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Introducere
În contextul global actual al pandemiei COVID-19, Lobby-ul European al Femeilor (EWL)
recunoaște impactul semnificativ și pe termen lung pe care îl va avea această criză de sănătate pentru
toată Europa și nu numai, și că acest lucru cădea în mod disproporționat pe umerii femeilor și fetelor.
Cel mai profund impact al crizei va fi asupra femeilor și fetelor care se confruntă cu multiple forme de
discriminare pe baza de gen, însoțite de alți factori, inclusiv rasă sau origine etnică, religie sau
credință, handicap, vârstă, orientare sexuală, clasă și / sau starea migrației.
În acest moment, există anumite femei și fete care sunt făcute vulnerabile de sistemul nostru:
● Femeile care sunt unicul îngrijitor al gospodăriei lor și cele aflate în situații de izolare și nesiguranță
economică;
● Femeile care sunt expuse riscului de violență de partener intim la domiciliu, cele care nu au un
cămin sigur sau care locuiesc în adăposturi sau cele care sunt afectate de prostituție, inclusiv victime
ale traficului de persoane pentru exploatare sexuală;
● Femeile care trăiesc în unități în care auto-izolarea este imposibilă, cum ar fi adăposturi, tabere sau
centre de căutare a azilului în timp ce experiențele lor de violență masculină sunt intensificate;
● Femeile care se confruntă deja cu excluderea în societățile noastre, cum ar fi femeile în vârstă,
femeile rome, migranții și / sau femeile fără documente, femeile fără adăpost, femeile cu dizabilități,
femeile cu un loc de muncă precar și femeile din închisori;
● Femei care necesită îngrijire și asistență.
La EWL, solidaritatea noastră care vine din inimă se adresează tuturor celor afectați și
oamenilor – în majoritate femei- care sunt în prima linie în furnizarea de îngrijire și sprijin
pentru a proteja pe toți cei din societate în acest moment. Am fost continuu copleșite emoțional de
nivelurile de implicare comunitară, de solidaritate și de abordărea colectivă pentru a răspunde acestei
crize. Acum este crucial ca statele membre ale UE și Comisia Europeană să acționeze pentru a fi
în solidaritate pe tot continentul și pentru a proteja femeile de povara crizei și de a folosi acest
moment pentru a realiza un moment de cotitură pentru societățile noastre.
Mai jos prezentăm informații de la organizațiile membre EWL, datorită contribuțiilor oferite de
membrii boardului de administrație al EWL în întreaga Europa și recomandările noastre în timpul
pandemiei actuale și pentru viitor, în următoarele domenii cheie:

1. Susținerea egalității și protejarea principiilor noastre democratice
2. Combaterea violenței masculine
3. Realizarea economiei feministe
4. Crearea unui sistem de sănătate egal
5. Recomandări către statele membre și Comisia Europeană
Putem vedea acum mai clar ca niciodată că ceea ce contează cel mai mult în lumea noastră sunt
comunitățile noastre; asigurându-ne că punem îngrijirea în centrul sistemului nostru de valori și
asigurându-ne că „plafonul social” este ridicat, astfel încât securitatea socială și economică să
fie asigurată pentru toată lumea ca prioritate, în timp ce se pune capăt violenței împotriva
femeilor și fetelor, pentru binele tuturor.
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1. Egalitatea dintre femei și bărbați și principiile democratice trebuie să
constituie nucleul răspunsurilor naționale la criza COVID-19
Acesta este un moment critic în care adaptabilitatea și punerea în aplicare eficientă a Strategiei de
egalitate de gen lansată recent de Comisia Europeană vor fi esențiale pentru asigurarea protecției
drepturilor omului femeilor și fetelor. În aceste circumstanțe singulare, această strategie este
imperativă pentru a stabili standarde minime pentru a asigura egalitatea între femei și bărbați. Trebuie
implementate măsuri speciale pentru a ne asigura că actuala criză nu va diminua impactul posibil
al strategiei și trebuie să recunoască că este mai relevantă și mai importantă ca niciodată pentru
schimbările transformatoare.
Aplaudăm răspunsurile guvernelor la această criză de sănătate publică, prin furnizarea de măsuri de
urgență pentru a compensa pierderea de venituri și scutire pentru plățile de rate la locuințe, ipoteci,
împrumuturi etc., atât pentru persoane fizice, cât și pentru întreprinderi mici și mijlocii, cum
demonstrează câteva exemple din Statele membre. De asemenea, salutăm aprobarea Comisiei
Europene de a suspenda criteriile stricte ale Pactului european de stabilitate. Acest lucru va
permite țărilor, în special din zona euro, să facă investiții esențiale în servicii și sprijin public,
după 10 ani de austeritate, care au avut cel mai puternic impact asupra femeilor și fetelor.
Multe guverne au primit competențe speciale să urmărească aceste măsuri pe termen scurt și în
absența guvernelor nou alese în urma alegerilor recente. Deși multe dintre aceste măsuri sunt
acceptate, având în vedere nevoile specifice curente, trebuie să rămânem totuși vigilenți. Sistemele
noastre democratice ar putea deveni fragile în absența unor mecanisme de răspundere democratice
stricte și de transparență și, prin urmare, trebuie să ne asigurăm că orice astfel de măsuri au o dată
de încheiere clară. Accesul femeilor la drepturile noastre este expus riscului de regresie și rău
suplimentar fără acest lucru.
Întârzierile și / sau amânarea alegerilor democratice, consolidarea mandatelor politice, extinderea
competențelor speciale la, de exemplu, instituții de aplicare a legii (poliție), trebuie să fie soluții pe
termen scurt, cu o dată limită de încheiere și acceptabile doar ca răspuns direct la criza de sănătate
publică. În schimb, liderii politici trebuie să profite de această oportunitate pentru a ne asigura că ne
consolidăm procesele democratice, recunoscând valoarea angajamentului cetățenilor și rolurile
femeilor și aducând mesajul potrivit căruia îngrijirea comunității pe care am văzut-o ca fiind un
succes major în această pandemie, poate aduce și mai mult timp schimbare durabilă mai ales
atunci când vocile femeilor sunt apreciate prin participarea democratică.
EWL solicită statelor membre UE să se asigure că femeilor li se oferă spațiul pentru a fi ascultate
și reprezentate în mod egal în procesele de luare a deciziilor, iar organizațiile societății civile ale
femeilor sunt consultate atunci când elaborează și implementează răspunsuri și planuri locale,
naționale și europene pentru reproiectarea și reînnoirea sistemelor. Aceste răspunsuri trebuie să
includă integrarea componentei de gen, în special în furnizarea, monitorizarea și evaluarea
serviciilor publice sensibile la gen și a pachetelor de stimulare de urgență și trebuie să se bazeze pe
îngrijirea și protecția reciprocă a societății și a drepturilor femeilor. În plus, aceste răspunsuri
trebuie să fie informate prin metode naționale precise și raționalizate de proiectare și colectare a
datelor dezagregate de sex, care să surprindă toate contextele și contextele diverse pentru femei și
fete din UE.
