POBRESA I DONES. ELLES PATIRAN MÉS ELS EFECTES DE LA
PANDÈMIA
La pobresa afectarà en major proporció a les dones. Així ho determina l’últim informe
publicat per la ONU Mujeres que alerta que la pobresa femenina augmentarà un 9,1%
per la pandèmia.
L’últim informe publicat per la ONU Mujeres, confirma que la pandèmia afectarà la
pobresa global en general, però les dones patiran el seu impacte de manera
desproporcionada. Entre 2019 i 2020 s’esperava que la taxa de pobresa de les dones
disminuís en un 2,7%. No obstant, les projeccions actuals assenyalen un augment del
9,1% a causa de la pandèmia i les seves conseqüències.
Només algunes xifres. Per 2021 s’estima que per cada 100 homes de 25 a 34 anys que
visquin amb 1,90 dòlars al dia o menys, hi haurà 118 dones que patiran pobresa extrema.
Aquesta bretxa podria augmentar en 2020 fins a 121 dones per cada 100 homes. Les
dones en edat reproductiva serien les més afectades per aquesta situació.

DONES, EN PRIMERA LÍNIA DE LA PANDÈMIA I EN RISC DE POBRESA
Les dones segueixen estant en primera línia de la pandèmia, tant en els treballs
remunerats com en el treball no remunerat de cures. Segueixen guanyant menys i tenen
treballs més inestables.
A Espanya, la taxa d’atur de les dones es situa, en el segon trimestre de 2020, en el
16,72%, mentre que la dels homes és del 14,13%, 2,6 punts menys.
L’informe ONU Mujeres sobre la pobresa ens deixa altres xifres esgarrifoses. 96 milions
de persones seran arrossegades a la pobresa extrema el 2021, entre elles 47 milions de
dones i nenes, el que farà un total de dones i nenes que viuen en la pobresa extrema
augmenti fins a 435 milions. I preocupa que aquesta xifra no tornarà als nivells anteriors
a la pandèmia per almenys fins dintre de 10 anys.
En aquest sentit, millora l’accés a l’educació i la planificació familiar, salaris justos i iguals
i fer que les mesures de protecció social arribin a les dones, són mesures que es fan
necessàries per a fer front a la pobresa.
El 59% de les dones pobres del món viuen a l’Àfrica subsahariana, i seguirà sent així. En
el sud d’Àsia, després d’haver aconseguit avanços significatius en els últims anys, es
preveu un augment de la pobresa extrema.
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L’estudi estima que només es necessitaria el 0,14% del PIB mundial (2 bilions de dòlars)
per treure al món de la pobresa extrema per 2030, i 48.000 milions de dòlars per tancar
la bretxa de pobresa de gènere. L’abandonament de funcions dels Governs del món
poden fer que aquestes xifres hagin de ser majors.

RECOMANACIONS PER FRENAR LA POBRESA FEMENINA
L’informe ONU Mujeres afirma que es pot frenar un possible retrocés en el qual ja està
aconseguit cap a la igualtat de gènere i ofereix unes recomanacions:







Abordar la segregació ocupacional.
Millorar les bretxes salarials de gènere.
Solucionar l’accés inadequat a serveis de cura infantil assequibles.
Introduir paquets de suport econòmic per a dones vulnerables en els països.
Augmentar les mesures de protecció social dirigides a les dones i nenes.
Ampliar la disponibilitat d’investigació i les dades sobre els impactes de gènere
de la covid-19.
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