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Η συλλογή κειμένων που ακολουθεί
εκδόθηκε με αφορμή
το Anti.nation φεστιβάλ-συνέδριο
της Φάμπρικα Υφανέτ
και επιδιώκει να συνεισφέρει
στην απαραίτητη συζήτηση
πάνω στο κίνημα
των Κίτρινων Γιλέκων,
του οποίου
ο διαταξικός χαρακτήρας
και η πολυμορφία
έχουν ήδη τροφοδοτήσει
ποικίλες ερμηνείες
και αντιπαραθέσεις.
Αθήνα, αρχές ιούνη 2019
Ν. Β. Α.
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Επεισόδιο 10 – Θεωρία για της διαταξικότητας
Στα προηγούμενα επεισόδια, εξετάσαμε ορισμένα παραδείγματα κοινωνικών
αγώνων όπου η μισθωτή μεσαία τάξη αγωνίζεται μαζί με το προλεταριάτο. Δεδομένου ότι τα συμφέροντα των δύο τάξεων είναι θεμελιωδώς αντίθετα, πώς
είναι δυνατόν να διεξάγουν έναν από κοινού αγώνα; Μέχρι πού μπορούν να
φτάσουν οι κοινοί αγώνες τους και τι καρπούς μπορούν να αποφέρουν αυτοί οι
αγώνες; Λέμε κατευθείαν ότι η ρήξη ανάμεσα στις δυο τάξεις είναι εγγεγραμμένη στη μηχανική του ménage και ότι οι διαταξικοί αγώνες έχουν υποστεί
καθολική ήττα. Αυτό είναι που πρόκειται να κατανοήσουμε καλύτερα εξετάζοντας τα πράγματα από θεωρητική σκοπιά. Θα συνεχίσουμε σύμφωνα με το
ακόλουθο σχέδιο:
Εισαγωγή
Η διαταξικότητα που θέλουμε να εξετάσουμε εδώ είναι μόνο αυτή που ευλογεί
τη συμμαχία της μισθωτής μεσαίας τάξης και του προλεταριάτου στα πλαίσια
ενός κοινού αγώνα. Πρόκειται μόνο για μια εκδοχή, ιστορικά ιδιαίτερη, της
συμμαχίας μεταξύ τάξεων. Έχουν υπάρξει πολλές άλλες, στην ιστορία τόσο του
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής όσο και προηγούμενων τρόπων παραγωγής. Σε όλες τις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής που θα εξετάσουμε, η διαταξικότητα ενώνει στιγμιαία δύο τάξεις με θεμελιωδώς ανταγωνιστικά
συμφέροντα εναντίον ενός ή περισσοτέρων άλλων. Μπορούμε να αναφέρουμε τη συμμαχία του προλεταριάτου και της αστικής τάξης στους αγώνες τους
εναντίον της αριστοκρατίας. Μια συμμαχία που δεν εμπόδισε την αστική τάξη
να συμμαχήσει με τους ευγενείς για να καταστείλει τις εξεγέρσεις των δουλοπάροικων, των φτωχών αγροτών και των προλετάριων. Μπορεί κανείς να εντοπίσει παρόμοιες δυναμικές, και προσμίξεις διαφόρων ταξικών μεταβλητών, σε
όλη την ιστορία της καπιταλιστικής ανάπτυξης : σχηματισμός Κρατών-εθνών
στις κεντρικές επικράτειες της συσσώρευσης, εθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες
στις περιφέρειες, κλπ. Το ζήτημα θα άξιζε ειδικής μελέτης.
Η διαταξικότητα που μας απασχολεί εδώ εγγράφεται στην ίδια τη δομή των
καθημερινών αγώνων του προλεταριάτου και της ΜΜΤ. Καθημερινοί αγώνες
με την έννοια ότι παραμένουν διεκδικητικοί ή ρεφορμιστικοί, αλλά μαζικοί, δυνητικά βίαιοι. Πρόκειται για μια συμμαχία μεταξύ δυο τάξεων, και όχι μεταξύ
δύο κατηγοριών διοικητικού προσωπικού, όπως το βλέπουμε μερικές φορές
(Air France 2018). Στις περιπτώσεις που μελετήσαμε, πρέπει να αναφέρουμε
κυρίως την τυνησιακή και την αιγυπτιακή Άνοιξη και, αν και σε μικρότερο βαθμό, τον αγώνα κατά του Νόμου για την Εργασία στη Γαλλία (Loi Travail) . Αυτές
τις συγκρούσεις μπορούν να λέγονται καθημερινές, είναι όμως μείζονες, με την
έννοια ότι εμπλέκουν έναν μεγάλο αριθμό προλετάριων και μελών της ΜΜΤ
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κατανεμημένων σε πολλούς τομείς διάφορων γεωγραφικών ζωνών μιας χώρας.
Αντικείμενο μας δεν είναι η πολιτική διαταξικότητα της δεκαετίας του 1930.
Τα Λαϊκά Μέτωπα στη Γαλλία και την Ισπανία αποτέλεσαν συμμαχία των κομμάτων της μικρής και μεσαίας αστικής τάξης και των κομμάτων που εκπροσωπούσαν το προλεταριάτο. Τα ριζοσπαστικά τμήματα του προλεταριάτου ήταν
ενάντια στα Λαϊκά Μέτωπα, τα οποία ήθελαν να τους κάνουν να επιστρέψουν
στην εργασία ή να στρατιωτικοποιήσουν τις γραμμές τους προς όφελος του
κεφαλαίου. Αλλά ακόμα και οι ρεφορμιστές προλετάριοι δεν μοιράζονταν
πάντα τους ίδιους στόχους με τους εκπροσώπους τους. Σε κάθε περίπτωση,
δεν χρειάζεται να εισέλθουμε στα λεπτά σημεία που είναι εγγενή στους μηχανισμούς της προλεταριακής πολιτικής εκπροσώπησης του παρελθόντος. Θα
περιορίσουμε τη μελέτη μας στη διαταξικότητα της τρέχουσας περιόδου, την
οποία καλύψαμε με τις μελέτες προηγούμενων περιπτώσεων. Η εν λόγω περίοδος δεν εμπεριέχει πια την οργάνωση της τάξης(τάξεων) με την πλήρη έννοια
του όρου. Οι αγώνες που μας ενδιαφέρουν είναι οι πολιτικοί, με την έννοια
ότι αναγκαστικά υπονοούν μια σχέση με το Κράτος (θα δούμε με ποιον τρόπο). Ωστόσο σπάνια παίρνουν μια αξιοσημείωτη οργανωτική μορφή. Αυτό δεν
μας εμποδίζει να αναγνωρίσουμε τις τάξεις ως ιστορικούς φορείς. Επιπλέον,
πρόκειται για καταστάσεις όπου το κεφάλαιο στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις και ελέγχει ολόκληρη την κοινωνία – ακόμα και όταν παραμένουν κάποια
τμήματα προ-καπιταλιστικών κοινωνικών σχηματισμών. Η επιβίωση πιθανών
αρχαϊσμών στις κοινωνικές σχέσεις πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν. Είναι γνωστό ότι έχουν παίξει συγκεκριμένο ρόλο στους αγώνες (Τυνησία 2011). Αλλά ο
ενεργός πληθυσμός των κοινωνιών που εξετάζουμε αποτελείται κυρίως από
μισθωτούς, μέλη του προλεταριάτου ή της μισθωτής μεσαίας τάξης. Επιπλέον,
δεν θα καταπιαστούμε με τις ιδεολογικές σχέσεις μεταξύ των τριών τάξεων. Θα
επικεντρωθούμε σε περιπτώσεις ανοιχτών αγώνων και θα προσπαθήσουμε να
κατανοήσουμε την υποβόσκουσα μηχανική του ménage à trois.
1 – Iσορροπία τριών τάξεων
1.1 – Le ménage à trois (ανασκόπηση προηγούμενων)

Γράφημα 1: Το ménage à trois

Τ
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Tο παραπάνω γράφημα αποτελεί σχηματική αναπαράσταση της σχέσης μεταξύ
των τριών τάξεων του ΚΤΠ. Οι ποσοτικές αναλογίες δεν έχουν καμία ρεαλιστική
αξία. Εδώ δίνεται μια ευκαιρία να αποφευχθεί  η σύγχυση που θα μπορούσε
να προκύψει μεταξύ του τριαδικού τύπου του Marx (βλ., Το κεφάλαιο, Τόμος
ΙΙΙ, Κεφ. 48, σελ.1000) και του δικού μας ménage à trois. Ο τριαδικός τύπος του
Μαρξ συγκεντρώνει τις τρεις κύριες πηγές εισοδήματος, το σύνολο των οποίων ισοδυναμεί με τη νέα αξία που δημιουργείται στα πλαίσια της κοινωνικής
εργάσιμης ημέρας: μισθός (για την εργασία), γαιοπρόσοδος (για τον ιδιοκτήτη
γης) και κέρδος και τόκοι (για το κεφάλαιο). Στο ménage à trois, η μισθωτή μεσαία τάξη παίρνει τη θέση της έγγειας ιδιοκτησίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή
η έγγεια ιδιοκτησία και η συνεπαγόμενη γαιοπρόσοδος δεν υπάρχουν πια.
Αυτό που ισχύει είναι ότι έχουν γίνει καπιταλιστές ανάμεσα στους άλλους. Ενώ
στη φάση της τυπικής κυριαρχίας του κεφαλαίου η έγγεια ιδιοκτησία σχημάτιζε μια τάξη καθ’ εαυτή και δι’ εαυτή (την αριστοκρατία), στην οποία είχε αποδοθεί μια πολιτική εξουσία που κατέληγε για παράδειγμα στους «Νόμους του
καλαμποκιού»1 στην Αγγλία μέχρι το 1846 ή στον αγροτικό προστατευτισμό
επι Bismarck αλλά και αργότερα, στη Γερμανία. Αυτή η πολιτική εξουσία της
έγγειας ιδιοκτησίας έβαζε φρένο στην κερδοφορία του κεφαλαίου. Μπορούμε
να πούμε ότι στα κέντρα συσσώρευσης αυτή η εξουσία έχει πρακτικά εξαφανιστεί μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι η στιγμή όπου η γερμανο-ολλανδική κομμουνιστική αριστερά ανέπτυξε τη θέση ότι το προλεταριάτο είναι
μόνο του απέναντι στο κεφάλαιο εντός της επαναστατικής διαδικασίας. Αυτή
η θέση – την οποία συνδέουμε με το όνομα του Gorter, του θεωρητικού που
την έφερε στο προσκήνιο απέναντι στον Λένιν και σχεδόν όλη την Τρίτη Διεθνή2 - συντηρείται μέχρι σήμερα, αλλά διαρκώς μετασχηματιζόμενη. Σύμφωνα
με τον Gorter, «μόνη απέναντι στο κεφάλαιο» δεν σήμαινε ότι η καπιταλιστική
κοινωνία δεν συντίθεται από άλλες τάξεις πέραν του προλεταριάτου και της
αστικής τάξης, αλλά οτι στις κεντρικές επικράτειες του κεφαλαίου το προλεταριάτο δεν μπορούσε να δομήσει καμία συμμαχία με τις άλλες τάξεις, ειδικά τους αγρότες. Συχνά, το νόημα που αποδίδεται σήμερα στη φόρμουλα του
Gorter είναι ότι υπάρχουν μόνο δύο τάξεις στον ΚΤΠ. Το ménage à trois δείχνει
ότι υπάρχει πράγματι μια πλήρως διαμορφωμένη τρίτη τάξη εντός του ΚΤΠ,
χωρίς να συνυπολογίζουμε τα αμέτρητα προ-καπιταλιστικά απομεινάρια και
τις μορφές μετάβασης προς τον καπιταλισμό (ενοικίαση κτήματος, κλπ.) που
υπάρχουν ακόμα στον κόσμο.
Σ.τ.Μ : Οι Νόμοι του Καλαμποκιού (Corn Laws), σε ισχύ από το 1815 μέχρι το 1846 στην
Μεγάλη Βρετανία, ήταν δασμοί και εμπορικοί περιορισμοί επί των εισαγόμενων σιτηρών
οι οποίοι εξυπηρετούσαν τη διατήρηση των υψηλών τιμών στα σιτηρά, τη βιωσιμότητα
των εγχώριων παραγωγών (ιδιοκτήτες γής) και γενικότερα το πνεύμα του βρετανικού
μερκαντιλισμού.
1

2

Βλ. Herman Gorter, Réponse à Lénine, Spartacus 1979.
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Οι τρόποι ανάπτυξης του κεφαλαίου στα πλαίσια της πραγματικής κυριαρχίας
έκαναν να εμφανιστεί η αναγκαιότητα μιας τάξης που αναλαμβάνει ταυτόχρονα τις λειτουργίες της διανοητικής εργασίας, αυτονομούμενη στο μέτρο που η
χειρωνακτική εργασία αποειδικεύεται και η επιστήμη γίνεται άμεση παραγωγική δύναμη, και τις λειτουργίες της καπιταλιστικής επίβλεψης, μεγεθυνόμενη
αναλογικά με την ανάπτυξη του κεφαλαίου. Επομένως, εντός της ειδικά καπιταλιστικής κοινωνίας, τρεις τάξεις βρίσκονται αντιμέτωπες μεταξύ τους. Μπορούμε, με κυκλικό τρόπο, να φανταστούμε ότι αντιπαρατίθενται δύο εναντίον
μίας:
1.
2.

3.

το προλεταριάτο, συμμαχώντας με το κεφάλαιο, επιτίθεται στη μισθωτή μεσαία τάξη. Αυτή η συνθήκη έχει, προς το παρόν σε κάθε
περίπτωση, αποκλειστικά θεωρητικό χαρακτήρα.
το κεφάλαιο και η μισθωτή μεσαία τάξη επιτίθενται στο προλεταριάτο. Πρόκειται για το σχήμα που συναντάμε κάθε φορά που διαρρηγνύεται η συμμαχία μεταξύ του προλεταριάτου και της ΜΜΤ από
τη ΜΜΤ, η οποία κηρύττει το τέλος των αγώνων και την επιστροφή
στην τάξη.
το προλεταριάτο και η ΜΜΤ επιτίθενται στο κεφάλαιο (ή αμύνονται
απέναντί του). Αυτό αντιστοιχεί στους διαταξικούς αγώνες που αναλύσαμε ή αναφέραμε στα προηγούμενα επεισόδια και τους οποίους
πρόκειται να εξετάσουμε τώρα με έναν πιο θεωρητικό τρόπο. Για τον
λόγο αυτό, θα εκκινήσουμε από την παραγωγή και τη διανομή της
νέας αξίας που δημιουργήθηκε από την παραγωγική εργασία του
προλεταριάτου και της ΜΜΤ.

1.2 - Προέλευση της νέας αξίας
Όποιος και αν είναι ο τύπος του, ο αγώνας μεταξύ των τριών τάξεων στηρίζεται στη διανομή της νέας αξίας που προκύπτει από την κοινωνική εργάσιμη ημέρα. Στο τέλος της εργάσιμης ημέρας, μια νέα αξία (v + pl) έχει
δημιουργηθεί από την αναγκαία εργασία (ΑΕ) και την υπερεργασία (ΥΕ) του
προλεταριάτου, καθώς και από την αναγκαία εργασία και την υπερεργασία
του παραγωγικού τμήματος της ΜΜΤ.

Γράφημα 2: Προέλευση της νέας αξίας
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Στο Γράφημα 2, βλέπουμε ότι το ποσοστό εκμετάλλευσης του προλεταριάτου
είναι ξεκάθαρα υψηλότερο από το ποσοστό εκμετάλλευσης της ΜΜΤ. Στην
πραγματικότητα, υποθέτουμε ότι, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη μόνο το παραγωγικό τμήμα της εργασίας της ΜΜΤ, αυτή είναι λιγότερο εκτεθειμένη στην
επίταση της εκμετάλλευσης από ό,τι το προλεταριάτο3.
1.3 – Αναδιανομή των εισοδημάτων
Η νέα αξία θα διανεμηθεί μεταξύ των διαφόρων τάξεων και θα διαμορφώσει
τα αντίστοιχα εισοδήματα.

Γράφημα 3: Εισοδήματα των τριών τάξεων

Όσον αφορά το προλεταριάτο, τα πράγματα φαίνονται απλά. Το τμήμα της
νέας αξίας που αντιστοιχεί στον αναγκαίο χρόνο εργασίας του ορίζεται από το
μέγεθος του μισθού. Αυτό περιλαμβάνει τον καθαρό μισθό και τις κοινωνικές
εισφορές (το μερίδιο του εργοδότη και του εργαζομένου), δηλαδή τις συντάξεις, τις οικονομικές αποζημιώσεις σε περίπτωση ασθενείας, τα επιδόματα
ανεργίας, κλπ. Το Γράφημα 3 δεν δείχνει το συμπλήρωμα εισοδήματος υπό τη
μορφή της άμεσης ενίσχυσης από το Κράτος, όπως το ελάχιστο εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα και το επίδομα στέγασης στη Γαλλία, τα food stamps (κουπόνια σίτισης) στις ΗΠΑ, κλπ. Θα επιστρέψουμε σε αυτό στη συνέχεια. (βλ. § 1.5).
Όσον αφορά τη μισθωτή μεσαία τάξη, στην παράγραφο 2.4 του Επεισοδίου 2
κάναμε τη διάκριση μεταξύ του μισθού (που αντιστοιχεί στην αξία της εργασιΕδώ αναφερόμαστε σε τάξεις και όχι σε άτομα: είναι πολύ πιθανό να προκύψει μέλη της
ΜΜΤ να εμφανίζονται πιο καταπονημένα από τους προλετάριους (βλ. φαινόμενο burnout στις τάξεις των στελεχών).
3
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ακής δύναμης) και του υπερμισθού (το οποίο αντιστοιχεί σε ένα «πριμ αφοσίωσης» που το κεφάλαιο εκχωρεί στα στελέχη). Τα δύο αυτά μεγέθη συναρθρώνονται σε ένα ενιαίο μισθό. Είναι μέσω μιας αναλυτικής διαδικασίας που πρέπει να τα διακρίνουμε. Και αυτός ο ενιαίος μισθός οδηγεί στην ίδια διάκριση
μεταξύ άμεσου και έμμεσου μισθού όπως και στην περίπτωση του προλεταριάτου. Η ΜΜΤ παίρνει έναν μισθό, ο οποίος αναπαρίσταται με το σύμβολο v και
αντιστοιχεί στον αναγκαίο χρόνο εργασίας της. Ο υπερμισθός της, αντιθέτως,
παίρνεται από τη συνολική κοινωνική υπεραξία που η ίδια η ΜΜΤ και το προλεταριάτο παρήγαγαν και της εκχωρείται από το κεφάλαιο για τις υπηρεσίες
επιτήρησής που αυτή προσφέρει. Ποιο είναι λοιπόν το ύψος αυτής της πριμοδότησης; Εξαρτάται από δύο παράγοντες: το συνολικό μέγεθος της διαθέσιμης
υπεραξίας, δηλαδή την παραγωγικότητα της (παραγωγικής) εργασίας του προλεταριάτου και της ΜΜΤ μαζί· και τους συσχετισμούς δυνάμεων, τους οποίους
αποκαθιστού οι τρεις τάξεις μεταξύ τους. Όπως και το προλεταριάτο, έτσι και
η ΜΜΤ λαμβάνει ένα πρόσθετο εισόδημα υπο τη μορφή διάφορων κρατικών
ενισχύσεων, το οποίο δεν αναδεικνύουμ στο Γράφημα 3. Στις κεντρικές χώρες,
αυτά τα ποσά μπορεί να αποδειχθούν αρκετά σημαντικά.
Ερχόμαστε λοιπόν στα εισοδήματα του κεφαλαίου. Αυτά σχηματίζονται εξ ολοκλήρου από την υπεραξία που εξάγεται από την (παραγωγική) εργασία του
προλεταριάτου και της ΜΜΤ. Το μέγεθός τους εξαρτάται από τον συσχετισμό
δύναμης μεταξύ κεφαλαίου από τη μία πλευρά και του προλεταριάτου και της
ΜΜΤ από την άλλη. Η μορφή τους είναι γνωστή: κέρδος, τόκος, πρόσοδος. Δεν
είναι απαραίτητο να μπούμε εδώ στις λεπτομέρειες των μηχανισμών αναδιανομής της κοινωνικής υπεραξίας μεταξύ των τριών αυτών κανονιστικών μορφών που σχετίζονται με τις τρεις βασικές μορφές καπιταλιστικής ιδιοκτησίας:
το παραγωγικό κεφάλαιο, το τοκοφόρο κεφάλαιο και την έγγεια ιδιοκτησία.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ποσότητα της νέας διαθέσιμης αξίας στο τέλος της εργάσιμης ημέρας καθορίζεται από το άθροισμα v + pl που προκύπτει
από την παραγωγική εργασία του προλεταριάτου και της ΜΜΤ. Η μάζα και η
αναδιανομή του v και του pl μεταξύ των τάξεων απορρέει από τη μηχανική του
ménage à trois, δηλαδή από την ταξική πάλη. Γνωρίζουμε ότι οι συσχετισμοί
δυνάμεων μεταξύ των διαφορετικών τάξεων δεν είναι ισοδύναμες. Αν και το
προλεταριάτο και το κεφάλαιο βρίσκονται σε μια διαρκή αντιπαράθεση για τη
διαίρεση της εργάσιμης ημέρας, αυτό δεν ισχύει για τις σχέσεις της ΜΜΤ με τις
άλλες δύο τάξεις. Έτσι, ανάλογα με τη συγκυρία, η μάζα των μισθών που αντιστοιχεί στην αναγκαία εργασία του προλεταριάτου μπορεί να αυξηθεί σε βάρος του (υπερ)μισθού της ΜΜΤ ή των κεφαλαιακών κερδών . Ή, αντιστρόφως,
τα κέρδη του κεφαλαίου μπορούν να αυξηθούν σε βάρος των μισθών της μιας
ή και των δύο μισθωτών τάξεων. Από την πλευρά της, η ΜΜΤ δεν βρίσκεται
εντός ενός μόνιμου συσχετισμού δυνάμεων, όπως το προλεταριάτο. Σίγουρα,
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πειθαρχεί την εργασία του προλεταριάτου και συμβάλλει επομένως στην παραγωγικότητα του, αλλά δεν είναι εκείνη που βάζει άμεσα στην τσέπη την περίσσεια υπεραξίας που αποσπάται έτσι. Για να αποκτήσει το τμήματου υπερμισθού που εκτιμάται ότι της αξίζει, η ΜΜΤ βασίζεται μάλλον στην καλή θέληση
των αφεντικών. Ο (υπερ) μισθός της ΜΜΤ εξαρτάται κυρίως από την αφθονία
ή την έλλειψη υπεραξίας εντός της σχέσης προλεταριάτου και κεφαλαίου. Η
ΜΜΤ επεμβαίνει εδώ μόνο με τρόπο βοηθητικό. Εδραιώνει έναν συσχετισμό
δυνάμεων με τη μια ή την άλλη από τις υπόλοιπες τάξεις μόνο σε ορισμένες
κρίσιμες στιγμές της κοινωνικής αναπαραγωγής, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενα επεισόδια, όταν ρίχνει τον εαυτό της στον αγώνα συμμαχώντας με το
προλεταριάτο για να στραφεί τελικά εναντίουν του σε δεύτερο χρόνο ή όταν
αναλαμβάνει την πρωτοβουλία εντελώς μόνη της (Ιράν 2009, Ισραήλ 2011 κ.α).
1.4 - Εισόδημα και κατανάλωση των καπιταλιστών: το Κράτος
Ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο κάθε τάξη κάνει χρήση των εισοδημάτων της μας επιτρέπει για να προσδιορίσουμε τα διακυβεύματα των αγώνων της και, κατ’ επέκταση, τις τάσεις στην αναπαραγωγή της καπιταλιστικής
κοινωνίας στα πλαίσια της διαμόρφωσης του ménage à trois. Όσον αφορά
τις δύο τάξεις των μισθωτών, η απάντηση είναι αρκετά απλή, όπως θα δούμε
αργότερα. Ωστόσο, η χρήση που κάνουν οι καπιταλιστές στα εισοδήματά τους
απαιτεί μια πιο σύνθετη ανάλυση.
Ας εξετάσουμε το κεφάλαιο γενικά. Τα εισοδήματα του κεφαλαίου, που συντίθενται εξ ολοκλήρου από υπεραξία, δαπανώνται με διάφορους τρόπους,
όπως φαίνεται στο Γράφημα 5. (§ 1.4.3). Όποια και αν είναι η άμεση μορφή
του (κέρδος, πρόσοδος ή τόκος), ένα τμήμα των εισοδημάτων του κεφαλαίου
επανεπενδύεται ως πρόσθετο κεφάλαιο. Μικρή σημασία έχει το αν πρόκειται
για παραγωγικό ή μη παραγωγικό κεφάλαιο, χρηματοπιστωτικό ή βιομηχανικό,
κλπ. Αυτό που μετράει είναι ότι η μάζα του κεφαλαίου επανεπενδύεται όσο
το δυνατόν περισσότερο προκειμένου να εξασφαλιστεί περαιτέρω επέκταση
όσο το δυνατόν γρηγορότερα, κλπ. Αυτή είναι η λογική του ΚΠΤ. Ωστόσο, ένα
μέρος της διαθέσιμης υπεραξίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλες λειτουργίες. Ας περάσουμε εν τάχει στην προσωπική κατανάλωση των καπιταλιστών:
όση και αν είναι η πολυτέλεια μέσα στην οποία ζουν, οι καπιταλιστές δεν είναι υπερβολικά σπάταλοι αναλογικά με τη μάζα των εισοδημάτων τους. Πέραν
από την προσωπική κατανάλωσή τους και την επένδυση, ένα πολύ σημαντικό
τμήμα των εισοδημάτων τους πρέπει να αφιερωθεί στη συλλογική κατανάλωσή τους , δηλαδή στο Κράτος. Κατά τον γενικό κανόνα, ο στρατός, η αστυνομία,
η δικαιοσύνη, το σχολείο, η διοίκηση, η κυβέρνηση, κλπ. συνιστούν δαπάνες
και τομείς δραστηριότητας των οποίων το κόστος πληρώνει συλλογικά η καπιταλιστική τάξη. Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος που ομαδοποιούνται σε ένα
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συγκεκριμένο όργανο, το Κράτος, έξω από τη σφαίρα των κεφαλαίων και του
αμοιβαίου ανταγωνισμού τους. Πώς πραγματοποιείται αυτή η διαδικασία συλλογικής κατανάλωσης; Στο σημείο αυτό οφείλουμε να εξετάσουμε μια ειδική
λεπτομέρεια.
  
1.4.1 – Κρατική χρηματοδότηση: θεωρία για το φόρο
Στο Επεισόδιο 2 του φυλλαδίου μας, στην παράγραφο § 2.4 , γράφαμε:
« Όπως ακριβώς στειρώνουν ένα μέρος της κοινωνικής υπεραξίας σε μη παραγωγικές αλλά αναγκαίες χρήσεις (αστυνομία, στρατός, τράπεζες…), με τον
ίδιο τρόπο οι καπιταλιστές αφιερώνουν ένα μέρος της για να καταβάλουν έναν
υπερμισθό στους μισθωτούς της μεσαίας τάξης». ( η έμφαση έχει προστεθεί,
στσ)
Πρέπει να κάνουμε κάποιες διευκρινίσεις εδώ για να επισημανθεί καλά η
διαφορά ανάμεσα στον σχηματισμό μη παραγωγικού κεφαλαίου (τράπεζες,
ασφαλιστικές εταιρείες, εμπορικά καταστήματα, κλπ.) και τη δαπάνη από τη
μεριά των καπιταλιστών ενός μέρους των εισοδημάτων τους για την αγορά
υπηρεσιών όπως η αστυνομία ή ο στρατός. Στην πρώτη περίπτωση, υπάρχει
μια δραστηριότητα που δεν παράγει υπεραξία, αλλά που επιτρέπει την απόκτηση του μέσου κέρδους. Στη δεύτερη περίπτωση, η δραστηριότητα είναι
επίσης μη παραγωγική (δεν παράγει υπεραξία), αλλά δεν εισέρχεται στη γενική εξίσωση του ποσοστού κέρδους και άρα δεν δίνει δικαίωμα πρόσβασης
στο μέσο κέρδος. Για τους καπιταλιστές, συνιστά καθαρή δαπάνη. Έχοντας
αυτό ως δεδομένο, και στις δύο περιπτώσεις, η αξία που αφιερώνεται σε αυτές τις δραστηριότητες αντλείται από τη δεξαμενή της κοινωνικής υπεραξίας.
Πρέπει να γίνει καλά κατανοητό ότι ο κρατικός προϋπολογισμός, ιδωμένος
υπό την ευρεία έννοια που περιλαμβάνει τις τοπικές αρχές, προέρχεται αποκλειστικά από το κοινωνικό απόθεμα υπεραξίας. Αυτό είναι που προσπαθεί
να διευκρινίσει το Γράφημα 4.

Γράφημα 4: Από την αξιοποίηση του κεφαλαίου
στην κρατική χρηματοδότηση.
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Μέσω αυτής της αποστράγγισης και μεταφοράς, η υπεραξία γίνεται «αξία
γενικά» την οποία το Κράτος θα είναι σε θέση να αναδιανείμει μεταξύ κάθε
είδους δαπανών, μεταξύ των οποίων φυσικά περιλαμβάνονται οι μισθοί των
εργαζομένων στον δημόσιο τομέα, δηλαδή η αναπαραγωγή της εργασιακής
δύναμης των προλετάριων, ο υπερμισθός των στελεχών του, κλπ. Αυτό καταλήγει επίσης στον σχηματισμό μη παραγωγικού κεφαλαίου, με τη διαφορά ότι
οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων δεν αποτελούν επένδυση σε μεταβλητό
κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν αλλάζει τη βασική αρχή. Όλα τα έσοδα
του Κράτους πηγάζουν από την υπεραξία η οποία προέρχεται από την παραγωγική σφαίρα. Αυτό είναι ξεκάθαρο όσον αφορά τους φόρους που αποδίδουν
στο Κράτος οι καπιταλιστές για τα εισοδήματά τους. Αλλά ένα μεγάλο μέρος
της κρατικής χρηματοδότησης προέρχεται από τους φόρους που επιβάλλονται
στον συνολικό πληθυσμό, ιδιαίτερα στους μισθωτούς του προλεταριάτου και
της μεσαίας τάξης. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η δεύτερη πηγή χρηματοδότησης του Κράτους προέρχεται από την υπεραξία; Ναι, παρά τα φαινόμενα. Ο μισθός του προλεταριάτου αντιστοιχεί στα εμπορεύματα που χρειάζεται
για την αναπαραγωγή του ως εργασιακή δύναμη. Ωστόσο, η τιμή αυτών των
εμπορευμάτων περιλαμβάνει γενικά έναν φόρο επί της κατανάλωσης (ΦΠΑ και
διάφοροι φόροι. Ο μισθός του προλεταριάτου μπορεί επίσης να πληρώνει κρατήσεις επί του εισοδήματος. Αυτοί οι φόροι και οι κρατήσεις περιλαμβάνονται
στον μισθό v. Επομένως, φαίνεται ότι το σύνολο των μισθών v συνεισφέρει στη
χρηματοδότηση του Κράτους, του οποίου η πηγή είναι η υπεραξία και οι μισθοί. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Σύμφωνα με μια ευρέως διαδεδομένη αντίληψη
για τη δημοκρατία, οι φόροι συνιστούν το κόστος που πληρώνουν οι πολίτες
για τις υπηρεσίες που τους παρέχει το Κράτος, όπως το σχολείο ή η ασφάλεια,
κλπ. Θα έπρεπε επομένως να θεωρήσουμε αυτές τις υπηρεσίες ως μέρος του
καλαθιού των απαραίτητων μέσων διαβίωσης που το προλεταριάτο και η ΜΜΤ
αγοράζουν μέσω του μισθού τους. Αυτή η σύλληψη βασίζεται σε έναν ιδεολογικό μύθο για το Κράτος ανάλογο με αυτόν περί κοινωνικού συμβολαίου: όπως
ακριβώς τα υποκείμενα-Ροβινσώνες υπογράφουν μεταξύ τους ένα συμβόλαιο
με σκοπό να ενωθούν σε κοινωνία, συνάπτουν και ένα συμβόλαιο μεταξύ αυτών και του Κράτους! Παρ’όλα αυτά, ο φόρος δεν αγοράζει τις λεγόμενες κρατικές υπηρεσίες. Αρχικά, επειδή δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ του φόρου
που καταβάλλεται και των υπηρεσιών που αποκτώνται και αυτό εξαιτίας της
αναδιανεμητικής λειτουργίας του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία αυξάνει
τον φόρο από τη μια πλευρά και αναδιανέμει το προϊόν του φόρου προς την
άλλη. Έπειτα, επειδή η πλειονότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από το
Κράτος στους πολίτες προσφέρονται χωρίς να τις έχουν επιλέξει οι ίδιοι, χωρίς
να τις έχουν ζητήσει . Τέλος, επειδή το «γενικό συμφέρον», στο οποίο ανταποκρίνονται πληθώρα λειτουργιών του Κράτους (οδικό δίκτυο, αστυνομία, άμυνα, κλπ.), υπάρχει στην πραγματικότητα αποκλειστικά και μόνο ως συνέπεια
των αναγκών του κεφαλαίου.
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Ο μισθός ανταποκρίνεται στην αξία των αναγκαίων εμπορευμάτων που απαιτούνται για την αναπαραγωγή των μισθωτών. Οι φόροι δεν εντάσσονται σε
αυτήν την κατηγορία. Για να μπορούν οι εργαζόμενοι να πληρώνουν τους
φόρους και να αγοράζουν τα απαραίτητα εμπορεύματα στις αυξημένες μετά
φόρου τιμές, το κεφάλαιο περιλαμβάνει στον μισθό ένα συμπλήρωμα προερχόμενο από τα δικά του εισοδήματα, δηλαδή από την κοινωνικά διαθέσιμη
υπεραξία. Το βιοτικό επίπεδο του προλεταριάτου ή της ΜΜΤ   δεν παρουσιάζει βελτίωση. Στην πραγματικότητα, το συμπλήρωμα που αντιστοιχεί στους
φόρους και τις κρατήσεις περνά από τις τσέπες των καπιταλιστών στις τσέπες
των εργαζομένων, αλλά ανακατευθύνεται ευθύς αμέσως προς στο Κράτος. Θα
προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τους λόγους αυτής της μυστηριώδους ταχυδακτυλουργίας.
Το Γράφημα 4 δείχνει ότι η συνολική κοινωνική υπεραξία διαιρείται σε τέσσερα
μέρη: την πρόσοδο, τον τόκο και το κέρδος – στα οποία προστίθεται ο υπερμισθός της ΜΜΤ. Σε αυτό το σχήμα αφήνουμε στην άκρη τις ταχυδακτυλουργίες
που περιγράψαμε παραπάνω, και οι οποίες αφορούν στην απόδοση στους μισθωτούς ενός πλεονάσματος μισθού το οποίο τους αφαιρείται τάχιστα μέσω
των φόρων και των κρατήσεων. Αυτό ισχύει και για τους μισθούς της ΜΜΤ,
συμπεριλαμβανομένου του τμήματος του υπερμισθού. Υπό αυτές τις συνθήκες, μόνο η πρόσοδος, ο τόκος και το κέρδος συνεισφέρουν στον κρατικό προϋπολογισμό. Ο κρατικός προϋπολογισμός τροφοδοτείται μέσω των άμεσων ή
έμμεσων αποστραγγίσεων από αυτές τις μορφές της υπεραξίας.
Επομένως, πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο φόρος είναι, στο σύνολό του, μεταφορά υπεραξίας από το κεφάλαιο προς το Κράτος. Δύο ερωτήματα προκύπτουν
εδώ:
1.4.2 – Φορολογικές κρατήσεις και ποσοστό εκμετάλλευσης
Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί το κεφάλαιο επιδίδεται σε αυτή τη φαινομενικά
περιττή παράκαμψη. Γιατί οι καπιταλιστές δεν πωλούν τα αγαθά τους χωρίς
ΦΠΑ, πληρώνοντας κατευθείαν στο Κράτος κάτι ανάλογο; Θα ήταν τότε δυνατό
να μειωθούν αναλογικά οι μισθοί. Το ίδιο ζήτημα μπορεί να τεθεί και στην περίπτωση του φόρου επί του εισοδήματος. Γιατί οι καπιταλιστές καταβάλλουν ένα
πλεόνασμα μισθού, το οποίο ο μισθωτός (φορολογούμενος) επιστρέφει επακολούθως στο Κράτος με τη μορφή του φόρου; Και στις δύο περιπτώσεις (άμεσοι και έμμεσοι φόροι), η εξήγηση είναι χωρίς αμφιβολία πολλαπλή. Η ιστορία
και οι φορολογικές συνήθειες των διαφόρων χωρών, ακόμη και πριν από τη
σταθεροποίηση του ΚΠΤ στις ίδιες του τις βάσεις, διαδραματίζουν σίγουρα κάποιο ρόλο στην εξήγηση αυτού της αστείας ταχυδακτυλουργίας. Όμως σίγουρα, το πέρασμα μέρους της χρηματοδότησης του Κράτους από τις τσέπες των
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μισθωτών επιτρέπει τη ρύθμιση των μισθών μετά την παρακράτηση φόρου.
Εάν οι καπιταλιστές αποφασίσουν ότι πρέπει να αυξηθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, μπορούν να επιλέξουν την αύξηση του ΦΠΑ. Από την άλλη η αύξηση
του ΦΠΑ αυξάνει την τιμή των αναγκαίων μέσων διαβίωσης του προλεταριάτου και της ΜΜΤ. Σε συνθήκη ισορροπίας, οι μισθοί προσαρμόζονται προς τα
πάνω, έτσι ώστε να διατηρείται το βιοτικό επίπεδο του προλεταριάτου και της
ΜΜΤ. Η αύξηση του ΦΠΑ μεταφράζεται επομένως σε μείωση της μάζας της
υπεραξίας που είναι διαθέσιμη για τους καπιταλιστές, προς όφελος του Κράτους που καρπώνεται το πλεόνασμα του ΦΠΑ. Αλλά στον αντίποδα, αρκεί ο
συσχετισμός δυνάμεων προλεταριάτου/κεφαλαίου να μην είναι ευνοϊκός για
το προλεταριάτο (για παράδειγμα σε περίπτωση υψηλής ανεργίας) ώστε η αύξηση του ΦΠΑ να μην έχει επιπτώσεις στους ονομαστικούς μισθούς. Στην περίπτωση αυτή, το μέτρο αντιστοιχεί σε μείωση των μισθών άνευ φόρων. Αυτή η
μείωση των μισθών φαίνεται να επιτρέπει στους καπιταλιστές να αυξήσουν τα
κέρδη τους. Αλλά, στην πραγματικότητα, χρηματοδοτεί την αύξηση του ΦΠΑ. Η
όλη διαδικασία είναι ουδέτερη για τους καπιταλιστές, οι οποίοι συνεχίζουν να
πληρώνουν την ίδια μισθολογική μάζα και να καρπώνονται τα ίδια κέρδη. Είναι
θετική για το Κράτος, το οποίο αυξάνει τα φορολογικά του έσοδα. Μια άλλη πιθανότητα, που εμφανίζεται πολύ συχνά είναι η εξής: εάν ο κρατικός προϋπολογισμός παραμείνει σταθερός, δηλαδή αν το Κράτος αντισταθμίσει την αύξηση
του φόρου που ισχύει για τους μισθωτούς με την μείωση ενός άλλου φόρου
του ίδιου τύπου, έχουμε να κάνουμε με μια ενέργεια ουδέτερη για το κεφάλαιο στο σύνολο του όπως και για το Κράτος. Η αύξηση μιας μορφής φόρου και
η μείωση μιας άλλης μορφής ισούται με τη μείωση των πραγματικών μισθών
στην τάδε κατηγορία του πληθυσμού και περισσότερο από τη δείνα, για παράδειγμα περισσότερο στους συνταξιούχους απ’ ότι στους εν ενεργεία εργαζομένους. Αλλά αν η μείωση εφαρμοστεί  στον φόρο που καταβάλλουν άμεσα
οι καπιταλιστές, είτε στα κέρδη τους, είτε στα προσωπικά τους εισοδήματα,
η ταυτόχρονη αύξηση του ΦΠΑ, δηλαδή η μείωση των καθαρών αποδοχών,
ισοδυναμεί (με σταθερό κρατικό προϋπολογισμό και ονομαστικούς μισθούς )
με αύξηση της διαθέσιμης υπεραξίας. Και το αντίστροφο είναι εξίσου αλήθεια:
μείωση του ΦΠΑ, με όλα τα υπόλοιπα να παραμένουν σταθερά, συνεπάγεται αποστράγγιση της κοινωνικής δεξαμενής υπεραξίας. Όλα αυτά αποτελούν
κομμάτι των λειτουργιών του Κράτους, το οποίο διαθέτει τον φόρο ως μέσο
ρύθμισης της σχέσης μεταξύ καπιταλιστών και μισθωτών. Καθώς αυξάνει ή
μειώνει τους φόρους επί των μισθωτών εισοδημάτων ή επί της κατανάλωσης,
μπορεί να αποταμιεύσει ή να εκχωρήσει ένα τμήμα της κοινωνικής υπεραξία ή
να το μεταφέρει από μια τάξη σε άλλη, από τη μια κοινωνική κατηγορία στην
άλλη. Αυτό γίνεται συνεχώς, στη βάση ενός παιχνιδιού δράσης-αντίδρασης
που επεξεργάζεται αδιάκοπα τη σχέση μεταξύ των τάξεων.
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Γράφημα 5: Χρήση της νέας αξίας

