Zachodnioeuropejski Instytut Badań i Poszukiwań
Deklaracja
Zachodnioeuropejski Instytut B ad ań i P o s zu k iw ań "I.D.E.R.N.E." jest
stowarzyszeniem Obywateli i Ludzi Wolnych, zrzeszającym zwolenników wartości
wolnomularstwa w ich szczególnie uniwersalnym aspekcie i zdecydowanych na wspólne
wykorzystywanie działań i idei w celu rozpowszechniania jednocześnie z myślą europejską
zasady laickości i wartości humanistycznych, które w naszym przekonaniu są niezbędne dla
porozumienia między narodami.
Zważywszy, że myśl świecka napotyka trudności w zdobyciu pierwszoplanowej
pozycji w Europie ze względu na ponoszony przez współczesne społeczeństwo państw
wchodzących w jej skład ciężar historii, kultur i instytucji religijnych, działalność nasza ma
na celu pobudzania tejże myśli, na tyle o ile uważamy ją za niezbędny ferment struktury
kulturowej spójnej całości politycznej.
Szczególnie ważne jest dla nas popieranie absolutnej wolności sumienia,
pojmowanej jako gwarancja prawidłowego sprawowania demokracji w atmosferze spokoju
sprzyjającej określaniu i redagowaniu praw zmierzających do poprawy warunków
życiowych wszystkich. W konsekwencji, postrzegamy myśl laicką, która jest jak spoiwo
przetwarzające tęczę w mozaikę i podstawa równości, jako czynnik intelektualnego i
społecznego postępu, jako główny element odpowiedzi na zapytania związane z
t r u d n o śc i a m i sp o łecznymi i poszukiwaniem równowagi opartej na zasa d a c h
humanistycznych pozwalających na swobodny rozwój jednostek i zapewniających pokój.
Stwierdzając, że w sferze europejskiej jedynie Francja wpisała do swojej Konstytucji
laickość opartą na prawach człowieka, rozdziale Kościoła od Państwa oraz odrzuceniu
relatywizmu kulturalnego, dążymy do rozszerzenia zasięgu myśli laickiej jako zasady
organizacji wszeikiej społeczności ludzkiej i warunku życia społecznego wolnego od
ograniczeń narzuconych przez stowarzyszenia religijne.
Występując z propozycją ustanowienia tej zasady jako zakresu odniesienia dla
wspólnoty europejskiej rozumianej w szerokim znaczeniu, na podstawie wartości
wolnomularskich, które pozwoliły na jej rozkwit, zamierzamy ułatwiać kształcenie sióstr,
i braci w kwestii dobrodziejstw struktury europejskiej, której kontury pozostają jeszcze do
określenia. W tym celu pragniemy faworyzować indywidualne i zbiorowe dojście do
świadomości stanowiące przyszły i niezbędny warunek utrzymania pokoju, stabilności,
postępu społecznego i sprawiedliwości w Europie, jak również główne narzędzie do walki
ze wzrostem komunotaryzmów, które, zgodnie z definicją, nie sprzyjają rozwojowi
autentycznej wo ln o ści sumienia i rzeczywistej tolerancji. Liczymy ró wn ież na
rozprzestrzenienie sic naszych poglądów poprzez upowszechnianie wyników popieranych
przez nas prac badawczych oraz organizowanie imprez mających na celu zapoznanie
publiczności z tymi pracami, a także poprzez ułatwianie wymian między naukowcami
dzięki rozwojowi sieci transpaństwowych.
Wolnomularze połączeni więzami uniwersalnego braterstwa, pragniemy rozpostrzeć,
dla przykładu, jego mowę i pismo oraz dobrodziejstwa na całą wspólnotę europejską
umieszczając istotę ludzką w jej ośrodku i usiłując zjednoczyć to, co jest rozproszone w
duchu szacunku dla wszelkich różnic oraz wspólnej harmonii.

