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Κατά τη διάρκεια της κρίσης του οικονομικού και πολιτικού
συστήματος στην Ελλάδα, οι άνθρωποι ψάχνουν διέξοδο από τον
καπιταλισμό. Άρχισαν να μιλάνε για Άμεση Δημοκρατία. Ποια
οικονομία θα ήταν συμβατή με την άμεση δημοκρατία;
Με τον όρο άμεση δημοκρατία, θεωρώ ότι εννοείς πως στο
πολιτικό πεδίο οι άνθρωποι καθορίζουν οι ίδιοι τις πολιτικές
και τα αποτελέσματα. Ή τουλάχιστον τα καθορίζουν όσο αυτό
είναι οργανωτικά δυνατό. Επομένως, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στη
συμμετοχή, τις συνελεύσεις, κ.ο.κ.
Ένα τέτοιο πολιτικό σύστημα απαιτεί ανθρώπους που, στην
υπόλοιπη ζωή τους, εκπαιδεύονται να έχουν απόψεις, να τις
καλλιεργούν, να τις εκφράζουν, να τις υποστηρίζουν. Επομένως,
για να είναι μια οικονομία συμβατή, δεν πρέπει να διαχωρίζει
τους ανθρώπους, έτσι ώστε μια μεγάλη πλειοψηφία να είναι
πειθαρχημένη και ελλιπώς προετοιμασμένη για την πολιτική
συμμετοχή. Επίσης, δεν πρέπει να δίνει σ’ ορισμένους ανθρώπους
που παίρνουν πολιτικές αποφάσεις τα υλικά μέσα με τα οποία θα
μπορούν να διαστρεβλώνουν τις πολιτικές σχέσεις προς το
συμφέρον τους.
Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία δεν πρέπει να γεννάει ταξικούς
διαχωρισμούς με μία κυρίαρχη τάξη και μία ή περισσότερες
υποδεέστερες τάξεις. Αν η οικονομία γεννάει ταξικό διαχωρισμό,
όχι μόνο αντιβαίνει στις αρχές της αληθινής δημοκρατίας στο
οικονομικό πεδίο, αλλά λειτουργεί ως σχολείο για τους
ανθρώπους, διδάσκοντας στα μέλη της κυρίαρχης τάξης ότι έχουν
δικαιώματα και προνόμια – χαρίζοντάς τους γνώση,
αυτοπεποίθηση, ικανότητες και την τάση να κυριαρχούν όχι μόνο

στην οικονομία αλλά, εξαιτίας της συνήθειας και των συνθηκών,
και στην πολιτική επίσης–, ενώ επιπλέον τους παρέχει πλούσια
μέσα για να διατηρούν και να επεκτείνουν τα πλεονεκτήματά
τους. Διδάσκει στα μέλη των κατώτερων τάξεων ότι δεν έχουν
δικαιώματα και προνόμια. Τους ληστεύει τη δυνατότητα
πρωτοβουλιών, μειώνει τη γνώση και την αυτοπεποίθησή τους,
εξασθενεί τις ικανότητές τους και τους ενσταλάζει την τάση να
είναι υποτακτικοί και πειθήνιοι όχι μόνο στην οικονομία αλλά,
εξαιτίας της συνήθειας και των συνθηκών, και στην πολιτική.