1.4.3 - Κοινωνικά προγράμματα και συμπλήρωμα εισοδήματος στις μισθωτές
τάξεις
Επιστρέφουμε στην ανάλυση της χρήσης που κάνει το κεφάλαιο στα εισοδήματά του. Στο παραπάνω γράφημα, αγνοούμε την προσωπική κατανάλωση
των καπιταλιστών. Για να αναπαραχθεί, η αστική τάξη πρέπει πάνω απ’ όλα
να αποταμιεύει και να επενδύει – που σημαίνει επίσης να (υπερ)πληρώσει
τη μεσαία τάξη για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες επίβλεψης που αυτή προσφέρει. Επιπλέον, η ίδια η αναπαραγωγή της περιλαμβάνει κόστη. Πρόκειται
για δαπάνες του Κράτους, ιδωμένες εδώ υπό την ευρεία έννοια όλων των τοπικών, εθνικών ή υπερεθνικών, διοικητικών, πολιτικών και οικονομικών θεσμών που εμπλέκονται στη συνολική διαχείριση του συστήματος. Στην εποχή
της παγκοσμιοποίησης, οι λειτουργίες, οι οποίες αντιστοιχούσαν στο εθνικό
Κράτος, έχουν διασκορπιστεί σε ένα μεγάλο αριθμό θεσμών (π.χ. ευρωπαϊκοί
θεσμοί, ΠΟΕ, κλπ.). Αυτό το διάχυτο κρατικό σύνολο είναι υπεύθυνο για δύο
λειτουργίες που ανέκαθεν αντιστοιχούσαν στο καπιταλιστικό Κράτος, δηλαδή
τη διαχείριση της πάλης μεταξύ των τάξεων και του ανταγωνισμού μεταξύ των
καπιταλιστικών φραξιών.
Το Κράτος δεν παρεμβαίνει στον καθορισμό της αξίας της εργασιακής δύναμης μόνο μέσω της φορολογίας. Το Γράφημα 4 έδειξε σχηματικά πώς, μετά
την άντληση της υπεραξίας στα εισοδήματα των καπιταλιστών, ένα μέρος επιστρέφεται προς την κοινωνία. Πρόκειται για τις «παρεμβάσεις» του Κράτους, οι
οποίες ορίζονται από την εθνική λογιστική ως «το σύνολο των μεταβιβάσεων
στα νοικοκυριά (Επίδομα Αναπηρίας, Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης), στις
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επιχειρήσεις (επιδοτήσεις για τη δημιουργία επιχειρήσεων ή θέσεων εργασίας), στη τοπική αυτοδιοίκηση, στις ενώσεις κ.α)»4. Το σύνολο αυτών των μεταβιβάσεων αντιπροσωπεύει σχεδόν το 30% του προϋπολογισμού του γαλλικού
Κράτους (αποκλειστικά της κεντρικής διοίκησης). Αυτές παρουσιάζονται στο
Γράφημα 5, όπου απεικονίζονται οι χρήσεις της νέας αξίας από τις διαφορετικές τάξεις.
Σε πρώτο χρόνο είμαστε σε θέση να διακρίνουμε, όπως και η εθνική λογιστική, μεταξύ των παρεμβάσεων που απευθύνονται στα νοικοκυριά (κυρίως μισθωτών) και αυτών που απευθύνονται στις εταιρίες. Στην πραγματικότητα,
η διάκριση είναι συχνά τυπική, με την έννοια ότι η παροχή βοήθειας σε μια
επιχείρηση μπορεί να ενισχύσει τις επενδύσεις, τις προσλήψεις και τους μισθούς. Αντιστρόφως, η παροχή βοήθειας στους μισθωτούς συχνά επιτρέπει
στα αφεντικά να μειώνουν (ή να μην αυξάνουν) τους μισθούς, όπως συμβαίνει
στην περίπτωση του πριμ παραγωγικότητας στη Γαλλία. Δεν είναι όμως παράλογο αυτό το πήγαινε-έλα της αξιακής μάζας του κεφαλαίου προς το Κράτος και
έπειτα από το Κράτος προς το κεφάλαιο και την κοινωνία; Το κεφάλαιο δίνει στο
Κράτος μέρος της υπεραξίας του, για παράδειγμα με σκοπό να μειώσει τους μισθούς. Γιατί αυτή η παράκαμψη; Η απάντηση βρίσκεται στους μαιάνδρους του
ανταγωνισμού (δεν είναι απαραίτητα οι ίδιοι άνθρωποι που πληρώνουν φόρο
και επωφελούνται από τις παροχές βοήθειας), στην ιστορία των διαδοχικών
φάσεων της ταξικής πάλης και την αυτονόμηση του Κράτους ως θεσμός.
Ως αποτέλεσμα της ιστορικής συσσώρευσης διάφορων μέτρων και λόγω του
μεγάλου αριθμού προβλημάτων που πρέπει να επιλύσει, το Κράτος παρεμβαίνει στην οικονομία και την κοινωνία μέσω μιας πληθώρας προγραμμάτων. Μπορεί να πρόκειται για μια μικρή βοήθεια σ’ έναν τοπικό κατασκευαστή ή για μαζικές μεταβιβάσεις σε ένα διακρατικό ολιγοπώλιο, για μια στήριξη
λιγότερο δικαιολογημένη αλλά με εκλογικό όφελος προς μια κοινωνική ομάδα ή για τη διάσωση ενός συνταξιοδοτικού ταμείου, κλπ. Εάν όλοι χρωστάνε
χρήματα στο Κράτος, όλοι αναμένουν κάτι από αυτό. Αλλά δεν υπάρχει σχέση
μεταξύ αυτού που καταβάλλεται και αυτού που λαμβάνεται πίσω (αρχή του
μη επιμερισμού των φορολογικών εσόδων). Όλα αυτά τα προγράμματα έχουν
επομένως οικονομικό, και άρα κοινωνικό αντίκτυπο, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει εδώ. Αυτό που μας απασχολεί είναι να μάθουμε πως και γιατί ένα
μέρος των παρεμβάσεων του Κράτους έρχεται να συμπληρώσει τον μισθό των
εργαζομένων.
1.4.4 – Κρατικές παρεμβάσεις και αξία της εργασιακής δύναμης
Πράγματι, τίθεται ένα δεύτερο ερώτημα: σε ορισμένες από τις παρεμβά4

Βλ., http://comptespublics.fr/budget-de-letat/depenses-de-letat/.
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σεις του, το Κράτος φαίνεται να πληρώνει ένα τμήμα των μισθών στη θέση
των καπιταλιστών. Αυτό συμβαίνει όταν ένα μέρος του ενοικίου πληρώνεται στον ιδιοκτήτη από ένα κοινωνικό επίδομα (στη Γαλλία, από το επίδομα
στέγασης). Το ίδιο ισχύει και για την οικονομική στήριξη για αγορά αυτοκινήτου. Στην πραγματικότητα, σε αυτού του είδους τα προγράμματα, αυτό που
εμφανίζεται ως στήριξη του καταναλωτή συνιστά οπωσδήποτε στήριξη προς
τον ιδιοκτήτη κατοικιών ή τον κατασκευαστή αυτοκινήτων.
Ωστόσο, άλλες παρεμβάσεις του Κράτους που απευθύνονται προς το προλεταριάτο και τη ΜΜΤ στην πραγματικότητα αναλαμβάνουν μέρος του κόστους
της αναπαραγωγής της τάξης στη θέση των καπιταλιστών. Μπορούμε να αναφέρουμε τα επιδόματα σίτισης (τα foods stamps των αμερικάνων που έχουν
ήδη αναφερθεί), τα βοηθήματα υγείας (Γενική Κάλυψη Ασθένειας) και την
υποστήριξη των ηλικιωμένων (Εξατομικευμένο Επίδομα Αυτονομίας, Επίδομα
Αλληλεγγύης για Ηλικιωμένους). Οπωσδήποτε όμως πρέπει να αναφέρουμε
την πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία
είναι δωρεάν και υποχρεωτική στις περισσότερες από τις κεντρικές χώρες5. Η
δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί επίσης σε ορισμένες χώρες ουσιαστική στήριξη της αναπαραγωγής της ΜΜΤ. Γιατί το κεφάλαιο αναθέτει στο
Κράτος την μάζα αξίας που αντιστοιχεί στο κόστος της δευτεροβάθμιας και
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των νέων αντί να τη συμπεριλάβει στο ύψος των
μισθών, αντί να συμπεριλάβει την εκπαίδευση στα αναγκαία εμπορεύματα
διαβίωσης; Η απάντηση είναι σύμφυτη με τη λογική που διέπει εν γένει τις
κρατικές παρεμβάσεις: γενική ισορροπία της αναπαραγωγής, οικονομίες κλίμακας, άνιση αναδιανομή των επιδομάτων μεταξύ τάξεων και ταξικών μερίδων, σκόπιμη μείωση ή αύξηση των εισοδημάτων μέσω τροποποιήσεων των
επιδομάτων... Όποια και αν είναι η εξήγηση, αυτές οι κρατικές παρεμβάσεις
δείχνουν ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ της αξίας της εργασιακής δύναμης και
του μισθού, ακόμα κι όταν αυτός ως συνολική μισθιακή μάζα. Σε όλες τις χώρες όπου το Κράτος εμπλέκεται σε δαπάνες για να συμπληρωθεί το καλάθι
των μέσων διαβίωσης που είναι αναγκαία για την αναπαραγωγή του εργατικού δυναμικού, μπορούμε να διατυπώσουμε την ακόλουθη εξίσωση:
Γενική αξία της εργασιακής δύναμης = μέγεθος μισθού + κρατικές κοινωνικές
δαπάνες
Στις ΗΠΑ το 2013, περίπου το 87% των παιδιών σχολικής ηλικίας (που δεν έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση) πήγαν σε δημόσια σχολεία, περίπου το 10% πήγαν σε ιδιωτικά
σχολεία χρηματοδοτούμενα από ιδρύματα και το 3% είχαν κατ’ οίκον εκπαίδευση. Κατά
γενικό κανόνα, το σχολείο είναι υποχρεωτικό από την ηλικία των 5-8 ετών μέχρι και την
ηλικία των 16-18 ετών.
5
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προσδιορίζοντας ότι στο μέγεθος του μισθού περιλαμβάνονται όλες οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (μερίδιο των εργαζομένων και μερίδιο των εργοδοτών) και ότι οι «κοινωνικές δαπάνες του Κράτους» περιλαμβάνουν όλα τα
κρατικά έξοδα που συμβάλλουν στην αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης
(επίδομα σίτισης, ανθρωπιστική βοήθεια, υποτροφίες, κλπ.)6 . Αυτή η εξίσωση
ισχύει κατ’ αρχάς για το προλεταριάτο. Για τη ΜΜΤ, θα πρέπει να αφαιρέσουμε από το «μέγεθος του μισθού» το μερίδιο που αντιστοιχεί στον υπερμισθό,
διότι ο τελευταίος δεν καλύπτει τα αναγκαία εμπορεύματα και τις υπηρεσίες
που απαιτούνται για την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμής της. Και για
τις δύο τάξεις διαδοχικά, θα έπρεπε – όπως έχουμε δει – να αφαιρέσουμε
επίσης τους φόρους. Αυτό είναι στατιστικά αδύνατο.
Έχει σημασία να σημειωθεί εδώ ότι αν οι ποσότητες της αξίας που αφιερώνονται για κοινωνικά προγράμματα ή για την εκπαίδευση συμπληρώνουν τη
λίστα των αναγκαίων μέσων για την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης,
δεν λειτουργούν ως μεταβλητό κεφάλαιο. Αυτές οι δαπάνες δεν συσχετίζουν
με το μέσο κέρδος αυτούς που τις πραγματοποιούν. Δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι ευνοούν τα κέρδη των ιδιωτών καπιταλιστών επιτρέποντας την ύπαρξη
χαμηλότερων μισθών, αλλά δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ της φορολογικής συνεισφοράς ενός τέτοιου καπιταλιστή και των επιδομάτων που απολαμβάνουν οι μισθωτοί που προσλαμβάνει. Τα κοινωνικά προγράμματα συνιστούν έξοδα, τα οποία αναλαμβάνουν όλοι ο καπιταλιστές και από τα οποία
κάποιοι μεταξύ τους επωφελούνται περισσότερο από άλλους. Η διαφορά με
τον μισθό, ακόμα και τον έμμεσο, είναι ότι το συμπλήρωμα εισοδήματος δεν
συνδέεται με την ανταλλαγή της εργασιακής δύναμης, δεν είναι αποτέλεσμα
της άμεσης σχέσης μεταξύ του καπιταλιστή και του εργαζόμενου. Προκύπτει
από μια πολιτική απόφαση του Κράτους, το οποίο δεσμεύεται ή αποδεσμεύεται για το τάδε ή το δείνα πρόγραμμα ανάλογα με την εξέλιξη της σχέσης
μεταξύ των τάξεων και τη δημοσιονομική ικανότητά του. Με αυτόν τον τρόπο,
το Κράτος αυξάνει ή μειώνει το συνολικό εισόδημα των εργαζομένων. Θεωρώντας ότι η αξία της εργασιακής δύναμης του προλεταριάτου έχει ρυθμιστεί
στο ελάχιστο, οι κοινωνικές δαπάνες του Κράτους είναι ένας τρόπος για να αυξηθεί το ποσοστό εκμετάλλευσης στo επίπεδο του γενικού προτσές της εργασίας. Όσο περισσότερο αυξάνεται το μη μισθολογικό μέρος του εισοδήματος
των προλετάριων τόσο λιγότερο το αφεντικό έχει ανάγκη να πληρώνει άμεσα
το ίδιο, αλλά τόσο περισσότεροι φόροι πρέπει να παρακρατούνται.

Οι δαπάνες για την κοινωνική μέριμνα δεν εμπίπτουν στη δεύτερη αυτή κατηγορία εφόσον έχουν καλυφθεί από τις κοινωνικές εισφορές. Τελικά, δεν εντάσσονται παρά μόνο
περιφερειακά για να καλύψουν ένα έλλειμμα τύπου «τρύπα στην κοινωνική ασφάλιση».
6
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1.4.5 - Κοινωνική νομοθεσία
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εξετάσει την κρατική παρέμβαση εντός της σχέσης μεταξύ των τάξεων παρά μόνο υπό τη μορφή εισφορών και φορολογικών
δαπανών. Υπάρχει και μια άλλη μορφή παρέμβασης που απορρέει από τον
ρυθμιστικό ρόλο του Κράτους επί της ταξικής πάλης και επί του ανταγωνισμού. Πρόκειται για τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις του εργατικού δικαίου και
άλλων κανονιστικών πτυχών που αφορούν τη σχέση μεταξύ μισθωτής εργασίας και κεφαλαίου. Ουσιαστικά, εδώ το Κράτος νομοθετεί και διασφαλίζει ότι
οι διατάξεις του θα αγκυρώνονται στην πράξη. Σε αυτή την άσκηση κρατικής
εξουσίας για τον καθορισμό, τη διατήρηση ή την αλλαγή των κανόνων επί της
αγοράς-πώλησης, της κατανάλωσης και της «αγρανάπαυσης» της εργασιακής
δύναμης, το Κράτος μπορεί να ενεργήσει με πολλούς τρόπους αλλά πάντα με
βάση τις τάσεις που ήδη επενεργούν εντός του γενικού προτσες της εργασίας
και των συσχετισμών δύναμης που το οικοδομούν. Οι νόμοι που προκύπτουν
συνιστούν αποκρυστάλλωση αυτών των τάσεων και συσχετισμών δύναμης. Σε
πολύ γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι το Κράτος συνοδεύει τη διαδικασία συσσώρευσης ευνοώντας κάθε στιγμή τον τρόπο εξαγωγής της υπεραξίας που εμφανίζεται ως πιο βιώσιμος ανάλογα με τις περιστάσεις. Στο παρελθόν, στις κεντρικές επικράτειες, αυτό μπόρεσε να συμπεριλάβει τη διάλυση
του προκαπιταλιστικού εθιμικού δικαίου και την ενίσχυση της απόσπασης
υπεραξίας στην απόλυτη μορφή της (κυρίως από τον 14ο έως τον 18ο αιώνα),
ή ακόμα και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη σχετικής υπεραξίας υπό την ώθηση
των εργατικών αγώνων (19ο και 20ο αιώνας). Αυτό τουλάχιστον όσον αφορά
τις πιο μακροπρόθεσμες τάσεις.
Σήμερα, η νομοθετική παρέμβαση του Κράτους στις κεντρικές επικράτειες
συσσώρευσης καθορίζεται ουσιαστικά από την επιστροφή στην απόλυτη υπεραξία μέσα στους ίδιους τους κόλπους της σχετικής υπεραξίας. Τα τελευταία
χρόνια, οι νόμοι του Hartz, οι νόμοι για την εργασία στη Γαλλία (Lois Travail)
και άλλες εργασιακές μεταρρυθμίσεις (Jobs Acts) συντάχθηκαν και εφαρμόστηκαν σε πολλές χώρες. Ένα πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η Ουγγαρία όπου
η έλλειψη εργατικού δυναμικού, η οποία προκλήθηκε από την πολιτική της
κυβέρνησης Ορμπάν που ήταν ταυτόχρονα υπέρ των πολυεθνικών και εναντίον
της μετανάστευσης, επιβάλλει τώρα την άρση κάθε εμποδίου για τους εργοδότες στην προσπάθεια τους να καθιερώσουν την επέκταση του εργασιακού
ωραρίου. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές συνήθως έχουν ως στόχο την επισφαλειοποίηση της εργασίας, τη μείωση των πραγματικών μισθών, την αύξηση του
χρόνου εργασίας, την καταστρατήγηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, την
αποδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την αύξηση της ηλικίας
συνταξιοδότησης, κλπ. Σε όλες τις περιπτώσεις, το αποτέλεσμα είναι πάντα
η αύξηση του ποσοστού εκμετάλλευσης μέσω της επέκτασης της εργάσιμης
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ημέρας ή/και τη συρρίκνωση του καλαθιού των αναγκαίων μέσων διαβίωσης
και όχι μέσω της υποτίμησης των εμπορευμάτων που περιέχονται στο καλάθι.
Φυσικά, αυτή η υποτίμηση υφίσταται, και σε πολύ έκδηλη μορφή για κάποια
εμπορεύματα (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κλπ.), αλλά πραγματοποιείται
ανεξάρτητα από την κοινωνική νομοθεσία. Στις κεντρικές χώρες, το Κράτος
αφιερώνεται περισσότερο στην προσαρμογή ενός διχτυού ασφαλείας το οποίο
κατέστη αναγκαίο λόγω των μεταρρυθμίσεων και της επισφαλειοποίησης του
εργατικού δυναμικού. Αλλά αυτή η πτυχή της κρατικής παρέμβασης, η οποία
αντιπροσωπεύει το χρηματοπιστωτικό κόστος, εξετάστηκε παραπάνω.
1.4.6 - Κρατικό χρέος
Επισημαίνουμε, για να είμαστε πλήρεις, την άλλη πιθανή πηγή κρατικής χρηματοδότησης, δηλαδή το χρέος. Σε συνθήκες ισορροπίας, το χρέος δεν μεταβάλλει σημαντικά τον συλλογισμό. Υπό τέτοιες συνθήκες, το χρέος επιστρέφεται μέχρι τέλους. Αντί οι καπιταλιστές να χρηματοδοτούν παρά τη θέληση τους
το Κράτος μέσω των φόρων, το κάνουν ηθελημένα μέσω του δανεισμού, έναντι
καταβολής τόκων. Σε αυτή την περίπτωση, και σε αντίθεση με τον φόρο, η μεσαία τάξη συμμετέχει στη διαδικασία χρηματοδότησης κάνοντας χρήση των
αποταμιεύσεών της.Τα κρατικά έξοδα αυξάνονται κατά το ποσό των τόκων που
πρέπει να καταβληθούν στους επενδυτές, αλλά σε πρώτο στάδιο τα πράγματα
φαίνεται να έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, πρόκειται να χρηματοδοτηθεί μια πολεμική προσπάθεια. Οι καπιταλιστές συναινούν το Κράτος
να τους κοστίσει περισσότερο επειδή ελπίζουν να αποκτήσουν ένα πλεονέκτημα τη στιγμή της ειρήνης. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν το ομοσπονδιακό χρέος έφθασε το 120% του ΑΕΠ, για να μειωθεί σταθερά κατά τη διάρκεια της Χρυσής Τριακονταετίας (37% του ΑΕΠ το 1974) και να αυξηθεί εκ νέου
στη συνέχεια. Σήμερα κανείς δεν πιστεύει ότι τα κράτη θα αποπληρώσουν όλα
τα χρέη τους. Εδώ δεν είναι ο χώρος για να αναλύσουμε τις πολύπλοκες σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των καπιταλιστών και του Κράτους κατά την
οργάνωση του κρατικού χρέους. Προς το παρόν, αρκεί να κρατήσουμε ότι το
φαινόμενο της υπερχρέωσης, το οποίο διεθνοποιείται σε διαρκώς αυξανόμενο
ποσοστό, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποδυνάμωση του εθνικού
Κράτους και την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης του πληθυσμού.
1.4.7 – Αποεθνικοποίηση του Κράτους
Μέχρις εδώ, εμμέσως, έχουμε μιλήσει κυρίως για το Κράτος ως εθνικό Κράτος. Με αυτό εννοούμε το σύνολο των θεσμών και των διοικητικών αρχών που
διαχειρίζονται με όχι άμεσα προσοδοφόρο χαρακτήρα τους κινδύνους της ταξικής πάλης και του ανταγωνισμού σε μια γεωγραφικά καθορισμένη ζώνη, που
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οριοθετείται από σύνορα. Οι κάτοικοι της εν λόγω γεωγραφικής ζώνης, μισθωτοί ή καπιταλιστές, απευθύνονται σε αυτό το σύνολο θεσμών για τη διαχείριση
των πολλαπλών συγκρούσεων που πλήττουν τις σχέσεις τους. Από την άλλη,
όπως έχει ήδη αναφερθεί, αυτό το Κράτος αποδυναμώνεται επί της ίδιας της
αρχής που του επιτρέπει να υπάρχει και να εκπληρώνει τις λειτουργίες του:
στην ικανότητά του να φορολογεί. Αυτό οφείλεται ειδικότερα, αλλά όχι μόνο,
στη διεθνοποίηση ενός μεγαλύτερου ή μικρότερου μέρους του κεφαλαίου που
εγκαθίσταται στην επικράτειά του και ταυτόχρονα αλλού. Γνωρίζουμε ότι αυτό
καθιστά ευκολότερη τη μεγιστοποίηση του οφέλους, ακόμα και τη φοροδιαφυγή, υπό την έννοια ότι όσοι κατεξοχήν αποκομίζουν μεγαλύτερα κέρδη εντός
της θεωρούμενης επικράτειας πληρώνουν συχνά πολύ λίγους φόρους. Η άλλη
αιτία της αποδυνάμωσης του εθνικού Κράτους είναι φυσικά η έλλειψη υπεραξίας που εμφανίστηκε στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2008.
Αυτοί οι δύο παράγοντες συμβάλλουν στη διεύρυνση του ελλείμματος του
προϋπολογισμού, το οποίο καλύπτεται μεταξύ άλλων από τον δανεισμό, μια
άλλη πηγή προβλημάτων για τα σύγχρονα εθνικά Κράτη. Σε μεγάλο βαθμό,
το χρέος τους ανήκει σε ξένους επενδυτές, οι οποίοι ζητούν ένα επιτόκιο που
βασίζεται στην εμπιστοσύνη που έχουν ότι το τάδε ή το δείνα Κράτος θα αποπληρώσει το χρέος του, θα αποδεχτεί τα επιτόκια καθ’ όλη τη διάρκεια και,
εν τέλει, θα εφαρμόσει μια οικονομική και κοινωνική πολιτική που θα ευνοεί
τη δραστηριότητά τους. Είναι σε θέση επίσης να ασκήσουν σημαντική πίεση
στο Κράτος οφειλέτη. Το παράδειγμα της Ελλάδας κατά την αναμέτρηση με
την Τρόικα δείχνει ότι, όταν οι πιστωτές είναι εξωτερικοί καπιταλιστές (ή άλλα
κράτη), οι δομές του εθνικού Κράτους μπορεί να παύσουν να λειτουργούν σε
βαθμό ασύλληπτο σε σχέση με το παρελθόν. Για την Ελλάδα, όπως και για πολλές άλλες χώρες, τα μέσα διαχείρισης των κοινωνικών σχέσεων βρίσκονται σήμερα σε μεγάλο βαθμό εκτός των εθνικών θεσμών, στους δημόσιους διεθνείς
οργανισμούς (ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΕΚΤ, κλπ.) ή στους ιδιωτικούς φορείς
(τράπεζες, επενδυτικά funds) που διαθέτουν τα μέσα για τη συλλογή της υπεραξίας. Όλο και περισσότερο τα παραδείγματα ρύθμισης της ταξικής πάλης και
του ανταγωνισμού γίνονται υπερεθνικά – εξαιρούνται χωρίς δεύτερη σκέψη οι
Ηνωμένες Πολιτείες.
Φτάνουμε λοιπόν στο συμπέρασμα. Ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματος
των καπιταλιστών αφιερώνεται στο Κράτος, θεωρημένου σε όλες τις τοπικές,
εθνικές και υπερεθνικές μορφές του. Οι προϋπολογισμοί όλων αυτών των κρατικών μορφών τροφοδοτούνται από την υπεραξία. Το Κράτος αποτελεί συνεπώς κόστος για το κεφάλαιο, αλλά κόστος απαραίτητο, και λειτουργικό. Μέσω
των φορολογικών εισφορών, μέσω της αναδιανομής μέρους της αξίας που έχει
αντλήσει από τη δεξαμενή της κοινωνικής υπεραξίας και μέσω της ρυθμιστικής
δραστηριότητάς του, το Κράτος παρεμβαίνει αδιάκοπα στη σχέση κεφαλαίου
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και μισθωτών τάξεων. Αυτές οι παρεμβάσεις έχουν ένα κόστος για το κεφάλαιο
στο σύνολο του, όμως όλα τα ατομικά κεφάλαια ή οι μερίδες κεφαλαιοΚρατών
δεν έχουν την ίδια σχέση κόστους/οφέλους. Αυτό αφήνει χώρο για μια διαρκή
αντιπαλότητα προκειμένου να αποσπαστούν από το Κράτος περισσότερα προνομία σε σχέση με τους άλλους. Εξάλλου, η φορολογική και δημοσιονομική
πολιτική του Κράτους θέτει το τελευταίο σε θέση ρυθμιστή της σχέση μεταξύ
των τάξεων, μια αρμοδιότητα που αναλαμβάνει περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικά ανάλογα με τους πόρους που είναι πρόθυμοι να του παράσχουν
οι καπιταλιστές και τα αντικρουόμενα αιτήματα που του απευθύνουν όλες οι
τάξεις και οι ταξικές μερίδες. Θα δούμε ότι ειδικά οι διαταξικοί αγώνες περιμένουν πολλά από το Κράτος, το οποίο όμως συχνά είναι πολύ αποδυναμωμένο
για να αναλάβει ρόλο διαιτητή, εξαιτίας της απώλειας κυριαρχίας του εθνικού
Κράτους και της έλλειψης ενδιαφέροντος των υπερεθνικών οργάνων για την
επίτευξη συμβιβασμών όσον αφορά τις τοπικές συγκρούσεις (Ελλάδα 2015,
Βενεζουέλα 2018).
1.5 - Εισοδήματα και κατανάλωση του προλεταριάτου και της ΜΜΤ
Ας έρθουμε στο ζήτημα των εισοδημάτων των δύο μισθωτών τάξεων. Αποτελούνται κυρίως από τον μισθό, άμεσο και έμμεσο. Τα πράγματα εδώ είναι
αρκετά απλά. Ωστόσο, όπως είδαμε κατά την εξέταση του ρόλου του Κράτους,
οι δύο τάξεις λαμβάνουν επίσης, τουλάχιστον στην περίπτωση ορισμένων χωρών, ένα συμπλήρωμα μισθού που τους βοηθά να αποκτήσουν τα απαραίτητα
εμπορεύματα για την αναπαραγωγή τους – και που βοηθά επίσης τους μεμονωμένους καπιταλιστές να πληρώνουν λιγότερο τους μισθωτούς τους. Αυτά
τα συμπληρώματα παίρνουν διάφορες μορφές. Το προλεταριάτο και η ΜΜΤ
χρειάζονται για την αναπαραγωγή τους στέγαση, αυτοκίνητο και κάθε είδους
άλλα εμπορεύματα και υπηρεσίες. Η αναπαραγωγή τους περνάει επίσης από
τις δωρεάν υπηρεσίες, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την χώρα και
την εποχή, όπως η ασφάλεια, η πρόσβαση στο οδικό δίκτυο ή η εκπαίδευση
των παιδιών. Αυτές οι υπηρεσίες είναι απαραίτητες για την αναπαραγωγή της
εργασιακής δύναμης. Θα μπορούσαν να τίθενται προς πώληση στους μισθωτούς όπως τα συνήθη εμπορεύματα ή υπηρεσίες. Έτσι, θα παράγονται από
κεφάλαια που λαμβάνουν το μέσο κέρδος. Είναι απαραίτητο να πιστέψουμε
ότι σε παγκόσμιο επίπεδο είναι φθηνότερο για το κεφάλαιο να εμπιστευθεί
μια μάζα αξίας στο Κράτος, ώστε αυτό να διασφαλίζει τον δωρεάν ή επιδοτούμενο χαρακτήρα αυτών των υπηρεσιών. Είναι αλήθεια ότι οι ολοένα συχνότερες ιδιωτικοποιήσεις δείχνουν ότι οι υπολογισμοί που κάνουν οι καπιταλιστές
αλλάζουν. Αλλά όσον αφορά τα υπόλοιπα, τα οποία εξακολουθούν να είναι
σημαντικά, οι υπηρεσίες αυτές αναπαριστούν έξοδα για τους καπιταλιστές.
Δεν συνιστούν μια επένδυση που σχετίζεται με το μέσο κέρδος. Οι δαπάνες
αυτές καλύπτονται από την υπεραξία, ένα μέρος της οποίας περνά φευγαλέα
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από τις τσέπες των εργαζομένων.
Στην περίπτωση του προλεταριάτου, το άθροισμα των μισθών, των επιδομάτων και των δημόσιων παροχών ισούται με το ελάχιστο απαιτούμενο για την
άμεση αναπαραγωγή του στη περιοχή που ζει. Στην περίπτωση της μεσαίας τάξης, έχουμε διακρίνει, από τη μία πλευρά, μεταξύ των καταναλωτικών εξόδων,
που της επιτρέπουν να αναπαράγεται ως τάξη της διανοητικής εργασίας, και
από την άλλη, των εξόδων υπερκατανάλωσης, που καθορίζουν τα εξωτερικά,
κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της τάξης των στελεχών. Στην πρώτη
ομάδα εξόδων, υπάρχουν ειδικά εκείνα που αντιστοιχούν στην ανώτατη εκπαίδευση των νέων της ΜΜΤ. Αυτός ο τομέας κατανάλωσης της ΜΜΤ έχει
κεντρική διάσταση στην αναπαραγωγή της ως μεσαία τάξη. Η εκπαίδευση
στην πνευματική εργασία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ικανότητάς της για εποπτεία, η οποία πρέπει να γίνει κατανοητή τόσο
από τεχνική όσο και από κοινωνική άποψη, ακριβώς όπως η διαδικασία της
καπιταλιστικής παραγωγής είναι ταυτόχρονα προτσές εργασίας και προτσές
αξιοποίησης. Αν ο τεχνικός χαρακτήρας της εργασίας δικαιολογεί έναν σχετικά
υψηλότερο μισθό σε σχέση με τον μισθό του εργάτη επειδή η αναπαραγωγή
του πνευματικά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού κοστίζει πιο ακριβά, ο
κοινωνικός χαρακτήρας δικαιολογεί τον υπερμισθό. Σε πολλές χώρες υπάρχουν
κρατικά επιδόματα για να καλύπτουν το κόστος της ανώτατης εκπαίδευσης. Η
δεύτερη ομάδα εξόδων είναι, όπως προείπαμε, η μετατροπή ενός μεριδίου
της υπεραξίας που παράγεται από την παραγωγική εργασία (συμπεριλαμβανομένης αυτής της ΜΜΤ) σε υπερκατανάλωση και αποταμίευση/δημιουργία
αποθεμάτων. Καθορίζει το υψηλότερο επίπεδο ζωής της ΜΜΤ – το στάτους
της, όπου ο υπερμισθός συνδέεται με τη διανοητική εργασία για να εκχωρηθεί
εξουσία στα καπιταλιστικά στελέχη.
2 - Σκηνές του ménage à trois
Πριν είδαμε πώς η νέα αξία παράγεται, αναδιανέμεται και χρησιμοποιείται
από τις τρεις τάξεις υπό συνθήκες ισορροπίας, ή τουλάχιστον προσεγγιστικής
ισορροπίας. Διότι η διεθνοποίηση του κεφαλαίου, τα χρέη των Κρατών και των
εταιρειών και η υπερεθνική προοπτική διαχείρισης του ΚΤΠ δεν έχουν λάβει
χώρα εντός μιας αλληλουχίας μεγάλης ευημερίας. Ωστόσο, είναι κυρίως από
τη δεκαετία του 2000, και ιδιαίτερα λίγο πριν την κρίση του 2008, που το οικονομικό περιβάλλον άρχισε να επιδεινώνεται. Έκτοτε, η έλλειψη υπεραξίας
οδήγησε τους καπιταλιστές να υιοθετήσουν μια πολιτική καθαρά επιζήμια ως
προς τις ισορροπίες που λίγο πολύ διατηρούνταν μέχρι τότε.
2.1 – Συγκρούσεις της εργασίας ή συγκρούσεις της ρύθμισης;
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Το Γράφημα 5 (§ 1.4.3) εξηγεί ότι, προκειμένου να αντισταθμιστεί η έλλειψη υπεραξίας, προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα, οι καπιταλιστές μπορούν να στραφούν είτε εναντίον των μισθωτών για να μειώσουν
τους μισθούς και τους υπερμισθούς τους, είτε εναντίον του Κράτους για
να μειώσει τα έξοδά του. Αυτό θα προκαλέσει διάφορους τύπους ταξικών
συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών διαταξικών συγκρούσεων.
Όλες αυτές οι συγκρούσεις μπορεί να είναι ταυτόχρονες, αλλά πρέπει να
τις εξετάσουμε διαδοχικά.
2.1.1 – Καπιταλιστές εναντίον μισθωτών
Από την καμπή της τελευταίας κρίσης, η καπιταλιστική τάξη δεν έχει εξαναγκαστεί να επιβάλει με μια κίνηση μείωση του ονομαστικού μισθού ή μαζικές
απολύσεις στο σύνολο του προλεταριάτου ή/και στη ΜΜΤ, ή σε κάθε περίπτωση σε μεγάλο μέρος τους. Εδώ αναφερόμαστε στη παγκόσμια κλίμακα. Αυτό
οφείλεται οπωσδήποτε στο γεγονός ότι η γενική τάση της συσσώρευσης να
αυτοσυντηρείται μέσω της δυσανάλογης προσφυγής στην πίστωση (Κρατών,
νοικοκυριών και επιχειρήσεων) δεν έχει διακοπεί, το αντίθετο. Αυτή η τάση
ταυτίζεται με μια τακτική παράκαμψης, μέσω της οποίας η καπιταλιστική τάξη
κατάφερε μέχρι στιγμής να αποφύγει τη μαζική αντιπαράθεση με τους μισθωτούς – ειδικά με το προλεταριάτο. Τούτου λεχθέντος, οι δυσκολίες που απορρέουν από τη χαμηλή κερδοφορία των εταιρειών και την ανάγκη ψαλιδίσματος των μισθών παραμένουν. Οι μεμονωμένοι καπιταλιστές διαθέτουν όλα τα
μέσα για να την αντιμετωπίσουν: αντικατάσταση του μόνιμου προσωπικού
από προσωρινό προσωπικό, αντικατάσταση του ηλικιωμένου προσωπικού
από νεαρό προσωπικό, μπλοκάρισμα των μισθολογικών αυξήσεων, μείωση
του προσωπικού, εντατικοποίηση των ρυθμών εργασίας, μετεγκαταστάσεις βιομηχανιών, κλπ. Αυτό γίνεται με τρόπο που εξακολουθεί να είναι τμηματικός,
ανά επιχείρηση, σπανιότερα ανά τομέα. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η πίεση αυτή κατανέμεται πολύ άνισα στις διεθνείς αλυσίδες αξίας, με μεγαλύτερη
βαρύτητα στις δραστηριότητες που οι σημερινοί οικονομολόγοι θεωρούν ως
«χαμηλής προστιθέμενης αξίας» (συναρμολόγηση, αποθήκευση, μεταφορές),
οι οποίες συχνά ανατίθενται σε υπεργολάβους και αποκόπτονται από δραστηριότητες «υψηλής προστιθέμενης αξίας» (έρευνα και ανάπτυξη και εμπόριο).Η
ΜΜΤ επηρεάζεται επομένως λιγότερο απ’ ότι το προλεταριάτο.
Οι συγκρούσεις που εκδηλώνονται όταν οι μισθωτοί προσπαθούν να αμυνθούν είναι στη πλειονότητα των περιπτώσεων αποσπασματικές, ανά επιχείρηση, ανά τομέα. Δεν βλέπουμε την περιβόητη γενική απεργία που κάποιοι εύχονται. Βεβαίως, υπήρξαν μείζονες συγκρούσεις που ενεργοποίησαν σε μεγάλη
κλίμακα και τις δύο μερίδες των μισθωτών τάξεων – αλλά όχι μαζί ευθέως κατά
του κεφαλαίου. Τέτοιες συγκρούσεις έχουν μια ιδιαιτερότητα η οποία προκύ25

πτει από τον ρόλο του Κράτους. Θα επανέλθουμε αργότερα σε αυτό (§ 2.2). Στο
πλαίσιο που περιγράψαμε παραπάνω, οι συγκρούσεις εντός των επιχειρήσεων είναι κατά βάση έργο του προλεταριάτου, σπάνια της ΜΜΤ, και επομένως
μπορεί να αφορούν επίσης διάσπαρτες συγκρούσεις, μερικές φορές μαζικές.
Μπορούμε να αναφέρουμε το παράδειγμα των υπαλλήλων της φινλανδικής
χαρτοβιομηχανίας, των οποίων τα αφεντικά ήθελαν να υποβαθμίσουν τη συλλογική σύμβαση (Ιανουάριος 2018). Εάν σε αυτό το κομμάτι των διάσπαρτων
συγκρούσεων, προλετάριοι και μέλη της ΜΜΤ παλεύουν μαζί, δεν πρόκειται
για συμμαχία μεταξύ τάξεων αλλά μεταξύ κατηγοριών του προσωπικού. Αυτό
μπορεί να συμβεί σε μια εταιρεία. Σε επίπεδο τομέα, πρόκειται εξ’ αρχής για
κάτι πολύ πιο θεωρητικό. Στην έρευνά μας, δεν εντοπίσαμε σημαντική ομοιότητα περιστάσεων όσον αφορά την ταυτόχρονη εμπλοκή διαφόρων τομέων
της οικονομίας μιας χώρας. Από αυτή την σκοπιά, η περίπτωση των απεργιών
του Μαΐου-Ιουνίου του 1968 στη Γαλλία χρήζει ειδικής μεταχείρισης. Ακόμα
και αν αποδειχθεί ότι το 1968 οι προλετάριοι και τα στελέχη που αγωνίζονταν
απεργούσαν από κοινού, κάτι που μένει να αποδειχτεί, αυτό θα αποτελούσε
απλώς μια ελάχιστα πειστική εξαίρεση λόγω των πολύ ιδιαίτερων συνθηκών
της εποχής (πλήρης απασχόληση, κλπ.).
Συνεπώς, κρατάμε ότι προς το παρόν, οι καπιταλιστές δεν προχωρούν σε άμεσες και εξουσιαστικές μειώσεις μισθών στο σύνολο των μισθωτών.
2.1.2 - Kαπιταλιστές εναντίον Κράτους
Η άλλη μάζα αξίας εντός της οποίας οι καπιταλιστές δύνανται να βρουν τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων συγκροτείται από τη συλλογική τους κατανάλωση: το Κράτος. Την ίδια στιγμή που στρέφεται εναντίον των μισθωτών προλετάριων και της μεσαίας τάξης, το κεφάλαιο πιέζει το Κράτος να μειώσει τον
συνολικό προϋπολογισμό. Όπως έχει ήδη ειπωθεί, το Κράτος είναι ταυτόχρονα
διαχειριστής των σχέσεων μεταξύ καπιταλιστών που εντάσσονται σε αντίπαλα
στρατόπεδα (μεταλλουργία κατά υπηρεσιών, ΜΜΕ κατά πολυεθνικών, εισαγωγείς κατά των εξαγωγέων, κλπ.) και διαχειριστής των σχέσεων μεταξύ όλων
αυτών των καπιταλιστών και των δύο μισθωτών τάξεων. Οι πιθανοί συνδυασμοί είναι πολλοί. Αλλά με λίγα λόγια, όταν η κυρίαρχη καπιταλιστική φράξια
διαπιστώνει ότι το Κράτος δεν κάνει καλά τη δουλειά του και κοστίζει ακριβά,
του ασκεί πίεση για να μειώσει το κόστος ύπαρξης του. Και το Κράτος συμμορφώνεται επιτιθέμενο στις μισθωτές τάξεις και τα ασθενέστερα καπιταλιστικά
στρώματα. Με τη σειρά τους, οι τάξεις αυτές αμύνονται απέναντι στη κρατική
επίθεση. Αυτή είναι η βάση των μεγάλων διαταξικών συγκρούσεων της εποχής
μας.
Οι δημοσιονομικές δαπάνες του Κράτους αποτελούνται κυρίως από δύο μεγάλες μάζες: τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και τις λεγόμενες δαπάνες
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«παρέμβασης», οι οποίες περιλαμβάνουν όλες τις μεταβιβάσεις σε νοικοκυριά
και επιχειρήσεις (Γράφημα 5, § 1.4.3).
Στη Γαλλία, αυτές οι δύο κατηγορίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% και το
30% αντίστοιχα του κεντρικού προϋπολογισμού (εξαιρείται η τοπική αυτοδιοίκηση). Κάτω από την πίεση της κυρίαρχης καπιταλιστικής φράξιας, το Κράτος αναγκάζεται να μειώσει τις δαπάνες του. Στη συνέχεια επιτίθεται στους
μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και στα επιδόματα που απευθύνονται
στους μισθωτούς ή ακόμα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά
το πρώτο σημείο, παρατηρούμε ότι τα κράτη συμπεριφέρονται προς το παρόν σαν εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, προχωρώντας με μικρά βήματα. Αυτό
οδηγεί στην εμφάνιση χωρικά εντοπισμένων συγκρούσεων, τα παραδείγματα
των οποίων αφθονούν (Αμερικανοί δάσκαλοι το 2018, κλπ.). Όσον αφορά το
δεύτερο σημείο, πρέπει να θυμόμαστε τη διάκριση μεταξύ παρεμβάσεων που
απευθύνονται στους μισθωτούς και εκείνων που απευθύνονται στις επιχειρήσεις. Είδαμε στην παράγραφο 1.4.3 ότι αυτή η διάκριση είναι μάλλον τυπική.
Η βοήθεια προς τα νοικοκυριά βοηθά με τη σειρά της ορισμένες επιχειρήσεις,
ενώ η στήριξη ορισμένων επιχειρήσεων μπορεί να βοηθήσει τα νοικοκυριά.
Η πολυπλοκότητα των οικονομικών και κοινωνικών προγραμμάτων του Κράτους είναι μεγάλη και το αποτέλεσμα των κρατικών μέτρων δεν είναι πάντα
το αναμενόμενο. Εν πάση περιπτώσει, στο λαβύρινθο των κρατικών παρεμβάσεων, η κυρίαρχη μερίδα του κεφαλαίου κάνει την επιλογή της: τα κοινωνικά
προγράμματα στήριξης ή εκείνα που στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
προορίζονται για μείωση ή κατάργηση, ενώ εκείνα που εξυπηρετούν το συμφέρον τους πρέπει να προστατευτούν. Η δυναμική της σύγκρουσης είναι απεριόριστη. Το αποτέλεσμα είναι πάντα η υποβάθμιση των συνθηκών ζωής των
μισθωτών και των δύο τάξεων. Σε κάποια φάση, η εξέγερση ξεσπά. Η διαταξική μορφή της διαμαρτυρίας προέρχεται από το γεγονός ότι το Κράτος είναι ο
κοινός τόπος των συμφερόντων που υπερασπίζονται οι οι δύο τάξεις. Πρόκειται για τους από κοινού δικαιούχους της ανακατανομής των κρατικών παρεμβάσεων. Μεγάλο μέρος των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων έχει διαταξικό
χαρακτήρα. Αυτό ισχύει για τις επιδοτήσεις βασικών αναγκών (αλεύρι, ψωμί,
ζάχαρη, καύσιμα, κλπ.) και τα προγράμματα αστικής ή αγροτικής ανάπτυξης σε
χώρες της περιφέρειας και της ημιπεριφέρειας. Συμπεριλαμβάνονται επίσης
τα επιδόματα στέγασης και τα οικογενειακά επιδόματα στις κεντρικές χώρες.
Δεν είναι η πολιτική τακτική που συνενώνει το προλεταριάτο και τη MMT
(ακόμα και τους μικροαστούς και την ανεξάρτητη ΜΤ) σε κοινό αγώνα. Αυτό
συμβαίνει στο μέτρο που, μέσα από χίλιες και μια διαφορετικές οδούς, οι δύο
τάξεις υπόκεινται σε φορολογική επιβάρυνση και σε μείωση των επιδομάτων,
κάτι το οποίο είναι εν μέρει κοινό (π.χ. για τον ΦΠΑ) και οι οποίες δεν αντισταθμίζονται από καμία αύξηση μισθού. Η κυρίαρχη μερίδα του κεφαλαίου
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απαιτεί από το Κράτος να μειώσει όλες αυτές τις ενισχύσεις. Γι’ αυτό ο κοινός
αγώνας των δύο τάξεων που αντιτίθενται στην επίθεση του κεφαλαίου (ή μιας
μερίδας του) εναντίον του Κράτους παίρνει τη μορφή ενός αγώνα του προλεταριάτου και της ΜΜΤ και εναντίον του Κράτους. Όμως, ενώ το κεφάλαιο αγωνίζεται εναντία στο σπάταλο Κράτος, ο διαταξικός αγώνας στρέφεται εναντίον
του οικονομικά συνετού Κράτους.
2.1.3 – Κράτος εναντίον μισθωτών
Παράλληλα με το ψαλίδισμα των μισθών και την υποβάθμιση των συνθηκών
εργασίας του εργατικού δυναμικού τους, οι καπιταλιστές απαιτούν συλλογικά από το Κράτος να διευκολύνει το έργο τους με όλα τα μέσα που διαθέτει:
νομοθέτηση του κατώτατου μισθού και του χρόνου εργασίας, ρύθμιση του
έμμεσου μισθού (κοινωνικές εισφορές, συντάξεις, κλπ.), επιδόματα ανεργίας,
πληθωρισμός, μετανάστευση. Όπως είδαμε, η φορολογία συνιστά ένα τέτοιο
μέσο. Αυτή η πρωτοβουλία, που αποσκοπεί στη μείωση της συνολικής μισθιακής μάζας, συνδυάζεται με μείωση των μεταβιβάσεων αξίας προς τις δύο τάξεις
από τα διάφορα κοινωνικά προγράμματα. Όλη αυτή η επίθεση γίνεται κατά το
μάλλον ή ήττον διακριτικά, μέχρις ότου η αντίδραση των δύο μισθωτών τάξεων ξεσπάσει με μια μεγάλη σύγκρουση, με την έννοια που έχουμε δώσει σ’
αυτόν τον όρο στην εισαγωγή αυτού του επεισοδίου. Μια τέτοια σύγκρουση
μπορεί να εφορμάται απ’ όλα τα ζητήματα που μόλις αναφέραμε: ρύθμιση των
άμεσων και έμμεσων μισθών, φορολογία, κοινωνικά προγράμματα, κλπ. Παραμένοντας υπό την αρμοδιότητα του Κράτους, το πεδίο εφαρμογής αυτών των
προγραμμάτων καλύπτει συχνότερα τις δύο μισθωτές τάξεις. Είναι αυτό που
θα επιτρέψει την εμφάνιση των σύγχρονων διαταξικών αγώνων.
Όπως προαναφέρθηκε, μετά την τελευταία μεγάλη κρίση η οικονομική πορεία
του ΚΠΤ δεν έχει μέχρι στιγμής εξαναγκάσει τους καπιταλιστές να μειώσουν
γενικευμένα και συντονισμένα τους μισθούς, με τον ίδιο τρόπο που δεν τους
έχει αναγκάσει να κλείσουν μαζικά επιχειρήσεις. Προς το παρόν, η εγκάρσια
επίθεση ενάντια στο βιοτικό επίπεδο των μισθωτών έχει καθοδηγηθεί κυρίως
από τα κράτη. Το προλεταριάτο και η ΜΜΤ πλήττονται συνολικά και ο εχθρός
τους εμφανίζεται φυσικά με τη μορφή του Κράτους. Αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο των διαταξικών συγκρούσεων που ξεσπάνε. Θα ήταν μεγάλος ο κατάλογος των συγκαλυμμένων ή καταφανώς βίαιων επιθέσεων του Κράτους κατά
του βιοτικού επίπεδου του προλεταριάτου και της ΜΜΤ μέσω χαμηλότερων
επιδοτήσεων στα προϊόντα κατανάλωσης. Μεταξύ των πιο πρόσφατων παραδειγμάτων βρίσκεται το Σουδάν, όπου αυτή τη στιγμή η αύξηση της τιμής του
ψωμιού έχει πυροδοτήσει (τέλη 2018-αρχές 2019) βίαιες ταραχές. Θα πρέπει
να σημειωθεί εδώ ότι το Κράτος στο οποίο επιτίθενται οι εξεγερμένοι είναι
το εθνικό Κράτος, ενώ είναι τα διεθνή παρακρατικά όργανα που επιβάλλουν
28

