
Reunides el 19 d’octubre, a la Casa Golferichs de Barcelona, unes 40 persones de 
diferents entitats i comunitats religioses i espirituals com són:

· Justícia i Pau de Barcelona
· Les Germanetes de l’Assumpció
· La Comunitat Bahà’í de Barcelona
· L’Associació Brahma Kumaris de Barcelona
· L’Església siro-ortodoxa d’Antiòquia
· La Federació de Famílies per la Pau i la Unificació del Món
· La Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes 
· L’Associació UNESCO pel diàleg interreligiós
· La Fraternitat de Santa Eulàlia de l’Església Ortodoxa
· L’Església Evangèlica del carrer Terol

Tenint per objectius donar visibilitat a l’aportació social de les diferents tradicions religioses i espiri-
tuals en favor de la convivència i la pau, promoure el respecte a la llibertat religiosa, prevenir les 
discriminacions relacionades amb les creences de les persones, afavorir un espai de col·laboració 
interconfessional i, especialment, donar a conèixer la realitat i experiències de les dones com 
agents de pau des de les seves tradicions religioses. 

MANIFESTEm

En relació amb les dones:

1. Les religions i conviccions espirituals consideren que homes i dones com-
parteixen la mateixa dignitat com a éssers humans i per tant no han de sofrir 
cap discriminació.

2. En totes les religions hi ha hagut dones espirituals presents en movi-
ments religiosos i socials que han mostrat el que vol dir ser persona, han 
estat testimoni de valors humans i han contribuït a la construcció política i a 
l’enfortiment de lligams comunitaris.

3. Les dones no només haurien de ser presents en l’espai privat, sinó també 
en l’espai comunitari religiós i també en l’espai públic.

4. Les dones sovint participen en major mesura que els homes en les accions 
comunitàries, en l’acció social en favor de les persones més necessitades 
i en les relacionades amb les cures. Es troben més a les bases i no pas a 
les jerarquies, i això és el que els permet tenir més presència i llibertat on 
s’innova, es transforma, en els espais de trobada, els espais de creativi-
tat i on es renoven les comunitats. Més lentament del que seria desitjable, 
guanyen presència a nivells de decisió i govern. 

5. Juntament amb l’assoliment de la igualtat de gènere dins les comunitats 
religioses i espirituals, aspirem a un canvi en el concepte de poder. Volem que 
en les religions, conviccions i espiritualitats es valori i es parteixi més d’una 
autoritat fonamentada en l’afecte i l’actuació pràctica i no autoritària. Les dones 
poden definir un discurs més lliure, no els cal defensar discursos oficials.
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EN RELAcIó AMb LES RELIgIoNS I ESpIRITuALITATS:

1. Totes les religions i espiritualitats, com també les conviccions profunda-
ment humanistes, són propostes de pau en tots els àmbits, des del més 
interior/personal, fins a les relacions interpersonals: en la parella, la família, 
les amistats, en les escoles i universitats, en el treball, en el teixit associatiu 
i en el camp social (econòmic, polític i cultural). Totes elles contribueixen a 
la convivència entre les persones, els grups i els pobles, i tenen un paper a 
jugar en la construcció de la ciutadania, com a espai en el qual desenvolupar 
la dignitat de la qual se’n deriven els drets i deures. A la vegada, difonen i 
eduquen en valors de llibertat, fraternitat, justícia, solidaritat, amor i humilitat, 
i en aquest sentit tenen propostes per transformar les estructures socials 
injustes, en favor de les persones i de la seva dignitat, llibertat i felicitat. 
Viure les religions i espiritualitats que no són de grup tancat ni de recerca 
d’identitats tancades és positiu. Cal viure-les com comunitats obertes i dialo-
gant amb totes les altres.
 
2. Per obrir el canvi necessari en favor del respecte a la dignitat humana, 
convé reconèixer i evitar tant la perversió com la manipulació del fet religiós 
i espiritual en formes fanàtiques i fonamentalistes, produïdes per ignorància 
i/o per un ús impropi per part dels seus líders. En diferents èpoques certes 
jerarquies religioses han exercit el poder sotmetent les poblacions —amb 
maridatge amb altres poders—, han causat trastorns psicològics —intentant 
dominar la consciència de les persones —, i han impedit que les religions i 
espiritualitats es visquessin de forma alliberadora.

3. Mirant de no oblidar el llegat primigeni de la humanitat, és sempre neces-
sari el retorn a l’essència espiritual profunda, a la qualitat humana de les 
religions, espiritualitats i conviccions, on arrelen les aportacions a la pau.

