
Consell 18. Preparar el contra-relat 

 

El meu nom és Srdja Popovic i  això és Everiday Rebellion. El vídeo d’avui parla sobre “El 
vocabulari del dictador”. 

Per més estrany que sembli tots els dictadors del món tenen una cosa en comú: tard o d’hora 
es tornen previsibles. Per tant, si teniu un moviment noviolent i esteu aconseguint èxits, 
guanyant seguidors, creant estratègies i tàctiques, visibilitat, construint la vostra autoritat..., 
podeu jugar-vos el que vulgueu que aconseguiran una llarga llista dels vostres noms i us 
etiquetaran de traïdors. És obvi, els dictadors tenen el monopoli del patriotisme. En segon lloc, 
potser us titllin de ser mercenaris estrangers: si no com podria algú oposar-se a un govern tant 
meravellós?. Finalment, sereu titllats de terroristes, jo vaig ser acusat de terrorista al meu país. 
O fins i tot de traficants de drogues o drogoaddictes, o punks, o en alguns casos com a Líbia 
fins i tot de pertànyer a Al-Qaeda.  

Per desgràcia, els dictadors faran tot el possible per etiquetar-vos amb tot això. Faran servir la 
seva propaganda televisiva, fins i tot inventaran documents falsos arreu del món per tal de 
convèncer a tothom que esteu lligats a una comunitat internacional. 

Per sort, tot això és previsible. Hi ha diversos grups arreu del món amb molta experiència en 
aquestes situacions. Podeu veure gent arreu del món fent servir banderes, no només com a 
símbol d’unitat, sinó també com a missatge per als dictadors, deixant clar que els països 
pertànyen als pobles i no als qui tenen el poder. El cartell més gran que es va fer mai al meu 
país deia: “Otpor. Perquè estimem Sèrbia”. Perquè sabíem que ens podien acusar de traïdors. 

Al final, no us sorprendrà veure com els que tenen el poder utilitzen etiquetes similars per a 
moviments noviolents, siguin d’on siguin. 

La bona notícia és que en realitat la llista és curta. I amb un missatge consistent i exitós podeu 
fer veure a la gent on rau la veritat. 

Els països pertanyen al poble no als que són al poder. Recordeu això i tingueu un bon vespre. 

Prou de desitjar. Feu que passi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FDFY91qsTYg&t=36s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FDFY91qsTYg&t=36s