την πολιτική μείωσης των επιδοτήσεων. Οι εξεγερμένοι αναμφισβήτητα έχουν
γνώση αυτού, αλλά πώς να επιτεθούν στο ΔΝΤ ή σε μια μεγάλη διεθνή τράπεζα
που δεν έχει παρα μία υποτυπώδη παρουσία στη χώρα;
2.2 – Διαταξικοί αγώνες
Καταλαβαίνουμε τώρα καλύτερα γιατί οι δύο τάξεις, με τα αντικρουόμενα
συμφέροντα, ενώνουν τις δυνάμεις τους στον αγώνα κατά του κεφαλαίου:
είναι που έχουν επί του παρόντος κοινό συμφέρον. Δεν υπάρχει καμιά προσπάθεια χειραγώγησης εκ μέρους των πολιτικών της μιας τάξης, η οποία θα
επιδιδόταν σε παραπλανητική ρητορική για να εξασφαλίσει τη στήριξη του
ετέρου σε μια μάχη που θα του ήταν ξένη. Αν το προλεταριάτο προσδένεται
στο πλευρό της ΜΜΤ είναι επειδή αυτός ο αγώνας αντιστοιχεί σε σημαντικά
συμφέροντα τα οποία μοιράζεται μαζί της, και αντίστροφα. Και έτσι καταλαβαίνουμε επίσης γιατί αυτός ο αγώνας παίρνει τη μορφή ενός αγώνα ενάντια
στο Κράτος. Όπως σ’ ένα παιχνίδι εξοστρακισμού, η επίθεση του κεφαλαίου
εναντίον του Κράτους μεταφράζεται ως επίθεση του Κράτους εναντίον των
μισθωτών οι οποίοι αγωνίζονται θέτοντας το Κράτος απέναντι τους προκειμένου αυτό να επιστρέψει στα βήματά του, ακόμη και την ανασυγκρότηση του
όπως ήταν πριν την παγκοσμιοποίηση. Η εξέγερση των μισθωτών σίγουρα δεν
είναι επανάσταση, αλλά μπορεί να είναι ένα μαζικό κίνημα, γεμάτο κινδύνους
και συχνά βίαιο. Αυτό φάνηκε στην περίπτωση της Τυνησίας και της Αίγυπτου.
Τα Κίτρινα Γιλέκα στη Γαλλία αποτελούν ένα ακόμα παράδειγμα. (τέλη 2018-αρχές 2019). Έχοντας ανεχτεί πολλές μεταρρυθμίσεις (συντάξεις, εργασιακοί νόμοι, φορολογία) που υποβάθμισαν το βιοτικό τους επίπεδο, τα χαμηλότερα
στρώματα της ΜΜΤ, του μικρού εθνικού κεφαλαίου, και ένα μεγάλο μέρος του
προλεταριάτου εξερράγησαν από θυμό εξαιτίας της ασήμαντης αφορμής μιας
προσαύξησης φόρου μερικών λεπτών του ευρώ στα καύσιμα. Την ίδια στιγμή
που ζητούσαν την απόσυρση του φόρου, τα Κίτρινα Γιλέκα προσάρμοζαν έναν
μεγάλο αριθμό διεκδικήσεων τυπικών των διαταξικών αγώνων, όπως η παραίτηση του προέδρου Μακρόν και η «πραγματική» δημοκρατία. (Δημοψήφισμα
Πρωτοβουλίας Πολιτών).
Σίγουρα, είναι εντελώς πιθανό να εμπλακεί μόνο του το προλεταριάτο σε
τέτοιου είδους αγώνες με στόχο την επίτευξη μεταρρυθμίσεων και να τους
κερδίσει. Στην πραγματικότητα, διατηρεί μια θέση κλειδί στην παραγωγή της
υπεραξίας. Η μισθωτή μεσαία τάξη μπορεί, κι αυτή επίσης, να αγωνιστεί μόνη
της. Μην έχοντας την ίδια ισχύ πλήγματος με το προλεταριάτο, είναι γενικά
χαμένη. Το παράδειγμα της Βενεζουέλας μας δείχνει ότι οι δύο τάξεις μπορούν
να αγωνίζονται συγχρόνως χωρίς ωστόσο να συμμαχούν.
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Η διαταξικότητα εμφανίζεται όταν και οι δύο τάξεις αγωνίζονται μαζί ενάντια
σε έναν κοινό εχθρό. Και αυτός ο κοινός εχθρός είναι αναγκαστικά το Κράτος.
Φυσικά, η επίθεση του Κράτους εναντίον των μισθωτών αποτελεί πλήρη επίπτωση της επίθεσης του κεφαλαίου εναντίον του Κράτους και δεν θα υπήρχε
χωρίς αυτή. Αλλά σχεδόν εξ ορισμού, ο διαταξικός αγώνας δεν μπορεί να φτάσει πιο βαθιά στο επίπεδο του ίδιου του κεφαλαίου, επειδή η συμμαχία μεταξύ
του προλεταριάτου και της ΜΜΤ βασίζεται στους συμβιβασμούς μεταξύ των
θεμελιωδώς αντικρουόμενων συμφερόντων τους, τους οποίους διασφαλίζει το
Κράτος, ή και όχι. Μεταξύ μιας τάξης της οποίας συμφέρον είναι η αύξηση της
παραγωγής υπεραξίας, προϋπόθεση της ύπαρξης υπερμισθού, και μιας τάξη
της οποίας συμφέρον είναι η πτώση της παραγωγής υπεραξίας, προϋπόθεση
της αύξησης του μισθού της, φαίνεται ότι υπάρχει συνολική αντίθεση. Στην
πραγματικότητα, ένας διακανονισμός μπορεί να ικανοποιήσει την απαίτηση να
είναι το Κράτος ο φορέας επίλυσης του προβλήματος. Συνήθως, αυτός είναι
ένας από τους ρόλους του.
Η συνάντηση των αγωνιζόμενων τάξεων συντελείται στις διαδηλώσεις, στις
απεργίες, ακόμη και στις ταραχές. Ο διαταξικός χαρακτήρας δεν αποτελεί ζήτημα πολιτικών μηχανισμών. Η διαταξικότητα του σήμερα, είναι η δίνη ενός
«λαού» σε εξέγερση. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τόσοι πολλοί σχολιαστές παίρνουν τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες και θέλουν να πιστεύουν
ότι η επανάσταση άρχισε όταν ο «λαός» ξεκινάει έναν διαταξικό αγώνα, επειδή
μέσα στον «λαό» υπάρχει το προλεταριάτο και ότι, αν υπάρχει προλεταριάτο
τότε υπάρχει άμεσα, κατά την άποψή τους, επαναστατικό δυναμικό. Στην πραγματικότητα, οι δύο τάξεις υπερασπίζονται κεκτημένα, ζητούν από το Κράτος να
επιστρέψει στο status quo ante την ίδια στιγμή που αντιτίθενται στο Κράτος,
επειδή δεν προβάλλει αρκετές αντιστάσεις απέναντι στην πίεση που δέχεται
από την πλευρά της κυρίαρχης μερίδας του κεφαλαίου. Δεν επιτίθενται στο
κεφάλαιο θεωρούμενο με αυστηρούς όρους. Και η αντίσταση τους εκφράζεται
αυθόρμητα ως επιβεβαίωση του εαυτού τους ως τάξεις της καπιταλιστικής κοινωνίας, ως υπεράσπιση του αναντικατάστατου ρόλου τους, των δικαιωμάτων
τους σε μια συγκεκριμένη θέση μέσα στην κοινωνία.
2.2.1 - Κοινές μορφές αγώνα
Εάν οι δύο τάξεις μπορούν να ενώσουν τους αγώνες τους, είναι και επειδή οι
αγώνες αυτοί περνάνε μέσα από κοινές τροπικότητες, οι οποίες σχετίζονται
με την επιβεβαίωση του εαυτού τους ως τάξεις αποστερημένες από τα μέσα
παραγωγής. Όταν αντεπιτίθενται διαχωρισμένα, οι δύο τάξεις καταφεύγουν σε
εντελώς παρόμοιες μορφές αγώνα, και γι ‘αυτό και μπορούν να ανατρέχουν
σε αυτές μαζί. Αυτές είναι μορφές αγώνα που η εργατική τάξη χρησιμοποίησε
πρώτη, όταν ακόμα η ΜΜΤ δεν υπήρχε σε σημαντικές αναλογίες. Αυτό είναι
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συχνά που δημιουργεί ψευδαισθήσεις, που μας κάνει να παίρνουμε τα φύκια
για μεταξωτές κορδέλες. Μολονότι οι απεργίες, οι διαδηλώσεις και οι ταραχές
αποτελούν μέρος των μεγάλων στιγμών του παραδοσιακού εργατικού κινήματος, δεν υπάρχει κάτι που να εγγυάται ότι η ΜΜΤ δεν μπορεί να τις οικειοποιηθεί. Γιατί  ούτε η απεργία, ούτε η διαδήλωση ούτε οι ταραχές αποτελούν ίδιον
του προλεταριάτου. Ο διαταξικός αγώνας είναι ένας αγώνας στον οποίο οι δύο
τάξεις – το προλεταριάτο και η ΜΜΤ – επιβεβαιώνονται. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται όλο το ρεπερτόριο των πρακτικών οι οποίες χαρακτηρίζουν τις τάξεις που
είναι διαχωρισμένες από τα μέσα παραγωγής: απεργίες στον χώρο εργασίας,
μαζικές διαδηλώσεις, ταραχές. Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, ας πούμε
ότι οι πρακτικές αυτές διαχωρίζονται από τις πρακτικές επιβεβαίωσης άλλων
τάξεων ή στρωμάτων, εκ πρώτης όψεως παρόμοιων, όπως οι «απεργίες» της
ανεξάρτητης μικροαστικής τάξης(στην πραγματικότητα πρόκειται για lock-out),
τις «απεργίες» φοιτητών ή τις αγροτικές εξεγέρσεις (jacqueries paysannes)7.
2.2.1.1 - Απεργία
Η απεργία αποτελεί φυσικά μια στοιχειώδης μορφή αντίστασης εκ μέρους των
προλετάριων. Παρόλο που η ΜΜΤ δεν καταφεύγει σε αυτή σε μεγάλη κλίμακα,
η απεργία δεν είναι κάτι άγνωστο για αυτήν την τάξη. Στον δημόσιο τομέα, συχνά φτωχός συγγενής των καπιταλιστικών στελεχών, ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί
οδηγούνται συχνά στην κήρυξη απεργίας για να υπερασπιστούν το στάτους
τους απέναντι στην αυξανόμενη αδιαφορία του κεφαλαίου για τη λειτουργία
που επιτελούν. Συχνά, μετέχουν πολύ ενεργά στα διαταξικά κινήματα. Οι εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα γίνονται θύματα μιας διπλής κίνησης που από
τη μια αποεθνικοποιεί τη δημόσια εκπαίδευση και από την άλλη υποβαθμίζει
την ποιότητα που της απομένει. Υπάρχει ολοένα και λιγότερη ανάγκη τα παιδιά των προλετάριων να λαμβάνουν ικανοποιητική εκπαίδευση και να διαμορφώνονται ως καλοί πολίτες. Από την άλλη πλευρά, σε μια κατάσταση όπου η
κοινωνική άνοδο μέσω του σχολείου δεν υποστηρίζεται πλέον από μια ισχυρή
οικονομική ανάπτυξη, η σχολική αποτυχία μετατρέπεται σε αναγκαιότητα, ένα
εργαλείο διαλογής. Τελικά, οι εκπαιδευτικοί έχασαν το ρόλο τους ως προαγωΣ.τ.Μ: Η αναφορά είναι στην γαλλική εξέγερση των αγροτών Zακερί η οποία έλαβε
χώρα στη βόρεια Γαλλία το 1358 κατά τη διάρκεια του Εκατονταετούς Πολέμου και δημιούργησε μεγάλο πλήγμα στην αριστοκρατία της εποχής. Στο σήμερα, η λέξη jacquerie
έχει γίνει συνώνυμο των αγροτικών εξεγέρσεων στα αγγλικά και τα γαλλικά. Το 1356 ο
Γάλλος βασιλιάς Ιωάννης Β’ αιχμαλωτίστηκε μαζί με αρκετούς ευγενείς από Άγγλους οι
οποίοι ζητούσαν υπέρογκα λύτρα για την απελευθέρωσή τους. Οι αγρότες, ταλαιπωρημένοι και οι ίδιοι από τις λεηλασίες των μισθοφόρων, αρνήθηκαν να επιβαρυνθούν οι
ίδιοι για την καταβολή των λύτρων. Τον Μάιο του 1358 η κατάσταση γενικεύτηκε και
οδήγησε σε εξέγερση γύρω από το Παρίσι στην περιοχή Île-de-France, λίγο αργότερα
στις 10 Ιουνίου οι ζακερί συνετρίβησαν και οι ηγέτες της ήρθαν σε συμφωνία με την
κοινότητα του Παρισιού.
7
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γοί της παλιάς αυταρχικής αστικής ηθικής προς όφελος χειμάρρων περισσότερο ή λιγότερο ανέμελης ιδεολογίας, τους οποίους οι νέοι όλων των τάξεων
λαμβάνουν μέσω χιλιάδων μηντιακών καναλιών.
Πάντα στον δημόσιο τομέα, μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση του
νοσοκομειακού προσωπικού, ιδιαίτερα των νοσοκόμων. Στη Γαλλία, μετά από
τους πρωτοφανείς αλλά και μαζικούς αγώνες για την αναγνώριση του επαγγελματικού στάτους τους στα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι νοσηλεύτριες
(οι γυναίκες είναι καταφανώς περισσότερες) κινητοποιήθηκαν πάλι εκ νέου τα
τελευταία χρόνια για να διαμαρτυρηθούν για την υποβάθμιση των συνθηκών
εργασίας τους (έλλειψη προσωπικού, μη τήρηση των διαλειμμάτων, υπέρβαση
των κανονιστικών ωραρίων, κλπ.). Αλλά σε αντίθεση με μια αρκετά διαδεδομένη άποψη στους αριστεριστές, οι νοσηλεύτριες δεν είναι οι προλετάριοι των
νοσοκομείων. Το μεταλυκειακό πρόγραμμα σπουδών τους είναι τρία χρόνια
και παρόλο που οι μισθοί των νεοδιορισμένων είναι μέτριοι, δύνανται να γνωρίσουν αξιοσημείωτη εξέλιξη στη πορεία της καριέρας τους και ανάλογα με την
περιφέρεια που ασκούν το επάγγελμά τους, οπότε και ο μέσος καθαρός μισθός
ενός νοσοκόμου (ανδρών και γυναικών) στη Γαλλία να ανέρχεται στην πραγματικότητα σε 1820 ευρώ μηνιαίως. Χωρίς να ξεχνάμε ότι ευκαιρίες απασχόλησης για τη συγκεκριμένη ειδικότητα υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα, με γενικά
υψηλότερες αποδοχές. Τέλος, προσθέτουμε ότι το επίπεδο των αποδοχών του
γαλλικού νοσοκομειακού προσωπικού κατατάσσεται στην 26η θέση από τις 29
χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα του ΟΟΣΑ, γεγονός που δείχνει ότι είναι
ασυνήθιστα χαμηλό σε σύγκριση με τον μέσο όρο των ανεπτυγμένων χωρών8.
Εντούτοις τίθεται το ερώτημα γιατί η κυβέρνηση – η γαλλική σε αυτή την
περίπτωση, αλλά όχι μόνο - δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται να ξανακερδίσει
την εμπιστοσύνη αυτών των κατηγοριών, αν όχι ξορκίζοντας, δεδομένου ότι
αποτελούσαν έναν από τους πυλώνες της σταθερότητας του παραδοσιακού
πολιτικού διπολισμού (κυρίως οι εκπαιδευτικοί). Η απάντηση εδώ είναι διττή.
Κατ ‘αρχάς, ας θυμηθούμε ξανά ότι ο υπερμισθός είναι ένα πριμ αφοσίωσης
(στο κεφάλαιο) και εξουσίας (στο προλεταριάτο). Δεν ανταμείβει τα προσόντα,
την ικανότητα πνευματικής εργασίας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την
πρόσβαση σε επαγγέλματα που δικαιολογούν έναν υπερμισθό. Εάν αυτό το
πριμ μειωθεί ραγδαία για ορισμένες επαγγελματικές κατηγορίες του δημόσιου
τομέα, σημαίνει ότι το Κράτος επιλέγει μια πολιτική η οποία τους εγκαταλείπει σταδιακά και η οποία δείχνει ότι το κεφάλαιο δεν έχει πλέον τόση ανάγκη
την αφοσίωσή τους. Ο δεύτερος λόγος αφορά τα συγκεκριμένα καθήκοντα
που ασκούν αυτές οι κατηγορίες εντός του πλαίσιού λειτουργίας τους. Οι εκOCDE, Panorama de la santé 2017, Oecd, 2017, σελ. 169. Διατίθεται στη διεύθυνση:
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/panorama-de-la-sante2017_health_glance-2017-fr#page1.
8
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παιδευτικοί και οι νοσηλευτές έχουν κοινό το στοιχείο ότι η δουλειά τους έχει
ελάχιστα καθήκοντα επιτήρησης. Γενικά, δεν συνιστά μια πραγματική εργασία
εποπτείας: η εποπτεία ενός υπαλλήλου και η «επίβλεψη» ενός μαθητή ή ενός
ασθενούς δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτός είναι σίγουρα ο λόγος που καθιστά
συχνά τους παραπάνω κλάδους ως τα πιο διεκδικητικά τμήματα της ΜΜΤ στον
δημόσιο τομέα. Αν και o εργαζόμενος του κυλικείου, η καθαρίστρια, ο εργαζόμενος στις υπηρεσίες πλυντηρίου, κλπ. βρίσκεται πιο χαμηλά στη κλίμακα, οι
εκπαιδευτικοί και οι νοσηλευτές βρίσκονται κατά κάποιον τρόπο στο τέλος της
αλυσίδας διοίκησης από την οποία εξαρτώνται. Μπορεί να τους προκύψει να
κάνουν εποπτεία σε βοηθητικές φιγούρες (επιβλέποντες υγείας, επιβλέποντες
παιδιών με αναπηρία, βοηθοί νοσηλευτών, κλπ.), αλλά αυτό είναι κάτι δευτερεύον στα καθήκοντα τους. Υπο αυτή την έννοια, η δικαιολόγηση του υπερμισθού τους παρουσιάζει μεγαλύτερη αδυναμία συγκριτικά με ό,τι ισχύει για
άλλους εργαζόμενους της ΜΜΤ. Είναι εγγυημένος κυρίως από τη δυσκαμψία
των μισθολογικών ορίων της δημόσιας διοίκησης, οι οποίες τίθενται ολοένα
και περισσότερο υπό αμφισβήτηση (επισφάλεια στο δημόσιο τομέα, κλπ.).
Από την άλλη πλευρά, η συστηματική εποπτεία του έργου μιας ομάδας υφισταμένων απαγορεύει πρακτικά σε άλλα στελέχη να κάνουν απεργία εναντίον
του αφεντικού που δικαιολογεί την εξουσία τους και τον υπερμισθό τους. Εκτιμάται ότι στη Γαλλία ο ετήσιος χρόνος απεργίας για τα ιδιωτικά στελέχη είναι
κατά μέσο όρο 0,8 δευτερόλεπτα ανά υπάλληλο.9 Η ροπή προς την απεργία
από το μεγαλύτερο κομμάτι της ΜΜΤ του δημοσίου τομέα – αυτό που ασκεί
το εποπτικό έργο με την αυστηρή έννοια του όρου – είναι μόνο ελαφρώς υψηλότερη.
Εκκινώντας από την ιδέα, ίδιον του προλεταριακού προγράμματος, ότι η απεργία αποτελεί «σχολείο του κομμουνισμού», πολλοί ήθελαν να δουν στις ταυτόχρονες απεργίες του προλεταριάτου και ορισμένων μερίδων της ΜΜΤ του
δημόσιου τομέα, όπως στην Τυνησία και στην Αίγυπτο, τη δυνατότητα μιας
επαναστατικής διασταύρωσης. Αυτό το όραμα παραπέμπει περισσότερο στην
παράδοση του εργατικού κινήματος του παρελθόντος παρά στην πραγματικότητα των σημερινών δεδομένων. Το προλεταριακό πρόγραμμα περιλάμβανε
πάντοτε (αν και μόνο με εφήμερο χαρακτήρα) την προοπτική μιας επανεκκίνησης της συσσώρευσης υπό πολιτική διεύθυνση, είτε του κόμματος-Κράτους,
είτε των συνδικάτων, είτε των συμβουλίων είτε ενός συνδυασμού των τριών. Σε
αυτή τη βάση, συσχέτισε μια μερίδα της μικροαστικής διανόησης με το σχέδιό
του. Σήμερα που το σχέδιο αυτό έχει εξαφανιστεί, ο κοινός αγώνας των δύο τάξεων, του προλεταριάτου και της ΜΜΤ, περιορίζεται στην επιβεβαίωση και τη
διεκδίκηση της θέσης που τους αναλογεί εντός της αναπαραγωγής του συνόλου της καπιταλιστικής κοινωνικής σχέσης. Δεν υπάρχει τίποτα επαναστατικό
9
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σε αυτό το επίπεδο, ούτε καν σε εμβρυακό στάδιο.
Σε κάθε περίπτωση, η απεργία παραμένει μέσο αγώνα των μισθωτών. Οποιαδήποτε επέκταση του όρου «απεργία» στους αγώνες των μη μισθωτών είναι
καταχρηστική. Η ομοιότητα μεταξύ των μορφών του αγώνα είναι μόνο επιφανειακή. Οι «απεργίες» και το blocus των φοιτητών δεν έχουν καμία σχέση με
μια απεργία μισθωτών, κάτι το οποίο δεν είναι άσχετο με το γεγονός ότι καμία
σοβαρή νομοθεσία δεν έχει σκεφτεί ποτέ να αναγνωρίσει στα «συνδικάτα»
των σπουδαστών τα ίδια προνόμια και τους ίδιους περιορισμούς όπως στην
περίπτωση των πραγματικών συνδικάτων (κατάθεση προειδοποίησης για την
απεργία, υπογραφή συμφωνίας, κλπ.). Κατ’ ανάλογο τρόπο, οι «τοπικές γενικές
απεργίες» που μπορέσαμε να δούμε στην Τυνησία (βλ. Επεισόδιο 7 § 3.3.1 )
ανακατεύουν τα lock-out των εμπόρων με την απεργιακή δραστηριότητα των
εκπαιδευτικών που συνδέονται με το Γενικό Σωματείο Εργαζομένων στη Τυνησία και άλλων κατηγοριών μισθωτών. Αντίθετα, οι απεργίες (χωρίς εισαγωγικά) για ορισμένους εργαζόμενους διαδικτυακών πλατφόρμων (Uber, Deliveroo,
κλπ.) – των οποίων το στάτους του αυτοαπασχολούμενου φαίνεται συχνά να
εξυπηρετεί περισσότερο τους εργοδότες – δείχνει ότι η συνθήκη του μισθωτού συνιστά ζήτημα ουσίας, όχι κάτι τυπικό. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο
από τη στιγμή που οι αγώνες τους, όταν υπάρχουν, αποσκοπούν γενικά στην
αναγνώριση του καθεστώτος υποτέλειας και των επακόλουθων του (έμμεσος
μισθός, άδεια μετ’ αποδοχών, κλπ.).
2.2.1.2 – Διαδήλωση
Οι διαδηλώσεις αποτελούν τυπικές εκφράσεις σύγκλισης του αγώνα των δύο
τάξεων ενάντια στο Κράτος. Για κάθε τάξη, το ζήτημα είναι να επιβεβαιώσει
την παρουσία της και την κεντρικότητα της θέση της μέσα στο κοινωνικοπολιτικό σύστημα. Ο όρος «λαός» μας επιτρέπει να αποδώσουμε τη συγχώνευση
των επιδιώξεων των δύο τάξεων. Πρόκειται για την υπεράσπιση ενός συγκεκριμένου σχήματος του ménage à trois, όπου οι δύο τάξεις βρίσκονταν σε μια
περισσότερο ή λιγότερο ισορροπημένη σχέση μεταξύ τους. Όσο περισσότερο η πίεση των πολυεθνικών εταιρειών, των υπερεθνικών οργάνων και των
χρηματοπιστωτικών αγορών υπονομεύει τα θεμέλια οποιασδήποτε εθνικής
πολιτικής, τόσο περισσότερο ο εθνικισμός συνοδεύει αυτή την ιδεολογία του
«λαού», καθώς πρόκειται ακριβώς για την αποκατάσταση του ρόλου του Κράτους στην εθνική του διάστασή, όπου η πρόσβασή του στη σφαίρα της κοινωνικής υπεραξίας είναι πιο εύκολη.
Οι τεράστιες διαδηλώσεις, όπως έλαβαν χώρα στην περίπτωση της Αίγυπτου,
καθιστούν την επιβεβαίωση των τάξεων περισσότερο συζητήσιμη και την παρουσία του «λαού» πιο έντονη. Στις διαμαρτυρίες αυτές, οι προλετάριοι δεν
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ήταν οι τελευταίοι που ύψωσαν την εθνική σημαία. Σίγουρα, σε αντίθεση με
τις απεργίες, οι διαδηλώσεις δεν είναι μονοπώλιο των εν ενεργεία μισθωτών.
Και άλλες κοινωνικές ομάδες μπορούν πραγματοποιήσουν διαδηλώσεις: φοιτητές, διανοούμενοι, καλλιτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και φυσικά συνταξιούχοι, άνεργοι, αποκλεισμένοι και πάσης φύσεως
περιθωριοποιημένοι. Αλλά για να αποτελέσουν στ’ αλήθεια «μάζα» πρέπει
ταυτόχρονα να συγκλίνουν και να εντάξουν ένα σημαντικό ποσοστό ενεργών
μισθωτών, διαφορετικά θα παραμείνουν διασκορπισμένες συνομαδώσεις και
γενικά μη επιθετικές. Οι διαδηλωτές παρελαύνουν για να γίνει ορατό το πόσο
πολυάριθμοι είναι, δεδομένου ότι δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο κοινωνικό. Εάν
η απεργία δίνει μια ιδέα του οικονομικού βάρους της θιγόμενης τάξης, η πραγματοποίηση μιας διαδήλωσης δίνει το στίγμα του πολιτικού βάρους που φέρει. Η διαδήλωση δεν έχει εν γένει επαναστατικό, αλλά διεκδικητικό χαρακτήρα. Η πολιτική απευθύνεται δομικά στο Κράτος, οποιοδήποτε επίπεδο του και
αν αυτό αφορά.
2.2.1.3 - Οι ταραχές
Στους κύκλους των ακτιβιστών, ακόμα και των υποστηρικτών της κομμουνιστικοποίησης, οι ταραχές συχνά φορτίστηκαν με μια σημασία άμεσα ανατρεπτική
ή επαναστατική. Από την άλλη, τις τελευταίες δεκαετίες, οι ταραχές μετατράπηκαν σε κάτι το κοινότυπο χωρίς ποτέ να μετουσιωθούν σε πραγματική εξέγερση (θα επιστρέψουμε σε ζητήματα ορολογίας). Επιπλέον, στα πλαίσια της
έρευνας μας για το ménage à trois, μας έγινε σαφές ότι η ΜΜΤ μπορεί εξίσου
να λάβει μέρος σε ταραχές (Βενεζουέλα 2014, κλπ.). Κατά συνέπεια, είναι χρήσιμο, κατά τη γνώμη μας, να αρθεί αυτή η ασάφεια μέσω της απόδοσης ενός
πιο αυστηρού ορισμού στην έννοια των ταραχών, που να την διαφοροποιεί
από την έννοια της εξέγερσης. Ας προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε τους
όρους:
ως εξέγερση ορίζουμε τον επαναστατικό ξεσηκωμό του προλεταριάτου σε μεγάλη κλίμακα, η οποία φέρει τα χαρακτηριστικά που θα καθορίσουν τη δυνατότητα του κομμουνιστικού ξεπεράσματος της ταξικής αντίφασης (επανάσταση του παραγωγικού προλεταριάτου, εξοπλισμός του προλεταριάτου, κ.α.). Θα
εξετάσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά στο επόμενο επεισόδιο.
1.

Ο όρος ταραχές αποδίδεται σε πιο περιορισμένες εξάρσεις,
ιδίως σε εκείνες που παραμένουν εκτός της γενικής διαδικασίας παραγωγής και συνεπώς δεν φέρουν κάποια δυνατότητα ξεπεράσματος.

Κάνοντας αυτή τη διάκριση, εγγράφουμε τις ταραχές στην καθημερινή πορεία
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της ταξικής πάλης, ως μια μορφή μεταξύ άλλων, επιβεβαίωσης της τάξης (προλεταριάτο ή ΜΜΤ, ή και των δύο ταυτόχρονα). Ούτε εμείς οι ίδιοι δεν αποφύγαμε τη σύγχυση μεταξύ των δύο κατηγοριών στο παρελθόν. Σε ένα κείμενο
όπως το Activité de crise et communisation10, η κίνηση της θεμελιώδους αντίφασης μεταξύ προλεταριάτου και κεφαλαίου έγινε κατανοητή και χωρίστηκε
σε τρεις ποιοτικά διαφορετικές φάσεις 1) την καθημερινή πορεία της ταξικής
πάλης, συμπεριλαμβανομένης της διαβάθμισης που κινείται από μικρούς αγώνες στους εργασιακούς χώρους επι των πιο συνηθισμένων καθημερινών ζητημάτων μέχρι μεγάλα κοινωνικά κινήματα όπως αυτά που αναλύσαμε σε προηγούμενα επεισόδια· 2) τις εξεγερσιακές φάσεις (δραστηριότητα κρίσης), που
χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση μιας συγκεκριμένης κοινωνικής σχέσης,
εσωτερικής στο προλεταριάτο και υλικά βασισμένης πάνω στην απαλλοτρίωση
των στοιχείων του κεφαλαίου, όχι με σκοπό την εργασία, αλλά τον αγώνα ενάντια σε αυτήν· 3) την ενδεχόμενη κομμουνιστική επανάσταση (κομμουνιστικοποίηση), όπου το στάδιο της εξέγερσης θα ξεπεραστεί με τη σειρά του από την
επανεκκίνηση της παραγωγής σε μη καπιταλιστική βάση, τον αγώνα ενάντια
στο κεφάλαιο όσο αυτό είναι ακόμα σε ισχύ σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό το
σχήμα παραμένει έγκυρο, ωστόσο οι ταραχές κατείχαν εκεί μια αμφίσημη σχέση, τοποθετούμενες τόσο εντός της καθημερινής πορείας όσο και εντός της
δραστηριότητας κρίσης.
Το ζήτημα του στάτους των ταραχών δεν είναι καινούργιο. Μπορούμε να παραθέσουμε προς χάριν παραδείγματος τις μελέτες ιστορικών όπως ο ο Eric J.
Hobsbawm και ο Edward P. Thompson. Στο έργο Les primitifs de la révolte dans
l’Europe moderne (Fayard 1966), ο Hobsbawm αναλύει τις ταραχές που λαμβάνουν χώρα στις προβιομηχανικές μητροπόλεις στη φάση της τυπικής κυριαρχίας του κεφαλαίου επί της εργασίας. Σε αυτές τις μητροπόλεις είχαν ήδη συγκεντρωθεί τεράστιες μάζες ανθρώπων, συχνά φτωχών, και οι ταραχές ξεσπούσαν
τακτικά. Ως πρώτη αιτία στάθηκε η διακύμανση των τιμών των τροφίμων, αλλά
και άλλοι παράγοντες εξίσου (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών) μπόρεσαν να παίξουν ρόλο: «[...] οι απλές ταραχές και μόνο γύρω από το ζήτημα των
τροφίμων δεν εξαντλεί τις δράσεις και τις «ιδέες» από τη πλευρά του «πλήθους » (o.π.,σελ.129-130). Σύμφωνα με τον Hobsbawm, αυτές οι ταραχές περιλάμβαναν «όλες τις φτωχές τάξεις της πόλης» (ο.π., 128), δηλαδή «ένα κράμα
μισθωτών, μικροϊδιοκτητών και “εξαθλιωμένων” που δύσκολα μπορείς να τους
εντάξεις σε μια ειδική κατηγορία» (ο.π., 131). Σε αυτό το πλαίσιο, η εξέγερση
συνιστά έναν παράγοντα κοινωνικής ρύθμισης, τον οποίο ο Hobsbawm αξιολογεί ως «μηχανισμό των ταραχών» (ο.π., 129). Ο ίδιος διατύπωσε την άποψη ότι
Bruno Astarian, Activité de crise et communisation, juin 2010. Διατίθεται στη διεύθυνση:
http://www.hicsalta-communisation.com/textes/activite-de-crise-et-communisation-5,
ενώ μεταφρασμένο στα ελληνικά ως «Δραστηριότητα Κρίσης και Κομμουνιστικοποίηση»
μπορεί να βρεθεί στο rebelnet.gr.
10
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η εξέγερση είχε μια ρυθμιστική λειτουργία η οποία στόχευε στη «διατήρηση
των παραδοσιακών νορμών στις κοινωνικές σχέσεις» (ο.π., 138). Ο μηχανισμός
των ταραχών ήταν σχετικά συνειδητός: «ο μηχανισμός ήταν απόλυτα κατανοητός και από τις δύο πλευρές και δημιούργησε λίγα πολιτικά προβλήματα, με
εξαίρεση ορισμένες υλικές ζημίες [...] Η απειλή των ταραχών ώθησε τους κυβερνώντες στον έλεγχο των τιμών, στην εξασφάλιση απασχόλησης ή στη διανομή σημαντικών χρηματικών ενισχύσεων...». ( ο.π., 134)
Ο Hobsbawm διακρίνει μια μορφή πρωτόγονου αγώνα στις ταραχές σε μια
εποχή που το οργανωμένο εργατικό κίνημα βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης και η ανάπτυξή του παρουσιάζεται καθυστερημένη σε ορισμένες περιοχές. Υπό την έννοια αυτή, αναγνωρίζει τις ταραχές ως μια μορφή αγώνα
καταδικασμένη να εξαφανιστεί, θεωρώντας το παραδοσιακό εργατικό κίνημα
ως την αναγκαία και καθοριστική εξέλιξη του αγώνα του προλεταριάτου:
«..η εκβιομηχάνιση αντικατέστησε το μενού λαός με τη βιομηχανική
εργατική τάξη, της οποίας η ίδια η ουσία είναι η συνεπής οργάνωση
και αλληλεγγύη, όπως αντίστοιχα ουσία του λαού [populace] είναι oι
σύντομες και αποσπασματικές ταραχές». (ο.π., σελ.142)
Είναι σαφές οτι ο ίδιος σφάλλει σε αυτό το σημείο. Εντούτοις, η ανάλυσή του
είναι έγκυρη όταν προσεγγίζει τις ταραχές ως μορφή επιβεβαίωσης της τάξης
– οικονομικής ή πολιτικής – σε πλαίσια όπου δεν υφίστανται οι μηχανισμοί της
πολιτικής και της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης. Κατά την ιστορική περίοδο
που εξετάζει, οι μηχανισμοί αυτοί δεν υπήρχαν (σίγουρα όχι με τη σύγχρονη
εκδοχή τους). Αλλά ο ίδιος συλλογισμός μπορεί να εφαρμοστεί επίσης εκεί που
οι μηχανισμοί αυτοί υποβαθμίζονται, καταστέλλονται ή εξαφανίζονται. Αυτό
συμβαίνει στην τρέχουσα περίοδο, η οποία χαρακτηρίζεται από το ’68 και μετά
από την αποσύνθεση του παραδοσιακού εργατικού κινήματος. Κατ’ αναλογία
με την προσέγγιση του για τον Λουδισμό, ο Ε.Ρ. Thompson είχε δίκιο να επικρίνει την έμμεση συγκατάβαση στον προοδευτισμό à la Hobsbawm11, υπογραμμίζοντας μάλιστα τον πλούτο των νοοτροπιών της «εργατικής τάξης» την περίοδο που εξετάζεται και την πολυπλοκότητα των πρακτικών της κατά τις ταραχές.
Είναι αλήθεια ότι αυτές δεν ήταν τυφλές ή πρωτόγονες αντιδράσεις. Ωστόσο, η
προσέγγιση του Thompson έχει επίσης μια μεγάλη αδυναμία, η οποία συνίσταται ότι χάνει τις αληθινές ιστορικές ρήξεις – όπως ο σχηματισμός και η διάλυση
του παραδοσιακού εργατικού κινήματος – εντός της συνεχώς μεταβαλλόμενης
και ανεξάντλητης ροής των τρόπων ζωής, των πρακτικών και των αναπαραστάΒλ. Edward P. Thompson, L’économie morale de la foule dans l’Angleterre du XVIIIe
siècle, in Aa. Vv., La guerre du blé au XVIIIe siècle, Études rassemblées et présentées par
Florence Gauthier & Guy-Robert Ikni, Éd. De la Passion 1988.
11
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σεων των εργατικών τάξεων.
Σε γενικές γραμμές, οι ταραχές μπορούν να οριστούν ως οι βίαιες ανταρσίες
που λαμβάνουν χώρα εκτός της γενικής διαδικασίας κοινωνικής εργασίας, τοποθετώντας ευθύς αμέσως τα δρώντα υποκείμενα στη σφαίρα της παρανομίας. Σε αντίθεση με την απεργία, συνεπάγεται αναγκαστικά τη σύγκρουση με το
Κράτος, αλλά σε αντίθεση με τη βίαιη διαδήλωση δεν περιορίζεται στην αντιπαράθεση με την αστυνομία ή στις πράξεις συμβολικής βίας, στα γκράφιτι ή σε
κάποια σπασμένα παράθυρα. Ταραχές σημαίνει λεηλασίες και/ή καταστροφές.
Μπορεί πολύ γρήγορα να πάρει τη μορφή ενός κύματος με διάρκεια αρκετών
ημερών (ή νυχτών). Μπορεί επίσης να έχει πολλές εστίες σε όλα τα μήκη και
τα πλάτη της εθνικής επικράτειας. Αλλά είναι πάντα μικρής διάρκειας και χωρικά εντοπισμένες. Όποια και αν είναι η έκταση του κύματος των ταραχών, οι
ταραχοποιοί είναι πάντα απομονωμένοι, με τη διπλή έννοια όπου οι εστίες του
αγώνα δεν επικοινωνούν (ή επικοινωνούν ελάχιστα) μεταξύ τους, και όπου η
κοινωνική μερίδα των συμμετεχόντων παραμένει αποκομμένη από τη συντριπτική πλειοψηφία της τάξης της, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Παραμένοντας έξω από εργοστάσια και τα γραφεία, περιορισμένες στον χρόνο και στον χώρο, οι ταραχές καλούνται αναγκαστικά να απορροφηθούν εντός
της καπιταλιστικής αναπαραγωγής. Σίγουρα, οι ταραχές δεν σέβονται την ιδιοκτησία, αλλά δεν επιτίθενται στην ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, ούτε
στα μέσα παραγωγής που βρίσκονται προσωρινά εντός της κυκλοφορίας ούτε
σε αυτά που βρίσκονται «σε κίνηση» εντός της παραγωγής. Στα πλαίσια των
λεηλασιών, οι ταραχοποιοί επιτίθενται κυρίως σε εμπορεύματα του τομέα ΙΙ
(παραγωγή μέσων κατανάλωσης) και σε δημόσια κτίρια. Χαρακτηριστικό των
ταραχών είναι ότι δεν επιτίθενται στο κεφάλαιο παρά μόνο πολύ μερικώς, καθώς δεν αγγίζουν τη σφαίρα της παραγωγής υπεραξίας και ότι, στη σφαίρα της
πραγματοποίησής της, αφήνουν εκτός του πεδίου δράσης τους την καρδιά της
καπιταλιστικής ιδιοκτησίας: τα μέσα παραγωγής.
Άλλο χαρακτηριστικό όριο των ταραχών είναι ότι δεν οπλίζουν το προλεταριάτο. Οι ταραχοποιοί μπορούν να επιτίθεται στις τράπεζες, να λεηλατούν σούπερ
μάρκετ, να καταστρέφουν δημόσια κτίρια, να φτιάχνουν κοκτέιλ μολότοφ και
να εκτοξεύουν πέτρες και άλλα αντικείμενα, και ορισμένοι από αυτούς μπορεί ακόμη και να καταφέρουν να προμηθευτούν πυροβόλα όπλα. Αλλά ο εξοπλισμός του προλεταριάτου περιγράφει μια διαφορετική διαδικασία, η οποία
εκτυλίσσεται σε μια τελείως διαφορετική κλίμακα και με άλλες τροπικότητες
(που θα πρέπει να διευκρινίσουμε στο τελευταίο επεισόδιο αυτής της σειράς).
Εάν το χαρακτηριστικό στοιχείο των ταραχών είναι ότι, ενώ ξεσπούν, δεν εισχωρούν στο γενικό προτσές της εργασίας, και κατά μείζονα λόγο στη σφαίρα
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της παραγωγής υπεραξίας, τότε πράγματι οι εξεγερμένοι δεν έχουν τα μέσα
για να φτάσουν στο ξεπέρασμα αυτής της ακραίας μορφής αυτοεπιβεβαίωσής
τους. Ακραία υπό την έννοια ότι, ελλείψει οργάνων εκπροσώπησης, οι ταραχές
δημιουργούν στο κάθε άτομο μια μεγάλη υποκειμενική ένταση που μπορεί να
το κάνει να πιστέψει ότι αρχίζει η εξέγερση. Από την άλλη, αυτό που μετράει
εδώ δεν είναι τι σκέφτονται ή λένε οι ταραχοποιοί, αλλά αυτό που οδηγούνται να πράξουν με βάση τη συγκεκριμένη κατάσταση του κινήματός τους. Σε
αντίθεση με την εξέγερση, στις ταραχές δεν προκύπτει η δημιουργία καμίας
ιδιαίτερης κοινωνικής σχέσης, αφού υλική βάση αναπαραγωγής των εξεγερμένων παραμένει, άμεσα ή έμμεσα, η διατήρηση της εργασίας και οι κοινωνικές
μορφές που συνδέονται με αυτή. Αυτό μπορεί να εκφράζεται με τη συμμετοχή
στις ταραχές μετά το πέρας της εργασίας (Ελλάδα 2008), ή τη διατήρηση των
δημοσίων ή οικογενειακών κυκλωμάτων welfare για όσους δεν εργάζονται.
Η χαρακτηριστική απομόνωση των ταραχών αναγνωρίζεται εδώ στη συνέχιση της καπιταλιστικής αναπαραγωγής για τους μη-εξεγερμένους όπως και για
τους ίδιους τους εξεγερμένους. Οι τελευταίοι δεν ζουν από τις λεηλασίες τους,
δεν ζουν στα κατειλημμένα κτίρια, δεν αναλαμβάνουν συλλογικά τη δική τους
άμεση αναπαραγωγή (δεν υπάρχουν συλλογικές κουζίνες, κοιτώνες, κλπ.). Επιπλέον, τουλάχιστον ένας αριθμός απαλλοτριωμένων αγαθών προορίζονται
σκόπιμα να χρησιμοποιηθούν για μικρο-εμπόριο τη στιγμή της επιστροφής
στην κανονικότητα.
Μπορούμε να πούμε ότι από τη φάση της αναδιάρθρωσης των δεκαετιών
1970-80 και μετά, οι ταραχές έχουν καταστεί, στη σφαίρα της αναπαραγωγής
εκτός εργασίας, το ανάλογο του αγώνα για την προστασία της εργασίας και των
μισθών στους χώρους εργασίας. Τα τελευταία σαράντα χρόνια, λαμβάνουν
χώρα αδιάλειπτα ταραχές τόσο στις χώρες της περιφέρειας όσο και στις κεντρικές ζώνες. Αυτές έχουν καταδείξει με βίαιο τρόπο το βάθεμα της θεμελιώδους
αντίφασης μεταξύ προλεταριάτου και κεφαλαίου (ακόμη και όταν συμμετείχε
η ΜΜΤ). Είτε έχουν εκφράσει τις διεκδικήσεις τους είτε όχι, έχουν αναγκάσει
το κεφάλαιο να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, έστω και μέτριες, και να αυξήσει τον κοινωνικό έλεγχο και την καταστολή (κάτι που επίσης έχει ένα κόστος).
Αυτές οι ταραχές καλύπτουν το κενό που αφήνει πίσω της η αποσύνθεση των
εργατικών οργανώσεων στις κεντρικές ζώνες, καθώς και η αποτυχία των προγραμμάτων αυτοδύναμης ανάπτυξης στις περιφέρειες. Καλύπτουν, αν και διαφορετικά, την ίδια ανάγκη λειτουργικής προσαρμογής της σχέσης μεταξύ των
τάξεων. Το παραδοσιακό εργατικό κίνημα και οι περιφερειακοί εθνικο-λαϊκοί
δορυφόροι του (FLN, Νασσερισμός, Κούβα, κλπ.) άσκησαν αυτή τη λειτουργία με ανοιχτά πολιτικό τρόπο, οι ταραχές την άσκησαν με αντιπολιτικό τρόπο,
δηλαδή μέσω της απεύθυνσης στο ίδιο το Κράτος χωρίς άλλη διαμεσολάβηση
πέρα από την ίδια της βία τους.
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Όταν οι «μάζες» των χωρών της περιφέρειας ρημάζουν τις πόλεις λόγω της
αύξησης της τιμής του ψωμιού, αυτό που επιδιώκουν είναι η επαναφοράς της
τιμής στο προηγούμενο επίπεδο. Συχνά, ο σκοπός επιτυγχάνεται. Οι εν λόγω
ταραχές έχουν εδώ χαρακτήρα ρητά εκφρασμένης διεκδίκησης δεδομένου ότι
αφορούν άμεσα το ζήτημα του καθορισμού της τιμής ενός ή περισσότερων
βασικών προϊόντων. Αυτό δεν την καθιστά έναν καθαρά οικονομικό αγώνα, δεδομένου ότι οι τιμές αυτές γενικά ελέγχονται ή/και επιδοτούνται και εφόσον ο
αγώνας απευθύνεται στο Κράτος, από το οποίο οι ταραχές απαιτούν μια διαφορετική δημοσιονομική διατησία. Πάντα στις χώρες της περιφέρειας, συμβαίνει
επίσης οι ταραχές να χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους μιας πόλης ή μιας
γειτονιάς για τη διεκδίκηση της βελτίωσης των υποδομών (ύδρευση, ηλεκτροδότηση, δρόμοι, κλπ). Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί το αίτημα για αναβάθμιση των πόρων και των μέσων, το οποίο υποβάλλεται στην κεντρική κυβέρνηση,
να είναι ξεκάθαρο ή και όχι, σε κάθε περίπτωση όμως το διακύβευμα είναι ξεκάθαρο σε όλους (Αλγερία). Στις κεντρικές χώρες, το ζήτημα είναι πιο σύνθετο
από ό,τι φαίνεται, λόγω της απουσίας καθαρότερων και συχνότερων διεκδικήσεων. Οι ταραχές ξεσπούν συνήθως μετά από ένα συμβάν με την αστυνομία,
συχνά μια δολοφονίας. Υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα: Λος Άντζελες 1992,
Γαλλία 2005, Μεγάλη Βρετανία 2011, κλπ. Ωστόσο, οι ταραχές δεν μένουν ποτέ
μόνο στο επίπεδο της καταγγελίας της αστυνομικής βίας (αν και το πρόβλημα
υφίσταται) ή της εκδίκησης ενάντια στους μπάτσους. Είτε μέσω καταστροφών
είτε μέσω λεηλασιών, υπάρχει πάντα διεύρυνση των στόχων. Με αυτόν τον
τρόπο, οι εξεγερμένοι δείχνουν με το δάχτυλο «τι δεν πάει καλά», τι καθιστά
τη ζωή τους αφόρητη σε καθημερινή βάση: η κατάσταση του δικτύου δημόσιων συγκοινωνιών ή η βλάβη του μηχανισμού κοινωνικής ανέλιξης, η αποτυχία
των αστικών πολιτικών, ο ρατσισμός και οπωσδήποτε η υλική πενία. Στο ρεύμα
της κομμουνιστικοποίησης, έχει συχνά τονιστεί το παράδοξο που συνίσταται,
για παράδειγμα, στην πρόκληση ζημιών στις λιγοστές δημόσιες υπηρεσίες που
υπάρχουν σε περιοχές με κραυγαλέες αδυναμίες αναπαραγωγής, την επίθεση
στις δημόσιες συγκοινωνίες ή στα σχολεία που είναι, εντούτοις, απαραίτητα
για την αναπαραγωγή των προλετάριων, κλπ. Υπήρξε η διάθεση να δούμε μέσα
σε αυτό το παράδοξο κάτι σαν αναγγελία, σαν προεικόνιση μιας επαναστατικής
αυτοάρνησης. Από την άλλη, από τη στιγμή που θα πάψουμε να προσεγγίζουμε το ζήτημα των «προαστίων» με μονολιθικό τρόπο (δες το παράρτημα), θα
ήμαστε σε θέση να αναρωτηθούμε αν αυτοί που επιδίδονται σε καταστροφές
ταυτίζονται αναγκαστικά με εκείνους που χρησιμοποιούν τις κατεστραμμένες
εγκαταστάσεις και υπηρεσίες. Αλλα ας το παραδεχτούμε. Δεν πρόκειται μάλλον σε αυτήν την περίπτωση για τη διεκδίκηση,
η οποία απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, ενός σχολείου που θα κάλυπτε τη
λειτουργία του μηχανισμού κοινωνικής ανέλιξης, μεταφορών που θα μας παρείχαν αξιοπρεπείς συνθήκες μετακίνησης σε μια κατάλληλη θέση εργασίας,
μιας αστυνομίας λιγότερο βίαιης και λιγότερο ρατσιστικής;
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Το ότι οι ταραχές δεν ξεπερνούν την αυτοεπιβεβαίωση της ταραχοποιού τάξης
(προλεταριάτο και/ή ΜΜΤ) αποτελεί το συμπέρασμα, στο οποίο καταλήγει ο
Joshua Clover στο πρόσφατο βιβλίο του L’Émeute prime. La nouvelle ère des
soulèvements (Entremonde 2018). Ο Clover δεν δίνει έναν σαφή ορισμό των ταραχών, συνεπώς κάθε αγώνας μιας ορισμένης έντασης έξω από την σφαίρα της
εργασίας συνιστά δυνητικά ή πραγματιστικά εκδήλωση ταραχών. Συνδέοντας
τις ταραχές με τη σφαίρα της κυκλοφορίας (η οποία μερικές φορές συγχέεται
με τη φυσική μεταφορά των εμπορευμάτων), ανάγονται σε μια μορφή αγώνα
επι του καθορισμού των τιμών – με αυτές να περιορίζονται έμμεσα στις τιμές των μέσων διαβίωσης. Και στο τέλος των αναλύσεών του που παραμένουν
μάλλον συγκεχυμένες, πρέπει πράγματι να εισάγει την έννοια «της Κομμούνας» (μια ακόμα αόριστη έννοια) για να βρει το επαναστατικό ξεπέρασμα των
ταραχών.
Συμπερασματικά: παρά τα υψηλά επίπεδα υποκειμενικής έντασης, οι ταραχές
παραμένουν μια ακόμα τροπικότητα της καθημερινής πορείας της ταξικής πάλης. Αυτός είναι ο λόγος που μερικές φορές συνδέονται ταραχές και ειρηνικές
διαδηλώσεις (Ferguson 2014, Beaumont-sur-Oise/Persan 2016). Οι ταραχές δεν
φέρουν εσωτερικά τη δυνατότητα ενός μετακαπιταλιστικού ξεπεράσματος. Αυτός είναι εξάλλου ο λόγος για τον οποίο μπορούν να εμπλέκουν τη μεσαία τάξη.
Όταν η βία των ταραχών καταδεικνύεται ως τεκμήριο ριζοσπαστισμού του προλεταριάτου, αποκρύπτεται το γεγονός ότι και η ΜΜΤ δύναται επίσης να συμμετέχει. Είναι επειδή οι ταραχές δεν επιτίθενται στην παραγωγική καρδιά του
κεφαλαίου που η ΜΜΤ μπορεί να προκαλεί ταραχές. Εξάλλου, η ΜΜΤ είναι
απόλυτα ικανή να παράξει ακραία βία. Εάν οι ταραχές σηματοδοτούν την ήττα
της διεκδικητικής λογικής, η οποία είναι εγγενής στην απεργία και τη διαδήλωση, δηλώνουν επίσης ότι οι εξεγερμένοι δεν παραιτούνται από την διαδικασία
αυτοεπιβεβαίωσης και αξίωσης μιας θέσης στην καπιταλιστική κοινωνική σχέση. Οι ταραχές αποτελούν λοιπόν μια μορφή αυτοεπιβεβαίωσης κοινή και στις
δύο τάξεις. Δεν συνιστά επομένως μικρογραφία της εξέγερσης. Μεταξύ των
ταραχών και της εξέγερσης, υπάρχει μια ποιοτική ρήξη.
Στο παράρτημα, θα αποπειραθούμε να στηρίξουμε την ανάλυσή μας για τις ταραχές εξετάζοντας δυο περιπτώσεις (Γαλλία 2005 και Μεγάλη Βρετανία 2011).
2.2.2 – Ειδικές μορφές αγώνα για κάθε τάξη
Φαίνεται καθαρά ότι η πρακτική της μαζικής «στατικής διαμαρτυρίας», δηλαδή η κατάληψη πλατειών που βρίσκονται κοντά σε κέντρα λήψης αποφάσεων
της πολιτικής εξουσίας, αποτελεί επινόηση της ΜΜΤ. Λόγω του ότι δεν είναι
σε θέση να διαταρράξουν και να καταλάβουν τα ίδια τα κέντρα εξουσίας, ελ41

