ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΥΤΟΘΕΣΜΙΣΗ
(του
Αντώνη
Μπρούμα)
Σήμερα βιώνουμε μία σύγκρουση, που
διαχέεται σε όλες τις πτυχές του
κοινωνικού. Στον έναν πόλο της
σύγκρουσης, τον κυρίαρχο, βρίσκεται ο
κόσμος των κρατών και του κεφαλαίου.
Στον αντίπαλο πόλο τοποθετούνται τα
κινήματα, οι σύγχρονες κοινωνίες σε
κίνηση. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο αυτών κόσμων θα
καθορίσει σε ποιες κοινωνίες θα ζήσουμε τον 21ο αιώνα, αν
αυτές θα είναι καπιταλιστικές, αν θα είναι απελεύθερες ή αν θα
έχουν εξωκείλει στον ολοκληρωτισμό.
Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να είμαστε σήμερα με τα πληθυντικά
κοινωνικά κινήματα, γιατί είναι τα υπαρκτά συλλογικά
υποκείμενα που αποτελούν τον σύγχρονο αντικαπιταλιστικό πόλο
και προωθούν την ριζοσπαστική κοινωνική αλλαγή.
Χαρακτηριστικά των Σύγχρονων Κοινωνικών Κινημάτων
Τα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα δομούνται γύρω από δύο κοινά
χαρακτηριστικά : (α) την αντίθεση στη σύγχρονη δομή του
συμπλέγματος κρατών – κεφαλαίου αλλά και σε όλες τις άλλες
μορφές καταπίεσης, και (β) στην προαγωγή της άσκησης της
κοινωνικής εξουσίας όχι ως διαχωρισμένης αλλά ως εμμενούς μέσα
στην κοινωνία. Τα σύγχρονα κινήματα συγκροτούνται λοιπόν ως
αντιεξουσιαστικά. Ενυπάρχουν ως δυνατότητα στην κοινωνία, όπως
το αυτεξούσιο ενυπάρχει ως δυνατότητα στα άτομα. Είναι ροή,
όχι καθεστώς. Το υποκείμενό τους είναι το αυτεξούσιο άτομο.
Τα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα παίρνουν διάφορες επιμέρους
μορφές συλλογικής οργάνωσης, όπως τη “μορφή – κίνημα”, τη
“μορφή – σωματείο”, τη “μορφή – πλήθος”, τη “μορφή –

κοινότητα”, τη “μορφή – παραγωγική δομή”, τη “μορφή – κοινά”.
Έχουν τα χαρακτηριστικά κοινοτήτων αγώνα ή καλύτερα κοινωνικών
κομματιών σε κίνηση. Αποπειρώνται τη συγκρότηση εναλλακτικών
κοινωνικοτήτων, που προεικονίζουν τις κοινωνικές σχέσεις του
αύριο. Διαρρηγνύουν τις ταυτότητες, που συγκροτούνται μέσα από
το υπάρχον πλαίσιο κυριαρχίας, και μέσω αυτών αναδύονται νέα
συνεκτικά συλλογικά νοήματα, τα οποία δίνουν λιγότερο έμφαση
σε ιδεολογίες και περισσότερο έμφαση σε κουλτούρες,
κοινωνικότητες, αξίες και τρόπους ζωής.
Οργανώνονται με τη μορφή οριζόντιων δικτύων στον χώρο και
ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες και δεν παρουσιάζουν τη
λειτουργική διαφοροποίηση ανάμεσα σε αντιπρόσωπους και
αντιπροσωπευόμενους. Διαφοροποιούν τις δομές τους και
καταμερίζουν εργασίες, συγκροτώντας συντονιστικά, επιτροπές,
ομάδες εργασίας με κανόνες αποθεσμοποίησης της εξουσίας, όπως
μικρή διάρκεια θητείας σε καίριες θέσεις, εναλλαγή των ρόλων,
λογοδοσία, ανακλητότητα. Επικεντρώνουν στην αποδόμηση της
συμβολικής διάστασης της κυριαρχίας και στη δημιουργία χώρων
αυτονομίας.
Κινήματα & Κοινωνική Αυτοθέσμιση
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αυτοθέσμιση είναι ο σκοπός. Ωστόσο, κινήματα και κοινωνική
αυτοθέσμιση δεν ταυτίζονται. Τα κινήματα μπορούν να
αυτοπροσδιορίζονται και να έχουν δράση στο μέτρο που διατηρούν
κάποια σχετικά όρια σε σχέση με το κοινωνικό σώμα, μολονότι
τέτοια όρια είναι πολύ πιο ισχνά από ό,τι σε άλλες μορφές
κοινωνικής εξουσίας. Η οριοθέτηση όμως οποιασδήποτε κοινωνικής
εξουσίας από το κοινωνικό σώμα ανοίγει την πόρτα στην
πιθανότητα δόμησης σχέσεων κυριαρχίας. Συνεπώς, το γκρέμισμα
κάθε οριοθέτησης μεταξύ κινημάτων και κοινωνίας είναι το
βασικό ζητούμενο. Εντούτοις, η ύπαρξη των ορίων κινημάτων /
κοινωνίας δεν είναι δομικό στοιχείο των κινημάτων.
