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USTEC·STEs

Dia Internacional per
a l’eliminació de la
violència contra les
Dones

JORNADA

Aquest mes de novembre coincideixen a casa nostra tres esdeveniments aparentment sense gaire connexió entre
si: la visita del Papa, les eleccions al Parlament de Catalunya i la commemoració del Dia Internacional de la NoViolència contra les Dones.
Tres fets amb què, ens agradi o no, hi haurem de conviure en la nostra quotidianitat, ja que ens entraran a casa a
través dels mitjans de comunicació. Sobretot, no cal dir-ho, els dos primers.
Però si ens posem a reflexionar potser hi trobarem un punt de contacte força interessant. Gaudirem, o no, de la presència d'un gran líder religiós d'àmbit gairebé sideral, amb l'arribada del gran cap de l'Església catòlica; i els nostres líders d'àmbit més casolà ens intentaran de convèncer de les seves virtuts per tal que els concedim el nostre
vot i els deleguem el nostre poder com a ciutadans i ciutadanes durant quatre anys.
En qualsevol grup humà s'estableixen tota mena de relacions entre els seus membres i unes de les necessitats socialitzadores més prioritàries són la pertinença i l'acceptació; és a dir, el marc perfecte perquè sorgeixi l'aparició del
líder, de la persona que decideix, dirigeix, arrossega ...
Ara bé, hem de tenir ben present que un/a líder només ho és quan té seguidors. Som cadascun i cadascuna de nosaltres qui li cedeix, o no, aquest poder. Ningú no ens obliga a delegar-ho i hem de ser molt conscients que podem
recuperar-ho quan vulguem, quan ens calgui fer-ho.
I per aquí és per on podem trobar el lligam amb el tercer esdeveniment de què us hem parlat. Perquè tot el que
hem comentat també funciona en les relacions individuals, que són entre iguals, no ho oblidem pas. Però aquestes
relacions si no són igualitàries, si comencen a ser unes relacions d'influència de l'un/a sobre l'altre/a es poden acabar convertint en unes relacions de domini de l'un/a sobre l'altre/a. I cadsscun/a de nosaltres té el poder d'abandonar una relació que ens ha d'acabar convertint en víctimes.
Així doncs, cal que ho tinguem ben present cada dia, només hi ha líders quan hi ha seguidors/es acrítics, i només
hi ha dominadors quan hi ha víctimes sense capacitat de rebel·lar-s'hi.