λείψει επίσης της δυνατότητας να καταλάβουν τους χώρους εργασίας τους, η
κατάληψη ενός δημόσιου χώρου τείνει να μιμείται την εργατική διαχείριση των
καταλήψεων εργοστασίων δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους διαδηλωτές να καθίσουν και να αντιδικήσουν για τις πολιτικές, πολιτιστικές, σεξουαλικές, περιβαλλοντικές τους ανησυχίες – σπανιότερα τις οικονομικές. Ακόμη
και αν οι προλετάριοι μπορούν να συμμετέχουν ως άτομα στα κινήματα των
πλατειών, δεν βρίσκονται εκεί ως τάξη στον βαθμό που η πολιτιστική διαμάχη
δεν τους αφορά. Αντίθετα με την περίπτωση των πλατειών, οι κόμβοι όπου
συγκεντρώθηκαν τα Κίτρινα Γιλέκα περιείχαν μεγαλύτερο αριθμό προλετάριων. Είναι ναμφίβολα λόγω αυτού που, αφενός, οι διαμάχες εκεί ήταν λιγότερο
πολιτιστικές και που, αφετέρου, οι προλεταριακές οικονομικές διεκδικήσεις
κατέχουν κεντρική θέση (κατώτατος μισθός, συντάξεις). Η αρχή της στατικής
συγκέντρωσης δεν σχετίζεται με το κίνημα των πλατειών: δεν είναι μαζική, δεν
εκτυλίσσεται στο κέντρο της πόλης, κοντά στα κέντρα εξουσίας. Οι συγκεντρώσεις στους κόμβους θέτουν καταρχήν το ζήτημα ότι η μετακίνηση με ατομικό Ι.Χ
αποτελεί ζωτική δαπάνη για μεγάλο αριθμό νοικοκυριών, ότι δεν αποτελεί επιλογή που γίνεται ευχάριστα ή απαξιώνει τις οικολογικές ανησυχίες. Αυτό δεν
εμποδίζει το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων να πάει να διαδηλώσει στα κέντρα
των πόλεων ή να συγκρουστεί με την αστυνομία, ούτε να είναι διαταξικό. Αλλά
διαφέροντας από τις καταλήψεις πλατειών, μπορούμε να πούμε ότι στους κόμβους το προλεταριάτο εμφανίστηκε ως τέτοιο.
Σε αυτό το φυλλάδιο, δεν μας ενδιαφέρει να ασχοληθούμε με τις πρακτικές
αγώνα στο εσωτερικό των διαταξικών κινημάτων που εντάσσονται στην κατηγορία της «αντι-εργασίας». Ωστόσο, υπάρχουν – αν και αναμφίβολα παρουσιάζουν επεισοδιακό χαρακτήρα, όπως συμβαίνει εν γένει με τους καθημερινούς
αγώνες. Για τη Γαλλία, μπορούμε να αναφέρουμε τις περιπτώσεις σαμποτάζ
που έλαβαν χώρα στη SNCF κατά τη διάρκεια του αγώνα των σιδηροδρομικών
την άνοιξη του 2016. Μπορούμε να εγγράψουμε αυτόν τον αγώνα στο διαταξικό κίνημα εναντίον του Νόμου για την Εργασία (Loi Travail), ακόμη και αν τα
κίνητρά του και οι διεκδικήσεις του ήταν κατά βάση κλαδικές. Μια ανακοίνωση της SNCF με τίτλο Κατάχρηση εξουσίας, καταπίεση, τρομοκρατία: πρακτικές
αντίθετες προς το πνεύμα της δημόσιας υπηρεσίας, με ημερομηνία 10 Ιούνη
2016, περιέγραφε «έκτροπα που προκαλούν ανησυχία όσον αφορά το σεβασμό που πρέπει να αποδίδεται στο όργανο της εργασίας το οποίο ανήκει στην
εθνική κοινότητα» και «νέες πρακτικές... ασυμβίβαστες με τις αξίες της εταιρείας και της δημόσιας υπηρεσίας που μας έχουν κληροδοτήσει γενιές και γενιές
σιδηροδρομικών». Η αναφορά κάνει αναφορά «στην κλοπή ηλεκτρονικών καρτών που επιτρέπουν την αναχώρηση των τρένων»· [στην] κοπή των καλωδίων
ελέγχου, με αποτέλεσμα μακρόχρονες διακοπές της ηλεκτρικής τροφοδοσίας·
[σε] ανακοινώσεις συναγερμού στον ασύρματο και ακούσιες κλήσεις έκτακτης
διακοπής της ηλεκτροδότησης από τηλέφωνικές συσκευές του δικτύου· [σε]
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μπλοκαρίσματα των διακοπτών αλλαγής κατεύθυνσης· [σε] μπλοκαρίσματα
των θυρών κατά την αναχώρηση [...] [σε] τοποθέτηση πολλαπλών αντικειμένων μεγάλου μεγέθους που μπλοκάρουν τις ράγες· [στον] εθελοντικό αποκλεισμό των σημείων διέλευσης (Oise)· [σε] τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού
εντός μιας θήκης καλωδίων σηματοδότησης· [σε] τοποθέτηση αναπτήρα στο
εσωτερικό μιας καλυμμένης αρτηρίας καλωδίων σηματοδότησης για πρόκληση βραχυκυκλώματος (Haut-Garonne)· [σε] αφαίρεση των αντίβαρων από τα
καλώδια ηλεκτροδότησης του συρμού με αποτέλεσμα την πρόκληση βαριάς
φθοράς στα καλώδια ηλεκτροδότησης (Meurthe-et-Moselle)».
Είναι λιγότερο εύκολο να βρούμε αναφορές σε παρόμοια γεγονότα στα υπόλοιπα διαταξικά κινήματα που εξετάσαμε. Καταρχήν, υπάρχει έλλειψη πηγών,
καθώς η συντριπτική πλειονότητα των αναλυτών δεν ενδιαφέρονται για το
θέμα. Τις περισσότερες φορές, πρέπει να αρκεστούμε σε φτωχές αναγωγές. Για
παράδειγμα, είδαμε ότι στην Αίγυπτο το στρατιωτικό δικαστήριο μπορούσε
να επιβάλλει ποινές για απεργιακές κινητοποιήσεις ή για απείθεια στον χώρο
εργασίας (βλ. Επεισόδιο 9, § 4.1 ) – αποκλειστικά στις δημόσιες επιχειρήσεις
μέχρι το 2014, σε κάθε χώρο στρατηγικού ενδιαφέροντος έκτοτε. Ο Sissi έχει
πράγματι διευρύνει τις εξουσίες τέτοιων δικαστηρίων. Όμως, η δραστηριότητά
τους είχε ήδη αυξηθεί πάρα πολύ ξεκινώντας από την περίοδο Ιανουάριου-Φεβρουαρίου 2011, με τον αριθμό των ατόμων που πέρασαν από δίκη μεταξύ
2011 και 2014 να είναι μεγαλύτερος από ό,τι στο σύνολο της μουμπαρακικής
περιόδου. Στο σύνολο τους, οι δίκες λόγω εργασιακών διενέξεων αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μέρος αυτών των διώξεων, αλλά είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η ασέβεια προς το εργαλείο εργασίας είναι εντελώς παρούσα. Η περισσότερο μηντιακά προβεβλημένη περίπτωση είναι πιθανώς αυτή της Helwan
Engeneering Industries Company το 2010, η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον
πολλών ΜΚΟ: λίγο πριν την πτώση του Mubarak, 8 εργαζόμενοι του εργοστασίου κατηγορήθηκαν για πρόκληση υλικών ζημιών σε αντικείμενα ιδιοκτησίας
της εταιρείας, παρακώλυση της παραγωγής και τον ξυλοδαρμό ενός προϊσταμένου (αντιδρώντας στον θάνατο ενός συναδέλφου τους)12. Υπήρξαν σίγουρα
κι άλλες τέτοιες περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια της αιγυπτιακής Άνοιξης αλλά
και μετά13.
Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι πρακτικές αντι-εργασίας χαρακτηρίζουν το προλεταριάτο. Δεν θα επιστρέψουμε στην έννοια της
Alkarama, Egypt : military court adjourns workers trial, s.d. ; https://www.alkarama.org/
en/articles/egypt-military-court-adjourns-workers-trial.
12

Nota Bene: η πηγή πρέπει να χρησιμοποιηθεί με κάποια σύνεση, αφενός, επειδή η
ακρίβεια των αποδιδόμενων γεγονότων είναι μονομερής (από τα δικαστήρια), αφετέρου, διότι ελάχιστα είναι γνωστά για τις περιστάσεις και τις πρακτικές στις οποίες υποτίθεται ότι ανταποκρίνονται τα γεγονότα αυτά.
13
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αντι-εργασίας, η οποία έχει ήδη οριστεί και συζητηθεί σε άλλα κείμενα. Ας
θυμηθούμε μόνο μερικά πράγματα. Αρχικά, η αντι-εργασία όπως την ορίζουμε – αν και συχνά συνδέεται με τη φιγούρα του ειδικευόμενου εργάτη (OS)
– δεν αφορά μόνο μια κατηγορία προσωπικού: όσο περιθωριακή κι αν είναι,
αποτελεί δείκτη του βαθμού ωρίμανσης της σχέσης μεταξύ προλεταριάτου
και κεφάλαιου στο σύνολό της, και του περιεχομένου που θα έχει η κομμουνιστική επανάσταση σε αυτό το στάδιο ωρίμανσης (αυτοάρνηση της τάξης της
εργασίας). Δεύτερον, η αντιεργασία δεν ταυτίζεται ipso factο με το σαμποτάζ
του εργαλείου εργασίας. Το περιεχόμενο της αντιεργασίας προκύπτει λιγότερο από μια συγκεκριμένη πρακτική και περισσότερο από το πλαίσιο μέσα στο
οποίο (αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο) πραγματοποιείται. Η ΜΜΤ, ό,τι
και αν ισχυρίζεται, παραμένει θεμελιωδώς ξένη απέναντι στην αντιεργασία,
τόσο επειδή είναι επιφορτισμένη με το καθήκον του ελέγχου και της πειθάρχησης του προλεταριάτου όσο και επειδή διατηρεί ένα επίπεδο προσόντων χωρίς
κοινό μέτρο με αυτό του προλεταριάτου. Υπάρχοντας με αυτόν τον τρόπο, η
μισθωτή μεσαία τάξη είναι απόλυτα ικανή να απουσιάζει από την εργασία της,
να επιδίδεται σε λεηλασίες και καταστροφές χωρίς όλο αυτό να έχει κάποιο
περιεχόμενο αντιεργασίας14. Η άρνηση της εργασίας δεν σημαίνει αντιεργασία. Όλες οι έρευνες σχετικά με την απουσία από την εργασία, ειδικά στον δημόσιο τομέα, δείχνει ότι τα μέλη της κατώτερης κλίμακας της ΜΜΤ είναι εξίσου
επιρρεπή στην τεμπελιά και την άρνηση της εργασίας με τους προλετάριους
όλων των εποχών. Για να δώσουμε μόνο ένα στοιχείο, το 2017 η απουσία από
την εργασία στον γαλλικό δημόσιο τομέα έφθασε το 8,3%, τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι στον ιδιωτικό τομέα15.
2.3 - Στόχοι των διαταξικών αγώνων
Με εξαίρεση τα Κίτρινα Γιλέκα στο υψηλότερο σημείο της κινητοποίησής τους,
η παρουσία του προλεταριάτου είναι λιγότερο έκδηλη από εκείνη της ΜΜΤ
εντός της σύγχρονης διαταξικότητας, όπως αυτή εκδηλώνεται στις απεργίες, τις
διαδηλώσεις και τις ταραχές. Το είδαμε στη Γαλλία το 2016 άλλα και σε άλλα
παραδείγματα, που δείχνουν ότι είναι η μεσαία τάξη που μιλάει πιο δυνατά
στον διαταξικό αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι είναι αυτή που οδηγεί τα βήματα του
χορού; Όχι, απλώς σημαίνει ότι είναι αυτή που έχει τα μέσα να κρατήσει τον
λόγο στο επίπεδο που ταιριάζει στο επίπεδο όπου τοποθετείται ο διαταξικός
αγώνας· αυτό το επίπεδο, το πολιτικό, που απευθύνεται στο Κράτος προκειμένου αυτό να υπερασπίσει την προηγούμενη θέση των δυο τάξεων εντός της
καπιταλιστικής κοινωνίας. Η διαταξικότητα δεν αποτελεί έναν αγώνα όπου το
Bruno Astarian, Quelques précisions sur l’anti-travail, Φεβρουάριος 2017. Διατίθεται
στη διεύθυνση: http://www.hicsalta-communisation.com/textes/quelques-precisionssur-lanti-travail.
14

15

Institut Sapiens, Le coût caché de l’absentéisme au travail, Νοέμβριος 2018, σελ. 6.
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προλεταριάτο παίζει δευτερεύοντα ρόλο και υποτάσσεται στις απαιτήσεις της
ΜΜΤ. Το προλεταριάτο δεν αποκηρύσσει τη δική του θέση. Απλά, εμπλέκεται σε έναν διεκδικητικό ή/και ρεφορμιστικό αγώνα. Μέχρις ενός σημείου, το
προλεταριάτο μοιράζεται τα ίδια αιτήματα, επιδιώκει τις ίδιες μεταρρυθμίσεις
με τη μεσαία τάξη. Όσο δεν ξεπερνιέται αυτό το σημείο, η μεσαία τάξη είναι
ο ιδανικότερος εκπρόσωπος για να διατυπώσει τους κοινούς στόχους των δύο
τάξεων. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι; Μπορούμε να τους αναλύσουμε σύμφωνα με το ακόλουθο φάσμα:
Γενικές προδιαγραφές αναπαραγωγής: πρόκειται για τους παράγοντες που καθορίζουν τις συνθήκες ζωής των δύο τάξεων (ανεργία, πληθωρισμός, κλπ.). Το
πρόβλημα δεν αφορά μόνο το προλεταριάτο. Έχουμε δει πόσο σημαντικό ήταν
το ζήτημα των άνεργων πτυχιούχων στις αραβικές Ανοίξει· μπορούμε επίσης
να αναφέρουμε τα πλήγματα του πληθωρισμού στη Βενεζουέλα. Ο αγώνας διεξάγεται στο πολιτικό επίπεδο. Στόχος των δύο τάξεων είναι η θέσπιση μέσω
του Κράτους μιας ευνοϊκής γι’ αυτές οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Για
παράδειγμα, διεκδικούν τον έλεγχο των τιμών, τη διατήρηση ή αύξηση των
επιδοτήσεων για τα προϊόντα πρώτης ανάγκης, την απαγόρευση των απολύσεων ή την υλοποίηση προγραμμάτων δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η
διεκδίκηση του «δικαιώματος στην ανάπτυξη» (Τυνησία 2011) είναι μια γενική
διατύπωση των ίδιων διεκδικήσεων. Σε αυτό το επίπεδο, έχουμε έναν αποκλειστικά πολιτικό αγώνα χωρίς στηρίγματα εντός των επιχειρήσεων, ακόμη και αν
οι «γενικές τοπικές απεργίες» μπορούν να διακόψουν τη λειτουργία τους.
Κοινωνική νομοθεσία: πρόκειται εδώ για τον καθορισμό των νορμών που αφορούν τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, τις τροπικότητες διαπραγμάτευσης
μεταξύ εργοδοτών και μισθωτών, τη ρύθμιση του άμεσου μισθού (κατώτατος
μισθός), κλπ. Εάν το κεφάλαιο επιθυμεί οι δύο τάξεις να δουλεύουν περισσότερο, ασκεί πίεση στο Κράτος προκειμένου το τελευταίο να αλλάξει τις ισχύουσες
νόρμες. Το Κράτος παρεμβαίνει στο δικαιοπολιτικό επίπεδο. Το προλεταριάτο
και η ΜΜΤ εισέρχονται στον αγώνα, με μεταβλητά επίπεδα έντασης, έχοντας
ως στόχο να κάνουν το Κράτος να υποχωρήσει. Οι αγώνες δεν επιτίθενται άμεσα στο κεφάλαιο. Πολλές μεταρρυθμίσεις που αφορούν την αγορά εργασίας,
τον έμμεσο μισθό (συντάξεις, κλπ.), την κοινωνική ασφάλιση (Γαλλία 1995), τη
φορολογική πολιτική (Γαλλία 2018), υπόκεινται επίσης τη ρύθμιση της σχέσης
κεφαλαίου/εργασίας, εκτός από το γεγονός ότι δεν σχετίζονται άμεσα με την
κατανάλωση της εργασιακής δύναμης στις διαδικασίες παραγωγής και κυκλοφορίας.
Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης: Σε μια συνθήκη σπάνης υπεραξίας,
τα φορολογικά έσοδα μειώνονται, είτε επειδή εξαφανίζεται ένα τμήμα της
καπιταλιστικής τάξης είτε επειδή οι καπιταλιστές ζητούν από το Κράτος να
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ελαφρύνει το φορολογικό βάρος των επιχειρήσεων. Εξ ου και τα προβλήματα
σε θέματα προϋπολογισμού που είναι γνωστά. Το Κράτος πρέπει να σφίξει τα
λουριά και να προβεί σε περικοπές των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, σε
μη ανανέωση θέσεων εργασίας, σε απολύσεις, κλπ. Ανάλογα τη σφοδρότητα
των μέτρων αυτών, και ανάλογα με τη γενίκευσή τους σε επίπεδο υπουργείων,
ιεραρχίας, κλπ., αυτό μπορεί να καταλήξει σε ένα διαταξικό κίνημα εντός του
δημοσίου τομέα. Αν και οι απασχολούμενοι στον δημόσιο τομέα αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό, ένα τέτοιο κίνημα μπορεί να είναι πολύ μαζικό.
Αυτό το σενάριο παραμένει εντούτοις μάλλον στη σφαίρα της θεωρίας. Αφενός, επειδή ο δημόσιος τομέας αποτελεί αντικείμενο πολιτικών πελατειακών
σχέσεων οι οποίες σπανίως τίθενται υπό αμφισβήτηση. Αφετέρου, επειδή δεν
έχουμε βιώσει ακόμα μια κρίση αρκετά βαθιά ώστε το Κράτος να υποχρεωθεί
στ’ αλήθεια να προβεί σε δραστική αφαίρεση του λίπους.
  
Μείζονα πολιτική κρίση: αυτοί οι όροι αναφέρονται στο γενικό πνεύμα αμφισβήτηση ενός εθνικού Κράτους που έχει καταστεί ανίκανο να εκπληρώσει
σωστά τη λειτουργία της δημοσιονομικής αναδιανομής και της διαχείρισης
της ταξικής πάλης (ακόμα και του ανταγωνισμού μεταξύ καπιταλιστών). Η ενίσχυση της πολιτικής και κοινωνικής καταπίεσης, η αύξηση της άτυπης ή τυπικής φορολογικής επιβάρυνσης αποτελούν συνέπειες αυτής της αδυναμίας
του Κράτους. Από ένα σημείο και μετά, οι συνέπειες αυτές ωθούν το προλεταριάτο, τη μεσαία τάξη, και μερικές φορές ακόμη και μια μερίδα της εγχώριας καπιταλιστικής τάξης, να αμφισβητήσουν το ίδιο το Κράτος στις ποικίλες
εκδηλώσεις του, καθότι αποδεικνύεται ανεπαρκές σχεδόν σε όλα τα επίπεδα.
Οι αγώνες τοποθετούνται επίσης καθαρά στο πολιτικό παρά στο οικονομικό
επίπεδο. Το προλεταριάτο και η μεσαία τάξη επιτίθενται στα πολιτικά κόμματα, στα επίσημα συνδικάτα, στα δημόσια κτίρια, στην αστυνομία. Συμπύκνωση
αυτής της γενικής αμφισβήτησης του Κράτους αποτελεί το αίτημα για άμεση
πτώση της κυβέρνησης ή του δικτάτορα και τη δημιουργία ενός δημοκρατικού,
κοινωνικού ή/και εθνικού Κράτους, όπως έγινε στην Τυνησία και την Αιγύπτο.
Οι μείζονες πολιτικές κρίσεις διακρίνονται από τις συνήθεις πολιτικές κρίσεις,
επειδή δεν απορροφώνται από το μοναδικό κομματικό σύστημα και κινητοποιούν τις τάξεις σε μαζική κλίμακα (κάτι εντελώς διαφορετικό από έναν μοναχικό
αγώνα της ΜΜΤ).
Οι τέσσερις βαθμίδες αγώνα που έχουμε σκιαγραφήσει δεν είναι αλληλοαποκλειόμενες. Θα μπορούσαμε ακόμη και να υποστηρίξουμε ότι περιέχεται η μια
μέσα στην άλλη: όσο περισσότερο γενικεύεται ο αγώνας ενάντια στο Κράτος,
τόσο περισσότερο πολλαπλασιάζονται και διαπλέκονται οι στόχοι μεταξύ τους.
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου, είναι για άλλη μια
φορά η κεντρικότητα της σύγκρουσης με το Κράτος, ακόμη και όταν το κίνημα
περιλαμβάνει διεκδικητικές απεργίες, ακόμα και λεηλασίες. Ταυτόχρονα, αυ46

τές οι πτυχές του διαταξικού αγώνα αποδεικνύουν ότι η σχέση των δύο τάξεων
με το κεφάλαιο παραμένει καθοριστική. Είναι η εξαθλίωση, ή ο φόβος αυτής,
που θέτει τις τάξεις σε κίνηση και δεν υπάρχει κανένας λόγος, μέσα στον αγώνα, να μην διεκδικήσουν την άμεση βελτίωση των υλικών όρων ζωής τους. Αλλά
είναι χαρακτηριστικό των διαταξικών κινημάτων να θέτουν το πρόβλημα και τη
λύση του στο επίπεδο του Κράτους. Στα δύο άκρα αυτού του φάσματος, μπορούμε να τοποθετήσουμε τις «συνοριακές ζώνες» όπου η διαταξική συμμαχία
είναι αδύνατη και προσκρούει στα όριά της: από τη μια πλευρά, έχουμε όλα τα
είδη των πολιτικών κινημάτων της ΜΜΤ που δεν αφορούν το προλεταριάτο ως
τάξη (ενάντια στη διαφθορά, διαδηλώσεις για το κλίμα, «κοινωνικά» ζητήματα,
κλπ., αλλά και Ισραήλ 2011, Ιράν 2009), και για τα οποία το προλεταριάτο δεν
κινητοποιείται καθόλου· από την άλλη, έχουμε έναν προλεταριακό αγώνα στο
επίπεδο της εργασιακής διαδικασίας που είναι αρκετά έντονος ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε συμμαχία με τη ΜΜΤ ή να προκαλεί την ανατροπή της,
και με αυτόν τον τρόπο τη διάρρηξη του διαταξικού μετώπου (Αίγυπτος 2013).
3 – Επίλογος: η αναπόφευκτη αποτυχία των διαταξικών αγώνων
Στους σύγχρονους διαταξικούς αγώνες, το Κράτος λειτουργεί ταυτόχρονα ως
ρυθμιστής αλλά και ως αλεξικέραυνο της ταξικής πάλης. Στο βαθμό που αποτυγχάνει στον ρόλο του διαχειριστή της ταξικής πάλης, το Κράτος συγκεντρώνει
πάνω του την οργή του προλεταριάτου και της ΜΜΤ, συνενώνοντας τες σε έναν
κοινό αγώνα. Και στο μέτρο που θεωρείται ελαττωματικό, ανασύρεται επίσης
ως ο τόπος της λύσης.
Κατά κανόνα, το Κράτος επιτελεί τον ρόλο του προσαρμόζοντας μέσω της νομοθεσίας τις συνθήκες της εργασιακής εκμετάλλευσης και αναδιανέμοντας
ένα μέρος της υπεραξίας που εισπράτεται μέσω της φορολόγησης. Το εργατικό
δίκαιο τροποποιείται με βάση τα διακυβεύματα της ταξικής πάλης, ενώ πολυάριθμες πρωτοβουλίες που απευθύνονται στο προλεταριάτο και την ΜΜΤ
αυξάνουν ή μειώνουν τον αριθμό των κοινωνικών προγραμμάτων, των επιδοτήσεων, κλπ. Άλλα προγράμματα ευνοούν τις επιχειρήσεις και προάγουν τη
βιωσιμότητά τους, και μέσω αυτών τις προσλήψεις. Εντός των άμεσων σχέσεων με τους καπιταλιστές, η σύμπραξη μεταξύ των δυο τάξεων είναι πρακτικά
αδύνατη. Το προλεταριάτο θέλει να μετατοπίσει τον κένσορα προς όφελος της
αναγκαίας εργασίας, ενώ η ΜΜΤ θέλει αντίθετα να μετακινείται προς όφελος
της υπερεργασίας. Το Κράτος παρεμβαίνει μόνο έμμεσα στη σχέση μεταξύ αναγκαίας εργασίας και υπερεργασίας. Δεν είναι αυτό που διαχειρίζεται την καθημερινότητα της εκμετάλλευσης της εργασίας. Μπορεί να μεσολαβήσει στις
διενέξεις μεταξύ μισθωτών και καπιταλιστών, εξαναγκάζοντας τις δυο τάξεις να
έρθουν σε συμφωνία. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι σε θέση να αντισταθμίσει
τις απώλειες της ηττημένης πλευράς της διένεξης με διάφορες διευθετήσεις.
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Παίρνοντας ως δεδομένο το ρόλο του Κράτους ως διαχειριστή των ταξικών
σχέσεων, ο διαταξικός αγώνας φυσικά θα επικεντρωθεί σε αυτό, ή ακριβέστερα υπερ και εναντίον του. Γιατί ο αγώνας δεν είναι ενάντια στο Κράτος ως
τέτοιο, ενάντια στην αρχή του Κράτους, όπως θέλουν να πιστεύουν μερικοί
ακτιβιστές. Είναι ενάντια στο υπάρχον Κράτος, θέλει να καθαιρέσει έναν δικτάτορα, να αποκαταστήσει ένα κοινωνικό πρόγραμμα, να εκδημοκρατήσει τους
θεσμούς, κλπ. – δηλαδή, είναι υπερ ενός «πραγματικά» κυρίαρχου Κράτος ικανού να αντιτεθεί στην πίεση του μεγάλου διεθνούς κεφαλαίου και υπερεθνικών οργάνων. Η σύγκρουση με το Κράτος θα αποτελέσει αναπόφευκτο κομμάτι
της κομμουνιστικής επανάστασης, αλλά η αντιπαράθεση με το Κράτος και μόνο
(και πιο ειδικά μόνο με τον κατασταλτικό μηχανισμό του) σημαίνει πρόσδεση
σε έναν ρεφορμιστικό αγώνα που διαθέτει τη νομιμοποίησή του, αλλα που
κομίζει εξίσου λίγα όσον αφορά το ξεπέρασμα με τις διεκδικητικές απεργίες
και τις διαδηλώσεις που συχνά συνοδεύουν τον διαταξικό αγώνα ενάντια στο
Κράτος. Γενικά μιλώντας, όταν οι δύο τάξεις ενοποιούν τους αγώνες τους, δεν
αμφισβητούν ούτε το Κράτος ούτε τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής γενικά,
αλλά την συγκεκριμένη διαχείριση στην οποία υπόκεινται οι κοινωνικές σχέσεις από ένα συγκεκριμένο Κράτος. Στη Γαλλία, το σύνθημα «ούτε Νόμος ούτε
Εργασία» του 2016 αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο αγώνας στρεφόταν κατά του
Κράτους και κατά της εργασίας ταυτόχρονα, παρέμεινε το ριζοσπαστικό στολίδι ενός κινήματος που αρνήθηκε την τροποποίηση ορισμένων σημείων του
εργατικού δικαίου, υπερασπίζοντας με αυτόν τον τρόπο το ισχύον εργατικό
δίκαιο, τις συνήθεις τροπικότητες διαπραγμάτευσης κλπ., και το οποίο ταυτόχρονα εξέφρασε μια ευρέως διαδεδομένη δυσπιστία απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές κατευθύνσεις του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος.
Είναι επομένως φυσιολογικό ότι το πραγματικό κοινό πεδίο του διαταξικού
αγώνα είναι η μεταρρύθμιση του Κράτους στο όνομα της καλύτερης χρήσης
του Κράτους απέναντι στο προλεταριάτο και στη ΜΜΤ. Και, για τον διαταξικό αγώνα, η καλή χρήση του Κράτους υπονοεί την καθοδήγησή του προς ένα
status quo ante πριν από το σημερινό στάδιο της παγκοσμιοποίησης και περισσότερο ή λιγότερο επενδυμένο φαντασιακά. Γιατί το σύγχρονο απόεθνικοποιημένο Κράτος, το έχουμε δει, δεν μπορεί να απαντήσει παρά μόνο πολύ μερικά
στις κοινές διεκδικήσεις των δύο μισθωτών τάξεων. Ο εθνικός του ρόλος είναι
πολύ περιορισμένος με δημοσιονομικούς και πολιτικούς όρους από το περιοριστικό πλαίσιο που του επιβάλλουν οι πολυεθνικές εταιρείες και τα υπερεθνικά
όργανα. Υπό τη συνδυαστική επίδραση της σπάνης υπεραξίας, του χρέους και
της αποεδαφικοποίησης του μεγάλου διεθνούς κεφαλαίου, τα σύγχρονα εθνικά Κράτη έχουν το ακόλουθο δίλημμα: δεν μπορούν να διατηρήσουν την ικανότητά δημοσιονομικής παρέμβασης παρά μόνο φορολογώντας περισσότερο
τους ίδιους τους ανθρώπους που ζητούν βοήθεια τη βοήθειά τους. Στο εξής,
ελλείψει της αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης, δεν μπορούν παρά να
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αυξήσουν την πολιτική και κοινωνική καταστολή. Πολιτικά αυτό είναι μη βιώσιμο σε βάθος χρόνου. Αλλά οπωσδήποτε, αυτό ερμηνεύει την αδυναμία ουσιαστικής νίκης ενός διαταξικού αγώνα ενάντια στο Κράτος εντός της παρούσας
παγκόσμιας συγκυρίας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η διαταξική πάλη αναπόφευκτα ηττάται. Αλλά ο αναγνώστης θα έχει κατανοήσει ότι η εγγραφή της
διαταξικής πάλης στο πεδίο των καθημερινών μορφών αγώνα του προλεταριάτου δεν οφείλεται σε αυτή την αναπόφευκτη αποτυχία. Αυτό συμβαίνει επειδή
αυτό το είδος αγώνα, όσον αφορά τις τροπικότητές του, δεν μπορεί να θέσει το
ζήτημα της κομμουνιστικής επανάστασης – εννούμενου εδώ με το νόημα της
συγκεκριμένης και άμεσης δυνατότητάς πραγμάτωσης της, όχι ως θεωρητικό
ή πολιτικό πρόβλημα. Συμπράττοντας με μια τάξη των οποίων τα συμφέροντα
είναι θεμελιωδώς αντιφατικά με τα δικά του, τοποθετώντας απέναντι του την
παρούσα μορφή του Κράτους – όχι του κεφαλαίου – ως το μεγάλο εχθρό, το
προλεταριάτο που εμπλέκεται σε διαταξικούς αγώνες δεν έχει καμία δυνατότητα να δημιουργήσει τις συνθήκες για το ξεπέρασμα της αντίφασής του με το
κεφάλαιο. Αν αυτό είναι να συμβεί, δεν μπορεί παρά να προκύψει μέσα από
τη ρηξη του κοινού μετώπου της διαταξικότητας. Αυτή η ρήξη είναι τόσο αναπόφευκτη όσο και η αποτυχία των διαταξικών αγώνων. Όμως για να συνεχίσει
να είναι φορέας μιας κομμουνιστικοποιητικής προοπτικής, απαιτούνται ακόμα
κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες μένουν να διερευνηθούν. Αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο του επόμενου επεισοδίου.
BA - RF,
Φεβρουάριος 2019
***
Παράρτημα: Ταραχές στη Γαλλία και την Αγγλία
Γαλλία 2005
Οι λεγόμενες «ταραχές των προαστίων» του 2005 ξεσπούν μετά από δυο γεγονότα:
1.

2.

