As mulheres de Ohio fazem um chamado para as mulheres do mundo ou
Nos, as mulheres de Ohio, estamos chamando as mulheres do mundo
desde as nenés que só tem um dia de idade até as mulheres já com muitos
anos e cheias de memorias de vida, para ficar em pé conosco para salvar o
mundo.
A Sharon Mehdi escreveu uma história curta para sua neta de 5 anos, The
Great Silent Grandmother Gathering (A grande reunião silenciosa de avós) que
nos inspirou muito. Aqui segue um breve resumo da história:
Um ajudante de garçom, que trabalhava num café onde havia uma janela que
dava de frente para um parque público, viu duas mulheres, que pareciam serem
avós, tinham estado paradas no parque o dia inteiro sem se mover e sem se
falar. Elas estavam vestidas com roupas de domingo, e apenas ficavam olhando
fixamente a prefeitura. O ajudante perguntou aos clientes do café o que eles
pensavam que essas mulheres estavam fazendo. Os clientes especularam
várias hipóteses. Então, uma criança de cinco anos que estava no café falou:
"Uma delas é a minha avó e eu sei o que é que elas estão fazendo. Elas estão
ali paradas para salvar o mundo." Todos os homens no café ficaram gozando e
rindo. No caminho de casa, o ajudante decidiu perguntar a uma das mulheres
porque era que elas estavam ali, e, como foi previsto, a resposta foi: "Nós
estamos salvando o mundo".
Durante o jantar desta mesma noite, o ajudante falou para seus pais o quê
aconteceu. Ele e o pai ficaram rindo, mas a mãe dele ficou calada. Depois o
jantar, a mãe do ajudante ligou para as suas amigas para falar do que tinha
acontecido.
Na manhã seguinte o ajudante olhou pela janela do café e viu que as duas
mulheres voltaram, mais sua mãe, as amigas dela, e as mulheres que estavam
no café o dia anterior. Todas ficaram de pé em silencio, olhando fixamente a
prefeitura. Outra vez, os homens ficaram gozando e rindo, falando coisas do tipo
"Vocês não podem salvar o mundo, assim em pé no parque.. A gente tem o
exército para esse tipo de coisa!" e " todo mundo sabe que é necessario se ter
bandeiras e slogans para salvar o mundo – não podem salvá-lo apenas ficando
de pé no parque!"
No outro dia as mulheres que estavam no café no dia anterior e suas amigas se
juntaram com as mulheres no parque. Essa multidão atraiu um jornalista para o
parque que escreveu um artigo irrisório sobre as mulheres. No dia seguinte a
publicação do artigo, uma quantidade enorme de mulheres se apresentou para
ficar de pé em silencio na frente da prefeitura. O prefeito falou para o chefe da
polícia fazer com que as mulheres saissem porque elas estavam fazendo um
papel ridículo no parque municipal.

O chefe da polícia falou que elas tinham que sair porque não tinham autorização
municipal. Uma delas respondeu: "nós somos cidadãos que estão em pé no
nosso parque público e não estamos dando palestra nem protestando. Por quê
então precisamos de autorizição municipal?." O chefe da polícia pensou e
concordou, indo embora.
A história terminou com 2.223 mulheres inclusive a mulher do prefeito, a mulher
do chefe da polícia, e uma criança de 5 anos ficando de pé no parque para
salvar o mundo.
Por favor, fique de pé conosco por 5 minutos de silencio à 1:00 hora da tarde no
seu horário local no dia 13 de maio de 2007, em seu parque local, pátio escolar,
ponto de encontro, ou qualquer lugar que você acha apropriado, para mostrar
que você concorda com o enunciado abaixo. Pedimos, também, que você
convide os homens importantes de sua vida. Pedimos que você traga sinos, e
que você os toque à 1:00 hora da tarde para anunciar o começo dos cinco
minutos de silencio e depois outra vez para anunicar o fim do silencio. Durante o
silencio, por favor fique pensando de todo que você pode fazer individualmente,
e também pensando em o quê nós podemos fazer coletivamente para melhorar
esse mundo. Esperamos que você e seus queridos possam falar entre si de
como é possível realizar esse plano.
Nós estamos realizando este protesto - ficando de pé - a favor das crianças e
netos do mundo, e para as 7 gerações que vêm. Nós sonhamos com um mundo
no qual todas as nossas crianças tenham boa água para beber, ar limpo para
respirar e comida suficiente para comer. Um mundo onde elas tenham acesso a
uma educação básica para desenvolver suas mentes e serviços de saúde para
alimentar seus corpos em crescimento . Um mundo onde elas tenham um lugar
aconchegante, seguro, com muito amor onde elas possam chamar de "casa".
Um mundo onde elas não tenham que viver com medo da violência – nem nas
próprias casas, bairros, escolas nem no mundo delas. Nós sonhamos com esse
mundo. É esse o propósito pelo qual ficamos de pé.

