Carta para a ousada, corajosa, potente e
resiliente juventude feminista do mundo todo

Estamos escrevendo para vocês por ocasião da celebração do
Dia Internacional da Menina, 2022. Este ano marca o 10º
aniversário do Dia da Menina. Há onze anos a Assembléia
Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução 66/170 que
reconhece a importância dos direitos das meninas e os
obstáculos enfrentados por elas em contextos desafiadores
globalmente. Meninas do mundo continuam em luta contra
questões como sua exclusão — por idadismo e sexismo — em
processos de tomada de decisão, falta de acesso à educação,
saneamento e condições de higiene e para que não sejam
silenciadas ou ignoradas por causa de estereótipos, papéis
determinados e normas de gênero amplamente disseminados.

Momentos de incerteza, desespero, ansiedade e sensação geral de
perda continuam sendo uma realidade devido aos desafios globais
provocados pela COVID-19, guerras e conflitos. Vocês e suas
pessoas queridas estão sentindo muito cansaço, dor e esgotamento.
Além disso, muitas pessoas estão passando por processos de
descolonização que podem ser emocionalmente muito desafiantes
devido a traumas não curados e difíceis de expressar por causa de
medos. Entretanto, apesar desses vários desafios, como jovens
feministas vocês continuam fazendo um trabalho incrível para
apoiar outras meninas, combater a violência contra elas, resistir
a regimes que violam seus direitos fundamentais, abusam de seu
poder e nunca prestam contas a vocês ou àquelas pessoas com quem
vocês se preocupam.

Portanto, hoje gostaríamos de reconhecer a enorme
contribuição de vocês para que o presente e o futuro possam
ser melhores. Celebremos a coragem e resistência de vocês,
porque vocês não desistem nunca. Há sistemas que nos tentam
convencer de que as vozes das meninas não importam, e que
vocês, como jovens feministas, não têm poder e nem são
suficientemente fortes para lutar contra os sistemas de
opressão. Mas nós estamos aqui para relembrar que vocês são
sim suficientemente fortes e que não há nada, nem ninguém,
que possa impedir vocês de continuarem sua luta de
libertação e pela liberdade.

Estamos aqui para dizer que vocês importam: suas vozes e o
trabalho que fazem é importante. O mundo precisa e ama vocês
independente de tamanho, peso, cor, quem amam ou gostam, ou das
suas paixões. Vocês são pessoas dignas. E são suficientes.
Estamos aqui para apoiar vocês, e sabemos (e agradecemos) que
vocês, a nós.
Trabalhamos conjuntamente para tornar os movimentos feministas
mais fortes, interseccionais e fazer com que sejam mais ouvidos.
A verdadeira sororidade e solidariedade existe e é inquebrável;
baseia-se na confiança mútua, em idéias fortes e no cuidado.
Celebremos essa nossa solidariedade global!
Com amor,
FRIDA

