
Conseqüències i efectes
de la repressió en la

persona i el seu entorn

quadern núm. 3

Alerta Solidaria. Organització antirepressiva de
l'Esquerra Independentista.

 653 033 912
www.alertasolidaria.org

alertasolidaria@alertasolidaria.org

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)
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De les experiències estudiades, podem determinar, en
general una sèrie de conseqüències i  problemes que afecten
tant a la persona com a la família, grups o comunitat. Per a
situar aquests problemes hem tingut en compte 5 apartats.
No volem fer tant una descripció de les conseqüències de
la repressió, sinó una reflexió que, sobre la base d’aquests 5
punts, permeti entendre les situacions a les que la gent es
veu obligada a fer  front.
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6. EN CONCLUSIÓ
Les 5 qüestions que hem assenyalat en aquest capítol fan que

puguem trobar persones, grups i famílies en les quals hi ha una
situació de «malestar» permanent. Altres vegades es poden donar
problemes de comunicació en la família o en el grup. En moltes
ocasions és freqüent que les persones tinguen problemes per a
dormir, per a concentrar-se en el treball i que pateixen vivències de
por i angoixa. Altres vegades, es creen situacions de confusió perquè
els familiars o persones properes no entenen la situació i tracten
d’ajudar de forma impositiva i contradictòria (el que has de fer és
quedar-te al llit tres setmanes, pren aquestes píndoles que a mi em
senten d’allò més bé, etc.)

Tot açò són «símptomes» o manifestacions dels efectes
produïts per la repressió: per l’impacte directe, per l’empitjorament
de les condicions de vida, per la ruptura del projecte vital i polític,
etc.

Com dèiem a l’inici d’aquest capítol és important conèixer
aquestes conseqüències i efectes per entendre els problemes que
genera la repressió. Però també és important comprendre-les per
veure la rellevància que té a la comunitat i la seua solidaritat per
afrontar aquestes Conseqüències: per a superar l’aïllament, per a
protegir-se de la fustigació, per a recolzar-se en les millores de les
condicions de vida i per reconstruir els lligams familiars i el projecte
polític.



1.  L’impacte directe de la repressió
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La desaparició forçada, la tortura o la repressió política tenen
un impacte directe en les persones, la família i la comunitat. Aquest
impacte directe té conseqüències emocionals, com també de
vegades produeix mals físics, desestructuració del grup o de la
família, etc.

En alguns casos s’han perdut amics
o familiars i en altres experiències s’ha
pogut deixar una petjada en la persona
(per exemple la tortura en una persona
que va ser capturada). Si una comunitat
va ser assaltada, aquesta pateix com a
grup les conseqüències (per exemple si
hi ha una massacre en una comunitat, a
més de l’assassinat d’alguns dels seus
membres, d’altres hauran de fugir per
por i per precaució i uns altres hauran
de deixar el lloc perquè el record els
atabala, o per guanyar-se la vida en un altra part). La família en la
qual ha desaparegut un dels seus membres sofreix un fort xoc, una
ferida que roman oberta. De vegades açò exigeix un procés de
nova adaptació a la vida i a la lluita que es duia anteriorment. Les
experiències de la repressió poden arribar a fer també que la gent
arribi a qüestionarse la seva pròpia identitat («... crec que el que
feia no pagava la pena», «crec que ja no serveixo per a res»).

Però per altra banda, les persones i els grups no viuen
passivament aquestes situacions. Tracten d’afrontar-les intentat
donar-hi un sentit i mantenir-se actives. Per exemple, una persona
que va ser torturada haurà de viure des d’ara amb aquesta
experiència i haurà de plantar cara a algunes conseqüències. Però
també la família es veu afectada per la detenció i tortura d’un dels
seus membres:cada persona l’haurà viscuda d’alguna manera, i
mirarà d’afrontar-la a nivell individual o com a grup.

