MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET
Rola kobiety w rodzinie tradycyjnej
Nie tak dawno napisałem o roli mężczyzn we współczesnej rodzinie.
Dzisiaj chcę podobnie postąpić z tematem roli kobiet, tym bardziej,
że z okazji minionego święta kobiet przytoczono już sporo faktów i będzie
można skupić się na przemyśleniach.
Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzimy co roku od 08.03.1910 r.
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08.03.1908 domagających się praw politycznych i ekonomicznych. /Dzień
Kobiet – Wikipedia, wolna encyklopedia/Właśnie tak to wyglądało
na początku ruchu emancypacyjnego.
Kobiety miały o co walczyć. Nie miały bowiem możliwości wpływu
na politykę rządu i były znacznie gorzej opłacane, przy czym wiele
zawodów było zastrzeżonych tylko dla mężczyzn.
We współczesnym świecie, szczególnie Zachodu zachodzą kolejne
zmiany w funkcjonowaniu rodziny. Mamy obecnie do czynienia z dwoma
zjawiskami społecznymi.
Jedno zjawisko polega na przesunięciu zadań, które utarły się
historycznie jako typowo męskie na kobietę. Coraz częściej to kobieta
lepiej zarabia, kobieta wykonuje męskie zawody, kobieta wspina się na
drabinie kariery zawodowej...
A mężczyzna?
No cóż. Sprząta, gotuje, opiekuje się dzieckiem. Dżentelmen z XIX
wieku powiedziałby, że mężczyzna współczesny zamienił się w kobietę.
Drugie zjawisko to genderyzacja społeczna czyli użyję tu terminu
własnego uwielopłciowienie rodzaju ludzkiego. Okazuje się bowiem,
że mamy nie dwie płci, ale kilka jeśli nie kilkanaście. Rodzinę może
tworzyć nie tylko kobieta i mężczyzna, ale para o różnej płci seksualnej,
społecznej, kulturowej, psychicznej.

Niebezpieczeństwo tkwi w mojej ocenie w tym, że genderyści dążą
do zrównania statusu społeczno-prawnego rodziny typu gender z rodziną
tradycyjną, a to w sytuacji powodzenia takiego zabiegu może doprowadzić
do zatwierdzenia takiego stanu jako społecznie normatywnego pomimo
sprzeczności jego z prawem naturalnym /lex naturalis/.
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Wracając jednak do roli kobiety widzimy wyraźnie, że w rodzinie
typu gender (suma cech osobowości, stereotypów i ról płciowych,
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przyjmowanych przez kobiety i mężczyzn w zakresie danej kultury
w drodze socjalizacji, niewynikających bezpośrednio z biologicznych różnic
w budowie ciała między płciami, czyli dymorfizmu płciowego. Obecnie
obserwuje się też tendencję do poszerzania znaczenia słowa gender
o biologiczne kryteria płci).
Ta rola /podobnie zresztą mężczyzny/ jest „rozmyta”. Kobieta tu
może pełnić wiele i to różnorodnych ról związanych z płcią. Może
identyfikować się jako kobieta, mężczyzna lub być queer /dosłownie
osobliwy/, czyli nie identyfikować się ani jako mężczyzna, ani kobieta.

Wojciech Karaszewski

