Mulheres e a Covid-19
EDUCAÇÃO
Interrupções generalizadas na educação por causa da pandemia significam
que mulheres e meninas enfrentam barreiras adicionais ao empoderamento.
Instituições de ensino desde o
fundamental até o superior estão
fechadas e não sabemos quando
irão reabrir. Mais de 1,5 bilhão

As meninas ficam em situação
especialmente vulnerável quando as
escolas fecham por longos períodos,
e enfrentam maior risco de evasão

de estudantes foram afetados

permanente, gravidez na
adolescência e abuso sexual.

por esses fechamentos em 191
países.

(Women’s UN Report Network)

(UNESCO)

As meninas que já enfrentam barreiras

Como as mulheres enfrentam um maior
risco de desemprego por causa da
pandemia, matricular-se dar

podem ter maior dificuldade com o

ensino à distância, seja porque o

continuidade aos estudos se torna

acesso à internet é limitado ou porque
espera-se que cuidem de familiares.

financeiramente impossível.

(Women’s UN Report Network)

(Pesquisa do Institute for Women’s Policy Research)

TRABALHO
A pandemia afetou o trabalho feminino de forma desproporcional, resultando
em perdas generalizadas de emprego.
A maioria dos empregos
perdidos em decorrência da
pandemia eram ocupados por
mulheres.
(Pesquisa do Institute for Women’s Policy Research)

Mulheres de minorias étnicas
foram fortemente afetadas pelo
desemprego, enfrentando índices de

até 20%.
(NYTimes)
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Mulheres e a Covid-19
(continuação)
As mulheres muitas vezes trabalham no setor de serviços com baixa

remuneração, como hospitalidade e creches, o que faz com que tenham menos
estabilidade financeira durante o desemprego.
(NYTimes)

LAR
Ao cumprirem com toques de recolher, várias mulheres enfrentam uma
divisão desigual das responsabilidades domésticas ou até mesmo aumento
da violência.
As mães solteiras têm
dificuldades ao tentar conciliar o
trabalho, o ensino à distância e a
educação dos filhos. Enquanto
isso, mães com parceiros relatam
uma divisão injusta das tarefas
domésticas e cuidados com os
filhos.

As mulheres podem estar
enfrentando maior exposição à
violência com um agressor
em casa em condições de
tensão, além de maior dificuldade
de acesso a ajuda.
(UN Population Fund)

(NYTimes)

A carga adicional de trabalho
doméstico que as mulheres estão
assumindo pode contribuir para a
queda nos salários e gerar um
impacto negativo em suas
carreiras.

A ONU estima que para cada três
meses que o isolamento for
prolongado, haverá mais 15
milhões de casos de violência com
base no gênero.
(UN Population Fund)

FONTES

(American Economic Association)
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A Soroptimista é uma organização voluntária global que ajuda mulheres e meninas a
terem acesso à educação e ao treinamento de que precisam para atingir o
empoderamento econômico.

