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Udvikling, køn og Covid-19 

 
- af Patricia Langvad Jensen, cand.soc. i 

socialvidenskab og internationale 

udviklingsstudier                         

Den globale spredning af Covid-19 har gennem 

det seneste år vist sig som et forstørrelsesglas på 

allerede eksisterende uligheder i og på tværs af 

lande. Økonomiske, politiske og sociale skel er 

blevet tydeligere.  
 

Mellem lande, regioner og befolkningsgrupper 

fortsætter en igangværende tendens, hvor de rige 

bliver rigere, og de fattige bliver fattigere.  
 

Det viser sig eksempelvis i diskussioner om 

adgang til vacciner, værnemidler og basale 

sundhedsrettigheder. Dertil rammer 

konsekvenserne af nedlukninger, som følge af 

pandemien, især i forvejen udsatte grupper som 

kvinder og børn.  

 

WHO og UN Women: bekymret for Covid-

19s indvirken på piger og kvinder 
 

Humanitære kriser, herunder sundhedskriser, 

påvirker mænd og kvinder forskelligt. Ifølge tal 

fra WHO udgør kvinder på tværs af Afrika 40 % 

af registrerede Covid-19 tilfælde. Ser vi nærmere 

på fx Sydafrika udgør kvinder over 55 % af 

tilfældene.  
 

I forhold til sikring af kvinders basale 

reproduktive rettigheder og adgang til 

sundhedsydelser, som fx abort, fødsel og 

kejsersnit på klinikker med uddannet 

sundhedspersonale, udgør Covid-19-pandemien 

en stor udfordring. Det sundhedsfaglige tidsskrift 

Lancet Global Health vurderer, at et fald i adgang 

til disse ydelser kan medføre en betydelig stigning 

i mødredødelighed.  
 

Det tyder også på, at mænd i højere grad er i 

risikogruppen for at få et alvorligt forløb med 

Covid-19, der kan kræve intensiv behandling og i 

værste fald død. Kigger vi på tal fra databanken 

Global Health 50/50, der indsamler globale 

sundhedsdata fordelt på køn, viser tal fra Afrika 

en tendens til en overrepræsentation af mænd i 

forhold til netop dødelighed. Eksempelvis viser 

tallene fra Sydafrika, at for hver gang 10 kvinder 

mister livet, som følge af Covid-19, mister 

tilsvarende 13 mænd deres.  
 

I forhold til arbejdsmarkedet rammer den 

økonomiske tilbagegang som følge af pandemien 

den uformelle sektor hårdt. 90 % af arbejdsstyrken 

i Afrika syd for Sahara består af uformelle 

arbejdere, hvoraf kvinder udgør størstedelen. Det 

betyder, at kvinder bliver ramt særligt hårdt, da de 

ofte ikke har kapaciteten til at stå imod 

økonomiske chok. Fx adgang til social sikring, 

opsparing eller lån. Ej heller muligheder for at 

finde et nyt arbejde, da arbejde under skærpede 

restriktioner og nedlukninger ofte kræver adgang 

til Internettet.  
 

Her spiller teknologi også en særlig rolle, da kun 

27 % af kvinder i Afrika har adgang til internet, 

hvoraf kun 12 % har råd til at bruge det. Det har 

også en direkte indvirken på pigers adgang til 

uddannelse, da de som konsekvens ikke kan 

deltage i online-undervisning.  
 

Repræsentanter for Den Økonomiske Kommission 

for Afrika har i denne forbindelse ytret bekymring 

for pigers situation, da de risikerer i højere grad at 

blive betragtet som handelsvarer af deres familier, 

hvilket kan resultere i overgreb samt tidligere 

graviditet og ægteskab. 
 

Ansvar for omsorg tilfalder traditionelt kvinder og 

medfører under en pandemi mere ulønnet 

omsorgsarbejde - lige fra børnepasning og pasning 

af ældre og syge familiemedlemmer til 

forberedelse af mere mad til hjemmegående børn 

og teenagere.  
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Gadesælgere i Maputo, Mozambique.  
(foto: Farah Nabil, www.unsplash.com) 

 

Udvikling, køn og Covid-19 
 
(fortsat fra side 7) 

 

Kvinder er også overrepræsenterede blandt 

sundhedsarbejdere i Afrika, hvor 70 % af 

sygeplejersker er kvinder. Det betyder, at kvinder 

udgør en betydelig andel af arbejdere i frontlinjen 

under pandemien. Ifølge FN’s Befolkningsfond 

risikerer kvindelige sundhedsarbejdere i Afrika 

dagligt deres eget og deres patienters liv, da lokale 

myndigheder ikke synes at kunne følge med 

udviklingen i pandemien.  
 

Dette medfører mangel på essentielle værnemidler 

som desinfektionsmidler, masker, handsker m.m. 

og et arbejdsmiljø, der ikke nødvendigvis kan 

sikre den nødvendige sociale afstand blandt 

patienter og personale.   
 

