
 
Att förstå hur covid-19 drabbar kvinnor
(nyhetsgrafik)
 
Ta reda på hur pandemin har utökat klyftan mellan könen inom EU i vår grafik.
 
Ett år efter utbrottet av coronapandemin, kan de sociala och ekonomiska effekterna få
långtgående konsekvenser för jämställdheten. Framsteg som gjorts kan gå om intet och
ytterligare 47 miljoner kvinnor och flickor kan hamna under fattigdomsgränsen globalt.
 
Förra året var det 25 år sedan FN:s Pekingdeklaration antogs i syfte att främja kvinnors
rättigheter globalt, men än är vägen till jämställdhet lång. Enligt det Europeiska
jämställdhetsinstitutets (EIGE) index för 2020 (uppgifter från 2018) får EU 67,9 procent i
jämställdhet och befinner sig därmed åtminstone 60 år från att uppnå fullständig jämställdhet
med nuvarande hastighet. Sverige får 83,8 procent enligt samma index.
 
Ta reda på hur Europaparlamentet kämpar för jämställdhet. 
 
Fler kvinnor i frontlinjen mot pandemin 
Av de 49 miljoner som är anställda inom vård och omsorg i EU, vilka är de som främst
exponerats för viruset, är ungefär 76 procent kvinnor. Den största skillnaden inom EU finns i
Lettland där kvinnor utgör 88 procent av alla vårdanställda, jämfört med 53 procent på Malta.
 
Dessutom är kvinnor överrepresenterade i viktiga tjänstesektorer från försäljning till
barnomsorg, vilka fortsatt hålla öppet under pandemin. Inom EU utgör kvinnor 82 procent av
alla kassaanställda och representerar 95 procent av alla anställda inom hushållstjänster, som
städning och hemhjälp.
 
Upptäck fler milstolpar i vår tidslinje över EU:s kamp för jämställdhet.  
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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/sv/headlines/society/20200213STO72577/international-women-s-day-2020-25th-anniversary-of-the-beijing-declaration
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020
https://eige.europa.eu/news/gender-equality-index-2020-can-we-wait-60-more-years
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/social/20190712STO56961/the-parliament-s-fight-for-gender-equality-in-the-eu
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/internationella-kvinnodagen-2021/20210225STO98706/eu-s-milstolpar-i-kampen-for-kvinnors-rattigheter


Ökad otrygghet på arbetsmarknaden för kvinnor 
Kvinnor är också överrepresenterade i tjänstesektorn, som omfattar 84 procent av anställda
mellan 15 och 64 år, och som har drabbats särskilt hårt av pandemin där många arbetstillfällen

Ökad otrygghet på arbetsmarknaden för kvinnor
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riskerar att gå förlorade. Karantänen har också påverkat särskilt kvinnodominerade sektorer av
ekonomin, som barnomsorg, sekreterar- och hushållstjänster.
 
Över 30 procent av kvinnor inom EU arbetar deltid, och innehar en större andel av arbetena
inom den informella ekonomin, som ofta har sämre arbetsvillkor, sämre sjukvårdsförmåner och
andra grundläggande förmåner. De tar också oftare ledigt för att ta hand om barn och släktingar
och under nedstängningarna har de oftare tvingats kombinera distansarbete och att ta hand om
barn.
 
Läs mer om lönegapet mellan könen inom EU och vad EU gör för att minska det.
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sdg_05_40&lang=en
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/international-women-s-day-2020/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/international-women-s-day-2020/20200227STO73521/how-to-close-the-gender-pay-gap-in-the-eu-video


Ökat våld mot kvinnor 
Ungefär 50 kvinnor förlorar sina liv varje vecka inom EU på grund av våld i hemmet. Det har
ökat under nedstängningarna, och begränsningarna har också medfört att det varit svårare för

Osäkra anställningar
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20201119STO92007/orange-the-world-no-to-violence-against-women


offer att få hjälp.
 
På samma gång har den ökade internetanvändningen medfört ökat könsbaserat våld och
sexuella övergrepp mot barn, och särskilt flickor, via nätet.
 
Vissa EU-länder har vidtagit särskilda åtgärder för att tackla könsbaserat våld i hemmet under
pandemin.
 
I Europaparlamentet 
I år kommer Europaparlamentet att uppmärksamma Internationella kvinnodagen vid sin
plenarsession den 8 mars, medan jämställdhetsutskottet kommer att uppmärksamma dagen
med evenemanget “Vi är starka: Kvinnor leder kampen mot covid-19” den 4 mars.
 
Mer information
Pressmeddelande: "Still many challenges ahead to achieve gender equality", 2021-02-11 (en)
Parlamentets utredningstjänst: "Covid-19: The need for a gendered response", 2021-02-26
(en)
Studie: "The gendered impact of the COVID-19 crisis and post-crisis period", september 2021
(en)
Eurofound: "Women and labour market equality: Has COVID-19 rolled back recent gains?",
2020-12-09 (en)
EU-kommissionen: "The impact of sex and gender in the COVID-19 pandemic", 2020-05-27
(en)
EU-kommissionen: "Striving for a Union of Equality – The Gender Equality Strategy 2020-
2025", mars 2020
Europeiska jämställdhetsinsitutet (EIGE): Nödnummer för våldsoffer i medlemsländerna (en)
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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.europarl.europa.eu/committees/sv/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20210218STO98125
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/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/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://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_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_en.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/helplines_web_final_updated_14_05_20.png