Τα κινήματα αποτελούν ουσιαστικά τις μηχανές, που θέτουν
ολόκληρες κοινωνίες σε κίνηση. Διαθέτουν το σπέρμα της

κοινωνικής αυτοθέσμισης και με αυτό μπολιάζουν ολόκληρο το
κοινωνικό σώμα. Ως κοινωνική αντιεξουσία είναι η πιο
«ανθρώπινη» μορφή κοινωνικής εξουσίας, καθώς έχει ως
καταστατικό σκοπό και τρόπο λειτουργίας την τελική αναίρεσή
της, την εμμένεια στο κοινωνικό. Εφόσον συγκροτούν τους όρους
για πανκοινωνικές θεσμίσεις υλικά αυτόνομης άμεσης
δημοκρατίας, τα κινήματα χάνουν το νόημά τους και
αυτοδιαλύονται μέσα στο σώμα της κοινωνίας, μέχρι να
δημιουργηθούν νέα κινήματα με ακόμη πιο προοδευτικό χαρακτήρα.
Η Κοινότητα Αγώνα ως το Κύτταρο της Κοινωνικής Αυτοθέσμισης
Οταν μιλάμε για μορφές κοινωνικής αυτοθέσμισης, συζητάμε για
κοινωνικές σχέσεις. Τέτοιες σχέσεις δεν μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν ως αυστηρά οικονομικές, πολιτικές ή
πολιτιστικές αλλά πρέπει να ειδωθούν ως καθολικές
κοινωνικότητες και τρόποι ζωής, που έχουν τις δικές τους
ιδιαίτερες οικονομικές, πολιτικές ή πολιτιστικές διαστάσεις.
Στην κοινωνική αυτοθέσμιση οι κοινωνικές σχέσεις είναι
κοινοτικές, δηλαδή δομούνται σε ανθρώπινες κοινότητες. Στον
καπιταλισμό τέτοιες κοινότητες συγκροτούνται εξ ανάγκης ως
κοινότητες αγώνα για την υπεράσπιση των κοινοτικών τρόπων ζωής
ενάντια στο σύμπλεγμα κρατών – κεφαλαίου. Σε αυτές τις
σύγχρονες κοινότητες δομούνται οι σχέσεις εμπιστοσύνης,
συνεργασίας και αλληλεγγύης, που είναι απαραίτητο θεμέλιο για
τους αντικαπιταλιστικούς αγώνες.
Το Δημόσιο ως Κρατικό / Αγοραίο σε Κρίση
Ιστορικά, οι κοινότητες έπαιζαν τον πρωταρχικό, σε σχέση με το
κράτος και την αγορά, ρόλο για τη διαχείριση των απαραίτητων
για την κοινή ζωή πόρων και για την οργάνωση της κοινωνικής
αναπαραγωγής. Η ανάδυση του καπιταλισμού και του νεωτερικού
αστικού κράτους κατέστρεψε με τη βία τις κοινοτικές αυτές
σχέσεις, προκειμένου να καταστήσει τους άλλοτε κοινούς πόρους
αλλά και τα πρόσωπα απλές εισδοχές (input) στην παραγωγή
εμπορευμάτων. Όμοια αντιμετώπιση επεφύλαξαν στις κοινότητες τα
κομμουνιστικά κόμματα και ο κρατικιστικός σοσιαλισμός (Μιρ στη

Ρωσία, Ζατρούγκα στην Ελλάδα). Στο επίπεδο των ιδεών το
κυρίαρχο ιδεολόγημα της ανάπτυξης (οικονομικής / των
παραγωγικών δυνάμεων) χρησιμοποιήθηκε για τον χαρακτηρισμό των
κοινοτήτων των ανθρώπων ως ανασχετικού μοχλού της κοινωνικής
προόδου, που έπρεπε συνεπώς να εξαλειφθεί, ώστε οι υλικές
ανάγκες των ανθρώπων να καλύπτονται με πιο αποτελεσματικό
τρόπο από τους θεσμούς της καπιταλιστικής αγοράς ή/και του
κράτους.
Σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να αναστοχαστούμε πάνω σε αυτή την
επελθούσα κοινωνική αλλαγή. Η καταστροφή των αυτοθεσμιζόμενων
ανθρώπινων κοινοτήτων και η όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση του
κοινωνικού (και πλανητικού) μεταβολισμού από το κράτος και το
κεφάλαιο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Το δημόσιο, που είναι
αναγκαίος όρος αναπαραγωγής του κοινωνικού, όπως
επανανοηματοδοτήθηκε και κατασκευάστηκε με υλικούς όρους ως
κρατικό ή ως λειτουργικό στοιχείο του ιδιωτικού, βρίσκεται σε
κρίση. Η κρίση αυτή αντανακλάται πια με απειλητικούς όρους στη
σχέση των ανθρώπινων κοινωνιών με τα οικοσυστήματα.