Endeligt opstår der en højere risiko for 

kønsbaseret vold under en pandemi som Covid-

19. Ifølge rapporter fra UN Women er vold mod 

kvinder, især vold i hjemmet, tiltaget i flere lande.  
 

Dette tilskrives husholdningers stigende 

bekymringer om sikkerhed, sundhed og økonomi, 

der skaber spændinger, som bliver forstærket 

under indespærring i hjemmet som følge af 

restriktioner og nedlukninger. Disse spændinger 

øger risikoen for alvorlige overtrædelser af 

kvinders menneskerettigheder, herunder retten til 

fysisk og mental sikkerhed.  

 

 

 

 

http://www.unsplash.com/
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Køn på dagsordenen i kampen mod covid-

19  
 

Der er således mange udfordringer, der skal findes 

løsninger på. Løsninger, som bør være følsomme 

over for de kønnede implikationer, Covid-19-

pandemien og håndteringen af samme bringer 

med sig.  
 

For at overvåge udviklingen og forskellige landes 

indsatser til håndtering af pandemien og dens 

kønnede konsekvenser har UN Women og UNDP 

(FN’s udviklingsprogram) udviklet en databank 

under navnet “Covid-19 Global Gender Response 

Tracker”. Den måler udstrækningen af landenes 

køns-sensitive politiske tiltag ud fra 3 

dimensioner: økonomisk sikkerhed, vold i 

hjemmet og ulønnet omsorgsarbejde.  
 

Kaster vi et blik på tallene fra Afrika syd for 

Sahara, hvor det i øvrigt ikke er alle lande, der 

indberetter officielle kønsdifferentierede data, har 

16 ud af 45 lande og territorier ikke iværksat 

køns-sensitive tiltag som modsvar til Covid-19. 

Ud af de lande, der har iværksat initiativer, har 17 

iværksat initiativer mod vold mod kvinder og 

piger, hvoraf øst- og sydafrikanske lande står for 

2/3 af indsatserne. Disse drejer sig dels om bedre 

rådgivning om hjælpelinjer og 

anmeldelsesmuligheder, dels om psykologisk og 

juridisk hjælp. Dog har kun 7 lande iværksat 

initiativer med henblik på forbedring af 

indsamling af data om vold mod kvinder i en 

Covid-19 kontekst.  
 

Ingen lande har registreret initiativer målrettet den 

digitale vold, der foregår online og som, der, 

ifølge UN Women, ses tendens til stiger under 

pandemien. I forhold til kvinders økonomiske 

sikkerhed er kun 16 % af de i alt 287 covid-19-

relaterede arbejdsmarkedsindsatser målrettet 

kvinder.  
 

De fleste af disse tiltag er målrettet social 

beskyttelse og består primært af pengeoverførsler 

og mad-assistance, der specifikt er målrettet 

kvinder.  

 

Derudover er der i 11 lande iværksat 

arbejdsmarkeds- og finanspolitiske tiltag rettet 

mod kvinder, der skal sikre adgang til lån og 

kredit i den uformelle sektor eller skat- og 

afgiftsnedsættelser på import og salg af basale 

nødvendigheder og hverdagsprodukter.  
 

I forhold til tiltag, der adresserer kvinders 

ulønnede omsorgsarbejde, skal man kigge langt. 

Kun 2 % af de samlede tiltag i relation til social 

beskyttelse og arbejdsmarked vedrører ulønnet 

omsorgsarbejde. Eksempelvis har regeringen i 

Burundi iværksat støtte til uddeling af mad- og 

hygiejnekasser til sårbare grupper. Men for at 

kunne tackle den massive berøringsflade, som 

ulønnet omsorgsarbejde har under en pandemi 

som Covid-19, kræves tiltag, der også adresserer 

fleksibel arbejdstid, mulighed for orlov og 

børnepasning samt kontant aflønning for 

omsorgsbyrden.  
 

For at sikre et følsomt og kontinuerligt fokus på 

de kønnede implikationer ved politiske tiltag som 

modsvar på Covid-19, er det afgørende at 

beslutningstagerne ikke blot er mænd, men også 

repræsenterer kvinder. Dette behov understreges 

også af UN Womens repræsentant, Phumzile 

Mlambo-Ngcuka, der har udtalt, at “vi ved fra 

erfaringerne med ebola, at når du ekskluderer 

kvinder, så står du sandsynligvis over for en 

katastrofe”.  
 

Derfor er det afgørende at sikre, at kvinder, som 

centrale tovholdere i landes indsatser mod Covid-

19, også har den nødvendige del i lederskabet og 

beslutningsgrundlaget for disse indsatser.  
 

Foruden mere inklusion i beslutningsprocesser, er 

det min holdning, at lokale, nationale og regionale 

regeringer fremadrettet bør fokusere på sikring af 

kvinders arbejdstager- og menneskerettigheder og 

ikke lade pandemien omvende den begrænsede 

fremgang, der trods alt har været på 

ligestillingsområdet i mange dele af verden.  

 

 

 

 


