
RESOLUCIO DEL COLOQUI “LIBERTAD DE CONSCIENCIA, LLIBERTAD PER 
A LA CIÈNCIA”, LILLE, 16-17 de Maig de 2014 

 
 
 
Els participants en el col·loqui “Llibertat de consciencia, llibertat per a la Ciència”, 
reunits a la Universitat de Lille 1 a Villeneuve d’Ascq, els dies 16 i 17 de maig de 2014, 
constaten que la recerca científica s’enfronta a  dificultats lligades a les resistències dels 
obscurantismes religiosos tradicionals i de nous obscurantismes que es manifesten sota 
la forma de un relativisme animat per actituds ideològiques o per decisions dogmàtiques 
relatives a l’objecte de les recerques. Això porta, en els casos mes greus, a la destrucció 
violenta d’experiències científiques, al retrocés del progrés del coneixement i al 
bloqueig dels projectes de recerca. 
 
Els participants ho reafirmen: la recerca científica es fonamenta en el dubte i no sabria 
prosperar sota la pressió dels que, científics o no, pretenen posseir la veritat. La llibertat 
de la recerca ha de ser preservada o conquerida a Europa. 
 
Insisteixen en subratllar igualment que les tuteles científiques, els governs i les 
instancies supranacionals, lluny de protegir les investigadors de la pressió dels lobbys 
econòmics i financers, accentuen les incitacions a sotmetre-s’hi. 
 
Les decisions de salut publica i els debats ètics relatius a les aplicacions de les 
tecnologies, els avenços o les noves demandes socials, han d’obeir al principi de laïcitat, 
es a dir, han de ser mantinguts apartats dels lobbys religiosos i d’altres. Aquestes 
decisions es veurien reduïdes a no res si l’accés al les cures no estigues assegurat, pel fet 
de la destrucció dels sistemes de seguretat social. 
 
Finalment, constaten que els reptes de la recerca científica son freqüentment transvestits 
pels mitjans i poc entesos pel gran públic, insisteixen en la importància crucial de 
l’ensenyament de les ciències i de la promoció d’ una veritable cultura científica. 
 
Els participants reprenen la declaració adoptada a Barcelona l’any 2011, que resta 
plenament d’actualitat, i decideixen reduplicar-la en les actes del citat col·loqui. 
 
Aquest col· loqui s’ha dut a terme per iniciativa de la Federació Nacional del Lliure Pensament (FNLP-
França), la Federació dels Amics de la Moral Laica (FAML-Belgica), la Federació Humanista Europea 
(FHE) i l’Associació Internacional del lliure Pensament (AILP). 
 
Amb el concurs de: La Universitat de Lille 1, el Consell General del Nord, Radio Campus Lille, la 
Federació del Nord del Lliure Pensament, la Unió Racionalista, Ajuda Mútua i Solidaritat dels Lliure 
Pensadors de França, la Universitat Lliure de Bruxelles, la Universitat de Mons, la Associació de Bioètica 
i Dret de la Universitat de Barcelona, la vila de Villeneuve d’Ascq i la Regió Nord Pas-de-Calais. 
 
 
Contacte:  michel.godicheau@fnlp.fr o scharles@ulb.ac.be 
 
 


