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Somiadors de la història
Us proposem somiar, hem vingut a somiar un món millor i, no només això, us convidem
a ser protagonistes d’aquest canvi que somiem i que volem veure en el món. Molts dels
grans canvis al llarg de la història han estat gràcies a somiadores i somiadors, persones
que van creure que construir un món millor a partir de petites accions era possible, van
somiar això, i van aconseguir aportar el seu compromís i entrega. Avui volem recordar
algunes somiadores que, malgrat les dificultats, van aconseguir fer grans coses per la
justícia social.
Wangari Maathai
Primera dona a l’Àfrica central i oriental a aconseguir un doctorat així
com un deganat de la Universitat.
Va centrar el seu treball en la lluita contra la degradació del medi ambient i la seva importància en la lluita contra la pobresa, la fam i la
millora de la situació de les dones. L’any 1977 va crear el Moviment
Cinturó Verd (The Green Belt Movemet). Les dones involucrades en
aquest moviment han plantat ja a Kenya més de 30 milions d’arbres.
Molts altres països han volgut imitar la seva iniciativa.
Va ser assistent del ministre de Medi Ambient, Recursos Naturals i Vida Salvatge en el primer Govern democràtic de Kenya. Va ser elegida al Parlament amb el 98% dels vots en les
primeres eleccions lliures del seu país.
Premi Nobel de la pau el 2004, primera dona africana a guanyar-lo.
Jody Williams
Va llançar el 1992 la Campanya Internacional per a la Prohibició de les
Mines Antipersona, iniciativa que va passar en poc temps a estar integrada per més de 1.300 organitzacions de 95 països. El resultat d’aquest
esforç col·lectiu es va assolir el 1997 amb la signatura del Tractat d’Ottawa, que prohibeix l’ús de les mines antipersona. Aquest mateix any se
li va concedir el premi Nobel de la Pau.
Creadora d’una altra campanya que des de 2008, a través de la Con-

venció d’Oslo, intenta eradicar les bombes de dispersió. Al capdavant de l’organització
Nobel Women’s Initiative, treballa per donar reconeixement a les dones que lluiten per
canviar el món en àmbits com la justícia, la igualtat i la pau.
Malala
Amb tretze anys va començar la seva lluita contra la prohibició de l’accés a l’escola a les dones. Això la va portar a ser víctima d’un atemptat
que gairebé li costà la vida.
No obstant això, després de la seva recuperació, va continuar amb la
seva lluita, convertint-se en una gran activista pels drets humans, especialment pels drets de les dones i el dret a l’educació.
gerianes.

Va participar en la lluita per l’alliberament de les joves estudiants ni-

L’any 2014 va ser guardonada amb el Premi Nobel de la Pau. Ha estat la persona més jove
guardonada amb aquest premi tan prestigiós.

PAUTA PER AL COMENTARI
Totes aquestes persones tenen un punt en comú... van somiar, somien fer del món un lloc millor, un lloc
on totes i tots visquem amb igualtat, dignitat i respecte. I potser això ens sona una mica, potser no quedi
tan lluny d’allò del que nosaltres somiem.

· I tu què somies?
· Què creus que pots aportar al món?
Atreveix-te a somiar, pensa una paraula, una frase, i escriu-la en un postit. Enganxa’l al panell de les somiadores i

dels somiadors, de les persones que creiem que el canvi és possible, i és possible perquè caminem unides i units
cap al somni.
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