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CONVIURE AMB CONTROL

Actualment vivim en un món molt controlat. A mesura que avancen les tecnologies,
més informació tenen les companyies i governs sobre nosaltres. Aquesta informació
la poden fer servir per controlar a les persones. El control, que és el poder per influir
el comportament o desicions de les persones, és cada vegada més subtil. Avui en dia
podem ser controlats per la societat, per la política, per la família i amistats, i moltes
vegades no ens donem compte del que està passant. Podem pensar que estem prenent
les nostres pròpies desicions però que, en realitat, cada una d’aquestes estigui
condicionada per algú. Generalment es pensa que el control és necesssari per
conviure en una societat, perquè no hi hagi conflictes o problemes, hi ha persones que
creuen que es pot viure sense cap mena de control.

Viure sense control polític és possible, s’ha pogut observar en societats petites
anarquistes, tot i així, existeix algún tipus de control. Per conviure, segueixen unes
normes que potser no estan escrites, però que tothom coneix. Normes com que la
propietat és de tothom i no se la poden quedar per ells mateixos, o no fer mal a altres
persones. En la seva explicació d’una ciutat, Plató plantejava dos models, un on cada
persona s’aconseguia el menjar, casa, etc. i l’altre on cadascú feia una cosa i després
es compartien. Finalment concloïa que el millor era el segon, d’aquesta manera tots
depenen els uns dels altres, i per poder conviure bé, necessiten unes normes que
tothom seguiexi. John Stuart Mill diu que hi ha d’haver llibertat sempre i quan no
perjudiqui a algú altre. Aquest pensament suposa control. Pot ser un control familiar,
en el que influeixen en el teu comportament a partir dels valors que t’ensenyen des
de petit; pot ser control social, en el que s’estableixen uns valors ideològics i unes
normes de comportament que regulen la conducta d’un grup social; o pot ser control
de l’estat, la justícia d’un país que impedeix algunes accions.
En una societat utòpica, tothom sabria què fer per no perjudicar als altres. Sabria com
es perjudica a algú i podria tenir prou control individual per no fer-ho. El problema és
que en la societat actual, no podem saber amb certesa si una cosa que estem fent
perjudica a una altra persona, podem saber-ho si ens ho diuen o potser per sentit
comú, però és relatiu. Un comportament concret pot perjudicar a una persona però ser
perfectament compatible amb una altra. Si no es coneix en quin punt comencem a
perjudicar, a on comença la ratlla, no podem conviure amb altres persones. Però si
existeix un control acceptat per tothom, unes normes que tothom conegui i semblin
bé, aquesta incertesa ja no destaca tant.
El problema arriba quan s’aprofita el control per la causa contrària, quan s’utilitza



aquest poder per aconseguir el bé individual sense tenir en compte les altres persones
i les seves necessitats. Si s’abusa del control tampoc es pot conviure amb ningú, ja
que les persones afectades pel control no viuran bé. Per exemple, en una relació
abusiva, l’abusador utilitza el control que té sobre la vícitima per influenciar el seu
comportament i que la victima protegeixi a l’abusador, ja sigui de manera forçosa o
de manera que la víctima no s’adoni del que passa.

Per tant, per conviure bé amb altres persones és necessari una mica de control, per no
perjudicar a ningú, però aquest control no es pot abusar, ja que després porta mal i
conflicte. El control ha de servir per estar més segur de que no facis mal a ningú i no
pel contrari. Si no s’està convivint bé s’ha de preguntar-se per quina raó, i mirar si hi
ha una manca de control que fa que la gent pugui fer el que vol o si hi ha un abús. Hi
ha d’haver la quantitat perfecta de control per poder conviure bé i no perjudicar a
ningú, però aquesta quantitat podria ser diferent per cada grup.


