
Consell 22. Les urnes com a detonadores del canvi 

 

El meu nom és Srdja Popovic i això és Everiday Rebellion. El video d’avui és sobre “Les 
eleccions com a detonador”.  

Hi ha hagut diversos casos, des del referèndum de Xile, fins a les eleccions a Sèrbia, Geòrgia i 
Ucraïna, totes elles fraudulentes, on les eleccions (i la seva manipulació) han servit de 
detonador per derrocar el sistema anterior i aconseguir el progrés democràtic. Què fa que la 
gent s’engresqui quan es proposen eleccions? Us ho torno a dir: la lluita no violenta només 
funciona si és personal.  

A nivell polític voteu per un partit o un altre, però quan us trobeu en casos com el de Milosevic 
o el d’Ucraïna, on el govern et roba el vot, de sobte es torna quelcom molt personal. Es tracta 
d’un assumpte entre tu i el govern. És per això que milions de persones surten al carrer i, 
sabeu què? La gent que normalment no s’uneix a protestes i ni tant sols s’implica en política, 
acaben emprenyant-se molt, la qual cosa juga a favor dels moviments de protesta arreu del 
món. Hi ha hagut diversos canvis socials molt positius després d’unes eleccions fraudulentes, 
perquè poden ser utilitzades com a detonador amb facilitat. El més important sobre les 
eleccions fraudulentes i el seu ús com a detonador, és que un cop que el poble ha aconseguit 
la victòria, com a Sèrbia, fent fora el govern que ha robat les eleccions, s’assoleix la gran 
victòria. Eleccions lliures i justes per sempre més. Els polítics no canviaran, però almenys saben 
que el preu per manipular el vot de la gent és molt alt. Aquesta és la victòria que el poble ha 
aconseguit i que mantindrà per sempre. 

Així doncs, penseu en com utilitzar diferents detonadors per aconseguir el canvi social. Que 
tingueu un bon dia.  

Prou de desitjar. Feu que passi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KxRTtfEV8Yo&t=27s 
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