
 
Международен ден на жената през 2021 г.:
жените в борбата срещу COVID-19
 
По повод на Деня на жената на 8 март Европейският парламент подчертава
ключовата роля, която играят жените по време на кризата с коронавируса.
 

В болници, домове за специални грижи и в отделните домакинства жените са тези,
които водят битката срещу пандемията от COVID-19. В други сектори жените заемат
несигурни работни места, които са заплашени от изчезване вследствие на кризата.
Освен това затварянето вкъщи доведе до ръст на домашното насилие. Тези проблеми и
неравенства изискват спешни решения.
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Научете за отражението на кризата с COVID-19 върху жените.
 
Европейският парламент ще отбележи Деня на жената по време на пленарната сесия
на 8 март. Видео послания по случая ще изпратят вицепрезидентът на САЩ Камала
Харис и министър-председателят на Нова Зеландия Джасинда Ардърн. Гледайте на
живо на 8 март от 18 часа българско време. 
 
На предна линия срещу пандемията 
Парламентарната комисия по равенството на половете организира на 4 март среща с
депутати от националните парламенти под мотото „Ние сме силни: Жените, водещи
борбата срещу COVID-19“.
 
Конференцията ще бъде открита от председателя на Европейския парламент Давид
Сасоли и от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен и ще бъде водена от
председателя на парламентарната комисия по равенството на половете Евелин Регнер.
Сред участниците ще бъдат еврокомисарят Хелена Дали и президентът на Гърция
Екатерини Сакеларопулу.
 
В рамките на срещата ще се проведе дискусия за уроците от кризата, по време на която
жени на различни позиции – политически лидери, здравни експерти и активисти за
равенство на половете, ще споделят опита си и съвети за овластяване на жените.
 
Гледайте на живо на 4 март от 10 часа българско време.
 
Ден по-рано ще се проведе семинар за жените в научната област и в оказването на
грижи. Той ще събере изследователи от фармацевтичната индустрия, здравни и
социални работници, експерти и депутати. Гледайте семинара на 3 март от 10:30 часа
българско време.
 
Присъединете се в социалните мрежи 
На 8 март председателят на парламентарната комисия по равенството на половете
Евелин Регнер ще отговаря на живо във Facebook на въпроси за правата на жените в
ЕС и как се промени положението в резултат от пандемията. Включете се на живо на 8
март от 12 часа българско време.
 
Малко по-късно г-жа Регнер ще участва заедно с полската активистка за права на
жените Аня Рубик в дискусия на живо в Instagram относно ограниченията на
възможностите за аборт в Полша. Включете се на живо на 8 март от 13 часа българско
време.
 
Участвайте в дискусията в социалните мрежи с хаштагове #IWD2021EP, #IWD2021 и
#InternationalWomensDay.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/mezhdunaroden-den-na-zhenata-prez-2021-gh/20210225STO98702/kak-covid-19-zasiagha-zhenite-v-es-infoghrafiki
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20210308-0900-PLENARY_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20210308-0900-PLENARY_vd
https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/femm/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/international-women-s-day-2021_20210304-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/international-women-s-day-webinar-on-women-s-leadership-in-fight-against-covid-19_20210303-0930-SPECIAL-SEMINAR_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/international-women-s-day-webinar-on-women-s-leadership-in-fight-against-covid-19_20210303-0930-SPECIAL-SEMINAR_vd
https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96998/EVELYN_REGNER/home
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/anja_rubik/
https://www.instagram.com/europeanparliament/
https://www.instagram.com/europeanparliament/


Научете за усилията на Парламента за утвърждаване на равенството на половете и за
важните моменти по този път. 
 
Допълнителна информация
Половото измерение трябва да бъде включено в плановете за възстановяване от
COVID-19, заявяват участници на конференция за правата на жените (4.03.2021 г.) (EN)
Отбелязване на Деня на жената от парламентарната комисия по равенството на
половете
Инфографика на Изследователската служба на ЕП: Нововъзникващо разделение
между половете? (март 2021 г.) (EN)
Проучване: Разликата в присъствието на половете на лидерски позиции в публичния
сектор в ЕС (март 2021 г.) (EN)
Материал на Изследователската служба на ЕП: Нуждата от отговор, основан на пола,
на кризата с COVID-19 (февруари 2021 г.) (EN)
Материал на Изследователската служба на ЕП: Влиянието на кризата с COVID-19
върху половете (септември 2020 г.) (EN)
Резолюция на Европейския парламент за бъдещите предизвикателства по отношение
на правата на жените (11 февруари 2021 г.)
Резолюция на Европейския парламент за кризата с COVID-19 и отражението ѝ върху
равенството на половете (21 януари 2021 г.)
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20190712STO56961/kak-parlamentt-raboti-za-ravenstvo-na-polovete-v-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/mezhdunaroden-den-na-zhenata-prez-2021-gh/20210225STO98706/khronologhiia-napredkt-v-es-v-borbata-za-prava-na-zhenite
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210226IPR98811/iwd-2021-the-gender-dimension-must-be-included-in-the-covid-19-recovery-plans
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210226IPR98811/iwd-2021-the-gender-dimension-must-be-included-in-the-covid-19-recovery-plans
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/femm/international-women-day
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/femm/international-women-day
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689276/IPOL_STU(2021)689276_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689276/IPOL_STU(2021)689276_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658227/IPOL_STU(2020)658227_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658227/IPOL_STU(2020)658227_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_BG.html

