MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DEL LAÏCISME I DE LA LLIBERTAT DE CONSCIÈNCIA
2017
Les organitzacions signatàries, i quantes s’adherisquen a aquest manifest, fan pública la seva aspiració
a viure en una societat proveïda d’un marc de convivència amb drets i deures iguals per a tota la
ciutadania. En ella, cap organització pública o privada, persona o associació, serà exclosa o privilegiada
respecte a la resta
Pensem que només un Estat laic pot ser veritablement democràtic.
L’Estat laic, per mitjà del laïcisme, preserva la igualtat de la ciutadania davant la llei i garanteix les
llibertats en totes les seves expressions: pensament, opinió i informació, així com la construcció del
coneixement des del mètode racional i científic, el respecte a totes les orientacions sexuals, a la lliure
maternitat, a morir dignament i a la inviolabilitat de la persona en un context de llibertat, igualtat,
fraternitat i laïcisme.
El laïcisme és una garantia que els poders públics actuen amb neutralitat i ètica en tots els àmbits
socials: educatiu, econòmic, polític, cultural, religiós, simbòlic, i on els problemes socials no s’atenguen
des d’un paternalisme que desemboque en la resignació, la beneficència i la caritat. En tots aquests
àmbits, les societats valenciana i espanyola han experimentat en les últimes dècades grans canvis, i
entre ells, un accelerat procés de secularització, que no obstant això, la realitat política i institucional no
ha reflectit.
En els últims temps, assistim a una reculada en tot tipus de drets i llibertats (deterioració econòmica que
sofreixen els més pobres, dret a l’habitatge, pobresa energètica, desprotecció jurídica dels treballadors,
aprovació de lleis repressives, dubtes quant a la separació de poders, falta de mitjans en la justícia,
privilegis a les confessions religioses,… ) que ens allunyen, no ja de l’ideal d’Estat laic, sinó simplement
d’un estat democràtic.
Davant aquestes reculades, no podem i no volem oblidar a totes aquelles dones i homes que han lluitat
per un món més lliure, just, solidari i saludable. Estem en deute amb totes les persones que van fer front
a totalitarismes de qualsevol signe, i les vides dels quals van ser segades mitjançant crims de lesa
humanitat, crims que en l’Estat espanyol encara avui, romanen impunes.
València té el trist honor de ser la ciutat on va ser assassinada l’última víctima de la Inquisició a tot el
món. Cap monument, cap estàtua, cap placa commemorativa, recorda i fa justícia al malmès mestre de
Russafa,Gaietà Ripoll,ajusticiat per no retractar-se públicament de les seves idees. Aquest oblit,suposa

un greuge comparatiu amb altres grans ciutats que sí reten homenatge a figures emblemàtiques de la
lluita per la llibertat de consciència: Ginebra al metge espanyol Miguel Servet; Roma al científic, filòsof i
poeta Giordano Bruno o Paris al cavaller La Barre.
Gairebé dos segles després, seguim sense tenir l’adequat reconeixement públic a la figura de Gaietà
Ripoll en el lloc on va ser assassinat. Aquest reconeixement, no només retria homenatge a una figura
històrica, sinó que també serviria per reivindicar el dret fonamental a la llibertat de consciència. Les
organitzacions signatàries d’aquest manifest tenim la ferma voluntat de convertir aquest monument en
un lloc simbòlic per al conjunt de la ciutadania, que servisca com a lloc de trobada i reivindicació on fer
visible la nostra condemna als atacs a la llibertat de consciència.
En aquest sentit, escollir la data del 9 de desembre, respon al fet que aquest mateix dia de 1905 es va
votar la Llei francesa de Separació de l’Estat de les Religions, que va suposar una fita mundial en
l’àmbit del laïcisme de les institucions, seguint l’estela de la Declaració dels Drets de l’Home i del
Ciutadà de 1789. Data que coincideix també amb l’aprovació de la Constitució de la II República
espanyola, la primera amb un nítid caràcter laïcista a nivell mundial. El reconeixement de la llibertat de
consciència en aquesta constitució va ser fins i tot anterior al que es va establir a la Declaració
Universal dels Drets Humans de 1948.
Des de fa ja uns quants anys el 9 de desembre se celebra en tota Europa com el Dia per la Defensa del
Laïcisme i la Llibertat de Consciència.
Per la Llibertat de Consciència! Per un Estat laic!

DIA 12 DE DESEMBRE

19 HORES: Parlament entitats convocants
Centre Cultural LA NAU. Universitat de València
20 HORES: Homenatge a Gaietà Ripoll i performance a càrrec de l'actriu Lola López.
Escalinates del Mercat Central.
En un moment en què la igualtat de la ciutadania davant la llei i les llibertats públiques estan en
reculada, reivindicar el laïcisme i la llibertat de consciència, és la garantia que els poders públics
actuen amb neutralitat i ètica en tots els àmbits socials.

Més informació i adhesions: www.9diciembre.org

