
 
 

REFLEXIÓN EN TOLERANCIA 
 
¿Fainos a sociedade actual ser tolerantes?.  
Sinceramente penso que non, hoxe en día, e debido á
competencia brutal entre os pobos por acadar cotas 
de poder (social, económico, militar, etc.) asobállanse 
os dereitos dos demais, e quen asoballa un dereito 
sexa cal sexa, deixa de ser tolerante. 
Aínda que de alí a un anaco se nos estea a dicir que 
temos que acabar coa marxinación, co racismo, que 
homes e mulleres sexan iguais e teñan o mesmo 
trato, que se acabe a violencia de xénero, etc. Por 
eso sigo a pensar que para que se acade unha 
tolerancia plena (ou case plena) temos antes que 
aprender a respectar os dereitos fundamentais dos 
demais e loitar para que ninguén poida privar dos 
seus dereitos a ninguén e mentres esto non se acade 
estaremos a falar de que somos máis ou menos 
tolerantes, pero non de que exista a tolerancia. 
Debemos entón actuar de forma coherente e empezar
por nós mesmos a pór a primeira pedra para acabar 
construíndo o gran castelo da tolerancia, dende a 
casa, dende a escola, dende o pobo e así facer unha 
sociedade máis tolerante e un mundo máis xusto. 
En realidade se temos un mundo xusto, seremos 
tolerantes; para eso os pais temos unha obriga, a de 
inculcar a tolerancia aos nosos fillos. 
Quizais algún día o conseguiremos. 
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TOLERANCIA 

 
Tolerar é saber vivir, 
saber vivir é gozar, 
gozar é compartir, 

compartir é aceptar. 
 

Se compartes a túa vida, 
e aceptas as distintas formas de ser, 

gozarás de toda a xente, 
pola cal hai moito que facer. 

 
Hai persoas que son únicas, 

pensan e visten diferente, 
pero non hai que marxinalas, 
pois igual que nós son xente. 

 
Todos somos persoas, 

creamos ou actuemos “raramente”, 
ninguén merece malos xestos, 
trata ás persoas igualmente. 

 
Tolera ós máis, tolérate a ti, 

aprende a axudar e compartir sen pedir, 
gozarás e aceptando ós máis, 

é como se sabe vivir. 
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Primeiro levaron aos negros, 
pero a min non me importou, 
porque eu non o era. 
 
En seguida levaron aos xudeus, 
pero e min non me importou, 
porque eu tampouco o era. 
 
Despois detiveron aos curas, 
pero como non son relixioso, 
tampouco me importou. 
 
Logo apresaron a uns comunistas, 
tampouco me importou. 
 
Agora lévanme a min, 
pero xa é tarde. 
 

(Bertolt Brecht) 
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