Επομένως, θεωρώ ότι η απάντηση είναι ότι χρειαζόμαστε μια
αταξική οικονομία την οποία εγώ και πολλοί άλλοι αποκαλούμε
συμμετοχική. Πρόκειται για μια οικονομία που βασίζεται σε
τέσσερις θεμελιώδεις θεσμικές δεσμεύσεις:
Εργατικά και καταναλωτικά αυτοδιαχειριζόμενα συμβούλια,
αντί για ιδιωτική ιδιοκτησία και ιεραρχική λήψη
αποφάσεων
Αμοιβή με βάση τη διάρκεια, την ένταση και το βαθμό
δυσκολίας της κοινωνικά χρήσιμης εργασίας (καλύπτοντας
τις ανάγκες των ανθρώπων όταν επιβάλλεται από ιατρικούς
ή άλλους λόγους), αντί για αμοιβή με βάση την
ιδιοκτησία, την ισχύ, το αποτέλεσμα ή μόνο με βάση τις
ανάγκες των ανθρώπων
Ισορροπημένα πλέγματα απασχόλησης που εξισορροπούν τις
θετικές συνέπειες εκείνων των εργασιών που αυξάνουν τις
δυνατότητες των ανθρώπων, αντί για τον καπιταλιστικό
καταμερισμό της εργασίας που περιλαμβάνει μονοπώληση από
λίγους των θέσεων που αυξάνουν τις δυνατότητες των
ανθρώπων, οι οποίοι για το λόγο αυτό εξουσιάζουν τους
υπόλοιπους
Και συμμετοχικό σχεδιασμό (ή συλλογική διαπραγμάτευση
των εισροών και των εκροών), αντί για αγορές, κεντρικό
σχεδιασμό ή συνδυασμό των δύο για την κατανομή πρώτων
υλών, εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών.
Μπορείς να μας εξηγήσεις λίγο περισσότερο το συμμετοχικό
σχεδιασμό; Πώς λειτουργεί και γιατί δεν επιλέγουμε πιο

γνώριμες μεθόδους, όπως οι αγορές ή ο κεντρικός σχεδιασμός;
Ποια είναι η λειτουργία των Επιτροπών Διευκόλυνσης (Iteration
Facilitation Boards);
Μια οικονομία πρέπει ν’ αποφασίζει, με κάποιο τρόπο, πόση
ποσότητα από κάθε αγαθό ή υπηρεσία παράγεται, πόση
καταναλώνεται, πού θα δουλεύουν οι άνθρωποι, πού θα
χρησιμοποιούνται οι πρώτες ύλες, κ.ο.κ. Οι αγορές και ο
κεντρικός σχεδιασμός επιτελούν αυτή τη λειτουργία με τρόπους
που υπονομεύουν τη δικαιοσύνη, την ισότητα, την
αυτοδιαχείριση. Για παράδειγμα, ο κεντρικός σχεδιασμός είναι
αυταρχικός – περιλαμβάνει μια ιεραρχική δομή με την τάξη των
συντονιστών πάνω από την τάξη των εργαζόμενων, και οδηγεί,
επίσης, σε αυταρχικό κράτος. Οι αγορές, που είναι η πλέον
συνηθισμένη επιλογή, περιλαμβάνει αγοραστές και πωλητές που
προσπαθούν εξαπατήσουν ο ένας τον άλλο. Ακόμη και χωρίς
ιδιωτική ιδιοκτησία, διεξάγεται ένας πόλεμος του καθένα
εναντίον όλων, στον οποίο οι καλοί τερματίζουν τελευταίοι. Η
αντικοινωνική συμπεριφορά επιβάλλεται αν κάποιος θέλει να
πετύχει. Επειδή ο χρονικός ορίζοντας των αποφάσεων είναι
μικρός και εξαιτίας του εγγενούς κινήτρου για συσσώρευση και
της αδυναμίας να ληφθούν υπόψη οι ευρείες κοινωνικές και
περιβαλλοντικές συνέπειες που επηρεάζουν τους ανθρώπους πέρα
από τους άμεσους αγοραστές και πωλητές, οι αγορές
υποβαθμίζουν, επίσης, σε σημείο πιθανής εξόντωσης, το
περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Τέλος, παρόλο που απαιτεί
μεγαλύτερη συζήτηση για να περιγραφεί πλήρως, με την εσωτερική
λογική τους, οι αγορές γεννούν ταξικούς διαχωρισμούς και
ανταμείβουν με βάση την ισχύ και το αποτέλεσμα του καθενός. Με
λίγα λόγια, οι αγορές παραβιάζουν τις νόρμες που έχουν οι
ευσυνείδητοι και ευαίσθητοι άνθρωποι σχετικά με το πώς
επιθυμούν να ζουν.