Το Δημόσιο ως Κοινό
Σε αυτό ακριβώς το κενό κοινωνικής (ανα)παραγωγής, δηλαδή στις
ρωγμές και στις αντιφάσεις του κυρίαρχου παραδείγματος,
αναδύονται τα σύγχρονα κινήματα και οι κοινότητες
(ανα)παραγωγής κοινών αγαθών, για να πειραματιστούν με νέες
μορφές κοινωνικής αυτοθέσμισης και να ανοίξουν για τις
κοινωνίες προοπτικές εξόδου από τον καπιταλισμό. Μέσα από τα
κινήματα και τους κοινωνικούς αγώνες αναδεικνύεται ένα νέο
νόημα του δημοσίου, το δημόσιο ως Κοινό, δηλαδή ως αυτό που
μοιραζόμαστε και συνδιαχειριζόμαστε. Μία τέτοια σύλληψη του
δημοσίου είναι εντελώς διάφορη του κρατικού / αγοραίου
ψευδεπίγραφου δημοσίου, που κυριαρχεί. Είναι κοινωνικά δίκαιη,
γιατί επιβάλλει την ίση πρόσβαση των πολιτών στα κοινά αγαθά.
Είναι χειραφετητική, επειδή αναθέτει καθήκοντα για την
(ανα)παραγωγή από τους πολίτες των κοινών αγαθών. Είναι
(αμεσο)δημοκρατική, διότι προϋποθέτει την άμεση συμμετοχή των
πολιτών στη διαχείριση των κοινών αγαθών. Είναι οικολογική,

καθώς υπερτονίζει τη σχέση αμοιβαίας εξάρτησης όλων από τα
κοινά αγαθά και, συνεπώς, προωθεί τη χρηστή διαχείρισή τους
για τις παρούσες και μελλοντικές γενιές σε αντιδιαστολή με την
σήμερα κυρίαρχη τραγωδία της εξάντλησης των κοινών αγαθών από
το κεφάλαιο με σκοπό το κέρδος.
Κοινά Κοινωνικής (Ανα)παραγωγής
Όταν μιλάμε για κοινότητες (ανα)παραγωγής κοινών αγαθών δεν
αναφερόμαστε απλώς σε πόρους αλλά σε κοινωνικές σχέσεις. Τρία
χαρακτηριστικά έχει κάθε θεσμοποίηση Κοινών :
Συσσώρευση ενός κοινού πόρου, υλικού, κοινωνικού ή
διανοητικού.
Συσσώρευση κοινωνικοποιημένης εργασίας, βασιζόμενης δηλαδή στη
συνεργασία.
Συγκρότηση μίας κοινότητας ανθρώπων, που αναπαράγει και
διαχειρίζεται τον κοινό πόρο.
Σε μία εποχή που το σύμπλεγμα κρατών – κεφαλαίου αδυνατεί να
διασφαλίσει την κοινωνική αναπαραγωγή για μεγάλες κοινωνικές
ομάδες και καταστρέφει τις δημιουργικές δυνάμεις του κόσμου
της εργασίας μέσα από σχέσεις κυριαρχίας και εκμετάλλευσης,
παρατηρούμε την επιστροφή των Κοινών στην πρώτη γραμμή της
σύγκρουσης :
Καλλιεργήσιμες εκτάσεις (Κίνημα Ακτημόνων Αγροτών – Βραζιλία).
Αρδεύσεις (acequias – Νέο Μεξικό, ΗΠΑ).
Ψαρότοποι (Maine, ΗΠΑ).
Δάση (2,5% των Δασών της Σουηδίας).
Σπόροι (Πελίτι, Αιγίλοπας).
Αστικός δημόσιος χώρος (καταλήψεις, κοινωνικοί χώροι,
κοινοτικά πάρκα).
Κινήματα κοινοτικής στέγασης (Λατινική Αμερική, Ισπανία,
Βέλγιο).
“Κοινοποίηση” δημοσίων υπηρεσιών (Κίνηση 136 για το Νερό,
Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Διαχείριση των Απορριμάτων).
Εξεγερμένοι δήμοι, κομμούνες και άλλες μορφές λαϊκής εξουσίας
(Ροτζάβα, Τσιάπας, Βενεζουέλα).

Ασύρματα κοινοτικά δίκτυα επικοινωνιών (Guifi – Ισπανία, AWMN
– Ελλάδα, Sarantaporo.gr – Ελλάδα).
