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Un any més, les organitzacions sotasignades, convidem a la celebració del 9 de desembre, DIA 

INTERNACIONAL DEL LAÏCISME I LA LLIBERTAT DE CONSCIÈNCIA. 

Atés que vivim en una societat caracteritzada per la pluralitat de cultures, de llengües, de races, de 

creences religioses, de tipus de famílies, de relacions afectives, de nacionalitats, de partits polítics,....on 

conviuen persones molt diverses que necessàriament aborden els problemes de la vida diària, sota criteris 

i òptiques diferents, el Laïcisme i la Llibertat de Consciència representen la garantia d'una convivència 

pacífica, edificant i enriquidora basada en tres pilars fonamentals: 

 

✓ El respecte mutu. 

✓ La igualtat de totes les idees i creences (inclòs el dret a no creure). 

✓ La neutralitat de l'espai públic davant aquestes idees i creences. 

 

Hui dia, volem destacar, tant en l'Estat Espanyol com en la resta del món, la mobilització de milions de 

dones darrere de la igualtat de drets i contra la violència masclista, que en 2017, segons dades 

provinents de l'ONU, va deixar prop de 87.000 dones assassinades per la seua parella o membres 

familiars (137 cada dia). 

Mobilitzacions per a rebutjar també la intromissió de les idees religioses en les legislacions, sobretot 

referent a matrimonis forçats, la prohibició de l'avortament, la relegació de la dona a la llar, segregació a 

les aules per sexes o la tutela masculina en tots els aspectes de la vida quotidiana. 

En aquest sentit, volem denunciar que aquest avanç de la lluita feminista no servirà de molt si d'altra 

banda es manté una legislació que permet els privilegis i les subvencions a institucions, la majoria 

religioses, que hui dia suposen el major obstacle en el camí cap a una vertadera igualtat. 

Sense oblidar els nombrosos casos de pederàstia a l'església catòlica, dels que desconeguem la seua 

vertadera dimensió per  l'ocultació i impediments de la pròpia església. Molts d'aquests delictes segueixen 

sense eixir a la llum, en la majoria dels casos per la por de les víctimes que acaben renunciant a 

denunciar. 

 

En l'últims temps observem que drets i llibertats que semblaven consolidats, tornen a estar en perill per 

l'ascens de forces polítiques que es declaren obertament confessionals, imposant mesures que clarament 

van contra el laïcisme i la llibertat de consciència. Mesures arropades  per poderosos grups de pressió 

ultraconservadors amb la finalitat d'impedir l'avanç social, i no solament en aspectes relacionats amb el 

laïcisme i la llibertat de consciència. 

 

En l'Estat Espanyol, sobretot a nivell municipal, veiem amb preocupació l'exagerada proliferació de 

simbologia religiosa i la participació de polítics de totes les tendències en actes religiosos. Una pràctica 

estesa per tota la geografia, plasmada en multitud d'actes i declaracions que voregen la 

inconstitucionalitat per la seua marcada confessionalitat. 

 

A nivell internacional es dóna la confluència de diverses situacions greus. D'una banda l'augment de 

conflictes polítics emmascarats com a conflictes religiosos (Iemen, Nigèria), el creixent nombre d'estats 

amb reculades en les seues legislacions laiques (Turquia, Egipte i Israel), i la utilització de la religió, 

sobretot catòlica i evangelista, per a justificar polítiques feixistes (el Brasil) o colps d'estat per a canviar 

governs (Bolívia). 

 

Aquests fets, ens allunyen de l'ideal d'Estat laic i per tant, seguim en deute amb totes aquelles dones i 

homes que han lluitat, i continuen lluitant, per un món més lliure, just i saludable. No podem i no volem 



oblidar als qui van lluitar contra els totalitarismes de qualsevol signe, les vides del qual van ser segades 

mitjançant crims de lesa humanitat, crims que en l'Estat espanyol romanen impunes. 

 

En el reconeixement d'aquesta causa comuna de la Llibertat de Consciència, amb totes les implicacions 

legals i socials que comportaria, hauríem de recórrer un camí comú les associacions laïcistes, d'ateus i 

agnòstics, grups feministes i d'homes anti patriarcals, comunitat LGTBIQ, partits polítics, sindicats, 

associacions de veïnes, comités pro drets humans, etc., aparcant les diferències en altres camps darrere 

d'una meta tan important com el Laïcisme i Llibertat de Consciència, sinònim d'esperits crítics, 

d'igualtat d'oportunitats, d'idèntics drets i obligacions per a tota la ciutadania i d'eliminació de qualsevol 

mena de privilegi. 

 

Per tot això, als qui porten anys dient que van a fer el que no fan, els exigim que la coherència predomine 

sobre pors, tebieses i passivitats perquè el laïcisme i la llibertat de consciència, formen part d'una 

proposta política encaminada a aconseguir un vertader estat democràtic. 

 

I per a això, és indispensable i inexcusable:  

 

➢ Denunciar i derogar dels Acords de 1979 amb la Santa Seu, i els de 1992 amb les confessions 

evangèlica, islàmica i jueva. 

➢ Prioritzar una escola pública i laica, lliure d'adoctrinaments religiosos o de qualsevol tipus, per a 

superar la desigualtat que genera el finançament públic d'un sistema educatiu de concerts religiosos. 

➢ Supressió dels privilegis econòmics i fiscals que gaudeixen les diferents confessions religioses, 

especialment l'església catòlica. 

➢ Elaborar una Llei de Llibertat de Consciència que consolide aquestes i altres mesures 

necessàries. 

 

 

 

       