Ο συμμετοχικός σχεδιασμός, σ’ αντίθεση με τις αγορές και τον
κεντρικό σχεδιασμό, περιλαμβάνει εργαζόμενους και καταναλωτές
που συλλογικά και συνεργατικά διαπραγματεύονται την ατομική
και συλλογική παραγωγή και κατανάλωση. Στην ουσία,
τα

συμβούλια των εργαζομένων και οι καταναλωτές ως άτομα αλλά και
ως μέλη συμβουλίων για τις οικογένειες, τις γειτονιές, τις
περιφέρειες, κ.ο.κ., συμμετέχουν σε μια κοινή διαβούλευση,
ανταλλάσοντας πληροφορίες σχετικές με τον υπολογισμό του
αληθινού κοινωνικού κόστους και τα οφέλη πιθανών επιλογών,
καταλήγοντας σε αποφάσεις, με τις οποίες, τελικά, ο καθένας
συμμετέχει και προσφέρει αναλόγως στο ατομικό και στο
κοινωνικό επίπεδο της ζωής. Μια πλήρης περιγραφή θα ήταν πολύ
μεγάλη για τη συνέντευξη αυτή, αλλά είναι δημοσιευμένη στο
διαδίκτυο και σε έντυπα, για κάθε ενδιαφερόμενο.
Όσο για τις επιτροπές διευκόλυνσης – αυτό δεν είναι κάτι
ασυνήθιστο. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής ζωής δεν
παράγουμε μόνο ποδήλατα, βιολιά, καλαμπόκι κ.ο.κ., αλλά
χρειάζεται επίσης να συγκεντρώνουμε πληροφορίες και να τις
επεξεργαζόμαστε, ως μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για
τον καταμερισμό εισροών-εκροών. Αυτή η δουλειά γίνεται, όπως
όλες οι άλλες εργασίες σαν την παραγωγή καλαμποκιού ή
ποδηλάτων, απ’ ορισμένους ανθρώπους που συμμετέχουν στα
ισορροπημένα πλέγματα απασχόλησης και αμείβονται όπως ανέφερα
παραπάνω, απλώς στην περίπτωση αυτή οι θέσεις εργασίας τους
λέγονται επιτροπές διευκόλυνσης. Συλλέγουν δεδομένα και τα
κάνουν διαθέσιμα σ’ ολόκληρο τον πληθυσμό. Όσοι ενδιαφέρονται,
και πάλι, θα μπορούσαν να διαβάσουν περισσότερα και να δουν
ότι αυτά τα καθήκοντα διευκολύνουν και ομαλοποιούν κάποιες
εργασίες που πρέπει να γίνουν, αλλά δεν χαρίζουν οποιαδήποτε
ανάρμοστη εξουσία στους εργαζόμενους εκεί.
Πώς θα είναι αυτή η οικονομία διασυνδεδεμένη με τη λήψη
πολιτικών αποφάσεων σε συνθήκες άμεσης δημοκρατίας; Τι γίνεται
αν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της οικονομίας και της λήψης
πολιτικών αποφάσεων;
Αυτά τα δύο, πολιτική και οικονομία, προφανώς πρέπει να
παντρεύονται, όπως και οι άλλες πτυχές της κοινωνικής ζωής,
όπως π.χ. ο πολιτισμός και η οικογένεια. Αυτό θέτει ένα
ζήτημα, για το οποίο μίλησα παραπάνω. Κάθε κεντρική πτυχή της
κοινωνίας είναι, στην ουσία, ένα είδος σχολείου που επηρεάζει

τη συνείδησή μας, τις συνήθειες, τις τάσεις κλπ. Η επίδραση
της καθεμιάς στους ανθρώπους πρέπει να είναι συμβατή με τις
ανάγκες των άλλων πτυχών της κοινωνικής ζωής, για ανθρώπους με
συγκεκριμένες δυνατότητες και κλίσεις. Επομένως, όπως ανέφερα
προηγουμένως, η οικονομία πρέπει να επιδρά στους ανθρώπους
έτσι ώστε οι άνθρωποι, μέσα από την οικονομική τους ζωή, να
προετοιμάζονται, να αποκτούν τη δυνατότητα και την τάση να
λειτουργούν όπως απαιτεί το πολιτικό σύστημα, και το ίδιο
ισχύει για τους υπόλοιπους συνδυασμούς, όπως οικονομία και
οικογένεια ή πολιτική και πολιτισμός, κ.ο.κ.
