
 
Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację kobiet
(infografiki)
 
Jak pandemia zwiększyła dysproporcje między płciami w UE? Dowiedz się z naszych
infografik.
 
Rok po wybuchu pandemii koronawirusa jej skutki społeczne i gospodarcze mogą mieć
długofalowy wpływ na dążenie do równouprawnienia płci, zagrażając poczynionym postępom i
potencjalnie spychając dodatkowe 47 milionów kobiet i dziewcząt na całym świecie poniżej
progu ubóstwa.
 
W ubiegłym roku obchodziliśmy 25. rocznicę przyjęcia przez ONZ Deklaracji Pekińskiej mającej
na celu wzmocnienie pozycji kobiet na całym świecie, ale do równości płci wciąż długa droga.
Według wskaźnika Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) z 2020 r.,
zawierającego dane z 2018 r., w obecnym tempie, do osiągnięcia całkowitej równości pozostało
co najmniej 60 lat.
 
Przeczytaj, jak Parlament walczy o równość płci w UE oraz o kalendarium kamieni milowych w
walce o prawa kobiet.
 
 
 
Kobiety przeważają na froncie walki z COVID-19 
Kobiety stanowią ok. 76% z 49 milionów pracowników opieki zdrowotnej w UE, którzy są
najbardziej narażeni na zarażenie się wirusem.
 
Największa nierównowaga płci w tym sektorze w UE jest na Łotwie - kobiety stanowią tam 88%
siły roboczej w służbie zdrowia, w porównaniu z 53% na Malcie.
 
Ponadto, kobiety są nadreprezentowane w podstawowych usługach, od sprzedaży po placówki
opieki nad dziećmi, które pozostały otwarte podczas pandemii. W UE kobiety stanowią 82%
personelu kasowego i 95% pracowników zajmujących się sprzątaniem i pomocą domową.
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https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/international-women-s-day-2020/20200213STO72577/international-women-s-day-2020-25th-anniversary-of-the-beijing-declaration
https://eige.europa.eu/news/gender-equality-index-2020-can-we-wait-60-more-years
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190712STO56961/jak-parlament-walczy-o-rownosc-plci-w-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/miedzynarodowy-dzien-kobiet-2021/20210225STO98706/kalendarium-kamienie-milowe-w-walce-o-prawa-kobiet-w-ue-wideo
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/miedzynarodowy-dzien-kobiet-2021/20210225STO98706/kalendarium-kamienie-milowe-w-walce-o-prawa-kobiet-w-ue-wideo
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers


Mniejsza pewność zatrudnienia 
Kobiety dominują również w sektorze usług - zatrudnionych w nim jest 84% procent pracujących
kobiet w wieku od 15 do 64 lat - który został szczególnie mocno dotknięty pandemią i gdzie

Większość pracowników sektora opieki i sprzedaży w UE to kobiety
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grozi im utrata stanowiska pracy. Kwarantanna wpłynęła również na „sfeminizowane” sektory
gospodarki, w tym żłobki, pracę sekretarską i pracę w gospodarstwie domowym .
 
Ponad 30% kobiet w UE pracuje w niepełnym wymiarze godzin i stanowią one znaczną część
pracowników w zawodach zaliczanych do tzw. gospodarki nieformalnej, które zazwyczaj mają
mniej praw pracowniczych, a także słabszą ochronę zdrowia i gorsze inne podstawowe
świadczenia. Kobiety częściej też biorą wolne, by opiekować się dziećmi i rodziną, a podczas
lockdownów często musiały łączyć pracę zdalną i opiekę nad dziećmi.
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_eppgan&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sdg_05_40&lang=en


Dowiedz się więcej o zróżnicowaniu wynagrodzenia ze względu na płeć w UE i o działaniach
UE w kierunku jej zlikwidowania.
 

Niepewne formy zatrudnienia  w UE.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/miedzynarodowy-dzien-kobiet-2020/20200227STO73519/luka-placowa-miedzy-kobietami-a-mezczyznami-fakty-i-liczby-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200227STO73521/jak-zlikwidowac-luke-placowa-ze-wzgledu-na-plec-w-ue-wideo
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200227STO73521/jak-zlikwidowac-luke-placowa-ze-wzgledu-na-plec-w-ue-wideo


Eskalacja przemocy wobec kobiet 
Każdego tygodnia w UE w wyniku przemocy domowej utraci życie ok. 50 kobiet, a liczba ta
wzrosła w okresie ograniczeń w wyjściu z domu. Przez ograniczenia ofiarom było również
trudniej uzyskać pomoc.
 
Jednocześnie, częstsze korzystanie z internetu w czasie pandemii spowodowało wzrost
przemocy uwarunkowanej płcią oraz wykorzystywania seksualnego dzieci, a zwłaszcza
dziewcząt, w internecie.
 
Niektóre kraje UE ustanowiły dodatkowe środki dla przeciwdziałania przemocy ze względu na
płeć podczas pandemii.
 
Dzień Kobiet w Parlamencie 
W tym roku Parlament Europejski będzie obchodził Międzynarodowy Dzień Kobiet podczas
sesji plenarnej 8 marca, a Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) uczci ten dzień
wydarzeniem „Jesteśmy silne: wiodąca rola kobiet w walce z koronawirusem” 4 marca.
 
Więcej informacji
Komunikat prasowy FEMM: Nadal wiele wyzwań aby osiągnąć równość płci (11.02.2021)  [EN]
COVID-19: Potrzeba reakcji zróżnicowanej płciowo  (02.2021) [EN]
Zróżnicowany ze względu na płeć wpływ kryzysu koronawirusowego i okresu pokryzysowego
(09.2020)
Eurofound: Kobiety i równość na rynku pracy - czy COVID-19 cofnął ostatnie postępy?
(12.2020) [EN]
Studium KE: wpływ płci podczas pandemii COVID-19  (05.2020) [EN]
Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025 (03.2020)
EIGE: Telefon zaufania dla ofiar przemocy w UE
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20201119STO92007/nie-dla-przemocy-wobec-kobiet
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://www.coe.int/en/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights
https://www.coe.int/en/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights
https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/plenary-session_20210308-0900-PLENARY_vd
https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/international-women-s-day-2021/20210218STO98125/international-women-s-day-2021-women-leading-the-fight-against-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210204IPR97121/still-many-challenges-ahead-to-achieve-gender-equality
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658227/IPOL_STU(2020)658227_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658227/IPOL_STU(2020)658227_EN.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2020/women-and-labour-market-equality-has-covid-19-rolled-back-recent-gains
https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2020/women-and-labour-market-equality-has-covid-19-rolled-back-recent-gains
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4f419ffb-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_pl.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/helplines_web_final_updated_14_05_20.png

