8 DE MARÇ
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA
En aquest dia el Col·lectiu de Dones en l’Església per la Paritat fa una reflexió entorn del
moment que vivim les dones als inicis del segle XXI
Estem en un món on el progrés tecnològic ens permet assabentar-nos quasi
instantàniament de tot el que passa al nostre petit planeta. El bombardeig de notícies és
constant. Sovint, però, de notícies escollides de llocs també escollits interessadament. Això
fa que el nostre subconscient rebi una allau de fets que considerem bons o dolents, segons
el nostre concepte moral evangèlic. Ens cal discernir!
Què és discerniment? És la facultat d’analitzar amb el nostre pensament i distingir el
mal del bé, per determinar les nostres accions quotidianes i les decisions vitals. És important
saber distingir què és el que fereix la nostra dignitat i la dels altres.
Avui, 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, instaurat per les
Nacions Unides, recordem diversos fets, entre els quals destaquen la vaga de les obreres
tèxtils nord-americanes de 1857, l'incendi de la fàbrica Cotton i el de la Triangle Shirtwaist
Company, de Nova York, el dia 25 de març de 1911 (indústria tèxtil on treballaven cinccentes persones, la gran majoria dones immigrants joves). En aquest darrer incident van
morir 142 obreres que l'any anterior havien fet una important vaga per demanar millors
condicions laborals.
Celebrem el Dia de la Dona Treballadora, però potser enlloc de celebrar ens
hauríem de vestir de dol i sortir al carrer clamant per aquelles noies i per totes les dones de
totes les edats que han patit i que estan patint violències de tota mena.
Les dones, des de sempre, han lluitat pels drets humans en general, però
especialment pels de les dones, tantes vegades trepitjats, obviats, com si la masculinitat
hegemònica continués imperant en moltes zones. Afortunadament estan sorgint noves
masculinitats que volen treure’s de sobre la cotilla OFEGANT de poder, de superioritat, que
no els deixa exterioritzar els sentiments que tan mal els fa a ells mateixos.
Avui volem discernir sobre la història de les dones a través dels segles, però sense
deixar-nos omplir per l’amargor, sinó més aviat veient totes les coses bones i interessants
que les dones hem anat fent i adquirint i perquè el discerniment ens encoratgi a seguir
lluitant contra Lleis que pretenen que fem un pas enrere en la nostra dignitat i llibertat de
consciència.
Nosaltres, que creiem en Déu, en Jesucrist, en la Rhuà, volem continuar amb més
força que mai el nostre treball dins la societat civil i dins la nostra Església amb l’esperança
que un dia proper, aquesta nostra Església ens rebi amb els braços oberts i ens tracti a totes
i a tots com a iguals que som pel sagrament del baptisme, per això és important que,
mentre esperem,
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