La Joventut obrera cristiana (JOC) Nacional de Catalunya i les Illes, l’Acció Catòlica Obrera
(ACO) la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC- GOAC) i el Col·lectiu de dones en
l’Església per la paritat volem expressar el nostre desacord davant l’avantprojecte de llei sobre
l’avortament que el Ministre Gallardón ha presentat al Congrés. Com a Moviments dins de
l’Església ens agradaria deixar clar el nostre posicionament de rebuig a aquesta nova proposta
del Govern del Partit Popular.
Creiem fermament que el centre ha de ser la persona, l’amor cap a ella, l’acompanyament en
el moment i la situació per on estigui passant la seva vida. L’important no és establir una moral
que obligui a actuar a tothom per igual, de manera que s’exclogui a aquells que pensin
diferent. Encara menys en un tema tan delicat, personal i dolorós com és el de la decisió
d’aturar un embaràs. En aquesta i en tota situació, el que ha de prevaldre per davant de tot és
la dignitat de la persona com a fill o filla de Déu. La dignitat de la dona i de l’homeque es
troben en la situació d’haver de decidir, també. Com els podem acompanyar des de l’amor si
els exigim? Si els obliguem? Si no tenim en compte res més que el nostre judici? Aquest no és
l’Amor que Jesús ens va donar, no és l’entrega als altres que Jesús ens va ensenyar.
Creiem que en moments com els actuals la societat, la persona, està patint moltes injustícies,
molts altres atacs a la dignitat de la seva vida: les retallades en la Sanitat Pública en són un clar
exemple. Aquestes situacions són les que com a Església hem de denunciar i combatre
L’avantprojecte de llei de l’avortament constata de nou que el model de societat del Govern és
un model en què, cada vegada més, el diner marca la diferència: qui podrà accedir a un
avortament en condicions a l’estranger? Les mateixes persones que podran accedir a una
sanitat privada amb molts més recursos que la pública i a una educació elitista que garanteixi
un lloc en el mercat laboral.
El passat dimarts 14 de gener de 2014 el Papa Francesc, a l’homilia de la missa matutina de
Santa Marta va declarar que “la novetat que porta Jesús és l’amor de Déu per a cadascú de
nosaltres posant en guàrdia actituds hipòcrites i legalistes que allunyen a la gent de la Fe”. I
Afegeix: “a Jesús només l’importa la persona i Déu.”
Ens volem sumar a aquestes declaracions que celebrem i compartim. Aquesta és l’Església que
volem construir.
Per tot el que acabem d’exposar, demanem la retirada d’aquest avantprojecte de llei, i tornem
a expressar-ne el nostre més absolut rebuig.
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