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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis
(2020/2121(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) 
en de artikelen 6 en 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU),

– gezien artikel 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien de Europese pijler voor sociale rechten, en met name de beginselen 2 en 9,

– gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, en met name doelstelling 5, die 
erop gericht is tegen 2030 gendergelijkheid te verwezenlijken en de 
levensomstandigheden van vrouwen te verbeteren,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties van 18 december 1979 inzake de 
uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW),

– gezien het bestaan, sinds 1975, van EU-richtlijnen inzake verschillende aspecten van de 
gelijke behandeling van vrouwen en mannen (Richtlijn 79/7/EEG1, 
Richtlijn 86/613/EEG2, Richtlijn 92/85/EEG3, Richtlijn 2004/113/EG4, 
Richtlijn 2006/54/EG5, Richtlijn 2010/18/EU6 en Richtlijn 2010/41/EU7),

– gezien Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers 
en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad8,

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (het “Verdrag van Istanbul”),

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 maart 2020, getiteld “Een Unie van 
gelijkheid: strategie voor gendergelijkheid 2020-2025” (COM(2020)0152),

– gezien het gezamenlijke werkdocument van 21 september 2015 getiteld “Gender 
Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women 
through EU External Relations 2016-2020” (SWD(2015)0182),

1 PB L 6 van 10.1.1979, blz. 24.
2 PB L 359 van 19.12.1986, blz. 56.
3 PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1.
4 PB L 373 van 21.12.2004, blz. 37.
5 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23.
6 PB L 68 van 18.3.2010, blz. 13.
7 PB L 180 van 15.7.2010, blz. 1.
8 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79.
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– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad van 4 maart 2016 over de sluiting, door 
de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (COM(2016)0109),

– gezien zijn resolutie van 13 februari 2020 over de EU-prioriteiten voor de 64e 
vergadering van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw9,

– gezien zijn resolutie van 30 januari 2020 over de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen10,

– gezien zijn resolutie van 13 februari 2019 over verslechteringen op het gebied van de 
rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU11,

– gezien zijn resolutie van 28 november 2019 over de toetreding van de EU tot het 
Verdrag van Istanbul en andere maatregelen ter bestrijding van gendergerelateerd 
geweld12,

– gezien zijn resolutie van 15 november 2018 over de zorgdiensten in de EU ter 
bevordering van gendergelijkheid13,

– gezien zijn resolutie van 17 april 2018 over het versterken van de positie van vrouwen 
en meisjes via de digitale sector14,

– gezien zijn resolutie van 16 januari 2018 over vrouwen, gendergelijkheid en 
klimaatrechtvaardigheid15,

– gezien zijn resolutie van 3 oktober 2017 over de economische empowerment van 
vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU16,

– gezien zijn resolutie van 14 juni 2017 over de noodzaak van een EU-strategie tot 
beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof17,

– gezien zijn resolutie van 14 maart 2017 over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de 
Europese Unie 2014-201518,

– gezien zijn resolutie van 4 april 2017 over vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden19,

– gezien zijn resolutie van 14 februari 2017 over de bevordering van gendergelijkheid in 

9 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0039.
10 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0025.
11 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0111.
12 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0080.
13 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0464.
14 PB C 390 van 18.11.2019, blz. 28.
15 PB C 458 van 19.12.2018, blz. 34.
16 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 6.
17 PB C 331 van 18.9.2018, blz. 60.
18 PB C 263 van 25.7.2018, blz. 49.
19 PB C 298 van 23.8.2018, blz. 14.
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de geestelijke gezondheid en het klinisch onderzoek20,

– gezien zijn resolutie van 8 maart 2016 over de situatie van vrouwelijke vluchtelingen en 
asielzoekers in de EU21,

– gezien zijn resolutie van 19 januari 2016 over externe factoren die een obstakel vormen 
voor vrouwelijke ondernemers in Europa22,

– gezien zijn resolutie van 9 september 2015 over glazen plafonds in de 
wetenschappelijke en universitaire loopbaan van vrouwen23,

– gezien zijn resolutie van 9 juni 2015 over de EU-strategie voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen na 201524,

– gezien de conclusies van de Raad van 10 december 2019 over gendergelijke 
economieën in de EU: volgende stappen,

