
 
Medzinárodný deň žien 2021. Podujatia v
Európskom parlamente
 
Pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa žien sa Európsky parlament snaží
upriamiť pozornosť na úlohu žien v boji proti pandémii COVID-19.
 

V boji proti koronavírusu by sme sa nezaobišli bez žien. Všetky lekárky, zdravotné sestry, ale aj
ženy pracujúce v supermarketoch, kde práca z domu neprichádza do úvahy, pracovali na plné
obrátky.
 
Okrem toho mala na ne kríza oveľa horšie dopady. Mnoho žien totiž pracuje v odvetviach, ktorí
pandémia zasiahla najviac, ako sú napríklad služby alebo sektor turizmu. Okrem toho vzrástli
prípady domáceho násilia. Parlament požadoval riešenie týchto nerovností.
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Medzinárodný deň žien si Parlament pripomenie 8. marca počas slávnostného plenárneho
zasadnutia. Poslanci si počas neho budú môcť vypočuť video príhovor od premiérky Nového
Zélandu Jacindy Ardern.
 
Prečítajte si viac o tom, ako sa Európsky parlament snaží presadzovať rodovú rovnosť.
 
Ženy v boji proti Covid-19
 
Výbor pre práva žien organizuje vo štvrtok 4. marca medziparlamentný seminár s názvom „Sme
silné: ženy v boji proti COVID-19.
 
Podujatie otvoria predseda EP David Sassoli a predsedníčka Európskej komisie Ursula von
der Leyen. Hostiteľkou bude šéfka výboru pre práva žien Evelyn Regner. Pozvania naň prijali
aj komisárka pre rodovú rovnosť Helena Dalli a grécka prezidentka EkateriniSakelaropoulou. 
 
Političky, zdravotníčky a odborníčky na rodovú rovnosť budú počas neho s európskymi aj
národnými poslancami hovoriť o osvedčených postupoch a svojich osobných skúsenostiach
počas pandémie.
 
Podujatie môžete sledovať v priamom prenose, začína sa o 9:00.
 
Deň predtým, v stredu 3. marca organizujeme seminár pre novinárov, počas ktorého okrem
poslancov a poslankýň vystúpia vedkyne, výskumníčky a predstaviteľky farmaceutického
priemyslu. 
 
Seminár môžete sledovať v priamom prenose, začína sa o 9:30.
 
Pridajte sa k nám na sociálnych sieťach 
 
V pondelok 8. marca organizujeme dva live rozhovory so šéfkou parlamentného výboru EP
Evelyn Regner. O 11:00 na našom Facebooku a o 12:00 na Instagrame, kde sa spojí s poľskou
modelkou Anjou Rubik, ktorá bola veľmi aktívna počas protestov, ktoré vypukli po zákaze
umelého prerušenia tehotenstva v Poľsku.
 
Sledujte naše podujatia na sociálnych sieťach
• #IWD2021EP

• #IWD2021

• #InternationalWomensDay

Ďalšie informácie
Program medziparlamentného podujatia 4. marca 2021
MDŽ 2021 v Európskom parlamente
 Uznesenie EP o rodovej perspektíve počas koronakrízy
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/socialne-zaclenenie/20190712STO56961/ako-europsky-parlament-presadzuje-rodovu-rovnost-v-eu
https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/femm/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/international-women-s-day-2021_20210304-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day-webinar-on-women-s-leadership-in-fight-against-covid-19_20210303-0930-SPECIAL-SEMINAR_vd
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/
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/doceo/document/TA-9-2021-0024_EN.html