Ραδιοφωνικοί Κοινοτικοί Σταθμοί (98FM, 1431, ΈντασηFM –
Ελλάδα)
Ανοιχτά Πρότυπα και γλώσσες προγραμματισμού (TCP / IP, ODF,
http).
Ελεύθερο Λογισμικό (Apache, Linux κτλ).
Wikipedia.
Δίκτυα Ομότιμης Ανταλλαγής Αρχείων.
Ψηφιακό Περιεχόμενο με Άδειες Copyleft.
Βιβλιοθήκες και επιστημονικά περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης.
Ομότιμη Χρηματοδότηση (Πλατφόρμες Crowdsourcing).
Για την κατανόηση της σημασίας των Κοινών στη ζωή μας μπορούμε
να κάνουμε ένα μικρό τεστ, κατατάσσοντας όποιες ανάγκες μας
καλύπτουμε μέσα από αχρήματες κοινότητες στη σφαίρα των
Κοινών. Υπολογίζεται ότι παγκοσμίως 2 δις ανθρώπων εξαρτούν
μέρος της επιβίωσής τους από τα Κοινά. Ωστόσο, οι παραγόμενες
αξίες χρήσης από τέτοιες κοινότητες δεν καταμετρώνται από την
οικονομική ψευδοεπιστήμη, γιατί δεν παράγουν κέρδος,
κατατάσσονται στην άτυπη (informal) οικονομία και επιβάλλονται
ως αόρατες για τον δημόσιο διάλογο. Η τάση απεξάρτησης από τα
Κοινά και εξάρτησης αυξανόμενων πλευρών της ζωής μας από το
κεφάλαιο και το κράτος δεν είναι χωρίς επιπτώσεις. Όσο πιο
πολύ υπάγονται στον μεταβολισμό του κεφαλαίου, τόσο
περισσότερο οι κοινωνίες βιώνουν τις κρίσεις του κεφαλαίου ως
δικές τους κρίσεις, όπως και τελικά πράγματι είναι. Μπορούμε
να αντιστρέψουμε την τάση αυτή, απεξαρτούμενοι σταδιακά από το
κεφάλαιο και το κράτος. Θα γνωρίζουμε ότι κερδίζουμε όταν
καλύπτουμε όλο και περισσότερες ανάγκες μας μέσα από τα Κοινά.

«Κοινοποίηση» Δημόσιων Υπηρεσιών
Ως δημόσια χαρακτηρίζονται όσα αγαθά είναι αναγκαία για την
αξιοπρεπή
διαβίωση
των
ανθρώπων.
Στις
σύγχρονες
αστικοποιημένες κοινωνίες η πρόσβαση της πλειοψηφίας των
ανθρώπων στα δημόσια αγαθά δεν είναι άμεση αλλά
διαμεσολαβείται από κρατικούς οργανισμούς ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις και εμπλέκει τη χρήση πολύπλοκων υποδομών και
επιστημονικά εξειδικευμένου προσωπικού. Αν συμφωνούμε ότι η
διαχείριση τέτοιων αγαθών πρέπει να γίνεται από κοινότητες
(ανα)παραγωγής Κοινών, όπως περιγράφηκε παραπάνω, τότε θα
πρέπει να αποδεχθούμε ότι και οι κρατικά παρεχόμενες υπηρεσίες
για την πρόσβαση στα δημόσια αγαθά θα πρέπει να
μετασχηματιστούν με βάση την λογική των Κοινών. Ιδιωτικά ή
κρατικά παρεχόμενες υπηρεσιές, που “κοινοποιούνται”, φέρουν τα
εξής χαρακτηριστικά:

Απουσία ιδιωτικού κέρδους, λειτουργία με αποκλειστικό σκοπό
την κοινή ωφέλεια.
Καθολική πρόσβαση.
Προστασία του κοινού αγαθού με όρους αειφορίας.
Χαρακτηρισμός του κοινού αγαθού και των υποδομών της δημόσιας
υπηρεσίας ως πραγμάτων “κοινής χρήσης”, εκτός ανταλλαγής και
εκτός αγοράς.
Θεσμοποιημένες οδοί συμμετοχής των πολιτών – χρηστών στη
διαχείριση της δημόσιας υπηρεσίας.
Ζούμε στη χώρα, που επί πολλούς μήνες η πρώην κρατική
τηλεόραση παρήγαγε πρόγραμμα με όρους κοινότητας αναπαραγωγής
του κοινού της πληροφόρησης και με την ενεργό συμμετοχή της
κοινωνίας. Η καθολική επανακρατικοποίησή της αναίρεσε τον
χαρακτήρα της ως “κοινοποιημένης” υπηρεσίας και αποτέλεσε
οπισθοδρόμηση από την εντυπωσιακή αυτή κατάκτηση των
εργαζομένων στην ΕΡΤ και των κινημάτων. Αποτελεί λοιπόν σοβαρό
διακύβευμα για τα κινήματα να επιβάλλουν την επαναλειτουργία
της ΕΡΤ με πολύ συγκεκριμένους και θεσμοποιημένους τρόπους
συμμετοχής των πολιτών τόσο στη διαχείριση του οργανισμού όσο
και στην παραγωγή του ίδιου του προγράμματός της.
Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ πρέπει να αντιληφθούν πως,
πέρα από το αναφαίρετο δικαίωμα να εξασφαλίζουν τα προς το ζην
μέσα από την εργασία τους, παρέχουν στην κοινωνία το
θεμελιώδες αγαθό της πληροφόρησης, το αγκάλιασμα του οποίου
από τα κινήματα και τους ενεργούς πολίτες αποτελεί εχέγγυο ότι
το αποτέλεσμα της εργασίας τους θα το καρπώνεται η κοινωνία
και δεν θα υπηρετεί αλλότρια συμφέροντα ισχυρών ιδιωτών –
παικτών ή της εκάστοτε κρατικής γραφειοκρατίας ή ακόμη της
διοικητικής γραφειοκρατίας του οργανισμού. Η ανάδειξη άλλωστε
της αξίας της εργασίας τους έγινε μέσα από τους κοινωνικούς
αγώνες από τους ίδιους, τα κινήματα και την κοινωνία. Η
διαδικασία «κοινοποίησης» της πρώην κρατικής τηλεόρασης πρέπει
να συνεχιστεί.
Όπως δείχνει η εμπειρία, η “κοινοποίηση” των κρατικών
υπηρεσιών παροχής δημόσιων αγαθών είναι μια συγκρουσιακή

διαδικασία, που επιβάλλεται από τα κάτω. Αποτελεί την απάντηση
της κοινωνίας στην αντίρροπη διαδικασία απαλλοτριωτικής
συσσώρευσης από το κεφάλαιο κάθε δημοσίου αγαθού. Πρόκειται
για αγώνα επιβίωσης των κοινωνιών ενάντια σε μία μετάλλαξη του
κεφαλαίου, που θέτει υπό αμφισβήτηση την ίδια την κοινωνική
αναπαραγωγή. Η διαδικασία της «κοινοποίησης» πρώην κρατικών
υπηρεσιών οφείλει να καταλαμβάνει με επιθετικούς όρους όσα
κενά αφήνει πίσω της η υποχώρηση του κράτους πρόνοιας και η
ιδιωτικοποίηση των κρατικών δομών.
Τέτοια παραδείγματα από τα κάτω πρωτοβουλιών για την
«κοινοποίηση» δημοσίων υπηρεσιών στην Ελλάδα είναι τα
κοινωνικά ιατρεία, που δομούνται με τέτοιους πολιτικούς όρους
και σκοπούς «κοινοποίησης» της δημόσιας υγείας, κοινωνικές και
συνεταιριστικές δομές εκπαίδευσης, η «Κίνηση 136» για το νερό
της Θεσσαλονίκης, ο συνεταιρισμός “ΜΟΙΚΟΝΟΣ» για την κοινωνική
διαχείριση των απορριμμάτων της Μυκόνου, το ασύρματο κοινοτικό
δίκτυο «SARANTAPORO.GR» στην Ελασσόνα κ.α. Τα παραδείγματα
αυτά δείχνουν πως η επιστροφή στο παρελθόν της εναπόθεσης των
ελπίδων κοινωνικής σωτηρίας στο κράτος όχι μόνο δεν είναι
δυνατή αλλά δεν είναι ούτε και επιθυμητή. Τέτοια παραδείγματα
αποτελούν το αντίπαλο δέος στην ιδιωτικοποίηση των δημοσίων
αγαθών και τη βάση για βαθιούς κοινωνικούς μετασχηματισμούς
πέρα από τον καπιταλισμό.
Αντιεξουσιαστική Οικονομία
Οι κοινότητες (ανα)παραγωγής Κοινών και τα εγχειρήματα
“κοινοποίησης” δημόσιων υπηρεσιών δεν επαρκούν για την
εξασφάλιση της υλικής αυτονομίας των κινημάτων και της
κοινωνίας από τον κόσμο των κρατών και του κεφαλαίου. Στα όρια
μεταξύ της σφαίρας των Κοινών και της σφαίρας της
καπιταλιστικής αγοράς δημιουργούνται χώροι, η οικειοποίηση των
οποίων απαιτεί τέτοια ένταση εργασίας, ώστε αυτή σε συνθήκες
παντοκρατορίας του εμπορεύματος και του χρήματος να μην μπορεί
να καλυφθεί από τους αγωνιστές των κινημάτων, εκτός αν λάβουν
χώρα μετασχηματισμοί, όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Τέτοιοι χώροι είναι όμως αναγκαίο να καλυφθούν επιθετικά από

τα κινήματα, καθώς οριοθετούν τη σφαίρα των Κοινών από την
αγορά και λειτουργούν ενισχυτικά στην επέκτασή της.
