Дискримінація жінок

Довгий час, протягом віків, в багатьох країнах до жінок відносилися як до людей
другого сорту. Жінок примушують займатися проституцією, їх продають в рабство. А в
деяких місцях так відносяться до них і до цього часу.
Три тисячі років тому один мудрець на ім’я Леміул в яскравих епітетах описав жінку.
Вона піклувалася про сім’ю, торгувала на базарі, шила одяг. Така жінка цінувалася як
скарб. З тих часів робота жінки стала набагато складнішою. Сьогодні від неї потребується
бути одночасно дружиною, матір’ю, медсестрою, вчителькою і годувальницею сім’ї.
В наш час багатьом жінкам доводиться працювати на роботі, для того щоб
допомогти утримувати сім’ю або навіть самим піклуватися про неї. Жінки виконують не
лише домашню роботу. Часто робота жінки не помічається. Хоча в журналах і
телевізійних мильних операх жінок і показують керівниками фірм, які працюють у
розкішних офісах, але в багатьох випадках це зовсім не так. Більшість жінок в усьому світі
отримують копійки за свою тяжку працю.
Коли жінки працюють на роботі, вони зазвичай заробляють менше ніж чоловіки
лише тому, що вони – жінки. Але ж від них залежить від 30 до 50 % сімей. 1/3 сімей в світі
очолюють жінки і це число постійно збільшується. Наприклад чоловік, який вважає, що
йому важко прогодувати сім’ю вирішує виїхати в інше місто чи навіть в іншу країну на
заробітки. Якщо йому пощастило знайти роботу, то він висилає додому кошти, але все
одно сім’я, яку він залишив залежить лише від матері. Але забезпечити сім’ю це не єдина
проблема, з якою зіштовхується жінка. Також мати повинна доглядати та виховувати
дітей, для того щоб вони виросли фізично і морально нормальними. В основному саме
вона навчає дитину говорити, ходити, займатися домашніми справами та багато іншого.
Коли хтось в родині хворіє, дружина стає «медсестрою» і в той же час продовжує
виконувати інші обов’язки.
Але щоб жінка не робила: забезпечувала сім’ю, була матір’ю, виховувала дітей – за
все вона гідна поваги і вдячності. Адже, не дивлячись на свою важку працю в різних
напрямках, більшість жінок рідко чують похвалу за все, що вони роблять. Як їм
покращити своє життя? На що жінки можуть надіятися в майбутньому?
Історія людства побудована на тому, що чоловіки мають владу над жінками. Завдяки
тому, що все більше говориться і пишеться про стан жінки в суспільстві, уряди різних
країн приймають закони, що захищають її права. Але закони не взмозі змінити серця
людей з яких виходить несправедливість щодо жінки як особистості. Мені здається, що
більшість законів просто безсильні викоренити насилля, до тих пір доки не зміняться
існуючі на сьогодні культурні і суспільні цінності. Ці цінності зазвичай засновуються на
давній традиції, яка запевняє чоловіків, що жінок потрібно використовуати, а не любити,
експлуатувати, а не піклуватися про них. Саме тому жінка часто не може висказати свою
думку і в неї немає багатьох прав і можливостей покращити своє життя.

