MANIFEST
CONTRA LA POBRESA
Com a Col·lectiu de Dones en l’Església per la Paritat, i davant els
problemes actuals sobre la pobresa en la nostra societat, després d’un any
aprofundint sobre aquest fet, ens hem plantejar tres qüestions que ajudin al
nostre grup a prendre alguns compromisos fruït de la nostra reflexió, per
això :
VOLEM DENUNCIAR:
1. Les lleis injustes que empobreixen les famílies i persones més
necessitades, i principalment les dones responsables de grups
monoparentals o les grans, que les porta a l’exclusió i també a la
soledat.
2. La manca d’acollida, per part dels governs, institucions i persones,
dels emigrants que per raons econòmiques i humanitàries han de
sortir dels seus països.
3. La manca de transparència econòmica a tot nivells, polítics, social i
religiós.
4. L’ incompliment de la llei de dependència.
DEMANEM als poders públics, econòmics, polítics i socials:
1. Un nou sistema econòmic que redistribueixi la riquesa amb justícia.
2. Una renta mínima garantida universal que no oblidi el reconeixement
de les dones que han treballat en la cura de la família.
3. El compliment de la Llei de la dependència
I molt particularment EXIGIM a la jerarquia de l’Església catòlica,
seguidora de Jesús, amic dels pobres, dels malalts, dels marginats, de les
dones i pobre ell mateix
1. Que es replantegi l’acolliment de persones i famílies mes
necessitades en el pisos que li pertanyen i estan infrautilitzats.
2. Que s’abstingui d’actes que son principalment ostentació de poder.
3. Que l’estructura que te com Estat assumeixi les seves
responsabilitats principalment el compromís amb els Drets Humans.
4. Que no es retroalimentin fonamentalismes religiosos.
5. Que reconegui el potencial de fe de les Comunitats de Base i grups de
creients, que estan principalment en mans del laïcat.
6. Que en les homilies dominicals es parli més de justícia social i ètica.
I nosaltres, cristianes de base, inspirades per la sensibilitat i tendresa de
Jesús cap els més desposseïts, ENS COMPROMETEM a:





No deixar-nos seduir per la societat de consum.
Aprendre a compartir tot i amb tothom
Lluitar contra les causes del sistema capitalista que justifica i
provoca les diferències econòmiques entre les persones.
PER AIXÒ

1. Com sòcies i socis, ens anem comprometen en participar en
organitzacions que fomenten el cooperativisme, Banca Ètica i
economia solidària i ecològica.
2. En fer visible en la nostra acció col·lectiva que veritablement volem
assumir la responsabilitat que ens demana la situació de crisi actual,
en unes formes de relació personal i socials que siguin fluïdes i no
burocratitzades.
3. Participar en les activitats comunes del CDE i reforçar aquelles que
lluiten per fer un altre mon possible i una església més evangèlica.
4. Fer revisions sistemàtiques dels nostres compromisos com dones de
fe que volem seguir les petjades de Jesús en la seva manera de
viure.
Davant les estratègies dels grans poders econòmics per enriquir-se més,
volem comprometre’ns com a grup, a fer possible un món més just,
equilibrat, solidari i joiós.
A Barcelona el 16 de maig de 2015, fruit de la reflexió i treball de tot el curs
i de la Jornada d’aprofundiment teològic.