Για την κάλυψη τέτοιων χώρων από τα κινήματα είναι απαραίτητη
η υιοθέτηση και ο πολλαπλασιασμός παραγωγικών εγχειρημάτων
αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας. Τέτοια εγχειρήματα
συνεχίζουν να παραμένουν στο πεδίο της ανταλλακτικής
οικονομίας. Επιπλέον, συνεχίζουν να κυριαρχούνται από τις
κεφαλαιοκρατικές δυνάμεις / σχέσεις παραγωγής, διανομής και
κατανάλωσης, δηλαδή να υπάγονται στους καταπιεστικούς νόμους
του ανταγωνισμού και στον καπιταλιστικό νόμο της αξίας.
Εντούτοις, τα εγχειρήματα αυτά αποτελούν ένα βήμα μπροστά για
πολλούς λόγους. Κατ’ αρχάς, προάγουν σχέσεις αμοιβαιότητας,
συνεργασίας και αλληλεγγύης των εργαζομένων μεταξύ τους και με
τις κοινότητες των καταναλωτών. Επιπλέον, σε τέτοια
εγχειρήματα η μισθωτή και εξαρτημένη εργασία δύναται να
παραχωρεί τη θέση της σε οριζόντιες και δημοκρατικές σχέσεις
(συν)εργασίας, με τελικό στόχο – πρόταγμα την εξάλειψη της
κυριαρχίας και της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Ακόμη,
η δημοκρατία στους χώρους δουλειάς, η πρόσωπο με πρόσωπο σχέση
με τους καταναλωτές, η απαγόρευση της διανομής κερδών και ο
σταθερός προσανατολισμός στην ικανοποίηση των κοινωνικών και
οικολογικών αναγκών δύνανται να αίρουν την αλλοτρίωση του
εργαζομένου ως προς το περιεχόμενο και το προϊόν της εργασίας,
που αναπαράγεται στις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής.
Καμία όμως τύχη δε θα έχουν τέτοια εγχειρήματα, αν δεν
υιοθετούν βαθιά πολιτικό χαρακτήρα, με συνείδηση φυσικά της
μεταβατικής φύσης τους. Έτσι, τα παραγωγικά εγχειρήματα της
αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας έχουν νόημα μόνο ως
προσάρτημα και δομή του ευρύτερου αντικαπιταλιστικού
κινήματος. Ενώ δηλαδή μέχρι σήμερα τα κινήματα οργανώνονταν
χωρικά σε συνελεύσεις και ελεύθερους κοινωνικούς χώρους, οι
κολεκτίβες της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας μπορούν
και πρέπει να γίνουν τα νέα κύτταρα των κινημάτων στον
κοινωνικό ιστό και να λειτουργούν με πολιτικούς / κινηματικούς
όρους σε κάθε γειτονιά και χωριό, βαθαίνοντας την κοινωνική

απεύθυνση των κινημάτων. Με δυο λόγια, η αλληλέγγυα και
συνεργατική οικονομία δεν έχει κανένα πολιτικό νόημα, αν δεν
είναι αντιεξουσιαστική, δηλαδή προσάρτημα και επέκταση των
κινημάτων μας μέσα στον κοινωνικό χώρο / χρόνο.
Για μία Δημοκρατία των Κοινών
Ο Μάρρεϋ Μπούκτσιν αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι μάλλον
είχε δίκιο. Η κρίση της παγκοσμιοποιημένης καπιταλιστικής
αγοράς και των κρατών – προσαρτημάτων της δημιουργεί
κοινωνικές καταστροφές και φυγόκεντρες τάσεις πίσω στο τοπικό
για λόγους επιβίωσης. Καθώς οι άνθρωποι επανασυγκροτούν τον
κοινωνικό ιστό, τοπικοποιούν τις οικονομίες τους και
πειραματίζονται με εναλλακτικές κοινωνικές σχέσεις, τίθεται
ξανά το πολιτικό ζήτημα, το ζήτημα του ποιος αποφασίζει, το
ζήτημα της πραγματικής -της άμεσης- δημοκρατίας.
Κατ’ αρχάς, οφείλουμε να πούμε ότι το αίτημα για πραγματική
δημοκρατία των σύγχρονων κινημάτων αποτελεί ταξικό φαινόμενο.
Άμεση δημοκρατία δε ζητούν αυτοί που αυτοτοποθετούνται εντός
των τειχών και θεωρούν πως τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους
λίγο ως πολύ τις λύνει το κράτος και η αγορά. Η άμεση
δημοκρατία αποτελεί διακαή πόθο όσων βρίσκονται εκτός των
τειχών, όσων δηλαδή ελέγχουν ελάχιστα ως καθόλου -και ως εκ
τούτου επιθυμούν να συλλογικοποιήσουν- τις συνθήκες επιβίωσης
και ευημερίας τους. Περαιτέρω, οφείλουμε να πούμε ότι άμεση
δημοκρατία χωρίς όρους υλικής αυτονομίας δε μπορεί να υπάρξει.
