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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

Kønsperspektivet i covid-19-krisen og perioden efter krisen
(2020/2121(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2 og 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og 
artikel 6 og 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til den europæiske søjle for sociale rettigheder, navnlig princip nr. 2 og 9,

– der henviser til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, navnlig mål 5, der har til 
formål at opnå ligestilling mellem kønnene og forbedre levevilkårene for kvinder senest 
i 2030,

– der henviser til De Forenede Nationers konvention om afskaffelse af alle former for 
diskrimination imod kvinder (CEDAW) af 18. december 1979,

– der henviser til EU's direktiver vedtaget siden 1975 om forskellige aspekter af 
ligebehandlingen af mænd og kvinder (direktiv 79/7/EØF1, direktiv 86/613/EØF2, 
direktiv 92/85/EØF3, direktiv 2004/113/EF4, direktiv 2006/54/EF5, direktiv 
2010/18/EU6 og direktiv 2010/41/EU7),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1158 af 20. juni 
2019 om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om 
ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU8,

– der henviser til Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. marts 2020 med titlen "Et EU med 
ligestilling: strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025" 
(COM(2020)0152),

– der henviser til det fælles arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 
21. september 2015 med titlen "Gender Equality and Women’ s Empowerment: 
Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-

1 EFT L 6 af 10.1.1979, s. 24.
2 EFT L 359 af 19.12.1986, s. 56.
3 EFT L 348 af 28.11.1992, s. 1.
4 EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37.
5 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23.
6 EUT L 68 af 18.3.2010, s. 13.
7 EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1.
8 EUT L 188 af 12.7.2019, s. 79.
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2020" (SWD(2015)0182),

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions indgåelse af 
Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i 
hjemmet (COM(2016)0109),

– der henviser til sin beslutning af 13. februar 2020 om EU's prioriteter for den 64. 
samling i FN's Kommission for Kvinders Status9,

– der henviser til sin beslutning af 30. januar 2020 om kønsbestemt lønforskel10,

– der henviser til sin beslutning af 13. februar 2019 om konstatering af tilbagegang med 
hensyn til kvinders rettigheder og ligestilling i EU11,

– der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om EU's tiltrædelse af 
Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold12,

– der henviser til sin beslutning af 15. november 2018 om pasningstilbud i EU til 
forbedring af ligestillingen mellem kønnene13,

– der henviser til sin beslutning af 17. april 2018 om styrkelse af kvinders og pigers 
position inden for den digitale sektor14,

– der henviser til sin beslutning af 16. januar 2018 om kvinder, ligestilling og 
klimaretfærdighed15,

– der henviser til sin beslutning af 3. oktober 2017 om styrkelse af kvinders økonomiske 
indflydelse og status i den private og offentlige sektor i EU16,

– der henviser til sin beslutning af 14. juni 2017 om behovet for en EU-strategi til at gøre 
en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel17,

– der henviser til sin beslutning af 14. marts 2017 om ligestilling mellem mænd og 
kvinder i Den Europæiske Union i 2014-201518,

– der henviser til sin beslutning af 4. april 2017 om kvinder og deres rolle i 
landdistrikterne19,

– der henviser til sin beslutning af 14. februar 2017 om fremme af ligestilling mellem 
kønnene i forbindelse med mental sundhed og klinisk forskning20,

9 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0039.
10 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0025.
11 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0111.
12 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0080.
13 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0464.
14 EUT C 390 af 18.11.2019, s. 28.
15 EUT C 458 af 19.12.2018, s. 34.
16 EUT C 346 af 27.9.2018, s. 6.
17 EUT C 331 af 18.9.2018, s. 60.
18 EUT C 263 af 25.7.2018, s. 49.
19 EUT C 298 af 23.8.2018, s. 14.
20 EUT C 252 af 18.7.2018, s. 99.
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– der henviser til sin beslutning af 8. marts 2016 om situationen for kvindelige flygtninge 
og asylansøgere i EU21,

– der henviser til sin beslutning af 19. januar 2016 om eksterne faktorer, som udgør 
hindringer for kvindelig iværksættervirksomhed i Europa22,

