va lo

eg
r af

compromí

it

s

El compromís polític
E

n els sistemes democràtics actuals,
les formes de mediació més habituals entre el ciutadà i el poder solen ser
els partits polítics, els sindicats, les organitzacions professionals, els grups d’interès, les classes socials, etc. Aquestes
formes de mediació permeten aconseguir
més eficàcia a l’hora de prendre decisions però, alhora, creen les seves pròpies
dinàmiques, que tot sovint distorsionen
la veritable voluntat dels individus, fan
de façana que els impedeix mostrar el que
realment volen o generen interessos molt
allunyats del que realment preocupa a la
gent.
És prioritari que ens plantegem com
exercim el nostre paper de ciutadans
en una societat democràtica, perquè
la democràcia no és només un conjunt
de garanties institucionals (votar, disposar de serveis públics o igualtat davant
la llei, etc.), sinó també la lluita de la
ciutadania per la llibertat, per mantenir una identitat i una cultura pròpies.
Això vol dir que, per viure en una societat democràtica, cada individu hauria
de poder combinar el seu pensament racional, la seva llibertat personal i la seva
identitat cultural, per a la qual cosa hi ha
dos camins: exigir la creació d’espais
de participació popular i garantir el
respecte a les diferències individuals
i el pluralisme.
Cada ciutadà ha de participar fent crítica positiva i implicant-se, o si no la
distància entre les persones i les institucions s’anirà fent més i més gran i els ciutadans més perjudicats seran els qui es
mantinguin més allunyats de la política

institucional. Si nosaltres renunciem a la
política, altres se n’encarregaran per nosaltres, i no ens podrem queixar si ho fan
al marge o en contra dels nostres interessos o ideals.
De vegades sembla que hi ha més interès pel poder i pel sistema d’eleccions que
no pas per l’ideal i els valors reals democràtics, però, tot i així, la ciutadania ha de
pressionar per tenir més presència en les
decisions que afecten la nostra forma de
vida, ja sigui a través de les institucions
oficials o d’institucions paral·leles. El més
important és que mantinguem sempre una
actitud crítica i que ens impliquem, des
de les nostres circumstàncies, en la vida
política democràtica.
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