Κοινωνικές θεσμίσεις για την υλική αυτονομία των κοινοτήτων
αναφέρθηκαν παραπάνω. Ωστόσο, η διασφάλιση της υλικής
αυτονομίας δεν προηγείται της θέσμισης αμεσοδημοκρατικών δομών
και τούμπαλιν αλλά αμφότερα τελούν σε παράλληλη διαλεκτική
σχέση. Κοινώς, όπως λένε οι Ζαπατίστας, τους δρόμους τους
ανοίγουμε περπατώντας.

Η Συγκρότηση του Πολιτικού Πόλου των Κινημάτων
Τα κοινωνικά κινήματα δε θα πραγματώσουν ποτέ τη συντηρητική
νοητική κατηγορία του μαρξικού επαναστατικού υποκειμένου. Και
αυτό γιατί οι συνθέσεις τους, οι συνθέσεις της πραγματικής
ζωής, δεν οδηγούν σε χιλιαστικές ουτοπίες αλλά μπορούν μόνο να
μετατοπίζουν τα επίπεδα των κοινωνικών αντιθέσεων. Περαιτέρω,
γιατί οι δομήσεις τους δεν μιμούνται την μονολιθικότητα του
αντίπαλου πόλου κρατών / κεφαλαίου αλλά είναι πληθυντικές,
δημοκρατικές και εγκολπώνουν τη διαφωνία και τη
διαφορετικότητα ως στοιχεία της σύστασής τους. Η πολυμορφία, η
πληθυντικότητα και η έντονη εσωτερική διαφοροποίηση των
κινημάτων αποτελούν λοιπόν τα πρώτα θετικά δείγματα της
προεικόνισης ενός άλλου κόσμου, πιο ελεύθερου, δίκαιου και
δημοκρατικού. Την ίδια όμως ώρα, τα χαρακτηριστικά αυτά θέτουν
ορισμένους περιορισμούς στις δυνατότητες των κινημάτων να
κυκλοφορούν και να σωρεύουν την κοινωνική τους εξουσία,
δημιουργούν μία εικόνα μερικότητας και μη σύνδεσης των
κοινωνικών αγώνων και, έτσι, αδυνατίζουν την εικόνα της
κοινωνίας για τις προοπτικές τους και την παρεπόμενη κοινωνική
τους διεισδυτικότητα.
Αν οι αγωνιστές των κινημάτων επιθυμούμε να έχουμε
στοιχειώδεις όρους επιτυχίας και, κυρίως, αν θέλουμε να
ανοίξουμε απτές προοπτικές για την κοινωνία, ώστε οι δικές μας
κοινωνικότητες να αποκτήσουν ορμή χιονοστιβάδας, στην
κοινωνική αναμέτρηση με τον αντίπαλο πόλο κρατών / κεφαλαίου

τα κινήματα θα πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματικά στην
κυκλοφορία και τη συσσώρευση της κοινωνικής τους εξουσίας. Και
θα πρέπει να τα καταφέρουμε όλα αυτά, δίχως να αφομοιωθούν τα
ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά των κινημάτων μας, χωρίς δηλαδή να
υιοθετήσουμε τα οργανωτικά χαρακτηριστικά της ιεραρχικής
γραφειοκρατίας του κράτους και των επιχειρήσεων, την
ομοιογένεια των εμπορευματικών σχέσεων και τις κυριαρχικές
τάσεις διαχωρισμένων από την κοινωνία εξουσιών.
Τρεις στρατηγικές προτείνονται από τον γράφοντα σε αυτή την
κατεύθυνση:
Θετικές δικτυακές εξωτερικότητες (network effects): Τα
σύγχρονα κινήματα δομούνται γύρω από συγκεκριμένους
κοινωνικούς αγώνες και στόχους πάλης. Κινδυνεύουν έτσι να
δίνουν προς την κοινωνία μία επίπλαστη εικόνα μερικότητας, που
αδυνατίζει τη διεισδυτικότητά τους. Εντούτοις, η εικόνα αυτή
μερικότητας είναι επίπλαστη, ακριβώς γιατί ο κόσμος των
κινημάτων έχει κοινές αφετηρίες, στόχους και πρακτικές αλλά
χτίζει και ενιαίες κοινωνικότητες και κοινότητες αγώνα.