– der henviser til sin beslutning af 9. september 2015 om kvinders karrierer inden for 
videnskab og i universitetsverdenen og de glaslofter, de støder på23,

– der henviser til sin beslutning af 9. juni 2015 om EU's strategi for ligestilling mellem 
kønnene efter 201524,

– der henviser til Rådets konklusioner af 10. december 2019 om økonomier præget af 
kønsligestilling i EU: vejen frem,

– der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations rapport med titlen "COVID-19 
and the world of work. Fourth Edition”, offentliggjort den 27. maj 2020,

– der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations analyse med titlen "Sectoral 
impact, responses and recommendations related to COVID-19",

– der henviser til OECD's rapport med titlen "Women at the core of the fight against 
COVID-19", der blev offentliggjort i april 2020,

– der henviser til arbejdsdokument af 6. marts 2019 fra Kommissionens tjenestegrene med 
titlen "2019 Report on equality between women and men in the EU" (SWD(2019)0101),

– der henviser til rapporten fra UN Women med titlen "The Impact of COVID-19 on 
Women", der blev offentliggjort den 9. april 2020,

– der henviser til FN's Befolkningsfonds (UNFPA's) rapport med titlen "Impact of the 
COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female 
Genital Mutilation and Child Marriage", der blev offentliggjort den 27. april 2020,

– der endvidere henviser til UNFPA's erklæring med titlen "Millions more cases of 
violence, child marriage, female genital mutilation, unintended pregnancy expected due 
to the COVID-19 pandemic", offentliggjort den 28. april 2020,

– der henviser til erklæringen af 24. marts 2020 fra formanden for ekspertgruppen for 
indsatsen mod vold mod kvinder og vold i hjemmet (GREVIO), Marceline Naudi, om 
behovet for at opretholde Istanbulkonventionens standarder under en pandemi,

– der henviser til rapporten fra Det Fælles Forskningscenter (JRC) med titlen "How will 
the COVID-19 crisis affect existing gender divides in Europe?",

– der henviser til ligestillingsindekset 2019 fra Det Europæiske Institut for Ligestilling 

21 EUT C 50 af 9.2 2018, s. 25.
22 EUT C 11 af 12.1 2018, s. 35.
23 EUT C 316 af 22.9 2017, s. 173.
24 EUT C 407 af 1.12.2016, s. 2.
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mellem Mænd og Kvinder (EIGE), som blev offentliggjort den 15. oktober 2019,

– der henviser til EIGE’s rapport med titlen ”Tackling the gender pay gap: not without a 
better work-life balance”, offentliggjort den 29. maj 2019,

– der henviser til EIGE’s rapport med titlen "Beijing + 25: the fifth review of the 
implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States”, 
offentliggjort den 5. marts 2020,

– der henviser til undersøgelsen fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder (FRA) med titlen "A long way to go for LGBTI equality", der blev 
offentliggjort den 14. maj 2020,

– der henviser til FRA's rapport med titlen "A persisting concern: anti-Gypsyism as a 
barrier to Roma inclusion’, offentliggjort den 5 april 2018,

– der henviser til FRA’s undersøgelse med titlen "Violence against women: an EU-wide 
survey", der blev offentliggjort 5. marts 2014,

– der henviser til publikationen fra Den Europæiske Kvindelobby med titlen ”Putting 
equality between women and men at the heart of the response to COVID-19 across 
Europe”,

– under henvisning til Den Europæiske Kvindelobbys policy brief med titlen "Women 
must not pay the price for COVID-19!",

– der henviser til professor Sabine Oertelt-Prigiones studie med titlen ”The impact of sex 
and gender in the COVID-19 pandemic”, offentliggjort den 27. maj 2020,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A9-0000/2020),

A. der henviser til, at covid-19-krisen og dens konsekvenser har klare kønsperspektiver;

B. der henviser til, at covid-19 rammer forskellige samfundsgrupper på forskellige måder 
og i forskellig grad;

C. der henviser til, at de officielle dødelighedstal viser, at mænd i højere grad dør af 
virusset, mens kvinder er mere udsat for at blive smittet med virusset på grund af deres 
uforholdsmæssigt høje repræsentation blandt frontlinjearbejdere;

