
Carta a Ses Majestats

Estimades Majestats,

Som la classe de Naturalesa Virtual. Tenim ganes de que arribi el 6 de gener, ja sabeu per què oi?
Ens agradaria demanar-vos junts unes quantes coses:

- Felicitat per a totes i tots.
- Que la roba que portes, no et diguin que és de nena o de nen.
- Que quan et diguin que no pots jugar perquè el joc és de nens o nenes, et deixin jugar.
- Que ningú vagi dient als altres que s'enamoren d'algú, perquè pots fer mal als sentiments,
   i potser no volen.
- Que els nens que els hi agradi ballar puguin fer-ho quan vulguin i com vulguin.
- Que els nens i les nenes puguin triar l'esport que vulguin.
- Ens sembla injust que alguns diguin que el blau i vermell diguin que són de nens i que el lila i el rosa
   sigui de nenes. PODEU FER-HI ALGUNA COSA?
- Que els nens que portem els cabells llargs o ens agrada fer-nos trenes, ho puguem portar, sense
   que ens diguin princeseta. I que les nenes els puguin portar curts, sense que els diguin "- Sembles un noi!!"
- Que no ens diguin has de ser nena, o has de ser nen, perquè som persones,  amb els nostres DRETS.
- Demanem respecte per com es vesteixen els nens i nenes. ENS PODEM PINTAR LES UNGLES SI HO
  VOLEM PROVAR, OI QUE SÍ?
- Que les nenes no estiguin obligades a casar-se amb les parelles que trien les mares i pares.
- Que hi pugui haver més presidentes en el món.
- Que a la secció de roba de nenes, puguem trobar-hi, samarretes o pantalons sense brilli-brilli.
- Que ja no hi hagin seccions de nenes i de nens per a la roba i les joguines.
- Que en els anuncis surtin per igual, nois i noies de protagonistes.
- Que en els anuncis de moda, surtin tan noies com nois.
- Que tots els DRETS que tenim les nenes i els nens del món, i totes les altres persones, es respectin.

ENS AGRADARIA QUE ENS AJUDESSIU  A ACONSEGUIR-HO.

PETONS!!
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