Επομένως, η συνεχής δόμηση νέων κινημάτων και η κάλυψη κάθε
πτυχής του κοινωνικού δεν είναι μόνο επιθυμητή αλλά και
αναγκαία, αφού προσφέρει θετικές εξωτερικότητες στα κινηματικά
δίκτυα, εξυφαίνοντας όλο και εκτενέστερα τον ιστό τους στο
κοινωνικό σώμα. Το δίκτυο των κινημάτων, στον ιστό του οποίου
υφαίνονται συνεχώς καινούργια «μάτια», είναι το σύγχρονο
συλλογικό υποκείμενο, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
αντικαπιταλιστικής πάλης, της πάλης δηλαδή ενάντια σε μία
κυριαρχία του κεφαλαίου που διαχέεται με όρους
κυβερνησιμότητας σε κάθε πτυχή του κοινωνικού. Η απόδοση
λοιπόν κρίσιμης μάζας στα κινήματα περνά μέσα από την θετική
επίδραση που έχει η συνεχής δημιουργία, επέκταση και
συντονισμός των επιμέρους κινημάτων.
Κοινωνικά Μέτωπα: Έχει περάσει εδώ και δεκαετίες ανεπιστρεπτί
η εποχή που η κυριαρχία του κεφαλαίου και του εμπορεύματος
περιοριζόταν πίσω από τις πύλες των εργοστασίων. Έχοντας
διαχυθεί σε όλες σχεδόν τις πτυχές του κοινωνικού, το κεφάλαιο

μεταβολίζει τις κοινωνίες και τα οικοσυστήματα σύμφωνα με τις
νομοτέλειές του, καταστρέφοντας τις υπάρχουσες μορφές ζωής. Η
διαδικασία αυτή, που ονομάζεται νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός,
επηρεάζει αρνητικά -μολονότι με διαφορετικούς όρους- τη ζωή
όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως τάξης ή κοινωνικής ομάδας. Το
ζήτημα σήμερα δεν είναι η δημιουργία κοινωνικών μετώπων
ενάντια στην καπιταλιστική παντοκρατορία, αφού τέτοια μέτωπα
είναι πια αντικειμενικό γεγονός. Το ζήτημα είναι πώς οι
κοινωνικές δυνάμεις των κινημάτων, που συσπειρώνουν τους
καταπιεζόμενους / εξεγειρόμενους και τα πιο προοδευτικά
κοινωνικά κομμάτια, θα ηγεμονεύουν μέσα σε αυτά τα μέτωπα και
θα τα εκτρέπουν κάθε φορά στις ατραπούς της καταστροφής κρατών
/ κεφαλαίου, σε μετακαπιταλιστικές κοινωνίες ελευθερίας,
κοινωνικής δικαιοσύνης και άμεσης δημοκρατίας. Στα διάχυτα
αυτά μέτωπα δεν παίζουμε φυσικά μπάλα μόνοι αλλά έχουμε
απέναντί μας τις δυνάμεις του ολοκληρωτισμού, που σηκώνουν
κεφάλι. Δεν επιτρέπουμε λοιπόν στους εαυτούς μας ποτέ να
μένουμε εκτός των κοινωνικών συγκρούσεων και των κοινωνικών
διεργασιών στο όνομα οποιασδήποτε ιδεολογικής καθαρότητας. Οι
καιροί είναι γόνιμοι και οφείλουμε να σηκώσουμε το γάντι.
Αντιθετική αυτονομία: Το εγχώριο ανταγωνιστικό κίνημα δομήθηκε
εδώ και δεκαετίες με όρους αντιθετικής ετερονομίας απέναντι
στο Ελληνικό κράτος και στο κεφάλαιο. Δεν κατάφερε να δομήσει
έναν αυτόνομο και διακριτό πολιτικό πόλο και να επιβάλλει
μακρο-κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Ο ετεροκαθορισμός των
αγώνων με μόνο κριτήριο την αντίθεσή μας στην κυριαρχία δεν
παύει να είναι ετεροκαθορισμός και όχι κίνημα με όρους
αυτονομίας, οδηγώντας διαρκώς σε κυκλικές ομφαλοσκοπήσεις και
συρρικνώσεις. Η δε ρευστοποίηση και αναδιάταξη του εγχώριου
συστήματος κυριαρχίας, που έχει επιφέρει η κρίση κοινωνικής
αναπαραγωγής, δε μπορεί να αντιμετωπίζεται με τις συνταγές του
παρελθόντος, που έχουν εξαντλήσει προ πολλού τον ιστορικό τους
ρόλο, αλλά επιβάλλει την επανατοποθέτηση από την πλευρά των
κινημάτων. Ζητούμενο λοιπόν για αυτή την επανατοποθέτηση είναι
η συγκρότηση ενός πολιτικού πόλου αυτόνομου από τις δυνάμεις
της αντιπροσώπευσης και με δική του αυτόνομη ατζέντα

κοινωνικών μετασχηματισμών, που δεν θα εξαντλείται στην
αντιπαράθεση με την καταστολή. Η αντιθετική μεν, αυτονομία δε,
των κινημάτων είναι ο δρόμος, για να αλλάξουμε τα πράγματα.
Πηγή/φωτογραφίες: Βαβυλωνία, babylonia.gr

