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 Malgrat els progressos i la lluita de la comunitat internacional a favor de 
l’apoderament de la dona, una implacable epidèmia de violència contra el 
gènere femení causa estralls arreu del món degut a normes socials, 
fanatisme religiós, violències domèstiques, condicions econòmiques i 
polítiques d’explotació, sense que hi hagi tribunals per jutjar aquests crims. 
 

 Encara avui, en la majoria de les tradicions religioses, hi ha un 
posicionament androcèntric que origina grans desigualtats,  sofriments i la 
marginació de les dones i nenes, relegades, massa sovint, a la pobresa, la 
immigració i l’abús sexual.  
Aquesta situació necessita que les tradicions religioses duguin a terme una 
de manera urgent una renovació. 
 

 En la majoria de les reflexions dels grups de diàleg, s’observa un clar rebuig 
de les posicions supremacistes que han anat tenyint les estructures de la 
majoria de les tradicions religioses, per tot el què fa referència a la situació 
de la dona, relegant-la a un paper secundari.   
La marginació total de les estructures de decisió i de gestió i la subordinació 
i sotmetiment als homes, són considerats una forma de violència de 
gènere, fent-se explícit, massa sovint, en nombrosos casos d’abusos 
sexuals.  
Aquesta violència de gènere que pot oprimir, devaluar i violentar la dona, 
es considera que té fortes arrels culturals i generacionals, més que 
específicament religioses.  
 

 S’observa un gran consens en què és necessària una gran voluntat de canvi, 
d’autocrítica i de transformació en els actuals models de la majoria de les 
tradicions religioses.  
Algunes aportacions suggerides per treballar l’erradicació de la violència 
de gènere són les següents: 

 
o Identificar les desigualtats, discriminacions i abusos per raó de 

gènere a l’interior de les tradicions religioses. 
o Necessitat que les tradicions religioses utilitzin un llenguatge 

inclusiu. 



o Formar en la relectura dels textos sagrats des d’una perspectiva de 
gènere 

o Fomentar la no discriminació i la igualtat d’oportunitats 
o Generar estructures d’organització horitzontal, no jeràrquiques. 
o Trencar estereotips i prejudicis que perjudiquen les dones 
o Donar una gran importància a l’educació i formació en valors, ja des 

de la infància. 
o Treballar decididament la prevenció i eradicació de la violència de 

gènere.  
 

 La descripció que fan els grups de la societat actual, en la seva majoria, és 
la d’una societat que viu immersa en una cultura de violència 
institucionalitzada i estructural, no només contra la dona, sinó enfront el 
immigrants, nens, discapacitats, LGTBI, etc..  

Expliciten la necessitat de modificar i eliminar les lleis i hàbits socials 
violents i discriminatoris, tot enfortint, alhora, les actituds espirituals i les 
forces internes tant de l’home com les de la dona per poder promoure la 
igualtat de gènere, l’harmonia i la pau.  

 
 S’observa, també, la consciència que enfront les contínues agressions i 

assassinats de dones i fins d’infants per causa de la violència de gènere una 
part de la societat  està reaccionant.  
Es contemplen com a primers passos cap a l’eradicació,  el diàleg i l’entesa 
amb els responsables polítics, socials, religiosos i econòmics, així com 
també la participació i implicació dels homes.  
Cal una clara conscienciació social d’aquest greu problema i que els mitjans 
de comunicació hi ajudin. 
 

 Hi ha consciència de la manca d’incidència, influència i autoritat moral que 
tenen avui les tradicions religioses. Es creu que estan desproveïdes de la 
força necessària per poder aportar solucions vàlides i creïbles al problema 
de la violència de gènere.  
La manca d’aquesta força i lideratge moral s’atribueix a seva l’excessiva 
institucionalització que els ha submergit en la cultura patriarcal i 
androcèntrica; als silencis davant certes corrupcions i als excessius casos 
d’abusos sexuals que han tingut lloc al si de diverses tradicions religioses.  
 

 Es veu urgent i necessària la creació de noves estructures socials, polítiques 
i econòmiques, la instauració d’espais segurs per a les nenes i dones, on les 



víctimes puguin expressar i guarir el mal tracte sofert i rebin un 
recolzament físic, mental i espiritual.  

 
 

 
 

 Hi ha unanimitat en què les tradicions religioses i espiritualitats han de 
fomentar la igualtat de l'home i la dona, així com també de promoure el 
valor i la participació en els càrrecs de decisió i gestió i a totes les 
dimensions de la vida espiritual. 
Cal trencar amb les tendències misògines on la dona és vista com a menys 
espiritual i més pecadora que els homes. Les religions han de recuperar la 
mística com a element comú i lloc de trobada dels moviments espirituals i 
religiosos, la solidaritat, la fraternitat i la cura mútua 

 

 Els grups aporten la visió d’una urgent necessitat que els creients siguin 
agents de canvi en l’educació, formació, activisme social i el diàleg 
interreligiós.  
Consideren que cal abordar l’eradicació de la violència de gènere des de 
l’educació en la interioritat, viure des de l’amor, oferir models de 
socialització preventiva contra la violència, caminar vers un seriós esforç 
internacional que afronti, amb els recursos econòmics necessaris, 
l’eradicació d’aquesta violència de gènere.  
 


