o que escribiron as mulleres

Para ambos os dous sexos (...) a vida é ardua, difícil,
unha loita perpetua. Require unha coraxe e unha forza
xigante. máis que nada vivindo como vivimos da
ilusión, quizais o máis importante para nós sexa a
confianza en nós mesmos. Sen esta confianza somos
como bebés no berce. E como enxendrar o máis a
présa posíbel esta calidade imponderábel e non
obstante tan valiosa? Pensando que os demais son
inferiores a nós. Crendo que temos sobre a demais
xente unha superioridade innata, xa sexa riqueza, o
rango, un nariz recta De aí a enorme importancia
que ten para un patriarca, que debe conquistar, que
debe gobernar, o crer que un gran número de persoas,
a metade da especie humana, son por natureza,
inferiores a el. Debe ser, en realidade, unha das
fontes máis importantes do seu poder( ) Durante
todos estes séculos as mulleres foron espellos dotados
do máxico e delicioso poder de reflectir unha silueta
do home do tamaño dobre do natural...
VIRGINIA WOOLF
"Unha habitación propia"
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A autora fala do espello que somos todas as mulleres
para calquera home, e a consecuencia que ten sobre
a autoestima de ambas partes. Pensa en todas as
imaxes que se envían ás mulleres desde os contos, os
refráns, as películas, novelas, chistes,... sobre como
somos as mulleres. Fai unha lista de características
pretendidamente femininas, e das masculinas
correspondentes. Paréceche que son igualmente
valoradas unhas e outras?
Pensa en situacións que te fan sentir insegura (falar
en público, protestar, probar a arranxar algo,
determinadas críticas, etc.) nas que sentes que che
falta autoestima e reflexiona sobre se, en xeral, os
rapaces teñen as mesmas dificultades.
Pensa en todas as situacións nas que os homes reciben
reforzo positivo constante das mulleres: rirlles os
chistes, pedirlles axuda para cuestións que se perciben
como exclusivamente masculinas, non facerlles depender
tanto da súa imaxe pública, propoñelos e apoialos para
cargos públicos
Fai un decálogo de actitudes, un pacto entre compañeiras
e compañeiros, de apoiarvos unhas ás outras do mesmo
xeito en que se reforza a autoestima dos rapaces.
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O elemento máis violento na sociedade é a ignorancia.
Emma Goldman
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