– gezien het verslag van de Internationale Arbeidsorganisatie van 27 mei 2020, getiteld 
“COVID-19 and the world of work. Fourth edition”,

– gezien de analyse van de Internationale Arbeidsorganisatie getiteld “Sectoral impact, 
responses and recommendations related to COVID-19”,

– gezien het verslag van de OESO van april 2020 getiteld “Women at the core of the fight 
against COVID-19”,

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 6 maart 2019, getiteld 
“2019 Report on equality between women and men in the EU” (SWD(2019)0101),

– gezien het verslag van UN Women van 9 april 2020 getiteld “The Impact of COVID-19 
on Women”,

– gezien het verslag van het Bevolkingsfonds van de VN (UNFPA) van 27 april 2020 
getiteld “Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-
based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage”,

– gezien de verklaring van UNFPA van 28 april 2020 getiteld “Millions more cases of 
violence, child marriage, female genital mutilation, unintended pregnancy expected due 
to the COVID-19 pandemic”,

– gezien de verklaring van de voorzitter van GREVIO, Marceline Naudi, van 24 maart 
2020 over de noodzaak om in tijden van een pandemie vast te houden aan de normen 
van het Verdrag van Istanbul,

– gezien het verslag van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) getiteld 

20 PB C 252 van 18.7.2018, blz. 99.
21 PB C 50 van 9.2.2018, blz. 25.
22 PB C 11 van 12.1.2018, blz. 35.
23 PB C 316 van 22.9.2017, blz. 173.
24 PB C 407 van 4.11.2016, blz. 2.
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“How will the COVID-19 crisis affect existing gender divides in Europe?”,

– gezien de index voor gendergelijkheid van het Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(EIGE) voor 2019, die op 15 oktober 2019 werd gepubliceerd,

– gezien het verslag van EIGE van 29 mei 2019 getiteld “Tackling the gender pay gap: 
not without a better work-life balance”,

– gezien het verslag van EIGE van 5 maart 2020 getiteld “Beijing +25: the fifth review of 
the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States”,

– gezien de enquête van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) 
van 14 mei 2020 getiteld “A long way to go for LGBTI equality”,

– gezien het verslag van het FRA van 5 april 2018 getiteld “A persisting concern: anti-
Gypsyism as a barrier to Roma inclusion”,

– gezien de enquête van het FRA van 5 maart 2014 getiteld “Violence against women: an 
EU-wide survey”,

– gezien de publicatie van de Europese vrouwenlobby getiteld “Putting equality between 
women and men at the heart of the response to COVID-19 across Europe”,

– gezien de beleidsnota van de Europese vrouwenlobby getiteld “Women must not pay 
the price for COVID-19!”,

– gezien de studie van professor Sabine Oertelt-Prigione van 27 mei 2020 getiteld “The 
impact of sex and gender in the COVID-19 pandemic”,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken,

– gezien het verslag van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid 
(A9-0000/2020),

A. overwegende dat de COVID-19-crisis en de gevolgen ervan een duidelijk 
genderperspectief hebben;

B. overwegende dat COVID-19 verschillende groepen in de maatschappij op verschillende 
manieren en in verschillende mate treft;

C. overwegende dat uit de officiële sterftecijfers blijkt dat de sterfte door het virus bij 
mannen hoger is, maar dat vrouwen een groter risico op besmetting lopen vanwege hun 
onevenredig hoge vertegenwoordiging onder eerstelijnswerkers;

D. overwegende dat de toegang tot intensieve zorgen voor dringende klachten vertraging 
heeft opgelopen als gevolg van de annulering of het uitstel van “niet-essentiële” 
gezondheidsdiensten;

E. overwegende dat uit verslagen van de lidstaten tijdens de lockdownperiode een 
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zorgwekkende toename van huiselijk geweld blijkt;

F. overwegende dat de meerderheid van de eerstelijnswerkers in de huidige crisis vrouwen 
zijn, waaronder 76 % van de gezondheidswerkers (dokters, verpleegkundigen, 
verloskundigen, personeel in verzorgingstehuizen), 82 % van de kassiers, 93 % van de 
kinderverzorgers en leraren, 95 % van de poets- en huishoudelijke hulpen en 86 % van 
de persoonlijke zorgverleners25 in de EU;

