L’ACTUAL
PREHISTÒRIA
Estar al segle XXI vol dir tenir una ment oberta i sense prejudicis de cara a la igualtat
de gènere?
Jo crec que estar al segle XXI no vol dir que “mentalment” estiguem tan “evolucionats” com
hauríem d’estar-hi.
En la meva opinió crec que era genial la manera en la que es repartien el treball en la
prehistòria, és a dir, segons les teves qualitats feies un treball o un altre, sense tenir en compte
el teu sexe.
Penso que no ha sigut així sempre, el repartir-se les feines per les habilitats i no per la teva
identitat sexual/sexe, perquè va haver una època en la que la dona no podia treballar ni
estudiar…, i ara depèn de quin treball està mal vist (en tots dos sexes). Tant debò ara
poguessis treballar del que volguessis sense que la gent et jutges pels prejudicis que té la
societat.
Respecte al que si en l’actualitat hi ha feines d’homes o de dones jo crec que com a tal no,
però s’han assignat per la societat, és a dir, treballar en l’educació infantil, maquillista o
estilista (entre altres coses) està vist com un treball de dona i si hi ha homes treballant
d’aquests oficis solen estar mal vistos. Igual que si hi ha una dona treballant de mecànica,
enginyera o militar (entre altres coses) que també està mal vist.
A mi, a vegades, sí que m’han fet sentit malament pel que volia fer en un futur, no
discriminada, però si jutjada. Hi ha hagut treballs que he volgut / o voldria ser que estan
vistos més per homes que no per dones, però al final si a tu t’agrada el que estàs fent i estàs
orgullós/a del teu treball, no has d’avergonyir-te.
La meva conclusió és que després de milers d’anys, es podria dir que hem avançat en tot o
gairebé tot, menys en la igualtat respecte als gèneres i els prejudicis, es podria dir que fins i
tot hem empitjorat.

TENIM UNA PREHISTÒRIA ACTUAL!

