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Seminari Ciutadella, 8 abril 2019
La llibertat religiosa és un dret humà fonamental. S'ha dit amb raó que "és el punt àlgid
de totes les llibertats" (Benet XVI, Ecclesia in medio oriente, 26). L'existència
d'autèntica llibertat religiosa és una mostra del respecte efectiu de les altres llibertats
per part de l'Estat. No obstant això, quan s'ataca la llibertat religiosa, fàcilment es
compromet la resta de llibertats.
El dret sagrat i inalienable de llibertat religiosa abasta tant la llibertat de les persones
com de les comunitats i esglésies i es refereix tant a la llibertat de seguir la pròpia
consciència com a la llibertat de culte. Les persones tenen dret de professar la seva
pròpia religió, a edificar llocs de culte i utilitzar els seus símbols, sense comprometre la
seva llibertat ni posar en perill la seva vida.
Les formes de coacció de la llibertat religiosa són múltiples. Algunes vegades es
mostren amb evidència amb la prohibició d'edificar llocs de culte o de manifestar
públicament les creences. Altres vegades aquests atacs a la llibertat són més subtils i
consisteixen en discriminar qui pensa de manera diferent o en impedir que els creients
manifestin la seva fe en la vida pública. El Papa Francesc ha parlat de la tendència a
privatitzar les religions, "amb la pretensió de reduir-les al silenci i la foscor de la
consciència de cadascú, o a la marginalitat del recinte tancat dels temples, sinagogues
o mesquites" (EG 255). I ha dit que "es tractaria, en definitiva, d'una nova forma de
discriminació i d'autoritarisme" (Ibíd.).
Una manera de contribuir a la defensa de la llibertat religiosa és denunciar la
discriminació i la persecució que pateixen en alguns països les persones religioses en
raó de la seva fe. És important donar a conèixer i denunciar les violacions d'aquest
dret, per augmentar la sensibilitat de la nostra societat davant d'un dret fonamental,
que tots els Estats han de protegir i custodiar.
Des de fa anys la Fundació Pontifícia "Ajuda a l'Església Necessitada" realitza uns
informes molt complets en els quals s'exposa la situació de la llibertat religiosa al món.
Comptam avui amb na Marta García i N’Ariadna Blanco, que exposaran les conclusions
de l'últim informe realitzat de juny de 2016 a juny de 2018. Agraïm la seva presència
entre nosaltres, que ens ajudarà a sensibilitzar-nos en defensa d'una llibertat bàsica de
la persona humana
Una darrera observació. La defensa de la llibertat religiosa no és només qüestió de les
persones creients, sinó que ha de ser una preocupació de tota la societat, perquè quan
es limita la llibertat de professar unes creences o la llibertat de consciència, fàcilment
són qüestionades les altres llibertats. I sense llibertat no és possible arribar a aquesta
veritat, a la qual tots els éssers humans aspiram.

PALABRAS EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA
Seminario Ciutadella, 8 de abril de 2019
La libertad religiosa es un derecho humano fundamental. Se ha dicho con razón que
“es la cima de todas las libertades” (Benedicto XVI, Ecclesia in medio oriente, 26). La
existencia de auténtica libertad religiosa es muestra de respeto de las demás
libertades por parte del Estado. Sin embargo, cuando se ataca la libertad religiosa,
fácilmente se compromete el resto de libertades.
El derecho sagrado e inalienable de libertad religiosa abarca tanto la libertad de las
personas como de las comunidades e iglesias y se refiere tanto a la libertad de seguir la
propia conciencia como a la libertad de culto. Las personas tienen derecho de profesar
su propia religión, a edificar lugares de culto y utilizar sus símbolos, sin comprometer
su libertad ni poner en peligro su vida.
Las formas de coacción de la libertad religiosa son múltiples. Algunas veces se
muestran con evidencia con la prohibición de edificar lugares de culto o de manifestar
públicamente las creencias. Otras veces estos ataques a la libertad son más sutiles y
consisten en discriminar a quien piensa de modo diferente o en impedir que los
creyentes manifiesten su fe en la vida pública. El Papa Francisco ha hablado de la
tendencia a privatizar las religiones, “con la pretensión de reducirlas al silencio y la
oscuridad de la conciencia de cada uno, o a la marginalidad del recinto cerrado de los
templos, sinagogas o mezquitas” (EG 255). Y ha dicho que “se trataría, en definitiva, de
una nueva forma de discriminación y de autoritarismo”.
Una forma de contribuir a la defensa de la libertad religiosa es denunciar la
discriminación y la persecución que padecen en algunos países las personas religiosas
en razón de su fe. Es importante dar a conocer y denunciar las violaciones de este
derecho, para aumentar la sensibilidad de nuestra sociedad ante un derecho
fundamental, que todos los Estados deben proteger y custodiar.
Desde hace años la Fundación Pontificia “Ayuda a la Iglesia Necesitada” realiza unos
informes muy completos en los que se expone la situación de la libertad religiosa en el
mundo. Contamos hoy con Marta García y Ariadna Blanco, que expondrán las
conclusiones del último informe realizado de junio de 2016 a junio de 2018.
Agradecemos su presencia entre nosotros, que nos ayudará a sensibilizarnos en
defensa de una libertad básica del ser humano.
Una última observación. La defensa de la libertad religiosa no es sólo cuestión de las
personas creyentes, sino que debe ser una preocupación de toda la sociedad, porque
cuando se limita la libertad de profesar unas creencias o la libertad de conciencia,
fácilmente son cuestionadas las demás libertades. Y sin libertad no es posible alcanzar
esa verdad, a la que todos los seres humanos aspiramos.