G. overwegende dat het werk van vrouwen in veel essentiële sectoren slecht wordt betaald; 
overwegende dat de horizontale en verticale segregatie op de arbeidsmarkt in de EU nog 
steeds aanzienlijk is en dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in minder winstgevende 
sectoren;

H. overwegende dat vrouwen vaker een tijdelijke, deeltijdse of precaire baan hebben dan 
mannen (26,5 % van de vrouwen tegenover 15,1 % van de mannen26) en dat ze daarom 
aanzienlijk worden geraakt door banenverlies en tijdelijke werkloosheid;

I. overwegende dat COVID-19 een allang bestaand probleem op het gebied van de 
zorgverlening in de EU heeft blootgelegd;

J. overwegende dat door de sluiting van scholen en werkplaatsen het onbetaald werk thuis 
voor vrouwen is toegenomen; overwegende dat vrouwen gewoonlijk 13 uur per week 
meer dan mannen besteden aan onbetaalde zorg en huishoudelijk werk27; overwegende 
dat de COVID-19-crisis een kans is voor mannen om meer zorgtaken op zich te nemen;

K. overwegende dat alleenstaande ouders onevenredig zwaar worden belast;

L. overwegende dat bepaalde sectoren van de maatschappij, zoals oudere vrouwen, 
vrouwen met een handicap, Romavrouwen, LGBTQI+-vrouwen en vluchtelingen en 
migranten, bijzonder kwetsbaar zijn voor het virus en de gevolgen ervan;

M. overwegende dat COVID-19 een mondiale pandemie is die ieder land ter wereld treft;

N. overwegende dat in de begrotingen en bij de toewijzing van middelen rekening moet 
worden gehouden met de verschillende behoeften en omstandigheden van mannen en 
vrouwen;

O. overwegende dat er ook rekening moet worden gehouden met vrouwen en dat zij een 
actieve rol moeten spelen in de herstelfase;

P. overwegende dat de op dit gebied geïdentificeerde essentiële acties zullen zorgen voor 
weerbaarheid en paraatheid voor toekomstige crises;

Algemene opmerkingen

1. benadrukt de noodzaak van een gendergevoelige aanpak met betrekking tot alle 
relevante aspecten van de respons op de COVID-19-crisis;

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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2. beklemtoont de noodzaak om de lessen die uit deze crisis worden getrokken, toe te 
passen op de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van toekomstig beleid en op de 
voorbereiding van de reacties op alle stadia van toekomstige crises; roept de Commissie 
ertoe op een permanent netwerk in het leven te roepen voor de uitwisseling van beste 
praktijken tussen lidstaten over de aanpak van de gendergerelateerde aspecten van 
COVID-19;

3. dringt er bij de Commissie op aan de prevalentie van het virus bij eerstelijnswerkers te 
onderzoeken, met name bij vrouwen en etnische minderheden vanwege hun 
onevenredig hoge vertegenwoordiging onder eerstelijnswerkers; spoort de Commissie 
en de lidstaten ertoe aan passende maatregelen te treffen om de veiligheid op het werk 
te vergroten, waaronder door middel van Kaderrichtlijn 89/391/EEG28 en 
Richtlijn 92/85/EEG29;

4. roept de lidstaten en EIGE ertoe op regelmatig naar geslacht en leeftijd uitgesplitste 
gegevens over COVID-19 en de sociaaleconomische gevolgen van het virus te 
verzamelen; beklemtoont dat herstelmaatregelen op naar geslacht uitgesplitste gegevens 
moeten worden gebaseerd;

5. benadrukt dat vrouwen deel moeten uitmaken van het besluitvormingsproces bij de 
vaststelling en opheffing van maatregelen in tijden van crisis, evenals bij de 
ontwikkeling, goedkeuring en tenuitvoerlegging van herstelplannen, zodat er volledig 
en op gepaste wijze rekening wordt gehouden met hun specifieke behoeften en 
omstandigheden;