2.  Empitjorament de les condicions de vida

Altres conseqüències poden derivar-se de l’empitjorament de
les condicions de vida. A nivell socioeconòmic es pot reflectir en el
treball. En els casos que s’ha pogut conservar el treball, és possible

que no es rendeixi
com abans, amb la
conseqüència de
perdre categoria i
credibilitat. Altres
vegades és gairebé
segura la pèrdua
del treball a causa
d e
l’acomiadament
directe o per
h a v e r s - s e
d’amagar, o per
haver d’anar a
l’exili. Tot açò fa

que la gent perdi la seva font d’ingressos, a més de sentir-se marginada
o relegada.

Haurà d’intentar tirar endavant cercant un altre treball que, en
general, serà més precari i generarà noves necessitats d’adaptació que
faran el progrés més difícil.

De vegades la pèrdua de salut es suma a aquestes circumstàncies.
No sols per les conseqüències físiques (per exemple, de la tortura) o
per la inestabilitat a nivell nerviós, sinó també pels intents d’oblidar
el passat, que poden arribar a provocar dependències de l’alcohol o
de les medecines.

Altres vegades la persona es pot allunyar del seu nucli
organitzatiu, del qual també n’obtenia avantatges socials (com ara,
assistència sanitària). Tot açò suposa un empitjorament de les
condicions de vida produït per la repressió.



3.  Aïllament social
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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. Una d’aquestes formes
d’incidir és provocar en la societat una situació de por i
d’insensibilitat cap a les persones que han patit la repressió.

Aquesta por i insenibilitat poden fer que aquells qui
envolten a una persona que va
ser detinguda o a la família d’un
segrestat reaccionin, sovint,
retraient-se i aïllant o marginant
als afectats. En altres ocasions es
produeix distanciament entre
companys, ja siga per por de
ficar-se en embolics o, si es tracta
d’ajudar-lo, distanciant-se’n per
no saber ben bé com fer-ho.

En una situació així és
difícil, llavors, mantenir les
normals relacions de veïnatge i
fins i tot pot trobar-se rebuig i
incomprensió entre els familiars
o els companys més propers i els
amics. Enfront d’aquesta
resposta hostil les persones han
de fer nous esforços que poden
dur-les a cercar una situació que li sembli més segura (allunyament
dels companys, recloure’s a casa...) o, per contra, a superar
l’aïllament establint-se i reforçant-se mitjançant la solidaritat que
la repressió tracta de trencar.

La repressió no acaba en la tortura o en la desaparició, sinó
que moltes vegades açò no és més que el començament. La persona
corre en general el perill de ser capturada de nou. Les persones
familiars d’alguna a qui han assassinat o fet desaparèixer, són
considerades pel poder, com a «sospitoses» i en moltes ocasions
són també fustigades i perseguides.

És freqüent  trobar famílies senceres o amb alguns dels seus
membres torturats o desapareguts. La família i les persones, llavors
han de plantar cara també a aquesta fustigació i persecució creixents,
la qual es converteix en una experiència contínua que perllonga
els efectes de la repressió. A més, s’hi suma també el temor a ser
perseguit. Situacions a les quals cal enfrontar-se.

4.  Fustigació i persecució

La pèrdua d’éssers estimats, la desestructuració familiar,
l’aïllament social o els canvis polític produïts per la repressió, poden
suposar una ruptura dels projectes de futur que s’estaven tractant de
construir. Per exemple, un company pot sentir-se disminuït de les
seves possibilitats d’acció aïlla respecte dels altres que no el
comprenen.

En el cas de les desaparicions forçades, la persona es troba amb
la ruptura del seu projecte vital amb la seva parella o família. En
altres ocasions, per exemple, quan després d’una detenció es recobra
«llibertat», pot adonar-se’n que el seu projecte vital i polític s’ha trencat
i que és difícil no sols reconstruir-lo, sinó també reformular-lo.

Enfront d’aquestes situacions, la voluntat de la persona de seguir
avant i el suport mutu dels membre del grup, poden proporcionar la
base per a la seva reconstrucció. La repressió política cerca provoca
aquest trencament com la forma més important de destrucció. Fer
front a aquest trencament força reformulant el seu projecte de vida i
d’acció política es converteix llavors en el gran repte per afronta les
conseqüències de la repressió.

5.  Ruptura del projecte vital i polític




