
 
Internationella kvinnodagen 2021: Kvinnor som
leder kampen mot covid-19
 
För att uppmärksamma Internationella kvinnodagen i år belyser Europaparlamentet den
viktiga roll kvinnor spelar under coronakrisen.
 

Kvinnor har stått i första ledet i kampen mot mot coronapandemin inte minst eftersom de
dominerar inom sjukvårdssektorn. Många har också drabbats hårt eftersom de ofta har osäkra
och utsatta anställningar, som försvunnit eller förändrats under krisen. Dessutom har fortsatta
nedstängningar lett till ökat våld i hemmen. Parlamentet har krävt insatser för att tackla
orättvisorna.
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Parlamentet kommer att uppmärksamma internationella kvinnodagen den 8 mars vid sin
plenarsession.
 
 
Läs mer om parlamentets arbete för jämställdhet.
 
Kvinnor i kampen mot covid-19 
För att öka medvetenheten om de situationer som kvinnor ställs inför under krisen och
uppmärksamma internationella kvinnodagen 2021, arrangerar parlamentets jämställdhetsutskott
ett interparlamentariskt möte på temat: “Vi står starka: Kvinnor i främsta ledet i kampen mot
covid-19” den 4 mars.
 
Parlamentets talman David Sassoli och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen
kommer att inleda evenemanget, som kommer att ledas av jämställdhetsutskottets ordförande
Evelyn Regner. Bland deltagarna finns: Helena Dalli, EU-kommissionären som ansvarar för
jämställdhet, och Greklands president Ekaterini Sakelaropoulou.
 
I en panel om “Kvinnor i fronten och lärdomarna från krishanteringen” kommer kvinnliga
politiska ledare, nyckelpersoner inom sjukvården och experter inom jämställdhet att diskutera
lyckade exempel och personliga erfarenheter från kvinnligt ledarskap under kriser, tillsammans
med Europaparlamentariker och nationella parlamentariker.
 
Se det live den  4 mars från kl 9.00. 
 
Följ oss i sociala medier 
Den 8 mars kommer jämställdhetsutskottets ordförande Evelyn Regner att delta live på
Facebook för att svara på era frågor om det aktuella läget för jämställdheten inom EU och hur
pandemin har försvårat situationen för många kvinnor.
 
Följ livesändningen den 8 mars kl 11.00.
 
Utskottsordföranden kommer också att tillsammans med den välkända polska influencern Anja
Rubik att diskutera live på Instagram om kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter och
parlamentets ståndpunkt om det faktiska abortförbudet i Polen.  
 
Följ livesändningen den 8 mars kl 12.00.
 
Följ evenemangen i sociala medier
• #IWD2021EP

• #IWD2021

• #InternationalWomensDay
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20190712STO56961/parlamentets-kamp-for-jamstalldhet-i-eu
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/femm/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day-2021_20210304-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96998/EVELYN_REGNER/home
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/


Mer information
Program för jämställdhetsutskottets evenemang (en)
Internationella kvinnodagen på jämställdhetsutskottets webbplats (en)
 Europaparlamentets resolution om könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter
krisen, 2021-01-21
Parlamentets utredningstjänst: "The coronavirus crisis: An emerging gender divide?", mars
2021 (en)
Parlamentets utredningstjänst: "Covid-19 – The need for a gendered response", 2021-02-26
(en)
Parlamentets utredningstjänst: "Women in politics in the EU: State of play", 2021-02-26 (en)
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230157/2021.02.19%20FEMM%20IWD%202021%20Draft%20programme.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/sv/femm/international-women-day
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_SV.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_SV.html
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/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689345