D. der henviser til, at der som følge af lukning eller nedskæring af "ikke-essentielle" 
sundhedsydelser opstod forsinkelser i adgangen til intensiv behandling i akutte tilfælde;

E. der henviser til, at rapporter fra medlemsstaterne viser en foruroligende stigning i vold i 
hjemmet i løbet af nedlukningsperioden;
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F. der henviser til, at størstedelen af covid-19-krisens frontlinjearbejdere er kvinder, idet 
de udgør 76 % af sundhedspersonalet (læger, sygeplejersker, jordemødre, 
plejehjemsansatte), 82 % af kassepersonalet, 93 % af alle pædagoger og lærere, 95 % af 
rengøringsassistenterne og hjemmehjælperne og 86 % af de personlige assistenter25 i 
EU;

G. der henviser til, at det arbejde, som kvinder udfører, i mange essentielle sektorer er 
dårligt betalt; der henviser til, at den horisontale og vertikale arbejdsmarkedssegregation 
i EU stadig er betydelig, og at kvinder er overrepræsenteret i de mindre lønsomme 
sektorer;

H. der henviser til, at kvinder er mere tilbøjelige til at være midlertidigt ansatte, på deltid 
og i usikre ansættelsesforhold end mænd (26,5 % sammenlignet med 15,1 % af 
mændene26), og at de derfor er blevet hårdt ramt af tab af arbejdspladser og 
hjemsendelser;

I. der henviser til, at covid-19 har blotlagt et mangeårigt problem på omsorgsområdet i 
EU;

J. der henviser til, at lukningen af skoler og arbejdspladser har øget omfanget af ulønnet 
arbejde i hjemmet for kvinder; der henviser til, at kvinder normalt bruger 13 timer hver 
uge mere end mænd på ulønnet omsorgs- og husarbejde27; der henviser til, at covid-19-
krisen har givet mænd en lejlighed til at engagere sig mere i omsorgsarbejdet;

K. der henviser til, at eneforældre har måttet bære en uforholdsmæssigt stor byrde;

L. der henviser til, at visse befolkningsgrupper såsom ældre kvinder, kvinder med 
handicap, romakvinder, LGBTIQ+-kvinder og flygtninge og migranter er særligt 
sårbare over for virusset og dens konsekvenser;

M. der henviser til, at covid-19 er en global pandemi, der berører alle lande i verden;

N. der henviser til, at budgetter og fordelingen af ressourcer skal tage hensyn til mænds og 
kvinders forskellige behov og forhold;

O. der henviser til, at kvinder også bør tages i betragtning og spille en aktiv rolle i 
genopretningsfasen;

P. der påpeger, at de her identificerede væsentlige tiltag vil bidrage til opbygning af 
modstandsdygtighed og beredskab over for fremtidige kriser;

Generelle bemærkninger

1. understreger behovet for en kønssensitiv tilgang i forbindelse med alle relevante 
aspekter af reaktionen på covid-19-krisen;

2. understreger behovet for at udnytte erfaringerne fra denne krise til fremtidig 
politikudvikling og -gennemførelse og i forberedelsen af responsen på alle faser af 

25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers 
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender 
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework
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fremtidige kriser; opfordrer Kommissionen til at fremme oprettelsen af et permanent 
netværk til udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne om, hvordan de 
kønsrelaterede aspekter af covid-19 skal behandles;

3. opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge prævalensen af virusset blandt 
frontlinjearbejdere, navnlig kvinder og etniske minoriteter i betragtning af deres 
uforholdsmæssigt høje repræsentation blandt frontlinjearbejdere; opfordrer 
indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe hensigtsmæssige 
foranstaltninger til at styrke deres sikkerhed på arbejdspladsen, herunder i henhold til 
direktiv 89/391/EØF28 og direktiv 92/85/EØF29;

