
'WSPÓŁCZESNE ŚRODKI PRZEKAZU W SŁUŻBIE POSTĘPU KOBIETY W
SPOŁECZEŃSTWIE'
DRODZY BRACIA I SIOSTRY!
Temat tegorocznego Światowego Dnia Środków Przekazu: 'Współczesne środki
przekazu w służbie postępu kobiety w społeczeństwie', wyraża uznanie szczególnej roli
mass-mediów jako czynnika służącego nie tylko sprawie sprawiedliwości i równości
kobiet, ale także sprzyjającego rozwojowi ich specyficznych talentów, które przy innej
sposobności określiłem jako 'geniusz' kobiecy (por. Mulieris dignitatem, 30; List do
Kobiet, 10).
W ubiegłorocznym Liście do Kobiet pragnąłem zwrócić się przede wszystkim do samych
kobiet, aby poprzez dialog z nimi odpowiedzieć na pytanie, co znaczy być kobietą w
dzisiejszym świecie (por. n. 1). Wskazałem w nim także pewne przeszkody, 'które w tylu
częściach świata nadal nie pozwalają kobietom włączyć się w pełni w życie społeczne,
polityczne i gospodarcze' (n. 4). Osoby pracujące w środkach przekazu mogą, a w
rzeczywistości mają obowiązek prowadzić i rozwijać ten dialog. Pracownicy tego sektora
często stają się rzecznikami ludzi pozbawionych prawa głosu i zepchniętych na margines
społeczeństwa: dzięki tej chwalebnej postawie mają wyjątkową możliwość
oddziaływania na świadomość społeczeństwa i uwrażliwiania go na dwa poważne
problemy związane z sytuacją kobiety we współczesnym świecie.
Przede wszystkim, jak napisałem w Liście, macierzyństwo jest często lekceważone, choć
powinno być należycie doceniane, bo przecież samo swoje istnienie ludzkość zawdzięcza
kobietom, które postanowiły zostać żonami i matkami (por. n. 4). Jest to z pewnością
niesprawiedliwe, że wobec tych kobiet stosuje się dyskryminację ekonomiczną i
społeczną, bo wybrały jedno z fundamentalnych ludzkich powołań. W Liście wskazałem
też na pilną potrzebę zapewnienia kobietom rzeczywistej równości z mężczyznami we
wszystkich dziedzinach, a więc równej płacy za tę samą pracę, opieki nad pracującą
matką, równych możliwości awansu zawodowego, równości małżonków z punktu
widzenia prawa rodzinnego oraz uznania tego wszystkiego, co wiąże się z prawami i
obowiązkami obywateli w ustroju demokratycznym (por. n. 4).
Po wtóre, postęp rzeczywistej emancypacji kobiet jest nakazem sprawiedliwości,
którego nie można dłużej lekceważyć; jest też warunkiem dobrobytu społeczeństwa. Na
szczęście coraz powszechniejsza jest świadomość, że należy umożliwić kobiecie udział w
rozwiązywaniu poważnych problemów społeczeństwa i jego przyszłości. 'We wszystkich
tych dziedzinach obecność kobiety będzie bardzo cenna, ponieważ przyczyni się do
ukazania sprzeczności społeczeństwa rządzącego się wyłącznie kryteriami wydajności i
produktywności oraz każe zmienić te systemy, poddając je procesowi 'humanizacji',
która charakteryzuje 'cywilizację miłości' (n. 4).
Istotą 'cywilizacji miłości' jest radykalna afirmacja wartości życia i miłości. W obydwu
tych dziedzinach kobiety są szczególnie kompetentne i uprzywilejowane. Choć nie tylko
na nich spoczywa obowiązek obrony istotnej wartości życia, spełniają one w tej
dziedzinie jedyne w swoim rodzaju zadanie ze względu na ścisłą więź, jaka łączy je z
tajemnicą przekazywania życia. Natomiast gdy mowa o miłości, kobiety potrafią wnieść
w każdą dziedzinę życia, w tym także w procesy podejmowania najbardziej
odpowiedzialnych decyzji, istotny element kobiecego geniuszu, jakim jest obiektywność
osądu połączona ze zdolnością rozumienia głębokich uwarunkowań każdej relacji
międzyludzkiej.
