
Равенството на половете: цели и реализации 
 

 
Още от дълбока древност, когато Бог дал възможност на хората да избират как 

да живеят, те избрали  разбирателството. В стремежа си да постигне това 

разбирателство човек си поставил цели, а именно да познае красотата и 

приятелството,  да изпита любовта и щастието,  да се почувства човек.  

Днес Европа прави точно това – доказва равенството на половете по всевъзможни 

начини.  

Нека като един часовник на времето си представим стремежа на всеки един 

европеец към така желаната цел. Всички знаем, че всяко едно столетие има своите 

известни личности, които са се борили за едно и също нещо – свобода. Всички 

знаем, че тези хора  не са само мъже или  само жени. Всички, обръщайки поглед към 

вечната учителка историята, виждаме представители и на двата пола. Можем ли да 

сравним  Жана Д’Арк и Шарл VII-  да , но сравнението е безумно,  и двамата са били 

еднакво обичани от народа, и за двамата се е клюкарствало извън границите на 

нормалното, и двамата са оставили своя белег в историята? Кой от тях тогава е по-

значим , кой е по-ценен. Можем ли да сравним Райна Княгиня и Христо Ботев- да , 

но пак се чувстваме безумци,  и двамата са допринесли за освобождението на 

страната си , и двамата са дали живота си за родината?  Дали ако бяха от 

противоположния пол щяха отново да бъдат така велики. Да, само с други имена.  

Децата  в детската градина са щастливи в своите игри и плачат заедно, когато на 

някого му се случи нещо. Те не оценяват своите преживявания и емоции през 

призмата на половите различия. Но защо? Защото  те не осъзнават своята полова 

принадлежност и точно това прави техния свят щастлив. Щастливи са хората, докато 

не осъзнаят  принадлежността си към пола, щастливи са само тогава в общуването 

помежду си. Това не е ли достатъчно на порасналия вече човек да осъзнае 

равенството и да не търси различията? Да открие невъзможността за превъзходство 

на единия пол над другия. 

Да, фактът, че хората са различни личности не може да бъде отхвърлен,но 

различията само между половете ли са? Твърденията ,че за жените е важно да бъдат 

красиви, забелязвани , ухажвани само за тях ли са присъщи? Има ли мъж, който да 



не се поласкае и да отхвърли това? За жената било важно да бъде обичана , а за 

мъжът пък достатъчно да е щастлив.А можем ли да разделим любовта от щастието  

или да откъснем ин от ян.  

Безмислено е да  става въпрос за това, кой е по-красив и обичан, кой е по-

щастлив и кой не е! Разумно е да мислим за сполучливо разбирателство между мъже 

и жени, където думата дискриминация не съществува. Защото можем ли да сме 

сигурно, че жените искат да бъдат красиви и обичани повече от мъжете или, че 

мъжете искат да бъдат по-щастливи от жените? Не случайно уставът на ООН в своя 

Преамбюл утвърждава „ равноправието на мъжете и жените”, и включва пола като 

забранено основание за дискриминация, наред с расата, езика и религията.  

От всичко това не ни ли става ясно, че борбата за надмощие над единия пол 

няма място в днешна Европа, защото всички ние сме хора, които се стремим към 

едно по-добро бъдеще и за двата пола; към едно общество без егоизъм, 

подигравателност и нечестност, пораждащи се от спора между мъжа и жената; към 

една Европа, в която всички ние сме равни. 
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