
 
COMUNICACIÓ QUE PRESENTA EL 

 

COL�LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA 
 

SOBRE EL GREU PROBLEMA DE LA PEDERÀSTIA 
 

Considerem que la pederàstia és un dels crims més cruels que es poden donar. La persona que 
utilitza un infant (nen o nena) per a satisfer la seva sexualitat, pot deixar a la criatura traumes 
per a tota la vida i privar-la de poder assolir la seva pròpia sexualitat plenament i de forma 
gratificant quan arribi a adulta. 
 
Qualsevol persona que faci mal o utilitzi un infant per a satisfer els seus instints, ha de ser 
rigorosament castigada per les lleis penals del seu país, sense cap mena de consideració al seu 
estat, situació de poder o qualsevulla circumstància. 
 
Les persones cristianes han de tenir un cor misericordiós vers tothom, però aquest mateix cor 
les obliga a protegir, principalment, els més desvalguts. 
 
Nosaltres, Col�lectiu de Dones en l’Església, pensem que: 
 
� L’Església jeràrquica no ha sabut, fins avui, tractar el tema de la sexualitat com una de 

les atribucions que Déu ha donat a l’ésser humà, i en més d’una ocasió s’ha mostrat 
repressora, condemnadora amb la moral sexual i ha posat l’accent excessivament en 
aquests temes en lloc de posar-los en l’amor vers els pobres i totes i tots els que 
pateixen. 

 
� La jerarquia de l’Església Romana ha procurat sempre, amagar les seves debilitats 

relacionades amb la sexualitat en comptes d’acceptar que igual que Pere va negar tres 
vegades a Jesús, els homes i les dones que formem l’Església també el neguem a 
vegades i no actuem correctament. 

   
� Sincerament creiem que dels més de quatre-cents mil sacerdots i religiosos que hi ha al 

món, els pederastes són un petit percentatge; això no els justifica en absolut, però 
també seria una injustícia no reconèixer tot el treball que la majoria ha fet i fa, sense 
caure en cap d’aquestes aberracions.  

 
Nosaltres, des d’aquest comunicat,  fem una crida en els següents termes: 
 

� Els drets i la situació de les víctimes, sempre han d’estar per sobre dels que fan el mal. 
 
� S’ha de perseguir tota mena de pederàstia i tenir en compte que la majoria de les 

vegades és causada per persones properes a les pròpies famílies. 
 

� Observem que en aquest tema, tant per part dels possibles instigadors de rebuscar i 
treure fets de fa més de vint anys amb intencions de caràcter polític, com els 
culpables, els que ho han amagat i no ho han denunciat i els mitjans que s’han 
aprofitat dels fets, no han tingut en compte que entre les víctimes també hi ha hagut 
nenes. Tot aquest desgraciat afer s’ha mogut dins del món dels homes, que han 
ignorat, una vegada més, l’existència de víctimes nenes.  

 
El regne de Jesús és un regne d’amor, de justícia, de compassió i de caritat. És el regne que 
necessitem i pel qual estem i continuarem treballant. 
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