Środki przekazu (prasa, film, radio, telewizja, przemysł muzyczny, sieci informatyczne)
są nowoczesnym areopagiem, na którym informacje są gromadzone i natychmiast
przekazywane odbiorcom na całym świecie i który jest miejscem wymiany myśli,
wpływa na postępowanie ludzi i w rzeczywistości kształtuje nową kulturę. Są zatem w
stanie wywrzeć przemożny wpływ na społeczeństwo, aby uznało i nauczyło się cenić nie



tylko prawo kobiet, ale także ich szczególne zalety.
Często jednak obserwujemy ze smutkiem, że środki przekazu wyzyskują kobiety
zamiast ukazywać ich godność. Ileż razy kobiety są traktowane nie jako osoby o
niezbywalnej godności, ale jak przedmioty, które mają zaspokajać cudzą żądzę
przyjemności lub władzy? Ileż razy lekceważy się czy wręcz ośmiesza rolę kobiety jako
żony i matki? Ileż razy rolę kobiety w miejscu pracy i w życiu zawodowym ukazuje się
tak, jakby była ona karykaturą mężczyzny, pomijając specyficzne cechy kobiecej
intuicji, jej zdolność współczucia i zrozumienia, jakże istotną dla 'cywilizacji miłości'?
Same kobiety mogą wiele uczynić, aby skłonić środki przekazu do lepszego ich
traktowania: mogą popierać nadawanie programów edukacyjnych, uczyć innych -
zwłaszcza swoich bliskich - krytycznego odbioru treści przekazywanych przez media,
dzielić się z produ-centami programów, wydawcami, stacjami telewizyjnymi i
radiowymi oraz twórcami reklam swoimi opiniami na temat programów i publikacji,
które uwłaczają godności kobiet i wyrażają lekceważenie dla ich roli w społeczeństwie.
Ponadto kobiety mogą i powinny przygotowywać się do spełniania twórczych i
kierowniczych funkcji w świecie środków przekazu, nie po to, by wchodzić w konflikt z
mężczyznami lub naśladować ich role, ale by odcisnąć znamię swego 'geniuszu' na
własnej pracy i działalności zawodowej.
Środki przekazu powinny poświęcić uwagę prawdziwym bohaterkom ludzkości, w tym
także świętym kobietom historii chrześcijańskiej, ukazując je jako wzory do
naśladowania dla młodych i przyszłych pokoleń. Nie możemy tu zapomnieć także o
wielu kobietach konsekrowanych, które poświęciły wszystko, aby iść za Jezusem i oddać
się bez reszty modlitwie, służbie ubogim, chorym, analfabetom, młodzieży, starcom i
niepełnosprawnym; są i takie, które pracują w środkach przekazu, 'głosząc dobrą
nowinę ubogim' (por. Łk 4, 18).
'Wielbi dusza moja Pana' (Łk 1, 46). Najświętsza Maryja Panna, uznając 'wielkie
rzeczy', jakich dokonał dla Niej Bóg, wypowiedziała te słowa w odpowiedzi na
pozdrowienie swej krewnej Elżbiety. Obraz kobiety rozpowszechniany przez środki
przekazu powinien wyrażać także tę prawdę, że każdy kobiecy dar głosi wielkość Pana -
źródła życia i miłości, dobroci i łaski, godności kobiety, jej równości z mężczyzną i jej
szczególnego 'geniuszu'.
Modlę się, aby obchody XXX Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu
sprawiły, że wszyscy pracujący w tej dziedzinie, zwłaszcza synowie i córki Kościoła,
będą troszczyli się o większe poszanowanie godności i praw kobiety, ukazując
prawdziwy i lojalny obraz jej roli w społeczeństwie, zgody z 'pełną prawdą o kobiecie'
(List do Kobiet, 12).