6. roept de Commissie op desinformatie of regressieve initiatieven in de lidstaten met 
betrekking tot vrouwenrechten en gendergelijkheid tijdens de COVID-19-crisis en in de 
periode na de crisis te monitoren en deze te behandelen als kwesties van democratie en 
grondrechten;

Gezondheidsgerelateerde aspecten en genderimpact van COVID-19

7. is bezorgd over het hoge sterftecijfer van mannen door COVID-19; spoort de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de relevante EU-agentschappen aan dit te 
onderzoeken; roept de Commissie ertoe op de situatie te blijven volgen teneinde de 
langetermijneffecten van het virus op de gezondheid van mannen en vrouwen te 
begrijpen; benadrukt dat klinisch onderzoek naar het virus een evenwichtige 
gendervertegenwoordiging moet omvatten om na te kunnen gaan hoe het virus en een 
potentieel vaccin of mogelijke behandeling een andere impact hebben op mannen en 
vrouwen;

8. spoort de lidstaten aan om de toegang tot essentiële gezondheidszorgaspecten die niet 
gerelateerd zijn aan COVID-19 te waarborgen voor vrouwen en mannen; dringt er bij de 
lidstaten op aan om op die gebieden in overeenstemming met de richtsnoeren van de 
WHO te handelen;

9. benadrukt dat de lidstaten de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten moeten beschermen; beklemtoont dat het belangrijk is de toeleveringsketen van 

28 PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.
29 PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1.
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producten die essentieel zijn voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 
veilig te stellen;

10. spoort de Commissie ertoe aan om bij haar gezondheidsgerelateerde beleidsreacties, 
waaronder het EU4Health-programma en het kankerbestrijdingsplan van de EU, 
rekening te houden met noodsituaties zoals COVID-19;

11. roept de lidstaten ertoe op om tijdens en na de crisis initiatieven op het gebied van 
geestelijke gezondheidszorg te steunen, vanwege de stress, angst en eenzaamheid als 
gevolg van de lockdown, financiële zorgen en huiselijk geweld, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de verschillende impact op vrouwen en mannen;

Geweld in tijden van COVID-19

12. dringt er bij de lidstaten op aan om de toename van huiselijk geweld als gevolg van 
COVID-19 te analyseren en om er rekening mee te houden in hun responsplannen en bij 
toekomstige noodsituaties, en daarbij speciale aandacht te besteden aan uitzonderingen 
op quarantaineregels, het behoud van veilige toegang tot opvang en alternatieve 
huisvesting met voldoende capaciteit, politie- en justitiediensten, noodrechtbanken om 
de passende contactverboden en/of beschermingsbevelen uit te vaardigen, 
onlinediensten en noodfinanciering voor ondersteuningsdiensten, niet-gouvernementele 
organisaties (ngo’s) en maatschappelijke organisaties; nodigt de lidstaten uit om 
nationale innovaties voor de aanpak van huiselijk geweld te delen;

13. verzoekt de Commissie om bewustmakings-, informatie- en voorlichtingscampagnes 
over huiselijk en gendergerelateerd geweld te bevorderen, in het bijzonder met 
betrekking tot nieuwe preventiemaatregelen en flexibele waarschuwingssystemen, 
teneinde meldingen aan te moedigen;

14. verzoekt de Raad de ratificatie van het Verdrag van Istanbul door de EU zo snel 
mogelijk af te ronden op basis van een brede toetreding zonder enige beperkingen, en te 
pleiten voor de ratificatie van het verdrag door alle lidstaten;

15. roept de Commissie ertoe op geweld tegen vrouwen aan de lijst van strafbare feiten in 
de EU toe te voegen en een richtlijn voor te stellen om gendergerelateerd geweld aan te 
pakken, teneinde een sterk juridisch kader vast te stellen, de uitwisseling van beste 
praktijken tussen lidstaten te coördineren, de verzameling van accurate gegevens te 
bevorderen, de gevolgen van COVID-19 voor de verlening van cruciale diensten aan 
slachtoffers te beoordelen en in voldoende middelen te voorzien voor de 
verwezenlijking van de specifieke doelstelling van Daphne en voor andere daarmee 
verband houdende programma’s, waarbij rekening moet worden gehouden met de 
huidige behoeften;