Statele membre ale UE trebuie să se asigure că organizațiile de femei care oferă servicii esențiale
femeilor și fetelor cu risc sunt finanțate în mod adecvat în timpul acestei crize și nu numai. În
majoritatea țărilor din UE, EWL este conștientă de scăderea substanțială a finanțării de la stat către
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organizațiile de femei care oferă servicii esențiale pentru apărarea drepturilor femeilor și fetelor și a
riscurilor ca aceste organizații să se închidă. UE și statele sale membre trebuie să se asigure în
continuare că organizațiile de femei nu poartă sarcina niciunui efect economic din cauza acestei crize.
Trebuie introduse măsuri speciale temporare pentru a proteja femeile de a se confrunta cu aceste
măsuri de austeritate și pentru a se asigura că, în perioadele viitoare de recesiune economică, aceste
măsuri nu vor fi niciodată luate în considerare, recunoscând daunele pe care le aduc stabilității și
durabilității structurilor sociale pozitive. Statele membre ale UE și Comisia Europeană trebuie să
profite de această ocazie pentru a se asigura că viitorul Cadru Financiar Multianual pentru 20212027 include perspectivele femeilor, că drepturile lor sunt simplificate în toate domeniile prin
bugetarea de gen și că resursele adecvate sunt furnizate organizațiilor de femei din întreaga
perioadă.

2. Abordarea violenței masculine împotriva femeilor și fetelor este o
problemă de urgență
O lume liberă de violență împotriva femeilor și fetelor este un drept fundamental care trebuie integrat
într-o realitate trăită. În multe domenii a existat o creștere semnificativă a violenței masculine
împotriva femeilor și fetelor, evidențiată prin datele disponibile la nivel național și atestate de
membrii noștri. În Franța, Ministerul de Interne a indicat o creștere a raportării numrului de cazuri
între 32% și 36% doar în regiunea Paris1. În capitala Germaniei Berlin, poliția a raportat o creștere
cu 10% a numarului de cazuri, în timp ce adăposturile din Italia au raportat o scădere de 50%. în
rapoarte datorită gravității blocajului, ceea ce solicită asistența și mai greu. Un membru din Irlanda
a raportat o creștere de cinci ori a ordinelor de protecție de violență domestică solicitate și o creștere
uriașă a solicitărilor de contacte ale femeilor care trăiesc în comunitățile rurale.
În timp ce violența împotriva bărbaților este o problemă sistemică pe termen lung în Europa 2,
măsurile de blocare și de izolare creează un mediu care să permită controlul coercitiv al abuzatorilor
asupra victimelor și duc la mai multe incidente de violență fizică, psihologică și sexuală. Femeile și
fetele care sunt victime ale violenței partenerului intim și a violenței sexuale sunt limitate la domiciliu
sau în mediul instituțional, cu persoanele care abuzează, cu mai puține posibilități de a solicita ajutor
fără a-și pune în pericol în continuare viața. În ciuda pericolului crescut, femeile și fetele riscă să aibă
acces limitat la serviciile de asistență critică și la adăposturi sigure în timpul acestei crize.
Statele membre ale UE trebuie să se asigure că adăposturile pentru femeile și fetele care sunt
victime ale violenței masculine, pentru femeile fără adăpost și pentru femeile care solicită azil,
rămân deschise cu măsurile adecvate luate pentru a proteja femeile și lucrătorii din aceste
adăposturi de răspândirea virusului. Ar trebui să se acorde finanțare urgentă furnizorilor de
servicii de asistență de prim rang, având în vedere creșterea imensă a riscului de vătămare.
Standardele comune pentru colectarea datelor trebuie făcute obligatorii și standardizate în
toate statele membre ale UE, pentru a se asigura că datele dezagregate după sex despre violența
masculină împotriva tuturor femeilor și fetelor sunt disponibile, în special pentru a informa
răspunsurile de urgență și planurile de reproiectare și reînnoire a sistemelor noastre post
COVID.
1

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/27/confinement-un-dispositif-d-alerte-dans-les-pharmacies-pour-lesfemmes-violentees_6034583_3224.html#xtor=AL-32280270
2
Pentru
mai
multe
informatii,
vedeți
publicația
noastră
https://issuu.com/home/published/fapte_si_intamplari_despre_violenta
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Ar trebui recunoscut un risc mai mare de mutilare genitală feminină (MGF/FGM), deoarece poate fi
nedetectat acum cu copiii în afara școlii. Cei cu risc de incest și / sau așa-numita violență „bazată pe
onoare” pot fi în blocaj cu membrii familiei care sunt o amenințare pentru ei.
Femeile exploatate de industria sexului, care sunt întotdeauna expuse la insecuritate și situații de
violență și exploatare, sunt în pericol semnificativ de exploatare și violență în continuare și ar
trebui să primească considerații și sprijin adecvate în acest moment prin acces clar la asistență
socială și financiară fără risc datorat migrației. De asemenea, ar trebui să se facă o dezbatere
proactivă pentru femeile aflate în situații controlate, cum ar fi acțiuni sporite împotriva traficului.
Pentru a evita reapariția acestor riscuri în eventualele crize viitoare, modelul de egalitate trebuie
adoptat și pus în aplicare prin dezincriminarea tuturor celor afectate de prostituție, asigurându-se că
pot solicita sprijin și acces la asistență specializată pentru sănătate, locuințe și recuperare, în timp ce
se incriminează cei care conduc exploatarea: „cumpărători ', traficanți și proxeneții.3
Guvernele trebuie să se asigure că serviciile și mecanismele de protecție sunt instituite și
funcționează pentru a sprijini toate femeile și fetele care sunt victime ale violenței și exploatării
masculine. Acum este momentul să punem în aplicare mai mult ca niciodată Convenția
Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței
domestice, Convenția de la Istanbul4.
Exemple de bune practici pentru a preveni riscurile suplimentare pentru victimele violenței masculine
Statele membre ale UE ar trebui să adopte măsuri puternice pentru consolidarea sistemelor și
serviciilor de protecție a femeilor și fetelor împotriva violenței. În Austria, ministrul federal pentru
femei și integrare a decis extinderea și sprijinul financiar pentru femeile și fetele afectate de violență
în perioadele de criză.5 În Germania, ministrul federal pentru drepturile femeilor, împreună cu
colegii ei din cele 16 state federale au fost de acord. un pachet de 10 măsuri imediate pentru
creșterea protecției împotriva violenței bărbaților împotriva femeilor și fetelor6.
De asemenea, este imperativ ca, la fel ca în Spania7, servicii de sprijin și protecție a victimelor
violenței masculine să fie declarate un serviciu esențial, astfel încât acestea să poată continua să
funcționeze la aceeași capacitate în timpul crizei. În Spania, un nou spațiu pentru adăposturi de
urgență a fost, de asemenea, făcut disponibil pentru a răspunde crizei.8
Orice măsură suplimentară trebuie să fie amplă și să nu se bazeze doar pe soluții digitale, întrucât
accesul nu este garantat, în special în cazurile de violență a partenerilor intimi în care instrumentele
digitale sau accesul restricționat la tehnologiile digitale reprezintă un aspect al violenței psihologice.
