MANIFEST “EL DIÀLEG INTERRELIGIÓS COM A
DESACTIVACIÓ DE LES DINÀMIQUES DE L’ODI”*
LES JORNADES DE LA XARXA CATALANA D’ENTITATS DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS
Barcelona, 6 d’abril de 2013

Reunits els representants de les entitats membres de la Xarxa i davant el preocupant
creixement generalitzat de les accions i actituds d’inicitació a l’odi i d’intolerància per
preteses raons d’identitat o de diversitat religiosa i conviccional (antisemitisme,
islamofòbia, cristianofòbia, ateofòbia, etc.), manfestem que:

-

El diàleg interreligiós aporta respecte, coneixement, prevenció de conflictes,
acceptació i visibilització de l’altre. Això genera una societat més cohesionada,
més distesa i més eficient.

-

No hi ha identitats totalment obertes o totalment tancades, sinó que tots tenim
aspectes d’obertura i de tancament. Tota identitat està en procés, la qual cosa
requereix capacitat d’autoconsciència i d’autocrítica. Aquesta mirada lúcida
sobre un mateix és el punt de partença per no projectar les pròpies deficiències
sobre els altres.

-

El que ens tanca són les nostres ferides i pors, les quals ens porten a una
actitud defensiva. Ens cal superar-les per obrir-nos als altres i experimentar que
aquesta obertura ens allibera. Si som lliures, també serem alliberadors.

-

Al darrera de les religions hi ha persones: hem de redescobrir la humanitat de
la religió. Aquesta condició humana implica tenir molt present el vincle entre
espiritualitat i psicologia (aspecte individual i intern) com entre espiritualitat i
sociologia (aspecte col.lectiu i extern). Les nostres mancances personals
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afecten significativament la manera com vivim la nostra religió i els reptes del
diàleg interreligiós. Conèixer i entendre l’origen de les nostres dificultats
personals que deriven d’una identitat tancada, ens permetrà gestionar-les
adequadament i fomentar un esperit obert en nosaltres i en el dels qui ens
envolten.
-

Tots tenim el dret de triar la tradició, creença o convicció que, en consciència,
creiem més adequada. És la nostra decisió, la nostra llibertat.

-

Volem apropar-nos al Misteri amb humilitat i receptivitat per no absolutitzar
cap idea sobre Déu, l’Absolut o la Realitat Última, i acceptar els que altres en
tinguin una altra.

-

Veiem la necessitat de construir i viure valors alternatius a les relacions de
domini que provenen del patriarcat i que s’expressen en certes relacions entre
homes i dones, però també en l’alienació de tota aquella persona a qui es
considera diferent.

-

Creiem necessari cultivar les identitats més obertes, aprofundir i reforçar
l’escolta i la comprensió, expandint la nostra capacitat d’interpretar i
d’empatia. Ens cal fer un esforç per conèixer l’altre i la seva cultura. S’ha
d’afavorir l’actitud d’apropament amb tolerància amb hospitalitat, acollida,
estimació, integració i promoció de la cultura de la pau.

-

La tolerància és necessària però és només un primer pas. S’ha d’aprofundir amb
el perdó, la compassió, l’amor i la comunió.

-

Volem aprofundir la didàctica del diàleg: explicar i promoure la base comuna de
valors entre tradicions religioses i conviccions no religioses i respectar les
diferències, especialment a partir de la normalització de la cultura religiosa.
Creiem necessari desenvolupar una nova consciència global basada en la
transculturalitat i en la interculturalitat. Per fer això cal fer conèixer els recursos
ja existents i desenvolupar les noves formes comunicatives i en xarxa de la
societat del coneixement.

-

Cal treballar per a una educació que equilibri els aspectes masculins i femenins
de cada persona, superant els rols de gènere i potenciant la consciència crítica,
tant a l’escola, com a la comunitat religiosa o a la família i als mitjans de
comunicació, que haurien de desenvolupar i respectar un codi deontològic en
aquest sentit.

-

La reflexió i el diàleg s’han de concretar en accions: existeix una incoherència
entre els discursos teòrics, les lleis, etc... i la vivència dels valors en la vida de
cada dia. Cal que ens responsabilitzem individual i col·lectivament, per tal que
les nostres vides reflecteixin els valors que diem defensar. Cal afavorir
interaccions en projectes comuns.
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-

Proposem una Casa de les Religions on es visualitzés l’aspiració comuna de
totes les tradicions, amb una estructura descentralitzada i en xarxa, la qual
cosa permetria la participació dels grups locals.

-

Creiem que les tradicions religioses, particularment les més minoritàries, reben
massa sovint un tractament inadequat als mitjans de comunicació, per manca
de coneixement. Demanem més cura als professionals de la premsa davant
d’informacions negatives, simplistes o, fins i tot, capcioses, que no afavoreixen
la comprensió mútua i alimenten l’odi i els prejudicis.

*Aquest manifest serà presentat per les entitats membres de la Xarxa en els seus territoris, a
més de ser presentat públicament per la coordinació de la Xarxa.
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