
Равенство на половете: цели и реалности 
 

    ...Ден 6 от сътворението на света. 
                                                                    И Бог създаде човека. 
Докато Адам спял, Господ взел едно от ребрата му и запълнил мястото с плът.От това 

ребро била създадена жената… 

         Още в началото на всички времена първите хора били създадени 

неравнопоставени. Ето защо равенството на половете е задача, която търси 

своето решение. Античният модел гласи: жената не е човек, или е второстепенен човек,  

същество между мъжа и роба. 

          От древността  до наши дни жените се стремят по различни начини да постигнат 

равноправие с мъжката половина, но недостатъчно успешно. В съвременното общество 

има повече възможности нежният пол да отвоюва правата си. Днес Европейският съюз  

със своите стратегии се опитва да реализира това, като през последните десетилетия 

съюза бележи значителен напредък в постигането на равенство между половете.  

Повишаване равнището на заетост при жените, равностойно заплащане, заемане на 

ръководни постове, разпределяне на семейните отговорности, борбата с насилието 

срещу жените са целите, които си поставя съвременното европейско общество. Дали в 

тази борба обаче жената не губи част от същността си? 

         Да погледнем назад в миналото и да проверим как през вековете жените са 

опитвали да достигнат равноправие, или поне да извоюват някакви права. Ще открием 

колко трудно се е реализирала някаква идея в тази посока. В старозаветната традиция 

ролята на жената е била ясно формулирана. Хората имали високо разбиране на 

предназначението ѝ, но би било невярно да се говори за равноправно положение на 

половете. В други религии мястото на жената е още по–онеправдано. Стига се дотам, че 

тя се приема като притежание на мъжа, който може да направи всичко с нея, дори да  я 

убие. До известна степен, за изключение може да се смята египетската култура с 

нейното уважително отношение към жената. Това показва колко жизнено необходима е 

била промяната в положението на нежната част от човечеството. Затова 

еманципацията, в частност равноправието на половете, се оказва толкова важна.   

        Според мнението на повечето учени първите кълнове на еманципацията се 

появили още през епохата на елинизма, но тогава не им било съдено да се развият. Едва 

съзнанието на европееца от края на XVIII и началото на XIX век започва сериозно да 

въстава срещу положението на жената .  



       Християнството провъзгласило равноценността на личностите от мъжки и женски  

пол, подчертавайки разликите между тях, които не могат да бъдат обект на оценяване 

(по-добър, по-лош), а изискват за всяка от тях собствено развитие. Подобен подход не 

ограничава женското присъствие на професионалната сцена, но и не снема от плещите 

на мъжа по-голямата отговорност за семейството, семейния мир и спокойствие, нито 

дълга му да защитава своята спътница, да я пази, да и помага в нейните начинания и 

трудове. 

        В мюсюлманската религия отговорът на въпроса за равенството на половете е 

заложен в тяхната свещена книга-Корана. На жените са им наложени ограничения, 

които те са принудени да спазват. Част от тях смятат, че това положение е доста 

приемливо, защото се чувстват защитени, и с радост спазват наложените им правила. 

Носенето на фереджета, невъзможността жената да излезе на улицата без съпруга си, 

липсата на образование са част от забраните, съществували в миналото, а някъде и сега. 

Когато желанието на жената е такова-това е нейно право. Но при съвременния начин на 

живот все повече млади жени са склонни да отхвърлят някои от ограниченията. На тях 

трябва и да им бъде дадено правото да изберат дали да ги спазват, или не, дали да се 

възползват от защитата, която получават в своята общност. 

         Днешният модел на поведение на жената я  рисува като мъжеподобно същество, 

което се стреми да се освободи окончателно от диктата на мъжа. В рамките на подобен 

модел е невъзможно функционирането на нормалното семейство, защото 

„равноправието” се превръща в „равнобезотговорност” на двете страни. Така става 

трудно  върху това равноправие да построиш семейните отношения, които изискват 

любов, грижа и отговорност. Между другото съвременният мъж също е променен. Той 

се усеща освободен от отговорността, от жената, от любовта. Само че за какво ни е 

такава свобода? Не променя ли това замисъла, който Бог е имал според християнската,  

а вероятно и според всички останали религии? 

        Предизвикателството, което стои пред обществото, е да даде възможност на 

жените да участват като равнопоставени във всяка сфера на човешкото начинание – 

било то научно, икономическо или политическо–като в същото време им позволява да 

изпълняват своята жизненоважна роля на майки и първи възпитателки на своите деца.  

         В Европейския съюз е приета декларация по този проблем, наречена Харта на 

жените. Тя отговаря по-конкретно на искането на Европейския парламент за засилване 

на действията за борба с насилието. 



        Ново проучване за равноправието между половете сочи, че 62 % от европейците 

вярват, че неравноправието все още съществува в много обществени сфери. 

Проучването разкрива също, че основните два приоритета на европейците за действие в 

тази област са борбата с насилието срещу жените и премахването на разликата в 

заплащането. Освен това 61%  вярват, че решенията на равнище Европейски съюз 

играят важна роля в премахването на тази неравнопоставеност.  

         Равенството на половете не трябва да е на всяка цена и да достига до подмяна на 

първоначалната идея, че жената е равнопоставена на мъжа и има своите права в 

съвременния свят. На мястото на крайностите в древния свят, обричал жената на 

безправно съществуване, идват крайностите на феминизма, заразил жената със стремеж 

непременно да бъде „не по-зле” от мъжа във всичко: дрехите, спорта, професията и т.н. 

Като се измества равенството на половете  в тази посока не се  ли променя цялостният 

облик на обществото? Дали всични ние не губим от това?  

        За сега проблемът с равенството между половете на места продължава да стои 

остро. Радостното е, че все повече млади хора се организират и издигат глас за 

премахване на неравноправието. Предприетите мерки ефективно се борят с проблема и 

с общи усилия човечеството ще го реши, без да изпада в крайности. 
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