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PER UNA EDUCACIÓ LAICA:
Fora les religions dels centres
educatius!
El desplegament curricular de la LOMCE facilita que l’església perpetuï els seus dogmes en l’educació
pública a través de l’assignatura de religió.
En el darrers anys l’església està experimentant una constant pèrdua de «clients», a la vegada que té
dificultats per trobar relleu per la manca de candidats als seminaris. Cada cop més, l’església es veu avocada
a reclutar sacerdots i monges de les «missions» o del colonialisme hispànic a Llatinoamèrica.
Sumat a més a la mala imatge de la institució pels casos que es destapen a diari d’abusos a menors, les
cúpules eclesiàstiques redefineixen l’estratègia per guanyar-se la ciutadania.
L’església necessita passar a l’ofensiva per a mantenir-se com a poder de l’Estat davant l’augment del
laïcisme en la societat i en l’escola.

El dimarts 24, es publicaven en el BOE els currículums
de religió catòlica amb els nous textos bàsics per primària,

secundària i batxillerat. Una forma de «Catequitzar» dins
de les aules a través dels continguts que ha desenvolupat
la Conferència Episcopal Espanyola, gràcies als privilegis
heretats del Concordat entre l’Estat espanyol i el Vaticà al
1979, i que governs socialistes i populars han ajudat a
conservar.
S’escriu en el currículum publicat al BOE: «Dios ha
creado al ser humano para que sea feliz en relación
con Él. Los relatos bíblicos de la Creación y el Paraíso
ejemplifican bellamente la finalidad de la creación
de la persona y el mundo entero para su servicio»
Però, aquesta concepció arcaica i acientífica no és
queda en el espai íntim de les creences personals sinó
que envaeix i condemna les contràries o diferents: «No
obstante, els ser humano pretende apropiarse del don
de Dios prescindiendo de Él. En eso consiste el
pecado. Ese rechazo de Dios tiene como
consecuencia en el ser humano la imposibilidad de
ser feliz»

A la CGT som respectuoses amb totes les creences i
ideologies, tant polítiques com religioses, però ens oposem
radicalment al fet que aquestes creences personals
s’imparteixin a l’escola pública (que és de totes i de tots i
la seu del coneixement científic), finançades amb diners
públics i amb professorat que, depenent el seu nomenament
del bisbat, també és pagat pel Departament
d’Ensenyament.
La religió pertany a l’àmbit personal i no s’ha
d’impartir als centres educatius, ni a costa dels
fons públics.

· L’assignatura de religió a més comporta
perjudicis organitzatius i de segregació
d’alumnes en funció de les seves creences o
conviccions familiars. Separant a qui no vol fer
religió del grup-classe i castigant-lo a rebre una
assignatura alternativa avaluable que condicionarà
el seu expedient acadèmic.

· A l’escola no s’ha de difondre la doctrina
religiosa que té com a objectiu fer prevaler una fe
a través d’un projecte evangelitzador, moltes
vegades en contra de drets fonamentals (igualtat
de gènere, relacions sexuals, prevenció de
malalties, etc.).

A la CGT:
•

No volem una escola pública
adoctrinadora de consciències, sinó
una escola on es fomenti el lliure
pensament, la capacitat crítica i
reflexiva, la creativitat, els valors
socials...

•

Volem
una
escola
viva,
compensadora, diversa, sense culpes
ni pecats, sense por als inferns.

•

Defensem una educació laica que
fomenti las idees humanistes
universals, que eduqui en la pluralitat
i en el respecte als drets humans.

Una ESCOLA LAICA per:
les creients, els no creients, les
descregudes, els conversos, les
confuses, els agnòstics, les atees,..

PER A TOTS... PER A TOTES...
Per tot això:
NO A L’ASIGNATURA DE
RELIGIÓ A L’ESCOLA PÚBLICA