4. opfordrer medlemsstaterne og EIGE til regelmæssigt at indsamle køns- og aldersopdelte 
data om covid-19 og virussets samfundsøkonomiske virkninger; understreger, at 
genopretningsforanstaltningerne skal bygge på kønsopdelte data;

5. understreger, at kvinder skal være en del af beslutningsprocessen i forbindelse med 
vedtagelsen og ophævelsen af kriseforanstaltninger samt i udformningen, vedtagelsen 
og gennemførelsen af genopretningsplaner, således at der tages fuldt og passende 
hensyn til deres særlige behov og omstændigheder;

6. opfordrer Kommissionen til at overvåge og reagere på misinformation eller regressive 
initiativer i medlemsstaterne i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling under 
og efter covid-19-krisen som spørgsmål om demokrati og grundlæggende rettigheder;

Covid-19-sundhedsrelaterede aspekter og indvirkningen på kønsaspektet

7. udtrykker sin bekymring over den høje dødelighed blandt mænd, der er smittet med 
covid-19; opfordrer Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og de relevante EU-
agenturer til at undersøge dette spørgsmål; opfordrer Kommissionen til fortsat at 
overvåge situationen med henblik på at forstå virussets langsigtede sundhedsvirkninger 
for kvinder og mænd; understreger, at klinisk forskning i virus skal omfatte en 
kønsafbalanceret repræsentation for at vurdere, hvordan virusset og potentielle vacciner 
eller behandlinger kan indvirke på henholdsvis kvinder og mænd;

8. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre adgangen til essentielle 
sundhedstjenester for kvinder og mænd, som ikke er relateret til covid-19; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at handle i overensstemmelse med WHO's 
retningslinjer på disse områder;

9. understreger behovet for, at medlemsstaterne beskytter adgangen til seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR); understreger vigtigheden af at sikre 
forsyningskæden for produkter, der er af afgørende betydning for SRSR;

10. opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage højde for nødsituationer såsom covid-
19 i sine sundhedsrelaterede politiske tiltag, herunder EU4Health-programmet og EU's 
kræftbekæmpelsesplan;

11. opfordrer medlemsstaterne til at fremme initiativer til støtte for mental sundhed under 

28 EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.
29 EFT L 348 af 28.11.1992, s. 1.



PR\1212011DA.docx 9/14 PE653.727v02-00

DA

og efter denne krise i betragtning af den stress, ængstelse og ensomhed, som 
nedlukningen har forårsaget, samt de hermed forbundne økonomiske problemer og 
problemer med vold i hjemmet under hensyntagen til den forskellige indvirkning på 
kvinder og mænd;

Vold under covid-19

12. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at analysere det stigende omfang af vold i 
hjemmet som følge af covid-19 og til at tage hensyn hertil i genopretningsplaner og 
beredskabsplaner for fremtidige nødsituationer, idet der lægges særlig vægt på 
undtagelser fra isolationsregler, sikring af sikker adgang til krisecentre eller alternativ 
indkvartering med tilstrækkelig kapacitet, politi og retsvæsen, nøddomstole med henblik 
på udstedelse af passende tilhold og/eller beskyttelsesordrer, onlinetjenester samt 
nødfinansiering til støttetjenester, NGO'er og civilsamfundsorganisationer; opfordrer 
medlemsstaterne til at dele innovative tiltag vedrørende bekæmpelse af vold i hjemmet;

13. opfordrer Kommissionen til at fremme oplysnings-, informations- og 
bevidstgørelseskampagner vedrørende vold i hjemmet og kønsbaseret vold, navnlig i 
forbindelse med nyligt oprettede forebyggelsesforanstaltninger og fleksible 
alarmeringssystemer med henblik på at opmuntre anmeldelser;

14. opfordrer Rådet til snarest muligt at ratificere Istanbulkonventionen på EU's vegne 
baseret på en bred tiltrædelse uden begrænsninger og til at slå til lyd for, at den 
ratificeres af alle medlemsstater;

