Manifest per una Universitat de Lleida lliure de
feixisme.
Aquest país és fruit de la feina incansable de totes les dones i homes que han
ajudat a construir el que som. Dones i homes que han lluitat —sovint en
condicions difícils i inicialment sense el suport de la majoria— per la justícia social,
per la democràcia, per l’educació, per la cultura o, senzillament, per la dignitat
humana.
Aquestes lluites han contribuït de forma molt important a la cohesió del país, dins
la diversitat, ja que han unit persones de diferents procedències en una causa
compartida. Són la plasmació de la visió d’en Paco Candel, de “Catalunya, un sol
poble”.
És precisament per això que volem denunciar l'actitud d'Alberto Luque,
professor d'Història de l'Art de la Universitat de Lleida, pels comentaris racistes,
xenòfobs, LGTBIfòbics i contra les persones amb discapacitat.
Amb aquest extracte de les 43 afirmacions exposades (segons les seves alumnes)
en les seves classes com:
•

“Una mujer maltratada después de un maltrato, busca otro”.

•

“Manifestarse por la violencia machista es como manifestarse por el
cáncer, es decir, no sirve de nada”

•

“La muerte de las mujeres en violencia doméstica no es para tanto, 1 de
cada 3 muertes son hombres”.

•

“De cada 1000 individuos hay algunos que salen homosexuales, tantos
que salen pederastas, tantos que salen criminales”.

•

“No sirve de nada ser antifascista, antirracista porque forma parte de la
historia y no hay que hurgar en el pasado”.

•

“Hitler lo hizo bien porque gano”.

•

“El patriarcado y el machismo es una doctrina, una forma de enseñar y no
se ha demostrado que sea algo malo”.

•

"Los gitanos no tienen cultura gitana pero no tienen cultura ya que no val
al colegio. El colectivo gitano es inculto respecto el nuestro, tienen su
propia cultura y dentro de la suya hay la cultura y la incultura".

•

“No se pueden comparar culturas, la cultura blanca es la superior”.

•

“El ADN es como una cadena de ordenador, hay veces que la red tiene
fallos y algunos dispositivos dejan de funcionar. Los discapacitados debido
a una mutación genética, son como un fallo de red, es como si nacieran
sin cabeza o sin corazón por lo tanto no merecen vivir”.

Ha posat en perill la convivència pacífica entre els diferents col·lectius que
cohabiten en el si de la comunitat educativa de la Universitat de Lleida.
En aquest sentit, cal recordar el que preveu la Convenció sobre els drets de les
persones amb discapacitat i el seu Protocol Facultatiu, que van ser aprovats el
13 de desembre de 2006 a la seu de les Nacions Unides a Nova York. Es tracta
del primer instrument ampli de drets humans del segle XXI i la primera convenció
de drets humans que s'obre a la signatura de les organitzacions regionals
d'integració. Assenyala un "canvi paradigmàtic" de les actituds i enfocaments
respecte de les persones amb discapacitat.
Aquest document va ser subscrit per l'Estat espanyol el 21 d'abril de 2008,
publicant-lo en el Butlletí Oficial de l'Estat, al BOE número 96, entrant
automàticament en vigor a partir d'aquesta data.
Per tant, els drets de les persones amb discapacitat es troben recollits en
l'ordenament jurídic espanyol. Els que no estiguin especificats, o els matisos que
sigui necessari expressar, els cobreix la pròpia Convenció dels drets de les
persones amb discapacitat de les Nacions Unides.
És per tot això que sol·licitem al Rector de la Universitat de Lleida, que aporti
tota la informació de la que disposa. I que s'actuï amb celeritat per aclarir aquests
fets d'inspiració feixista.
Així doncs, amb aquest document volem manifestar la nostra preocupació, per la
deriva que pugui suposar en la comunitat educativa, de la pròpia Universitat de
Lleida, fets com aquests. Per tant, exigim un actuació decidida dels òrgans de
govern de la mateixa Universitat, per posar llum als fets i depurar totes les
responsabilitats, de qualsevol índole, que emanin de l’actuació d’aquesta
persona.
Lleida, 30 de maig de el 2019.