În Spania și Franța, a fost lansată o campanie de publicitate a unui mecanism de alertă pentru ca
femeile să solicite ajutor în farmacii. 9 În Irlanda, serviciile de poliție ajung la fostele victime ale
violenței domestice pentru a le asigura bunăstarea. 10 În Italia, Telefono Rosa, Un ONG anti-violență
3Așa cum a fost prezentat în campania „Apelul de la Bruxelles: Împreună pentru o Europă liberă de prostituție”, pe care
EWL a co-fondat-o: https://womenlobby.org/IMG/pdf/brussels_call_brochure_8_pages.pdf
4https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/
5https://www.frauenring.at/opferschutz-corona-krise-ausgebaut
6https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/konkrete-hilfsmassnahmen-mit-den-bundeslaendern-verabredet/154102
7https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/igualdad/Paginas/2020/170320-covid-viogen.aspx
8 Având în vedere riscul crescut de violență masculină împotriva femeilor, Guvernul a aranjat cazare spațială pentru
victime în camerele de hotel sau în apartamentele turistice care nu sunt utilizate în acest moment.
9Vezi exemplul campaniei „Mask-19” din Spania și Franța, un cuvânt codat pe care femeile îl pot folosi pentru a solicita
ajutor în farmacii, deoarece este unul dintre puținele spații sociale pe care le pot accesa femeile în situații abuzive.
10Informații suplimentare aici.
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italian a raportat o scădere de 55,1% a apelurilor în primele două săptămâni ale lunii martie față de
cele din aceeași perioadă a anului trecut. În Irlanda, o aplicație specială a fost dezvoltată pentru a le
oferi femeilor posibilitatea de a lua imediat legătura cu unitățile de aplicare a legii, fără a fi nevoie
să apeleze la asistență.
Campaniile de sensibilizare ar trebui dezvoltate și vizate victimelor diferitelor forme de
violență, așa cum se întâmplă deja în mai multe state membre, pentru a se asigura că acestea au
informații despre serviciile la care pot avea acces pentru protecție și asistență de
urgență.11Aceste campanii, organizate în cooperare cu ONG-urile femeilor, ar trebui să reitereze
faptul că măsurile de urmărire penală și protecție sunt încă aplicate de către unitățile de aplicare a
legii, în ciuda circumstanțelor excepționale. În Italia, guvernul a promovat o campanie media pentru
a sublinia funcționarea permanentă a liniilor de asistență și a adăposturilor.
Unitățile de aplicare a legii (poliția) ar trebui să clarifice faptul că încă funcționează și sunt deosebit
de atente la identificarea timpurie a femeilor victime. Măsurile de protecție (cum ar fi ordinele de
restricționare de urgență, ordinele de restricționare și protecție) împotriva făptuitorilor ar trebui
să fie totuși emise12. Suspendarea sau întârzierea procedurilor judecătorești provoacă suferințe
semnificative victimelor, întrucât abuzatorii nu sunt trași la răspundere. Procedurile judiciare pentru
cazurile de violență masculină ar trebui să fie acordate pentru a asigura accesul la justiție și pentru a
evita riscul de re-victimizare.
Pe termen lung, trebuie să folosim acest moment pentru a recunoaște că răspunsurile noastre
politice actuale au fost insuficiente în recunoașterea inegalității, hărțuirii și violențeicărora
multe femei le fac față zilnic. Pentru a garanta că guvernele nu vor lăsa niciodată din nou femeile și
fetele în astfel de situații de risc și vulnerabilitate, trebuie să lucrăm împreună între partenerii politici,
serviciile de prim ajutor, grupurile de advocacy și, în mod crucial, cei afectați, pentru a asigura
realizarea adecvată a dispozițiilor din Convenția de la Istanbul 13, și chiar mai departe pentru a pune
capăt violenței sistematice a bărbaților împotriva femeilor și fetelor.

3. Acum este momentul să trecem la un model economic care îngrijește
oamenii și planeta
Pe măsură ce vedem femeile fiind în prima linie în furnizarea de servicii esențiale - multe dintre ele
fiind în mare parte neplătite - și echilibrând responsabilitățile de îngrijire și de muncă la domiciliu, ni
se amintește că femeile sunt coloana vertebrală a societății. Munca lor neprețuită de îngrijire plătită
și neplătită este esențială pentru bunăstarea și funcționarea societăților noastre și a planetei noastre.
Evaluarea contribuției invizibile a femeilor la economie
În actuala criză, decalajul semnificativ de îngrijire dintre femei și bărbați 14 riscă să se aprofundeze și
mai mult. În prezent, femeile din întreaga Europă accelerează pentru a-și echilibra responsabilitățile
de muncă pe măsură ce își îngrijesc și își educă copiii în timp ce școlile și grădinițele sunt închise și
au grijă de ceilalți membri ai familiei și persoanele dependente. Volumul lor de muncă, în special cel
al mamelor singure, este dublat. Pensiile femeilor se confruntă, de asemenea, cu eforturi suplimentare,
11Franța, Italia, Portugalia, Spania, Turcia.
12În Franța, aceștia s-au asigurat că ordinele de restricționare de urgență, restricțiile și protecția împotriva făptuitorilor
trebuie continuate, în ciuda măsurilor de blocare.
13Petiție online „Ridicați-vă împotriva violenței!”
14European Institute for Gender Equality (EIGE), Gender Equality Index 2019.
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deoarece își susțin persoanele din familie aflate în șomaj. Astfel, femeile în acest context riscă în
continuare să își piardă locul de muncă, veniturile și independența economică.
Femeile care desfășoară o muncă precară, femei în serviciul de catering, femei în economia
concertului, femei care conduc întreprinderi mici și mijlocii și freelanceri, multe dintre ele lipsite de
acces la protecția socială, riscă să își piardă locul de muncă. Promovarea soluțiilor de telemuncă și
digitale ca răspuns la prevenirea excluderii economice, UE și statele sale membre trebuie să se asigure
că această abordare nu dăunează în continuare femeilor cu sarcini de muncă deja dublate sau exclude
în continuare femeile care trăiesc în sărăcie care nu au acces digital sau alfabetizare.
Statele membre ale UE trebuie să ofere un sprijin financiar adecvat, care să se extindă la femeile
care lucrează în condiții de muncă precare și să ia în considerare experiențele femeilor, inclusiv
plăți în sumă forfetară pentru persoanele calificate, inclusiv femeile cu dizabilități, măsuri de
scutire de impozite și subvenționarea bunurilor și serviciilor esențiale. Accesul la concedii
speciale care garantează 100% din veniturile angajatului trebuie să fie, în special, disponibil
pentru îngrijitorii și pentru părinții cu responsabilități ale copilului acasă care lucrează.