15. opfordrer Kommissionen til at tilføje vold mod kvinder til listen over strafbare 
handlinger i EU og fremsætte forslag til et direktiv om bekæmpelse af kønsbaseret vold 
med henblik på at indføre en stærk retlig ramme, koordinere udvekslingen af bedste 
praksis mellem medlemsstaterne, fremme præcis dataindsamling, vurdere covid-19's 
indvirkning på essentielle ydelser til ofre og afsætte tilstrækkelige midler til at opfylde 
Daphne-programmets specifikke mål og andre relaterede programmer under 
hensyntagen til de aktuelle behov;

16. opfordrer medlemsstaterne til at sikre effektiv, prismæssigt overkommelig og 
psykologisk støtte til ofre for kønsbaseret vold, navnlig i krisetider, hvor en sådan støtte 
bør betragtes som væsentlig;

Covid-19, økonomi, genopretning og ligestilling

17. opfordrer Kommissionen, Parlamentet og Rådet til nøje at undersøge kvinders behov og 
deltagelse på arbejdsmarkedet samt den horisontale og vertikale opdeling af 
arbejdsmarkedet og samtidig udforme programmer inden for den næste flerårige 
finansielle ramme (FFR) samt i "Next Generation EU"-genopretningsinstrumentet;

18. understreger, at der efter krisen er behov for at genoverveje spørgsmålet om, hvordan og 
hvor arbejde skal udføres; understreger, at hjemmearbejde ikke er en erstatning for 
børnepasning; påpeger, at fleksible arbejdsordninger aftalt med arbejdsgiverne gør det 
muligt for kvinder og mænd at arbejde hjemmefra eller fra lokale coworkingområder, 
hvilket gør det lettere at kombinere med pasningsansvar og tilbringe mere tid sammen 
med familien;
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19. opfordrer Kommissionen til med henblik på udformning af en europæisk strategi for 
omsorgspersoner at indsamle data om levering af forskellige typer af omsorgsydelser 
som led i en undersøgelse af omsorgsgabet; påpeger, at strategien skal respektere 
medlemsstaternes beføjelser, men sigte mod at forbedre samarbejdet og koordineringen 
til gavn for uformelle og formelle omsorgspersoner og dem, de tager sig af; 
understreger, at samarbejde på europæisk plan sammen med effektiv anvendelse af EU-
midler kan bidrage til udviklingen af kvalitetsprægede, tilgængelige og prismæssigt 
overkommelige omsorgstjenester;

20. opfordrer medlemsstaterne til at motivere mænd til at benytte sig af fleksible 
arbejdsordninger, da det i uforholdsmæssig høj grad normalt er kvinder, der benytter sig 
af sådanne ordninger; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud at 
gennemføre direktivet om balance mellem arbejdsliv og privatliv og opfordrer 
Kommissionen til at overvåge direktivet effektivt;

21. anerkender de enestående udfordringer som enlige forældre har stået over for under og 
efter pandemikrisen som følge af deres mange forskellige arbejdsbyrder, herunder 
konstante pasningsforpligtelser, samværsordninger, potentielle økonomiske problemer 
og ensomhed; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge 
eneforældrenes specifikke situation, herunder de ekstra byrder med hensyn til arbejde, 
skolegang og omsorg, adgang til advokater og overholdelse af samværsordninger;

22. understreger, at lige løn for lige arbejde skal være et ledende princip for Kommissionen, 
Parlamentet og alle medlemsstaterne, når de udformer foranstaltninger som respons på 
covid-19-krisen; glæder sig over Kommissionens tilsagn om at fremlægge bindende 
foranstaltninger om løngennemsigtighed inden udgangen af 2020 med henblik på 
effektivt at tackle kønsbestemte løn- og pensionsforskelle;

23. påpeger den fortsatte underrepræsentation af kvinder i beslutningstagningen under hele 
krisen; opfordrer til, at der gøres fremskridt med direktivet om kvinder i bestyrelser;

