
 
 

„ Равенство между половете:цели и реалности” 
 

Всяко едно столетие има своите герои, които се борят за една реална цел. 

Днес, в ХХІ век една от най-големите цели на Европа  и на хората в нея е 

реализирането  на равенството между половете. 

 Между мъжете и жените винаги е съществувало неравенство,било то 

биологично,социално или комуникативно. Винаги един от двата пола е бил 

подценяван и неравнопоставен  с другия. Но защо се случва това? 

 Жената е създадена,  за да бъде редом с мъжа в изграждането на 

ценностната система и спътница при трудностите в живота. Следователно, да - и 

двата пола  са  равни , за да постигнат целите си и да изградят един прекрасен 

свят, за който всеки мечтае, свят, в който хората да живеят в мир и любов. Но 

така ли е?Реалността отговаря ли на целта, която си е поставила Европа??? 

 Насърчаването на равенството на   половете е важна цел, която може да 

даде възможност на всички хора, независимо дали са мъже или жени, да се 

справят с житейските проблеми. От най-далечни времена в резултат на 

традиции, обичаи или закони, жените винаги са имали по-малко права от 

представителите на мъжкия пол и са считани за по-малоценни личности.Но защо 

това е така, защото жените са представяни като по-слаби, неподготвени ,плахи и 

неуверени,  за да се справят с проблемите, с които ги сблъсква животът.Тяхното 

единствено призвание е било да бъдат майки, домакини в къщи и съпруги на 

мъжете си, но нищо повече, с което да се докажат пред света, да направят свой 

личен избор , да се развиват и да осъзнаят,  че са част от най-възвишеното - 

създаването на живот. Мъжете винаги са били любимци на съдбата в това 

отношение. Те са смятани за победители, управници в къщи и всяко благо е 

приписвано на тях. 

 Равнопоставеността на двата пола е един от основните компоненти в 

политиката на Европейския съюз. Още повече, че приравняването на двата пола 



дава възможност много по-голям кръг от обществото на дадена държава да бъде 

ангажирано. Най-вече в професионален план. С изминаването на годините  

непропорционалността по отношение на правата между мъжете и жените 

започва да намалява. Времето между Първата и Втората Световна война е един 

преход от тъмните векове към светлото бъдеще. През тези трудни години 

представителките на нежния пол успяват да се реализират във всяка една област. 

Грижат  се за семейството, разходите ,  вземат сами решения , имат позиция и я 

устояват. Жените израстват, образоват се и  развиват приоритетите си. Пред тях 

се отправя перспектива за професионална и социална реализация, заедно с това 

продължават да бъдат майки и съпруги. И мъжете са в този сюжет, стараейки се 

да се преборят с егото си и да не направят крачка назад. 

     Подобна промяна в развитието на  мисленето на отделния човек 

настъпва и с натрупването  на неговите години. Когато човек осъзнава , че двата 

пола са равни, тъй като мъжете и жените притежават качества , които  взаимно 

се допълват . Ако жената е красива, мъжът е силен физически и обратното, ако 

мъжът е разумен,  то представителките на  нежния пол са много изобретателни. 

Тези качества са само  малка част от нещата които, свързват двата пола, но 

показват  колко е важно равенството между тях. Изобразяват колко са си 

необходими мъжете и жените един на друг. 

Днес - Европа, която е един критично развиващ се разум, дава 

възможности за отстояване на позиции, въвежда справедливост , и в тази Европа 

няма място за разговори за неравенството между половете, то е плод само на 

човешкия разум.  

Равенството на половете е цел в миналото и  една реалност днес. 
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