
Равенство на половете: цели и реалности 
 
 
Човекът – това велико същество, ние хората разделяме и определяме 

според пола му и по този начин убиваме и заличаваме величието му. 
Множеството предразсъдъци и табута ме карат, да се замисля, защо е 
всичко това и на кого е нужно?  Нима полът определя качествата, които 
притежава даден човек?  И ако е така, тогава защо няма нито едно 
качество, което да е притежание само на единия пол. И двата имат едни и 
същи способности, таланти, ценности и нагласи. Всеки един от нас 
притежава определени качества, независимо от пола си и е въпрос на избор 
дали ще ги развие. 

Равенството между половете е целта, която трябва да си поставим, 
защото въпреки множеството инициативи, все още има места,  където 
първичното надделява и мерило за качествата на човек е полът му. Ние сме 
тези, които трябва да покажем хилядите предимства на обществото, в 
което има равенство между половете. Трябва да покажем, че двата пола са 
взаимно свързани, неделими и зависещи един от друг. 

Предоставянето на равни шансове на всяко едно човешко същество 
крие в себе си множество дивиденти. Пример за това може да намерим в 
кариерното  развитие. При равни условия се открива възможността да се 
използва пълният потенциал на всички служители. Увеличава се 
конкуренцията, благодарение на което персонала повишава 
квалификацията и мотивацията си. Увеличава се потенциалният брой 
клиенти и партньори, както и се утвърждава добро име на компанията. 

Висшата цел на човечеството се изразява в  равен шанс за всички, 
независимо от пола. Но такава ли е реалността днес ? Има места, където се 
смята, че жената е собственост на мъжа и когато едно разумно човешко 
същество (от женски пол) поиска да бъдат спазени правата му, се стига 
дори до убийство с камъни. Всичко това само защото единият пол, след 
като не може да реализира способностите си, спира развитието на другия, с 
мисълта, че така ще се почувства нещо повече, ще бъде по-значим. Не е ли 
това комплексарско поведение? И до къде ще стигнем с него? Как ще 
прогресира обществото, след като спираме развитието на отделните 
единици? 



Разбира се, не навсякъде е така, пример за това е  Европейския съюз, 
който има стратегия която представлява работната програма на Комисията 
в областта на равенството между половете. Тя следва двойния подход на 
специфични инициативи и интегрирането на принципа на равенството 
между половете във всички политики и дейности на Европейския съюз. 

За да променим реалността трябва да си поставим и изпълним 
няколко цели, като например:  Популяризиране на джендър 
мейнстрийминг (различни подходи, целящи равенство на половете). 
Увеличаване на кампаниите, който представят предимствата на 
равенството. Постоянно информиране и представяне на стресиращите 
факти за неравенството по света. От изключително голямо значение е и 
приемането на самостоятелен закон за равенство между половете. Както и 
разработването на механизми за извършване на редовно наблюдение по 
въпроса за равенството. По този начин ще привлечем вниманието на 
населението и заедно с общи усилия ще се борим за равенството по света. 

Човешкият род е познал тиранията, познал е робството, познал е 
силата и всичко това единствено в името на равенството. Не бива толкова 
лесно да се примиряваме с политиката на неравенство в множеството 
държави по света, а трябва да се борим, защото това не е кауза само на 
дадената държава, а на цялото човечество. Убеден съм, че обществото 
осъзнава важността и същността на проблема и е въпрос на време да го 
реши. 
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