16. roept de lidstaten ertoe op de verlening van doeltreffende, betaalbare en kwalitatieve 
medische en psychologische ondersteuning te waarborgen voor slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld, in het bijzonder in tijden van crisis, wanneer dergelijke 
ondersteuning als essentieel moet worden beschouwd;

COVID-19, de economie, het herstel en de genderimpact

17. roept de Commissie, het Parlement en de Raad ertoe op om bij het ontwikkelen van 
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programma’s in het volgende meerjarig financieel kader (MFK) en het herstelinstrument 
“Next Generation EU” de behoeften van vrouwen, hun deelname aan de arbeidsmarkt 
en horizontale en verticale segregatie op de arbeidsmarkt grondig te onderzoeken;

18. benadrukt dat de aard en de plaats van werk na de crisis moeten worden herbekeken; 
beklemtoont dat thuiswerk kinderopvang niet kan vervangen; wijst erop dat flexibel 
werk, zoals overeengekomen met de werkgever, het voor vrouwen en mannen mogelijk 
maakt om vanuit huis of lokale coworkingruimtes te werken, zodat het gemakkelijker is 
zorgtaken evenwichtig te verdelen en meer tijd door te brengen met het gezin;

19. roept de Commissie ertoe op gegevens te verzamelen over de verlening van 
verschillende soorten zorg en die te gebruiken voor een onderzoek naar de zorgkloof, 
met het oog op een Europese strategie voor zorgverleners; merkt op dat de strategie de 
bevoegdheden van de lidstaten moet eerbiedigen, maar ook gericht moet zijn op betere 
samenwerking en coördinatie, in het belang van formele en informele zorgverleners en 
de mensen voor wie zij zorgen; beklemtoont dat samenwerking op Europees niveau in 
combinatie met een doeltreffend gebruik van EU-middelen kan bijdragen tot de 
totstandbrenging van kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorgdiensten;

20. moedigt de lidstaten aan om mannen aan te sporen gebruik te maken van flexibele 
werkregelingen, aangezien een onevenredig aantal vrouwen gewoonlijk een beroep doet 
op dergelijke regelingen; spoort de lidstaten aan de richtlijn betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven volledig om te zetten en ten uitvoer te leggen en roept de 
Commissie ertoe op dit doeltreffend te monitoren;

21. erkent dat alleenstaande ouders tijdens de pandemie en de periode na de crisis worden 
geconfronteerd met unieke en uitdagende omstandigheden als gevolg van meerdere 
lasten, waaronder voortdurende zorgverlening, zorgen over voogdijregelingen en 
mogelijke financiële zorgen en eenzaamheid; roept de Commissie en de lidstaten ertoe 
op hun specifieke situatie te onderzoeken, met inbegrip van de bijkomende lasten op het 
gebied van werk, onderwijs en zorg, de toegang tot advocaten en de uitvoering van 
voogdijregelingen;

22. benadrukt dat een gelijk loon voor gelijk werk voor vrouwen en mannen een leidend 
beginsel moet zijn voor de Commissie, het Parlement en alle lidstaten bij het ontwerp 
van responsmaatregelen in het kader van de COVID-19-crisis; is verheugd dat de 
Commissie heeft toegezegd om voor het einde van 2020 bindende maatregelen op het 
gebied van loontransparantie voor te stellen om de loon- en pensioenkloof tussen 
vrouwen en mannen aan te pakken;

23. wijst erop dat vrouwen tijdens de hele crisis ondervertegenwoordigd waren in het 
besluitvormingsproces; roept op tot vooruitgang op het gebied van de richtlijn 
vrouwelijke bestuurders;

24. is ingenomen met het investeringsinitiatief coronavirusrespons (CRII) en het CRII+-
pakket om de meest getroffen sectoren te ondersteunen; benadrukt het belang van het 
instrument van de Commissie voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in 
noodsituaties te beperken (SURE), dat inkomenssteun biedt aan werklozen en tijdelijk 
werklozen; benadrukt dat het nodig is de impact van deze instrumenten op de situatie 
van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt van de EU te beoordelen; beklemtoont de 
noodzaak van omscholings- en bijscholingsprogramma’s voor vrouwen om rekening te 
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houden met verschuivingen op de arbeidsmarkt;