τον θάνατο λόγω ηλεκτροπληξίας των Zyed και Bouna (27 Οκτωβρίου
2005), δυο νέων του Clichy-sous-Bois· οι δυο νεαροί κυνηγήθηκαν και
κλείστηκαν μέσα σε έναν μετασχηματιστή της ΔΕΗ για να ξεφύγουν
από έναν αστυνομικό έλεγχο μαζί με έναν τρίτο νεαρό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά·
μια πρώτη διάδοση των συγκρούσεων μεταξύ ταραχοποιών και αστυνομίας πέρα από το Clichy-sous-Bois (Clichy-Montfermeil, Cité des
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Bosquets), κατά τη διάρκεια της οποίας η αστυνομία έριξε ένα δακρυγόνο στην είσοδο ενός τζαμιού εν μέσω της περιόδου του Ραμαζανιού
(30 Οκτωβρίου 2005).
Οι ταραχές εξαπλώθηκαν λοιπόν καταρχήν σε άλλες μικρές πόλεις των προαστίων του Île de Frane (Évry, Corbeil-Essone, Grigny, Le Blanc-Mesnil, Drancy,
Sevran, La Courneuve, Bondy, Aulnay-sous-Bois, Tremblay-en-France, κλπ.) για
να καταλάβουν στη συνέχεια ένα πολύ μεγαλύτερη τμήμα της γαλλικής επικράτειας και να συνεχιστούν για περίπου τρεις εβδομάδες. Ειδικά από τις 4
Νοεμβρίου και μετά, τη μια νύχτα μετά την άλλη οι ταραχές εξαπλώνονται στην
επαρχία: στη Bretagne (περιφέρεια Rennes), στην Picardie (σίγουρα γύρω από
την Oise), στη Normandie (Rouen), στο Nord-Pas-de-Calais, στην Alsace, στη la
Drôme, κλπ. Επισήμως, σε 274 κοινοτικά διαμερίσματα εμφανίστηκαν περιστατικά ταραχών, και 2880 άτομα συνελήφθησαν από την αστυνομία.
Είναι γνωστές ορισμένες τροπικότητες της δράσης των ταραχών: ρίψη αντικειμένων και κοκτέιλ μολότοφ εναντίον των αστυνομικών· επιθέσεις σε δημόσιες
μεταφορές, σχολεία, γυμναστήρια, συνοικιακές βιβλιοθήκες, αντιπροσωπείες
αυτοκινήτων, μίνι μάρκετ, κλπ.· καταστροφή αυτοκινήτων (κάηκαν 9000 αυτοκίνητα), μερικές λεηλασίες.
Η ταχύτητα με την οποία εντός της χώρας πολλαπλασιάστηκαν οι ταραχές είναι πολύ εντυπωσιακή. Αυτό αποτελεί μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με άλλα εκ πρώτης όψεως παρόμοια περιστατικά, όπως οι ταραχές στη
Minguettes (1981), στο Vaulx-en-Velin (1990), την Toulouse-Le Mirail (1998)·
πρόκειται για καταστάσεις που προβλήθηκαν πολύ από τα μήντια αλλά παρέμειναν πολύ περιορισμένες στον χώρο:
«Η ιδιαιτερότητα των ταραχών του 2005 δεν αφορά επομένως τον
τρόπο που αρχικά εκτυλίχθηκαν, φάση εντελώς κοινότυπα θλιβερή,
ούτε το γεγονός ότι έγιναν πολιτικό γεγονός, κάτι που είχε συμβεί ξανά
στο παρελθόν, αλλά την επέκτασή τους σε περίπου 300 πόλεις όλης
της εθνικής επικράτειας· επέκταση, η οποία τις μετέτρεψε ακριβώς σε
γεγονός και η οποία, κατά κάποιον τρόπο, άλλαξε τη φύση τους. Οι ταραχές του 2005, και ίσως βρίσκεται εδώ το ουσιαστικό χαρακτηριστικό
τους, σημαδεύτηκαν από το εύρος και την πανταχού παρουσία τους.
Δεν αποτέλεσαν ένα τοπικό γεγονός. Δεν περιορίστηκαν στα πιο δύσκολα προάστια, πολλές πόλεις χωρίς ιστορία επηρεάστηκαν. Όποιες
κι αν ήταν οι αιτίες, ό,τι κι αν θέλησαν να εκφράσουν οι ταραχοποιοί, το έκαναν με τον ίδιο τρόπο στο σύνολο των εν λόγω πόλεων».
(Didier Lapeyronnie, Révolte primitive dans les banlieues françaises,
« Déviance et Société », n. 4, 2006)
Η έννοια της «πόλης χωρίς ιστορία» αξίζει να κρατηθεί: υποδηλώνει ότι, εξαι50

ρώντας τα «πιο δύσκολα προάστια» όπου οι ταραχές αποτελούν ένα περισσότερο επαναλαμβανόμενο γεγονός, σε πολλές από τις εν λόγω πόλεις διαπιστώνεται ταυτόχρονα η απουσία προηγούμενων ταραχών και η απουσία ενός
παρελθόντος (ή παρόντος) που να συνδέεται με το παραδοσιακό εργατικό
κίνημα. Όσον αφορά το δεύτερο σημείο, σημειώνεται ότι οι τελευταίες πόλεις-προπύργια του ΚΚΓ (Montreuil, Saint-Denis, Aubervillier, Bagnolet, Stains,
κλπ.) επηρεάστηκαν λίγο από τις ταραχές. Αυτό μας ωθεί να σκεφτούμε ότι οι
ταραχές βρήκαν ένα πρόσφορο έδαφος να διαδοθούν σίγουρα εκεί, όπου αυτό
που απομένει από το εργατικό κίνημα δεν μπόρεσε να αμβλύνει τις συνέπειες
των νέων αστικών πολιτικών μέσω της πολιτικής και πελατειακής δραστηριότητάς του.
Το άλλο σημείο που υπογραμμίζει o Lapeyronnie είναι ότι υπήρξαν αριθμητικά πολλές ταραχές. Αυτός ο ποσοτικός παράγοντας, εντούτοις, δεν περιόρισε
ποιοτικά τις ταραχές. Αρκετοί δημοσιογραφικοί αναλυτές θέλησαν να δουν
στις ταραχές του 2005 την εξέγερση των ριζικά αποκλεισμένων. Πρόκειται για
μια καρικατουρίστικη αναπαράσταση που παραμελεί την έντονη εσωτερική
διαστρωμάτωση αυτού του τμήματος του πληθυσμού που αποκαλούμε «τα
προάστια». Φαντασιώνοντας μια ομοιογενής μάζα χρόνια άνεργων ή – χειρότερα – lumpen· αυτή η αναπαράσταση των ταραχοποιών μινιμάρει εξίσου την
παρουσία τους εντός της τυπικής εργασίας, ακόμα κι αυτή είναι προσωρινή:
«[...] η κοινωνική ομάδα την οποία συγκροτεί η νεολαία των προαστίων
δεν ανάγεται σε εκείνο το τμήμα της που είναι πιο ορατό στον δημόσιο
χώρο, αυτόν τον σκληρό πυρήνα των νεαρών άνεργων (σε ορισμένες
ζώνες η ανεργία μεταξύ των νέων 15-25 ετών φτάνει το 40%). Περιλαμβάνει επίσης, από τη μια, νέους εργαζόμενους, κυρίως εργάτες ή
υπαλλήλους, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις προσλαμβάνονται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου· και από
την άλλη την ομάδα που αποτελείται από νέους που πηγαίνουν ακόμα
σχολείο, όπου βρίσκουμε επίσης τόσο μαθητές προσανατολισμένους
σε κανάλια τα οποία οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ως σχολικό εγκλεισμό
(επαγγελματική εκπαίδευση, απολυτήριο ειδίκευσης, τεχνολογικές τάξεις) όσο και μαθητές γενικού λυκείου και φοιτητές/φοιτήτριες – που
έχουν γραφτεί σε πανεπιστημιακή σχολή, αλλά και σε τεχνολογικό
ίδρυμα ή τεχνική σχολή (πολύ σπάνια σε τάξεις προετοιμασίας για τις
ανώτατες σχολές). Ας προσθέσουμε εδώ ότι υπάρχει επίσης μια μειονότητα νέων που ανήκουν στα ενδιάμεσα επαγγέλματα (δάσκαλοι,
εκπαιδευτές, επόπτες, κλπ.) οι οποίοι συνεχίζουν να μένουν με τους
γονείς τους ή επέλεξαν να πάρουν ένα διαμέρισμα στο προάστιό τους
για να συνεχίσουν να μένουν εκεί. Τα ρήγματα μπορούν να είναι βαθιά μεταξύ αυτών των διαφορετικών ομάδων, ειδικά μεταξύ των αντιτιθέμετων τμημάτων που συγκροτούν, από τη μια, η κατηγορία των
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φοιτητών που έχουν ξεκινήσει για τα καλά την αναζήτηση διπλώματος
και, από την άλλη, η κατηγορία των νέων των προαστίων που, καθώς
είναι άνεργοι ή εκπαιδεύονται παρά τη θέλησή τους εντός σχολικών
καναλιών του επαγγελματικού λυκείου που δεν έχουν επιλέξει, αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους χωρίς μέλλον» (Stéphane Beaud και
Michel Pialoux, La “racaille” et les “vrais jeunes”. Critique d’une vision
binaire du monde des cites, “LiensSocio”, Νο.2, Νοέμβριος 2005, σελ.4·
η υπογράμμιση είναι δική μας, στσ).
Εντούτοις, αν και ένα μέρος ανάμεσά τους έχει μια θέση εργασίας, οι ταραχοποιοί του 2005 ενδιαφέρθηκαν λίγο για τους χώρους εργασίας. Επικέντρωσαν
σε συγκεκριμένες στιγμές της αναπαραγωγής τους εκτός εργασίας. Αυτό δεν
είναι άσχετο με την κοινωνική σύνθεσή τους υπό ευρεία έννοια (επάγγελμα,
ηλικία, κλπ.): μαθητές λυκείου, άνεργοι, αλλά επίσης πολλοί επισφαλείς με χαμηλούς μισθούς· μεγάλη πλειοψηφία αγοριών, των οποίων οι συνθήκες ζωής
είναι σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένες από τη σχολική αποτυχία (οι γυναίκες
των φτωχών προαστίων τα πηγαίνουν καλύτερα στο σχολείο) και τη χωρική
απομόνωση. Αλλά μόνο η κοινωνική σύνθεση των ταραχοποιών δεν αρκεί για
να ερμηνευτούν πλήρως οι αιτίες που η εξέγερσή τους πήρε αυτήν την καθορισμένη μορφή και όχι άλλη. Το άρθρο των Beaud και Pialoux περιγράφει τις δυσκολίες που συναντούν οι νεαροί προλετάριοι των προαστίων στον κόσμο της
εργασίας: αυξημένη επισφάλεια, συνεχιζόμενη ανεργία, απουσία προοπτικής
επαγγελματικής εξέλιξης, διάκρισεις στις προσλήψεις και εντός των ίδιων των
χώρων εργασίας (χωρίς όλοι να είναι αναγκαστικά παιδιά μεταναστών). Οι δυο
κοινωνιολόγοι συμπεραίνουν:
«[...] η κοινωνική απόγνωση, άλλοτε περιορισμένη στα περισσότερο
καταπιεσμένα μέλη της ομάδας – εκφρασμένη ιδιαίτερα στην εξάρτηση από τα ναρκωτικά, την υιοθέτηση ριψοκίνδυνων συμπεριφορών
(κλοπές, «τρελή» οδήγηση αυτοκινήτων, κλπ.) – μοιάζει να έχει κερδίσει για τα καλά και άλλα τμήματα της ομάδας των νέων των προαστίων – τους νεαρούς εργάτες και τους «απολυτηριούχους λυκείου» – οι
οποίοι ως τότε ήταν λίγο καλύτερα προστατευμένοι. Μεταξύ των τελευταίων, πολύ έχασαν την υπομονή και την ελπίδα τους αισθανόμενοι ότι χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο των διακρίσεων και του ρατσισμού και σιγά σιγά συσσώρευσαν τεράστια πικρία». (ο.π., σελ.4).
Μένει να εξηγηθεί γιατί αυτή η τεράστια πικρία σχηματοποιήθηκε με τη μορφή εξέγερσης γύρω από τον θάνατο του Zyed και του Bouna. Πάνω σε αυτό
το σημείο, οι αναλύσεις που γράφτηκαν εκείνη την περίοδο εντός του ρεύματος της κομμουνιστικοποίησης δείχνουν επίσης και την αδυναμία του. Για
να δώσουμε μόνο ένα παράδειγμα, σύμφωνα με το περιοδικό Meeting (νο.3,
ιούνιος 2006), «οι ταραχοποιοί επιτέθηκαν στην ίδια τη συνθήκη τους, στοχο52

ποίησαν όλα αυτά που τους παράγουν και τους ορίζουν», σαν η απασχόληση
– παρούσα ή μελλοντική – να μη συμμετείχε σε αυτό. Στην πραγματικότητα,
οι ταραχοποιοί δεν επιτέθηκαν σε αυτό τους παράγει και τους ορίζει ως προλετάριους σκέτο. Αυτοί οι προλετάριοι επιτέθηκαν οπωσδήποτε σε αυτό που
τους σπρώχνει προς μια συνθήκη υπο-τάξης εντός του προλεταριάτου συνολικά, δηλαδή σε αυτό που τους εγκλωβίζει στις πιο επισφαλείς και τις λιγότερο
ειδικευμένες θέσεις εργασίας. Επιτέθηκαν σε αυτό που περιορίζει τη γεωγραφική και κοινωνική κινητικότητά τους – είτε αυτό είναι το σχολείο, η οργάνωση των δημόσιων συγκοινωνιών ή η αστυνομία. Επρόκειτο για μια διευρυμένη και βίαιη αμφισβήτηση των δημόσιων πολιτικών (σχολικών, πολιτιστικών,
αστικών, κατασταλτικών, κλπ.), των οποίων οι ίδιοι αποτελούν αντικείμενο. Η
ιδέα σύμφωνα με την οποία οι ταραχοποιοί του 2005 έκαναν πράξη κάποιου
είδους «μικρογραφία αυτοάρνησης» είναι επομένως λάθος. Σε σχέση με αυτό,
ο εμπρησμός αυτοκινήτων έδωσε επίσης χώρο στις πιο φαντασιόπληκτες ερμηνείες και τοποθετήσεις, οι οποίες κινήθηκαν από την εξύμνηση μέχρι την
αμετάκλητη καταδίκη:
«Καίγοντας αυτοκίνητα, οι νέοι επιτίθενται σε αντικείμενα που δεν
έχουν τίποτα το αθώο. Το αυτοκίνητο, στη σύλληψή του, ενσαρκώνει
τον εγκλεισμό· ο εσωτερικός χώρος του αποτελεί προέκταση της ιδιωτικής κατοικίας – η οποία εξάλλου διαθέτει νομική υπόσταση, καθώς
η αστυνομία δεν μπορεί να εισέλθει χωρίς ένταλμα έρευνας· και ο
έγκλειστος αυτοκινητιστής σε καθεστώς πλήρους μποτιλιαρίσματος
στο κουτί του μαζί με ραδιόφωνο ή τα CD, το κινητό, τη θέρμανση ή
τον κλιματισμό συνοψίζει τέλεια την απάνθρωπη συνθήκη του κατοίκου των προαστίων: ριζικά διαχωρισμένου από τους άλλους, αλλά με
ένα μίνιμουμ προσωπικής άνεσης». (Alèssi Dell’Umbria, La rage et la
révolte, Agone 2010, σελ.67).
«Σαν οι καπνοί που διαφεύγουν από τα πτώματα των καμένων αυτοκινήτων να φέρουν μαζί τους τη βρώμα μιας λαϊκής εξέγερσης. Όλο αυτό
δεν είναι ούτε δωρεάν ούτε τυχαίο αλλά στοχεύει ένα συγκεκριμένο
αντικείμενο, αυτό ευνουχίζει την εργατική τάξη, ανάγει στο μηδέν την
επαναστατική ταυτότητά της διαγράφοντας με μια μεγάλη κίνηση την
ταξική πάλη για να την αντικαταστήσει με το παράδειγμα των τυφλών
και χωρίς ελπίδα ταραχών». (Courant Communiste International, LCRCNT: la lutte de classe ne passe ni par les émeutes ni par le bouletin de
vote, “Révolution Internationale, νο.364, ιανουάριος 2006).
Χωρίς να εξαίρουμε ούτε να κάνουμε ηθικές υποδείξεις σε αυτή την πρακτική, μπορούμε παρόλα αυτά να αναρωτηθούμε αν εμπεριέχει περισσότερο μια
διάθεση να τραβήξει την προσοχή, με τη διπλή έννοια του τραβάω την προσο53

χή από τη μια στους αστυνομικούς (για να τους παγιδέψω), και από την άλλη
στους πολιτικούς και τα μήντια (για να ασχοληθούν με το «πρόβλημα των προαστίων»). Μέσω των εμπρησμών αυτοκινήτων (αντικείμενο, είναι η αλήθεια,
μισο-ιερό), οι ταραχοποιοί δείχνουν την ικανότητά τους να ενοχλούν και λένε:
«είμαστε εδώ, υπάρχουμε!». Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να θεωρήσουμε αυτή
την πρακτική ως μια επιβεβαίωση του εαυτού, αν και άτυπη;
Η απάντηση των θεσμών σε αυτό το κύμα ταραχών ήταν αδύναμη, αλλά όχι
ανύπαρκτη. Τα «σχέδια για τα προάστια» αποτελούν εδώ και 40 χρόνια υποχρεωτικό έξοδο για το γαλλικό Κράτος: δημιουργία των Ζωνών Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας επί Μιττεράν το 1981, Αστικών Ζωνών το 1996, Πρόγραμμα Αστικής Ανάπλασης και Αλληλεγγύης το 1999 (20 δισεκατομμύρια ευρώ),
Εθνικό Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης το 2003 (46 δισεκατομμύρια ευρώ), σχέδιο
Προάστια Ελπίδα το 2008 (ένα δισεκατομμύριο ευρώ), κλπ. Ούτε ο Μακρόν
μπόρεσε να αποφύγει να κάνει το δικό του «σχέδιο για προάστια». Παρά την
αβεβαιότητα όσον αφορά τα ποσοτικά στοιχεία είναι γνωστό ότι θα υπάρξουν
10 δισεκατομμύρια για αστική ανάπλαση. Οι ταραχές του 2005 δεν ώθησαν
τις αρχές να κάνουν άμεση ένεση ρευστότητας σε αυτά τα σχέδια, αλλά σηματοδοτούν ωστόσο μια καμπή σε αυτή την αλληλουχία, καθώς ως τέτοιες αποκάλυψαν την αποτυχία όλων των «πολιτικών της πόλης» που υιοθετήθηκαν
στη Γαλλία από τη δεκαετία του ’80 και μετά όσον αφορά τις φτωχές πόλεις
και τα φτωχά προάστια. Πρόκειται επομένως λιγότερο για έλλειψη εκταμιευμένων πόρων (οι οποίοι ορισμένες φορές μπορούν να είναι σημαντικοί) και
περισσότερο για πολύ περιορισμένη επίδραση και παραγωγή διεστραμμένων αποτελεσμάτων. Αυτές οι πολιτικές σημαδεύτηκαν αυξανόμενα από την
«αποπυκνοποίηση» των μεγάλων συγκροτημάτων κατοικίας προς όφελος μια
χιμαιρικής κοινωνικής ανάμειξης. Αυτή όφειλε να διαλύσει την «απλή συνύπαρξη» των τάξεων και των εθνοτικών-εθνικών υποομάδων προς όφελος της
εγκατάστασης μιας μισθωτής μεσαίας τάξης, κατά προτίμηση «ντόπιας» εντός
των φτωχών συνοικιών, τα οποία παίρνουν το σχήμα της μετανάστευσης. Αλλά
στη πλειοψηφία των περιπτώσεων, αποτέλεσμα των αναδιαρθώσεων και των
αστικών αναπλάσεων ήταν είτε η φυγή των λιγότερο ωφελημένων κοινωνικών
στρωμάτων είτε η φυγή των πιο φερέγγυων στρωμάτων χωρίς αντίστοιχη εγκατάσταση μεσαίων τάξεων προερχόμενων απ’ έξω. Από αυτή την οπτική γωνία,
οι υποτιθέμενες επιτυχίες της κοινωνικής ανάμειξης στο βόρειο προάστιο της
παρισινής Petite Couronne δεν πρέπει να μας προκαλεί ψευδαισθήσεις. Πρόκειται στην πραγματικότητα για κυριλοποίηση σε εξέλιξη, εξαιτίας της δυναμικής της απασχόλησης και της αγοράς ακινήτων για το κεφάλαιο. Κυριλοποίηση
και κοινωνική ανάμειξη, είτε εξαίρονται είτε καταγγέλονται ανάλογα με την
περίπτωση, αποτελούν σε αρκετές αναλύσεις το δέντρο που κρύβει το δάσος.
Διότι καμία πολιτική της πόλης δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ενδογενή
δυναμική δημιουργίας θέσεων εργασίας. Μόνο μια δημόσια πολιτική άμεσα
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αφιερωμένη σε αυτόν τον στόχο θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική. Αλλά
πoιο Κράτος θα μπορούσε να αναλάβει ένα τέτοιο πρόγραμμα επενδύσεων;
Σίγουρα όχι το αποεθνικοποιημένο Κράτος του σήμερα. Μοιάζει επομένως σαν
οι ταραχές του 2005 να βρήκαν το ίδιο εμπόδιο, στο οποίο χτυπούν τα σύγχρονα διαταξικά κινήματα.
Μεγάλη Βρετανία 2011
Οι ταραχές του καλοκαιριού 2011 θεωρήθηκαν γενικά ως αντίδραση στον θάνατο του Mark Duggan, δολοφονημένου από την αστυνομία στο Τότεναμ (μεγάλο προάστιο του Λονδίνου) στις 4 αυγούστου. Εντούτοις, αυτές οι ταραχές
δεν ξέσπασαν αμέσως μετά τη «φάση». Είναι η αστυνομική καταστολή μιας
μικρής ειρηνικής διαδήλωσης, που οργανώθηκε στις 6 Αυγούστου μπροστά
στο αστυνομικό τμήμα από την οικογένεια και τους φίλους του θύματος (στην
πλειοψηφία τους κάτοικοι του Τότεναμ) προκειμένου να ζητηθούν εξηγήσεις,
αυτή που επιταχύνει τα γεγονότα. Μετά την επέμβαση της αστυνομίας που
είχε στόχο την απομάκρυνση των διαδηλωτών, ένα μέρος αυτών βάζει φωτιά
σε δυο περιπολικά και ένα λεωφορείο. Αυτή η ενέργεια κατεβάζει πολύ κόσμο
στον δρόμο και με αυτόν τον τρόπο ξεκινούν οι ταραχές.
Το κίνημα περιλαμβάνει τρεις στιγμές που πρόκειται να διαδεχτούν η μια την
άλλη στον χρόνο. Αρχικά, οι ταραχές εκτυλίσσονται μόνο στο Τότεναμ, περιορίζονται στις αψιμαχίες με την αστυνομία και μερικές λεηλασίες. Παραμένουν συνδεδεμένες με το ζήτημα του θανάτου του Mark Duggan. Πρόκειται
για συγκρούσεις στον δρόμο με αρκετά μπρος-πίσω, αλλά μάλλον στατικές στο
σύνολό τους. Τη νύχτα της 6ης προς την 7η αυγούστου (δεύτερη στιγμή), δίνουν
τη θέση τους σε μια πολύ πιο ευκίνητη πρακτική λεηλασιών καταστημάτων και
πολυκαταστημάτων, η οποία επεκτείνεται αμέσως έξω από το Τότεναμ (Wood
Green) και συνεχίζεται ως την αυγή. Το βράδυ της 7ης Αυγούστου οι ταραχές αρχίζουν ξανά. Ενώ το Τότεναμ είναι ήρεμο, 200 άτομα συναντιούνται στο Enfield,
διαλύονται σε μικρές ομάδες, εκ των οποίων ορισμένες κάνουν λεηλασίες και
άλλες τρέχουν τις δυνάμεις της τάξης. Λαμβάνουν χώρα μαζικές λεηλασίες σε
πολλά προάστια του Λονδίνου (Oxford Circus, Hackney – προάστιο το οποίο
έκτοτε κυριλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς, κλπ.). Στις 8 Αυγούστου οι ταραχές επεκτείνονται στο νότιο Λονδίνο (Peckham, Lewisham, Catford) και σε
άλλες πόλεις (Birmingham, Leeds, Liverpool). Είναι κατά τη διάρκεια αυτής
της νύχτας που εμφανίζεται η τρίτη στιγμή των ταραχών, αυτή των επιθέσεων «ενάντια στους πλούσιους». Συνίστανται σε συναντήσεις ομάδων μέσα σε
πλούσιες συνοικίες, λιγότερο για να κάνουν λεηλασίες και περισσότερο για να
καταστρέψουν: εστιατόρια, αυτοκίνητα, καταστήματα, κλπ. Έτσι, ορισμένες
εκατοντάδες άτομα συναντιούνται καταρχήν στο Ealing (δυτικό Λονδίνο): «Σε
ορισμένες ζώνες του Ealing, κάθε κατάστημα δέχτηκε επίθεση και κάηκαν όλα
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τα αυτοκίνητα» (The Guardian). Ίδιος τύπος καταστροφών σε άλλα κυριλέ προάστια του Δυτικού Λονδίνου (Pimlico, Sloane Square, Notting Hill). Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 9ης Αυγούστου, 13.000 αστυνομικοί επιτηρούν το Λονδίνο. Τα εμπορικά καταστήματα κλείνουν νωρίς. Οι κάτοικοι έχουν υποστεί σοκ.
Σχηματίζονται πολιτοφυλακές και επιτροπές πολιτών με στόχο την παρεμπόδιση των λεηλασιών και των καταστροφών. Αλλά οι ταραχές συνεχίζονται σχεδόν
παντού στις συνοικίες και τις πόλεις που ήδη αναφέρθηκαν. Μπαίνουν στον
χορό και το Μάντσεστερ με το Leicester. Πέντε αστυνομικά τμήματα δέχονται
επίθεση στο Nottingham. Στην ίδια περιοχή, περίπου πενήντα άτομα προσπαθούν να διαρρήξουν ένα ταχυδρομείο με τη βοήθεια ενός εκσκαφέα. Ωστόσο,
η καταστολή αυξάνει κατακόρυφα. Αυτό συνδυάζεται με ένα τραγικό γεγονός
(3 συμμετέχοντες σε μια επιτροπή εναντίον των λεηλασιών σκοτώνονται τη
νύχτα της 9ης Αυγούστου στο Birmingham) προκειμένου να σταματήσει η βία.
Συνοψίζουμε και καταλήγουμε: το γεγονός που πυροδότησε τις ταραχές στη
Μεγάλη Βρετανία το 2011 ήταν η υποτιμητική συμπεριφορά της αστυνομίας
προς την οικογένεια και τους φίλους του Mike Duggan, οι οποίοι διαδήλωναν
την επόμενη της δολοφονίας του για να απαιτήσουν την αλήθεια για τις περιστάσεις που προκάλεσαν τον θάνατό του, και για να ασκηθούν διώξεις στους
ένοχους αστυνομικούς. Το αρχικό διακύβευμα ξεπεράστηκε από το κύμα λεηλασιών που εξαπλώθηκε στο Λονδίνο και αλλού, και στη συνέχεια από τις
καταστροφικές επιδρομές των ταραχοποιών στις πλούσιες συνοικίες. Αυτή η
τελευταία στιγμή αναδεικνύει ειδικότερα το πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο της
επιβεβαίωσης της τάξης που αποτελεί ίδιον των αγγλικών ταραχών του 2011
εν γένει: καθώς δεν επιτέθηκαν στις ίδιες τις συνοικίες τους, ούτε εξάλλου
στην καπιταλιστική αναπαραγωγή ως παραγωγή υπεραξίας, οι ταραχοποιοί
επικέντρωσαν στην αντίθεση μεταξύ πλούτου και φτώχειας. Αντίθεση, κατά
την οποία αυτό που επιδιώκεται είναι από τη μια να ελαφρυνθεί το βάρος της
φτώχειας μέσω σχετικά οργανωμένων λεηλασιών, και από την άλλη να τρομοκρατηθούν οι πλούσιοι, να τιμωρηθεί η αλαζονεία και η επιδεικτική κατανάλωσή τους.
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Αδιέξοδο στον Γαλλικό Βάλτο1
Η απεικόνιση της λεγόμενης «ακυβερνησιμότητας της Γαλλίας, της λαϊκής αντίστασης στην προέλαση του νεοφιλελευθερισμού που σ’ άλλες χώρες φαντάζει
τόσο ανένδοτη» και της γαλλικής «δύσκαμπτης αγοράς εργασίας κι εργασιακών κανόνων που υποτίθεται στέκονται εμπόδιο στην οικονομική πρόοδο»2
βρίθει βαρετών κλισέ στα φιλελεύθερα μήντια. Μακριά απ’ το να περιορίζεται
στον αγγλοσαξωνικό τύπο, αυτή η μελωδία περί της «αρχαϊκής Γαλλίας που δεν
δύναται να μεταρρυθμιστεί» τακτικά βρίσκεται στην κορυφή των τσαρτς στην
ίδια τη Γαλλία, απ’ τον Ζακ Σιράκ ως τον Νικολά Σαρκοζί, απ’ τον Φρανσουά Ολλάντ ως τον Εμανουέλ Μακρόν, για να μην αναφερθούμε στα φερέφωνα του
MEDEF [Κίνημα των Επιχειρήσεων της Γαλλίας], του πανίσχυρου αυτού συνδικάτου των αφεντικών, κι ουσιαστικά σ’ όλα τα μήντια του συρμού. Περιττό να
λεχθεί, απ’ τη στιγμή που ξαφνικά εμφανίστηκε το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων
σε μια σκηνή ήδη διαταραγμένη από πολύκροτες απεργίες και διαδηλώσεις
τα τελευταία χρόνια, οι συζητήσεις αυτές εντάθηκαν περαιτέρω, αφήνοντας
κανέναν ν’ απορεί πως είναι δυνατόν μια καπιταλιστική χώρα τόσο αδιαπέραστη απ’ τους νόμους της σύγχρονης πολιτικής οικονομίας να έχει καταφέρει να
πενταπλασιάσει το ΑΕΠ της απ’ τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα.
Δυστυχώς, δεν υπάρχει κανένα γαλλικό θαύμα και, όπως μας θυμίζει ο Chris
Howell, κάθε σοβαρή αποτίμηση της γαλλικής σκηνής πρέπει να καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι «όλες οι πτυχές της γαλλικής οικονομίας έχουν βιώσει σημαντική φιλελευθεροποίηση μέσω ιδιωτικοποιήσεων, μακροοικονομικών πολιτικών οικονομικών της προσφοράς3 και απορρύθμιση της χρηματοπιστωτικής
αγοράς και της αγοράς εργασίας. Το αποτέλεσμα είναι αυξανόμενη ανισότητα,
δυισμός κι ανασφάλεια»4.
Πρόκειται για το κείμενο του Jad Bouharoun με τίτλο «The French Quagmire» που δημοσιεύτηκε στο International Socialism #162, Άνοιξη 2019.
1

2

Howell, 2018.

[Σ.τ.Μ.]: Τα οικονομικά της προσφοράς είναι μακροοικονομική θεωρία σύμφωνα με την
οποία η οικονομική ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσω φορολογικών μειώσεων και περιορισμού των ρυθμίσεων. Η αναφορά στον δυισμό είναι ασαφής. Είτε αναφέρεται στη διπλή
οικονομία, δηλαδή τον διαχωρισμό της εθνικής οικονομίας σε δυο διακριτές σφαίρες,
μία προσανατολισμένη στην εγχώρια αγορά και μία στην παγκόσμια αγορά, είτε στη διπλή αγορά εργασίας, δηλαδή τον διαχωρισμό της αγοράς εργασίας σε δύο παράλληλες
αγορές εργασίας με διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, μία «πρωτεύουσα» με υψηλούς
μισθούς, σταθερότητα και καλές εργασιακές συνθήκες, και μία «δευτερεύουσα» που χαρακτηρίζεται από ημιαπασχόληση και προσωρινή απασχόληση, επισφάλεια, χαμηλούς
μισθούς, κλπ, ή ίσως αναφέρεται και στα δύο.
3

4

Howell, 2018.
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Γαλλικό κεφάλαιο κι εργασία την εποχή του νεοφιλελευθερισμού

Ο τρόπος με, κι ο βαθμός στον, οποίο έχει φιλελευθεροποιηθεί η γαλλική οικονομία είναι εκείνο που πιθανώς διακρίνει τη Γαλλία απ’ τα κλασσικά παραδείγματα «νεοφιλελευθεροποίησης» με τη βίαιη, συστηματική καταστροφή
των συνδικάτων που εξέφρασαν κι εφάρμοσαν επιτυχώς η Μάργκαρετ Θάτσερ
κι ο Ρόναλντ Ρήγκαν. Σ’ αντίθεση με τη Βρετανία και τις ΗΠΑ, στις αρχές της
δεκαετίας του 1980 οι Γάλλοι ψηφοφόροι εξέλεξαν έναν αριστερό πρόεδρο,
τον Φρανσουά Μιτεράν. Ο Μιτεράν κι οι σύμμαχοί του στο Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας επεδίωξαν να σώσουν τον καπιταλισμό απ’ τον ίδιο του τον εαυτό,
αποκρινόμενοι στην κρίση με μια συνολική αύξηση των μισθών, διεγείροντας
την κατανάλωση και τη μεταποίηση. Όταν η καπιταλιστική τάξη, μέσω απεργίας επενδύσεων, φυγής κεφαλαίων κι επιθέσεων στο εθνικό νόμισμα, εξέφρασε
την απροθυμία της να σωθεί, ο Μιτεράν ανακήρυξε τον Μάρτιο του 1983 τη
«στροφή στη λιτότητα», εννοώντας την έναρξη νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων υπέρ της αγοράς.

Έτσι, γεννήθηκε η γαλλική εκδοχή αυτού που ο Ταρίκ Αλί αρέσκεται ν’ αποκαλεί «ακραίο νεοφιλελεύθερο κέντρο», όχι αυτό το κέντρο, θατσερικής προέλευσης, της ανοιχτής αναμέτρησης με την εργατική τάξη, αλλά ένα κέντρο
που γεννήθηκε μέσω της ήρεμης προδοσίας μιας αριστεράς που ήταν ενθουσιασμένη να ικανοποιήσει το κεφάλαιο. Πολιτικά, η νεοφιλελεύθερη συναίνεση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς χτίστηκε σταδιακά τις δεκαετίες του 1980 και
1990, μέσω των λεγόμενων διαδοχικών συμβιώσεων ενός προέδρου κι ενός
πρωθυπουργού από αντιτιθέμενες πολιτικές ομάδες, όταν τα καπρίτσια του
εκλογικού ημερολογίου έβγαζαν δεξιές κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες υπό
αριστερό πρόεδρο και το αντίστροφο. Για παράδειγμα, οι ιδιωτικοποιήσεις
έχουν προωθηθεί ανεξαρτήτως της πολιτικής ταυτότητας των προέδρων και
των πρωθυπουργών (βλέπε Πίνακα 1).

Πίνακας 1: Ιδιωτικοποιήσεις υπό αριστερές και δεξιές κυβερνήσεις, 19862005
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Περίοδος

Πρόεδρος

Πρωθυπουργός

Αξία (σε δισ. €)

1986-1988

Μιτεράν (αριστ)

Σιράκ (δεξ)

13

1993-1995

Μιτεράν (αριστ)

Μπαλαντύρ (δεξ)

26

1995-1997

Σιράκ (δεξ)

Ζυπέ (αριστ)

26

1997-2002

Σιράκ (δεξ)

Ζοσπέν (αριστ)

30

2002-2005

Σιράκ (δεξ)

Ραφαρέν (δεξ)

13

Πηγή: Poingt, 2018.
Οι ιδιωτικοποιήσεις, έτσι όπως επιδιώχθηκαν απ’ τις διαδοχικές κυβερνήσεις,
πρέπει να ιδωθούν ως απομάκρυνση απ’ τις «παρεμβατικές» πολιτικές περί
κρατικών επιχειρήσεων που ηγεμόνευαν επί της μοίρας του γαλλικού κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της μακράς οικονομικής άνθησης – μια τριακονταετία
κατά την οποία η Γαλλία, παρεμπιπτόντως, κυβερνείτο από κεντροδεξιές κυβερνήσεις. Οι ιδιωτικοποιήσεις, σ’ αντίθεση μ’ αυτό που συνεπάγεται η μοδάτη διατύπωση «συσσώρευση μέσω απαλλοτρίωσης» του Ντέιβιντ Χάρβεϊ, δεν
ανοίγουν απαραίτητα νέους τομείς καπιταλιστικής συσσώρευσης. Στην περίπτωση της Γαλλίας, οι επιχειρήσεις που ιδιωτικοποιήθηκαν είτε πλήρως είτε
μερικώς, συμπεριλάμβαναν την κατασκευάστρια οικοδομικών υλικών SaintGobain, τον πετρελαϊκό-γίγαντα Elf Aquitaine, τη Renault, τη France Télécom
και την Air France, επιχειρήσεις δηλαδή που ήταν αφοσιωμένες στην ανταγωνιστική καπιταλιστική συσσώρευση απ’ όταν ακόμη ήταν κρατικές.

Για να θέσουμε τις ιδιωτικοποιήσεις στο πλαίσιο της μακράς πορείας του κεφαλαίου και της προσταγής του για συμπίεση των μισθών, μπορούμε να υιοθετήσουμε την πρόταση του Ben Fine ότι οι «ιδιωτικοποιήσεις έχουν υπάρξει
ένας σημαντικός τρόπος με τον οποίο έχει αναδιοργανωθεί η σχέση μεταξύ
εργασίας και κεφαλαίου»5. Η μοίρα της Orange (πρώην France Télécom) και
της La Poste είναι ιδιαίτερα διδακτικές απ’ αυτή την άποψη. Και στις δύο περιπτώσεις, η μετατροπή τους από δημόσιες υπηρεσίες σε κρατικές επιχειρήσεις και τελικά μετοχικές εταιρείες, επέτρεψε την εισαγωγή ανηλεών πολιτικών
συμπίεσης των μισθών6. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα καταστροφικές αυξήσεις
περιπτώσεων νευρικής εξάντλησης, κατάθλιψης κι άλλων προβλημάτων στη
ψυχική υγεία των εργαζομένων τους, οδηγώντας πολλούς εξ αυτών στην αυ-

5

Fine, 2008, σελ. 15.

6

Nicolas, 2010.
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τοκτονία7. Τομείς τόσο διαφορετικοί όσο η Renault κι η δημόσια υγεία είδαν
επίσης αυξήσεις στις αυτοκτονίες τα τελευταία χρόνια, αντικατοπτρίζοντας μια
διαρκή αύξηση των κινδύνων ψυχικής υγείας στη δουλειά με φόντο τους επιταχυνόμενους εργασιακούς ρυθμούς, καθώς τ’ αφεντικά τόσο στον ιδιωτικό
όσο και στον δημόσιο τομέα ζητούν απ’ τους εργαζόμενους να «δουλέψουν
περισσότερο αμειβόμενοι λιγότερα»8.

Οι ιδιωτικοποιήσεις κι η λιτότητα στις δημόσιες υπηρεσίες έχει ένα διπλό αντίκτυπο στην εργατική τάξη: όχι μόνο επιδεινώνονται οι συνθήκες στον χώρο εργασίας τους, μα υποβαθμίζεται επίσης η ποιότητα ζωής της εργατικής τάξης και
των φτωχών, καθώς είναι αυτοί που ωφελούνταν πρωτίστως απ’ τις υπηρεσίες
αυτές. Για να δώσουμε μερικά παραδείγματα, τα 2/3 των γαλλικών μαιευτικών
κλινικών έχουν εξαφανιστεί απ’ το 1989 ως σήμερα, όπως και το 7% των δημόσιων νοσοκομείων την περίοδο 2013-2017, ενώ το 1/3 των ταχυδρομείων έχει
κλείσει απ’ το 2005 ως σήμερα. Τα δημόσια ιδρύματα κοινωνικής μέριμνας,
ήδη υποβαθμισμένα την τελευταία εικοσαετία, αντιμετώπισαν νέες περικοπές
το 2017, αφήνοντας ακόμη και τους βουλευτές του Μακρόν ντροπιασμένους
με τις «αναξιοπρεπείς» συνθήκες που παρατηρήσαν. Τέλος, μια έκθεση του
ΟΟΣΑ επεσήμανε ότι το γαλλικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα δεν προσπαθεί ιδιαίτερα ν’ αντιμετωπίσει τις κοινωνικές ανισότητες9. Ο πληθυσμός των
μαύρων εργατικών προαστείων (τα banlieues) και των επαρχιακών περιοχών,
βρίσκεται μεταξύ εκείνων που επηρεάστηκαν περισσότερο δυσανάλογα απ’
τα δεινά του γαλλικού νεοφιλελευθερισμού. Όπως ισχυρίζεται ο Mathieu
Rigouste: «Ο διαχωρισμός των νέων “άθλιων των πόλεων” στα προάστια τα
μετέτρεψε σε πειραματικά πεδία του νεοφιλελευθερισμού, με πειράματα περικοπής των κοινωνικών δαπανών, ανάγοντας την εκεί παρουσία του κράτους
στους κατασταλτικούς μηχανισμούς του»10.

Όπως είναι φυσικό, επικαλέστηκαν τον ρατσισμό και την ισλαμοφοβία για να
συγκαλύψουν τις αποτυχίες του γαλλικού καπιταλισμού, κι αναδύθηκε ένας
ολόκληρος διάλογος αναφορικά με τις λεγόμενες «ευαίσθητες γειτονιές» και
τα προβλήματα ενσωμάτωσης ώστε να δικαιολογηθούν τόσο τα εγκλήματα της
αστυνομίας όσο κι η οικονομική περιθωριοποίηση των απογόνων των μεταναστών. Κατά έναν τρόπο, όπως πολλοί έχουν επαναλάβει, η φτώχεια κι η οικο7

Apache”, 2012.

8

Dares Analyses, 2017.

9

ΟΟΣΑ, 2018.

10

Rigouste, 2016.
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νομική ανασφάλεια που γέννησε το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων στοιχειώνει
τα banlieues ήδη απ’ τη δεκαετία του 1980.

Η επισφάλεια στην απασχόληση έχει επίσης αυξηθεί: οι εργολαβίες, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τα γραφεία προσωρινής απασχόλησης κι άλλες υποβαθμίσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, έχουν επιτρέψει
στους εργοδότες να προσπερνούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ελαττώνοντας παράλληλα την αλληλεγγύη ανάμεσα στους συνδικαλισμένους εργάτες
με συμβάσεις αορίστου χρόνου και όλους τους υπόλοιπους11. Τα τελευταία 15
χρόνια, το ποσοστό των συμβάσεων ορισμένου χρόνου επί του συνόλου των
μισθωτών έχει αυξηθεί μόνο ελαφρώς, από 10% σε 12%· ωστόσο, η μέση διάρκεια της σύμβασης έχει μειωθεί περισσότερο απ’ το μισό, από 112 ημέρες σε
μόλις 4612. Συνεπώς, μια σχετικά μικρή μειοψηφία εργάζεται υπό συμβάσεις
μειούμενου ορισμένου χρόνου: οι επισφαλείς γίνονται όλο και περισσότερο
επισφαλείς. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι γυναίκες κι οι νέοι αποτελούν πλειοψηφία σ’ αυτή την κατηγορία.

Έτσι, η ευρύτερη γαλλική εργατική τάξη δεν γλίτωσε απ’ τις ιδιωτικοποιήσεις
και τη λιτότητα, όμως η άρχουσα τάξη δεν είναι ακόμη καθόλου ευχαριστημένη με τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις της: καθοδόν χάθηκαν πολλές
ευκαιρίες να καρφωθεί ένα θατσερικό μαχαίρι στην καρδιά της οργανωμένης
εργατικής τάξης – ειδικά το 1995, όταν ο νεοεκλεγμένος δεξιός Ζακ Σιράκ αναγκάστηκε να πάρει πίσω μια γενικευμένη επίθεση στις συντάξεις λόγω της μεγαλύτερης γενικής απεργίας απ’ το 1968. Η ήττα αυτή καθόρισε την προεδρία
του Σιράκ, κι έγινε ένα είδος μπρεζνιεφικού συμβόλου στασιμότητας στα μάτια
της αστικής τάξης μέχρι το τέλος της «εντολής για το τίποτα» το 2007.

