
 
Mezinárodní den žen 2021: Ženy v čele boje proti
koronaviru
 
U příležitosti letošního Mezinárodního dne žen se Evropský parlament snaží upozornit na
důležitou roli žen v boji proti pandemii koronaviru.
 

Při boji proti pandemii koronaviru bychom se neobešli bez žen. Všechny lékařky, zdravotní
sestry, ale i ženy pracující v supermarketech, kde práce z domu zkrátka nepřichází v úvahu,
stály v první linii a byly vystaveny riziku přenosu viru mnohem více než všichni ostatní.
 
 
Kromě toho na ně měla krize mnohem horší dopad. Mnoho žen totiž pracuje v odvětvích, které
pandemie zasáhla nejvíce, jako jsou služby nebo sektor turismu. Vzrostly také případy
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domácího násilí. Poslanci nyní požadují, aby byly tyto nerovnosti odstraněny. 
 
 
Zjistěte, jaký dopad měla pandemie na ženy v naší infografice.
 
 
Mezinárodní den žen 2021 si Parlament připomene 8. března v rámci svého plenárního
zasedání. Během něj si budou moci poslanci poslechnout video zprávy od viceprezidentky USA
Kamaly Harrisové a premiérky Nového Zélandu Jacindy Ardernové.
 
 
Sledujte plenární zasedání 8. března od 17.00 živě. 
 
Ženy v boji proti koronaviru 
 
Výbor pro práva žen organizuje ve čtvrtek 4. března meziparlamentní seminář s názvem „Jsme
silné: Ženy v boji proti covid-19".
 
 
Akci zahájí předseda Evropského parlamentu David Sassoli a předsedkyně Evropské komise
Ursula von der Leyenová. Událostí pak provede šéfka výboru pro práva žen Evelyn Regnerová.
Pozvání přijala také komisařka pro rovnost Helena Dalliová a prezidentka Řecka Ekaterini
Sakelaropoulouová.
 
 
Političky, zdravotnice a odbornice na rovnost budou během akce diskutovat s poslanci
Evropského parlamentu i s poslanci národních parlamentů o osvědčených postupech, ale i o
osobních zkušenostech během pandemie. 
 
 
Akci sledujte živě, vysílání začíná 4. března od 9:00.
 
 
 
Přidejte se k nám na sociálních sítích  
 
V pondělí 8. března organizujeme živé vysílání dvou interview. První rozhovor se uskuteční na
Facebooku s předsedkyní parlamentního výboru pro práva žen Evelyn Regnerovou od 11:00.
Druhý začíná o hodinu později, ve 12:00, na Instagramu. Evelyn Regnerová v něm vystoupí
společně s polskou modelkou a influencerkou Anjou Rubikovou, která byla velmi aktivní během
protestů týkajících se zákazu umělého přerušení těhotenství v Polsku.
 
 
Přečtěte si více o tom, jak Parlament prosazuje rovnost žen a mužů a jakých milníků už v této
otázce dosáhl. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/mezinarodni-den-zen-2021/20210225STO98702/mezinarodni-den-zen-jake-dopady-mela-krize-koronaviru-na-zeny-infografika
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/plenary-session_20210308-0900-PLENARY_vd
https://www.europarl.europa.eu/committees/cs/femm/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/international-women-s-day-2021_20210304-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/socialni-zaclenovani/20190712STO56961/parlament-prosazuje-rovne-prilezitosti-pro-muze-a-zeny
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/socialni-zaclenovani/20190712STO56961/parlament-prosazuje-rovne-prilezitosti-pro-muze-a-zeny


Sledujte naše akce na sociálních sítích
• #IWD2021EP

• #IWD2021

• #InternationalWomensDay

Další informace
Tisková zpráva: IWD 2021: The gender dimension must be included in the COVID-19 recovery
plans (4. 3. 2021. anglicky)
FEMM: Program akce výboru pro práva žen FEMM 4. března 2021
FEMM: Stránka události k MDŽ 2021 v Evropském parlamentu
Infografika: The coronavirus crisis: An emerging gender divide? (březen 2021, anglicky)
Studie: The Gender Gap in the EU’s Public Employment and Leadership: Mapping promising
measures for gender equality and equal opportunities in the EU27 (březen 2021, anglicky)
Think Tank EP: Covid-19: The need for a gendered response (únor 2021, anglicky)
Think Tank EP: Women in politics in the EU: State of play (únor 2021, anglicky)
Think Tank EP: Achieving gender equality in the face of the pandemic and existing challenges
(leden 2021, anglicky)
Usnesení EP: 25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv
žen (11. 2. 2021)
Usnesení EP: Genderová perspektiva koronavirové krize a pokrizového období (21. 1. 2021)
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210226IPR98811/iwd-2021-the-gender-dimension-must-be-included-in-the-covid-19-recovery-plans
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210226IPR98811/iwd-2021-the-gender-dimension-must-be-included-in-the-covid-19-recovery-plans
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230157/2021.02.19 FEMM IWD 2021 Draft programme.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/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/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/cs/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/cs/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/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_CS.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_CS.html