25. roept de Commissie ertoe op vrouwelijke ondernemers te ondersteunen wanneer zij 
vaardigheden of interesses die zij tijdens de COVID-19-periode hebben opgedaan, 
verder willen ontwikkelen of erop willen voortbouwen, en de toegang tot en het 
bewustzijn van leningen, aandelenfinanciering en microfinanciering te verbeteren door 
middel van EU-programma’s en -fondsen, zodat de crisis een kans wondt om door 
aanpassing en transformatie vooruitgang te boeken;

26. spoort de Commissie en de lidstaten aan gebruik te maken van het herstel om de 
aanwezigheid en bijdrage van vrouwen in de sectoren kunstmatige intelligentie (KI), 
wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM) en de digitale sector, evenals in 
de groene economie te vergroten;

27. wijst op de uitdagingen voor de landbouwsector en de voedselvoorziening in Europa, 
evenals de specifieke situatie van vrouwen in plattelandsgebieden; roept op tot het 
opzetten van een thematisch subprogramma voor vrouwen in plattelandsgebieden via de 
strategische plannen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

COVID-19 en intersectionaliteit

28. beklemtoont dat overlappende nadelen aanvullende belemmeringen creëren voor 
specifieke groepen vrouwen en dat daarom de veiligheid en bescherming van alle 
personen moet worden gewaarborgd door een intersectionele benadering te hanteren;

29. onderstreept dat de meeste bewoners van voorzieningen voor langdurige zorg30, die in 
veel landen virushotspots zijn geworden, oudere vrouwen zijn, vanwege hun hogere 
levensverwachting en de hogere kans op gezondheidsproblemen; roept de lidstaten ertoe 
op zorgverlening aan ouderen in verschillende settings te onderzoeken;

30. betreurt dat veel vrouwen met een handicap die voor hun dagelijkse verzorging of 
ondersteuning afhankelijk zijn van anderen hun gebruikelijke ondersteunende 
netwerken niet konden gebruiken of geen sociale afstand konden bewaren; roept de 
lidstaten ertoe op te waarborgen dat deze ondersteunende netwerken nog steeds 
toegankelijk zijn en op passende wijze zijn aangepast aan de omstandigheden;

31. nodigt de lidstaten uit om vrouwelijke en mannelijke migranten te blijven ondersteunen 
door middel van toegang tot cruciale gezondheidszorg tijdens de crisis; benadrukt dat 
vluchtelingen- en opvangcentra voldoende rekening moeten houden met de behoeften 
van vrouwen en meisjes in het licht van de bekende uitdagingen in verband met social 
distancing en hygiëne, evenals hun kwetsbaarheid voor gendergerelateerd geweld;

32. wijst op de bijkomende behoeften van minderheidsgroepen, zoals Romavrouwen, die 
het moeilijk hebben om hygiëne te handhaven en zich te houden aan de 
lockdownmaatregelen door een gebrek aan basisinfrastructuur, -diensten en -informatie;

33. benadrukt de essentiële aard van ondersteuningsdiensten voor LGBTQI+-personen, met 
inbegrip van geestelijke gezondheidszorg, steungroepen en ondersteuningsdiensten op 

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

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health
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het gebied van gendergerelateerd geweld;

34. betreurt gevallen van xenofobe en raciale discriminatie en spoort de Commissie en de 
lidstaten ertoe aan een intersectionele aanpak te hanteren bij hun respons;

Extern optreden

35. benadrukt dat de mondiale aard van de COVID-19-pandemie een mondiaal antwoord 
vereist; wijst op de kwetsbare positie van vrouwen en meisjes in grote delen van de 
wereld in verband met COVID-19, zoals de toegang tot gezondheidszorg, waaronder 
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, kwetsbaarheid voor geweld, 
waaronder vrouwelijke genitale verminking en kinderhuwelijken, hun arbeidssituatie, de 
toegang tot onderwijs en extreme armoede en honger; benadrukt het belang van steun 
aan vrouwenrechtenactivisten en vrouwenrechtenorganisaties;

36. is ingenomen met het door de Commissie voorgestelde Team-Europapakket en 
benadrukt de noodzaak van een gendergevoelige aanpak bij de toewijzing van deze 
middelen;

