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 Primeiro queremos aclarar que tal vez non esteamos aquí para 

cambiar a túa forma de pensar. Tampouco te obrigaremos a que o leas se 

non te apetece, pero se de verdade queres escoitar o grito de xustiza que 

facemos en nome das mulleres que viven acosadas e humilladas neste 

inxusto mundo, deberías prestar atención a isto. 

 Temos tantas causas que dicir, que por onde empezar? 

Sinceramente, fáltame valor para dicilas. Quizáis esa sexa a cuestión, o 

valor. Hai a quen lle sobra, hai a quen lle falta... Asumamos quen somos, 

como somos. Non precisamos de ninguén para facelo, e menos da súa 

opinión sobre o tema. Nin tampouco que cambie. O único que conta 

somos nós mesmos, mais a nosa liberdade remata onde comeza o 

respecto. É que merecemos máis por ser quen somos? Pola nosa raza, 

relixión ou sexo? 

 Todos nacemos iguais en dereitos e obrigas por moito que 

poidamos pensar o contrario. Tanto os homes, como as mulleres. 

Algunhas persoas teñen unhas ideas erróneas cara elas; pensan que son 

inferiores ou que non son quen de facer o mesmo ca os homes. Pero estas 

mesmas persoas esquecen que as mulleres xogan un gran papel na 

historia. Pensamos na raíña Cleopatra, na brillante Marie Curie ou, sen 

irmos máis lonxe, na magnífica Rosalía de Castro. Todas destacaron pola 

súa intelixencia. Ao longo da historia non valoraran á muller como se 

debería, pisoteáranse os seus dereitos e puxérase en dúbida o seu talento. 

 O estereotipo  machista da sociedade condicionou á muller desde 

tempos inmemorábeis, designada só a facer os labores do fogar e a ter 

preparada a comida e todo limpo para cando o seu marido chegase. Isto 

fixo que o talento do seu interior quedase reprimido. Por moito que as 



mulleres hoxe en día saibamos que isto é inxusto, facémolo 

inconscientemente. Mais é culpa da sociedade, dos valores e da educación 

que recibimos na infancia. 

 Non é hora de cambialo xa? Non é momento de botar a andar os 

nosos soños e cumprilos? Non servimos tanto como calquera do sexo 

oposto? Agora é o momento de facer que a situación cambie, de loitar 

polo que queremos e de facernos valer, de acadar as nosas metas; mais 

non só por nós, senón por tantas mulleres que morreran coa vida sen 

vivir, afogando no fondo dos seus ... Se elas non puideron, agora tócanos 

a nós, tócanos ser felices e disfrutar, ou non somos todas iguais? Non 

temos exactamente as mesmas capacidades?  

Fago desde aquí unha chamada a todas as mulleres do mundo, a 

que se ergan e decidan quen son e quen serán, porque poden, porque 

todos temos dereito a facelo. Agora tócanos a nós. 

Quizais este sexa o momento de ser sinceros. Realmente, si estamos 

aquí para cambiar a vosa forma de pensar, ou sequera intentalo. O mundo 

necesítao, necesita un cambio deste tipo de pensamentos. Non podemos 

estar miles de anos vivindo nunha sociedade machista. E ese cambio ten 

que chegar xa. Temos que loitar polos dereitos de todas as mulleres. 

Temos que respectalas, respectarnos e darnos conta de que todos 

podemos facer o mesmo. O momento chegou. Chegou o momento do 

cambio. Unídesvos? 
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