MANIFEST DE LA PLATAFORMA REPUBLICANA
SOBIRANIA VALENCIANA

Per la llibertat d’un poble
Per la República
La fi de la transició valenciana és un fet innegable a hores
d’ara. El model pactat fa quasi tres dècades entre el PSOE, el PCE i els franquistes
ja no dona més de sí. El sucursalisme espanyolista no pot atendre les necessitats i
preocupacions del País Valencià.
Des de la plataforma republicana SOBIRANIA VALENCIANA reivindiquem la
Ruptura Democràtica trenta anys ajornada. Ni la Constitució de 1978 ni la llei
orgànica espanyola anomenada Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana,
són els instruments adients per a desenvolupar-nos com a poble lliure i sobirà. La
república que proposem té cada ciutadà com a centre i subjecte de la seua
legitimitat.
És per això que reivindiquem un objectiu clar i entenedor: la República Valenciana
com un nou Estat lliure i sobirà a Europa, fruit d’un procés constituent propi.
La nostra proposta no sols és una superació del règim sorgit de la transició sinó
que aspirem a una regeneració de la vida pública valenciana i a una nova manera
d’entendre la representació política institucional en la qual els sistemes
d’intervenció i fiscalització de les institucions públiques tinguen un paper central.
Reivindiquem els valors republicans en clau valenciana:
- Fomentar la ciutadania valenciana republicana, a través del principi de
la llibertat entesa com a no dominació, amb una nova formulació del
principi democràtic d’autodeterminació individual, la separació estricta de
poders i el principi de subsidiarietat en el marc d’una República
Democràtica.
- La projecció global de la República Valenciana com una república
mediterrània de llibertats, convivència, altermundista i d’unió solidària
amb totes les nacions del món.
- El foment dels valors de la confiança i cooperació entre els ciutadans
front al foment de la desconfiança i el canibalisme social. La garantia de
la justícia i els drets socials, compromesa amb el poble treballador i els
més desafavorits. - Per la solidaritat intergeneracional.
- Una nova cultura del compromís polític en els afers públics.
- El foment de la generositat enfront de la cobdícia depredadora i l’actual
model socioeconòmic que ens imposa un sistema de vida que impedeix el
lliure desenvolupament de la persona, aplicant l’ecologia mediambiental,
social i personal.
La Plataforma Republicana Sobirania Valenciana fa una crida a tots els valencians
a anar agermanats a la manifestació republicana del 19 d’abril, darrere de la
pancarta amb el lema: REPÚBLICA VALENCIANA, LLIURE I SOBIRANA.
Visca la República Valenciana!!!