Οι χρονιές πριν την οικονομική κρίση του 2008 είδαν μια μικρή αύξηση των μισθών στη Γαλλία, ενώ οι Γερμανοί, Ιταλοί και Βρετανοί ανταγωνιστές των Γάλλων αφεντικών καταφέραν να συμπιέσουν τους μισθούς των εργατών τους13.
Οι μελέτες υποδεικνύουν ότι αυτή η τάση έχει στην πραγματικότητα επιταχυνθεί με την έναρξη της κρίσης, με τους μισθούς στη Γαλλία ν’ αυξάνονται γρηγορότερα απ’ την παραγωγικότητα τόσο στις μεταποιήσεις όσο και στον συνολικό
επιχειρηματικό τομέα, παρά το πεισματικά υψηλό ποσοστό ανεργίας. Ξανά,
11

Béroud, 2009. Αυτό ισχύει ιδίως στη μεταποίηση.

12

Dares Analyses, 2018.

13

ΔΟΕ & ΟΟΣΑ, 2015.
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συγκρίνουμε εδώ με τους γερμανικούς μισθούς, οι οποίοι έμειναν πίσω απ’ την
παραγωγικότητα την ίδια χρονική περίοδο (βλέπε Γράφημα 1).

Γράφημα 1: Εξέλιξη μισθών και παραγωγικότητας σε Γαλλία, Γερμανία κι Ιταλία, 1998-2014

Πηγή: Berger and Wolff, 2017. Όλες οι μεταβλητές αναπροσαρμοσμένες στα
επίπεδα του 1998.
Μια εξήγηση για τους επίμονα υψηλούς μισθούς στη Γαλλία ίσως είναι ότι, σ’
αυτή την ανεπτυγμένη οικονομία, τ’ αφεντικά χρειάζεται να διατηρήσουν ορισμένους ειδικευμένους εργάτες, περιορίζοντας έτσι την προσφυγή στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και την ημιαπασχόληση. Μια πρόσφατη έκρηξη ζήτησης εργασίας στη μεταποίηση αποκάλυψε επίσης ένα αναπάντεχο πρόβλημα:
ο ισχυρός «εφεδρικός στρατός εργασίας» των 2,6 εκατομμύριων ατόμων αποδείχτηκε ανίκανος να γιατρέψει τις οξείες ελλείψεις ειδικευμένων εργατών14.

Τα υψηλά επίπεδα απεργιακών δράσεων επίσης συνεισέφεραν στην ανοδική
τάση των μισθών. Σύμφωνα με τα δεδομένα που εξέδωσε το γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών15, ο γαλλικός επιχειρηματικός
τομέας παραμένει πρωταθλητής στην Ευρώπη όσον αφορά τις διακοπές εργασίας, με 132 ημέρες απεργίας ανά 1.000 εργάτες τον χρόνο μεταξύ 20052014, αριθμός πενταπλάσιος απ’ τον αντίστοιχο βρετανικό την ίδια περίοδο. Οι
14

Agnew, 2018.

15

WSI, 2015.
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απεργίες στον μη-επιχειρηματικό δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της
εκπαίδευσης και του συστήματος υγείας, είναι ακόμη συχνότερες, αγγίζοντας
τις 329 ημέρες ανά 1.000 εργάτες το 201116.

Μια περισσότερο λεπτομερής έκθεση της περιόδου 2005-2016 (βλέπε Γράφημα 2), αποκαλύπτει τις διακυμάνσεις των εργατικών αγώνων στον επιχειρηματικό τομέα. Οι υψηλοί μέσοι όροι του 2005-2009 αποτελούν τον κανόνα
υπό δεξιές κυβερνήσεις (Σιράκ κι απ’ το 2007 Σαρκοζί), και κορυφώθηκαν με το
πανγαλλικό κίνημα ενάντια στις συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις του Σαρκοζί
το 2010· τα επόμενα χρόνια, υπό μια υποτιθέμενα αριστερή κυβέρνηση, παρατηρούμε μια αξιοσημείωτη πτώση των αγώνων, όμως το 2016 αυξάνονται ξανά
με τις κινητοποιήσεις ενάντια στον νέο εργασιακό νόμο, γνωστό ως νόμο Ελ Κομρί. Κοιτώντας το 2015 και το 2016, παρατηρούμε ότι οι απεργίες στον επιχειρηματικό τομέα συγκεντρώθηκαν στη μεταποίηση και τις μεταφορές. Σ’ αντίθεση με το 2016 όπου κυριάρχησε ένα μείζον πανγαλλικό απεργιακό κίνημα
ενάντια στον νόμο Ελ Κομρί, το 2015 κυριαρχήσαν οι τοπικές και κλαδικές διενέξεις εντός της ίδιας ομάδας εταιρειών που το επόμενο έτος είδαν πανεθνικές
κινητοποιήσεις. Όπως είναι αναμενόμενο, πρόκειται για τις μεγάλες εταιρείες
που συγκεντρώνουν μαζί στον ίδιο χώρο εργάτες κι ακτιβιστές συνδικαλιστές17.
Γράφημα 2: Ετήσιος αριθμός ημερών απεργίας ανά 1.000 εργάτες στον επιχειρηματικό τομέα

16

Meistermann, 2016.

Το 2015, το 1,3% των εταιρειών του επιχειρηματικού τομέα που υπήρξαν απεργίες
ή στάσεις εργασίας απασχολούσαν το 24,4% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Το
2016, το 1,7% των εταιρειών του επιχειρηματικού τομέα που υπήρξαν απεργίες ή στάσεις εργασίας απασχολούσαν το 26% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Πηγή: Dares
Résultats, 2018.
17
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Πηγή: Dares Résultats, 2018.

Το εμφανέστερο παράδοξο του γαλλικού συνδικαλισμού είναι ότι έχει υψηλά
επίπεδα επιτυχίας παρά την πολύ χαμηλή μέση πυκνότητά του. Οι εγγεγραμμένοι σε συνδικάτα δεν ξεπερνούν ιδιαίτερα το 11% των Γάλλων εργατών, όμως
περισσότεροι απ’ το 90% των εργατών καλύπτονται από συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις18. Αυτό αποτελεί ακόμη μια εξήγηση για τους επίμονα υψηλούς μισθούς, καθώς η αμοιβή κι οι όροι εργασίας που απορρέουν απ’
τις εθνικές ή κλαδικές συμβάσεις ισχύουν ως μίνιμουμ σ’ όλες τις εταιρείες,
ανεξαρτήτως της ισχύος του επιμέρους σωματείου. Τα συνδικάτα, συνεπώς,
δεν αντιλαμβάνονται κάποιο άμεσο κίνητρο για μαζική στρατολόγηση μελών,
καθώς μπορούν να κινητοποιήσουν τους εργάτες χωρίς αυτοί να είναι μέλη του
συνδικάτου· η σύνδεση μεταξύ της παρουσίας συνδικαλιστών ακτιβιστών και
της πιθανότητας για απεργία παραμένει σταθερή19.

Υπό το φως αυτής της πραγματικότητας των πεισματικά υψηλών μισθών, γίνεται σαφής η στρατηγική που υιοθέτησε η γαλλική άρχουσα τάξη απ’ τον Ολ18

Howell, 2018.
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λάντ και μετά: ύστερα από δεκαετίες προσωρινών λύσεων, μια ριζοσπαστική
άρχουσα τάξη επιδιώκει να μετατοπίσει αποφασιστικά την ισορροπία δυνάμεων προς τη μεριά των αφεντικών.

Ολλάντ: η κρίση επιταχύνεται

Ύστερα από ένα, κυρίως ρητορικό, φλερτ με την αντιλιτότητα, ο Ολλάντ ανακοίνωσε το 2014 μια απότομη στροφή προς τα δεξιά, προάγοντας τον υπουργό
εσωτερικών Μανουέλ Βαλλς σε πρωθυπουργό.

Ο Βαλλς δεν έκρυψε ποτέ τις σχέσεις του με το MEDEF και την έμμονη ιδέα του
τελευταίου για την πάση θυσία μείωση του «κόστους εργασίας». Ο Βαλλς ξεκίνησε ένα τεράστιο πρόγραμμα κρατικών επιδοτήσεων προς τις εταιρείες, κι ο
Pierre Gattaz, πρόεδρος του MEDEF, ξεκίνησε μια περιοδεία στα μήντια για την
προώθηση της δημιουργίας «ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας» σ’ αντάλλαγμα των επιδοτήσεων, οι οποίες συνολικά άγγιζαν ετησίως τα 172 δισ. ευρώ
το 2017 σύμφωνα με τη CGT [Γενική Συνομοσπονδία Εργατών]20. Σύμφωνα με
μια έρευνα που διατάχθηκε απ’ το γραφείο του πρωθυπουργού, τα χρήματα
των επιδοτήσεων «αξιοποιήθηκαν πρωτίστως για την αποκατάσταση του περιθωρίου κέρδους του επιχειρηματικού τομέα, και σ’ έναν μικρότερο βαθμό
προς μισθολογικές αυξήσεις, χωρίς κάποια αξιοποίησή τους για τη μαζική δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν έχει παρατηρηθεί καμία ιδιαίτερη επίδραση
[των επιδοτήσεων] στις επενδύσεις»21.

Ύστερα απ’ τις τρομοκρατικές επιθέσεις τον Νοέμβριο του 2015, ο Ολλάντ επιδίωξε να ενώσει τη χώρα ως ουρά της άρχουσας τάξης μέσω μιας εθνικιστικής ρητορικής, ιδίως οργανώνοντας μια «δημοκρατική πορεία ενάντια στην
τρομοκρατία». Όπως έχει ισχυριστεί ο Ugo Palheta: «Έχει γίνει σαφές ότι η
κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε τις τρομοκρατικές επιθέσεις για να επιβάλλει μια
αυταρχική ατζέντα, γύρω απ’ την οποία συγκλίνουν όλα τα μεγάλα γαλλικά πολιτικά κόμματα»22.

20

CGT Pôle économique, 2017.
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Ήταν σ’ αυτό το πλαίσιο, όταν φαινόταν σαν να είχε ξαφνικά επιβληθεί επί
της κοινωνίας ένα αστυνομικό κράτος γεμίζοντας την ατμόσφαιρα με μια εκκωφαντική σωβινιστική κι ισλαμοφοβική βαβούρα, που ο Ολλάντ εξαπέλυσε την
μετωπική του επίθεση ενάντια στην εργατική τάξη με τον εργασιακό νόμο «Ελ
Κομρί». Απ’ τη σκοπιά της άρχουσας τάξης και του κράτους, η χρονική στιγμή
της επίθεσης δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη, επειδή «η έκρηξη του κινήματος ενάντια στον νόμο Ελ Κομρί στην πραγματικότητα ξάφνιασε τους συνδικαλιστές ακτιβιστές εντός του πολιτικού πλαισίου της ανόδου του Εθνικού Μετώπου και των ενισχυμένων μέτρων ασφαλείας ύστερα απ’ τις τρομοκρατικές
επιθέσεις του 2015»23.

Η μάχη ενάντια στον εργασιακό νόμο διήρκεσε αρκετούς μήνες και ποικίλοι
διαφορετικοί τομείς της κοινωνίας ρίχτηκαν στον αγώνα. Μερικές απεργίες
και διαδηλώσεις οργανωμένες από τα κάτω τροφοδοτήσαν ένα κίνημα στα λύκεια και τα πανεπιστήμια. Την ίδια στιγμή ξεκίνησαν οι καταλήψεις πλατειών
τον Μάρτιο του 2016 με το κίνημα Nuit Debout, προτού τα μεγάλα συνδικάτα ξεκινήσουν απεργίες σε στρατηγικούς τομείς. Όλα συνέκλιναν σε μαζικές
διαδηλώσεις «ενάντια στον εργασιακό νόμο και τον κόσμο του» απέναντι σε
μια άγρια αστυνομική καταστολή. Αυτό με τη σειρά του τροφοδότησε ένα νέο
φαινόμενο, τους «μετωπικούς στρατούς» μ’ εκατοντάδες μέλη της ριζοσπαστικής αριστεράς να μπαίνουν στην κεφαλή των επίσημων διαδηλώσεων σε μια
προσπάθεια ν’ αναμετρηθούν ευθέως με την αστυνομία.

Οι απεργίες των καθαριστριών, οι εργασιακές συνθήκες των οποίων ήταν ήδη
χειρότερες απ’ όσα προέβλεπε ο νόμος Ελ Κομρί, συνέχισαν να εμφανίζονται
σαν αστραπές, με μικρές μα πολύκροτες και νικηφόρες δράσεις σε ξενοδοχεία,
νοσοκομεία και σιδηροδρομικούς σταθμούς, μια σημαντική εξέλιξη γι’ αυτόν
τον κακόφημα υποοργανωμένο κλάδο, το εργατικό δυναμικό του οποίου αποτελείται κυρίως από μαύρες γυναίκες.

Ωστόσο, το κίνημα στο σύνολό του δεν έφτασε την αναγκαία κρίσιμη μάζα ώστε
ν’ αναγκάσει την κυβέρνηση να υποχωρήσει. Επιπρόσθετα στη σκληρή αστυνομική και δικαστική καταστολή που εξαπολύθηκε ενάντια στους απεργούς,
τις πικετοφορίες και τις διαδηλώσεις, οι μιλητάντηδες συνδικαλιστές τελικά
απέτυχαν να κινητοποιηθούν επαρκώς σ’ εταιρικό επίπεδο. Η ακολουθία των
γεγονότων του 2016 δείχνει ότι, μολονότι το σύνθημα περί «γενικής απεργίας» -και την αναγνώριση της αντικειμενικής δύναμης της εργατικής τάξης που
23
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συνεπάγεται- παρέμεινε κεντρικό ακόμη και στα «νέα» είδη κινητοποιήσεων
όπως το Nuit Debout, η μετατροπή του συνθήματος αυτού σε πραγματικότητα
δεν μπορεί να βασιστεί στις εθνικές συνδικαλιστικές ηγεσίες.

Όμως, η νίκη των κυρίαρχων στην μάχη για τον εργασιακό νόμο ήρθε μ’ ένα μεγάλο πολιτικό κόστος. Η επιβολή των σκληρών νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων μετατράπηκε σ’ επίθεση αυτοκτονίας, στην οποία ο Ολλάντ δεν θυσίασε
μόνο όση δημοτικότητα του είχε απομείνει μα και το ίδιο το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο κατέρρευσε οριστικά, αφού πρώτα έριξε μια τελευταία μαχαιριά
στην πλάτη της εργατικής τάξης και των φτωχών. Αυτό άνοιξε την πόρτα για
τον Μακρόν.
Η άνοδος του Μακρόν

Ένας ανερχόμενος πρώην δημόσιος υπάλληλος, ο υπουργός οικονομικών Μακρόν κατάφερε να χτίσει μια στέρεη φήμη στη γαλλική άρχουσα τάξη, απ’ την
ομοσπονδία των εργοδοτών ως τους πολιτικούς και τους υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους, γινόμενος γοργά ο αγαπημένος των μήντια. Περιτριγυρίστηκε μ’ επικοινωνιακούς συμβούλους κι ίδρυσε το κίνημα «Η Δημοκρατία
Μπροστά!» (LREM) με μοναδικό σκοπό την προώθηση τις φίρμας «υποψηφιότητα Μακρόν». Έξυπνα, έφυγε έγκαιρα απ’ το βυθιζόμενο πλοίο των Ολλάντ-Βαλλς κι ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του τη στιγμή που ό,τι απέμενε
απ’ τα εκλογικά διαπιστευτήρια τόσο του προέδρου όσο και του πρωθυπουργού διαλύονταν εις τα εξ ων συνετέθη.

Την ίδια στιγμή, μέλη του συντηρητικού κόμματος «Οι Ρεπουμπλικάνοι» (ή LR,
η νέα ταυτότητα της Ένωσης για τον Λαό, το προεδρικό όχημα του Σιράκ και του
Σαρκοζί) επέλεξαν αναπάντεχα και με συντριπτική πλειοψηφία τον Φρανσουά
Φιγιόν, πρώην πρωθυπουργό του Σαρκοζί, ως εκπρόσωπο της παράταξής τους
στις εκλογές του 2017. Ιδεολογικά, ο Φιγιόν εκπροσωπεί την αντιδραστική, χριστιανοκαθολική, αντιμουσουλμανική κι ομοφοβική επαρχιακή γαλλική αστική τάξη. Η ανοικτή του ισλαμοφοβία, ομοφοβία και νοσταλγία για τη γαλλική
αποικιακή αυτοκρατορία κρύβει έναν σημαντικό ριζοσπαστισμό: σε μια ομιλία
του προς τη γοητευμένη ομοσπονδία εργοδοτών, ο Φρανσουά Φιγιόν υποσχέθηκε ένα «μπλίτσκριγκ»24 βίαιων νεοφιλελεύθερων μέτρων που θα μετασχημάτιζαν ριζικά τη γαλλική οικονομία μέσα σε μερικούς μόλις μήνες.
Απ’ την ομιλία που οργάνωσε το Fondation Concorde για CEOs, 9 Μαρτίου
2016. Μπορεί να βρεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.youtube.com/
watch?v=iaaEICTmebs.
24
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Ο διορισμός του Φιγιόν ως υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων αποτελούσε
μόνο έναν ακόμη δείκτη της στρατηγικής κι αναπόδραστης δεξιάς στροφής
που έχει λάβει το γαλλικό κράτος στο σύνολό του. Όμως, η εκστρατεία του Φιγιόν ξέφτισε θεαματικά όταν αποκαλύφθηκε ότι αυτός ο ηθικολόγος καθολικός
είχε πληρώσει τη σύζυγό του σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ δημόσιου χρήματος για μια δουλειά που τελικά δεν έκανε. Δεχόμενος χτυπήματα απ’ όλες τις
πλευρές απ’ τα μήντια και το επιτελείο του ίδιου του του κόμματος που απαιτούσε την παραίτησή του, ο Φιγιόν αιωρήθηκε απεγνωσμένα και στράφηκε
στους αντιδραστικούς υποστηρικτές του για ν’ ανταπεξέλθει στην καταιγίδα,
οδηγώντας την εκστρατεία του ακόμη περισσότερο στα δεξιά κι επιταχύνοντας
τη διαρροή ψηφοφόρων προς τον νέο αγαπημένο των μήντια, τον Μακρόν.
Αυτό κατέστησε τον πρώην πρωθυπουργό ανίκανο να διασχίσει το κατώφλι
του πρώτου εκλογικού γύρου παρά το εντυπωσιακό -λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω- ποσοστό του 20%.
Αν η εκστρατεία του Φιγιόν έλκυε τους σκληραγωγημένους αντιδραστικούς της
επαρχίας, ο Μακρόν επιδίωξε να κολακέψει τον ακριβώς αντίθετο πόλο του
αστικού φάσματος: τα νεαρά, εύπορα στελέχη των πόλεων που κρύβουν τη
διανοητική τους φτώχεια πίσω από παραπλανημένες, τύπου LinkedIn, φράσεις
περί «διατάραξης» της γαλλικής πολιτικής σκηνής και μετατροπή της χώρας
σ’ ένα «έθνος των start-up». Ο Μακρόν έκανε τον κωμικό και κούρδισε όλη τη
ρητορική του σ’ αυτόν τον τόνο· τα θλιβερά αστειάκια στις αλλόκοτες ομιλίες
του καλωσορίζονταν από ένα διαρκές και, όπως τελικά αποκαλύφθηκε, προσχεδιασμένο χειροκρότημα25.

Η μετεωρική άνοδος του Μακρόν θάμπωσε τα μήντια του συρμού, τα οποία
ξεκίνησαν ν’ αναζητούν με ζήλο το μυστικό της επιτυχίας του νεαρού αυτού
άντρα στην ίδια του την περσόνα. Θα ήταν δύσκολο, ωστόσο, ν’ αντιληφθούμε
μια φιγούρα η οποία ενσαρκώνει παθητικά τη γαλλική πολιτική αναστάτωση
τόσο καλά όπως ο Μακρόν· δεν «έγραψε ιστορία», αποτελεί το προϊόν απρόσωπων ιστορικών δυνάμεων στις οποίες έπαιξε μόνο έναν υποστηρικτικό ρόλο.

Πράγματι, η οικειοθελής θυσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος στον βωμό του κεφαλαίου, η κρίση της δεξιάς του συρμού -της οποίας το σκάνδαλο Φιγιόν υπήρξε μόνο καταλύτης- κι η άνοδος της Μαρίν Λε Πεν η οποία τρόμαξε αρκετούς
αριστερούς ψηφοφόρους ώστε να στραφούν προς τον αγαπημένο των μήντια,
και τελικά το ρεκόρ αποχής – όλα αυτά αποτελούν συμπτώματα της οργανικής
25
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κρίσης της γαλλικής άρχουσας τάξης που εξέβαλαν στον βάλτο της «υποψηφιότητας Μακρόν». Αυτός υπήρξε ο τρόπος με τον οποίο ένας πανούργος οπορτουνιστής τέθηκε στην κεφαλή ενός μείζονος ιμπεριαλιστικού κράτους υπό το
θυελλώδες χειροκρότημα ονειροπόλων ηλίθιων.

Με το που εξελέγη, ο Μακρόν γρήγορα αντικατέστησε τη φορεσιά του start-up
διευθυντή πωλήσεων γι’ αυτή, περισσότερο σοβαρή μα όχι λιγότερο θλιβερή,
του επικεφαλής της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ο εκτελεστικός στρατός του κράτους αντικατέστησε ό,τι είχε απομείνει απ’ τους αφελείς ακτιβιστές του LREM.

Ο Μακρόν βάδισε ολοταχώς στη τροχιά του Ολλάντ: αφενός, ενίσχυσε τον
κρατικό κατασταλτικό μηχανισμό, ιδίως ενάντια στους μετανάστες και τους
πρόσφυγες και, αφετέρου, επεδίωξε μια σειρά δημοσιονομικών κι εργασιακών μεταρρυθμίσεων προς όφελος του κεφαλαίου. Βάλθηκε να επιτεθεί σ’ ένα
προπύργιο της εργατικής τάξης ανακοινώνοντας την επερχόμενη ιδιωτικοποίηση της σιδηροδρομικής εταιρείας SNCF και τη λήξη των εργασιακών όρων και
συνθηκών των εργατών του σιδηρόδρομου, που είχαν κερδηθεί με σκληρούς
αγώνες. Παρότι η απεργία στους σιδηρόδρομους, η οποία διήρκησε τρεις μήνες, δεν έπληξε αρκετά την κυβέρνηση ώστε να υποχωρήσει, παρήγαγε μια
αντίδραση παρόμοια με τον αγώνα ενάντια στον νόμο Ελ Κομρί: μια μεγάλη
γενική απεργία που έγινε πρωτοσέλιδο των εφημερίδων, ένας άγριος αγώνας
φοιτητών και μαθητών λυκείου κι αναδυόμενα μεταναστευτικά κι αντιρατσιστικά κινήματα οργανώθηκαν και συνέκλιναν στους δρόμους απέναντι σε μια
κλιμακούμενη αστυνομική καταστολή. Όλα έδειχναν μια συνεχή συσσώρευση
αριστερού ριζοσπαστισμού που δεν πτοούνταν απ’ τις ήττες του εργατικού κινήματος των περασμένων ετών.

Ωστόσο, η κοινωνία δεν θα γείρει προς τ’ αριστερά μέχρι η εξουσία να πέσει
στα χέρια μας. Η αριστερόστροφη ριζοσπαστικοποίηση ισορροπείται από μια
πόλωση της ακροδεξιάς, ιδίως γύρω απ’ το Εθνικό Μέτωπο (το οποίο πέρσι
μετονομάστηκε σ’ Εθνικός Συναγερμός) που συγκέντρωσε 11 εκατομμύρια ψήφους στις προεδρικές εκλογές του 2017.

Η ακροδεξιά: ο ρεπουμπλικανικός ρατσισμός τρέφει έναν φασιστικό πυρήνα

Εν μέσω της μακράς οικονομικής και πολιτικής κρίσης, σε πολλούς σχολια69

στές φάνηκε ότι το κύριο γαλλικό φασιστικό κόμμα, το Εθνικό Μέτωπο (FN),
κατάφερε να ξεφορτωθεί τα φασιστικά απομεινάρια του και να γίνει ένα «ρεπουμπλικανικό» κόμμα, με τον «ρεπουμπλικανισμό» εδώ να εννοείται ως ένα
γαλλικό ιδίωμα για το «δημοκρατικά έγκυρο» κόμμα. Η ανάλυση αυτή έχει καταστεί δικαιολογία για τη λήξη ενός αποτελεσματικού μποϋκοτάζ του FN από
σχεδόν όλα τα μεγάλα αστικά κόμματα: ο Μακρόν συμφώνησε να συμμετάσχει
σ’ ένα τηλεοπτικό ντιμπέιτ με την Μαρίν Λε Πεν πριν τον δεύτερο γύρο των
προεδρικών εκλογών, ενώ ο Σιράκ, που δεν τον λες κι αντιφασίστα ακτιβιστή,
είχε αρνηθεί να συμμετάσχει σ’ ένα παρόμοιο ντιμπέιτ με τον Ζαν-Μαρί Λε
Πεν, πατέρα της Μαρίν, που ήταν ο υποψήφιος του FN το 2002.

Όπως όλες οι πολιτικές οργανώσεις, τα φασιστικά κόμματα είναι ζωντανοί
οργανισμοί που υπόκεινται σ’ εξέλιξη καθώς αντιδρούν και προσαρμόζονται
στη συγκεκριμένη πολιτική κατάσταση μέσα στην οποία βρίσκονται, ιδίως
όταν η πιθανότητα μιας άμεσης πρόσβασης στην εξουσία αποκλείεται απ’ τη
βραχυπρόθεσμη ημερήσια διάταξη. Το FN, το οποίο ιδρύθηκε στις αρχές της
δεκαετίας του 1970 ως μια προσπάθεια συνένωσης των μικρών ναζιστικών οργανώσεων και -ήδη από τότε- προικίσματός τους με μια αποδεκτή εκλογική
νομιμότητα, σίγουρα δεν αποτελεί εξαίρεση σ’ αυτόν τον κανόνα. Έχει περάσει
από πολλαπλές κρίσεις και μετασχηματισμούς, χωρίς όμως ν’ αποξενωθεί απ’
τη φασιστική του φύση.

Δεν είναι εδώ το κατάλληλο μέρος να παραθέσουμε μια λεπτομερή ιστορία του
FN και του γαλλικού φασισμού, επιτρέψτε μας όμως να περιγράψουμε την τρέχουσα κατάστασή του, υπό την Μαρίν Λε Πεν, ως μια ακροδεξιά εκλογική οργάνωση που περιβάλλει έναν φασιστικό πυρήνα. Κατά την περασμένη δεκαετία, η Λε Πεν επεδίωξε να διευρύνει την επιρροή και την εκλογική απήχηση του
FN υιοθετώντας μια ανανεωμένη ρατσιστική πολιτική που θέτει στο προσκήνιο
την ισλαμοφοβία αντί του αντισημιτισμού. Το γεγονός ότι μια τέτοια κίνηση
«εξάγνισε» το FN και το προίκισε με το λεγόμενο ρεπουμπλικανικό προσωπείο
στα μάτια των αστών σχολιαστών και πολιτικών, δείχνει μόνο τον βαθμό στον
οποίο η μέηνστρημ γαλλική πολιτική έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά. Πράγματι, ο ρατσισμός του FN νομιμοποιήθηκε απ’ το κράτος, τα μεγάλα κόμματα
και το σύνολο της κλίκας των διαννοούμενων, καθηγητών και δημοσιογράφων
που βρήκαν στην ισλαμοφοβία ένα μονοπάτι για να προωθήσουν τις καριέρες
τους. Αυτό έχει οδηγήσει τη Λε Πεν να καυχιέται ότι έχει «ήδη κερδίσει την
ιδεολογική μάχη». Η Λε Πεν χρειάστηκε μόνο να προσαρμόσει τη ρητορική του
FN στο νέο «ισλαμικό» σκιάχτρο και να ενταχθεί σ’ ένα ρατσιστικό μέτωπο που
«εκτείνεται απ’ τα δεξιά της κυβέρνησης [Βαλλς] ως το FN, συμπεριλαμβανο70

μένου του LR»26.

Φυσικά, το FN επωφελείται κι απ’ την μακρά οικονομική κρίση και τα επακόλουθά της -ανεργία, ανισότητα και λιτότητα- προσελκύοντας ψηφοφόρους απ’ την
εργατική τάξη και τους φτωχούς οι οποίοι νιώθουν εξαπατημένοι απ’ τις υποσχέσεις των κομμάτων της δεξιάς και της αριστεράς του συρμού που το μόνο
που απέφεραν είναι περισσότερη φτώχεια. Όμως, το οικονομικό δέντρο δεν
πρέπει να κουκουλώσει το ρατσιστικό δάσος: «Κομμάτια της αριστεράς οδηγήθηκαν να πιστέψουν ότι το διακύβευμα της λεγόμενης “κοινωνικής στροφής”
της Λε Πεν ήταν ν’ αποκαλύψουν [...] τη καπιταλιστική φύση του FN»27 παραμερίζοντας τον ρατσισμό του, την πραγματική κινητήριο δύναμη πίσω απ’ την
επέλαση του FN και το ιδεολογικό του τσιμέντο. Όπως έχει υποδείξει ο Denis
Godard, «η όλη ιστορία του FN σημαδεύεται από μια διπροσωπία: στρέφεται
προς οτιδήποτε το νομιμοποιεί (κοινοβουλευτικό έργο, μηντιακή δημοσιότητα,
επικοινωνία με τμήματα της δεξιάς) για να διευρύνει την απήχησή του, ενώ
παράλληλα προβαίνει σε ανοικτά ρατσιστικές και φασιστικές διακηρύξεις και
δράσεις που στοχεύουν να εδραιώσουν και να αναπτύξουν μια ιδεολογικά φασιστική καρδιά»28. Η τακτική αυτή, που τη ξεκίνησε ο Ζαν-Μαρί Λε Πεν, ακολουθήθηκε απ’ την κόρη του, Μαρίν, κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2012
και του 201729 για να εδραιωθεί και να κολακευτεί ο φασιστικός, αντισημίτικος
πυρήνας του κόμματος.

Και τι πυρήνας! Ένα παραφουσκωμένο «τμήμα προστασίας κι ασφάλειας» που
στρατολογεί βετεράνους των ιμπεριαλιστικών περιπετειών του γαλλικού στρατού κι οργανώνεται κατά μήκος παραστρατιωτικών γραμμών μέσω των οποίων
συντηρούνται πραγματικοί δεσμοί με μικρότερες ναζιστικές ομάδες, μια ακολουθία μικρών εταιρειών παροχής υπηρεσιών, η λίστα με τους ιδιοκτήτες των
οποίων μοιάζει με λίστα αναφοράς Γάλλων ακροδεξιών μαχητών του δρόμου
της δεκαετίας του 1980, τους παράξενους αυτούς νοσταλγούς του ναζισμού και
καθημερινούς αντισημίτες... Το FN παραμένει το αδιαμφισβήτητο κέντρο βα26

Palheta, 2016b.

27

Godard, 2012.

28

Godard, 2010.

Ύστερα απ’ τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2017, η Λε Πεν έθεσε κεφαλή
του κόμματός της έναν αρνητή του Ολοκαυτώματος κι ανακήρυξε ότι το γαλλικό κράτος
δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ναζιστικές συλλήψεις Εβραίων στο Παρίσι το 1942, γνωστές ως Vel’ d’Hiv, όπου οι Εβραίοι συνελήφθησαν από Γάλλους μπάτσους και στάλθηκαν σε ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης.
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ρύτητας των Γάλλων φασιστών. Σύμφωνα με τη Vanina Giudicelli, η Μαρίν Λε
Πεν αντιπροσωπεύει μια μέση οδό «μεταξύ εκείνων που πιστεύουν ότι ήρθε
η ώρα να προσπαθήσουν να πάρουν την εξουσία κι εκείνων που πιστεύουν
ότι λείπει ένα μαζικό κίνημα – δηλαδή, ότι δεν αρκεί να έχουν επιρροή εντός
του κράτους [το FN είναι πολύ δημοφιλές μεταξύ των αστυνομικών και των
στρατιωτικών] αλλά ότι στην πραγματικότητα, για να θέσουν σε κίνηση το πολιτικό τους εγχείρημα, χρειάζονται ένα κίνημα που μπορεί να το φέρει σε πέρας
στους δρόμους»30.

Η επιταχυνόμενη κρίση των τελευταίων ετών έχει ωφελήσει τον πολλαπλασιασμό των ναζιστικών δρομίσιων οργανώσεων, όπως η Génération Identitaire
και το Bastion Social. Μ’ ένα ευρύ διαδικτυακό ακροατήριο στη «φασιστόσφαιρα» που προσελκύεται από αντιστημιτικές, ομοφοβικές κι ισλαμοφοβικές
φαντασιώσεις και θεωρίες συνωμοσίας όπως η λεγόμενη «μεγάλη αντικατάσταση» των λευκών Ευρωπαίων από μουσουλμάνους μετανάστες, οι ομάδες
αυτές μετρούν εκατοντάδες ενεργούς μιλητάντηδες σε πόλεις όπως η Λυών, η
Μασσαλία, το Παρίσι, η Ναντ, κλπ. Επικεντρωμένοι σ’ αντιμεταναστευτικές εκστρατείες, πογκρόμ, επιθέσεις εναντίον αριστερών κινημάτων και μαθητικών/
φοιτητικών καταλήψεων31, οι δράσεις τους πηγάζουν απ’ το κλασσικό ρεπερτόριο των παλιότερων ναζιστικών ομάδων απ’ τις οποίες κατάγονται. Παρότι
δεν αποτελούν επισήμως κομμάτι του FN, μια μυστική έρευνα του Al Jazeera
για τις ναζιστικές ομάδες έφερε στο φως χειροπιαστές αποδείξεις για όσα η
αντιφασιστική αριστερά προειδοποιούσε εδώ και καιρό: την ύπαρξη ιδεολογικών κι οργανωτικών περιστρεφόμενων θυρών μεταξύ των δύο σφαιρών. Ένα
μέλος της Génération Identitaire έφτασε να ισχυριστεί ότι το «FN κάνει τη δική
του δουλειά, δηλαδή πολιτική. Κι εμείς κάνουμε το δικό μας έργο, που είναι
οι δρόμοι»32. Αυτός ο υπόρρητος καταμερισμός εργασίας, ο οποίος δεν χρήζει
ενεργού συντονισμού, είναι εμφανής στα μοτίβα παρέμβασης της ακροδεξιάς
στο κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων, κάτι στο οποίο θα επανέλθουμε παρακάτω.

Ποια είναι τα Κίτρινα Γιλέκα;

Το ερώτημα του ποια είναι τα Κίτρινα Γιλέκα βασανίζει την αριστερά ήδη απ’
τις εβδομάδες πριν τη 17 Νοεμβρίου [την πρώτη πανεθνική δράση των Κίτρι30

Giudicelli, 2017.

31

Flo & Adrien, 2018.

32

Al Jazeera, 2018.
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νων Γιλέκων]· ένα κίνημα ενάντια στους «πράσινους φόρους» που αναπτύσσεται έξω απ’ την αριστερά -έξω απ’ τα συνδικάτα, ακόμη κι εκτός των γνωστών
δικτύων των σόσιαλ μήντια- οι μόνοι γνωστοί εκπρόσωποι του οποίου γέρνουν
προς την ακροδεξιά και βρίσκει πατήματα στις μικρές πόλεις και τις επαρχιακές
περιοχές με ισχυρή παρουσία του FN. Πριν ακόμη την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων, στην αριστερά κυριάρχησαν φόβοι, τόσο υπαρκτοί όσο και φανταστικοί, για την ανάδυση ενός μαζικού μικροαστικού αντιδραστικού κινήματος.
Ευτυχώς, οι φόβοι αυτοί σύντομα αποδείχτηκαν λαθεμένοι.

Η πλειοψηφία των Κίτρινων Γιλέκων είναι άνθρωποι της εργατικής τάξης που
οργανώνονται εκτός του χώρου εργασίας κι ανεξάρτητα απ’ τις υπάρχουσες
εργατικές οργανώσεις όπως τα συνδικάτα, τα πολιτικά κόμματα κι άλλες ενώσεις. Έρευνες έδειξαν ότι ο κύριος όγκος όσων δηλώνουν υποστηρικτές των
κινητοποιήσεων είναι άνθρωποι της εργατικής τάξης, καθώς κι άνεργοι. Μια
έρευνα βρήκε ότι το 62% των ενεργών Κίτρινων Γιλέκων έχει αρνητικό ισοζύγιο
στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε τέλος του μήνα33.

Οι εργάτες των Κίτρινων Γιλέκων, συμπεριλαμβανομένων των ανέργων και των
συνταξιούχων, οργανώθηκαν σε γεωγραφική βάση κι αρχικά στις καταγγελίες
τους εστίασαν σ’ ένα ευρύ φάσμα δημοσιονομικών αιτημάτων: επαναφορά
του φόρου των πλουσίων, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, μείωση της φορολογίας στις συντάξεις και τα βασικά αγαθά, και, τέλος, αύξηση του κατώτατου
μισθού. Μερικοί είδαν την επιρροή της μικροαστικής τάξης πίσω απ’ την εστίαση του κινήματος στο κράτος και τη φορολογία. Πράγματι, στις πρώιμες φάσεις του κινήματος συμμετείχαν ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, φέροντας τα
παράπονά τους αναφορικά με τη φορολόγηση των επιχειρήσεων και τους φόρους επί των μισθών. Όμως, η μετέπειτα εξέλιξη του κινήματος, μ’ εκατοντάδες
διαφορετικά αιτήματα ν’ αναδύονται απ’ τις γενικές συνελεύσεις που οργανώθηκαν δημοκρατικά σ’ όλη τη χώρα, δείχνει ένα εμφανή μοτίβο επικράτησης
των ανησυχιών της εργατικής τάξης όπως η ανεργία, οι δημόσιες υπηρεσίες, η
στέγαση κι οι συντάξεις, καθώς κι η φτώχεια μεταξύ των εργαζόμενων γυναικών34, και μειώθηκαν οι αναφορές στη φορολογία των μικρών επιχειρήσεων.

Πρόκειται, καθαρά κι αντικειμενικά, για ένα εργατικό κίνημα που κινείται από
εκείνους που χτυπήθηκαν απ’ την οικονομική κρίση και τη νεοφιλελεύθερη
33

Collectif “Quantité critique”, 2018.

34

Goanec, 2019.

73

«επίλυσή» της τις περασμένες δεκαετίες. Ωστόσο, το παράδοξο κείτεται στο
γεγονός ότι, πρώτον, τα αιτήματα επικέντρωναν κυρίως σε φορολογικά ζητήματα και, δεύτερον, στις κινητοποιήσεις επικρατήσαν τα εθνικά σύμβολα.

Η αρχική εστίαση στους φόρους αντί για τους μισθούς, κάτι το ασυνήθιστο για
το παραδοσιακό εργατικό κίνημα, αποτελεί σύμπτωμα μιας κινητοποίησης που
λαμβάνει χώρα έξω απ’ τους -συνήθως μικρούς- χώρους εργασίας, κάτι που
μπορεί να προσελκύσει άμεσα τους ανέργους και τους συνταξιούχους. Κι αυτό
πάντα στο πλαίσιο της σχετικής υποχώρησης (και σε μερικές περιπτώσεις, εξαφάνισης) της τοπικής συνδικαλιστικής παρουσίας και της έλξης που μπορεί ν’
ασκήσει στον περιβάλλοντα χώρο της ένας μεγάλος, μαχητικός χώρος εργασίας. Όμως, τα φορολογικά ζητήματα υπογραμμίζονται απ’ την τάξη: τα αιτήματα αναφορικά με την επαναφορά του φόρου για τους πλούσιους, για τη μάχη
ενάντια στη φοροδιαφυγή των μεγάλων πολυεθνικών και για την επαναφορά
των δημόσιων υπηρεσιών αφορούν τις κρατικά ηγούμενες μεταρρυθμίσεις
του καπιταλισμού που μείωσαν τους έμμεσους μισθούς της εργατικής τάξης κι
ωφέλησαν τους πολύ πλούσιους.

Η άλλη, περισσότερο προβληματική, αντίφαση αφορά τη χρήση των εθνικιστικών συμβόλων που είχαν από καιρό απορριφθεί απ’ τη γαλλική αριστερά και
το εργατικό κίνημα. Οι γαλλικές σημαίες, η Μασσαλιώτιδα κι η «Μαριάννα»
-η έμφυλη προσωποποίηση του γαλλικού έθνους- είναι ξένα για τη γαλλική
αριστερά (μ’ εξαίρεση την προεδρική προεκλογική εκστρατεία του Ζαν-Λυκ
Μελανσόν το 2017) και παραδοσιακά επικρατούν στις δεξιές κινητοποιήσεις.
Αν είναι αρκετά εμφανές στον καθένα, πέρα απ’ τους τυπολατρικούς φορμαλιστές, ότι το κίνημα δεν είναι μια φασιστική ή έστω μια πρωταρχικά εθνικιστική
κινητοποίηση μασκαρεμένη με κοινωνικά αιτήματα, παραμένει το ερώτημα του
πως πρέπει να ερμηνεύσουμε την αντίφαση μεταξύ της κοινωνικής κινητήριας
δύναμης των κινητοποιήσεων και της χρήσης εθνικών ιδεολογικών συμβόλων.

Επ’ αυτού μπορούμε να στραφούμε στον Αντόνιο Γκράμσι ο οποίος, ακολουθώντας τον Μαρξ, επιβεβαίωσε ότι «ο ισχυρισμός ότι κάθε διακύμανση της
πολιτικής και της ιδεολογίας μπορεί να παρουσιαστεί και να αναπτυχθεί ως
άμεση έκφραση της δομής, πρέπει ν’ αμφισβητηθεί στη θεωρία ως πρωταρχική νηπιοπρέπεια»35. Αντιθέτως, αυτό που χρειάζεται είναι μια συγκεκριμένη
μελέτη της ιδεολογίας και του ρόλου που παίζει στην πραγματική πρακτική των
ανθρώπων.
35

Hoare & Nowell Smith, 1971, σελ. 407.
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Το συνεκτικό, ενωμένο γαλλικό έθνος που επικαλείται η άρχουσα τάξη για να
δικαιολογήσει την κυριαρχία της «δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια μεταφορά». Στην πραγματικότητα μοιάζει με τη «συνύπαρξη κι αντιπαραβολή διαφορετικών πολιτισμών και κουλτούρων, συνδεδεμένων απ’ τον κρατικό καταναγκασμό και πολιτιστικά οργανωμένων ως μια “ηθική συνείδηση”, ταυτοχρόνως αντιφατική και “συγκρητική”»36. Αυτή η «ηθική συνείδηση» εμφανίζεται
ως δεδομένη απ’ τα Κίτρινα Γιλέκα στην εναντίωσή τους στην άρχουσα τάξη.
Η υιοθέτηση εθνικών συμβολών κι εθνικής ρητορικής απ’ τα Κίτρινα Γιλέκα
αναπαράγει ένα κλασσικό φαινόμενο όπου οι εξεγερμένοι χρησιμοποιούν τα
ηθικά σύμβολα και τον λόγο των κυρίαρχων στρέφοντάς τα εναντία τους. Οι
ακόλουθοι του Μαρτίνου Λούθηρου ορθώθηκαν ενάντια στον καθολικό Πάπα
στ’ όνομα του «αληθινού» χριστιανισμού. Τα Κίτρινα Γιλέκα ορθώνονται ενάντια στους ηγεμόνες τους χρησιμοποιώντας μερικά απ’ τα κλασσικά σύμβολα
με τα οποία η ηρωική αστική τάξη του 18ου αιώνα βάρυνε τους συντηρητικούς,
οπωσδήποτε αντιηρωικούς, κληρονόμους της: «ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα», κι ένα εθνικός ύμνος, η Μασσαλιώτιδα, που βρωμάει επανάσταση. Τα
Κίτρινα Γιλέκα έχουν συνεπώς ορίσει ότι οι σημερινοί Γάλλοι κυρίαρχοι προδώσαν την ίδια την «ηθική συνείδηση» τους, κι ανακηρύσσουν εαυτούς «λαό»,
φρουρούς μιας «πραγματικής Γαλλίας» όπου αυτή η ηθική συνείδηση εφαρμόζεται στην πράξη.

Φυσικά, μια τέτοια Γαλλία δεν υπήρξε ποτέ στην πραγματικότητα. Η χρήση
εθνικιστικών συμβόλων, παρότι δεν πρόκειται για ένδειξη ενός εγγενώς ρατσιστικού, αντιδραστικού κινήματος, μολαταύτα αποκαλύπτει την αδυναμία και
τα όρια του κινήματος: πρώτα και κύρια, η γαλλική σημαία κι η Μασσαλιώτιδα,
ενώ προσελκύουν ανθρώπους της εργατικής τάξης που δεν πορεύτηκαν ποτέ
υπό ένα κομματικό λάβαρο, προσελκύει επίσης την οργανωμένη ακροδεξιά με
τον ίδιο τρόπο που η κοπριά προσελκύει τις μύγες.