În Letonia, de exemplu, femeilor li s-a acordat pauze de plată ipotecară și au fost instituite măsuri
temporare pentru a se asigura că întârzierea plății impozitelor pe proprietăți și a impozitelor funciare
nu este penalizată și se interzice evacuarea. În Germania, guvernul a adoptat un pachet de stimulare
pentru a oferi plăți unice pentru trei luni de până la 15.000 de euro companiilor mici și lucrătorilor
independenți, cum ar fi îngrijitorii. În Ungaria, impozitele au fost scutite pentru mulți afectați de
închiderea afacerilor, dar sprijinul solicitanților de locuri de muncă este disponibil doar timp de trei
luni, lăsând multe femei în pericol de sărăcie severă.
De asemenea, în Irlanda, guvernul a anunțat un pachet cuprinzător de sprijin financiar pentru a
sprijini oamenii să le înlocuiască veniturile pierdute. În Cehia, persoanele cu copii mici cu vârsta sub
13 ani pot primi 60% din salariu de la stat atunci când au grijă de ei. Această măsură se aplică și
persoanelor care desfășoară activități independente. Spania tocmai a adoptat o subvenție pentru
pierderea locului de muncă după declararea statului de urgență pentru lucrătorii din serviciile
interne, aproape în totalitate femei. În Belgia, prestațiile tehnice de șomaj au fost puse la dispoziția
unui milion de oameni și acoperă 70% din salariu, cu toate acestea, acest lucru nu se aplică locurilor
de muncă precare, în mare parte realizate de femei, care lucrează ca zilieri sau cu contracte de
muncă săptămânale.
În acest moment, solicităm statelor membre ale UE să ofere măsuri sociale și economice care să fie
sensibile la gen pentru a sprijini femeile și fetele în situații precare, inclusiv cele cu risc de a-și pierde
locul de muncă, sunt expuse riscului de a trăi în sărăcie și / sau deja se confruntă sărăcia în muncă.
Programele specifice trebuie să fie orientate către femeile care lucrează în economia informală, fie
ca furnizori de îngrijiri (adică ajutoare nedeclarate pentru toate persoanele de acasă), fie ca
freelanceri pentru a le oferi acces la prestații de șomaj, pentru a ușura sarcina formalizării
activităților lor în viitor. De exemplu, Legea nr. 18 din 17 martie 2020 a Decretului de Urgență din
Italia introduce măsuri temporare pentru familii și femei, inclusiv extinderea concediului pentru copii
și bonusuri pentru îngrijitorii de copii la domiciliu. De asemenea, se acordă o sumă forfetară de 600
de euro pentru aproape cinci milioane de lucrători, inclusiv angajații independenți.
Mecanismele colective de solidaritate din interiorul și dintre statele membre UE sunt esențiale în acest
moment, inclusiv necesitatea prezentării unor politici fiscale puternice care vizează redistribuirea
averii. Propuneri de emitere a „obligațiunilor corona / euro” de către Banca Centrală Europeană,
direcționând 37 de miliarde de euro în cadrul politicilor de coeziune, care să permită statelor membre
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să mențină subcontractate fonduri structurale prefinanțate și să dezlege criteriile stricte ale Pactului
European de Stabilitate pentru a permite investițiile publice prin Statele Membre sunt toate măsuri
binevenite și trebuie orientate către dezvoltarea economiei de îngrijire.
Statele membre trebuie să meargă de urgență mai departe în luarea de măsuri bugetare excepționale la
nivelul UE: trebuie să ne asigurăm acum că serviciile publice sunt susținute și le este acordată
prioritate. De asemenea, UE trebuie să redirecționeze fondurile de coeziune în cadrul Cadrului
financiar multianual actual (CFM, 2014-2020), pentru a permite statelor membre să investească în
coeziune socială, ceea ce este crucial deoarece ne confruntăm cu incertitudini și consecințe socioeconomice, de sănătate și de mediu pe termen lung ale pandemiei. O precondiție a finanțării
suplimentare de coeziune trebuie să fie asigurarea egalității între femei și bărbați, în conformitate cu
Tratatul de la Lisabona (articolul 2)15 clauza de integrare a genului din TFUE (articolul 8)16 și Carta
drepturilor fundamentale (articolul 23)17.
Plasarea îngrijirii în centrul economiei noastre
Contribuția femeilor la economie, adesea neplătită și subevaluată, nu a fost niciodată atât de
vizibilă. Ca lecție învățată, invităm UE și statele sale membre să regândească „munca egală pentru
aceeași valoare”, în special în sectoarele neplătite, predominant feminizate, precum îngrijirea,
educația și serviciile sociale.
Această criză demonstrează urgența de a trece dincolo de un rol demodat al bărbatului cel aducător de
pâine în casă și în care rolul femeilor este limitat la un rol de îngrijitor. Privind înainte și dincolo de
criză lecțiile învățate, UE și statele sale membre trebuie să regândească îngrijirea ca investiție
publică, mai degrabă decât ca cheltuială publică.
Ultimul deceniu a fost marcat de măsuri severe de austeritate care, în conformitate cu Pactul european
de stabilitate, au împiedicat Statele Membre să investească în servicii publice, inclusiv sănătate,
deseori considerate a fi un „cost” și nu o „investiție”. Este clar că austeritatea nu funcționează și are
consecințe dăunătoare pe termen lung, în special asupra femeilor.
Această criză a demonstrat că îngrijirea este esențială pentru sustenabilitatea societăților. Dezvoltarea
unei economii de îngrijire (așa cum este prevăzut în Pactul nostru Purpuriu18, care oferă o viziune a
unui model economic care să fie durabil și la fel de benefic pentru femei și bărbați) care necesită
abordarea calității scăzute a locurilor de muncă pentru sectorul de sănătate și îngrijirilor din UE.
Salarizarea scăzută, nivelul ridicat de muncă cu timp parțial și condițiile precare de muncă nu reflectă
valoarea socială a acestui sector. Tentativele de rezolvare a nevoilor de îngrijire nesatisfăcute de-a
lungul ciclului de viață (de exemplu, obiectivele de la Barcelona privind îngrijirea copilului 19;
15Articolul 2 din Tratatul de la Lisabona prevede: Uniunea se bazează pe valorile respectării demnității umane, libertății,
democrației, egalității, statului de drept și respectării drepturilor omului, inclusiv drepturilor persoanelor aparținând
minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate în care predomină pluralismul, nediscriminarea,
toleranța, justiția, solidaritatea și egalitatea între femei și bărbați.
16Articolul 8 din TFUE prevede: În toate activitățile sale, Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze
egalitatea între bărbați și femei.
17Articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale prevede: Egalitatea între femei și bărbați trebuie să fie asigurată în toate
domeniile, inclusiv în ceea ce privește angajarea, munca și plata. Principiul egalității nu împiedică menținerea sau
adoptarea de măsuri care să ofere avantaje specifice în favoarea sexului subreprezentat.
