DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Nosaltres COLLECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA PER LA PARITAT,
volem, novament en aquest 8 de març, fer sentir la nostra veu.

L’any 1875 es podien llegir anuncis en el Market Cross de Londres on deia: “Poso a la venda
la meva dona per 50 guinees i un gos”.
Això, ara, ens pot semblar increïble, però, evidentment de maneres diferents, continua
passant de forma encoberta el menyspreu vers les dones.
Si bé en alguns països s’ha aconseguit, teòricament, la igualtat de drets, ens adonem,
amb una certa recança, que a la pràctica això no és així. Som plenament conscients
que les dones som discriminades i això es fàcil constatar quan:
 segueixen morint dones a mans dels seus companys i excompanys,
 pateixen les conseqüències de l’atur, amb molta més força que els homes,
 són poques les dones que ocupen llocs de responsabilitat en qualsevol àmbit,
tant empresarial com social,
 són les que pateixen violència sexual a les guerres i conflictes d’arreu,
 fonts autoritzades asseguren que més del 80% de les nenes i dones que es
dediquen a la prostitució són objecte de tràfic.
Pel que fa a la nostra Església, la discriminació és greu, ja que ni a nivell teòric la dona
gaudeix de la mateixa consideració que el baró. No se’ns reconeix la plena i total
autonomia com a persones amb dret a decidir sobre la nostra consciència, la nostra
llibertat, els nostre cos, o sigui: la nostra vida.
Per aquest motiu, nosaltres dones del CDE, no ens cansarem de reclamar la paritat en
tots els àmbits de l’Església. On no hi ha respecte, escolta activa, recolzament i
reconeixement sense traves, no pot haver-hi una igualtat real. El que hi ha és un
paternalisme empobridor i restrictiu que impedeix créixer i desenvolupar-se.
La teòloga Ivone Gebara diu: “És un esforç de molta solitud: pertànyer a una església i
al mateix temps no sentir-te part d’aquesta església perquè no hi ha espais de
reproducció de pensament. No s’obre a la diversitat. Els conflictes hi apareixen. No
suporten el pensament diferent com jo tampoc suporto aquesta colonització que
volen fer de nosaltres”.
Continuarem denunciant aquesta actitud i perseverem en el nostre treball fins
aconseguir una església on homes i dones siguin tractats per igual, on autènticament
regni el missatge de Vida que ens va adreçar Jesús.
Hi ha motius d’esperança per la nostra tasca, si tenim sempre present el treball i la lluita
de moltes dones, tant conegudes com anònimes, fent valuoses tasques i denúncies
amb esperit constructiu, cadascuna des de la seva realitat i la seva força.
Demanem que la Ruah–Esperit empenyi totes les persones creients a renovar-nos
constantment davant el ràpid camí que fa la societat, per a ser signe del temps i que
aquest ens condueixi al que ens va transmetre Jesús.
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