Gender en het herstel 

37. roept de Commissie en de lidstaten ertoe op om, in navolging van de toezeggingen in de 
strategie voor gendergelijkheid, de behoeften die voortvloeien uit de crisis en de 
sociaaleconomische gevolgen ervan volledig te analyseren, passende 
begrotingsmiddelen toe te wijzen aan de aanpak van die behoeften en die uitgaven te 
monitoren; benadrukt dat voorbereidende actie de beste manier is om op alle gebieden 
weerbaarheid op te bouwen voor toekomstige crises;

°

° °

38. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

De COVID-19-pandemie heeft de samenleving in Europa en de hele wereld in het hart 
geraakt. Ze heeft vrienden en familie van elkaar gescheiden, dagelijkse routines verstoord en 
zelfs de democratie in gevaar gebracht. De pandemie heeft gevolgen voor elk aspect van onze 
Europese manier van leven, al ervaart niet iedereen in onze samenlevingen de crisis op 
dezelfde manier. Inkomensongelijkheid, geografie, leeftijd en met name gender hebben – elk 
afzonderlijk maar ook samen – een bepalende invloed op de gevolgen van deze crisis voor de 
burgers.

Gender en geslacht hebben niet alleen een dominante invloed op de klinische aspecten van de 
COVID-19-pandemie, maar ook op onze reactie erop. Gaande van dringende problemen zoals 
huiselijk geweld en het alarmerend hoge sterftecijfer onder mannen, tot structurelere en 
fundamentelere vragen over hoe verschillende rollen in de samenleving naar waarde worden 
geschat: het is duidelijk geworden dat gender een cruciaal aspect vormt van dit virus en de 
daarmee samenhangende crisis.

Het doel van dit verslag is te onderzoeken wat er sinds het begin van de crisis en de eerste 
respons daarop is gebeurd. Verdere analyse en verder onderzoek met betrekking tot onze 
respons in de periode na de crisis zal in de komende jaren echter ook nodig zijn.

COVID-19 is een ware ramp en tragedie voor onze samenlevingen, economieën en het 
persoonlijke leven van veel Europeanen, maar vormt ook een kans om onze percepties en de 
manier waarop wij in Europa leven te veranderen. Elke verandering moet echter steunen op 
een op rechten gebaseerde aanpak die erop is gericht de rechten van vrouwen te behouden en 
te bevorderen, waaronder de financiële onafhankelijkheid van vrouwen, het evenwicht tussen 
werk en privéleven en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Onze kennis van het virus zelf is nog beperkt, in het bijzonder wat de verschillende gevolgen 
voor vrouwen en mannen betreft. Uit officiële cijfers is tot nu toe bijvoorbeeld duidelijk 
gebleken dat er meer mannen sterven aan het virus, al weten we nog niet waarom. Er zijn 
echter meer vrouwen die zich in de frontlinie begeven, als gezondheidswerkers, 
schoonmakers, kassiers in de supermarkt en zorgverleners, waardoor zij een groter risico 
lopen om besmet te raken met het virus. Beide situaties moeten worden onderzocht, waarbij 
rekening moet worden gehouden met verschillen in het gedrag van mannen en vrouwen. 
Bovendien moet in toekomstige klinische proeven en onderzoeken rekening worden gehouden 
met geslacht en gender en moet comorbiditeit volledig in aanmerking worden genomen.

Op de korte termijn moet niet alleen de strijd tegen het virus, maar moet ook de strijd tegen 
huiselijk en gendergerelateerd geweld een politieke topprioriteit zijn. We mogen niet langer 
aanvaarden dat vrouwen thuis worden gedood door een intieme partner of familielid. De EU 
en de lidstaten moeten nauw samenwerken en actie ondernemen, namelijk door het Verdrag 
van Istanbul spoedig te ratificeren, een richtlijn over de aanpak van gendergerelateerd geweld 
uit te werken, geweld tegen vrouwen toe te voegen aan de lijst met Europese strafbare feiten 
en op basis van verschillende nationale ervaringen beste praktijken uit te wisselen met 
betrekking tot de doeltreffendste manier om deze verschrikkelijke misdaad aan te pakken. Het 
is van cruciaal belang dat de steun en middelen voor functionarissen en ngo’s die in de 
praktijk werken met slachtoffers en overlevenden worden gehandhaafd.