Δεύτερον, η χρήση της γαλλικής σημαίας, του εθνικού ύμνου κι ενός υπερβολικά «γαλλικού» λόγου, προδίδει τον ρεφορμισμό του κινήματος και τη συμφιλιωτική του προσέγγιση προς την ταξική κοινωνία. Αυτό που συνεπάγεται είναι
ότι οι γαλλικές αξίες της «ελευθερίας, ισότητας, αδελφότητας» και το διάσημο
«γαλλικό κοινωνικό σύστημα», το οποίο τώρα αποσυναρμολογείται, μπορεί να
παρέχει μια ομπρέλα υπό την οποία μπορεί να υπάρξει μια συμφιλίωση μεταΓκράμσι & Keucheyan, 2012, σελ. 55. [Σ.τ.Μ.]: Συγκρητισμός είναι η ανάμειξη διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων και πρακτικών που υποδεικνύει την κοινή βάση μεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών δογμάτων και τη συμπεριλιπτική τους προσέγγιση.
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ξύ των πλούσιων και των φτωχών, ένας μετριασμός των ανισοτήτων και των
ανταγωνισμών. Η Γαλλία, συνεπώς, γίνεται αντιληπτή ως μια αφηρημένη ιδέα,
προικισμένη με μια σχεδόν θρησκευτική ποιότητα η οποία τη θέτει υπεράνω
των κοινωνικών τάξεων και της ίδιας της ιστορίας.

Ένα εξελισσόμενο κίνημα

Αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να μάθουμε απ’ το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων, είναι ότι οι ιδέες μπορούν ν’ αλλάξουν. Οι ιδέες αλλάζουν όταν οι άνθρωποι ξεκινούν να κινούνται, όταν θέτουν σε δοκιμασία την κοινή λογική που έως
τότε είχαν άκριτα αποδεχτεί, αμφισβητώντας συνεπώς τις ίδιες τις αντιλήψεις
τους – όπως η ύπαρξη ενός κοινού συμφέροντος μεταξύ όλων των Γάλλων, ή
του ουδέτερου ρόλου της αστυνομίας και του δικαστικού συστήματος.

Ο κοινωνιολόγος Benoît Coquard μας υπενθυμίζει ότι η καθημερινή ζωή στις
επαρχιακές περιοχές, οι οποίες υπήρξαν τα κέντρα των αρχικών κινητοποιήσεων, τείνουν να «θολώνουν τις ταξικές διακρίσεις», ιδίως απ’ τη στιγμή που πολλοί εργάτες απασχολούνται σε μικρές εταιρείες όπου υπάρχει μια θεωρούμενη
αίσθηση εγγύτητας με το αφεντικό, η οποία ίσως έχει αντίκτυπο στη σφαίρα
του ελεύθερου χρόνου και της πολιτιστικής ζωής εκτός του χώρου εργασίας.
Ωστόσο, τα πράγματα ξεκίνησαν ν’ αλλάζουν στα μπλόκα των επαρχιακών δρόμων, ένα επαρχιακό ισοδύναμο της πικετοφορίας εκτός του χώρου εργασίας,
όπου τα Κίτρινα Γιλέκα συζητούσαν, τσακώνονταν και προσπαθούσαν να πείσουν τους αυτοκινητιστές να συμμετάσχουν στην κινητοποίησή τους: «Καθώς
τ’ αυτοκίνητα περνούσαν απ’ τα μπλόκα, σταδιακά είδαμε μια διχοτόμηση του
κόσμου που αναδύεται μεταξύ των “φιλικών”, εκείνων που είναι “σαν κι εμάς”,
και των πλούσιων, “των χοντρών αστών που δεν δίνουν δεκάρα”»37.

Οι αντιδράσεις των «χοντρών αστών» και των εκπροσώπων τους εναλλάσσονταν μεταξύ δυσπιστίας, υστερίας και παραίτησης, ιδίως όταν το κίνημα
δημιούργησε εξεγερσιακές σκηνές στο κέντρο του Παρισίου τον Δεκέμβριο,
στέλνοντας κρουστικά κύματα σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Ο φιλόσοφος και πρώην
υπουργός παιδείας Λικ Φερί προέτρεψε την αστυνομία να «χρησιμοποιήσει
τα όπλα της μια για πάντα», ενώ η υπουργός ισότητας των φύλων Marlène
Schiappa, το φεμινιστικό, φιλελεύθερο πρόσωπο του μακρονισμού, αντέδρασε στην εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για τον Christophe Dettinger, τον
37

Παρατίθεται στο Duquesne, 2018.

76

μποξέρ που έπαιξε ξύλο με τα CRS [τα γαλλικά ΜΑΤ]38, ζητώντας το μητρώο των
9.000 ατόμων που συνεισφέραν οικονομικά.

Όμως, η πιο διαυγής κι αποκαλυπτική αντίδραση ήρθε απ’ τον Xavier Bertrand,
επίσης πρώην υπουργό, ο οποίος είπε αναστενάζοντας ότι «ο Σαρκοζί δεν κέρδισε μια δεύτερη λαϊκή εντολή, ο Ολλάντ δεν μπορούσε καν να κατέβει υποψήφιος, και τώρα αναρωτιόμαστε αν ο Μακρόν θα καταφέρει να τελειώσει τη
θητεία του»39. Μερικοί βουλευτές του Μακρόν, οι οποίοι δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν να βρεθούν στο στόχαστρο του εκλογικού τους σώματος, έχουν
προσπαθήσει έναν αντιπερισπασμό επιτιθέμενοι στους υψηλόβαθμους δημοσίους υπαλλήλους του υπουργείου οικονομικών στη Bercy, στιγματίζοντάς
τους ως υπεύθυνους για τη φορολογική πολιτική του Μακρόν την ώρα που οι
τελευταίοι υποχωρούσαν κι ανακοίνωναν παραχωρήσεις. Μια σειρά άρθρων
της Le Monde αποκάλυψε την αναστάτωση που επικρατεί στην ηγεσία του
υπουργείου: «Αν τα αιτήματα των Κίτρινων Γιλέκων προξενήσαν τέτοια αισθήματα μεταξύ του επιτελείου της Bercy, είναι επειδή νόμιζαν ότι ήρθε επιτέλους
η ώρα τους με την εκλογή του Μακρόν. Μα τι θρίαμβος, ένας πρώην επιθεωρητής του υπουργείου οικονομικών βρέθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων! “Μας
καταλάβαινε, ήξερε πως να μας μιλάει”, δηλώνει ένα μέλος της διοίκησης»40.

Το κίνημα εναλλάσσεται μεταξύ μπλόκων και πικετοφοριών στις επαρχιακές
οδούς τις καθημερινές, και των παραδοσιακών σαββατιάτικων διαδηλώσεων
στις κοντινές πόλεις. Η ωμή βία της αστυνομίας, η εντεινόμενη αυστηρότητα των δικαστών, η απέχθεια που ξεχύνουν οι αρθρογράφοι κι οι συντακτικές
ομάδες, η απόλυτη οργή των πλουσίων και των σχολιαστών τους και το κάθε
σπασμωδικό βήμα του κινήματος προς τα εμπρός, αποκαλύπτουν τις δυσάρεστες αλήθειες της κοινωνίας. Συγκεκριμένα, η αστυνομική καταστολή δρα ως
καταλύτης για την πολιτική συνείδηση, καθώς αποτελεί ένα άμεσο βίωμα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και γίνεται ορατή μέσω των σόσιαλ μήντια από
εκατομμύρια συμπαθούντες υποστηρικτές του κινήματος. Ένα απ’ τα πολλά
σημεία καμπής υπήρξε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο μ’ εκατοντάδες μαθητές λυκείων απ’ το Mantes-la-Jolie, ένα προάστειο που Παρισίου,
γονατισμένων στο έδαφος επί ώρες με την αστυνομία να μορφάζει πάνω απ’
τα κεφάλια τους, καθώς είχαν συλληφθεί μαζικά επειδή είχαν αποκλείσει τον
Ο επαγγελματίας μποξέρ Dettinger βιντεοσκοπήθηκε να επιτίθεται στα ΜΑΤ με γυμνά
χέρια στις 5 Ιανουαρίου 2019, κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης των Κίτρινων Γιλέκων
στο Παρίσι.
38
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δρόμο μπροστά απ’ το σχολείο τους. Σε κανονικούς καιρούς, οι μαθητές αυτοί,
στην πλειοψηφία τους μαύροι και μουσουλμάνοι, είναι που δέχονται συνήθως
τα χτυπήματα της καθημερινής βίας του γαλλικού κράτους υπό την κάλυψη του
ρατσισμού. Όμως, δεν βρισκόμαστε σε κανονικούς καιρούς: ενώ οι υπουργοί κι
οι μηντιακοί λακέδες τους ανακυκλώνουν τις παλιές ρατσιστικές ρητορικές αιχμές αναφορικά με τους «κακοποιούς των banlieues», λευκοί διαδηλωτές των
Κίτρινων Γιλέκων σ’ όλη τη χώρα γονάτισαν μπροστά στην αστυνομία σ’ ένδειξη αλληλεγγύης με τους αναπάντεχους συντρόφους τους απ’ τα προάστια41.

Συγκεκριμένες εξελίξεις έθεσαν το ζήτημα της τάξης, της αστυνομικής βίας και
του ρόλου του κράτους στο επίκεντρο των συζητήσεων, θέτοντας το κίνημα σ’
ένα πρόσφορο έδαφος για τη ριζοσπαστική αριστερά. Φυσικά, είναι αρκετά
άχρηστο να στέκεσαι σ’ ένα πρόσφορο έδαφος όταν δεν έχεις στρατό: η πρωτοβουλία για ενεργή παρέμβαση στο κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων δεν ήρθε
απ’ τις παραδοσιακές, πολιτικά παθητικές, ακροαριστερές οργανώσεις, αλλά
από μια προσφάτως δημιουργημένη αντιρατσιστική ομάδα, την «Επιτροπή
Adama». Η ομάδα σχηματίστηκε το 2016 σ’ αντίδραση της δολοφονίας του νεαρού μαύρου Adama Traoré απ’ την αστυνομία σ’ ένα παρισινό προάστιο, κι η
ομάδα έχει από τότε βρεθεί στο επίκεντρο της μάχης ενάντια στον δομικό ρατσισμό και την αστυνομική βία. Όπως είπε η Assa Traoré, αδερφή του Adama:
«Ποιος μπορεί να μιλήσει καλύτερα για τη φτώχεια και την ανεργία από εμάς
που ζούμε στα προάστια; Η αστυνομία που ακρωτηριάζει σήμερα τα Κίτρινα
Γιλέκα έχει ξοδέψει δεκαετίες πειραματιζόμενη στη φτωχοποιημένη μαύρη κι
αραβική νεολαία». Προσπερνώντας τα τυπολατρικά ντιμπέιτ περί της «αληθινής φύσης» του κινήματος, δήλωσε: «Η νόμιμη θέση μας βρίσκεται εντός αυτού του κινήματος. Είτε θα συμμετάσχουμε σ’ αυτό, είτε θα διακινδυνεύσουμε
η ακροδεξιά να στρέψει αυτό το κίνημα εναντίον μας»42. Έτσι, την 1η Δεκεμβρίου σ’ ένα Παρίσι γεμάτο οδοφράγματα, μια ομάδα χιλιάδων ακροαριστερών
έφερε κοντά την Επιτροπή Adama και τους στενούς συμμάχους της (κυρίως
αυτόνομοι αντιφασίστες κι η «Collectif intergare», μια ομάδα ριζοσπαστών εργατών του σιδηρόδρομου που σφυρηλατήθηκε στην απεργία του 2017) με πιο
παραδοσιακές οργανώσεις όπως το Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα (NPA), συμμετέχοντας στη διαδήλωση των Κίτρινων Γιλέκων.

Όπως αναφώνησε ένας παλιός αναρχικός σε μια συγκέντρωση στο προάστειο Σαιν-Ντενί: «Ζούμε σε τρελούς καιρούς! Ποιος θα φανταζόταν ότι διαδηλωτές που κουβαλάνε
γαλλικές σημαίες θα εκφράζαν την αλληλεγγύη τους στη νεολαία των προαστίων ενάντια
στην αστυνομία;».
41

Μιλώντας σε μια μαζική συνάντηση στο Bourse du Travail του Σαιν-Ντενί στις 6 Δεκεμβρίου 2018.
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Η κατηγορηματικά πολιτική παρέμβαση της ακροαριστεράς στο Παρίσι, που
βρήκε μιμητές σ’ όλη τη χώρα, είναι κεντρικής σημασίας δεδομένου ότι κι η
ακροδεξιά επιχειρεί να ηγηθεί του κινήματος. Τις πρώτες ημέρες, φαινόταν ότι
η φτωχή, επικρατούσα επαρχιακή αγκύρωση του κινήματος ταίριαζε γάντι με
τη ρητορική του FN περί της «ξεχασμένης Γαλλίας» εκτός των μεγάλων πόλεων.
Η παρουσία μικροαστικών στοιχείων και το τσουβάλιασμα δισεκατομμυριούχων τραπεζιτών με τους φτωχούς «που τρέφονται από επιδόματα» στην κατηγορία των «παρασίτων» αντηχούσε την κλασσική φασιστική ρητορική. Μια
πρώτη έρευνα έδειξε ότι με τα Κίτρινα Γιλέκα κινητοποιήθηκαν τόσο ψηφοφόροι της Λε Πεν όσοι και του Μελανσόν (παρότι όσοι απείχαν ή ψήφισαν λευκό
ήταν περισσότεροι)43. Σε μερικές περιπτώσεις, έλαβαν χώρα ανοικτά ρατσιστικές δράσεις· μερικά Κίτρινα Γιλέκα καλέσαν την αστυνομία για να συλλάβει
μετανάστες που κρύβονταν σ’ έναν φορτηγό που είχαν σταματήσει, ενώ άλλοι
απέκλεισαν μια εταιρεία επειδή «προσέλαβε τρεις μετανάστες αντί για ντόπιους».

Οι ρατσιστές κι οι ψηφοφόροι της Λε Πεν έχουν κινητοποιηθεί, όμως ακόμη κι
η δική τους «κινητήρια δύναμη» είναι τα κοινωνικά αιτήματα. Αυτό θέτει την
ίδια τη Λε Πεν σε μια ντροπιαστική θέση: αφενός, στηρίζει ανοικτά το κίνημα
ενάντια στις «ελίτ»· ωστόσο, το FN δεν μπορεί να προωθήσει αιτήματα αναφορικά με την κοινωνική δικαιοσύνη. Η Λε Πεν, γνωρίζοντας ότι ο πυρήνας των
ψηφοφόρων της είναι οι μικροαστοί, έχει επαναλάβει δημοσίως την αντίθεσή
της σε μια αύξηση του εθνικού κατώτατου μισθού. Επίσης δήλωσε: «Υποθέτω ότι το κίνημα πρέπει τώρα να σταματήσει» ύστερα απ’ την τρομοκρατική
επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου τον Δεκέμβριο, και
τελικά ένιωσε αναγκασμένη να υπενθυμίσει στους αναγνώστες ότι «ξέρετε, ο
λαός στα μπλόκα μιλάει επίσης και για την μετανάστευση» σε μια συνέντευξή
της στην ακροδεξιά έκδοση Causeur. Η δήλωσή της αυτή είναι πέρα για πέρα
αληθινή, καθώς τα κοινωνικά αιτήματα δεν αποτελούν ένα μαγικό ραβδί που
εξαφανίζει τον ρατσισμό, όμως η πρωτοκαθεδρία των κοινωνικών αιτημάτων
καθώς κι η αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια ενάντια στην αστυνομία έχει πετάξει την μπάλα εκτός του γηπέδου του FN. Όπου το FN προσπάθησε επιδεικτικά
να στηρίξει τα Κίτρινα Γιλέκα, όπως στις πρώην εξορυκτικές περιοχές του γαλλικού βορρά όπου έχει τέσσερις βουλευτές κι ένα δημοτικό συμβούλιο, το κίνημα
τελικά διαλύθηκε44.

Οι άλλες ακροδεξιές παρεμβάσεις στο κίνημα έρχονται από μικρότερες, δρο43
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μίσιες φασιστικές ομάδες. Έχουν κυρίως προσπαθήσει να «λύσουν» το ζήτημα
της βίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων συνεργαζόμενοι με την αστυνομία
και δημιουργώντας μια αυτοανακηρυγμένη «ομάδα ασφαλείας» για τις διαδηλώσεις· φυσικά, χρησιμοποιήσαν αυτή τη θέση για να προσπαθήσουν να επωφεληθούν απ’ τη διάθεση του κινήματος να παραμείνει «πολιτικά ουδέτερο»
ώστε να διώξουν τους συνδικαλιστές απ’ τις διαδηλώσεις45. Ωστόσο, αυτό τους
γύρισε μπούμερανγκ, καθώς πολλά άτομα της ομάδας ασφαλείας ταυτοποιήθηκαν απ’ τα μήντια (με τη βοήθεια ακτιβιστών της ριζοσπαστικής αριστεράς)
ως φασίστες. Συνεπώς, ο προτιμώμενος τρόπος παρέμβασής τους έχει υπάρξει
η άμεση δράση στη Λυών, τη Ναντ, τη Τουλούζη, την Μασσαλία, το Μπορντώ
και, φυσικά, το Παρίσι, όπου επιτίθονται σ’ ακροαριστερούς ακτιβιστές συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στο μπλοκ του NPA στις 27 Ιανουαρίου.

Σχεδόν κάθε σαββατιάτικη διαδήλωση αποτελεί το πεδίο σοβαρών οδομαχιών
μεταξύ φασιστών και, κυρίως αυτόνομων, αντιφασιστικών ομάδων. Κι οι δύο
αντιμαχόμενες πλευρές έχουν αναπτυχθεί μέσα απ’ τους αγώνες και την επιταχυνόμενη κρίση των τελευταίων ετών. Ενώ οι φασιστικές ομάδες χρειάζεται να
εκδιωχτούν απ’ τις διαδηλώσεις των Κίτρινων Γιλέκων, η εγγενής κουλτούρας
μυστικότητας των αυτόνομων σημαίνει ότι σπανίως προσφέρουν οποιαδήποτε
πολιτική κάλυψη για τις άμεσες δράσεις τους. Μολαταύτα, το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων προσφέρει μια συμπαγή ευκαιρία για την ανάπτυξη μιας τακτικής
ενωμένου μετώπου η οποία θα συμπληρώσει τη φυσική αντιπαράθεση με μια
πολιτική κινητοποίηση, μέσω «της διάχυσης ενός μαζικού αντιρατσιστικού κι
αντιφασιστικού μηνύματος, αποκαλύπτοντας σε κάθε Κίτρινο Γιλέκο την αλήθεια γι’ αυτές τις ναζιστικές ομάδες κι εξηγώντας γιατί χρειάζεται να εκδιωχτούν απ’ τις διαμαρτυρίες με κάθε μέσο»46. Ωστόσο, όσον αφορά το ζήτημα
της αντιπαράθεσης με τον φασισμό, οι παραδοσιακές οργανώσεις μένουν κολλημένες σε κοινότοπες γενικολογίες χωρίς κανένα πραγματικό πρακτικό επακόλουθο47, το οποίο σημαίνει ότι οι αυτόνομες ομάδες παραμένουν η μόνη
υπολογίσιμη δύναμη της αριστεράς που προτείνει μια επίφαση στρατηγικής
για την αντιμετώπιση του φασιστικού κινδύνου.

Την παραμονή της 17ης Νοεμβρίου, της πρώτης ημέρας δράσης των Κίτρινων
Γιλέκων, ο γενικός γραμματεάς του CGT, Philippe Martinez, διαχώρισε κατηγορηματικά το συνδικάτο του απ’ το ερχόμενο κίνημα, δηλώνοντας ότι ήταν
«αδύνατο να φανταστούμε το CGT να βαδίζει από κοινού με το FN», και κατη45
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γορώντας τ’ αφεντικά ότι χειραγωγούν την κινητοποίηση. Εξέφρασε την ανησυχία με την οποία εξέλαβε η ριζοσπαστική αριστερά και το εργατικό κίνημα ένα
κίνημα που κινητοποιείται εκτός των παραδοσιακών τους βάσεων, και το οποίο
εμφανίζεται να οδηγείται από δίκτυα των σόσιαλ μήντια που υποθάλπτουν καχύποπτες συνδέσεις με την ακροδεξιά. Παρομοίως, μια ορισμένη δυσπιστία
διέτρεχε τα Κίτρινα Γιλέκα, τα οποία ανησυχούσαν να μην υφαρπαχθεί το «κίνημα πολιτών» τους από κάποια οργάνωση.

Η αρχική σύγκλιση έπρεπε να γίνει από τα κάτω, μέσω σταδιακών και προσεκτικών μικρών βημάτων. Στις 22 Νοεμβρίου, οι εργάτες των διυλιστηρίων πετρελαίου κατέβηκαν σε πανεθνική απεργία για να πιέσουν τ’ αφεντικά τους κατά
τις ετήσιες μισθολογικές διαπραγματεύσεις. Στο νότιο τμήμα του Bouches-duRhône, οι απεργοί συνέπραξαν με τα Κίτρινα Γιλέκα που είχαν αποκλείσει το
διυλιστήριο της Total, σηματοδοτώντας την πρώτη έμμεση σύγκλιση μεταξύ
των συνδικαλιστών και των Κίτρινων Γιλέκων48. Όπως παρατήρησε ένας δημοσιογράφος, κάθε πλευρά αρχικά στεκόταν στις αντίθετες πλευρές του δρόμου,
στέλνοντας εκπροσώπους για να σπάσει ο πάγος. Στο λιμάνι της Σαιν-Ναζαίρ,
ένα παραδοσιακό προπύργιο της εργατικής πάλης, τα Κίτρινα Γιλέκα κατέλαβαν ένα άδειο κτήριο στα τέλη του Νοεμβρίου για να το μετατρέψουν σε «σπίτι του λαού». Όταν το δημοτικό συμβούλιο έστειλε έναν δικαστικό επιμελητή
να καλέσει τους καταληψίες ν’ αποχωρήσουν απ’ το κτήριο, το συνδικάτο των
λιμενεργατών απείλησε να κατέβει σ’ απεργία· το «Σπίτι του Λαού της Σαιν-Ναζαίρ» παραμένει μέχρι και σήμερα η έδρα των τοπικών Κίτρινων Γιλέκων, ένας
χώρος όπου οι εργαζόμενοι άνθρωποι συγκεντρώνονται και πιάνονται επ’ αυτοφώρω να ονειρεύονται μια διαφορετική κοινωνία:

Βρέθηκα μαζί με νεαρούς που είχαν παλέψει στη ZAD [Ζώνη Μεταθετημένης Διαχείρισης, ένα κίνημα ενάντια στο νέο αεροδρόμιο κοντά
στη Ναντ]. Ποτέ μου δεν κατάλαβα πραγματικά το νόημα του αγώνα
τους. Για να είμαι ειλικρινής, ακόμη και τώρα δεν το καταλαβαίνω. Εδώ
όμως είμαστε μαζί, συζητάμε, φωνάζουμε ο ένας στον άλλον κι αγκαλιαζόμαστε. Αυτό που συμβαίνει μεταξύ μας, αυτή η αλληλεγγύη, δεν
το έχω ξαναδεί ποτέ. Είναι απίστευτο. Έχει γίνει το ναρκωτικό μου49.

Υπήρχαν σημάδια ότι η κυβέρνηση επίσης ανησυχούσε για κάποια σημαντική
σύγκλιση. Όταν το συνδικάτο οδηγών φορτηγών ανακοίνωσε απεργία στις αρ48
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χές του Δεκεμβρίου αναφορικά με τις απλήρωτες υπερωρίες, παρενέβη άμεσα
η ίδια η υπουργός εργασίας σ’ υπεράσπιση των εργατών, ώστε ν’ ακυρωθεί η
απεργία.

Στις 13 Δεκεμβρίου, δημοσιεύτηκε μια ανοικτή επιστολή υπογεγραμμένη από
δεκάδες εκλεγμένους αντιπροσώπους του CGT δηλώνοντας ότι:

Οι φίλοι μας κι οι συνάδελφοί μας φοράνε κίτρινα γιλέκα. Συχνά πρόκειται για επισφαλείς εργάτες, μακριά απ’ τις μεγάλες πόλεις, που
εργάζονται σε μικρές εταιρείες ή είναι άνεργοι. Πρόκειται για εργαζόμενους ανθρώπους οι οποίοι, όπως κι εμείς, δεν τα βγάζουν πέρα.
Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό γι’ αυτούς που δεν καταφέραμε να οργανώσουμε στα συνδικάτα μας, να τους συμπαρασύρουμε στους συνήθεις αγώνες μας, να τους κινητοποιήσουμε κάτω απ’ τα συνθήματά
μας. Δεν πρέπει να ρωτήσουμε γιατί;50

Αυτό αντικατοπτρίζει ένα αυξανόμενο αίσθημα μεταξύ των μιλιτάντηδων συνδικαλιστών, οι οποίοι βρίσκονται σ’ επαγρύπνηση ύστερα απ’ το αποτέλεσμα
μιας συνάντησης μεταξύ του αποδυναμωμένου Μακρόν και των εθνικών συνδικαλιστικών ηγετών, μετά από μια ιδιαίτερα εξεγερτική σαββατιάτικη κινητοποίηση στο Παρίσι, στην οποία αποσπάστηκε βιαστικά μια κοινή δήλωση
τύπου που «καταδικάζει τη βία».

Ο Martinez συγκεκριμένα πιάστηκε στην κλασσική παγίδα του συνδικαλιστή
γραφειοκράτη, διαλυμένος μεταξύ της θέσης του ως αξιόπιστος συνομιλητής
της κυβέρνησης κι ως επικεφαλής του μεγαλύτερου μαχητικού συνδικάτου της
Γαλλίας. Μολονότι έχει γενικά υιοθετήσει μια πιο συγκρουσιακή στάση απ’ τον
προκάτοχό του, δεδομένης της κλίμακας των επιθέσεων των τελευταίων ετών,
φοβάται να καλέσει κινητοποιήσεις διαρκείας καθώς γνωρίζει ότι το CGT δεν
μπορεί να τις φέρει σε πέρας μόνο του. Το γεγονός ότι η άλλη μεγάλη συνδικαλιστική ομοσπονδία, το CFDT, στηρίζει την κυβέρνηση, φαίνεται να καταδικάζει τον Martinez σε μια σχεδόν απολογητική, παθητική στάση, καλώντας σε
διακοπτόμενες ημέρες συνδικαλιστικών δράσεων στις 5 Φεβρουαρίου και τις
19 Μαρτίου.
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Όμως, ανεξαρτήτως των ταλαντώσεων της κορυφής, το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων έχει ανεβάσει την πολιτική θερμοκρασία της χώρας και δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για τοπικές απεργίες για βασικά ζητήματα. Ο Μακρόν, σε μια
ομιλία του ύστερα απ’ τις δεκεμβριανές ταραχές στο Παρίσι, ενθάρρυνε τ’ αφεντικά να παίξουν τον ρόλο τους και να δώσουν στους εργάτες τους μπόνους στο
τέλος του έτους, μ’ αντάλλαγμα φορολογικές εξαιρέσεις για τα μπόνους άνω
των 1.000€. Σχεδόν κάθε μεγάλη γαλλική πολυεθνική, ματσωμένη κι αγχωμένη να βοηθήσει τον αποδυναμωμένο Μακρόν, απάντησε σ’ αυτή την έκκληση,
όμως άλλα αφεντικά όχι. Αυτό ενθάρρυνε τη διάδοση τοπικών απεργιών «για
το μπόνους του Μακρόν» σ’ εταιρείες με καλά εδραιωμένη συνδικαλιστική παρουσία, αλλά όχι μόνο σ’ αυτές: εργάτες στη Derichebourg, υπεργολάβο της
Airbus, οργάνωσαν μόνοι τους μια «συλλογικότητα εξαγριωμένων εργατών»
και κατέβηκαν σ’ απεργία με την καθυστερημένη στήριξη ενός τοπικού τμήματος ενός συνδικάτου, με δύο άλλα συνδικάτα να παίρνουν το μέρος των αφεντικών και να καταγγέλουν την «ανεύθυνη συμπεριφορά»51 των εργατών – οι
πικετοφορίες τους είχαν περισσότερα Κίτρινα Γιλέκα απ’ ότι συνδικαλιστές. Οι
εργαζόμενοι λιανικής της Apple κατέβηκαν αναπάντεχα σ’ απεργία την παραμονή των Χριστουγέννων, αναβιώνοντας τα τοπικά συνδικάτα, καταλήγοντας
όχι να κερδίσουν ένα μπόνους, μα μια μόνιμη μισθολογική αύξηση.

Αυτοί οι σκόρπιοι και τοπικοί αγώνες ρίχνουν φως στα μελλοντικά καθήκοντα
του εργατικού κινήματος. Καθώς ο νόμος Ελ Κομρί εδραιώνεται, οι επιθέσεις
στους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας θα προκύπτουν αυξανόμενα απ’ το
εσωτερικό των εταιρειών, ιδίως όπου τα μαχητικά συνδικάτα είναι αδύναμα,
οπότε θα χρειαστεί μια τοπική οικοδόμηση αντίστασης. Τα συνδικάτα θα χρειαστεί να πάρουν αυτό το καθήκον πολύ περισσότερο στα σοβαρά και θ’ αντιμετωπίσουν δυσκολίες, όμως οι απεργίες για το «μπόνους του Μακρόν» δείχνουν
ότι η γενική πολιτική κατάσταση μπορεί να διαχυθεί σε μια πολλαπλότητα τοπικών αγώνων, και τα συνδικάτα πρέπει ν’ αδράξουν αυτή την ευκαιρία.

Μια κρίση ηγεμονίας

Τα Κίτρινα Γιλέκα αποτελούν το πιο πρόσφατο σύμπτωμα της μακράς οργανικής κρίσης που περνάει η άρχουσα τάξη. Ο Γκράμσι περιέγραψε την οργανική
κρίση ως μια μακροχρόνια οικονομική κρίση την οποία η άρχουσα τάξη αποτυγχάνει να επιλύσει, επιτρέποντας έτσι στην κρίση να μολύνει σταδιακά το
ιδεολογικό και πολιτικό πεδίο της κοινωνίας, ταπεινώνοντας την ηγεμονία της
51
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άρχουσας τάξης.

Μεταξύ των επαναστατών μαρξιστών, ήταν πράγματι ο Γκράμσι εκείνος που
αρνήθηκε περισσότερο συστηματικά τη τάση υποβάθμισης του κράτους στα
«ειδικά σώματα ενόπλων» του (αστυνομία, στρατός, φυλακές, κλπ) και πρότεινε τρόπους με τους οποίους η αστική τάξη κέρδιζε τη συγκατάβαση των
υποτελών τάξεων – ή τουλάχιστον μιας πλειοψηφίας τους διεκδικώντας για
την κυριαρχία της μια καθολική εγκυρότητα που ενσαρκώνει με τον έναν ή τον
άλλο τρόπο το «κοινό συμφέρον». Σίγουρα, η θεωρία της ηγεμονίας είναι μια
θεωρία του κράτους, ενός κράτους όμως το οποίο «δεν αποτελεί πλέον απλώς
ένα όργανο καταναγκασμού, που επιβάλλει από τα πάνω τα συμφέροντα της
κυρίαρχης τάξης. Τώρα, στην ολοκληρωμένη μορφή του, έχει γίνει ένα δίκτυο
κοινωνικών σχέσεων για την παραγωγή συναίνεσης, για την ενσωμάτωση των
υποτελών τάξεων στο επεκτατικό εγχείρημα της ιστορικής ανάπτυξης της ηγετικής κοινωνικής ομάδας»52.

Παραφράζοντας τη διάσημη μεταφορά του Γκράμσι, το φρούριο της αστικής
τάξης δεν προστατεύεται μόνο από τείχη που τα περιπολούν ένοπλοι φρουροί,
μα περιβάλλεται από χαρακώματα και φολιδωτούς λαβύρινθους οι οποίοι εξυπηρετούν στο να παραπλανήσουν κι αποθαρρύνουν τους δυνητικούς επιτιθέμενους, ενώ στο εσωτερικό του φρουρίου τα πάντα συνεχίζουν να λειτουργούν
ως έχουν. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η ηγεμονία των κυρίαρχων αποτελεί
ένα ιδεολογικό τέχνασμα εις βάρος αφελών μαζών, ένα απλό παζάρι ανόητων
το οποίο πρέπει ν’ αποταχθεί διανοητικά μ’ εξορκισμό ξέχωρα από την πολιτική
πάλη ενάντια στο κράτος, ή υποκαθιστώντας τη53. Αντ’ αυτού, η ηγεμονία της
άρχουσας τάξης διασφαλίζεται μέσω αυτού που ο Γκράμσι αποκαλεί «κοινωνία
των πολιτών», ένα δίκτυο σχηματισμένο από ρεφορμιστικά κόμματα διάφορων ειδών, συνδικάτα, σχολεία και πανεπιστήμια, πολιτιστικούς συλλόγους, τα
μήντια, κλπ, και το οποίο εμφανίζεται να δίνει στην ιδεολογία των κυρίαρχων
μια συγκεκριμένη, υλική πραγμάτωση στην έμπρακτη ζωή των ανθρώπων.

Παρότι εδώ δεν είναι ο χώρος για μια συνεκτική κριτική της έννοιας της κοινωνίας των πολιτών στον Γκράμσι, πρέπει μολαταύτα να διερωτηθούμε πως
52
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Ο Chris Harman έγραψε για «επίδοξους διανοούμενους που θέλουν να παριστάνουν
ότι μάχονται στη ταξική πάλη μέσω μιας “θεωρητικής πρακτικής”, μιας “πάλης για πνευματική ηγεμονία”, ενώ στην πραγματικότητα το μόνο που προωθούν είναι τις ακαδημαϊκές τους καριέρες». Βλέπε Harman, 1977.
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οι σημερινοί κυρίαρχοι συντηρούν την ηγεμονία τους – και πως μπορούμε να
την υπονομεύσουμε. Γράφοντας το 1977, ο Chris Harman τονίζει ότι ο ανεπτυγμένος καπιταλισμός «χαρακτηρίζεται απ’ το φαινόμενο της “απάθειας” – μια
ελάττωση της μαζικής συμμετοχής στις πολιτικές και πολιτιστικές ενώσεις [...]
μια συγκεντροποίηση της ιδεολογικής εξουσίας, την εξατομίκευση των μαζών
-με την κρίσιμη εξαίρεση της συνδικαλιστικής οργάνωσης στον χώρο εργασίας- και μιας αποδυνάμωσης των παλιών πολιτικών και πολιτιστικών οργανώσεων»54. Σ’ αυτό μπορούμε να προσθέσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες και το
λεγόμενο «κράτος πρόνοιας», τα οποία δεν αποτελούν -συνήθως- κέντρα ιδεολογικής εξουσίας, μα υπηρετούν στην υλική νομιμοποίηση των ιδεολογικών
ισχυρισμών του ολοκληρωμένου κράτους. Πράγματι, ακόμη κι αν έχουν αποσαθρωθεί απ’ την άρχουσα τάξη μέσω της πάλης, η κρατική παροχή δημόσιων
υπηρεσιών κι επιδομάτων στη Γαλλία έχει υπάρξει μέχρι πρόσφατα κεντρική
στον πολιτικό λόγο της άρχουσας τάξης αναφορικά με «το γαλλικό κοινωνικό
μοντέλο» και το «δημοκρατικό συμβόλαιο».

Η τάση προς την «εξατομίκευση» έχει αποδεδειγμένα επιταχυνθεί στη νεοφιλελεύθερη εποχή, υπονομεύοντας την ικανότητα των μεγάλων συνδικάτων
και ρεφορμιστικών κομμάτων να εκφράσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, μα τη διοχετεύει επίσης μακριά απ’ τα κέντρα εξουσίας· κατ’ αυτό τον τρόπο, έπαιξαν τον ρόλο της βαλβίδας ασφαλείας προστατεύοντας την αστική τάξη από
αναπάντεχες καταστροφικές εκρήξεις. Αυτό συνέβη περισσότερο καθαρά το
1968 όταν η CGT και το Κομμουνιστικό Κόμμα μπορέσαν να εκτονώσουν την
επαναστατική ενδεχομενικότητα της μεγαλύτερης έως εκείνη την εποχή γενική
απεργίας, διασφαλίζοντας, ομολογουμένως, σημαντικές υλικές υποχωρήσεις
απ’ την άρχουσα τάξη.

Όμως, αυτή η «βαλβίδα ασφαλείας» δεν είναι ενεργή μόνο σε περιόδους ανοικτής πάλης· ακόμη κι όταν η απάθεια κι η εξατομίκευση προχωρούσε, η μετατροπή της εκλογικής πολιτικής σ’ εθνικό θέαμα κάλυψε την παθητική συναίνεση μ’ ένα πέπλο ενεργητικής προσκόλλησης, ενώ η γενική τοπική εμφύτευση
ρεφορμιστικών κομμάτων, αυτό το κρίσιμο μα συχνά παραμελημένο θερμόμετρο, σταδιακά φθειρόταν.

Τίποτα απ’ αυτά δεν σημαίνει ότι το «ειδικό σώμα ενόπλων» θα παρέμβει μόνο
αφότου όλα τα ιδεολογικά φράγματα υποκύψουν. Με τα λόγια του Γκράμσι:
54
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Η «κανονική» άσκηση της ηγεμονίας σ’ αυτό που έχει γίνει το κλασσικό
πεδίο του κοινοβουλευτικού καθεστώτος, χαρακτηρίζεται απ’ τον συνδυασμό της βίας και της συναίνεσης που εξισορροπούνται με διάφορους τρόπους, χωρίς η βία να παραβιάζει υπερβολικά τη συναίνεση,
προσπαθώντας μέχρι και να κάνει τη βία να παρουσιαστεί ως να βασίζεται στη συναίνεση της πλειοψηφίας, εκφρασμένη απ’ τα λεγόμενα
όργανα της κοινής γνώμης -τις εφημερίδες κι τις ενώσεις- τα οποία,
συνεπώς, σ’ ορισμένες περιστάσεις, πολλαπλασιάζονται τεχνητά55.

Συνεπώς, η παραγωγή της πλειοψηφικής συναίνεσης στις φιλελεύθερες δημοκρατίες διαρκώς συνδυάζεται με τη βίαιη καθυπόταξη μιας μειονότητας, ή
ακριβέστερα, μιας πολλαπλότητας μειονοτήτων, υπό ένα συγκεντροποιημένο
ιδεολογικό φράγμα το οποίο στοχεύει, αν όχι να κερδίσει τη συγκατάθεση της
πλειοψηφίας, τουλάχιστον να διασφαλίσει την ήσυχη αδιαφορία της προς την
καταστολή. Ο κρατικός ρατσισμός παίζει προφανώς έναν κρίσιμο ρόλο στην
κάλυψη της καταπίεσης μιας μειοψηφίας διαιρώντας τους εργάτες.

Ωστόσο, σ’ αντίθεση με τα τούβλα και τη λάσπη, τα χαρακώματα και τους
λαβύρινθους, η κοινωνία των πολιτών είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ένας
ιστός κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων οικοδομημένων επί μιας οικονομικής
βάσης. Η μακροχρόνια οικονομική κρίση κι οι νεοφιλελεύθερες «λύσεις» της,
οι οποίες αυξάνουν τη φτώχεια και την ανεργία συρρικνώνοντας τις δημόσιες υπηρεσίες, πολλαπλασιάζει τα βάσανα των υποτελών τάξεων και σταδιακά
φθείρει τα πλεονεκτήματα της κοινωνίας των πολιτών και την υλική κι ιδεολογική της ικανότητα να περιορίσει τη δυσαρέσκεια· έτσι, η ζυγαριά του ολοκληρωμένου κράτους γέρνει όλο και περισσότερο προς τον κατασταλτικό μηχανισμό
του, ενισχύοντάς τον και διευρύνοντας την έκτασή του, ώστε ν’ αντιμετωπίσει
τις πολλαπλές εστίες των αντιτιθέμενων, όπως είναι εμφανές απ’ την αρχή του
κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων.

Συμπέρασμα

Η έμφαση του άρθρου στην αδυναμία του Μακρόν πηγάζει από μια ανάλυση
της ιστορικής φάσης της ταξικής πάλης στη Γαλλία, η οποία μπορεί να συνοψι55
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στεί ως εξής: η εκλογή του Μακρόν ήρθε σε μια περίοδο που μια ριζοσπαστικοποιημένη άρχουσα τάξη βρισκόταν σε επιτακτική ανάγκη να εφαρμόσει περαιτέρω νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, δεδομένης της ύφεσης του γαλλικού
καπιταλισμού συγκριτικά με τους διεθνείς ανταγωνιστές του – αυτό υπήρξε
το ιστορικό καθήκον του Μακρόν. Την ίδια στιγμή, λόγω των μεταρρυθμίσεων
των τελευταίων δεκαετιών και των αντιστάσεων της εργατικής τάξης, σταδιακά
τα παραδοσιακά κόμματα της άρχουσας τάξης έχασαν τη φερεγγυότητά τους,
οδηγώντας στην καταστροφική τους κατάρρευση το 2017. Έτσι, ο κλήρος έπεσε
στον Μακρόν να θεσπίσει περαιτέρω βίαιες μεταρρυθμίσεις επί ενός πολιτικού
πεδίου που αυξανόμενα πολώνεται μεταξύ της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς. Με άλλα λόγια, η γαλλική άρχουσα τάξη ετοιμαζόταν για μια πολυεπίπεδη επίθεση στους εργάτες και τους φτωχούς, χωρίς όμως τα παραδοσιακά
ηγεμονικά πολιτικά εργαλεία της, τα οποία είχε αναγκαστεί να θυσιάσει στις
προηγούμενες μάχες. Δεν αποτελεί αυτό τη συνταγή μιας κρίσης;

Τούτων λεχθέντων, η κλίμακα, το βάθος κι η αντοχή του κινήματος των Κίτρινων
Γιλέκων εξέπληξε τους πάντες – έδειξε πόσο βαθιά είναι ριζωμένη στο λαϊκό
έδαφος η πικρία προς την αστική τάξη, προσωποποιημένη στον αλαζόνα Μακρόν. Το κίνημα, όποια κι αν είναι η μοίρα του, έχει βγάλει εκατοντάδες χιλιάδες
εργαζόμενους ανθρώπους απ’ την απάθεια και την εξατομίκευση κι ανέβασε το
ηθικό τους, θέτοντάς τους στη σκηνή της ιστορίας. Χίλιες φορές αποτελεσματικότερα απ’ την ακροαριστερή προπαγάνδα, τα Κίτρινα Γιλέκα αποκάλυψαν
εμπράκτως μπροστά σ’ ένα ολόκληρο έθνος το άσχημο, καταναγκαστικό πρόσωπο του κράτους, της αστυνομίας του και των δικαστικών του, καθώς και τη
ταξική απέχθεια και το αγνό μίσος με το οποίο η αστική τάξη κι οι μηντιακοί
λακέδες τους αντιμετωπίζουν τις εργαζόμενες μάζες. Επίσης, τα Κίτρινα Γιλέκα σήκωσαν δίχως έλεος το πέπλο που κάλυπτε την αδυναμία του δικού μας
στρατοπέδου. Πρόκειται για μια πικρή ειρωνεία της ιστορίας ότι, σε μια περίοδο τόσο ευνοϊκή για τη διάδοση των επαναστατικών ιδεών και πρακτικών,
μια περίοδο όπου ολόκληροι τομείς της εργατικής τάξης ψάχνουν, συνειδητά
ή ασυνείδητα, γι’ αντικαπιταλιστικές απαντήσεις, βλέπουμε την παραδοσιακή
αντικαπιταλιστική αριστερά σε μια κατάσταση απάθειας κι αποδιοργάνωσης,
πλήρως ανίκανη ν’ ανταπεξέλθει στο ύψος της ιστορικής περίστασης.

Η κρίση του κέντρου, της οποίας τα Κίτρινα Γιλέκα αποτελούν τόσο σύμπτωμα
όσο κι επιταχυντή, μπορεί επίσης να ωφελήσει την ακροδεξιά. Αν και τα Κίτρινα
Γιλέκα αναίρεσαν τις κινδυνολογικές προβλέψεις που είδαν στο πρόσωπό τους
το νέο πρόσωπο του φασισμού, δεν μπορούμε ωστόσο ν’ αναμένουμε ότι τα
Κίτρινα Γιλέκα δεν διαπερνιούνται από ρατσισμό. Αυτός είναι ο λόγος που η
παρέμβαση της αντιρατσιστικής ακροαριστεράς υπήρξε τόσο σημαντική, και
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πρέπει να λειτουργήσει ως πάτημα για την οικοδόμηση ενός ευρείου αντιρατσιστικού ενωμένου μετώπου για την αντιμετώπιση του FN και των μικρότερων
φασιστικών ομάδων.

