
Reflexions des del Fòrum interreligiós de l’Hospitalet 

Les diferents tradicions religioses i la violència masclista. El gènere i les 

religions. 

No  pretenem presentar-vos un document elaborat, sinó  algunes  de reflexions 

que al llarg de les reunions s’han anat suggerint 

 

El que presentem és el resultat de cinc trobades, algunes d’elles com a dones i 

altres  d’homes i dones del col·lectiu Fòrum l’Hospitalet, amb aportacions  des 

de diferents tradicions: Brahma Kumaris, Cristianisme, Islam i agnosticisme El 

que segueixen son anotacions de les diferents reunions i en algun cas reflexions 

concretes  presentades com  aportacions personals  

 

1.- Religió i tradició 

Iniciarem les reunions tractant de separar religió i tradició, ja que sovint es 

confonen i confonem. L’educació que reben  les nenes i els nens en l’àmbit 

familiar condiciona la visió de gènere.   

Una primera constatació és que moltes diferències davant aquest tema son més 

aviat culturals i generacionals, no pas religioses. Per exemple, dins del mateix 

àmbit musulmà, era molt diferent l’opinió d’una companya amb molta vida feta al 

seu país d’origen i marcada per unes tradicions  que impliquen una forma de  

relació de parella, amb la mare, la família i el mateix  concepte de matrimoni...i 

al mateix temps aquest pes de la tradició no treu que `sigui a la vegada una gran 

líder en la seva comunitat, i també en relació a projectes,  entitats del barri i 

l’administració. 

 La seva visió sobre la violència de gènere és molt  diferent  a la d’ una  altra 

companya musulmana  més jove, que ha crescut en el context cultural d’ aquí. 

 

D’altra banda es comentaven  les desigualtats en drets i oportunitats de les 

dones,  així com el seu rol al llarg de la història i com,  en aquests moments,  ara,  

cal treballar per buscar la veritable igualtat de gènere i promoure el paper de 

dona en les diferent tradicions religioses 

 

 

 



 

2.- Altres a reflexions generals: 

 

-Religió  i   context religiós. Els abusos sexuals del rector de la parròquia o de 

l’imam en un context de confiança religiosa, d’abús d’autoritat i  d’ 

instrumentalització de la religió 

-El silenci com estratègia de les religions enfront de problemes diferents: 

violència de gènere, abusos sexuals. 

-La violència de gènere  no és un fet religiós, com tampoc ho és  el terrorisme, 

però ambdós casos s’utilitza  la religió, des de interpretacions de textos religiosos 

i creació d’ambients propicis. 

-Es clau crear espais segurs: sentir-se acompanyades per altres dones, espais 

de confiança perquè hi ha dones que viuen la religió imposada pel marit, amb   

por de l’home. La nena ha d’anar  a la mesquita a que aprengui àrab i l’alcorà , 

o a l’església com   espais segurs. 

-Es complicat parlar o interpretar les conviccions i formes externes de l’altre. Ens 

falta treballar el respecte profund  cap allò que l’altre viu.  Però, al mateix temps, 

cal  saber donar raó de les conviccions de cada u. Sabent que és complicat 

perquè  intervenen el cap,  el cor, els sentiments i fins i tot les , sensacions per 

això és tan difícil transmetre racionalment les conviccions més íntimes 

 

3.-  Diferents reflexions  des d’experiència personal: 

 

Aportació d’una companya cristiana: 

La meva tradició cristiana diu  que tots els humans, homes i dones,  estem fets 

a imatge i semblança de Déu i per tant la violència de gènere no pot acceptar-se 

de cap manera. Les exigències culturals van anar desdibuixant aquesta igualtat 

d’un Déu bo i respectuós amb l’obra de les seves mans i en lloc de respecte i 

amor hi ha hagut una crueltat i domini del masculí sobre el fet femení. 

Tenint present que les diferents estructures de poder difícilment canvien a favor 

de les persones més dèbils, cal fer una opció molt forta per poder anar creant 

noves estructures socials, polítiques i econòmiques que no permetin, de cap 

manera, la possibilitat de víctimes, en cap cas, ni que ens diferenciïn per poder 

justificar la violència. Per superar aquesta violència diferenciada, cal una gran 



coherència entre el creure i el fer de cada dia. Si en la nostra tradició religiosa 

tinguéssim  la igualtat i la coherència en les nostres costums, tot plegat seria més 

respectuós a tots nivells. 

