet u
l-isfidi tagħna.
Ma nistgħux ninsew in-nisa mad-dinja kollha li għadhom qed jitħabtu f’xi wħud mill-aktar livelli bażiċi
t’għixien. F’dal-mument, hemm nisa u tfajliet li qegħdin jaħarbu mill-vjolenza, mill-gwerra u mill-prekarjetà.
Għandna niftakru fihom u naħdmu f’isimhom ukoll. Mexxejja tan-nisa żgħażagħ ta’ pajjiżna, ejjew ma
ninsewx lil dawk in-nisa u l-bniet illi jgħixu lil hinn minn xtutna, illi uħud minnhom tilfu kollox. Għandkom
tkunu attivisti u mexxejja internazzjonali għall-kawża tal-paċi. Nixtiqilkom kull suċċess fl-isforzi tagħkom.
Jekk jogħġobkom kunu żguri li aħna ser nkunu hemm magħkom biex nappoġġjawkom, biex niggwidawkom
u biex ninkuraġġukom kull meta jkollkom bżonna.
Biex nagħlaq, ejjew niftakru li meta n-nisa jirnexxu u jagħmlu suċċess hekk ukoll jagħmlu l-irġiel, u hekk
ukoll tagħmel is-soċjetà tagħna. Meta n-nisa jitqiesu bħala kollaboraturi sħaħ fid-dinja biex isaħħu lissoċjetà tagħna, daqstant ieħor jistgħanew l-irġiel. Meta n-nisa jiġu rrispettati, u meta d-drittijiet tagħhom
ikunu mħarsa, il-komunitajiet kollha jiffjorixxu. Nafuh lill-ġejjieni ta’ wliedna: irridu nkomplu nippromwovu,
nipproteġu u niċċelebraw id-drittijiet tan-nisa u d-drittijiet tan-nies kollha li jġarrbu l-oppressjoni u
l-inġustizzji. Għandna nkunu kuraġġużi fl-isforzi tagħna. Irridu nkomplu nsostnu l-bidla li nixtiequ naraw
fil-komunitajiet tagħna, fil-pajjiż tagħna, fir-reġjun tagħna u fid-dinja kollha. Jalla dan il-Jum tan-Nisa jkun
differenti.
U fl-aħħar nett, nixtieq nirringrazzja ’l kull waħda minnkom talli qegħdin hawnhekk u ħadtu sehem f’dan
l-avveniment mill-isbaħ.
Grazzi.
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