24. glæder sig over det såkaldte Coronavirus-respons-investeringsinitiativ (CRII) og CRII 
Plus-pakken til støtte for de mest udsatte sektorer; understreger betydningen af 
Kommissionens instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risikoen for 
arbejdsløshed i en nødsituation (SURE) med henblik på at sikre indkomststøtte til 
arbejdsløse eller hjemsendte arbejdstagere; understreger behovet for at vurdere disse 
instrumenters indvirkning på kvinders og mænds situation på EU's arbejdsmarked; 
understreger behovet for omskolings- og opkvalificeringsprogrammer for kvinder for at 
tage hensyn til arbejdsmarkedets skiftende behov;

25. opfordrer Kommissionen til at støtte kvindelige iværksættere, der søger at udvikle og 
bygge videre på færdigheder eller interesser, der er opnået under covid-19-perioden, og 
til at forbedre adgangen til og bevidstheden om lån, egenkapitalfinansiering og 
mikrofinansiering gennem EU-programmer og -midler, således at krisen bliver en 
mulighed for at opnå fremskridt gennem tilpasning og omstilling;

26. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udnytte genopretningen til at øge 
deltagelsen af og bidraget fra kvinder inden for kunstig intelligens (AI), den digitale 
sektor, STEM-sektoren (naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik) 
og den grønne økonomi;
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27. fremhæver udfordringerne for landbrugssektoren og fødevareforsyningen i Europa samt 
kvindernes særlige situation i landdistrikterne; opfordrer til, at der oprettes et tematisk 
delprogram for kvinder i landdistrikterne gennem strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik;

Covid-19 og intersektionalitet

28. understreger, at intersektionelle ulemper skaber yderligere hindringer for specifikke 
grupper af kvinder, og at sikkerheden for og beskyttelsen af alle personer derfor skal 
sikres ved at tage behørigt hensyn til en intersektionel tilgang;

29. understreger, at ældre kvinder på grund af en højere gennemsnitlig levealder og større 
sandsynlighed for sundhedsproblemer ofte udgør flertallet af beboere i de plejecentre30, 
der blev virushotspots i mange lande; opfordrer medlemsstaterne til at undersøge 
udbuddet af ældrepleje i forskellige omgivelser;

30. beklager, at mange af de kvinder med handicap, som er afhængige af andres hjælp til 
daglig pleje eller støtte, ikke har kunnet få adgang til deres sædvanlige støttenetværk 
eller opretholde en fysisk afstand; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at disse 
støttenetværk stadig er tilgængelige og i tilstrækkelig grad er tilpasset 
omstændighederne;

31. opfordrer medlemsstaterne til fortsat at støtte migrantkvinder og -mænds adgang til 
kritiske sundhedsplejeydelser under krisen; fremhæver behovet for, at flygtninge- og 
modtagelsescentre tager behørigt hensyn til kvinders og pigers behov i lyset af deres 
velkendte problemer med social distancering og opretholdelse af hygiejne samt deres 
sårbarhed over for kønsbaseret vold;

32. fremhæver de yderligere behov hos minoritetsgrupper såsom romakvinder, der står over 
for udfordringer med hensyn til at bevare hygiejnen og overholde 
isolationsforanstaltningerne på grund af manglende adgang til grundlæggende 
infrastrukturer, serviceydelser og information;

33. understreger den essentielle karakter af støttetjenester for LGBTIQ+-personer, herunder 
støtte til mental sundhed, peer-støttegrupper og hjælpetjenester for kønsbaseret vold;

34. beklager tilfældene af fremmedhad og racediskrimination og opfordrer indtrængende 
Kommissionen og medlemsstaterne til at anlægge en intersektionel tilgang i deres 
respons;

Foranstaltninger udadtil

35. understreger, at den globale karakter af covid-19-pandemien kræver en global indsats; 
fremhæver kvinders og pigers sårbare stilling i mange dele af verden i forhold til covid-
19, såsom adgang til sundhedspleje, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder, sårbarhed over for vold, herunder kvindelig kønslemlæstelse og 
børneægteskaber, beskæftigelsesstatus, adgang til uddannelse og ekstrem fattigdom og 
sult; understreger betydningen af at støtte kvinderettighedsforkæmpere og 

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health 
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kvinderettighedsorganisationer;

