DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
MANIFEST DEL COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA

El COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA PER LA PARITAT fa una crida a totes les
dones perquè cadascuna, des del seu lloc i les seves possibilitats, lluiti contra les
violències de tota mena que es pateixen aquí i al món sencer.
VIOLÈNCIA ÉS
 Que la crisi ens faci retrocedir 30 anys en drets i sous, sent les dones un dels
grups que més en pateixen les conseqüències.
 Que la nova Reforma Laboral no inclogui mesures que garanteixin que les
dones embarassades o mares no siguin les primeres de ser acomiades. Per
tant, no és possible compatibilitzar la maternitat amb el desenvolupament
professional.
 Que una part de la jerarquia eclesiàstica, i en nom de Déu, margini la dona.
 Que en el món morin més dones entre 15 i 44 anys víctimes de violència
masclista que de càncer o accident de trànsit (ONU-Dones).
Per tot això, TOTES hi hem de fer front fins on ens sigui possible:
A) Anant a reunions en què es treballi per l’eradicació de les violències.
B) Votant tan sols partits polítics que donin garanties d’estar lluitant per la igualtat
de drets entre dones i homes.
C) Acudint a aquelles manifestacions que tinguin per objectiu mostrar la nostra
disconformitat amb totes aquestes agressions.
D) Aportant ajuda econòmica a aquelles associacions o institucions que treballin –
amb totes les garanties– per eradicar la violència.
E) Signant aquells manifestos en què es faci palès els objectius que s'han de
conquerir per aconseguir la igualtat de drets, la conculcació dels quals –en
moltes ocasions– és violència.

F) Llegint i estant al corrent del que passa a Catalunya, a Espanya, a Europa i a la
resta del món, amb relació a les polítiques i accions per desterrar les violències.
G) Pregant i recordant l'evangeli de Mateu 25,35
"Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure; era
foraster, i em vau acollir."
Barcelona, novembre 2013

