
Consell 20. Com persuadim els indiferents o els oposats? 

 

El meu nom és Srdja Popovic i això és Everiday Rebellion. El consell d’avui va sobre la distància 
social. 

Normalment les lluites comencen amb un grup petit de gent amb la intenció de créixer molt. 
Però, especialment en les lluites pels drets de minories, com per exemple la lluita racial de 
Martin Luther King o la lluita pels drets dels homosexuals de Harvey Milk, la dificultat era 
enorme perquè es tractava de minories petites i molt aïllades. La clau està en entendre que cal 
travessar aquesta distància social. A Sèrbia vam estar equivocats durant molts anys. Ens dèiem 
a nosaltres mateixos: l’oposició traurà els seus partidaris a la plaça, els líders hi parlaran, serem 
tots feliços, aplaudirem i tornarem a casa. Pensàvem que érem més. Però llavors venien les 
eleccions i hi havia una majoria silenciosa que donava suport al govern, una vegada rere l’altra. 
Era molt frustrant. Què fèiem malament? No enteníem que el que realment necessitàvem era 
seduir la gent a l’altra banda. Si sou joves, heu de seduir els jubilats. Si sou negres heu de 
seduir els blancs. Si sou homosexuals heu de seduir els heterosexuals. Si mirem l’exemple del 
moviment americà pels drets civils, veurem com els estudiants blancs es manifestaven al 
costat dels negres. En el cas de Harvey Milk, va obtenir la seva victòria quan es va centrar en el 
tema de recollir les caques de gos per poder ser el primer representat homosexual escollit de 
la història, en comptes de triar un tema que dividia la societat com el dret de les minories 
homosexuals. I nosaltres també,  vam ser més eficients, quan vam passar de ser un moviment 
estudiantil amb uns objectiuss molt específics i avançats, a ser un moviment popular, l’any 
2000. 

Tothom es important, necessites a tothom per guanyar. Guanyar una lluita noviolenta es basa 
en la quantitat de gent que et dóna suport. Penseu en la distància social respecte a la gent que 
us envolta, penseu en com construir ponts per reduir aquesta distància i ja estareu guanyant.  

Que tingueu un bon dia.  

Prou de desitjar. Feu que passi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W5HlPFnXZYw&t=33s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W5HlPFnXZYw&t=33s

