
Il-Grupp ta’ livell Għoli dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fl-Isport, stabbilit 
mill-Kummissarju Gabriel, ippreżenta pjan ta’ azzjoni u rakkomandazz-
jonijiet għall-Kummissjoni Ewropea, għall-Istati Membri tal-UE, għall-korpi 
sportivi nazzjonali u internazzjonali u għall-organizzazzjonijiet ta’ bażi bil-għan 
li jikseb bilanċ aktar ekwu bejn il-ġeneri fl-isport. Sabiex jiġi żgurat impatt 
fit-tul, il-miżuri għandu jkollhom enfasi qawwija fuq il-livell lokali.

SUĠĠETTI TRASVERSALI
Hemm tmien suġġetti trasversali li għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġu 
żviluppati l-azzjonijiet.

• L-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri: il-partijiet 
ikkonċernati kollha jridu jintegraw perspettiva tal-ġeneri  
fl-azzjonijiet tagħhom.

• L-intersezzjonalità: approċċ intersezzjonali huwa essenzjali 
minħabba t-trikkib fil-kawżi tal-inugwaljanza.

• L-ibbaġitjar/il-finanzjament sensittiv għal kwistjonijiet  
ta’ ġeneru: l-organizzazzjonijiet sportivi jridu jiddedikaw  
baġits għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri.

• Il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politika, ir-riċerka:  
biex jiġi żgurat li l-politika tibqa’ aġġornata u adattata  
għall-iskop tagħha.

• L-edukazzjoni: l-għodod edukattivi huma vitali biex tiġi spjegata 
l-importanza tal-politiki dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri  
u għandhom jiġu indirizzati lill-partijiet ikkonċernati strateġiċi kollha.

• Il-komunikazzjoni: kruċjali biex jiġi żgurat l-użu tar-rapport bħala 
dokument ta’ referenza għall-implimentazzjoni tal-politika.

• Il-koordinaturi għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri:  
se jiżguraw li l-istrateġiji ta’ ugwaljanza jiġu implimentati  
u mmonitorjati kif xieraq.

• L-irġiel bħala alleati: l-irġiel f’pożizzjonijiet ta’ teħid ta’ 
deċiżjonijiet iridu jkunu involuti biex issir bidla.
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OQSMA TEMATIĊI U RAKKOMANDAZZJONIJIET RELATATI
Hemm sitt oqsma tematiċi ewlenin ta’ involviment.

Il-parteċipazzjoni: il-probabbiltà li n-nisa jieħdu 
sehem fl-isport hija inqas minn dik tal-irġiel.

• Il-ħolqien ta’ pjanijiet ta’ azzjoni dwar 
l-ugwaljanza bejn il-ġeneri li jenfasizzaw 
il-benefiċċji usa’ tal-isport.

• L-istabbiliment ta’ mekkaniżmi biex il-bniet 
u n-nisa kollha jiġu mħeġġa jipprattikaw l-isport.

• Il-promozzjoni ta’ bilanċ bejn ix-xogħol/l-
istudju, il-ħajja tal-familja u l-isport.

• Il-garanzija ta’ aċċess ugwali għar-riżorsi 
inklużi l-postijiet, it-tagħmir u l-ħwejjeġ.

• Il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
progress lejn l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri u l-elementi li jostakolawha.

Il-coaching u l-uffiċjar: il-probabbiltà li n-nisa 
jsiru coaches hija inqas minn dik tal-irġiel.

• L-appoġġ għall-iżvilupp ta’ opportunitajiet ta’ 
coaching u uffiċjar għan-nisa fil-livelli kollha.

• L-istabbiliment ta’ miri ta’ parteċipazzjoni 
ugwali bejn il-ġeneri għal programmi edukattivi 
għall-coaches u għall-uffiċjali, u l-iżvilupp 
ta’ inizjattivi biex tingħata esperjenza 
nazzjonali u internazzjonali lin-nisa.

• L-iżvilupp ta’ inizjattivi ta’ 
mentoraġġ fil-livelli kollha.

• It-tnedija ta’ kampanji biex il-coaching 
u l-uffiċjar isiru attraenti għan-nisa, u jiġi 
inċentivat ir-reklutaġġ tagħhom.

• L-implimentazzjoni ta’ għodod u proċessi 
għall-ġbir tad-data u l-promozzjoni 
tal-iskambju tal-informazzjoni.