Ωστόσο, όπως επισήμανες στην ερώτηση, υπάρχει κι ένα άλλο
ζήτημα. Τι γίνεται αν η πολιτική επιβάλει μια νόρμα στην οποία
η οικονομία πρέπει να υποταχθεί; Μπορεί να το κάνει αυτό; Η
απάντηση, για μια συμμετοχική οικονομία, είναι ναι, με την
προϋπόθεση ότι η νόρμα είναι συμβατή με την αταξικότητα, την
ισότητα, κλπ. Επομένως, ναι, μπορεί να επιβληθεί μια νόρμα που
να περιορίζει τις οικονομικές επιλογές, αποφάσεις ή
διευθετήσεις, ίσως για πολιτισμικούς λόγους, ή για ιατρικούς,
ή για οικολογικούς ή για οτιδήποτε – και τότε η νόρμα πρέπει
να εφαρμοστεί. Ο μόνος λόγος για τον οποίο θα υπήρχε πρόβλημα
θα ήταν αν η νόρμα κυριολεκτικά ανέτρεπε τη βασική λογική μιας
τέτοιας οικονομίας, το οποίο δεν θα συνέβαινε, εφόσον η
οικονομία και η πολιτική θεμελιώνονταν στις ίδιες αξίες.
Στη συμμετοχική οικονομία, το προϊόν αποφασίζεται από τη
συλλογική αυτοδιαχείριση, στα συμβούλια εργαζομένων, στις
οικογένειες, τα τοπικά συμβούλια καταναλωτών, κ.ο.κ.,
συνδεδεμένα όλα αυτά με τη συλλογική διαδικασία
διαπραγμάτευσης του συμμετοχικού σχεδιασμού. Κατά συνέπεια, οι
άνθρωποι έχουν λόγο στις αποφάσεις ανάλογα με το πόσο
επηρεάζονται, το οποίο ισοδυναμεί με το να ελέγχουν τις ζωές
τους, χωρίς να παρεμποδίζουν τους άλλους να κάνουν το ίδιο.
Επομένως, δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της οικονομίας και της
άμεσης δημοκρατίας, αν εννοούμε έτσι την άμεση δημοκρατία. Αν,
αντίθετα, κάποιος εννοεί άμεση δημοκρατία ότι όλοι κάνουν ότι
θέλουν ή ότι όλοι έχουν ίσο λόγο σε όλες τις αποφάσεις – ακόμα

και σ’ αυτές που δεν τους αφορούν καθόλου – τότε υπάρχει
μεγάλη σύγκρουση, επειδή αυτή είναι μια υπερ-ατομικιστική
αντίληψη, αντικοινωνική και, στην ουσία, κατά την άποψή μου,
αντιδημοκρατική αντίληψη, η οποία επιπλέον είναι σε κάθε
περίπτωση αδύνατο να εφαρμοστεί. Με άλλα λόγια, δεν θέλουμε
ένα σύστημα όπου όλοι θα συζητάμε άμεσα για όλες τις
καταναλωτικές επιλογές του καθενός ατόμου ούτε για όλες τις
αποφάσεις που πρέπει κάθε μέρα να παίρνει ο κάθε εργασιακός
χώρος. Το ίδιο ισχύει και για την πολιτική. Η άμεση δημοκρατία
δεν μπορεί να σημαίνει ότι όλες οι αποφάσεις παίρνονται στις
τοπικές συνελεύσεις με τη μέθοδο της πλειοψηφίας και έναν ψήφο
για κάθε άτομο. Προφανώς, εφόσον στοχεύει στην πολιτική
συμμετοχή και δικαιοσύνη, πρέπει να σημαίνει αυτοδιαχείριση,
δηλαδή ο καθένας να έχει λόγο στις αποφάσεις ανάλογα με το
πόσο τον επηρεάζουν – και αυτό είναι που εφαρμόζει η
συμμετοχική οικονομία στον τομέα της.
