
 
Internationella kvinnodagen 2022: för en ambitiös
framtid efter Covid-19
 

Arbete hemifrån, jämställdhet mellan könen, mental belastning och oavlönat
omvårdnadsarbete var i fokus under den internationella kvinnodagen.
 
Nu när världen tar sig ur coronapandemin och ser dess påverkan på arbets- och privatlivet, har
många av dessa frågor fått hög prioritet. De var ämnena för ett interparlamentariskt möte den 3
mars som hölls inför den internationella kvinnodagen 2022 - En ambitiös framtid för Europas
kvinnor efter corona: mental belastning, jämställdhet mellan könen i arbete hemifrån och
oavlönat omvårdnadsarbete efter pandemin.
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Ser du det? Kvinnor gör fortfarande det mesta av det osynliga omvårdnadsarbetet. Det är dags att fokusera på jämställdhet.
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Dagen organiserades av utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och
män (FEMM) i samarbete med direktoratet för relationer med nationella parlament.
Europaparlamentets talman Roberta Metsola, den franska ministern för jämställdhet, mångfald
och lika möjligheter Élisabeth Morena och Věra Jourová, vice ordförande med ansvar för
värden och öppenhet i kommissionen, inledde evenemanget. Islands statsminister Katrín
Jakobsóttir höll huvudanförande.
 
Ta reda på mer om evenemanget
 
Mötet skedde via videokonferens torsdagen den 3 mars och värd var jämställdhetsutskottets
ordförande Robert Biedroń.
 
Andra händelser 
Internationella kvinnodagen uppmärksammades under plenarförsamlingen den 8 mars.
 

Arbete hemifrån 
Arbete hemifrån kommer också stå i rampljuset den 15 mars. Den europeiska kommissionen
och parlamentet håller en konferens om rätten att ”logga ut”. Tillsammans kommer de se över
trender och utveckling i hemarbete, rätten att logga ut och relaterade möjligheter och
utmaningar.
 

Du kan följa evenemang på sociala medier under:
• #IWD2022EP

• #InternationalWomensDay

Mer information
Se sändningen från utskottets möte den 3 mars i efterhand
Parlamentets utredningstjänst: "Gender equality" oktober 2021 (en)
Parlamentets utredningstjänst: "Exploring gender equality across policy areas"  (en)
Studie: "Gender equality: Economic value of care from the perspective of the applicable EU
funds" juni 2021 (en)
Parlamentets utredningstjänst: "The impact of teleworking and digital work on workers and
society" 30-04-2021
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https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/245225/Drat%20programme_FEMM%20ICM%20IWD%202022.pdf
https://www.right2disconnect.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/committee-on-women-s-rights-and-gender-equality_20220303-0900-COMMITTEE-FEMM
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Gender_Equality.pdf
https://epthinktank.eu/2021/10/21/exploring-gender-equality-across-policy-areas/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694784/IPOL_STU(2021)694784_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694784/IPOL_STU(2021)694784_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)662904
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)662904