18Vezi publicatia EWL “Purple Pact: A feminist approach to the economy”, o oportunitate de a gândi din nou modelul
macroeconomic actual și modul în care măsurăm creșterea și productivitatea. Pactul Purpuriu recunoaște munca neplătită
și invizibilă a femeii drept coloana vertebrală a societății și susține un model economic feminist, plasând îngrijirile în
centru pentru a asigura bunăstarea și durabilitatea oamenilor și a planetei.
19https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/130531_barcelona_en_0.pdf
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Directiva privind echilibrul de muncă și viață recent adoptată20, care nu abordează problema
salarizării) nu merg suficient de departe. Există acum oportunitatea de a pune economia de îngrijire în
centrul unui model economic durabil, feminist, în condiții de egalitate cu economia verde și economia
digitală, ambele fiind extrem de masculinizate și trebuie să încorporeze principii de îngrijire pentru a
asigura schimbarea transformatoare. Economia asistenței are, de asemenea, un potențial imens de
creare de locuri de muncă și asigură îmbunătățirea condițiilor de muncă, în special în sectorul îngrijirii
și sănătății, în care există în prezent mii de posturi neocupate.
Europa trebuie să preia acum conducerea în investițiile în economia de îngrijire prin următorul
cadru financiar multianual (2021-2027). Acum este momentul pentru ca UE să adopte un Acord de
îngrijire pentru Europa, în care femeile și bărbații au opțiuni egale și flexibile pentru a-și echilibra
responsabilitățile de muncă și de îngrijire de-a lungul ciclului de viață. De asemenea, Banca
Europeană de Investiții joacă un rol crucial, asigurându-se că bugetul său anual de 80 de miliarde de
euro este direcționat către investiții în economia de îngrijire pentru a implementa propria strategie
privind egalitatea de gen și abilitarea economică a femeilor21.

4. Asigurarea sănătății este o prioritate centrală în toate răspunsurile
societăților noastre
În acest moment al crizei globale de sănătate, a devenit clar clar care a fost impactul reducerilor de
austeritate asupra sistemelor noastre de asistență medicală din atâtea state membre. Sănătatea nu este
de vânzare; este un drept uman de bază. Un bun acces la asistența medicală permanentă va fi, de
asemenea, necesar pentru mulți supraviețuitori ai pandemiei, cu probleme de sănătate permanente,
cum ar fi probleme de respirație din cauza plămânilor deteriorați.
Acum, mai mult ca niciodată, vedem impactul guvernelor care investesc în infrastructura de
sănătate, persoanele care conduc la furnizarea acestor servicii și echipamentele necesare pentru
toate eventualitățile. Acele State Membre cu infrastructuri puternice de asistență medicală sunt mai
echipate pentru a face față răspunsurilor și îngrijirilor continue pentru pacienți, în timp ce cei fără
această infrastructură au riscuri și costuri suplimentare, inclusiv în ceea ce privește sănătatea și viața
cetățenilor. În mod tradițional, toate femeile și fetele din toată Europa se confruntă cu provocări
specifice de acces la asistența medicală completă în comparație cu gradul în care bărbații22.
Discriminarea femeilor în vârstă, a femeilor rome, a femeilor aparținând unei anumite rase, a femeilor
și a fetelor cu dizabilități, a femeilor și fetelor afectate de prostituție și a celor cu condiții de sănătate
subiacente în accesarea serviciilor de sănătate nu mai poate fi tolerată.
Sprijinirea lucrătorilor noștri din domeniul sănătății în acest moment al nevoilor și către viitor
Majoritatea celor care oferă cele mai esențiale servicii de asistență medicală și de îngrijire în acest
moment sunt femeile. De asemenea, femeile sunt în prima linie în furnizarea serviciilor și
îngrijirii a celor care au nevoie, permițând societății să funcționeze în continuare, iar
comunităților să trăiască în auto-izolare.
În Germania, peste 75% din personalul din spitale sunt femei. Lucrând neobosit și deseori fără
pauze, câștigă salarii mici de plată, care sunt adesea calculate pe bază de lucrări. În Danemarca și
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158
21https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_group_strategy_on_gender_equality_en.pdf
22Asa cum este prevazuta in luarea de pozitie EWL 2010 despre sanatate: https://womenlobby.org/Women-s-Health-inthe-EU-June-2010
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Irlanda, am auzit despre creșterea cererii de preluare și creștere a numarului asistenților medicali
care sunt mutați în roluri de terapie intensivă, adesea incluzând femei pensionari și studente care
alăptează, iar în Irlanda asistenții medicali sunt acum plătiți pentru munca lor pentru a răspunde la
această criză. Cu toate acestea, în Austria, Olanda și România, femeile asistente și îngrijitoare sunt
stigmatizate de mass-media, deoarece joacă un rol în ratele crescute de infecție. O astfel de
stigmatizare trebuie abordată imediat și recunoașterea adecvată a vitejiei asistenților și a
angajamentului față de binele comun.
De asemenea, am auzit despre măsurile recente luate pentru a permite libera circulație a lucrătorilor în
timpul COVID-1923 pentru a asigura furnizarea continuă a lucrătorilor de prim rang în statele membre
ale UE, în special în sectoarele de sănătate și agricultură. Acest lucru se aplică în mod disproporționat
pentru multe femei din Europa de Est Centrală, din țările balcanice și baltice , precum și din Europa
de Sud care călătoresc în alte țări ale UE pentru a lucra cu locuri de muncă cu salarii mici, au mai
puține probabilități de a primi aceleași protecții sociale ca cele oferite pentru cetățenii acestor țări și
se confruntă cu un risc crescut de infecție.24
Suntem solidari cu toate femeile care lucrează în fruntea acestei crize și recunoaștem riscurile
personale pe care le asumă pentru a servi societățile noastre.
Toate autoritățile responsabile trebuie să asigure un sprijin financiar sporit pentru serviciile de
prim rang și că serviciile esențiale sunt simplificate în întreaga UE și sunt disponibile pentru
toți, indiferent de statutul lor de migrație, pentru a asigura accesul egal la măsurile de protecție
socială. În Letonia, guvernul a anunțat recent că salariul medicilor de prim rang, al farmaciștilor și
al specialiștilor în politici de sănătate care luptă împotriva COVID-19 va fi crescut cu cel puțin 20%.
Furnizarea continuă a drepturilor sexuale și de sănătatea reproducerii (SRHR)
Într-un moment de criză, este atât de important să ne asigurăm să recunoaștem în continuare că SRHR
sunt esențiale pentru bunăstarea și sănătatea femeilor și fetelor de pretutindeni. Indiferent dacă este
vorba de naștere, contraceptive, servicii de avort sau acces la informație, rămâne esențial ca aceste
servicii să fie încă disponibile în această perioadă de criză și nu numai.
