EDUCAR DES D’UN ALTRE PUNT DE VISTA
LauraBelenguer (Maga Sororitat-Fraternitat)

BON DIA A LA INFANTESA I A LA NO TAN INFANTESA QUE ESTÀ AVUI ACÍ

Per començar volia presentar-me, jo soc la maga Sororitat-Fraternitat, pense que la fraternitat
totes i tots ja sabem el que es (solidaritat específica entre homes), en canvi, la sororitat es la
solidaritat específica entre dones que neix de l’autoconsciència com a oprimides en una
societat patriarcal.

Representar aquest valor suposa una gran responsabilitat perquè implica parlar per totes les
dones i això significa parlar per les que estan i per les que ens ha furtat el patriarcat. I sense
oblidar que aquesta setmana és la setmana de la infantesa m’agradaria que s’entenguera que
no només les dones patim la violència de gènere sinó també les criatures, a més, vosaltres (les
criatures) teniu el poder de canviar aquesta societat per fer-la més justa. Xiquetes: no esteu
soles, si alguna cosa no us agrada ho podeu dir, si no voleu un bes o una abraçada podeu dir
que no i si algun dia us passa alguna cosa, esperem que no, heu de saber que mai serà la
vostra culpa.
Perquè és normal que les dones tinguem por a patir una agressió ja que des de menudes ens
han ensenyat que no podem anar soles pel carrer, que no és lloc per a nosaltres de nit, que ens
pot passar alguna cosa... A més, i per això, si patim una agressió i la denunciem sempre se’ns
posa en dubte (què portàvem, on estàvem, què fèiem, si havíem deixat clar que no volíem
res...) o, directament, no es considera una agressió perquè és un comportament que està
normalitzat.

Ara és el moment de canviar la perspectiva, d’educar des d’un altre punt de vista. No hem
d’educar a les nenes a que tinguen por d’eixir al carrer o por de ser agredides. Si algú ha de
tindre por que siguen els maltractadors. Hem d’aprendre que la solució més efectiva és
conscienciar als xiquets de no tindre comportaments masclistes amb les xiquetes en compte
de ficar-les dins la por a elles.

Per això, xiquets: cregueu a les xiquetes, no les menyspreeu i no lis doneu besets o carinyets
si elles no volen, nos us heu d’esperar a que diguen que no, pregunteu primer. En vosaltres,

infantesa, està la clau, si les persones majors no aprenen a respectar-se vosaltres encara esteu
a temps de fer les coses bé. Valeu molt!
Per un 2018 net de masclisme!

LA MAGA IGUALTAT TE UN SOMNI
Xelo Sánchez (Maga igualtat)

XIQUETES I XIQUETS, AMICS I AMIGUES

Que sigam capaços de construir una ciutat tan segura, que el xiquets i les xiquetes pugen eixir al carrer.
Capaços de construir una ciutat tan igualitària, que respecte els drets dels xiquets i les xiquetes, que puguen
anar caminant a l´escola sense perill, trobant-se amb les seues amigues i amics.
Estem estrenant futur.
Somnie un mon sense jocs ni joguines sexistes. On els xiquets i les xiquetes puguen desenvolupar la
imaginació, la il·lusió... i tot en igualtat, sense barreres, ni perjudicis.
Con di el poema de MIQUEL MARTI I POL

Cada nen del meu país
obri els ulls amb esperança
obri els ulls per ser feliç
i que puga fer una vida
cadascú a la seua mida
cada nen del meu país
obri els ulls per ser feliç

Somnie que la rica diversitat de gènere, s´acompanye d´una igualtat de drets individuals i civils per a tots ells i
nosaltres, també somnie que la reclamació de la Igualtat siga un record.
M´agradaria somniar en un mon vuit de violència, dominació, intolerància i mentida...
Per tant, ple de respecte i estima entre les persones.
En paraules de BERTOLT BRECHT:
“N´hi han persones que lluiten un dia, i son bones, n´hi ha que lluiten un any i son millors, n´hi ha que lluiten
mols anys i son molt bones; però n´hi ha que lluiten tota la vida i son imprescindibles.”
Com totes i tots vosaltres que sou imprescindibles en aquesta tasca del dia a dia, al treball, al carrer, a la
família, per a aconseguir un mon, IGUALITARI, LLIURE I JUST.

LLIBERTAT PER A SER FELIÇOS

María Escalona (Maga llibertat)

XIQUETES I XIQUETS, AMICS I AMIGUES
Com a Maga de la Llibertat reclame per a totes i tots:
Llibertat per a ser feliços
Llibertat per a pensar el que desitgem
Llibertat per a estimar a qui vulguem
Llibertat per a viure en un món on riures i abraçades siguen més alts i més forts que les
tanques i fronteres

Com la Llibertat que sóc represente la llibertat de Moviment de les xiquets i xiquetes
refugiades vos llegiré el poema d'una dona, al voltant d'açò

Poema de JOANA RASPALL
Si haguessis nascut
en una altra terra,
podries ser blanc,
podries ser negre...
Un altre país
fóra casa teva,
i diries "sí"
en un altra llengua.
T'hauries criat
d'una altra manera
més bona, potser;
potser, més dolenta.
Tindries més sort
o potser més pega...
Tindries amics
i jocs d'una altra mena;
duries vestits
de sac o de seda,
sabates de pell
o tosca espardenya,
o aniries nu
perdut per la selva.
Podries llegir

contes i poemes,
o no tenir llibres
ni saber de lletra.
Podries menjar
coses llamineres
o només crostons
eixuts de pa negre.
Podries ....podries...
Per tot això pensa
que importa tenir
LES MANS BEN OBERTES
i ajudar qui ve
fugint de la guerra,
fugint del dolor
i de la pobresa.
Si tu fossis nat
a la seva terra,
la tristesa d'ell
podria ser teva.

