
Равенството на половете- цели и реалности 

 

Мислейки върху темата на есето си - „Равенството на половете- цели и 
реалности”, в съзнанието ми моментално изникна една ситуация, която моята сестра 
ми разказа. Тя е студентка в „Американски университет в България” и едно от честите 
неща, които  организират там, са различни тематични партита. Бизнес клубът в АУБ 
организирали едно такова парти, но постерът, който те пуснали по електронната 
поща до всички студенти, провокирал яростна реакция от страна на един от 
професорите в университета. Изявена феминистка,професорката, веднага повдигнала 
въпроса до ръководството как може жената да бъде представена единствено като 
сексуален обект (показвайки само краката на 3 момичета на постера и един 
бизнесмен, заобиколен от тях). Според феминистките виждания това е типичен 
пример на неравенство между половете днес. 

Лъскавият бизнесмен от постера, заобиколен от красивите руси секретарки, е 
стереотип. Именно стереотипите са тези, които поддържат живо неравенството 
между мъжете и жените. Забелязали ли сте как в повечето холивудски продукции 
или сапунени сериали главният герой е преуспял бизнесмен, имайки вземане-даване 
с красивата си руса секретарка, която винаги е облечена в наистина много къса пола, 
от която разбираме, че дължината на краката й е не по малко от 100 см? А виждали 
ли сте стикерите, предназначени за задното стъкло на автомобилите- „Внимание, 
жена!” ?Това също е стереотип, който разделя половете. Жените са ужасните 
шофьори, които винаги са бавни, не внимават или взимат неправилни решения, а 
мъжете са  безгрешните на пътя. Всъщност още в училище започва това разделение. 
Забелязала съм как начините, по които момичетата и момчетата получават оценките 
си, са различни. Момичето трябва да отговаря на всички изисквания, да не преписва, 
да изпълнява домашните си. Ако момчетата не го правят- това е нормално.  

Но ненормално е, когато истинките факти проговорят: 

Две трети от неграмотните хора на земята са жени! 

Почти 70 % от най-бедните в света са жени! 

Жените представляват по- голямата част от хората, заразени със СПИН! 

От ¼ до ½ от жените по света са подложени на физически тормоз! 



Противно на очакванията дори и мъжете могат да страдат от неравенството на 
половете. Процента на по-ранната смърт при мъжете, както и на самоубиствата ,е 
значително по –голям от този при жените. Също така мъжете са по-често свързвани с 
проблемите с алкохола, дрогата  и други зависимости.  

Различни движения и организации по света, разбира се, се борят за 
равенството на половете. Европейският съюз например финансира ефективното 
насърчаване на равенството между мъжете и жените чрез финансови програми, като 
„Прогрес”. ЕС също създава институт, който предоставя експертен опит и 
информация. През 2008 се поставя началото на „ Мрежа на жените на ръководни 
постове” , която цели размяна на успешни стратегии за балансиране на 
неравенството. Консултативният комитет за равните възможности на жените и 
мъжете също допринася към дейностите, подпомагащи уравновесяването на ролите 
на половете.  

Всички тези стратегии на организации и движения постепенно  дават своя 
резултат. Жените започват да се изкачват по стълбичката на равноправието, към така 
желания за тях успех. Първата крачка на жената е през  1938г,  когато тя получава 
правото да гласува. Бавно и сигурно жените продължават напред в политиката, 
успявайки да достигнат до водещи постове- типичен пример е Ангела 
Меркер,канцлер на Германия. На  12 декември 2006 г. , с избирането на 
кандидатурата й за първия български еврокомисар, Миглена Кунева  доказва на 
обществото, че да си жена не те прави по-неспособен от противоположния пол. А 
знаете ли по какво си приличат Бил Гейтс и Мери Кей? И двамата са сред  25-те най-
големи бизнес лидери в света.  И най-последният и все още топъл пример, с който 
може би жените успяха да се доберат до върха на стълбичката, беше избирането на 
Дилма Русев за  първата жена президент на Бразилия. 

Жените наистина играят огромна роля в обществото напоследък, но така и 
трябва да бъде. Трябва да оценяваме хората не по пола им, а  по качествата и 
уменията, които претежават. Не смятам, че краката на момичета от постера в 
Американския университет успяват да покажат какви всъщност са те, какво могат, за 
какво мечтаят. А най-важното днес е да дерзаеш, да вървиш напред. Господ е създал 
мъжа и жената, защото са имали нужда един от друг. Затова и сега жените и мъжете 
трябва да вървят заедно напред, заедно по пътя на успеха, заедно за едно по-добро 
бъдеще, заедно и равни! 
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