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… bo jestem kobietą? 

 

… bo jestem kobietą? 

Więc powiedz mi, jak to było zawsze? 

Jestem kimś więcej niż kobietą. Każdego ranka, kiedy otwieram oczy, zdaję sobie sprawę, że 

jestem kimś więcej niż kobietą, jestem kobietą z emocjami. Mogę sprowadzić życie na świat, 

ale moje istnienie to nie tylko macierzyństwo. Inspiruje mnie coś więcej. Czuję, że mam cel 

być może wyższy niż jakakolwiek inna ludzka istota. Ale powstaje pytanie; jak mogę wyjść 

poza etykiety, które inni świadomie lub nieświadomie, na mnie nakładają… ponieważ jestem 

kobietą? 

 

Kluczem jest zmiana. 

Moja moc bierze się z dostrzegania piękna wewnątrz i na zewnątrz. Moja kobiecość jest 

moją wieczną siłą. Mogę skoncentrować swoją siłę na wzmacnianiu innych dziewcząt i 

kobiet, ale także każdego człowieka. Jako gatunek ludzki, u nas, nasza siła może się tylko 

wzmocnić. Mocno trzymam się swojego istnienia, ponieważ jest ono źródłem mojej 

inteligencji, mądrości, życzliwości i odporności. Bycie potężnym oznacza bycie wiernym 

temu, kim jestem i unikanie pozwalania, by świat mnie definiował. 

 

Więc powiedz mi, jak ludzie nazywają "Piękno"? 

Jestem oceniana głównie po wyglądzie. Fryzura, makijaż, usuwanie wyprysków i zmarszczek, 

wyrywanie włosów… Rywalizacja może być dobra pod względem motywacji i może mieć 

pozytywny wpływ, ale deklarowana rywalizacja jest narzucana głównie pod względem 

wyglądu. 



Mam inny standard starzenia się. 50-letni mężczyzna jest często uważany za atrakcyjnego 

przez 35-letnią kobietę, ale rzadko jest odwrotnie. Istnieją ku temu przyczyny ewolucyjne, 

ale omawianie tego problemu nadal stanowi dla mnie uzasadnione wyzwanie. 

W miejscu pracy zarabiam mniej niż mężczyźni za tę samą pracę. Jeśli chodzi o to, jak nasze 

społeczeństwo zaszło w dążeniu do równości w miejscu pracy, statystyki pokazują, że w 

wielu miejscach nadal zarabiamy mniej niż mężczyźni, nawet jeśli mamy te same obowiązki 

zawodowe. Tu nie chodzi tylko o pensję, ale też o szacunek. My, kobiety, często pracujemy 

ciężej, aby zasłużyć na taki sam szacunek zawodowy, jaki ma większość mężczyzn. 

Nikt nie może wątpić, że bycie kobietą ma swoje zalety. Jednak te zalety wiążą się również 

ze znacznymi wyzwaniami. Ale jestem nieustraszona. Poradzę sobie z każdym wyzwaniem, 

jakie życie postawi przede mną. Rozwijam się w każdych okolicznościach, stanowiskach, 

środowiskach i rolach. Pozostaję odporna, ale jednocześnie wytrwała w każdych 

okolicznościach i warunkach, w których się znalazłam.  

 

Kluczem jest zmiana. 

Dziś używam swojego głosu, aby przekazać wiadomość, pokazującą, jaka jestem kobietą. 

Ruchy na rzecz praw kobiet od ponad wieku dążą do bardziej równych społeczeństw w 

Europie. Widzę, że przemoc wobec kobiet i dziewcząt pozostaje. Kobietobójstwo nadal 

występuje w naszych społeczeństwach na wysokim poziomie. To jest, jak sądzę, jedna z 

głównych przeszkód w tej walce o sprawiedliwość. Kluczem do położenia kresu przemocy 

wobec kobiet i dziewcząt jest zaangażowanie mężczyzn i chłopców jako odpowiedzialnych 

partnerów i sojuszników ruchu na rzecz praw kobiet. Wszyscy chłopcy i mężczyźni mogą 

wziąć odpowiedzialność za zapobieganie przemocy wobec kobiet. 

Ale jestem nieustraszona. Poradzę sobie z każdym wyzwaniem, jakie życie mi przyniesie. 

Rozwijam się w każdych okolicznościach, stanowiskach, środowiskach i rolach. 

Pozostaję odporna, ale jednocześnie wytrwała w każdych okolicznościach i warunkach, w 

których się znalazłam.  

Czasami mam ochotę krzyknąć: „Skup się na tym, co możesz zmienić!” 

Zmiana zawsze będzie kluczem.  
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