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Penso que res no és en
va; que rés d’allò que

dic ni d’allò que faig no
es perd, si en el joc

arrisco tot el que tinc,
sense temor a perdre..
(Miquel Martí i Pol)



    El quadern que teniu a les mans és un recull de textos que
explicant d’una forma clara i concisa què és la repressió, quins
objectius persegueix i com afectar a la persona i l’entorn que la viu.

   Al llarg dels anys ha quedat palès que l’objectiu de la repressió
no ha canviat al llarg de la història , controlar la societat i aniquilar
tot allò que es pugui considerar com a dissident. Els estats
imperialistes capitalistes han desenvolupat tot un sistema repressiu
al llarg dels segles ha acabat especialitzant-se, perfeccionant-se
per tal d’aconseguir els màxims beneficis amb el mínim risc. Tal
com deia en Victor Serge, és important que qualsevol persona
revolucionària conegui com, quan i perquè es desenvolupar la
repressió. Per què coneixent com actua l’enemic ens donem compte
que no són invencibles i descobrim les seves febleses. No hem
d’oblidar que la repressió, no deixar d’ésser traumàtica, on ningú
pot romandre passiu si en té coneixement de l’existència d’aquesta.
Però poder analitzar aquesta des d’una perspectiva política, deixant
a un costat, molts cops és difícil, el subjectivisme o un concepte
infantil i romàntic, es converteix en un repte per l’Esquerra
Independentista al qual tard o d’hora ens haurem d’afrontar.

   És important que no oblidem, què gran part de la superació de
la repressió rau en el convenciment de la lluita i el projecte polític
que desenvolupem. Perquè només el convenciment del per què i
quins són els objectius fa esmorteir la persecució que viu totes les
persones que defensa la seua terra.

   Si voleu saber més sobre el tema, us recomanem el llibre
"Afirmación y Resistencia" de Carlos Martin Beristain i Francesc
Riera, editat per l'editorial Virus

INTRODUCCIÓ

Davant de la repressió no ens arronsarem!

I RECORDA:

> La por es converteix en un dels millors mecanismes de
control socio- politic
> Quan hem parlat de la repressió política hem vist com aquesta
tracta de tenir una incidència en la societat més enllà de les
persones directament afectades

 El Torturador és un funcionari. El
Dictador és un funcionari.

Buròcrates armats, que perden la seva
ocupació si no compleixen amb

eficiència la seva feina.
Això, i res més que això. No són

monstres extraordinaris.
No els regalarem aquesta grandesa.

Eduardo Galeano



El poder establert empra un pla estratègic repressiu que té la finalitat
d’aniquilar tota consciència col·lectiva i individual que no li sigui convenient.
D’aquesta estratègia podem assenyalar diversos objectius, que són els
següents:

      TRENCAR EL TEIXIT COL·LECTIU I SOLIDARI
El poder dominant necessita la submissió dels individus per imposar

els objectius que el permet seguir
amb el seu procés d’explotació i
d’opressió, això vol dir poder seguir
aprofitant-se de la majoria de
riqueses per part de la minoria
dominant, de forma que ningú alteri
l’ordre establert. Sempre que es
generen processos d’organització
de la gent per a fer front a les seves
necessitats personals i col·lectives
es crea un teixit social solidari. La
repressió política va encaminada a trencar les conviccions personals
com les col·lectives. Per poder trencar les conviccions de cada persona
i així, aconseguir la individualització i per tant la ruptura del col·lectiu, el
Poder no escatima amb els mètodes. Tant el concepte de «guerra de
baixa intensitat» com el de «guerra bruta» respon a aquest plantejament.
Surt del típic plantejament de la denominada «guerra convencional», i
s’utilitzen tots els mètodes possibles, implicant i utilitzant qualsevol

recurs, fins i tot el
conjunt de la població.
Convertint-se en
autèntiques «guerres
psicològiques», on
tots els factors són
importants i on no es
pot pensar que això o
allò no afecta al
conflicte, o que estem
molt lluny del
problema.

