زﻧـﺎن ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﮐـﺎﺗﻮﻟﯿ آﻟﻤـﺎن ﺑـﺮای ﺣﻘـﻮق ﺑﺮاﺑـﺮ
دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب زدﻧﺪ
زﻧﺎن ﻋﻀﻮ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿ در آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎﺑ

ﯾ ﻫﻔﺘﻪای زدهاﻧﺪ.

»ﻣﺤﺒــﺖ ﻧﯿــﻮز«‐ ﺟﻨﺒﺶ درﺧﻮاﺳــﺖ ﺣﻘــﻮق ﺑﯿﺸﺘــﺮ ﺑــﺮای زﻧــﺎن در ﮐﻠﯿﺴــﺎی ﮐــﺎﺗﻮﻟﯿ از روز ﺷﻨﺒــﻪ ۲۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ) ۱۱ﻣﻪ( ﺑﺎ ﯾ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮی در آﻟﻤﺎن اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش دوﯾﭽﻪ ﻟﻪ ،اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﯾ ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .زﻧﺎن ﻋﻀﻮ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿ در آﻟﻤﺎن
در ﺑﺴـﯿﺎری از ﻋﺮﺻـﻪﻫﺎ ﮐـﺎر داوﻃﻠﺒـﺎﻧﻪ ﻣﮐﻨﻨـﺪ .آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ دﺳـﺖ ﮐﺸﯿـﺪن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺧـﻮد ﻣﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺸﻨﺪ و ﻣﺮداﻧ را ﮐﻪ در راس اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺬﻫﺒ ﻗﺮار
دارﻧﺪ ،وادار ﮐﻨﻨﺪ ﺻﺪای آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.

زﻧـﺎن ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﮐـﺎﺗﻮﻟﯿ ﺑﺎرﻫـﺎ ﺑـﻪ آزار ﺟﻨﺴـ در ﮐﻠﯿﺴـﺎ اﻋﺘـﺮاض ﮐﺮدهاﻧـﺪ .آزار و ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴـ در
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿ ﻫﻤﻮاره از ﺳﻮی رﻫﺒﺮان اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻻﭘﻮﺷﺎﻧ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻃﻮل اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب زﻧﺎن

ﻣﻌﺘــﺮض وارد ﻫﯿــﭻ ﮐﻠﯿﺴــﺎﯾ ﻧﻤﺷﻮﻧــﺪ ،دﺳــﺖ از ﮐــﺎر ﻣﮐﺸﻨــﺪ و ﺑــﺪون ﺣﻀــﻮر ﮐﺸﯿﺸــ از ﮐﻠﯿﺴــﺎی
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿ ﻋﺒﺎدت ﻣﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﺠﻤـﻦ زﻧـﺎن ﮐـﺎﺗﻮﻟﯿ آﻟﻤـﺎن روز ﺟﻤﻌـﻪ  ۲۰اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ) ۱۰ﻣـﻪ( از اﯾـﻦ ﺣﺮﮐـﺖ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﮐـﺮد .ﻣﺎرﯾـﺎ
ﻓﻼﺧﺒﺎرت ،رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﯾ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻪ ﮐﻪ در آن
ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ«.

زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺮض ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻬﻤﺖ ﻣزﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻣﻮﺿﻮع آزار ﺟﻨﺴ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﮐﻠﯿﺴﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ“ ،درک ﻧﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ” .آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
“ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺤﺮاﻧ ﻋﻤﯿﻖ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روﯾﺮداﻧ وﺳﯿﻊ از اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺬﻫﺒ
ﺷﺪه اﺳﺖ ”.آﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ» :اﯾﻦ روﯾﺮداﻧ ﻧﺎﺷ از اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺸﯿﺸﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﮐﻨﻨﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴ و ﺑارزش ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدن زﻧﺎن در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ«.

اﯾﻦ زﻧﺎن در ﯾ ﮐﻤﭙﯿﻦ آﻧﻼﯾﻨ از ﭘﺎپ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ،رﻫﺒﺮ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ راه زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣ
ﻣـﺪارج ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﮐـﺎﺗﻮﻟﯿ را ﺑـﺎز ﮐﻨـﺪ و “ﺳﻮﻟﯿﺒـﺎت” )ﻗـﺎﻧﻮﻧ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮐﺸﯿﺸـﺎن اﺟـﺎزه ازدواج ﻧﻤدﻫـﺪ( را
ﺑﺮدارد.

اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿ از ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﺴﺘﺮ آﻟﻤﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﺪرﯾﺎ ﻓﻮس ﻓﺮﯾ ،ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ،ﺑﺮﻟﯿﻦ و روﺗﻨﺒﺮگ و ﺣﺘ وﯾﻦ ﻧﯿﺰ از
آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

دوﻣﯿــﻦ اﻧﺠﻤﻦﺑــﺰرگ زﻧــﺎن ﮐﻠﯿﺴــﺎی ﮐــﺎﺗﻮﻟﯿ آﻟﻤــﺎن ﻧﯿــﺰ از اﯾــﻦ ﺣﺮﮐــﺖ ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﮐــﺮده و از ﮐﻨﻔﺮاﻧــﺲ
اﺳﻘﻒﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ آﻧﺮا ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﯿﺮﻧﺪ.

