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Marcela Lagarde: "La sororitat pot posar en marxa l'acció conjunta necessària per a
eliminar totes les formes d'opressió contra les dones"

Marcela  Lagarde,  professora  de  la  Universitat  Autònoma  de  Mèxic,  ha
impartit  una conferència sobre la política feminista de la sororitat,  en el
marc  del  V Congrés  estatal  Isonomia  "Poder,  poders  i  apoderaments  i
l'amor? Ah, l'amor!", celebrat en la Universitat Jaume I i la temàtica de la
qual ha versat sobre l'amor i el poder.

El  concepte  de  sororitat  es  refereix  a  una  nova  experiència  pràctica
intel·lectual i  política entre dones que pretén materialitzar-se en accions
específiques. La paraula sororitat es deriva de la germandat entre dones,
el percebre's com iguals que poden aliar-se, compartir i, sobretot, canviar
la seua realitat pel fet que totes, de diverses maneres, han experimentat
l'opressió. En aquest sentit, Lagarde va defensar que la sororitat pot posar
en marxa l'acció conjunta per a enfrontar els enormes reptes que implica
eliminar totes les formes d'opressió contra les dones i, al mateix temps,
impulsar l'avanç, l'apoderament de cada una i del gènere.

Al llarg de tres dies, les i els ponents del congrés han reflexionat sobre dos temes fonamentals en els estudis feministes i
de gènere: el poder i l'amor. En aquest sentit, més de 200 persones han debatut sobre el paper del poder i l'amor en la
construcció de la masculinitat i de la feminitat, reflexionant sobre la importància que té el poder en la construcció de la
masculinitat, on l'amor juga un paper complementari, mentre que en la construcció de la feminitat la relació és inversa,
sent l'amor un principi fonamental per a l'educació de les dones i quedant el poder en un lloc secundari, si no inexistent.

Entre les ponències n'hi ha que destacar la d'Anna Jónasdóttir, professora de la Universitat d'Orebro, Suècia, qui va parlar
sobre el concepte del "poder de l'amor", vist com una capacitat humana explotable i com la identificació del poder de
l'amor com un poder humà inconfusible, comparable però no reductible en poder del treball que explica la persistència del
domini de els hòmens en l'igualtat formal i en nombroses societats respectuoses amb les dones. D'altra banda, Soledad
Murillo,  exSecretària d'Estat per a les polítiques d'igualtat,  va compartir  una sèrie d'experiències sobre el  poder i  va
destacar que l'exercici del poder no està directament relacionat en les seues formes i usos amb el gènere masculí o
femení.

Per a visionar el vídeo sencer: http://svideo.uji.es/peli.php?codi=257&lg=