În răspunsurile guvernului privind asigurarea asigurării adecvate a persoanelor afectate de virus, în
cazul în care serviciile și chirurgiile „neesențiale” sunt anulate sau amânate, trebuie să ne asigurăm că
toate îngrijirile legate de sarcină sunt în continuare recunoscute ca fiind esențiale. În Republica Cehă,
Irlanda și Franța, am auzit despre implicațiile spitalelor care pun în aplicare măsuri care împiedică
tații sau alte rude apropiate să fie prezenți la naștere și, prin urmare, punem eforturi incredibile
noilor mame care își asumă rolul de îngrijitoare. Impactul COVID-19 asupra experienței de naștere a
oricărei femei ar trebui menținut la un nivel absolut absolut și trebuie să existe o comunicare continuă
clară cu femeile însărcinate care să evidențieze toate evoluțiile în furnizarea serviciilor și sfaturile
COVID-19 pentru femeile însărcinate.
Pentru serviciile de avort medical, solicităm introducerea la nivel european a teleconsultațiilor
pentru prescrierea pilulelor de avort. Acest lucru trebuie furnizat de toate statele membre, întrucât
avortul trebuie considerat urgentă și necesar medical și recunoașterea necesității de a reduce sarcinile
23 A se vedea Comunicarea Comisiei Europene privind orientările privind exercitarea liberei circulații a lucrătorilor în
timpul focarei COVID-19 (2020 / C 102 I / 03), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
uri=CELEX:52020XC0330(03)
24Vezi exemplele din UK https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/28/fruit-and-veg-will-run-out-unlessbritain-charters-planes-to-fly-in-farm-workers-from-eastern-europe si Franta http://www.rfi.fr/en/france/20200325coronavirus-covid19-food-agriculture-france
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și riscurile pentru chirurgia medicala și pacienții deopotrivă. Accesul la contraceptive în acest moment
este deosebit de important, mulți experți remarcând posibilitatea unui baby boom la sfârșitul anului
2020: acest sprijin trebuie din nou recunoscut drept esențial, iar guvernele ar trebui să urmărească
rapid asigurarea contraceptivelor gratuite să fie ușor accesibile pentru toți. Teleconsultarea ar
trebui să fie accesibilă tuturor, inclusiv femeilor cu dizabilități. Informațiile despre metodele de avort
și accesul la avort în situația specifică de COVID-19 trebuie să fie accesibile tuturor femeilor într-o
formă cuprinzătoare. În Belgia, guvernul a făcut contraceptive gratuite pentru toate femeile sub 25 de
ani.
Acești pași sunt cruciali acum, dar trebuie, de asemenea, să recunoaștem oportunitatea prezentată de
acest moment de a avansa semnificativ tratamentul nostru de SRHR în toate societățile pentru a ne
asigura că acest sprijin este încorporat în sistemele noastre de sănătate, iar sănătatea mentală, fizică și
sexuală a femeilor nu mai este lăsată deoparte.
Protejarea stării de sănătate a femeilor și fetelor este prea des lăsată la marginile societății
În timpul acestei crize, persoanele în vârstă în vârstă de 65 de ani și peste se confruntă cu cel mai
mare risc de impact prin COVID-19. Acest lucru se referă în special la femeile în vârstă care
reprezintă mai mult de jumătate din populația mai în vârstă. Femeile în vârstă se confruntă cu
provocări care sunt agravate în timp ce trăiesc în unități de îngrijire pe termen lung, de multe ori fără
resurse și se adaptează la măsuri de autoizolare. Femeile în vârstă se confruntă, de asemenea, cu
perturbări ale serviciilor de sănătate de rutină, în obținerea de medicamente sau sunt deja afectate de
condițiile preexistente de sănătate. În plus, în întreaga UE, 19,8 milioane de femei în vârstă trăiesc
singure, ceea ce face din aceasta cea mai mare proporție de femei care trăiesc singure în ansamblu 25.
Prin urmare, trebuie să existe mecanisme adecvate de sprijin pentru a se asigura că femeile în
vârstă sunt tratate cu demnitate și respect fără discriminare atunci când primesc tratament
medical. Accesul regulat și sigur la consumabilele casnice, sprijinul financiar, medicamentele și
asistența socială trebuie să fie disponibil pentru femeile în vârstă, în special pentru cele care
trăiesc singure.
Femeile și fetele cu dizabilități se confruntă cu probleme complicante în timpul acestei crize, în
special cele cu condiții de sănătate preexistente sau trăiesc în medii instituționale. Accesul la servicii
de zi cu zi, asistență medicală de calitate continuă se confruntă cu perturbări uriașe. Este esențial ca
serviciile care oferă informații, numere de contact de urgență și linii de asistență să fie
accesibile, inclusiv servicii de releu pentru femei și fete surde, greu de auzit și pentru surziorbi.
Acest moment oferă, de asemenea, oportunitatea de a evalua și asigura toate serviciile de sănătate, atât
măsurile existente, cât și cele de urgență, se bazează pe principii de nediscriminare. Femeile cu
dizabilități ar trebui să primească confirmare cu privire la practicile existente în cazul în care
asistenții lor personali sau îngrijitorii lor se îmbolnăvesc, asigurându-se că nu este nevoie de
instituționalizare sau că îndatoririle de îngrijire se încadrează în familie sau prieteni.
Femeile și fetele din centrele care solicită azil sunt deținute în facilități deja supraaglomerate și nu
potrivite pentru scop. Acum, mai mult ca oricând, trebuie să li se asigure măsuri pentru a se asigura că
se pot auto-izola și au acces la facilități care le permit să se spele frecvent pe mâini. În Irlanda,
planurile sunt dezvoltate pentru o facilitate de auto-izolare pentru persoanele care solicită azil,
deportările au fost amânate și guvernul a dat asigurări că asistența medicală și ajutorul de venit vor
fi disponibile tuturor migranților fără documente și că sunt încurajați să solicit e ajutor dacă este
nevoie.
25 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519219/IPOL_STU%282015%29519219_EN.pdf

11 Să punem egalitatea între femei și bărbați în miezul răspunsului la COVID-19 în întreaga Europa

Femeile și fetele rome și călătoare au fost deseori lăsate în pericol pentru sănătatea lor timp de
mai mulți ani din cauza facilităților de salubritate subordonate, lipsei de acces la sistemele naționale
de asistență medicală, stigmatizării și discriminării care duc la un serviciu slab sau la practici
discriminatorii (cum ar fi sterilizarea forțată). In Europa, FRA a descoperit că 30% dintre romi
trăiesc în gospodării fără apă curentă 26. În aceste zile, în timp ce ne confruntăm cu pandemia,
trebuie să ne asigurăm că toate femeile și fetele din Europa au standarde de calitate pentru a trăi
în siguranță în perioadele de izolare, și investiții pe termen lung trebuie făcute pentru ca aceste
riscuri suplimentare de sănătate cu care se confrunt fetele rome și călătoare să se termine.
