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Davant les eleccions 2015...

LES DECISIONS POLÍTIQUES, AMB CONEIXEMENT
 

MANIFEST D'ARP-SOCIETAT PER A L'AVENÇ DEL PENSAMENT CRÍTIC

La Declaració Universal dels Drets Humans i  diversos acords internacionals ratificats per Espanya

recullen, entre d’altres drets i al mateix nivell, el de participar en el progrés científic i dels beneficis

que se’n derivin; assenyalen també l'obligació dels Estats de garantir el desenvolupament i la difusió

de la ciència i la cultura, i de respectar la llibertat per a la investigació científica i la creació.

La salvaguarda d'aquests drets pels poders públics no pot quedar a l'atzar de les posicions polítiques

de cada moment; la seva defensa, al contrari, obliga tots els representants polítics i el conjunt dels

ciutadans.

Un desenvolupament sostenible i que beneficiï tota la societat sense discriminacions requereix un

coneixement  científic  de  l'entorn;  aquest  coneixement  proporciona  les  millors  armes  contra  la

malaltia, la fam i altres xacres. Però per avançar-hi és imprescindible una política realista que valori la

ciència, que conegui les seves prioritats, el seu funcionament, els seus reptes, i que inverteixi el que

sigui necessari per a dotar-la de mitjans materials i humans.

La política científica ha d'evitar, d'una banda, el recel o fins i tot el rebuig d'alguns col·lectius contra

la ciència, malgrat els innegables avantatges que ha aportat a la humanitat; i per l'altra, la difusió de

teories pseudocientífiques que es recullen en programes de partits polítics de totes les tendències i

fins i tot es prenen com a base per a decisions d'aquests mateixos partits quan governen (teràpies

que no han demostrat eficàcia, creences errònies sobre la incidència en la salut de determinades

tecnologies o aliments...).

ARP-Societat per a l'Avenç del Pensament Crític insta que es faci arribar a la població la informació
adequada, tant a través de l'educació com dels mitjans de comunicació social. Això implica rebutjar

alarmes injustificades, aclarir idees irracionals i promoure la seva anàlisi pública i racional, així com no

contribuir a la seva difusió.

Insta també  els representants de la ciutadania que basin les seves decisions –especialment les
relatives a la salut– en els coneixements que aporten les investigacions científiques contrastades i

verificades, i considerin només els riscos comprovats o versemblants.

I, finalment, demana que s'eviti el finançament públic i el suport de les autoritats a l'adoctrinament
religiós en els centres educatius a fi que l'educació sigui laica i que l'alumnat es formi sobre la base

del coneixement científic i tecnològic, la crítica racional i la formació humanística i artística que li

permeti el desenvolupament ple i lliure de la seva pròpia personalitat. Els alumnes i les alumnes no

han de rebre en el mateix espai informacions contradictòries, com són les que es deriven de teories

científiques comprovades i les que es basen únicament en la fe i  en una suposada "revelació", la

creença en la qual és personal i subjectiva i no es basa en cap fet provat.
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