Cenzura w Radzie Europy

G

uy Langagne, który na polecenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

sporządził raport nt. Zagrożenia kreacjonizmu dla edukacji, nie mógł zaprezentowaćswej pracy
na jego forum, mimo uzyskania wstępnej akceptacji ze strony Komisji Kultury, Nauki i
Edukacji. Ten punkt porządku obrad został zdjęty sine die (bezterminowo).
Francuska Federacja Wolnej Myśli potępia tę decyzję jako nietolerowalny akt cenzury
narzucony zgromadzeniu politycznemu przez religijne grupy nacisku wszelkich obrządków.
Przeciwnie do tego, co zwolennicy retenebracji chcieliby podnieść do rangi oficjalnego
dogmatu, żywy świat nie został stworzony ex nihilo w ciągu siedmiu dni. Jest on produktem
ewolucji, mechanizmy której wykazał Karol Darwin, spadkobierca wielkich przedstawicieli nauki
XVIII wieku, w szczególności Lamarcka i Linneusza.
Francuska Federacja Wolnej Myśli żąda wniesienia raportu Langagne'a do porządku obrad
następnej sesji plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w październiku
bieżącego roku.
Oryginalny tekst
Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów w pełni popiera zdanie NFWM Francji umieszczenia
w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy raportu
„Zagrożenia kreacjonizmu dla edukacji". Wyrażamy sprzeciw wobec cenzury w łonie Rady
Europy szkodzącej rozwojowi nauki i jej propagowaniu w społeczeństwie. Wzywamy wszystkie
europejskie organizacje promujące światopogląd naukowy, by przyłączyły się do tego apelu i
wystąpiły przeciwko wspieraniu obskurantyzmu w Europie. [NS]
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