
Consell 7. El poder del poble és la gent 

 

El meu nom és Srdja Popovic i  això és Everiday Rebellion. El consell d’avui és sobre la gent. La 
cosa més important del poder del poble és, naturalment, la gent o, com es diu científicament, 
els recursos humans.  

Però a mi no m’agrada parlar de la gent com a recursos humans. Per què la gent és tant 
valuosa per al nostre moviment? Perquè aporten quatre coses. Primer, aporten les seves 
valuoses habilitats. Hi ha tantes grans habilitats i talents que la gent pot aportar al moviment... 
Imagina’t, la gent sap conduir cotxes, la gent sap imprimir coses, la gent sap fer llocs web, la 
gent sap fer eslògans divertits, la gent jove sap córrer, altre gent, sap, no sé, ser espavilat... Així 
que gràcies a l’aportació de la gent, aquestes habilitats arriben al teu moviment.  

Segon, la gent fa multituds. La millor manera de construir la xarxa de gent és  fer servir la gent 
que tens. Perquè la millor manera d’apropar nova gent al moviment és amb els contactes 
personals de  la gent que ja tens. Per tant, tot el que has de fer, és motivar a la teva gent per 
reclutar més gent.  

Tercer, aporten valuoses hores de treball. Imagina quaranta mil membres d’Otpor, treballant 
cada dia dues hores, a l’any 2000. Això és equivalent a una empresa de 10.000 empleats! I 
aquesta gent fa un compromís del seu treball  gratuït a aquest moviment perquè estan 
convençuts que no hi ha diners al món que puguin pagar aquesta contribució.  

Quart, el millor que la gent aporta, també, són recursos materials. Perquè, la major part dels 
fons del moviment, provenen dels seus membres.  

Per tant, com has de tractar la gent?. Has de respectar la gent, has de parlar amb la gent, has 
de fer que la gent ho necessiti. A més has de formar la gent. La millor inversió que pots fer és 
invertir en les habilitats i el coneixement dels teus activistes. I transferir-los coneixement de 
qualitat, perquè adquireixin noves habilitats per portar a terme la lluita. Al final entendràs que 
quanta més gent tinguis, més gran serà la probabilitat de tenir èxit. Els darrers anàlisis mostren 
que si pots involucrar al voltant del 25% de la població estàs a mig camí de l’èxit, i això és 
molt!. Pensa en com invertir en la teva gent i , fins la propera.  

Prou de desitjar. Feu que passi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wZAZ7t5Potw&t=22s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wZAZ7t5Potw&t=22s

