DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
MANIFEST
DEL COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA PER LA PARITAT
Des del Col·lectiu de Dones en l’Església, per la Paritat,


Volem proclamar en aquest 25 de novembre de 2015 que un profeta s’ha aixecat
entre nosaltres, que acull i dóna escalf a totes les persones que pateixen, dones,
homes, nenes i nens.



Donem gràcies a Déu per haver-nos enviat aquest Sant Pare que no té por de
denunciar TANT LES ESTRUCTURES COM LES PERSONES responsables de la fam, de
les guerres, de totes les formes de violència, condemnant de forma explícita i
contundent les estructures que causen tot aquest dolor.



Manifestem que totes les persones que pateixen, i en especial les dones i les nenes,
tenen davant una llum que s’aixeca igual que el sol quan arriba la matinada d’un dia
serè, per consolar i ajudar a trobar camins que les alliberin.



Proclamem que fem nostra el crit amarat de dolor de les dones i les nenes que
sofreixen a causa de les màfies que comercien amb elles i a causa dels pares que les
donen en matrimoni per diners a homes molt més grans quan només tenen 9 o 10
anys exposant-les a morir dessagnades; de les dones que no troben feina o que, quan
en troben, han de patir tota mena d’abusos sexuals per no perdre-la –tenint en
compte les moltes dones a qui no deixen treballar pel fet de ser-ho–; i de les dones
que són assassinades –això que s’intenta que consti en tots els Codis Penals com a
“feminicidi”.

Llegim el que ens diu el Papa Francesc,
“El cos de la dona ens recorda no solament la bellesa i l'harmonia del cos que Déu li ha
donat, sinó també les doloroses ferides infligides, de vegades amb violència brutal, pel fet de
ser dones. Tot i que és símbol de la vida, per desgràcia no és estrany que el cos femení sigui
atacat i desfigurat, fins i tot pels que haurien de ser els seus protectors i companys de vida.
Les moltes formes d'esclavitud, la comercialització i la mutilació del cos de les dones, exigeix
que ens comprometem en la derrota d'aquests tipus de degradació, que les redueixen a mers
objectes que són comprats i venuts. M'agradaria cridar l'atenció, en aquest sentit, sobre la
dolorosa situació de moltes dones pobres, obligades a viure en condicions perilloses,
d'explotació, relegades als marges de la societat i víctimes d'una cultura del rebuig.”

Discurs del Sant Pare Francesc als participants
en la plenària del consell pontifici per a la cultura.

Des del Col·lectiu de Dones en l’Església, per la Paritat, fem nostres aquestes paraules
tan evangèliques i alhora demanem i confiem que el Regne arreli en tots i en cadascun dels
cors de les persones creients i no creients i s’aconsegueixi una nova consciència, que faci que
en tota la humanitat les dones deixin de ser instruments per satisfer la violència d’éssers
posseïts per la maldat i que aquests entenguin que la igualtat entre dones i homes ens pot
conduir a l’estadi de pau i felicitat que ens va prometre Jesús, el Senyor, el Crist.
25 de novembre de 2015

