
Равенството на половете: цели и реалности 
 
 
 
    Винаги, когато погледна към пъстроцветната дъга на небето се 

замислям за различията. Тя самата не е ли пример за едно прилагане на 

обединението, превъзмогване на различията? Разбира се, че е. Появата ѝ се 

дължи на нежното сливане на дъжд и слънце. А колко красиво изглежда? 

Не е възможно човек да не поиска и нашият живот да е така красив, така 

пъстроцветен и обединен. Но възможно ли е това да стане реалност, а не 

просто мечта, тлееща в нас?  

Възможно е! Погледнете около вас – това равенство и обединение 

вече го има. Прекрасно е да виждаш как пред теб се разкрива тази гледка, 

чудесно е, когато всички са заедно. Но във всеки прекрасен пейзаж се крие 

някой тъмен цвят, носещ едновременно своята красота и мрачност. Така е 

и в живота. Винаги нещата могат да станат по-добри.  

  Какво искам да променя аз ли? Най-силното ми желание е да се 

преодолеят различията между мъжа и жената. Искам дискриминацията да 

не съществува. Всички да са равни. Да се превъзмогне деленото между 

половете. От къде може да съм сигурна за такава дискриманция ли? 

Срещам се с нея всеки ден. Виждам нейното тежко и болезнено 

въздействие върху хората. Дискриминацията и проявата на неравенство 

между половете е нарушаване на личните права и достойнство, което може 

да засегне всеки. Пример за това са професиите, които рядко са 

изпълнявани от жени – пожарникар, хирург, директор, кмет. Също така и 

професиите, в които един мъж ще се чувства неловко заради мнението на 

околните, че тази професия не му подхожда – секретар, детегледач.  

  Силата е в равенството и това, което краси обществото. Като 

прекрасен летен ден след зимен студ, като дъжд след пустош, като радост 

след тъга. Но много често ставаме свидетели точно на студ в сърцата си, на 



пустуш в душите си и на тъга в живота си. Имаме желания, които се 

надигат в нас, но винаги се намира някой, който да развали момента. 

Съсипва нашите надежди и мечти, връща ни към тъмната и зловеща 

реалност.  

  Всеки има своите цели и прави всичко възможно за осъществяването 

им. Но понякога това не достига. Какво да се направи по въпроса с 

равенството между половете ли? Аз смятам, че като за начало трябва да се 

изстъкнат приликите и връзката между двата пола. Нима е тайна, че те се 

допълват? Ако жената грее със своята красота, то мъжът изпъква със 

силата си. Животът им един без друг е немислим. Но защо тогава в 

обществото винаги се намира нещо, което да напомни за пълната 

противополжоност между мъжа и жената? Защото самите ние понякога не 

осъзнаваме колко е важно обединението и как ако с общи усилия 

подтискаме разединението и неравенстото между половете, ще направим 

света по-светъл и по-красив. 

 Да...Има неравенство, но има и организации и съюзи, 

демонстриращи еднаквите права за всички. Аз съм силно впечатлена от 

работата в Европейския съюз като цяло или в нашия парламент. Според 

мен това, че управляващите лица са както мъже, така и жени е 

доказателство, че много скоро, ще се справим напълно с дискриминацията 

и неравенството между половете. 

Нека всички заедно дадем своя малък принос към това! Ще бъдем 

заедно и когато се наслаждаваме на прекрасната картина, разкриваща се 

пред нас. Да превърнем целите и мечтите си в една обща реалност! Да 

докажем, че можем да изградим едно равенство между половете! 
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