Què respondria Kant a la pandèmia COVID-19?
Kant ens diria que cal seguir l’imperatiu categòric: una norma racional i universalment vàlida
seguida “per deure”, val a dir per una exigència universal de la raó, és la millor eina per enfrontar-se al covit-19.
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Kant va resumir la seva proposta ètica en el que s’anomena l’imperatiu categòric que no ens diu
què hem de fer, sinó com hem de fer-ho (és a dir la forma o la manera d’obrar ―per això diem
que l’ètica kantiana és “formal”).

A Kant no li interessava si el que fem té bones o males conseqüències, ni si actuem bé
perquè som de bona jeia, sinó si actuem racionalment. Per ser moral cal ser raonable..

El seu criteri s’anomena imperatiu categòric. Hi ha diverses formulacions de l’imperatiu
categòric, però les que ens interessa son dues:

«Obra segons una regla tal que la teva acció pugui esdevenir llei universal de la
raó».
«Obra de tal manera que consideris la humanitat, tant en la teva persona com
en la de qualsevol altre, sempre com una finalitat i mai com un mitjà».

Els seus imperatius tenen tres conseqüències importants:

a) NO hem de fer coses perquè tothom les fa ni perquè ens les manen, sinó perquè
és racional fer-les.
b) Obligar els altres a fer coses irracionals i estúpides no és tan sols irracional i
estúpid, és un insult a la dignitat de les persones que son éssers racional i no són
eines del meu poder.

c) NO són acceptables privilegis morals per a ningú. No puc exigir que algú faci el que
jo no faig.

Per tant, segons Kant en temps de Coronavirus:

 NO HEM D’ACAPARAR AL SUPER, NI POSAR-NOS COMPRAR PAPER DE
VÀTER PER PÀNIC, COM SI EL MÓN S’ACABÉS!

 NO HEM D’ACCEPTAR L’AÏLLAMENT, NI EL MENYSTENIMENT DE NINGÚ.

 NO HEM DE POSAR L’INTERÈS PERSONAL (EL QUE JO VULL) PER SOBRE
DE L’INTERÈS COL·LECTIU.NI TAMPOC ACCEPTAR PRIVILEGIS D’ALGUNS.
 NO PODEM ACCEPTAR QUE NINGÚ RETALLI LES LLIBERTATS DE TOTS EN
PROFIT SEU, NI ENS OBLIGI A ACTUAR SENSE RAONAR-NOS EL QUE FA.

Aquests dies de confinament pel coronavirus hem vist com tots hem de fer més cues
als supermercat perquè alguns acaparen. O hem vist que gent mal pagada com els
auxiliars dels geriàtrics són fonamentals per a la salut ― SI ACTUÉSSIM D’ACORD
A L’IMPERATIU CATEGÒRIC KANTIÀ AQUESTES SITUACIONS NO ES PRODUIRIEN!

