A Escola Waldorf Rudolf Steiner, representada pelo seu Núcleo de Direção, pela sua
Comissão de Inclusão e Diversidade e pelas coordenações dos três graus, posiciona-se com
total repúdio ao "Manifesto aberto Ideologia de Gênero", que está circulando entre os meios
antroposóficos e em nossas comunidades Waldorf.
Nós da EWRS respeitamos a diversidade. Nela se manifesta o fato de que cada ser humano
constitui uma “espécie” em si. Reconhecemos que a aceitação dessa diversidade é o caminho
para a construção de uma sociedade mais justa, que respeitar existências plurais e diversas
não só é um ato de humanidade e respeito à dignidade humana, como também uma obrigação
e acato à lei.
Reconhecemos os avanços recentes e relevantes quanto ao entendimento das questões de
gênero, identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual e sexualidade e
entendemos que eles têm papel essencial na ampliação de nossa compreensão sobre esses
temas. Assumimos, como propõe Rudolf Steiner, que é fundamental que os educadores se
mantenham conectados com os acontecimentos da atualidade que impactam diretamente a
vida de muitos de nossos alunos.
Respeitamos todas as famílias. As famílias LGBTQIA+ serão respeitadas em sua integridade,
constituição, formação e a elas não serão imputados pré-julgamentos, ou julgamentos
negativos.
Respeitamos a democracia. Reconhecemos que o espaço da escola deve sempre ser
democrático, de livre pensar e apartidário.
O manifesto citado acima pertence e foi disseminado por um pequeno grupo e não deve ser
tomado como opinião das demais entidades e organizações.
Com coragem e senso de responsabilidade, afirmamos que o caminho para uma sociedade
melhor é o caminho do respeito, da escuta e do acolhimento de todos os grupos existentes
na sociedade, independente de credo, estrato social, gênero, de serem racializados ou não,
LGBTQIA+, portadores de deficiência, em sua rica diversidade.
Uma escola deve ser um microcosmo representativo da sociedade em que está inserida, e
nela exercitarmos o aprendizado e o convívio, buscando harmonia, paz, respeito e
fraternidade, permitindo que cada ser desenvolva sua potencialidade de forma plena.
Só assim desconstruiremos estigmas e preconceitos, e construiremos caminhos para um
futuro melhor.
Esse é o verdadeiro legado de Rudolf Steiner.
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