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54. W tym krótkim spojrzeniu na rzeczywistość, pragnę podkreślić, że chociaż dokonano znacznej
poprawy w uznaniu praw kobiet i ich uczestnictwa w życiu publicznym, to jednak jest wiele do
zrobienia  w  niektórych  krajach.  Nie  są  bowiem  całkowicie  wyeliminowane  niedopuszczalne
praktyki.  Przede  wszystkim  haniebna  przemoc,  jakiej  czasami  używa  się  wobec  kobiet,
molestowanie  w  rodzinie  i  różne  formy  niewolnictwa,  które  nie  są  oznaką  męskiej  siły,  ale
tchórzliwej  degradacji.  Przemoc  werbalna,  fizyczna  i  seksualna  stosowana  wobec  kobiet  w
niektórych małżeństwach jest sprzeczna z samą naturą jedności małżeńskiej. Myślę o poważnym
okaleczaniu narządów płciowych kobiet w niektórych kulturach, ale także o nierówności w dostępie
do  godnych  miejsc  pracy  i  miejsc,  gdzie  zapadają  decyzje.  Historia  obciążona  jest  śladami
ekscesów kultur patriarchalnych, gdzie kobiety były uważane za osoby drugiej klasy, ale pamiętamy
także  o  macierzyństwie  zastępczym  lub  o  „instrumentalnym  traktowaniu  ciała  kobiecego  i
czynienia go towarem w dzisiejszej kulturze medialnej”. Niektórzy twierdzą, że wiele problemów
aktualnych ma miejsce na skutek emancypacji kobiet. Ale argument ten nie jest słuszny, „to fałsz,
nieprawda, jest to forma seksizmu”. Równa godność mężczyzny i kobiety prowadzi nas do radości,
że dochodzi do przezwyciężenia dawnych form dyskryminacji oraz że w łonie rodzin rozwija się
wzajemne współdziałanie.  O ile pojawiają się formy feminizmu, których nie możemy uznać za
właściwe, to podziwiamy również dzieło Ducha Świętego w bardziej wyraźnym uznaniu godności
kobiet i ich praw.

55.  Mężczyzna  „odgrywa  również  decydującą  rolę  w  życiu  rodzinnym,  ze  szczególnym
uwzględnieniem ochrony i wsparcia żony i dzieci. [...] Wielu mężczyzn jest świadomych znaczenia
swojej roli w rodzinie i realizuje ją angażując szczególne właściwości męskiego charakteru. Brak
ojca  poważnie  naznacza  życie  rodzinne,  wychowywanie  dzieci  oraz  ich  integrację  w  życie
społeczne.  Jego nieobecność może być fizyczna,  emocjonalna,  poznawcza i  duchowa.  Brak ten
pozbawia dzieci odpowiedniego wzorca postawy ojcowskiej”.

56. Inne wyzwanie wyłania się z różnych form ideologii, ogólnie zwanej „gender”, która „zaprzecza
różnicy  i  naturalnej  komplementarności  mężczyzny  i  kobiety.  Ukazuje  ona  społeczeństwo  bez
różnic płciowych i banalizuje podstawy antropologiczne rodziny. Ideologia ta wprowadza projekty
edukacyjne  i  wytyczne  legislacyjne  promujące  tożsamość  osobistą  i  związki  emocjonalne  w
całkowitym oderwaniu od różnic biologicznych między mężczyzną a kobietą. Tożsamość człowieka
jest zdana na indywidualistyczny wybór, który może się również z czasem zmieniać”. Niepokojący
jest fakt, że niektóre ideologie tego typu, utrzymujące, że stanowią odpowiedź na pewne, czasami
zrozumiałe  aspiracje,  starają  się  ją  narzucić  jako  myśl  dominującą  określającą  nawet  edukację
dzieci.  Nie  wolno  zapominać,  że  „płeć  biologiczną  (sex)  oraz  rolę  społeczno-kulturową  płci
(gender) można odróżniać, ale nie rozdzielać”. Ponadto „rewolucja biotechnologiczna w dziedzinie
przekazywania życia ludzkiego wprowadziła możliwość manipulowania aktem poczęcia, czyniąc
go niezależnym od współżycia płciowego między mężczyzną a kobietą. W ten sposób życie ludzkie
i rodzicielstwo stały się czymś, co można tworzyć i niszczyć. Czymś w dużej mierze uzależnionym
od życzenia osób lub par”. Czym innym jest zrozumienie ludzkiej słabości i złożoności życia, a
czym  innym  akceptacja  ideologii,  które  domagają  się  oddzielenia  od  siebie  nierozłącznych
aspektów  rzeczywistości.  Nie  popadajmy  w  grzech  usiłowania  zastąpienia  Stwórcy.  Jesteśmy
stworzeniami  i  nie  jesteśmy wszechmocni.  Rzeczywistość  stworzona  nas  uprzedza  i  trzeba  ją
przyjmować jako dar. Równocześnie jesteśmy wezwani do strzeżenia naszego człowieczeństwa, a
to oznacza przede wszystkim akceptowanie i respektowanie go takim, jakim zostało stworzone.

Polecenia:
1. Przedstaw i oceń stanowisko papieża Franciszka w kwestii godności kobiet.
2. Przedstaw i oceń stanowisko papieża Franciszka w kwestii roli mężczyzny w rodzinie.
3. Przedstaw i oceń stanowisko papieża Franciszka w kwestii ideologii „gender”.
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