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Valors republicans: Valors de futur. Feminisme. Drets de
ciutadania

- L’objectiu d’aquest treball és iniciar un debat sobre els valors
republicans entenent que aquests valors formen part del patrimoni
de les Comissions Obreres des de la seva fundació. És una reflexió
oberta que no prefigura la forma política ni un àmbit territorial
concret de referència.
- Entenem que reconèixer i projectar els valors republicans pot ser un
punt de trobada de diverses aspiracions de l’esquerra social i
política i una oportunitat per reconstruir un projecte compartit des
d’aquests valors.
- Creiem que és de dels valors republicans com millor podem lluitar
contra les desigualtats o contribuir a reconstruir un projecte d’estat
capaç d’incorporar nous consensos. Aquests valors poden ser una
base d’entesa per aconseguir que el repartiment de la riquesa sigui
més justa.
- Cal tenir present que quan parlem dels valors republicans es tracta
de quelcom més que un canvi en la forma d’Estat. Pensem que són
els valors de la ciutadania els que han de fonamentar l’estructura
política.
- Per això, volem associar els valors republicans als conceptes de
democràcia avançada i democràcia social. No totes les apel·lacions
republicanes es fan des d’aquests valors. Pot haver republicanisme
sense valors republicans.

- El republicanisme, no obstant, s’associa històricament amb la
democràcia i es relaciona amb fomentar una cultura cívica més
robusta, assolir una major igualtat social i organitzar unes
institucions polítiques que afavoreixin la participació social.
- Si fem una ullada a l’exterior veurem com els valors republicans
tenen una llarga tradició en països del nostre entorn, i de més enllà,
que entronca amb el racionalisme i l’ humanisme il·lustrat. Un
compromís republicà centrat en el bé comú i en l’ètica de les
persones que es recull en diverses Constitucions i en la Declaració
Universal dels Drets Humans.
- Partint de la base que els principis de llibertat, igualtat i fraternitat
són valors republicans històrics i de referència universal, caldria
desenvolupar valors com:
- La defensa d’allò que és públic.
- La formació de ciutadans i ciutadanes amb un sentit crític.
- Els valors del feminisme i de la igualtat entre homes i dones.
- La defensa del medi ambient per assegurar la supervivència de les
generacions presents i futures.
- La justícia social i la lluita contra les desigualtats- La participació col·lectiva i la capacitat de decidir de la ciutadania
sobre el seu futur.
- La laïcitat com a règim social de convivència legitimat per la
sobirania popular.
- La lluita contra qualsevol tipus de discriminació.

- La meritocràcia davant els privilegis, l’ètica i la exemplaritat, que
tots els càrrec siguin electes.
- L’existència d’identitats compartides i no excloents.

- Aspectes claus del projecte republicà són la creació d’una societat
civil que participi plenament en la vida política i la consciència de la
importància d’una educació laica i pública per a la formació de la
ciutadania.
- Des d’una perspectiva històrica cal recordar que els valors
republicans van voler transformar Espanya per convertir-la en un
país més just i modern. Es van reconèixer drets de les dones que
fins aleshores els havien estat negats, es va intentar universalitzar
l’educació i la cultura, esdevenir un país laic, construir un país
federal, modernitzar la justícia, fer efectiva la separació de poders,
etc. És un llegat que cal tenir present no amb nostàlgia sinó des
d’una mirada de futur.
- Els valors republicans no es poden plantejar com una revenja
històrica, ni poden ser un mer eslògan, sinó com una oportunitat
per abordar els importants problemes que tenim per davant.
- Estem davant d’un debat de civilització per configurar un nou
contracte social i on els valors republicans poden jugar un paper
essencial. La millor forma d’avançar es fer pedagogia d’aquests
valors.