En últim terme i per poder complir els seus objectius, l’estat
necessita transformar la població en col·laboradora, i que es converteixi
en una massa amorfa i sense criteri propi. La guerra psicològica que
comporta la repressió política suposa la introducció d’un llenguatge,
d’una forma de viure, d’una manera de pensar orientades a que la
gent accepti les situacions. La difusió de missatges com els de
«terroristes» o «la política
sempre és dolenta» no són més
Que els passos previs a altres
com la divisió dels col·lectius,
denunciar el veí o la veïna si fa
tal cosa o altra, ja que es
completament necessari per
l’Estat que la població col·labori
amb la «seguretat ciutadana». Ja
no és el braç armat de l’Estat el
vigilant que reprimeix i controla,
sinó que s’intenta que siguin les
pròpies persones que exerceixin
aquest control, sent còmplices i
víctimes d’aquesta repressió
política i necessàries en tot
procés d’impunitat. Altres
mètodes de transformació,
tracten d’ocasionar uns danys
permanents a la persona i al
col·lectiu. Així per exemple, en el
cas de la tortura, la persona no sols ha d’enfrontar-se a la seva
resistència física sinó també a la seva capacitat militant i personal
sobre el convenciment dels seus ideals, transformant-se en el seu
propi jutge. Un dels altres objectius que persegueix la repressió política,
a més de la paralització mitjançant la por, és fer que la gent no sigui
conscient de la seva finalitat, i així doncs, fer que tinguin menys
possibilitats de defensar-se.

TRANSFORMAR LA POBLACIÓ
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INTIMIDAR LA POBLACIÓ
La repressió afecta a les persones detingudes, torturades,

incomunicades però també afecta a les famílies, amics i amigues,
col·lectius als quals
pertanyen les persones
represaliades, que viuen
i comparteixen ideals i
lluites. Es tracta
d’intimidar-les, de que tot
el seu entorn sàpiga el
què pot passar-les.
Aquesta situació forma
part d’una estratègia que
busca intimidar a la
població. D’aquesta
manera difon la por entre la societat. La gent es torna cada cop
més desconfiada i es sent moltes vegades paralitzada i ni tan sols
participa de les activitats col·lectives. La por es converteix en un
dels més grans mecanismes de control socio- polític.

IMPLANTAR LA IMPUNITAT
El diccionari defineix com a impunitat el fet de quedar sense

càstig qui s’ho mereix. En aquest cas la impunitat suposa el
convenciment de que res ni ningú podrà canviar el desenvolupament

dels fets fixats per l’Estat, i que ningú ni res
demanarà explicacions de tants delictes i
violacions del drets humans. I en
conseqüència, el convenciment de que el
Poder exerceix un control absolut i que la
gent no els queda altre remei que adaptar-
se i col·laborar per sobreviure. Per poder
implantar la impunitat s’intenta aconseguir
un ambient social que justifiqui la tortura o
la incomunicació com a resposta que no és
normal però sí necessària.

EL CONTROL INTERN

Els governs i els aparells armats de l’Estat consideren com a
«enemic» més important i del que han de defensar-se
constantment, l’enemic intern: teòricament els grups dissidents o
subversius. Aquests passen a ser qualificats des del mateix Estat,
com a «violents», «terroristes», «delinqüents», «enemics de la
democràcia».  En la pràctica s’amplia aquest concepte d’enemic
intern a tots els grups oposats al sistema establert o sospitosos
de poder ser-ho, convertint-se així en objectiu repressiu. L’ús
d’etiquetes com la de «terrorista» o la de «violents» opera com a
marca, i intenta que s’accepti socialment com a necessària, o com

a mínim
justificat, la
repressió cap
a q u e s t e s
persones o
col · lect ius.
Sempre són
ut i l i tzades
les formes
d’anomenar
amb sentit
despectiu, i
que sempre
v a n
acompanyades

amb campanyes de propaganda de criminalització mediàtica. Les
expressions com «si els/les detenen, alguna cosa hauran fet» o
«segur que només saben ficar-se en problemes», que són
potenciades i difoses per l’Estat, serveixen per justificar la situació
repressiva i així, culpar a les persones afectades i alhora, donar el
missatge de «qui no es mou, no li passa res.»

OBJECTIUS DE  LA  REPRESSIÓ POLÍTICA OBJECTIUS DE  LA  REPRESSIÓ POLÍTICA


