Aportacions de la Lliga per la Laïcitat al document de bases del Pacte
Nacional per a la Immigració
Benvolguts i benvolgudes,
Des de la Lliga per la Laïcitat, organisme consultor de la Generalitat de
Catalunya pel que fa a les politiques relacionades amb els drets de llibertats
de pensament, de consciència i religió, eleva a la Secretaria d’Immigració de
la Generalitat de Catalunya les següents consideracions al document de bases
pel Pacte Nacional per a la Immigració:
• Que cal construir un teixit cívic fonamentat en els valors de la pluralitat, de
la tolerància activa i del respecte democràtic per a totes i cadascuna de les
opcions personals i socials que no intentin imposar-se per damunt de les
altres. Que, així entesa, la laïcitat és la garantia de diàleg i d’intercanvi
pacífic i fecund entre les persones i les idees. És, per tant, juntament amb la
justícia social i econòmica, garantia de pau civil en l’espai públic, que és la
casa comuna de totes i tots els membres de la societat.
• Que la laïcitat afavoreix la convivència en el pla de la igualtat entre totes
les possibles opcions espirituals, sense oposar-se a cap i respectant-les totes.
• Que la consciència dels ciutadans s’ha de formar en la vivència del
respecte, la pluralitat, la tolerància activa i la capacitat de compartir els
trets bàsics d’una ètica cívica que estableixi ponts de diàleg i no certifiqui
exclusions sota el pretext de la diversitat cultural o religiosa, que sovint
amaguen la submissió d’uns individus a uns altres en funció de relacions de
poder de caràcter autoritari. I que això és més greu quan els individus
afectats són menors d’edat, nens, adolescents o joves en les seves etapes de
formació.
• Que la tolerància activa que es desprèn del marc de la laïcitat és,
precisament, condició de possibilitat per a la convivència en la diversitat
d’una societat cada cop més plural en què les opcions han de poder
desenvolupar-se en el respecte igualitari a tots els drets per a totes les
persones.

Proposta d’esmenes de la Lliga per la Laïcitat al document de bades del
Pacte Nacional per a la Immigració. Repte 3. Conviure en la pluralitat
religiosa i de creences.
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168. Una societat és també
una societat que s’expressa
en una diversitat de visions
de la vida, tan religiosa com
espirituals.
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(cinquè paràgraf, primera línia)

El pluralisme religiós és el
resultat (...)
A aquest efecte,
l’Administració no pot
ignorar la realitat
religiosament dinàmica de la
societat catalana (...)
La laïcitat i el pluralisme
religiós han de permetre
(...)
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(cinquè paràgraf, primera línia)
Esmena d’eliminació
(cinquè paràgraf, segona línia)

Text Modificat
168. Una societat és també una societat
que s’expressa en una diversitat de visions
de la vida, mitjançant una rica pluralitat
d’opcions filosòfiques i orientacions
espirituals
El Pacte Nacional per a la Immigració
assumeix que la cultura pública comunia
respecta la pluralitat de creences, de
conviccions i d’opcions de pensament i de
consciència. I en respecta la igualtat de
drets, sense privilegis ni exclusions, en
la mesura en què aquestes opcions
respectin la integritat dels drets humans
per a totes les persones.
El pluralisme espiritual és el resultat (...)
(...) amb independència de la seva
nacionalitat , o opció individual lliure.
A aquest efecte, l’Administració no pot
ignorar la realitat culturalment i
espiritualment dinàmica de la societat
catalana (...)
La laïcitat i el pluralisme espiritual han
de permetre (...)
La laïcitat i el pluralisme religiós han de
permetre que les comunitats religioses i
de diverses adscripcions religioses
despleguin (...)

(...) les seves aportacions
com a actors de la societat
civil. A banda de la seva
activitat específicament
religiosa, i sovint com a part
indissociable d’aquesta, les
creences i conviccions
poden oferir contribucions
significatives al bé comú,
algunes amb incidència
directa en el fenomen
migratori

Reflexions entorn el reforç de les polítiques vigents:
49. Donar reconeixement institucional a totes les religions presents a
Catalunya i incloure, en la formació cultural religiosa, totes les religions
presents a Catalunya.
50. Gestionar la diversitat religiosa a les escoles garantint el respecte a les
pautes religioses personals i donant primacia al dret a l’educació, al
seguiment del currículum educatiu, a la convivència, a la seguretat, a la
comunicació i a la higiene.
Davant aquestes dues mesures de reforçament polític, la Lliga per la laïcitat
considera que:
-

-

-

En la formació cultural i religiosa s’ha d’incloure tots els corrents i
cosmovisions filosòfiques i religioses existents o no existents a
Catalunya.
Els infants, adolescents i joves han de tenir el dret -i la capacitat real
d’exercir-lo- de formar-se en els centres educatius sense que cap codi
de valors de caire dogmàtic i autoritari interfereixi en el lliure
desenvolupament de la seva consciència ni, com a conseqüència, siguin
separats per raó de creences.
La religió ha de ser exclosa de l'escola. L’àmbit de coneixement del fet
religiós -que la cultura laica, òbviament, no tan sols defensa i respecta,
sinó que garanteix- és el de les ciències socials i la història de la
cultura, i s’ha d’impartir en aquestes àrees pel professorat respectiu.
La formació religiosa que es desitgi obtenir no ha d’afectar, de cap
manera, ni l’espai públic ni els seus recursos. S’ha d’entendre com un
assumpte que pertany a l’estricta esfera privada dels individus i a la
relació que aquests vulguin mantenir amb les seves respectives
comunitats de creença.

