
Consell 15. Convertir la repressió en un “bumerang” 

 

El meu nom és Srdja Popovic i  això és Everiday Rebellion. El capítol d’avui  és “com fer que a 
l’opressor li surti el tret per la culata”. 

A Sèrbia vam inventar el que en dèiem “pla B”, perquè ens agraden aquests noms i perquè els 
serbis pequem de no tenir mai un pla, i quan sembla que en tens un et tornes atractiu.  

Com que ens arrestaven per centenars i a vegades milers, havíem de desenvolupar un sistema 
que generés solidaritat i protecció pels detinguts. Podeu utilitzar aquest sistema o descarregar-
lo d’internet i és molt eficient.  

En primer lloc, teníem un missatge predeterminat al telèfon, que avisava de la seva detenció. 
En el moment de ser detingut envies el missatge a la gent que coneixes. La rapidesa és la major 
protecció. En segon lloc, abans d’anar a l’indret on podies ser detingut o quan participaves en 
alguna activitat política, els activistes d’Otpor ja havien signat l’autorització amb l’advocat, per 
tal d’assegurar-nos per endavant que hi hagués un advocat per representar als detinguts. En 
tercer lloc, un grup de persones informa als teus pares i als teus amics que has estat detingut, 
així t’assegures que ho sabran. En quart lloc, hi ha una manera de convocar a la gent davant de 
les comissaries: sabíem quins voluntaris estaven disponibles cada dia i en convocàvem un bon 
munt per seure allà al davant, molt tranquils, amb noviolència, cantant i dibuixant a terra amb 
guixos. En cinquè lloc, com que el moviment estava molt centrat en ajudar els jubilats i aquests 
tenen molt de temps lliure, teníem una llista de jubilats que es quedaven a casa i trucaven a les 
comissaries preguntant pels activistes detinguts.  

Passades les hores podies dir que la comissaria estava sota setge i, si afegiu tots els periodistes 
que anaven a la comissaria, ja teniu la situació completament capgirada.  

Llavors, als detinguts els explicàvem exactament què els passaria: et portaran a la comissaria 
amb unes manilles, una més ajustada que l’altra, és un vell truc; et separaran del teu 
acompanyant. Si ets un home et posaran en una cel·la amb gent dolenta i t’humiliaran. Si ets 
una dona encara pitjor, et portaran en una cel·la amb prostitutes. Després d’unes hores 
t’interrogaran. Hi haurà un poli bo que t’oferirà cafè, i un poli dolent que t’amenaçarà amb 
colpejar-te però treballen conjuntament. Aquí tens la llista de preguntes que et faran i la llista 
de les respostes que els donaràs... Imagineu una situació en la qual la por no hi té cabuda. 
L’activista sap què li espera rere la porta, té les respostes preparades, sap que els seus amics 
són fora esperant-lo amb els seus pares, sap que té suport legal i publicitat. És una bona 
manera de manejar la repressió policial que va tenir molt d’èxit a Sèrbia i en molts altres casos. 
Per tant, pensa, abans d’anar a qualsevol situació que produeixi por: “Tinc un pla B?” 

Que tingueu un bon dia!  

Prou d’esperar. Feu que passi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MsLsZ7yVyts&t=28s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MsLsZ7yVyts&t=28s