COVID-19 moet echter ook aangegrepen worden om de samenleving in haar geheel opnieuw 
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te bekijken en de essentiële en waardevolle fundamenten ervan in aanmerking te nemen. Met 
name vrouwen hebben de impact van dit virus aan den lijve ondervonden: zij maken de grote 
meerderheid uit van eerstelijnswerkers en nemen thuis onevenredig veel zorg- en 
onderwijstaken op zich. Een beter evenwicht tussen privé- en beroepsleven, minder 
woon-werkverkeer en een evenwichtigere aanpak van zorgtaken zijn slechts enkele 
fundamentele aspecten die we moeten bekijken. Daarbij moeten we bijzondere aandacht 
besteden aan de behoeften van gezinnen in het algemeen, maar ook rekening houden met de 
unieke omstandigheden van eenoudergezinnen. Een Europese strategie voor zorgverleners, de 
tijdige en doeltreffende omzetting en tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende het 
evenwicht tussen werk en privéleven en een diepgaand onderzoek over hoe in werkwijzen 
rekening kan worden gehouden met de realiteit van het gezinsleven, moeten allemaal in 
aanmerking worden genomen.

We moeten er ons bij de coördinatie en bevordering van crisisrespons- en herstelplannen ook 
van bewust zijn dat vrouwen geen homogene groep zijn. Er moeten verschillende aanpakken 
worden gehanteerd om tegemoet te komen aan de behoeften van verschillende vrouwen, en er 
moet rekening worden gehouden met verschillende levensomstandigheden. Er moet een 
passend antwoord worden gevonden voor de verschillende omstandigheden van oudere 
vrouwen in verzorgingstehuizen, vrouwen op het platteland, waar basisinfrastructuur vaak 
ontbreekt, Romavrouwen, LGBTQI+’s, vrouwen met een handicap die door de noodsituatie 
misschien geen toegang meer hebben tot hulp, en vrouwelijke migranten die geen toegang 
meer hebben tot essentiële ondersteuning en infrastructuur.

Daarenboven vereist de plaats die Europa inneemt in de wereld dat de EU leiderschap aan de 
dag legt met betrekking tot elk aspect van de respons op dit virus, gaande van de aanpak van 
huiselijk geweld, het behoud van de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten en de strijd tegen extreme armoede en honger, tot het waarborgen dat vrouwen 
kunnen profiteren van het herstel en niet onevenredig zwaar worden getroffen door de 
gevolgen van de crisis.

Tot slot vormt de herstelperiode na COVID-19 een uitgelezen kans om de positie van 
vrouwen te verbeteren wanneer we onze economieën en samenlevingen op een andere manier 
proberen op te bouwen. Een succesvol herstel na COVID-19 is alleen mogelijk als we een 
groener, rechtvaardiger en gendergelijker Europa nastreven. Daarom moet 
gendermainstreaming worden toegepast op belangrijke herstelfondsen om ervoor te zorgen 
dat vrouwen er ten volle van kunnen profiteren wat werkgelegenheid en ondernemerschap 
betreft. Bovendien moeten we deze kans grijpen om te waarborgen dat vrouwen beter 
vertegenwoordigd zijn in sectoren waar ze traditioneel gezien ondervertegenwoordigd waren, 
zoals de digitale, ICT- en STEM-sector en de sector kunstmatige intelligentie.

Gender is in deze crisis een cruciale indicator voor de vraag of iemand al dan niet volledig 
herstelt en of zijn leven op zijn kop wordt gezet. Het is als beleidsmakers en politici onze 
plicht en verantwoordelijkheid om te waarborgen dat er in de respons op COVID-19 rekening 
wordt gehouden met en wordt voldaan aan de verschillende en toch met elkaar 
samenhangende behoeften van mensen van alle genders. Door nu actie te ondernemen om de 
in dit verslag aangehaalde kwesties aan te pakken, kunnen we bij een volgende crisis beter 
voorbereid zijn en bouwen we aan een weerbaardere, productievere en rechtvaardigere 
samenleving.