4. La llibertat religiosa és un dret fonamental de tota persona, reconegut jurí-
dicament en els tractats internacionals de drets humans, que inclou el dret a 
canviar de religió o creença i la llibertat de manifestar ambdues —individual-
ment o col·lectivament, en públic o en privat— per mitjà de l’ensenyament, 
la pràctica, el culte i l’observança (art.1 de la Declaració Universal dels Drets 
Humans). Malauradament, és un dret greument vulnerat en molts àmbits i 
països, amb agressions, persecucions o discriminacions que a la vegada vio-
len altres drets fonamentals com la vida, la integritat física o la igualtat davant 
la llei.  Per tant, un dels grans reptes de la humanitat és avançar cap al ple 
reconeixement i protecció de la llibertat religiosa en el món, a fi que totes les 
persones i grups puguin gaudir-la i exercir-la de forma efectiva.
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EN RELAcIó AMb LA pAu: 

1. Reafirmem la nostra profunda convicció que tota tradició religiosa o es-
piritual o convicció humanista, en el més profund i essencial de les seves 
creences, opta per la pau, la justícia, la cura de la Terra, la solidaritat, el 
respecte, la generositat, la vida, l’amor, la llibertat i la convivència, i que sola-
ment el fanatisme i una interpretació adulterada dels llibres i tradicions porten 
a la violència, el domini, l’odi i el terror.

2. En una societat plural convivim amb la diversitat, la qual reconeixem i va-
lorem com una riquesa. La diversitat pot generar conflictes que cal gestionar, 
no a través de la confrontació i de la repressió, sinó a través de la comuni-
cació, del diàleg i de la construcció d’espais comuns per arribar a acords.

3. Totes les tradicions religioses, espirituals i conviccions humanistes valoren 
totes les dimensions de la pau: la pau interior, la pau en les relacions inter-
personals i socials i la pau amb la natura.

ENS ADHERIM a tots els dinamismes que treballen per: 

1. El reconeixement de la igual dignitat d’homes i dones. 

2. La recuperació i el reconeixement de la veu femenina en totes les tradi-
cions, i per transmetre informació a través de la visió de totes les dones. 

3. El despertar de la dimensió femenina de tothom.

4. L’encaminament vers formes justes i horitzontals per assolir la paritat.

5. La valoració de les religions, espiritualitats i conviccions humanistes, ja 
que ens encaminen a l’alliberament. Per tant, refusem tota confrontació vio-
lenta i bèl·lica o qualsevol altra acció que en nom d’aquelles religions, espiri-
tualitats o conviccions porti a l’extermini, al domini de l’home sobre la dona, 
a la justificació del sistema patriarcal, a la dominació d’unes persones i d’uns 
pobles sobre d’altres o a l’apropiació i espoli del planeta.

6. Reclamar als poders públics un tracte més just en l’aplicació dels acords vigents 
amb les confessions religioses i que s’arribi a acords de col·laboració amb totes les 
confessions presents en el nostre país. Això facilitarà la convivència i la pau.
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7. Rebutjar aquelles lleis, polítiques, decisions o actituds que comporten una injusti-
ficada restricció de l’expressió pública de les creences religioses, amb la intenció de 
marginar-les o excloure-les del debat social o de l’espai públic. La llibertat religiosa té 
una dimensió pública que no es pot ignorar ni restringir. Les creences religioses no són 
merament un afer privat o individual, sinó que tenen una naturalesa social i comunitària 
que cal protegir, a fi de permetre la seva contribució al bé comú d’una societat.

pRopoSEM, en concret, ALS GRUPS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS I 
INTERCONVICCIONAL que:

1. Promoguin espais de debat sobre el contingut d’aquest Manifest i el difonguin en 
les seves comunitats.

2. Segueixin donant visibilitat als espais de reunió entre dones i/o als espais 
mixtes (d’homes i dones) en les tradicions religioses, espirituals i conviccions, 
segons correspongui en cada comunitat.

a.  Dialogant conjuntament homes i dones.
b. Potenciant el reconeixement de les qualitats, capacitats i dignitat de les dones.

3. Continuïn treballant per la pau i desenvolupin noves campanyes o accions en 
favor de la pau i de l’aportació que poden fer les diverses tradicions religioses i espiri-
tuals a la pau. Aquestes accions, obertes al barri, poble o ciutat, haurien de destacar 
el paper de les dones en favor de la pau i de la construcció d’una societat més justa, 
on ens tractem com a germanes i germans (sororitat i fraternitat).

4. Procurin la formació en les comunitats, entitats civils i administracions públiques 
adreçada a normalitzar la diversitat i la llibertat religiosa i a garantir els drets de tothom. 

Xarxa Interreligiosa per la Pau (XIP)

pRopoSTA DE pREguNTES pER 
TREbALLAR EL MANIFEST

1. Quins quatre o cinc elements del manifest destacaríeu com 
a més importants?

2. Quins aspectes del Manifest ja esteu desenvolupant en 
l’actuació del vostre grup? Expliqueu què heu realitzat en 
aquest sentit i quina valoració en feu.

3. Quins dos o tres aspectes del Manifest creieu que aniria bé 
que el vostre grup portés a terme? Com i en quines activitats i 
actituds ho concretareu?

4. Quins suggeriments faríeu per completar aquest Manifest?

Podeu enviar les respostes a: 
justiciaipau@justiciaipau.org
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