cia del seu poder, és un fracàs de la democràcia.
Però el fracàs és encara mes dur quan és la militància la que té aquesta percepció.
Les dones i homes que mantenim una militància activa ens sentim molt sovint perduts,
cansats, amb la il·lusió sota mínims davant
l'actitud de la resta de companys i companyes
de militància. Perquè, com podem representarlos adequadament si quan hi ha convocatòries
per informar, per debatre, per crear estratègies,
acudeixen només els incondicionals, els de
sempre i massa sovint, quatre gats?
Com podem canviar el que passa al nostre entorn si no coneixem el que pensa la militància?
Perquè quan hi ha divergències internes, aquells
que no es surten amb la seva, tiren la tovallola,
es retiren i aconsegueixen justament el que no
volien? Perquè es confon la discrepància amb
l’enfrontament?

Militància és participació
Cóm pot algú defensar des d’aquesta militància passiva, les idees o les accions que promouen els partits, si no les coneixen?
Ens hem tornat tan superbs que creiem que
ni hi ha prou amb omplir-nos la boca de consignes, de dogmatismes, de submergir-nos en
les lectures dels teòrics de la nostra ideologia i
esgrimir a tort i a dret els seus arguments, com

a eines de captació de nous adeptes? Si és així,
ens equivoquem molt i no anem enlloc.
I encara més, com volem transmetre els nostres ideals, les nostres propostes als altres,
als que no ens coneixen o ens coneixen poc?
Si no participem en aquelles activitats organitzades per la nostra organització política, si la
gent no veu que som molts els que defensem
unes determinades idees, aquestes es queden en una llacuna morta, en un túnel sense
sortida. Ens convertim amb el peix que es
mossega la cua.

I encara més, com volem
“
transmetre els nostres ideals,
les nostres propostes
als altres, als que
no ens coneixen o ens
coneixen poc?

”

És massa fàcil culpar als mitjans de comunicació de que fan oïdes sordes al que fem. Si som
quatre o cinc no som notícia, som nosaltres els
que hem de crear la notícia. I direu, amb raó,
que els mitjans estan venuts, cert, que són esclaus dels grans partits, cert també. Però hi ha
formes d’accedir a la gent, de mostrar el que
fem o hem fet o farem. Difondre els butlletins
propis, repartir cartells, fulletons, etc.
Però per fer-ho cal que dones i homes, militants,
participin, col·laborin, es moguin. Cal que la militància sigui més que el fet de tenir un carnet a
la cartera, d’exhibir en moments puntuals bandera, enganxina i puny en alt.
Militar és participar, militar és no defallir, militar és visibilitat, militar és sumar per guanyar.

