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Carta à Mulher,

Hoje, dia 07 de Abril, celebramos o dia de reconhecimento nacional ao
protagonismo da mulher moçambicana. Desde a Luta pela Libertação Nacional
até aos tempos actuais, a mulher moçambicana participa nas mais diversas
frentes e contribui, activamente, na construção do nosso país.
Embora todo dia seja dia da mulher moçambicana, este momento constitui
espaço privilegiado de reflexão, de gratidão, de avaliação dos avanços e dos
muitos desafios que as mulheres enfrentam no seu quotidiano.
O maior presente que se poderia oferecer às mulheres moçambicanas, não só
nesta data, mas na sua vivência quotidiana, é o reconhecimento da sua luta
pela emancipação, pela garantia de direitos iguais aos dos homens e pelo fim
da violência de género.
A mulher moçambicana é, reconhecidamente, um sujeito social, político, de
direitos e de escolhas.
Compreendemos que o reconhecimento e respeito pela transformação da
mulher moçambicana continua a ser um processo difícil para os homens, cuja
visão continua retardada. Mas é necessário compreender, e aceitar, essa
mudança se quisermos ver o nosso país a consolidar-se como uma democracia
e uma nação em paz.
A UP destaca-se no contexto das universidades públicas moçambicanas pela
sua atuação na formação de professoras e professores para o Ensino Básico,
composto por uma presença significativa de mulheres. Portanto, cabe à UP o
desafio de ser uma instituição na qual a questão de género esteja presente nos
currícula e nas práticas. Lutaremos para que isso aconteça.
Nem Moçambique e nem a UP seriam os mesmos sem a presença, a força e a
determinção das mulheres.

Teremos, ainda, muito que aprender com a mulher moçambicana sobre o
sentido da vida, da liberdade e do princípio da não violência. Uma
aprendizagem que precisa de ser quotidiana no nosso trabalho, nas nossas
casas, na política, na educação e no espaço público.
Meu reconhecimento e saudação às mulheres moçambicanas de um modo
geral e, em particular, às mulheres que constroem a UP.
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