It-tmexxija: In-nisa mhumiex irrappreżentati 
biżżejjed f’pożizzjonijiet ta’ tmexxija.

• Isir impenn lejn miżuri li jiżguraw 
l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fit-tmexxija.

• Il-ħolqien ta’ sensibbilizzazzjoni dwar 
il-valur ta’ rappreżentanza diversa tal-
ġeneru fil-kumitati eżekuttivi.

• L-istabbiliment ta’ kwota ta’ rappreżentanza  
ta’ 50% għan-nisa fil-korpi kollha tat-teħid  
tad-deċiżjonijiet u l-iffissar ta’ limiti ta’ terminu.

• L-istabbiliment ta’ programmi biex tinħoloq 
sensibbilizzazzjoni dwar il-preġudizzji li 
jżommu lin-nisa barra mir-rwoli ta’ tmexxija.

• Il-ħidma ma’ gruppi li jispeċjalizzaw  
fl-evalwazzjoni u fl-implimentazzjoni ta’ 
politika dwar it-tmexxija u l-ġeneri.

 

L-aspetti soċjali u ekonomiċi tal-isport: 
l-inugwaljanzi bejn il-ġeneri fis-suq tax-
xogħol huma aktar prominenti fl-isport.

• Il-promozzjoni ta’ kundizzjonijiet kuntrattwali ugwali 
u l-garanzija li jiġu applikati l-liġijiet tax-xogħol.

• L-iżgurar ta’ opportunitajiet indaqs għall-atleti 
nisa u proċessi ta’ reklutaġġ trasparenti.

• L-istabbiliment ta’ proċessi biex titnaqqas 
l-inugwaljanza ekonomika, jiġi promoss id-djalogu 
soċjali u jiġi pprovdut appoġġ legali u amministrattiv.

• Ir-reklamar tal-kwistjoni tad-diskriminazzjoni 
fil-qasam tax-xogħol fl-isport u l-istabbiliment 
ta’ sistemi ta’ monitoraġġ relatati.

• L-appoġġ u l-protezzjoni għall-informaturi.

Il-kopertura medjatika: l-isport tan-nisa ma 
huwiex kopert b’mod wiesa’ mill-mezzi tax-xandir 
u l-kopertura li ssir spiss issaħħaħ l-isterjotipi 
negattivi f’dak li jikkonċerna l-ġeneru.

• L-inkoraġġiment tal-iżvilupp ta’ inizjattivi biex tiżdied 
il-kopertura tal-isport tan-nisa u biex jiġi żgurat 
li l-atleti nisa jiġu rrappreżentati b’mod ġust.

• L-inkoraġġiment tal-organizzazzjonijiet medjatiċi 
biex jimpjegaw lil edituri li jippromwovu perspettiva 
tal-ġeneri u jtejbu l-bilanċ bejn il-ġeneri tagħhom.

• Il-ħolqien ta’ inizjattivi ta’ sensibbilizzazzjoni 
dwar il-preġudizzji tal-ġurnalisti sportivi 
fil-kopertura tal-isport tan-nisa.

• L-implimentazzjoni ta’ għodod għall-
ġbir tad-data u r-riċerka u l-promozzjoni 
tal-iskambju tal-informazzjoni.

Il-vjolenza abbażi tal-ġeneru: tista’ tkun fiżika, 
sesswali jew psikoloġika. Din jesperjenzawha aktar  
nisa milli rġiel.

• L-implimentazzjoni ta’ programmi edukattivi 
u ta’ prevenzjoni fil-livelli kollha.

• Impenn, min-naħa tal-mexxejja u l-organizzazzjonijiet 
tal-isport biex itemmu l-fastidju sesswali u l-vjolenza.

• Il-ġbir tad-data biex titkejjel il-firxa tal-problema 
u l-effikaċja ta’ inizjattivi ta’ prevenzjoni.

• L-istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’ żvelar 
ta’ informazzjoni protetta u l-ħatra ta’ uffiċjali 
ta’ salvagwardja biex jieħdu ħsieb l-ilmenti.

• Il-promozzjoni tal-iskambju ta’ prattiki 
għall-prevenzjoni tal-vjolenza fl-isport 
u l-bini ta’ sħubijiet bejn is-setturi.

Biex taqra l-verżjoni integrali tar-rapport u r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta’ livell Għoli, żur:  
https://sport.ec.europa.eu/

https://sport.ec.europa.eu/

