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Per una societat
i una escola laica:
religió fora de l'escola
Davant
la recent sentència del
Tribunal Constitucional, USTEC·STEs·
reitera la necessitat de derogar els acords
preconstitucionals amb l'Estat del Vaticà
La darrera sentència del Tribunal
Constitucional, en la qual es considera
raonable que la idoneïtat del professorat
de religió catòlica sigui establerta per
l'Església en funció del seu "testimoniatge personal", posa en una greu contradicció al mateix Estat amb la seva suposada
aconfessionalitat i el respecte dels drets
fonamentals del conjunt de la ciutadania.
La contradicció és tan flagrant que està
en dubte fins i tot la separació definida
entre Església católica i Estat.
Des d'USTEC·STEs defensem un
model d'escola laica que eduqui sense
dogmes, en valors humanistes i universals, en la pluralitat i en el respecte als
drets humans, en l'assumpció de la diferència i de la diversitat i en els valors
ètics, no sexistes i democràtics. Volem
una escola on se sentin còmodes tant
els no creients, com els creients.
L'alumnat, a l'escola, no pot ser segregats en funció de les creences o conviccions morals de les seves famílies. No
podem acceptar que es pregunti a les
famílies per les seves creences religioses, tal com expressen els reials decrets
d'ensenyaments mínims. No podem
permetre que s'obligui a l'alumnat que
no vol rebre ensenyaments de religió a
adaptar-se a l'horari i exigències dels
qui desitgen seguir imposant aquests
ensenyaments en l'horari lectiu, emparant-se en acords de clara inconstitucionalitat; en conseqüència l'única possibilitat que hi ha de respectar els drets de
tots i totes és que la religió surti de l'ho-

rari lectiu obligatori. I encar més, pensem que l'adoctrinament religiós ha de
tractar-se fora de l'escola, en l'àmbit
familiar o dins la respectiva comunitat
religiosa.
Cal recordar que USTEC·STEs, conjuntament amb la confederació STEs i
STE-EILAS (País Basc), hem interposat
els corresponents recursos, davant el
Tribunal Suprem, d'impugnació de la
disposició addicional segona de la LOE i
el seu desenvolupament d'ensenyaments
mínims en educació infantil, primària i
secundària.
No es pot seguir argumentant que els
Acords amb la Santa Seu (1976 i 1979)

i el Concordat de 1956 siguin un mur
insalvable per avançar cap a l'escola
laica. Exigim la seva derogació. La
Constitució garanteix el dret a l'educació, no a l'adoctrinament religiós.
L'estudi crític de qualsevol fet històric
significatiu, tant religiós com no religiós, ha de fer-se incorporant-lo al
currículum general i per a tot l'alumnat.
Exigim la derogació immediata dels
acords amb el Vaticà, que la religió surti
fora del currículum escolar comú, que
cap simbologia religiosa tingui presència
institucional als centres escolars i que
amb diners públics no es pagui cap adoctrinament religiós.