36. glæder sig over den Team Europe-pakke, som Kommissionen har fremlagt, og 
understreger behovet for en tilgang, der tager hensyn til kønsaspektet, i forbindelse med 
tildelingen af disse midler;

Kønsaspektet og genopretning 

37. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fuldt ud at vurdere de behov, der er 
opstået som følge af krisen og dens socioøkonomiske konsekvenser, og til at afsætte 
tilstrækkelige budgetmidler til at tackle disse behov samt til at overvåge disse udgifter i 
overensstemmelse med deres tilsagn i strategien for ligestilling mellem mænd og 
kvinder; understreger, at beredskabsforanstaltninger er den bedste måde at opbygge 
modstandsdygtighed på i alle områder for fremtidige kriser;

°

° °

38. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Covid-19-pandemien har rystet selve grundlaget for tilværelsen i Europa og resten af verden. 
Den har adskilt familier og venner, afbrudt daglige rutiner og sågar bragt demokratier i fare. 
Den har haft indvirkning på alle aspekter af vores europæiske levevis. Men krisen har ikke 
ramt alle medlemmer af vores samfund lige hårdt. Indkomstforskelle, geografisk opholdssted, 
alder og især køn er faktorer, som hver især, men også sammen, har været bestemmende for, 
hvordan krisen har berørt og fortsat vil berøre borgerne.

Spørgsmålet om køn har ikke blot domineret de kliniske aspekter ved covid-19-pandemien, 
men også vores reaktion på den. Det er blevet klart, at kønsspørgsmålet har været et afgørende 
aspekt af dette virus og den ledsagende krise i alt lige fra de akutte problemer med f.eks. vold 
i hjemmet og den alarmerende høje dødelighed blandt mænd til de mere strukturelle og 
grundlæggende spørgsmål om den værdi, vi tillægger forskellige roller i samfundet.

Formålet med denne betænkninger at undersøge, hvad der er sket siden krisens begyndelse og 
den umiddelbare reaktion, men der vil være behov for yderligere en analyse og undersøgelse 
af vores reaktion i de kommende post-kriseår.

Selv om covid-19 har været en katastrofe og en tragedie for vores samfund, vores økonomier 
og for mange europæere personligt, giver den også mulighed for forandring, både i vores 
livssyn og i den måde, vores europæiske levevis fungerer på. Alle forandringer skal dog 
baseres på en rettighedsbaseret tilgang, der har til formål at bevare og fremme kvinders 
rettigheder, herunder deres økonomiske uafhængighed, balance mellem arbejdsliv og privatliv 
samt deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder.

For så vidt angår selve virusset er vores viden stadig meget begrænset, især når det drejer sig 
om de forskellige virkninger for kvinder og mænd. For eksempel fremgår det klart af 
officielle tal, at flere mænd dør af virusset, men det er endnu ikke klart, hvorfor det er 
tilfældet. Men med flere kvinder i frontlinjen som sundhedspersonale, rengøringsassistenter, 
kassemedarbejdere i supermarkeder og omsorgspersoner er de mere tilbøjelige til at blive 
smittet. Begge disse omstændigheder skal undersøges, samtidig med at der også tages hensyn 
til kønsrelaterede forskelle i adfærd. Derudover skal fremtidens kliniske forsøg og forskning 
inddrage forskelle i køn samt tage fuldt hensyn til og være opmærksomme på 
følgesygdomme.

Ud over at bekæmpe virusset på kort sigt skal bekæmpelsen af vold i hjemmet og kønsbaseret 
vold være en politisk topprioritet. Det kan ikke længere accepteres, at kvinder dør i hjemmet 
for en intim partners eller en slægtnings hånd. EU og medlemsstaterne skal arbejde tæt 
sammen for at træffe foranstaltninger, navnlig ved at ratificere Istanbulkonventionen hurtigst 
muligt, fremme et direktiv om bekæmpelse af kønsbaseret vold, tilføje vold mod kvinder til 
listen over "euroforbrydelser" og udveksle nationale erfaringer med hensyn til, hvordan man 
mest effektivt kan bekæmpe denne afskyelige forbrydelse. Det er af afgørende betydning, at 
der opretholdes støtte og ressourcer til personale og NGO'er, der arbejder på stedet med ofre 
og overlevende.

