
 
História práv žien v EÚ v skratke (video)
 
Boj za práva žien prešiel už dlhou cestou, no stále z neho nesmieme poľavovať.
Pandémia ohrozuje ťažko vydobyté postavenie žien v našej spoločnosti. Pozrite si video
s hlavnými míľnikmi.
 

Kríza spôsobená pandémiou koronavírusu mala neprimerane veľké dopady na ženy. Tvoria
totiž veľkú časť pracovníkov v kľúčových službách, ako je napríklad zdravotníctvo, opatrovníctvo
a maloobchod.
 
Pozrite sa, aké dopady mala koronakríza na ženy. 
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Prečítajte si, čo robí Európsky parlament na presadzovanie rodovej rovnosti.
 
Parlament okrem iného žiadal:
 

Klimatickú  spravodlivosť  -  opatrenia  na  zmiernenie  negatívnych  dopadov
klimatických  zmien  na  ženy  (2017) 
Opatrenia proti sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, na verejných miestach, v
politike a online. (2018) 
V  roku  2019  prijal  nové  pravidlá  na  zaistenie  rovnováhy  medzi  prácou  a
súkromným  životom,  vrátane  minimálnych  štandardov  pre  rodičovskú  a
opatrovateľskú  dovolenku. 
Vyzval k opatreniam na vyrovnanie platových rozdielov. (2020) 
Vyzval k eliminácii ženskej obriezky. (2020) 
Podporuje, aby sa ženy podieľali na digitálnej ekonomike, žiada vyrovnanie   
medzi mužmi a ženami a podporuje, aby dievčatá študovali vedecké a technické
odbory. (2021) 
Tento  rok  znovu vyzval  krajiny  EÚ,  aby  ratifikovali  Istanbulský dohovor  proti
násiliu  na ženách.
 

"  Rovnosť  medzi  ženami  a  mužmi  musí  byť
zabezpečená  vo  všetkých  oblastiach  vrátane
zamestnania,  práce  a  odmeňovania.  "
Charta základných práv Európskej únie
Článok 23

" „Ženy nielenže dokážu prekonať akúkoľvek krízu,
sú tiež na čele budúcej politiky. Urobme konečne z
21. storočia storočie žien. "
Evelyn Regner
Predsedníčka výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť
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https://fra.europa.eu/sk/eu-charter/title/title-iii-equality
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https://fra.europa.eu/sk/eu-charter/title/title-iii-equality
https://fra.europa.eu/sk/eu-charter/title/title-iii-equality
https://fra.europa.eu/sk/eu-charter/title/title-iii-equality
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/socialne-zaclenenie/20190712STO56961/ako-europsky-parlament-presadzuje-rodovu-rovnost-v-eu


Ženy a hospodárska obnova po koronakríze 
Parlament žiada od Európske komisie a členských štátov, aby vyčlenili osobitné prostriedky na
pomoc ženám vypriadať sa s následkami koronakrízy, či už je to strata zamestnania, domáce
násilie alebo zhoršenie zdravotného stavu. Takisto žiada, aby otázka rodovej rovnosti figurovala
medzi hlavnými témami blížiacej sa Konferencie o budúcnosti Európy. Ide o iniciatívu na
verejnú konzultáciu občanov o tom, ako si predstavujú budúcnosť EÚ.
 
Európsky parlament si pripomenie Medzinárodný deň žien 8. marca počas slávnostného
plenárneho zasadnutia. Vo štvrtok 4. marca výbor pre práva žien organizuje podujatie s
názvom: „Sme silné: ženy v čele boja proti COVID-19“, ktorého sa zúčastnia aj poslanci z
národných parlamentov.
 
Podujatie môžete sledovať v priamom prenose, začína sa o 9:00.
 
Ďalšie informácie
The coronavirus crisis: An emerging gender divide? (infografika)
Covid-19: The need for a gendered response
Achieving gender equality in the face of the pandemic and existing challenges (01.2021)
Uznesenie EP: 25 rokov po prijatí Pekinskej deklarácie a akčnej platformy: budúce výzvy v
oblasti práv žien
Uznesenie EP: Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a v období
po kríze
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20210218STO98125/medzinarodny-den-zien-2021-podujatia-v-europskom-parlamente
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/international-women-s-day-2021_20210304-0900-SPECIAL-OTHER_vd
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/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_SK.html

