
 
Nemzetközi nőnap 2021: nők a koronavírus elleni
küzdelem élén
 
Az idei nemzetközi nőnapon az EP a nők Covid19-válság alatti kiemelt szerepére
fókuszál, de szó lesz a nemek közti egyenlőségről is. Az egyik webináriumon Dr. Karikó
Katalin is felszólal.
 

Nők állnak a koronavírus-járvány elleni küzdelem frontvonalában, zömében ugyanis ők
dolgoznak az egészségügyben. Az ő mindennapjaik és munkájuk jelentősen átalakult a járvány
hatására, ezzel azonban nincsenek egyedül. Nagyon sok nőt a pandémia által súlyosan érintett,
bizonytalan munkahelyeken foglalkoztattak, az ő állásaik a válság hatására vagy átalakultak,
vagy megszűntek. A folyamatos korlátozások és az összezártság hatására pedig megnőtt a
családon belüli erőszak esetszáma is.
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A világjárvány nőkre gyakorolt hatásairól (számokban) ide kattintva tudhat meg többet. 
 
A nemzetközi nőnap közeledtével a Parlament az egyenlőtlenségek kezelésére szólít fel, és
több különböző programmal is készül, amelyeket online is lehet követni.
 
 
Március 8-án a nemzetközi nőnap a plenáris ülésen is téma lesz, Jacinda Ardern új-zélandi
miniszterelnök videoüzenttel is készül és videóüzenet érkezik Kamala Harris amerikai
alelnöktől is.
 
 
A március 8-ai plenáris ülést 17 órától élőben követheti ide kattintva. 
 
Nők a Covid19 elleni harcban - programok 
 
A március 3-án rendezett, a női tudósokra és ápolókra fókuszáló webináriumon a
gyógyszeripar kutatói, a nemek közötti egyenlőség szakértői, az egészségügyi- és szociális
munkások, valamint az EP-képviselők találkoznak. Az eseményen Dr Karikó Katalin
(BioNTech) is felszólal. A webináriumot magyar tolmácsolással is lehet követni.
 
 
Nézze élőben ide kattintva március 3-án 9:30-tól! A nőjogi szakbizottság március 4-én
parlamentközi találkozót szervez, hogy felhívja a figyelmet arra, mivel kell szembenézniük a
nőknek a koronavírus okozta válság miatt. A konferencia címe: „Erősek vagyunk: nők a Covid19
elleni küzdelem élén”.
 
 
Az eseményt, melynek házigazdája Evelyn Regner, a nőijogi szakbizottság elnöke David
Sassoli, EP-elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nyitják meg. A
további résztvevők között szerepel még Helena Dalli, a nemek közötti egyenlőség európai
biztosa és Ekaterini Sakelaropoulou görög elnök is.
 
 
A „Nők a frontvonalban, a kríziskezelésből levont következtetések” című panelben női politikai
vezetők, egészségügyi dolgozók és a nemek közti egyenlőség szakértői beszélgetnek majd EP-
s képviselőkkel és a tagállamok parlamenti képviselőivel a jó gyakorlatokról és személyes
tapasztalataikról a nők válság alatti szerepvállalásáról.
 
 
Nézze élőben ide kattintva március 4-én 9:00-tól!
 
 
 
Csatlakozzon a közösségi médián! 
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/kiemelt-tema/20210225STO98702/bantalmazas-bizonytalan-munkahelyek-egyenlotlenseg-a-covid19-hatasa-a-nokre
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/plenary-session_20210308-0900-PLENARY_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/international-women-s-day-webinar-on-women-s-leadership-in-fight-against-covid-19_20210303-0930-SPECIAL-SEMINAR_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/international-women-s-day-2021_20210304-0900-SPECIAL-OTHER_vd


Március 8-án Evelyn Regner, a nöijogi szakbizottság elnöke a Facebookon élőben válaszol a
kérdésekre a járvány nők helyzetére gyakorolt negatív hatásaival és a nemek közti egyenlőség
az EU-ban témával kapcsolatban. A beszélgetés nyelve angol.
 
 
Nézze élőben március 8-án 11:00-tól!
 
 
 
A nők szexuális és reproduktív jogairól és a Parlament álláspontjáról a lengyelországi
abortuszok tényleges betiltásával kapcsolatban az Instagramon beszélget majd élőben Evelyn
Regner Anja Rubik, ismert lengyel influenszerrel.
 
 
 
Nézze élőben ide kattintva március 8-án 12.00-tól!
 
 
A Parlament nemek közötti egyenlőségéért folytatott küzdelméről ide kattintva olvashat többet,
míga nők jogaiért folytatott küzdelem mérföldköveiről itt írtunk bővebben.
 
Kövesse az eseményeket a közösségi médián:
• #IWD2021EP

• #IWD2021

• #InternationalWomensDay

További információ
Nemzetközi nőnap 2021 - a nőijogi szakbizottság programja (angolul)
Nőijogi szakbizottság - az esemény honlapja (angolul)
 Az EP állásfoglalása a Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi
dimenziójáról
A nemek közti különbség az EU közfoglalkoztatásában és vezetésében (angolul, 2021.03.)
EP Kutatóközpontja: infografika a nemi megosztottságról a koronavírus tükrében (angolul,
2021.03.)
EP: Covid19 - a nemek szerinti válaszok szükségessége (angolul, 2021.02.21.)
EP: 25 évvel a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform után: a nők jogai terén előttünk álló
kihívások (2021.02.11.)
Nők az EU politikájában: a jelenlegi helyzet (2021.02.)
A nemek közti egyenlőség elérése a járvány és a jelen kihívások idején (angolul, 2021.01.)
Sajtóközlemény - Nemzetközi nőnap 2021: a nemek dimenzióját be kell építeni a Covid19
helyreállítási terveibe (angolul, 2021.03.04.)
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https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96998/EVELYN_REGNER/home
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20190712STO56961/a-parlament-kuzdelme-a-nemek-kozotti-egyenlosegert-az-eu-ban
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/kiemelt-tema/20210225STO98706/merfoldkovek-a-nok-jogaiert-folytatott-kuzdelemben-az-eu-ban-video
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230157/2021.02.19%20FEMM%20IWD%202021%20Draft%20programme.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/femm/international-women-day
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689276/IPOL_STU(2021)689276_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/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29689345
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210226IPR98811/iwd-2021-the-gender-dimension-must-be-included-in-the-covid-19-recovery-plans
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210226IPR98811/iwd-2021-the-gender-dimension-must-be-included-in-the-covid-19-recovery-plans


Kapcsolódó tartalmak
Nők a koronavírus elleni harc élén
Az EU szociális dimenziójának erősítése
A Covid19-járvány kezelése
Biztonságos oltóanyagok az európaiak számára
A Pekingi nyilatkozat 25. évfordulója
Nemzetközi nőnap, 2019.
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http://www.europarl.europa.eu//news/hu/headlines/priorities/kiemelt-tema
http://www.europarl.europa.eu//news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek
http://www.europarl.europa.eu//news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek
http://www.europarl.europa.eu//news/hu/headlines/priorities/koronavirus-elleni-vedooltas
http://www.europarl.europa.eu//news/hu/headlines/priorities/nemzetkozi-nonap-2020
http://www.europarl.europa.eu//news/hu/headlines/priorities/iwd2019