Covid-19 skal dog også give anledning til en revurdering af samfundet i bredere forstand, idet 
der tages hensyn til de mest essentielle og værdifulde grundelementer i vores samfund. 
Kvinder har i særlig grad mærket virkningerne af dette virus under krisen, både fordi de udgør 
langt størstedelen af frontlinjearbejderne, og fordi de påtager en uforholdsmæssig stor del af 
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omsorgs- og undervisningsarbejdet i hjemmet. Hvordan man kan sikre en rimelig 
afbalancering af arbejde og familieliv, mindske behovet for "langpendling" og opnå en mere 
afbalanceret tilgang til omsorgsforpligtelser, er blot nogle aspekter af disse grundelementer, 
der nu bør tages op til fornyet overvejelse. I den forbindelse skal der tages særligt hensyn til 
familiernes behov under ét, herunder til de særlige forhold, der gør sig gældende for familier 
med kun én forsørger. En europæisk strategi for omsorgspersoner, rettidig gennemførelse af 
direktivet om balance mellem arbejdsliv og privatliv og en grundig undersøgelse af, hvordan 
arbejdsmetoder kan tage højde for familielivets realiteter, skal alle tages i betragtning.

Vi må imidlertid også i forbindelse med koordinering og fremme af kriseberedskabet og 
genopretningsplanerne være opmærksomme på, at kvinder på ingen måde er en homogen 
gruppe. Der skal gøres fremskridt med forskellige tilgange til at imødekomme forskellige 
kvinders behov, ligesom der skal tages hensyn til de forskellige livsvilkår. Der skal findes 
passende løsninger på de forskellige forhold, der gør sig gældende for ældre kvinder på 
plejehjem, kvinder i landdistrikter med deres hyppige mangel på grundlæggende infrastruktur, 
romakvinder, medlemmer af LGBTQI+-samfundet, kvinder med handicap, der kan have 
mistet deres støtte som følge af krisen, og migrantkvinder, der befinder sig uden adgang til 
grundlæggende støtte og infrastruktur.

Dertil kommer, at Europas placering i verden kræver europæisk lederskab inden for alle 
aspekter af responsen på dette virus, lige fra bekæmpelse af vold i hjemmet, beskyttelse af 
adgangen til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, bekæmpelse af ekstrem fattigdom 
og sult til sikring af, at kvinder kan drage fordel af genopretningen og ikke rammes 
uforholdsmæssigt hårdt af dens konsekvenser.

Endelig udgør covid-19-genopretningen en vigtig mulighed for at fremme kvinders stilling, 
mens som vi forsøger at genopbygge vores økonomier og vores samfund på en anden måde. 
En egentlig covid-19-genopretning kan kun lykkes, hvis vi stræber efter et grønnere, mere 
retfærdigt og mere kønsligt afbalanceret Europa. Som sådan skal der ske en 
kønsmainstreaming af de centrale genopretningsfonde ved at sikre, at kvinder fuldt ud kan 
drage fordel af dem med hensyn til beskæftigelse, men også iværksætteri. Derudover kan vi 
udnytte denne mulighed til at sikre, at kvinder er bedre repræsenteret i sektorer, hvor de 
traditionelt har været underrepræsenteret, såsom digital intelligens, IKT og STEM.

Køn er en af de faktorer, der afgør, om en person kommer uskadt ud af krisen eller må se et 
eller flere elementer i sit liv kuldsejle. Det er vores pligt og ansvar som politiske 
beslutningstagere og politikere at sikre, at de forskellige og indbyrdes forbundne behov hos 
mennesker af alle køn tages i betragtning i covid-19-responsen. Ved at handle nu for at løse 
de problemer, der er rejst i denne betænkning, kan vi være bedre forberedt på den næste krise 
og opbygge et mere modstandsdygtigt, produktivt og retfærdigt samfund.