Με άλλα λόγια, αληθινή άμεση δημοκρατία είναι, θεωρώ, η
αυτοδιαχείριση και ο αυτοκαθορισμός. Και η συμμετοχική
οικονομία είναι μια αυτοδιαχειριζόμενη οικονομία της οποίας οι
εργαζόμενοι και οι καταναλωτές είναι εξίσου έτοιμοι να
καθορίζουν οι ίδιοι τις πολιτικές αποφάσεις.
Με δεδομένη τη σημερινή κατάσταση, πώς μπορεί μια αποτυχημένη
καπιταλιστική οικονομία, σαν της Ελλάδας, να μετασχηματιστεί
σε μια αυτοδιαχειριζόμενη, λειτουργική οικονομία, σαν αυτή που
περιγράφεις; Πώς φαντάζεσαι τη μετάβαση αυτή;
Δεν νομίζω ότι υπάρχει μία μόνο απάντηση σ’ αυτή την ερώτηση.
Υπάρχουν πιθανώς πολλές διαφορετικές διαδρομές ακόμη και για
μία περίπτωση όπως η Ελλάδα, και σίγουρα πολλές για
διαφορετικές χώρες.
Με αυτό το δεδομένο, θα περίμενα οι πιο πιθανές διαδρομές να
περιλαμβάνουν τη δημιουργία τοπικών και εργατικών συνελεύσεων,
οι οποίες θα κερδίζουν διεκδικήσεις που θα μετασχηματίζουν όλο
και περισσότερο τον υφιστάμενο καταμερισμό εργασίας προς την
κατεύθυνση των ισορροπημένων πλεγμάτων απασχόλησης, τον τρόπο

αμοιβής προς την κατεύθυνση της αμοιβής μόνο με βάση τη
διάρκεια, την ένταση και τη σκληρότητα της εργασίας και θα
κάνουν τα πρώτα βήματα προς το συμμετοχικό σχεδιασμό, με
συμμετοχική κατάρτιση προϋπολογισμών, διαφάνεια, κοινωνικό
έλεγχο τιμών, κ.ο.κ. Επιπρόσθετα, η διαδικασία μπορεί να
περιλαμβάνει περισσότερη ή λιγότερη εκλογική δραστηριότητα,
περισσότερες ή λιγότερες διεκδικήσεις μεγάλης κλίμακας
απέναντι στο υπάρχον κράτος, περισσότερο ή λιγότερο μαχητικά
και ποικίλα μέσα επιβολής των επιθυμητών αλλαγών.