Έτσι, οι επαναστάτες έχουν μπροστά τους μια δύσκολη μάχη για την ανοικοδόμηση των οργανώσεών τους και την προώθηση μιας αντιρατσιστικής κι αντιφαστικής ατζέντας, το έργο αυτό όμως δεν είναι απέλπιδο. Παρά τις επίσημες
ήττες του 2016 (Ελ Κομρί) και της άνοιξης του 2018 (απεργία σιδηροδρομικών),
το κεφάλαιο που άνοιξε ο αγώνας «ενάντια στον εργασιακό νόμο και τον κόσμο
του» δεν έχει τελειώσει. Η ορμή του 2016, του 2017 και του 2018 έχει καθορίσει την ανισομερή μα ενθουσιαστική παρέμβαση της αριστεράς στο κίνημα
των Κίτρινων Γιλέκων, κι η ορμή αυτή θα συνεχίσει ν’ αναπτύσσεται όσο οι
ταξικοί ανταγωνισμοί κι η γενικευμένη πολιτική κρίση εντείνονται τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια.
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Κίτρινα γιλέκα: ποιος θα ωφεληθεί από το κίνημα;1
Αποτελούν τα «κίτρινα γιλέκα» ένα λαϊκίστικο κίνημα που ανοίγει τον δρόμο
στην άκρα δεξιά; Το ερώτημα είναι απότομο. Πέρα από την κοινωνική καχυποψία που εκφράστηκε από ορισμένους σχολιαστές απέναντι στις λαϊκές τάξεις,
των οποίων η άκρα δεξιά αποτελεί ορισμένες φορές την έκφραση, παραμένει
αναγκαίο να αναμετρηθούμε με αυτό το ερώτημα για πολλούς λόγους.
Καταρχήν, όλες οι κοινωνιολογικές έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι
ανάμεσα στα κίτρινα γιλέκα και τους υποστηρικτές τους βρίσκεται ένας μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων της άκρας δεξιάς. Ενώ αυτοί δεν πλειοψηφούν, η παρουσία αυτού του πολιτικού προσανατολισμού αμφισβητεί την ικανότητα των
κίτρινων γιλέκων να συγκροτηθούν σε κίνημα υπεράσπισης της δημοκρατίας
και της κοινωνικής προόδου. Έπειτα, πέντε μήνες μετά την έναρξη του κινήματος, η βιομηχανία δημοσκοπήσεων τοποθετεί τον Εθνικό Συναγερμό πολύ πιο
μπροστά από όλους τους άλλους σχηματισμούς που αντιτίθενται στον μακρονισμό.
Η πανταχού παρουσία αυτών των ποσοτικών στοιχείων προτρέπει ένα μέρος
των μήντια να θεωρήσουν το κόμμα της άκρας δεξιάς ως τον φυσικό υποδοχέα
της τρέχουσας αγανάκτησης σε αυτή τη χώρα. Είναι επομένως αδύνατον να
αγνοηθεί το ζήτημα του κινδύνου ακροδεξιοποίησης της κινητοποίησης που
σηκώνουν τα κίτρινα γιλέκα. Τελικά, οφείλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το ερώτημα από τη στιγμή που ο κοινωνιολόγος Luc Rouban δημοσίευσε μια έρευνα2, της οποίας τα συμπεράσματα μοιάζουν να υποδεικνύουν
ότι μεταξύ των υποστηρικτών του κινήματος κυριαρχούν λαϊκιστικές πολιτικές
απόψεις και ότι η Μαρίν Λε Πεν αποτελεί την κύρια προσωπικότητα που θα
βγει κερδισμένη από το κίνημα των κίτρινων γιλέκων.
Αυτή η ερμηνεία της πολιτικοποίησης του κινήματος με ακροδεξιό τρόπο δεν
επιβεβαιώνεται από την πληθώρα συλλογικών ερευνών που εμφανίστηκαν
από τον νοέμβρη και μετά. Μολονότι σε ορισμένα σημεία, όπως η κοινωνικοεπαγγελματική σύνθεση του κινήματος, τα αποτελέσματα των αναλύσεων
συγκλίνουν πολύ, η εργασία προσδιορισμού των πολιτικών δυναμικών του κινήματος μένει ακόμα να πραγματοποιηθεί. Στην πραγματικότητα, μερικές φορές οι έρευνες σκιαγραφούν αντιφατικές ιδεολογικές τοποθετήσεις κάνοντας
τη συζήτηση ιδιαίτερη σύνθετη.
Το παρακάτω άρθρο γράφτηκε από την κολλεκτίβα Quantité Critique και δημοσιεύτηκε
στο mediapart.fr με τον τίτλο “Gilets jaunes: à qui va profiter le movement?” στις 19
Απριλίου 2019.
1

https://www.sciencespo.fr/actualites/actualités/les-«-gilets-jaunes-»-une-transition-po
puliste-de-droite/3939.
2
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Εδώ πρόκειται να αξιολογήσουμε την υπόθεση, σύμφωνα με την οποία τα κίτρινα γιλέκα αποτελούν την ενσάρκωση ενός λαϊκισμού που ευνοεί την άκρα
δεξιά· εκκινώντας από αναλύσεις που καθοδηγήθηκαν από διαφορετικές ομάδες κοινωνιολόγων και πολιτολόγων, βασιζόμενοι εξίσου στις δικές μας εργασίες που έλαβαν χώρα εκεί. Ο πολλαπλασιασμός των δεδομένων μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση, προκαλώντας την κυκλοφορία αριθμών και αποτελεσμάτων που δεν παράχθηκαν με την ίδια μέθοδο ούτε επί των ίδιων ερωτηθέντων.
Εντούτοις, αυτό μπορεί να μετατραπεί σε πλεονέκτημα. Καθεμία από τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν προσπαθεί να συλλάβει μια ιδιαίτερη διάσταση
του κινήματος. Το ερωτηματολόγιο που δίνεται πρόσωπο-με-πρόσωπο ευνοεί για παράδειγμα την ενσωμάτωση θέσεων που εκφράζονται ανοιχτά, ενώ οι
έρευνες μέσω Internet επιτρέπουν, χάρις στην ανωνυμία, να τραβηχτεί το πέπλο όσον αφορά θέσεις των οποίων είναι πιο δύσκολο να αναλάβει κανείς την
ευθύνη. Ομοίως, η ποικιλία των ερωτηθέντων που προσεγγίστηκαν από τις διάφορες έρευνες επιτρέπει να γίνουν αντιληπτές οι διαφορές πολιτικοποίησης
στη βάση της απόστασης από την καρδιά του κινήματος.
Ποιες είναι οι συνέπειες της κινητοποίησης πάνω στα διαφορετικά τμήματά
της; Ευνοώντας μια προσέγγιση που διακρίνει το ενεργό κίτρινο γιλέκο από
τους υποστηρικτές του, αξιολογούμε τις διαφορετικές λογικές πολιτικής υποκειμενοποίησης επί τω έργω μεταξύ της καρδιάς και της περιφέρειας του κινήματος. Αυτή η διάκριση επιτρέπει λοιπόν να μετριάσουμε την ιδέα, σύμφωνα
με την οποία το κίνημα συντηρεί μια τάση προς τον «λαϊκισμό» που ωφελεί
κυρίως τον Εθνικό Συναγερμό.

1- Το αίνιγμα των ενεργών κίτρινων γιλέκων: η μη πίθανη ήττα της
άκρας δεξιάς
Όλες οι έρευνες συγκλίνουν στην ιδέα, σύμφωνα με την οποία η είσοδος στο
κίνημα των κίτρινων γιλέκων εκκινεί από έντονα πολωμένες πολιτικές θέσεις.
Μια πρώτη οδός για τον χαρακτηρισμό αυτών των θέσεων οδηγεί στο να
παρατηρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται στον άξονα αριστεράς-δεξιάς. Εντούτοις, ένα από τα μείζονα χαρακτηριστικά του κινήματος είναι
η πλειοψηφική άρνηση αναφοράς σε αυτόν τον αντιθετικό τύπο. Η έρευνα του
Sciences Po-Grenoble, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη δεκέμβρη 2018 μέσω
της ιντερνετικής διακίνησης ενός ερωτηματολογίου σε ομάδες Facebook των
κίτρινων γιλέκων χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, δίνει τα παρακάτω ποσοστά:
60% των ερωτηθέντων δεν τοποθετήθηκαν, αλλά μεταξύ αυτών που το έκαναν,
η αριστερά έχει ένα μικρό προβάδισμα.
Η έρευνα της κολλεκτίβας Quantité Critique, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα
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με μια παρεμφερή μέθοδο και την ίδια περίοδο, δίνει παρόμοια αποτελέσματα: πάνω από 50% «ούτε-ιστές», 12% των ατόμων τοποθετημένων στα δεξιά
(εκ των οποίων 7% στην άκρα δεξιά) και 15% στα αριστερά (εκ των οποίων
3,6% στην άκρα αριστερά). Συνολικά, προσθέτοντας το «ούτε αριστερά, ούτε
δεξιά» και τις μη-απαντήσεις, 70,2% των κίτρινων γιλέκων του δείγματος δεν
τοποθετούνται στον άξονα αριστεράς-δεξιάς.
Καθώς αυτή η αντίθεση δεν συνιστά κατάλληλο σημείο αναφοράς παρά μόνο
για περίπου το ένα τρίτο του δείγματος στην περίπτωση των δυο ερευνών, είναι αναγκαίο να χαρακτηρίσουμε πολιτικά τα κίτρινα γιλέκα με ένα άλλο μέσο:
την ψήφο στον πρώτο γύρω των προεδρικών εκλογών το 2017. Στην έρευνα της
Quantité Critique3, η Μαρίν Λε Πεν και ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν είναι δίπλα-δίπλα,
παίρνοντας ο καθένας 19% των ψήφων των ερωτηθέντων. Παρά τις σημαντικές
διακυμάνσεις, όλες οι έρευνες υποδεικνύουν τη σημαντική παρουσία ψηφοφόρων του Εθνικού Μετώπου [προδρόμου του Εθνικού Συναγερμού]. Αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι, σύμφωνα με ένα καλά εδραιωμένο συμπέρασμα
της εκλογικής κοινωνιολογίας, ένα μέρος των μη-απαντήσεων κρύβει ψηφοφόρους της Μαρίν Λε Πεν, είναι πιθανό ότι η ψήφος στην άκρα δεξιά υπήρξε η
κύρια επιλογή του υπό εξέταση πληθυσμού το 2017.
Πρέπει όμως να παραμένουμε συνετοί, όταν θέτουμε σε κίνηση αυτά τα ποσοτικά στοιχεία. Αν και προσφέρουν ένα πολύτιμο στιγμιότυπο των συσχετισμών
δυνάμεων στον μήνα νοέμβριο του 2018, δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις συνέπειες της κινητοποίησης σε βάθος χρόνου. Το ζήτημα της θέσης του Εθνικού
Συναγερμού πρέπει επομένως να τίθεται με δυναμικό τρόπο: πώς εξηγείται, με
δεδομένο ένα τέτοιο ποσοστό κίτρινων γιλέκων που ψήφισαν τη Μαρίν Λε Πεν,
η αποτυχία του ΕΣ να ηγεμονεύσει το κίνημα;
Παρά τις απόπειρες των μιλιτάντηδων της άκρας δεξιάς να το κατευθύνουν, ειδικά με την έντονη προπαγάνδα γύρω από τη Συνθήκη του Μαρακές τον μήνα
νοέμβριο, η ξενοφοβία παρέμεινε περιθωριακή εντός των εσωτερικών συζητήσεων. Το ζήτημα της μετανάστευσης ποτέ δεν εμφανίστηκε ως αποφασιστικό
διακύβευμα. Οι διεκδικητικές πλατφόρμες των κίτρινων γιλέκων έχουν τη δυνατότητα με τρόπο χωρικά εντοπισμένο και χρονικά ακριβή να συμπεριλάβουν
την επιθυμία περιορισμού της μετανάστευσης, αλλά στη μεγάλη πλειοψηφία
των περιπτώσεων, κάτι τέτοιο δεν προέκυψε4.
Έτσι οι διεκδικήσεις στηρίχθηκαν μάλλον στην επαναφορά του Φόρου Αλληhttps://www.humanite.fr/enquete-les-gilets-jaunes-ont-ils-une-couleur-politique-6653
60.
3

https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/03/15/l-immigration-angle-mort-du-gr
and-debat_5436504_823448.html.
4
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λεγγύης στην Περιουσία ή στο ύψος των μισθών. Ο πολιτολόγος Samuel Hayat5
υπογράμμισε εξάλλου τη συνάφεια της έννοιας της «ηθικής οικονομίας» που
ανέπτυξε ο E.P. Thompson για να ερμηνεύσει τις αξίες των κίτρινων γιλέκων:
υπήρχε μια σιωπηρή ηθική συναίνεση πάνω σε έναν νόμιμο τρόπο οργάνωσης
της οικονομίας, ο οποίος υπονομεύτηκε από τις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις.

Το «να μπορώ να ζήσω» ως κεντρική διεκδίκηση
Επιπλέον, στις παρεμβάσεις τους, εκπρόσωποι όπως ο François Boulo ή ο
Jérôme Rodriguez συστηματικά υπεράσπιζαν την ιδέα ότι οι διεκδικήσεις
«ενάντια στους μετανάστες» δεν είχαν θέση εντός του κινήματος. Ακόμα και
οι εκπρόσωποι που από την αρχή του κινήματος είχαν ταυτιστεί με την άκρα
δεξιά, για παράδειγμα o Maxime Nicolle, εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να μην
τραφεί δημόσια ο ρατσιστικός λόγος. Μόνο κοιτώντας από αυτή την ιδιαίτερα
δηλωτική οπτική γωνία μπορούμε να κατανοήσουμε το γεγονός ότι ο Benjamin
Cauchy, ένας μιλιτάντης του Debout La France που παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό εκτός των καταλήψεων και των διαδηλώσεων, υπήρξε ένας από τους πολύ
λίγους που υποστήριξε ότι η «μεγάλη συζήτηση» λογόκρινε το ζήτημα της μετανάστευσης.
Αυτή η τοποθέτηση των μηντιακών φιγούρων, των οποίων η στρατηγική στοχεύει πλειοψηφικά στον εξοβελισμό του ζητήματος της μετανάστευσης, είναι
ευθέως ανάλογη αυτής που συναντάμε σε πολλούς κατά τόπους κόμβους. Ο
ρόλος των υπεύθυνων αυτών των τόπων κινητοποίησης υπήρξε, από αυτή την
οπτική γωνία, κρίσιμος κατά την εξέλιξη των συζητήσεων. Αυτοί και αυτές δέσμευσαν πολύ συχνά τα κίτρινα γιλέκα να μην τοποθετούνται στη βάση θέσεων
που θα έθεταν σε κίνδυνο την ενότητα του κινήματος.
Το ζήτημα της μετανάστευσης δεν εμφανίζεται ούτε προς τα έξω (προκηρύξεις,
πανό, κλπ.) ούτε στα θέματα που εγείρονται κατά τις συλλογικές συζητήσεις.
Κατά την κυκλοφορία των ερωτηματολογίων, προέκυψε πράγματι ότι η μεγάλη
πλειοψηφία των κίτρινων γιλέκων είχε καθαρή ματιά όσον αφορά τι αποτελεί
αντικείμενο του κινήματος και τι όχι. Το ζήτημα της μετανάστευσης έγινε αντιληπτό ως «θέμα που προκαλεί αγανάκτηση», ικανό να διασπάσει τις κοινωνικές και οικονομικές διεκδικήσεις που είχαν επιπλέον διατυπωθεί. Από τα 700
ερωτηματολόγια που μελέτησαν οι ερευνητές του Κέντρου Émile-Durkheim
του Bordeaux, μόνο 22 αναφέρουν τη μετανάστευση.
Μια τέτοια πλαισίωση της συζήτησης –η οποία συνδέεται με το γεγονός ότι
ένα πολύ σημαντικό τμήμα των κίτρινων γιλέκων, που απέχει από τις εκλογές ή
https://blogs.mediapart.fr/edition/mondes-possibles-cycle-de-rencontres/article/0702
19/les-gilets-jaunes-l-economie-morale-et-le-pouvoir-samuel-haya.
5
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ψηφίζει αριστερά, υιοθετεί αποφασιστικά αντιρατσιστικές θέσεις– κατέστησε
ανεπαρκείς τις απόπειρες πολιτικοποίησης στη βάση αυτών των ζητημάτων.
Στο επίπεδο της καθημερινότητας, η πολεμική σχετικά με τον αντισημιτισμό,
ως τέτοια, δεν αποτέλεσε αντικείμενο καμίας πολιτικής δουλειάς εκ μέρους
των υπευθύνων των κόμβων, καθόσον εμφανιζόταν στους συμμετέχοντες ως
ένα μηντιακό δημιούργημα εξωτερικό του κινήματος.
Αυτό το θάψιμο της ξενοφοβίας ορισμένων φραξιών των κίτρινων γιλέκων είναι μάλλον πολύ βαθύ. Τους οδηγεί στην άσκηση αυτοελέγχου όταν παίρνουν
δημόσια θέση προκειμένου να διατηρείται η ενότητα του κινήματος· συμπεριλαμβανομένων αυτών που ψηφίζουν Μαρίν Λε Πεν, οι οποίοι οδηγούνται να
συγχρωτιστούν με τους υποστηρικτές της άκρας αριστεράς.
Αυτοί οι τελευταίοι επιδεικνύουν μεγάλη πειθαρχία όταν εκφράζουν τη θέση
τους δημόσια. Διαχωρίζουν αυτό που αφορά τις εσωτερικές πεποιθήσεις από
τη γνώμη που πρέπει να συνεισφέρει στη συλλογική συζήτηση. Στο Oise για
παράδειγμα, επί 43 εκλογέων της Μαρίν Λε Πεν που συμμετέχουν στο κίνημα
και ρωτήθηκαν από την Quantité Critique, μόνο τέσσερις εκτιμούν ότι το κίνημα πρέπει να πάρει θέση για τη μετανάστευση.
Προφανώς, είναι δύσκολο να μετρηθούν οι συνέπειες αυτού του αυτοελέγχου
πάνω στις πολιτικές υποκειμενικότητες. Παράγει ο αυτοέλεγχος την αποτελεσματική υποτίμηση των ιδεών της άκρας δεξιάς ή απλώς την απόκρυψη των
πάντοτε σημαντικών ξενοφοβικών συμπεριφορών; Μόνο οι μελλοντικές έρευνες πάνω στις ιδεολογικές και εκλογικές τοποθετήσεις των κίτρινων γιλέκων θα
επιτρέψουν να τεκμηριωθεί ένας απολογισμός του κινήματος.
Μπορούμε παρόλα αυτά να σημειώσουμε ότι για την άκρα δεξιά η ξενοφοβία
δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο, μια ιδιαίτερη και απομονωμένη διάσταση της πολιτικοποίησης. Αντιστοιχεί αντίθετα στο πρίσμα μέσω του οποίου γίνεται κατανοητό το σύνολο των πολιτικών διακυβευμάτων: τα οικονομικά
προβλήματα οφείλονται στους μετανάστες εργαζόμενους, η ανασφάλεια αποτελεί συνέπεια μιας υποτιθέμενης μη-ενσωμάτωσης.
Αυτή η τάση των κίτρινων γιλέκων να λογοκρίνουν κάθε ξενοφοβική διάσταση
του πολιτικού λόγου και να παράγουν μια ομιλία, εντός της οποίας δεν υπάρχει
καθόλου η ανάγκη να ονοματιστεί ο ξένος ως αποδιοπομπαίος τράγος, μπορεί
μόνο να ωφελήσει την παραγωγή εναλλακτικών και χειραφετητικών κοινωνιών. Αυτό το εκπληκτικό γεγονός, δεδομένης της πολιτικής στράτευσης ενός
μέρους των συμμετεχόντων, δεν φάνηκε να ενδιαφέρει τα κανάλια συνεχούς
ροής πληροφορίας· αυτά τα τελευταία μάλλον κάλυψαν τις σπάνιες αντισημίτικες ή ρατσιστικές ενέργειες, με τρόπο αντίθετο από αυτόν που οργανώθηκε
η εσωτερική συζήτηση στο κίνημα.
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2 – Από την κοινωνική κρίση στη δημοκρατική κρίση
Η περιθωριοποίηση της ξενοφοβίας επέτρεψε στο κίνημα να επενδύσει σε
μια διεκδικητική βάση γύρω από το «να μπορούμε να ζήσουμε» ως κεντρική διεκδίκηση. Αυτό το «να μπορούμε να ζήσουμε», το οποίο τονίστηκε από
την έρευνα του Science Po-Grenoble, «εμφανίζεται σε διεκδικήσεις που είναι
βαθιά αγκυρωμένες στην καθημερινότητα (απώλεια αγοραστικής δύναμης,
ανεπαρκείς μισθοί και συντάξεις, μπούχτισμα με τη φορολογία...), οι οποίες
δηλώνουν την επιθυμία των κίτρινων γιλέκων “να μπορούν να ζήσουν από την
εργασία τους και όχι απλώς να επιβιώνουν”»6.
Η πρόσδεση στο διακύβευμα της αναβάθμισης της εργασίας αποτελεί συνέπεια της πλειοψηφικής παρουσίας των πιο επισφαλών κομματιών των λαϊκών
τάξεων. Οι ερευνητές του Science Po-Grenoble εντοπίζουν έτσι στο δείγμα τους
74% επισφαλή άτομα [ένα ποσοστό που βασίζεται στη βαθμολογία EPICES, η
οποία χρησιμοποιείται σε ορισμένες διοικητικές υπηρεσίες όπως η κοινωνική
ασφάλιση – στσ], ενώ στο δείγμα της Quantité Critique 89% των κίτρινων γιλέκων δηλώνουν ότι «δυσκολεύονται να τα φέρουν βόλτα στο τέλος του μήνα».
Αντίστροφα, μια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε από το ινστιτούτο
Elabe7 δείχνει ότι το 27% των ατόμων που «δυσκολεύονται στο τέλος του μήνα»
δηλώνουν κίτρινα γιλέκα, δηλαδή 7 μονάδες πάνω από τον μέσο όρο. Η καρδιά
της κινητοποίησης αποτελείται έτσι από εν ενεργεία εργαζόμενους, τους οποίους το Κέντρο Émile-Durkheim υπολογίζει σε 75%, ενώ η ομάδα του Sciences
Po-Grenoble υπολογίζει σε 67%.

Η κοινωνική σύγκρουση εκτοπίστηκε εκτός των τειχών της επιχείρησης
Αν και η γεωγραφική θέση και το ζήτημα των μεταφορών χρησίμευσαν ως πυροκροτητές, τα κίτρινα γιλέκα πολύ γρήγορα κυριεύτηκαν από μισθολογικά διακυβεύματα. Η πρωτοτυπία του κινήματος βασίζεται αναμφίβολα στη λογική
της παράκαμψης των κλασσικών μηχανισμών συλλογικής διαπραγμάτευσης.
Από τα τέλη νοέμβρη, το εύρος του αιτήματος για αύξηση των μισθών τοποθετεί την αγοραστική δύναμη στην καρδιά των διεκδικήσεων.
Ακόμα περισσότερο εκπληκτικό είναι το γεγονός ότι αυτές οι διεκδικήσεις δεν
απευθύνθηκαν ούτε στους εργοδότες ούτε στους εκπροσώπους τους· αποδέκτης είναι το Κράτος. Αυτή η πρωτοτυπία τέθηκε λίγο επί τάπητος από τους
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/01/26/qui-sont-vraiment-les-gilets-jaunesles-resultats-d-une-etude-sociologique_5414831_3232.html.
6

https://elabe.fr/wp-content/uploads/2018/11/20181128_elabe_bfmtv_les-francais-etles-gilets-jaunes.pdf.
7
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σχολιαστές, αν όχι από την υπερβολικά κλασσική οπτική γωνία της κρίσης του
συνδικαλισμού. Στην πραγματικότητα, αυτή εξηγείται από τη συγκεκριμένη
εμπειρία της μισθωτής εργασίας και την κρίση των ιστορικών μηχανισμών συλλογικής διαπραγμάτευσης.
Όσοι κινητοποιήθηκαν μοιάζουν να προέρχονται κυρίως από μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από λιγότερο οξυμένη κοινωνική συγκρουσιακότητα. Η έρευνα πεδίου που διεξήχθη από την Quantité Critique στο Oise δείχνει πράγματι, ανάμεσα στους μισθωτούς των πολύ μικρών και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, την καθαρή υπερεκπροσώπηση των ατόμων που δηλώνουν μια
«φιλική» ή «εγκάρδια» σχέση με τους υπαλλήλους (άνω των τριών τετάρτων),
οι οποίοι συχνά είναι ενσωματωμένοι στην ομάδα αυτών που θεωρούνται ότι
εργάζονται.
Απέναντι στη θετική φιγούρα του μικρού εργοδότη και στην πραγματικότητα
των χρηματοπιστωτικών δυσκολιών των μικρών δομών, η συλλογική δράση σε
τέτοια κλίμακα σπάνια εξετάζεται. Όταν οι συμμετέχοντες στις καταλήψεις στο
Oise ρωτήθηκαν για τις πρόσφατες διεκδικήσεις τους σχετικά με τις αυξήσεις
μισθού, ήταν επιφυλακτικοί. Οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν στην ερώτηση «Έχετε ζητήσει αύξηση από τον εργοδότη σας;» το επιβεβαιώνουν: «Για να
κάνω τι;», «Η απάντηση είναι ήδη γνωστή...».
Υπό αυτές τις συνθήκες, η κοινωνική σύγκρουση εκτοπίζεται εκτός των τειχών
της επιχείρησης και έξω από τις εργάσιμες ημέρες. Το κίνημα των κίτρινων γιλέκων αποτελεί επομένως έκφραση της μη δυνατότητας διαπραγμάτευσης στο
επίπεδο της επιχείρησης, όπως αυτή είχε γίνει αντιληπτή από τις κυβερνήσεις
Σαρκοζύ και Ολλάντ.
Είναι άρα φυσιολογικό να διαπιστώνεται ότι το Κράτος είναι ο φορέας που
εγκαλείται από τους συμμετέχοντες. Παρόλα αυτά, αυτή η κρίση της συλλογικής διαπραγμάτευσης συνδυάζεται με την άρνηση του Κράτους να προτείνει
μια λύση στις μισθολογικές διεκδικήσεις που εκφράζονται μέσω του μεγάλου
σημαίνοντος της αγοραστικής δύναμης· μιας αμφίσημης έννοιας που εμποδίζει την έκφραση του μισθολογικού ζητήματος, αλλά επιτρέπει τη συσσωμάτωση διάφορων άλλων κοινωνικών αιτημάτων σχετικά με το ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα, τα επιδόματα αναπηρίας ή, ως έναν βαθμό, το ύψος των συντάξεων.
Οι προτάσεις της κυβέρνησης τον δεκέμβριο κρίθηκαν ανεπαρκείς, αλλά και
στον ίδιο βαθμό αποκλίνουσες από το αντικείμενο των διεκδικήσεων. Η «μεγάλη συζήτηση» έδειξε εξάλλου την επιθυμία της εξουσίας να εκτοπίσει το
μισθολογικό ζήτημα, το οποίο ούτε θίχτηκε, ούτε ελήφθη υπόψη από μια κυβέρνηση που επαναλαμβάνει παρόλα αυτά ότι πρέπει «η εργασία να αξίζει». Η
καχυποψία απέναντι στην εξουσία, και ως έναν βαθμό τις «ελίτ», δεν αποτελεί
επομένως απαραίτητα έκφραση εχθρότητας απέναντι στην κρατική διαιτησία
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ή «λαϊκίστικης» ζέσης των λαϊκών τάξεων που κινητοποιήθηκαν. Προκύπτει
από την απουσία διάθεσης από την πλευρά της κυβέρνησης να λάβει υπόψη
τα κοινωνικά αιτήματα που βρίσκονται στην καρδιά της διαμαρτυρίας.
Αυτή η κατάσταση μπλοκαρίσματος ερμηνεύει εξάλλου την ανάδυση θεσμικών
διεκδικήσεων: ευνοημένη από τις μιλιτάντικες πρακτικές που εμφανίστηκαν
στο κίνημα (συναντήσεις στους κόμβους, αυτόνομες ομάδες δράσης, γενικές
συνελεύσεις, forum στα κοινωνικά δίκτυα), το δημοκρατικό ζήτημα πράγματι
εισήχθη συμπληρωματικά στην καρδιά των διεκδικήσεων.
Το RIC έγινε η πολιτική πρόταση που συμβόλισε τα αδιέξοδα ενός Κράτους, το
οποίο διστάζει να παρέμβει. Αποτελεί μια από τις απαντήσεις που δόθηκαν
από τις λαϊκές τάξεις στην κρίση μεσολάβησης. Η έρευνα της διεκδικητικής βάσης τείνει επομένως να εξοβελίζει την υπόθεση της πολιτικοποίησης με ακροδεξιό τρόπο των φορέων που ενεπλάκησαν στην καρδιά της κινητοποίησης,
διότι τα κύρια διακυβεύματα (μισθολογικό ζήτημα, δημοκρατία) δεν συντονίζονται με το πολιτικό φαντασιακό της άκρας δεξιάς.

3 - Από την καρδιά στο περιθώριο του κινήματος, μια πολιτικοποίηση σε ομόκεντρους κύκλους;
Είναι όμως αδύνατον να βγει από τη μέση το ζήτημα της επιτυχίας της άκρας
δεξιάς και των αντιδραστικών θέσεων στο περιθώριο του κινήματος, ανάμεσα
στους δηλωμένους υποστηρικτές των κίτρινων γιλέκων. Όπως θυμίσαμε εξετάζοντας τη δημοσκόπηση που παρουσίασε ο Luc Rouban, αλλά και τη δηλωμένη
πρόθεση ψήφου για τις ευρωπαϊκές εκλογές, ο Εθνικός Συναγερμός μοιάζει να
είναι η αντιπολιτευτική δύναμη που ωφελήθηκε περισσότερο από την τρέχουσα κρίση.
Παραμένει όμως χρήσιμο να μην πραγμοποιούμε τα κίτρινα γιλέκα θεωρώντας
τα ένα ομοιογενές σύνολο. Μεταξύ των καταληψιών των κόμβων, των cyberακτιβιστών του Facebook και τους απλούς υποστηρικτές που δεν κινητοποιήθηκαν, οι γνώμες που παρατηρήθηκαν σε διάφορες κλίμακες ποικίλουν υπερβολικά για να επιτρέψουν μια τέτοια υπεραπλούστευση.
Η κλίμακα της παρατήρησης έχει επομένως καθοριστική επιρροή στα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις έρευνες. Αυτό μας οδηγεί να κάνουμε την
υπόθεση μιας σχηματοποίησης του κινήματος σε ομόκεντρους κύκλους. Διαπιστώνεται μια επιτυχία του λόγου της άκρας δεξιάς στα εξωτερικά περιθώρια
που κινητοποιήθηκαν λίγο, ευαίσθητα καθώς είναι στις αντιδραστικές θεματικές. Από την άλλη, αυτές οι ιδέες δεν κατόρθωσαν να εισέλθουν στον σκληρό
πυρήνα των ενεργών κίτρινων γιλέκων παρά μόνο πολύ δύσκολα. Είναι επιτακτικό να αποσυνδέσουμε αυτά τα δυο επίπεδα ανάλυσης για να κατανοήσουμε
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πώς, με δυναμικό τρόπο, η ενεργός συμμετοχή στο κίνημα παράγει μια πολιτική κοινωνικοποίηση κατάλληλη να απομακρύνει αυτούς που συμμετέχουν στις
συζητήσεις της άκρας δεξιάς.
Στο περιθώριο της κινητοποίησης βρίσκουμε ένα τμήμα του πληθυσμού που
υποστηρίζει τα κίτρινα γιλέκα, αλλά δεν συμμετέχει ενεργά στην εξέγερσή
τους. Κατά την έρευνα πάνω σε αυτόν τον πληθυσμό, τα εθνικά δείγματα είναι
ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα. Χαρακτηρίζεται, όπως το δείχνει ο Luc Rouban, από
την υιοθέτηση πολλών απόψεων της άκρας δεξιάς. Στην ανάλυσή του, η εχθρότητα προς τους μετανάστες, η επιθυμία επαναφοράς της θανατικής ποινής και
η επιθυμία απόσυρσης του νόμου που επιτρέπει τον γάμο ομοφυλοφίλων συγκεντρώθηκαν εντός ενός δείκτη ανοχής. Δείχνει με τον τρόπο αυτό ότι το 65%
των ατόμων που στηρίζουν πολύ τα κίτρινα γιλέκα έχουν έναν χαμηλό δείκτη
ανοχής, έναντι μόνο 38% αυτών που δεν τα υποστηρίζουν.
Ο Luc Rouban παρουσιάζει εξίσου τη στήριξη στα κίτρινα γιλέκα ως κυριαρχούμενη από αντιλήψεις που ο ίδιος αξιολογεί ως «λαϊκίστικες» εξαιτίας της κριτικής που αυτές ασκούν στις ελίτ και της επιθυμίας συμμετοχής στο κίνημα. Το
να αξιολογείς ως λαϊκισμό τη νόμιμη δυσπιστία και τη διεκδίκηση περισσότερο
συμμετοχικών θεσμών, σημαίνει να παίρνεις το ρίσκο να συντηρείς μια ορισμένη διανοητική σύγχυση, την οποία μπορεί να αξιοποιεί μια μερίδα των μήντια. Ο όρος λαϊκισμός χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά για να απαξιώσει τις
προσδοκίες ενός μέρους του πληθυσμού για περισσότερη πολιτική συμμετοχή.

Προϋποθέσεις μιας ταξικής συνείδησης
Αυτός ο τρόπος έρευνας –που συνίσταται στη διασταύρωση, επί των εθνικών
δειγμάτων, της γνώμης για το κίνημα με τις πολιτικές ιδέες– δεν επιτρέπει να
γίνουν πλήρως αντιληπτές οι δυναμικές πολιτικοποίησης επί τω εργω στην
καρδιά του κινήματος ούτε να εκτιμηθούν στην πολυπλοκότητά τους τα πολιτικά διακυβεύματα που εγείρονται από τα κίτρινα γιλέκα. Πράγματι, η ανάλυση
μιας μόνο ομάδας ετερογενών μεταξύ τους ερωτηθέντων (τα κίτρινα γιλέκα και
τα άτομα που τα υποστηρίζουν) δεν επιτρέπει να εκτιμηθούν οι συνέπειες του
βαθμού συμμετοχής πάνω στην ιδεολογική τοποθέτηση.
Αποδεικνύεται λοιπόν αναγκαίο να συμπληρωθεί αυτή η αφετηρία με τη διάκριση μεταξύ ενεργών κίτρινων γιλέκων και απλών υποστηρικτών, για να γίνει
γνωστή η πραγματική κατανομή των ακροδεξιών απόψεων στο εσωτερικό του
κινήματος8.
Διαβάστε στο παρακάτω άρθρο τις απαντήσεις του Luc Rouban πάνω σε αυτό το σημείο: https://www.mediapart.fr/journal/france/180419/gilets-jaunes-la-recherche-aussis-est-mobilisee.
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Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, λίγα δεδομένα που σχετίζονται με δειγματοληψίες
σε εθνικό επίπεδο αντιλαμβάνονται τη σημασία αυτής της διάκρισης. Μόνο το
ινστιτούτο Kantar9, σε μια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 21 και
25 Φεβρουαρίου, κατά την 15η πράξη του κινήματος, έκανε τη διαφοροποίηση
μεταξύ ενεργών συμμετεχόντων και υποστηρικτών. Δείχνει ότι τα ενεργά κίτρινα γιλέκα είναι λιγότερο αυταρχικά και ξενόφοβα από ό,τι οι απλοί υποστηρικτές. Αυτά τα στοιχεία ισχύουν για την ξενοφοβία: 50% των ενεργών κίτρινων
γιλέκων θεωρούν ότι υπάρχουν «υπερβολικά πολλοί μετανάστες στη Γαλλία»,
έναντι 54% των υποστηρικτών τους (σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο του 44%).
Οι ενεργοί συμμετέχοντες πέφτουν ορισμένες φορές ακόμα και κάτω από τον
εθνικό μέσο όρο. Σχετικά με την ισλαμοφοβία, το 43% των ενεργών συμμετεχόντων θεωρεί ότι «δίνουμε υπερβολικά πολλά δικαιώματα στους μουσουλμάνους», έναντι 51% των υποστηρικτών τους και 45% του εθνικού μέσου όρου.
Τα άτομα που συμμετείχαν στο κίνημα είναι επομένως ελαφρά λιγότερο ισλαμοφοβικά από τον μέσο όρο των Γάλλων, κάτι που αποτελεί ένα αποτέλεσμα
σημαντικό και σε πλήρη αντίθεση με την ακροδεξιοποίηση του κινήματος.
Το ίδιο ισχύει για την ευαισθησία απέναντι στον λόγο περί ασφάλειας: το 60%
των ενεργών κίτρινων γιλέκων πιστεύει ότι η δικαιοσύνη «δεν είναι αρκετά αυστηρή με τους μικροπαραβάτες», έναντι 72% των ατόμων που τα υποστηρίζουν, ενώ ο μέσος όρος είναι 64%. Όσον αφορά τη γνώση του αν θα έπρεπε «να
δοθεί πολύ περισσότερη εξουσία στην αστυνομία», το 31% των ενεργών συμμετεχόντων συμφωνούν, έναντι 45% αυτών που τα υποστηρίζουν, με τον εθνικό μέσο όρο στο 49%. Αυτά τα δυο τελευταία σημεία εξηγούνται καλά από την
αστυνομική και δικαστική καταστολή που χτυπάει το κίνημα, αλλά δείχνουν
όμως τον σκεπτικισμό των κίτρινων γιλέκων απέναντι στον λόγο περί «χαλαρότητας», εμβληματικού παρόλα αυτά της ακροδεξιάς σκέψης.
Από την άλλη, στο εσωτερικό του κύκλου των κίτρινων γιλέκων που ήταν πιο
ενεργά και που κινητοποιήθηκαν περισσότερο, αυτή η δυσκολία των ιδεών
της άκρας δεξιάς να διαπεράσουν τον ενεργό πυρήνα του κινήματος βασίζεται
σε δυο στοιχεία: Καταρχήν, βασίζεται σε μια στρατηγική θεώρηση την οποία
έχουμε ήδη υπενθυμίσει: η ανάγκη για ενότητα των λαϊκών τάξεων, οι οποίες
προσδιορίζονται κατά προτεραιότητα από τις υλικές συνθήκες τους· κάτι που
επιτρέπει στους «επιδοματίες», οι οποίοι βρίσκονται στο στόχαστρο του ακροδεξιού λόγου, να συνομαδωθούν με την κινητοποίηση.
Έπειτα, βασίζεται σε μια εμπειρία πολιτικής υποκειμενοποίησης, χαρακτηριστικής αυτού του πρωτότυπου κινήματος. Αναφερόμαστε εδώ στις εργασίες

https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/03/12/marine-le-pen-ne-realise-pas-lopa-esperee-sur-le-mouvement-des-gilets-jaunes_5434643_823448.html.
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του κοινωνιολόγου Raphaël Challier10 που πραγματοποίησε μια εθνογραφική
έρευνα του κινήματος σε ένα χωριό της Lorraine, το οποίο κινητοποιήθηκε σε
ιδιαίτερο βαθμό και όπου η Μαρίν Λε Πεν πήρε εύκολα την πρώτη θέση στον
πρώτο γύρο των δυο τελευταίων προεδρικών εκλογών11.
Παρατηρεί ότι η ενεργός συμμετοχή στο κίνημα –δηλαδή στην κατάληψη κόμβων και στις διαδηλώσεις– προκαλεί συναντήσεις μεταξύ κατηγοριών του πληθυσμού που δεν συγχρωτίζονται υπό κανονικές συνθήκες, στις οποίες αναδύεται «ένα αίσθημα κοινού ανήκειν» μεταξύ αυτών που «έχουν κοινό το ότι είναι
μικροί».
Αυτές οι νέες εκφράσεις αλληλεγγύης απαιτούν τη χρήση ευφημισμών κατά
την περιγραφή των κομματικών διαιρέσεων και των κρίσεων που εκφέρουν οι
μεν προς τους δε. Ο Raphaël Challier παραθέτει για παράδειγμα αυτόν τον μιλιτάντη του ΕΣ που φοβάται «ότι θα τσακωθεί με κόσμο αν πει τις απόψεις
του», όπως ακριβώς ένας μιλιτάντης της Ανυπότακτης Γαλλίας που αποφεύγει
το θέμα της πολιτικής, επειδή «όλος ο κόσμος δεν συμφωνεί, και αυτό προκαλεί προβλήματα».
Σύμφωνα με τον ερευνητή, αυτό το «λαϊκό μεταξύ μας» υποσκάπτει την τριγωνική συνείδηση· πρόκειται για την τάση που ταυτοποιήθηκε από τον Olivier
Schwartz12 και αφορά τον τρόπο που οι λαϊκές τάξεις συγκροτούνται ως διπλά
αντιπαρατιθέμενες, ταυτόχρονα ενάντια στους πάνω (τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ) και ενάντια στους κάτω (τους μετανάστες, τους άνεργους, τους «επιδοματίες»)· οι τελευταίοι όμως ανατιμώνται εξαιτίας της δράσης τους εντός
της κινητοποίησης. Αυτή η τριμερής αναπαράσταση της κοινωνίας αφήνει έτσι
χώρο μεταξύ των κίτρινων γιλέκων, μέσω μιας επιταχυνόμενης διαδικασίας
κοινωνικοποίησης ανάμεσα σε τμήματα των λαϊκών τάξεων που συναντιούνται για πρώτη φορά, για μια δυαδική αναπαράσταση που αντιπαραθέτει τους
προνομιούχους στους εκμεταλλευόμενους· κάτι που μοιάζει πολύ με τις προϋποθέσεις μιας ταξικής συνείδησης.
Προφανώς, αυτή δεν είναι ορατή εντός των εθνικών συσχετισμών δύναμης, οι
οποίοι γίνονται αντιληπτοί μέσω των δημοσκοπήσεων που προηγούνται των
ευρωεκλογών. Δυο αιτίες ερμηνεύουν δυνητικά αυτή τη μη μεταφρασιμότητα
του κινήματος σε προθέσεις ψήφου προς τα αριστερά: το μικρό δημογραφικό
βάρος των ενεργών κίτρινων γιλέκων τα οποία θα κινητοποιηθούν κατά τη διhttps://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/080319/la-mobilisation-des-gilets-jaunes
-dans-un-bourg-rural-de-lorraine.
10

Δες εδώ την παρέμβασή της κατά το MediapartLive στο Commercy: https://www.
mediapart.fr/journal/france/300119/mediapartlive-en-direct-avec-les-gilets-jaunes-decommercy.
11
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https://laviedesidees.fr/IMG/pdf/20090922_schwartz.pdf.
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άρκεια των ευρωεκλογών, μαζί με την απονομιμοποίηση του κομματικού συστήματος.
Παρά την πρώιμη στήριξη της Ανυπότακτης Γαλλίας και του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, η αριστερά εμφανίζεται για πολλά κίτρινα γιλέκα (τόσο τα
ενεργά όσο και οι υποστηρικτές) ως ανίκανη να γίνει η φωνή των λαϊκών προσδοκιών. Αυτή η κρίση στη σχέση της αριστεράς με τις λαϊκές τάξεις άνοιξε ένα
παράθυρο ευκαιρίας, το οποίο η άκρα δεξιά μπόρεσε να αντιληφθεί πολύ πριν
το κίνημα των κίτρινων γιλέκων.
Μέχρι σήμερα, οι πολιτικές οργανώσεις της αριστεράς στοιχημάτιζαν περισσότερο στη συστράτευση με τους φορείς που κινητοποιούνται για τους σκοπούς
τους παρά στη δουλειά πειθούς μεταξύ των υποστηρικτών που σχηματίζουν
ένα φωτοστέφανο γύρω από το κίνημα. Είναι παρόλα αυτά εκεί που παίζεται η
αποφασιστική μάχη σήμερα.
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