 

Aportació d’una companya musulmana:  

En general, el paper de les dones a les grans religions ha estat molt desigual i 

secundari al dels homes. Les religions, majoritàriament, han estat interpretades 

i dirigides pels homes. Als inicis les dones eren només reproductores; 

posteriorment, la religió afegeix la funció de la dona com a cuidadora de la 

família. 

Molts cops confonem termes com religió i tradició arribant a una interpretació 

equivocada de la religió. Potser la causa ha estat que l'home ha construït 

coneixements nous, ha acumulat informació i ha arribat així a una barreja 

d'elements que condueixen a la confusió. 

L'educació que reben les nenes i els nens al si familiar, i com aquesta condiciona 

la visió de gènere a l'adultesa. Cada fill o filla tendeix a identificar-se amb el 

progenitor del mateix sexe, de manera que intentarà imitar els comportaments 

de les persones del mateix sexe. Majoritàriament, pel que fa a l'educació de nens 

i nenes, s'han imposat un model i uns principis patriarcals que encara es 

transmeten de generació en generació. Les cultures tenen expectatives diferents 

pel que fa a l'educació i el comportament de nens i nenes. Al llarg de la història 

s'ha considerat que aquestes diferències són innates en nosaltres des que 

naixem, però actualment s'ha demostrat que les dones fan igual que els homes 

les funcions pròpies de professions que la societat sempre ha considerat 

masculines. I viceversa; molts homes exerceixen perfectament les tasques 

domèstiques que sempre s'havien  considerat obligació de la dona. D'aquesta 

manera, els homes desenvolupen habilitats i destreses que l'educació no ha 

estimulat. 

Tradicionalment, el context social transmet valors culturals diferents per als 

homes i les dones, promovent l'existència de funcions o rols diferents i, en 

conseqüència, desigualtats en drets i oportunitats. L'objecte és imposar la 

reflexió sobre la transmissió de rols sexuals que els pares faciliten als nens i 

nenes. Tots els agents educatius de la societat han de potenciar en els nens i 

nenes l'equilibri emocional adequat, la identitat personal, la confiança en si 



mateixos, l'autocontrol i una jerarquia de valors positiva. D'aquesta manera, nens 

i nenes formaran part d'una societat que consideri tots els seus membres pel seu 

valor personal en lloc de fer-ho per pertànyer a un sexe o un altre. Pel que fa al 

matrimoni, la religió ha de fomentar la igualtat de l'home i la dona dins d'aquest, 

així com promoure el paper de la dona a les diferents tradicions religioses. 

Permetre a la dona l'accés a les preses de decisió i a certes dimensions de la 

vida espiritual. Trencar amb les tendències misògines on la dona és vista com a 

menys espiritual i més pecadora que els homes. 

 

Aportació d’una companya de Brahma Kumaris 

Un dels aspectes principals en la meditació Raja Ioga que practiquem a 

l’Associació Brahma Kumaris, és el fet de considerar totes les persones com un 

ésser espiritual (energia, punt de llum, esperit, ànima). Si ens veiem els uns als 

altres des d'aquesta visió, aprenem a tractar a homes i dones de la mateixa 

manera. 

Veient-nos com a éssers pacífics més enllà del que fem, aprenem a veure'ns pel 

que som. 

Cap tradició religiosa o espiritual hauria de confrontar aquesta manera de 

relacionar-nos que està plena de bondat, amor i respecte. 

 

Aportació d’un company cristià d'una manera activa: 

 La submissió de la dona al marit. 

 La dona ha d'estar disposada a les necessitats sexuals del marit. 

 La dona ha de ser decorosa per no provocar l'home. I, si no ho és, és ella la 

culpable del que pugui passar perquè l'home té unes necessitats… 

 

o amb el silenci: 

 La dona és prostituta, cal que l'home s'alliberi. 

 Quantitat d'abusos realitzats per preveres i principals de les esglésies que han 

estat callats i ocultats. 

 

CONCLUSIÓ 

– Dins de cadascuna de les tradicions religioses hauríem de combatre per 

separar el que és CULTURAL del que és veritablement ESPIRITUAL/RELIGIÓS. 



– Ser molt crítics, denunciar i bandejar tota teologia patriarcal que vagi en contra 

de tot allò que significa igualtat entre l'home i la dona.  