Ας υποθέσουμε ότι ο ελληνικός πληθυσμός επιθυμεί σε μεγάλο
ποσοστό – π.χ. ένα τρίτο – την αντικατάσταση του καπιταλισμού
με μια αταξική οικονομική δομή, γνωρίζει τα βασικά στοιχεία
της συμμετοχικής οικονομίας (ή ίσως κάποιας άλλης πρότασης)
και τα υποστηρίζει. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν οργανώσεις με
τέτοια ατζέντα· ότι οι τοπικές συνελεύσεις και τα εργατικά
συμβούλια, που περιλαμβάνουν περισσότερους ανθρώπους από τώρα,
έχουν διεκδικήσεις για τους εργασιακούς χώρους τους και για
τις εθνικές προτεραιότητες και μάχονται για την πραγμάτωσή
τους με τρόπους που θα οδηγήσουν σε νέες και ακόμη πιο
ουσιώδεις διεκδικήσεις. Ας υποθέσουμε ότι οι συνελεύσεις και
τα συμβούλια δημιουργούν άμεσες σχέσεις μεταξύ τους που
ξεπερνούν και ακυρώνουν τις δομές του κράτους και της αγοράς,
προτιμώντας να καταλήξουν σε συνεργατικούς όρους και συνθήκες.
Μπορεί τότε κάποιος να φανταστεί, σ’ αυτήν την περίπτωση, ότι
με την πάροδο του χρόνου, θα καταλήγαμε σε μια κατάσταση όπου
θα υπήρχαν στην κοινωνία κατάλοιπα καπιταλιστικών δομών και
αντιλήψεων αλλά επίσης και νέες συμμετοχικές δομές και
αντιλήψεις, οι οποίες φυσικά θα συγκρούονταν μεταξύ τους.
Μπορεί κάποιος να φανταστεί τις νέες δομές, τη λογική τους και
τις αξίες τους να αυξάνουν την επιρροή τους με διαρκείς αγώνες
και νίκες, μέχρι, τελικά, σε κάποιο σημείο, να αντικαθιστούν
συνολικά την πρότερη κοινωνική δομή. Αυτή θα ήταν μια
επανάσταση. Κατά πόσο τα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή θα
γίνουν μέσω της πολιτικής ανυπακοής ή της εκλογικής
διαδικασίας ή με όποιον άλλο τρόπο, με οποιονδήποτε συνδυασμό,
αυτό δεν είναι θεμελιώδες αλλά καθαρά στρατηγικό. Το

θεμελιώδες είναι τι ζητάμε και αν επιτυγχάνεται.
Προσπαθείς να δημιουργήσεις ένα διεθνές δίκτυο με βάση το
όραμα και τη στρατηγική της συμμετοχικής οικονομίας και
κοινωνίας, που περιλαμβάνει νέες δομές, μεταξύ άλλων, και για
την πολιτική σφαίρα και τον πολιτισμό. Ποιος είναι ο στόχος
αυτού του δικτύου;
Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί μια διεθνής οργάνωση με κλάδους
σε πολλές χώρες στον κόσμο και μέσα στις διάφορες πόλεις. Στην
ιστοσελίδα του ZNet υπάρχει ήδη υλικό και σύντομα θα υπάρξει
σελίδα ανεξάρτητη για την οργάνωση, ενώ αργότερα, όταν
συγκροτηθεί και πάρει τις αποφάσεις της, μια ιστοσελίδα στην
τελική μορφή της. Θα είναι διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες, και
στα ελληνικά.
Η προσδοκία για τη φύση της οργάνωσης είναι αυτό που βγαίνει
από τα λεγόμενα στη συνέντευξη. Θα διεκδικεί μια νέα μορφή
οικονομίας και κοινωνίας χωρίς ταξικές και άλλες καταπιεστικές
ιεραρχίες. Ο στόχος είναι οι άνθρωποι να έχουν τα μέσα, την
προδιάθεση και τις δομές να αυτοδιαχειρίζονται τις κοινότητές
τους, τον πολιτισμό τους, τις πολιτικές τους σχέσεις, την
οικονομία και τις οικογενειακές τους ζωές – ένας φεμινιστικός,
κομμουναλιστικός,
αναρχικός, συμμετοχικός συνδυασμός με
προτεραιότητα την οικολογική σοφία και τη διεθνή αλληλεγγύη
και ειρήνη. Η ατζέντα της οργάνωσης θα διαφέρει από χώρο σε
χώρο, από χρόνο σε χρόνο, αλλά θα προσπαθεί διαρκώς να
κινείται προς την κατεύθυνση των επιθυμητών νέων σχέσεων. Η
δομή της θα δίνει έμφαση στη συμμετοχή, την ποικιλία
προσεγγίσεων και αντιλήψεων, καλλιεργώντας και προστατεύοντας
τη διαφωνία.
