MANIFEST
El Col·lectiu de Dones en l’Església davant del fet de l’avortament,
considerant-ho a la llum de l’Evangeli i tenint present els descobriments de la
ciència, manifestem:
I – Que la vida és el valor essencial de la humanitat.- La vida ha de ser protegida en
tots els seus aspectes. La sexualitat és un valor que forma part de la vida.
II – La llibertat de consciència.- En l’Encíclica “Humanis Dignitatis” queda molt clar que
els catòlics i les catòliques han de decidir en consciència.
III – El respecte per la societat democràtica i plural.- Totes les persones que som
Església, tenim el dret d’expressar les nostres opinions respecte la vida. Així com
també considerem necessari respectar els diferents criteris de la societat.

Conclusions:
a) Demanem a la societat que en tractar el tema de l’avortament es tingui present:
1 - El dret a decidir de les dones.
2 - La responsabilitat dels homes.
3 - Els drets dels infants a una vida digna.
b) Sobre aquest tema no es pot frivolitzar ni donar solucions generals.
c) L’avortament voluntari no hauria de ser objecte de cap llei penal, perquè les
dones no siguin víctimes de la intransigència i la hipocresia de la societat i
d’una part de l’Església.
d) Les dones creiem que la consciència és sobirana davant Déu; la llibertat de
consciència comporta responsabilitat davant la societat, per tant sempre ha de
prevaler la consciència personal responsable.
e) Mai l’avortament s’ha de considerar un control de la natalitat; constatem la
manca de responsabilitat davant d’aquest fet.
f)

L’Estat ha d’escoltar tothom i després legislar per la majoria.

g) Com a cristianes no hem d’imposar la nostra moral a un estat laic, plural i
democràtic.
h) La moral catòlica no s’ha d’imposar; l’església o els col·lectius cristians poden
proposar la seva visió, participar en fòrums, proposar alternatives, però mai
imposar-les.
i)

Com a Col·lectiu creiem que hauríem de recolzar qualsevol iniciativa que
afavorís les dones perquè deixin de ser víctimes i puguin decidir a consciència.

j)

Sobre aquest tema cal denunciar la doble moral sigui en l’Església o en la
societat.

k) Segons el Vaticà II les relacions sexuals en el matrimoni no han de tenir com a
única finalitat la procreació; seguint en aquesta línia, s’han de posar tots els
mitjans per aconseguir una maternitat/paternitat responsable.

l)

Demanem a l’Església que en la formació tant dels preveres com de persones
creients, es tracti de manera oberta, justa i sensible la moral sexual i els drets
reproductius.

m) Davant la manca d’un debat sincer d’aquesta realitat, considerem que els
governs han de proporcionar a homes i dones tots els mitjans formatius,
informatius i materials per evitar concepcions no desitjades.
n) Els governs han de facilitar ajuts de tot tipus a les dones amb dificultats que
vulguin prosseguir el seu embaràs.
“Jesús després es tornà a ajupir i continuà escrivint a terra. Ells, en sentir això,
s’anaren retirant l’un darrere l’altre, començant pels més vells. Jesús es va quedar sol,
i la dona encara era allà al mig. Jesús es posà dret i li digué:
-Dona, on són? ¿Ningú no t’ha condemnat?”
(Jn. 8, 8-10)
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