Este imperativ ca statele membre ale UE să se asigure că o comunicare imediată și precisă în materie
de sănătate publică este accesibilă tuturor în această criză. Aceasta include asigurarea informațiilor
disponibile în limbaj simplu, simplu și ușor de citit, în formate simple, precum și în limbi pentru
toți sau cu interpreți adecvați pentru femei și fete surde, greu de auzit și oarbesurde și pentru
grupuri diverse din punct de vedere lingvistic și, de asemenea, pot ajunge la cei care trăiesc în
instituții segregate.
De asemenea, este esențial să recunoaștem că autoizolarea și distanțarea socială pot avea un impact
negativ asupra femeilor surde și oarbe sau asupra femeilor care au experimentat anterior un abuz,
declanșând flashback și creșterea anxietății. Recunoaștem, de asemenea, impactul pe care îl au
traumele secundare pe care le suportă lucrătorii din prima linie, victimele violenței etc. Prin urmare,
este esențial să se asigure accesul continuu la asistență psiho-socială gratuită și că există o
capacitate crescută pentru cei care au nevoie de ea. Pentru a proteja femeile de izolare și anxietate,
statele membre trebuie să investească în programe care promovează abilitățile / competențele
digitale ale femeilor în vârstă de 55 de ani și peste, precum și pentru femeile care au terminat
educația formală în urmă cu 30 de ani și alte persoane care nu pot avea experiență cu tehnologia
digitală și care necesită acest lucru pentru accesul lor la nevoile sociale și practice.
Cei care sunt afectați de prostituție nu sunt adesea capabili să apeleze la asistența medicală, fie ca
urmare a stigmatizării, a reprezentării excesive a femeilor migrante care nu pot avea acces legal la
asistența medicală gratuită sau a lipsei de servicii specializate. În special în acest moment, în cazul în
care nu sunt oferite sprijin financiar, de locuință și în mod esențial pentru toate femeile și fetele
exploatate în comerțul sexual, acestea vor fi obligate să-și asume riscuri suplimentare pentru sănătatea
și bunăstarea lor în circumstanțe și mai izolate sau controlate pentru a-și sprijini familiile lor. Prin
urmare, solicităm tuturor guvernelor să se asigure că acest acces se realizează alături de investiții
în furnizarea de informații și informare pentru a se asigura că aceste ajutoare ajung la femeile a
căror sănătate este în special la risc din cauza lipsei de sprijin social obișnuit și a sărăciei.

5. Recomandările EWL pentru solidaritate, îngrijire și transformare
Doar prin colaborarea noastră putem realiza urgent răspunsurile necesare, răspunsuri căutate de atâtea
milioane de femei și fete din toată regiunea europeană, asigurându-ne în același timp că acest moment
este unul de schimbare transformatoare, schimbând lecțiile din acest moment global de criză într-o
oportunitate pentru o mai mare egalitate și abilitare pentru toți. Planul de răspuns și cadrul pentru
reproiectare și reînnoire după această criză fără precedent trebuie construite într-un spirit de
solidaritate și sprijin reciproc în întreaga UE, asigurându-se că toate drepturile femeilor și fetelor sunt
respectate indiferent de locul în care trăiesc.
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Recomandări pentru statele membre UE:
Acțiuni imediate necesare:
● Femeile ar trebui să fie reprezentate în mod egal în procesele de luare a deciziilor, iar
organizațiile societății civile ale femeilor să fie finanțate în mod durabil și să fie consultate atunci
când elaborează și implementează răspunsuri și planuri de proiectare și reînnoire locale, regionale,
naționale și europene.
● Răspunsurile de urgență trebuie să se bazeze pe drepturile femeilor și să încorporeze o perspectivă
de gen în proiectarea și implementarea serviciilor care se bazează pe date dezagregate după sex,
cu informații exacte și simplificate, asigurând că există o dată limită pentru orice restricție a
drepturilor umane în această perioadă de criză.
● Trebuie recunoscute toate riscurile femeilor și fetelor pentru violența masculină, iar serviciile de
protecție și mecanismele trebuie să fie în vigoare, să fie complet finanțate și să funcționeze pentru a
sprijini toate femeile victime:
○ Adăposturile, serviciile de sănătate și financiare pentru femeile fără adăpost, femeile care
solicită azil, victimele violenței de sex masculin și cele afectate de prostituție trebuie să
rămână deschise cu măsurile adecvate luate pentru a proteja femeile și lucrătorii împotriva
răspândirii virusului. Acolo unde este nevoie, agențiile ar trebui să primească finanțare pentru a
sprijini dezvoltarea de linii de asistență descentralizate pentru a se asigura că serviciile sunt
accesibile tuturor persoanelor și nu sunt întrerupte din cauza măsurilor de izolare.
○ Campanii de sensibilizare ar trebui dezvoltate și vizate victimelor diferitelor forme de
violență. Campaniile ar trebui să vizeze, de asemenea, potențialii abuzatori, subliniind că
urmărirea penală pentru violență masculină va fi continuată.
○ Unitățile de aplicare a legii (poliția) ar trebui să fie atente în special la identificarea timpurie a
victimelor și continuarea aplicării măsurilor de protecție (cum ar fi ordinele de interzicere de
urgență, perioadele de odihnă și recuperare și ordinele de restricționare și protecție).
● Oferirea unor măsuri sociale și economice sensibile la dimensiunea de gen pentru a sprijini
femeile și fetele în situații vulnerabile, inclusiv cele cu risc de a-și pierde locul de muncă, cu risc de
a trăi în sărăcie și / sau se confruntă cu sărăcia la locul de muncă. Acest lucru trebuie realizat printr-un
sprijin financiar adecvat, care se extinde la femeile care lucrează în locuri de muncă precare,
indiferent de statutul lor juridic, incluzând plăți în sumă forfetară pentru persoanele care se
califică, incluzând femeile cu dizabilități, măsuri de scutire de impozite, subvenționarea
bunurilor și serviciilor și care să permită îngrijitorilor și părinților care muncesc dreptul la
concedii speciale care garantează 100% din veniturile lor.
● Recunoașterea asistenței pentru avort ca fiind o urgență și necesar din punct de vedere medical,
introducerea tele-consilierii la nivel UE pentru prescrierea pilulelor de avort și contraceptive
gratuite și ușor accesibile pentru toți.
● Asigurarea că o comunicare imediată și precisă în domeniul sănătății publice este disponibilă
într-un limbaj clar, simplu și ușor de citit, în formate și limbi pentru a fi accesibile tuturor și că
poate ajunge și la cei care trăiesc în instituții segregate și la femeile afectate de prostituție.
● Oferirea unui acces continuu și unei capacități sporite pentru a oferi asistență de sănătate
psiho-socială gratuită .
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● Evaluarea și asigurarea că toate serviciile de sănătate, atât măsurile existente, cât și cele de
urgență, sunt regularizate, oferite prin acces sigur și se bazează pe principii de nediscriminare.
