Consell 10. Com posar de moda el nostre moviment
El meu nom és Srdja Popovic i això és Everiday Rebellion. Al consell d’avui us parlaré de com
posar el nostre moviment de moda.
Si mirem alguns exemples exitosos de moviments noviolents, veiem que, malgrat que hagin
estat capaços de construir una unitat, tenir una bona planificació, una bona disciplina
noviolenta, una bona estratègia o unes bones tàctiques, hi ha una cosa molt important que
hem pogut veure en cultures molt diferents, com a Ucraïna, Sèrbia, Xile i fins i tot Egipte: els
seus moviments es van posar de moda.
D’ençà de Woodstock, aquests moviments han representat el millor de cada moment. I darrera
d’això hi ha intenció i estratègia, l’ús de símbols, d’eslògans i fins i tot de la música per crear un
ambient festiu. A Belgrad vam organitzar una gran festa al carrer entre cordons policials cap el
96 o 97, que va durar gairebé 72 hores, cantant i ballant... Com a la plaça Tahrir, a El Caire, on
cada vespre s’hi anaven afegint més i més joves.
Això construeix una identitat de grup però també una espècie d’orgull de pertànyer al
moviment. Fixeu-vos com anava la cosa a Sèrbia: Si no eres membre d’Otpor!, si no anaves a
les accions, si no portaves la samarreta no eres ningú. Hi ha una anècdota d’un noi que tenia
l’equipament d’un jugador estrella. Un dia va rentar la nostra samarreta i l’equipament i ho va
estendre al balcó. Al dia següent va descobrir que algú s’havia enfilat fins el seu balcó i li havia
robat la samarreta de Otpor!, no pas la del futbol. Vam aconseguir que el moviment fos
realment popular.
També vam aconseguir crear una espècie de rivalitat interna. Una cosa que vam aconseguir va
ser que, el fet que et detinguessin fos el millor que et podia passar. Si no et detenien, almenys
una vegada, no eres ningú, no podies sortir, no aconseguies cap cita ni anar-te’n al llit amb
ningú. És important crear aquesta rivalitat interna i un sentiment de pertinença poderós.
Penseu com podeu aconseguir que el vostre moviment estigui de moda, és molt important.
Que passeu un bon vespre.
Prou desitjar. Feu que passi.
https://www.youtube.com/watch?v=lftls4axKSI