Ωστόσο, κάποιος μπορεί λογικά να σκεφτεί ότι είναι καλό ν’
ακούμε για τη δημιουργία μιας οργάνωσης με αξιόλογο όραμα για
όλες τις σφαίρες της ζωής. Είναι καλό ν’ ακούμε ότι θα είναι
αντισεκταριστική και δομημένη έτσι ώστε να ενσαρκώνει σπόρους
του μέλλοντος στο παρόν. Αλλά γιατί τη χρειαζόμαστε; Γιατί
χρειαζόμαστε μία διεθνή οργάνωση;

Στην Ελλάδα, ίσως, να το ξέρετε καλύτερα από άλλα μέρη. Τη
χρειαζόμαστε ώστε άνθρωποι από διάφορες χώρες να μαθαίνουν από
τις προσπάθειες των άλλων, να τους βοηθούν, να εμπνέονται και
παίρνουν κουράγιο από τις προσπάθειες των άλλων. Τη
χρειαζόμαστε, επίσης, για να πειραματιζόμαστε και ν’
ανακαλύπτουμε σοφότερα μονοπάτια προς τα εμπρός, για να τ’
ακολουθούμε περισσότεροι. Τη χρειαζόμαστε για να
επεξεργαζόμαστε καλύτερα τι είναι αυτό που ζητάμε, για να το
μοιραζόμαστε κι αυτό και να το βελτιώνουμε διαρκώς. Τη
χρειαζόμαστε γιατί το να ενεργούμε επιτυχημένα από μόνοι μας
είναι πιο δύσκολο απ’ ό,τι σε μια μικρή ομάδα, και αυτό πιο
δύσκολο απ’ ό,τι σε μια μεγαλύτερη. Το να ξέρουμε ότι οι άλλοι
προχωρούν μπροστά θα μας εμπνέει. Το να κερδίζουμε από τις
εμπειρίες των άλλων, θα μας διδάσκει. Το να απολαμβάνουμε την
υποστήριξη των άλλων θα μας δυναμώνει. Το να δίνουμε την
υποστήριξή μας θα μας χαρίζει μετριοφροσύνη και θα μας δείχνει
το δρόμο.
Οι υπέρμαχοι αυτής της νέας οργάνωσης αισθάνονται πλέον ότι
υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σ’ ολόκληρο τον κόσμο που
μπορούν να συστρατευτούν, και ήδη συστρατεύονται, σε ένα
σοβαρό, υπεύθυνο, ευέλικτο και ευαίσθητο πρότζεκτ που θα
διεκδικεί μαχητικά νέους θεσμούς για όλες τις πτυχές της ζωής,
ικανούς να επιτελούν τις επιθυμητές κοινωνικές λειτουργίες,
ενώ προάγει την αλληλεγγύη αντί για την αντικοινωνικότητα, την
πολλαπλότητα αντί για τον κομφορμισμό, την ισότητα αντί για
την αδικία, την αυτοδιαχείριση αντί για τον αυταρχισμό, την
οικολογική σοφία αντί για την οικολογική καταστροφή, το
διεθνισμό αντί για την παγκοσμιοποίηση των πολυεθνικών και τον
πόλεμο. Με δεδομένα τα ταραχώδη γεγονότα που διαδραματίζονται
σε πολλές χώρες στον κόσμο, το χρονικό σημείο μοιάζει τέλεια
κατάλληλο για αλληλεγγύη και ατζέντα πέρα από τα σύνορα, για
να επεξεργαστούμε και να μοιραστούμε ένα όραμα και μια
στρατηγική.
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