Pentru prevenirea pe termen lung și transformarea socială feministă:
● Asigurarea că integrarea perspectivei de gen este în centrul dezvoltării tuturor politicilor,
încorporând lecții învățate despre diversitatea nevoilor femeilor, astfel încât nici o femeie sau fată
să nu rămână în urmă.
● Introducerea de măsuri speciale temporare pentru a proteja femeile de a se confrunta cu
implicațiile recesiunii economice și austerității (pe lângă măsurile preexistente) și pentru a se asigura
că în perioadele viitoare de recesiune economică nu se vor mai lua în considerare astfel de
măsuri,recunoscând prejudiciul pe care îl au pentru stabilitatea și durabilitatea structurilor sociale
pozitive.
● Asigurarea că următorul Cadru Financiar Multianual pentru 2021-2027 permite investiții
sporite în economia de îngrijire și finanțarea unui Acord de îngrijire pentru Europa, asigurânduse că perspectivele femeilor sunt eficientizate în toate domeniile prin bugetarea de gen și că se
asigură resurse adecvate pentru organizațiile de femei.
● Ratificarea și punerea în aplicare a Convenției Consiliului Europei privind combaterea și
prevenirea violenței împotriva femeilor și violenței în familie, iar dispozițiile sale privind
prevenirea, protecția și urmărirea penală ar trebui acordate și consolidate în timpul acestei crize,
având în vedere riscul mai mare de victimizare pentru femei și fete. Adoptarea urgentă a Modelului
de Egalitate în ceea ce privește problematica prostituției.

Recomandări pentru Comisia Europeană:
Acțiuni imediate necesare:
● Adoptarea și punerea în aplicare a Strategiei de Egalitate de Gen în cea mai mare urgență, cu o
cronologie de implementare clară, implicare robustă în toate părțile Comisiei Europene, coordonarea
puternică și monitorizarea prin intermediul grupului de lucru pentru egalitate în colaborare cu unitatea
DG JUST Egalitate de Gen.
● Solicitarea către Statele Membre să slăbească criteriile Pactului european de stabilitate,să
redirecționeze Fondurile de Coeziune, să aplice integrarea perspectivei de gen în toate
prioritățile de cheltuieli și să declare drept servicii esențiale toate serviciile de asistență pentru
femei.
● Asigurarea că răspunsurile la pandemie, fie prin emiterea de „obligațiuni corona / euro” sau prin
alocarea fondurilor de Coeziune în cadrul actualului CFM (2014-2020), sunt în concordanță
cu
evoluția eventuală a unei economii de îngrijire.
● Asigurarea că toate proiectele organizațiilor societății civile finanțate de Comisie sunt
modificate pentru a asigura securitatea acestor organizații. Aceasta ar trebui să includă
flexibilitatea în calendarul proiectului; asigurarea că salariile în cadrul acestor proiecte sunt plătite
pe parcursul perioadelor de „blocare”, pe lângă faza de livrare a proiectului (crearea unui sistem de
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finanțare suplimentară, după cum este necesar); și să permită negocieri suplimentare privind
capacitatea de cerințe de cofinanțare, atunci când este nevoie.
● Stabilirea unor mecanisme de coordonare relevante la nivel local, național și regional cu toți
actorii relevanți, inclusiv organizațiile pentru drepturile femeilor, pentru a asigura protecția
raționalizată a femeilor și fetelor.
● Alocarea finanțării și sprijinului pentru a organiza dialoguri naționale și coordonarea schimbului
de bune practici transnațional, pentru a include organizațiile de femei.
Pentru prevenirea pe termen lung și transformarea socială feministă:
● Asigurarea că următorul Cadru Financiar Multianual (2021-2027) prevede punerea în aplicare a
integrării de gen, o garanție financiară pentru organizațiile de femei și acordarea unui Acord de
Îngrijire pentru Europa.
● Adoptarea unui Acord de îngrijire pentru Europa, în care femeile și bărbații sunt îngrijitori și
lucratori egali, au opțiuni egale și flexibile pentru a-și echilibra responsabilitățile de muncă și îngrijire
pe tot ciclul de viață și investiția într-o economie de îngrijire. Aceasta ar trebui să includă eforturi
speciale pentru îmbunătățirea sistemelor de îngrijire a persoanelor în vârstă, în special pentru
femei, cu un sistem de finanțare care reduce greutatea enormă a cheltuielilor și a eforturilor pentru
familiile lor, majoritatea femei.
● Apelarea la Banca Europeană de Investiții să se asigure că bugetul său anual este îndreptat către
dezvoltarea economiei de îngrijire ca parte a implementării propriei sale Strategii privind egalitatea
de gen și abilitarea economică a femeilor.
● Asigurarea că integrarea perspectivei de gen este în centrul dezvoltării tuturor politicilor, în special
în contextul climei, digitalizării și migrației, încorporând lecții învățate despre diversitatea nevoilor
femeilor și cum ne afectează aceste politici.
● Continuarea eforturilor pentru aderarea UE la Convenția de la Istanbul și a propunerii de urgență a
unei Directive privind prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor
și fetelor, pentru a se alinia la legislația UE relevantă în vigoare și pentru a consolida măsurile de
perturbare a continuumului violenței masculine, aliniat la Convenția de la Istanbul și incluzând
exploatarea sexuală, abordând violența atât online cât și offline.
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Despre EUROPEAN WOMEN’S LOBBY
Fondată în 1990, Lobby-ul european al femeilor (EWL) este cea mai mare alianță de peste 2.000 de
asociații non-guvernamentale de femei din UE care se reunesc pentru a face campanie pentru viziunea
lor comună a unei Europe feministe.
Despre Asociația ROMANIAN WOMEN’S LOBBY (ROWL) reprezintă coordonarea la nivel
național în România al EUROPEAN WOMEN LOBBY (EWL). Romanian Women’s Lobby (ROWL)
urmărește din 2011 procesele de adoptare sau modificare a politicilor și legislației din România
privind egalitatea de gen, precum și punerea lor în aplicare la nivel național. In acest moment ROWL
are 21 ONG-uri membre din tara si diaspora, cu experiență în abordarea integratoare și monitorizarea
egalității de gen și perspectivelor asupra drepturilor femeii în toate ariile politicilor României și
Uniunii Europene pentru atingerea unei parități democratice la toate nivelurile și în toate domeniile.
https://www.facebook.com/ROWLobby/
MULȚUMIRI
Mulțumim tuturor membrilor boardului EWL și echipei care a participat la pregătirea, redactarea și
revizuirea acestui raport. Această colaborare incredibilă în momente de imensă incertitudine este un
adevărat testament al valorilor noastre feministe, în care compasiunea, empatia, grija, solidaritatea și
dreptatea socială sunt în centrul activității noastre.
Lobby-ul european al femeilor (EWL) ar dori să aducă o mulțumire specială femeilor din toată
Europa, care lucrează în perioadele din ce în ce mai dificile ale COVID-19 și care au fost totuși
esențiale în raportarea situațiilor care afectează femeile și fetele din toată Europa în timpul acestei
pandemii.
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