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I. COMPROMÍS AMB LA LLIBERTAT
Les dones i els homes que integrem les candidatures al Congrés i al Senat
d’Esquerra Republicana som conscients del moment històric que viu el país. I sabem
que les eleccions del 10-N s’emmarquen en un context marcat per la crisi de l’Estat
espanyol i per un clima de repressió en relació amb Catalunya.
La defensa del dret a l’autodeterminació, el reclam de l’amnistia i la necessitat de
recuperar els drets econòmics i socials depenen, també, dels resultats que puguem
obtenir en aquestes eleccions. Ara és el moment de fer-nos sentir una altra vegada.
I és per tot això que nosaltres ens comprometem a treballar per construir aquesta
sortida política basada en els drets i en la democràcia, mitjançant el següent
Compromís amb la llibertat:
1. Rebutjar la sentència injusta i injustificable contra l'independentisme i
denunciar la repressió.
2. Defensar el dret de la ciutadania de Catalunya a exercir el dret a
l’autodeterminació a través d’un referèndum.
3. Teixir una gran aliança popular i democràtica per a un acord polític al
voltant de l’amnistia.
4. Denunciar i combatre l’estratègia repressiva de l’Estat.
5. Ser la millor garantia pel que fa a la defensa dels drets i les llibertats de la
ciutadania.
6. Promoure els valors republicans, la transparència i el retiment de comptes.
7. Combatre les desigualtats de gènere i ser inflexibles amb qualsevol
manifestació de violència masclista.
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8. Protegir els interessos de les classes populars i l’economia innovadora i
productiva.
9. Reforçar el model català de ciutadania, obert a gent de totes les procedències
i respectuós amb tothom.
10. Fer front a l’emergència climàtica i revertir els efectes del canvi climàtic.
11. Fer una atenció especial a la defensa dels Països Catalans, reivindicant en
tot moment el dret a l’autodeterminació dels diferents territoris que els componen.
12. Generar espais d’actuació comuna amb les forces independentistes. I també
teixir complicitats amb l’esquerra independentista del País Basc i Galícia i amb
col·lectius i moviments progressistes d’arreu de l’Estat.
13. Treballar per la República Catalana, perquè és l’única opció possible per
garantir la democràcia, la justícia social, la igualtat d’oportunitats, els drets i les
llibertats. I per aconseguir-ho, hem de continuar enfortint-nos, per tornar-hi.
i tornar més forts.

