
 
Ziua Internațională a Femeii 2021: femei în prima
linie împotriva Covid-19
 
Anul acesta, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Parlamentul European evidențiază
rolul primordial al femeilor pe durata crizei Covid.
 

Femeile sunt în prima linie a luptei cu pandemia de coronavirus, printre altele, și pentru că sunt
majoritare în sectorul sanitar. Dar ele se numără și printre categoriile cele mai afectate, adesea
având locuri de muncă precare sau nesigure, în sectoare care au dispărut ori s-au transformat
din cauza crizei. În plus, lockdown-urile repetate au dus la creșterea violenței domestice.
Eurodeputații fac un apel ca aceste inegalități să fie combătute.
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Aflați care este impactul pandemiei asupra femeilor, în cifre. 
 
Parlamentul va celebra Ziua Internațională a Femeii în sesiunea plenară din 8 martie. Cu
această ocazie vor fi proiectate mesaje video din partea vicepreședintelui SUA, Kamala Harris,
și premierului Noii Zeelande, Jacinda Ardern.
 
 
Urmăriți live sesiunea plenară din 8 martie de la ora 17:00 CET (18:00 ora României).
 
Femei în lupta cu Covid-19 
 
Pentru a crește gradul de conștientizare a situațiilor cu care se confruntă femeile în timpul crizei,
comisia FEMM marchează Ziua Internațională a Femeii 2021 printr-o reuniune
interparlamentară: „Suntem puternice: femeile conduc lupta împotriva Covid-19” pe 4 martie.
 
 
Președintele PE, David Sassoli, și Președinta CE, Ursula von der Leyen, vor deschide
evenimentul, care va fi găzduit de președinta FEMM, Evelyn Regner. Printre participanți se
numără: Helena Dalli, comisarul european pentru egalitatea de gen și președintele grec,
Ekaterini Sakelaropoulou.
 
 
Într-o dezbatere cu tema „Femei în prima linie și lecții învățate din gestionarea crizei”, femei
lideri politici, lucrători în domeniul sănătății și experți în egalitatea de gen vor împărtăși cu
eurodeputați și parlamentari experiențe personale și bune practici de emancipare a femeilor
(empowerment) în timpul crizelor.
 
 
Urmăriți live pe 4 martie de la 9:00 CET (10:00 ora României)
 
 
Pe 3 martie, un seminar dedicat femeilor din domeniul științei și celor din serviciile de
asistență, va pune față în față cercetătoare din industria farmaceutică, experți în egalitatea de
gen, lucrători în domeniul medical și social cu deputați din Parlamentul European.
 
Urmăriți evenimentele pe rețelele sociale:
• #IWD2021EP

• IWD2021

• #InternationalWomensDay
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/ziua-internationala-a-femeii-2021/20210225STO98702/sa-intelegem-impactul-covid-19-asupra-femeilor-infografic
https://multimedia.europarl.europa.eu/ro/plenary-session_20210308-0900-PLENARY_vd
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day-2021_20210304-0900-SPECIAL-OTHER_vd


Mai multe informaţii
Programul evenimentului Ziua Internațională a Femeii organizat de comisia FEMM
Pagina de evenimente a comisiei FEMM
Rezoluția Parlamentului European (21 ianuarie 2021): perspectiva de gen în perioada crizei
COVID-19 și după această criză
Infografic: Criza coronavirus: începutul unei divizări de gen? (EN) (03/2021)
Covid-19: nevoia unui răspuns pe genuri (EN) (02/2021)
Femei în politică în UE: starea de fapt (EN) (02/2021)
Rezoluție a Parlamentului European: Provocări în viitor pentru drepturile femeilor la peste 25
de ani de la Declarația de la Beijing (EN) (11/02/2021)
Obținerea egalității de gen în contextul pandemiei și provocări existente (EN) (01/2021)
Comunicat de presă: planurile de redresare după Covid-19 trebuie să țină cont de factorul gen
Diferențele de gen în sectorul public din UE: măsuri promițătoare pentru egalitatea de gen și
egalitatea șanselor în UE27 (03/2021)
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230157/2021.02.19 FEMM IWD 2021 Draft programme.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/international-women-day
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_RO.html
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/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689345
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210226IPR98811/iwd-2021-the-gender-dimension-must-be-included-in-the-covid-19-recovery-plans
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

