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Μία φρέσκια συνέντευξη με αφορμή την αναμενόμενη ορκωμοσία του
Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου. Τις επόμενες ώρες με το
σύνθημα “Distrupt #J20” άνθρωποι στην Ουάσινγκτον και σε άλλες
περιοχές των Η.Π.Α. θα διαδηλώσουν, προσπαθώντας να
ακυρώσουν την τελετή. Το παρόν κείμενο πρωτοδημοσιεύτηκε στον
γερμανικό ιστότοπο Lower Class Magazine.
Από κοινού και
ταυτόχρονα με το Beyond Europe δημοσιεύουμε σήμερα την αγγλική
και ελληνική εκδοχή του. Τέρμα τα αστεία: Ο Τραμπ γίνεται
πρόεδρος. Τι κάνουμε;
Παρατηρήσεις των μεταφραστών:
Η subMedia.tv είναι όμιλος παραγωγής ταινιών στη βόρεια
Αμερική. Προάγει αναρχικές και αντικαπιταλιστικές ιδέες και
υποστηρίζει κοινωνικούς αγώνες μέσω της διάδοσης ριζοσπαστικών
ταινιών και βίντεο. Ιδρύθηκε το 1994 στον Καναδά και έχει
παράγει εκαντοντάδες βίντεο για πολλά θέματα, από διαμαρτυρίες
εναντίον της παγκοσμιοποίησης μέχρι διαδηλώσεις εναντίον της
συνάντησης κορυφής του G20 στο Τορόντο και ταινίες για τους
Μαύρους Πάνθηρες ή ακόμη και απλά ταινίες για κλοπές σε
μαγαζιά. Αυτές οι ταινίες έχουν προβληθεί σε όλο τον κόσμο σε
κοινωνικά κέντρα και αίθουσες προβολής και τις έχουν επίσης
δει εκατομμύρια στο διαδίκτυο. Στην Ευρώπη επίσης, αναρχικοί
και συμπαθούντες έχουν παρακολουθήσει τις πολύ διασκεδαστικές
ιστορίες νέων που έχουν παρουσιαστεί για δέκα χρόνια από τον
μυθικό “Stimulator“. Στο τελευταίο επεισόδιο του 2016 ο
Stimulator ανακοίνωσε την παραίτησή του – για να αφήσει χώρο

για νέα σχέδια. Τον Φεβρουάριο θα εμφανιστεί η νέα ιστοσελίδα
sub.media που θα εστιάζει σε εκπαιδευτικές παραγωγές.
Η subMedia.tv κάνει επίσης ρεπορτάζ για διαμαρτυρίες στον
υπόλοιπο κόσμο, όπως τις ταραχές στην Πλατεία Συντάγματος στην
Αθήνα ή τις διαδηλώσεις στην έναρξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας στην Φραγκφούρτη στις 18 Μαρτίου 2015. Η παρούσα
ιστοσελίδα www.submedia.tv παρουσιάζει όλα τα βίντεο από το
2003.
Για πολλά χρόνια η συλλογικότητα έχει παρακολουθήσει τα
γεγονότα στις ΗΠΑ και έχει υποστηρίξει διάφορες κινητοποιήσεις
με τα βίντεό της. Αυτές περιλαμβάνουν το κίνημα Occupy, Black
lives matter, και πολυάριθμες δράσεις εναντίον του Τραμπ. Επί
του παρόντος, έχουν κάνει πρόσκληση για τις διαμαρτυρίες
εναντίον της εγκατάστασης του Τραμπ στην Washington D.C. στις
20 Ιανουαρίου (#J20 – https://www.disruptj20.org). Οι
μεταφραστές ήρθαν σε επαφή μαζί τους διότι θεωρούνται
ιδιαιτέρως αρμόδιοι επί των θεμάτων για τις ΗΠΑ και επίσης
επειδή είχαν την περιέργεια να δουν πώς το αναρχικό πνεύμα
τείνει να εναντιώνεται στα σοκ του Τραμπισμού. Σαν συμπλήρωμα
της συνέντευξης αξίζει να δει κανείς το βίντεο της subMedia.tv
για τον Τραμπ (https://vimeo.com/191715995).
Ένας τρελός και απολυταρχικός δεξιός υπερ-επιχειρηματίας θα
είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Τι στο διάολο συμβαίνει
στην χώρα σας;
Ναι, τα έχουμε σκατώσει. Θα έλεγα ότι είναι η αποκορύφωση ενός
αριθμού παραγόντων και δυναμικής που έχουν συσσωρευτεί εδώ και
αρκετό καιρό. Οι μακροχρόνιες συνέπειες των νεοφιλελεύθερων
συμφωνιών απελευθερωμένου εμπορίου και πολιτικών λιτότητας, η
αυξανόμενη λαϊκή απογοήτευση με τις πολιτικές ελίτ, η
κυριαρχία του συντηρητικού FOX News στις εταιρείες μέσων
μαζικής ενημέρωσης και η αχαλίνωτη λατρεία διασημοτήτων – όλα
αυτά είχαν πολύ μεγάλη επιρροή πάνω στους λευκούς αγροτικών
περιφερειών… και αυτό είναι το αποτέλεσμα.

Πώς την έπαθαν έτσι οι Δημοκρατικοί; Θα μπορούσαν να έχουν τον
Σάντερς αλλά τελικά προτίμησαν τη Χίλαρυ. Δηλαδή μεταξύ μας,
τη Χίλαρυ – τη μεγαλύτερη υποκρίτρια πολιτικό στις ΗΠΑ…!
Λοιπόν… όπως το έλεγα συνέχεια, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να
επιτρέψει η Εθνική Δημοκρατική Επιτροπή (ΕΔΕ) στον Μπέρνι
Σάντερς να είναι ο υποψήφιός τους, ακόμα και όταν μερικές
δημοσκοπήσεις είχαν δείξει ότι θα ήταν καλύτερος αντίπαλος
εναντίον του Τραμπ. Τα ισχυρά συμφέροντα που κυβερνούν στην
πραγματικότητα τις Ηνωμένες Πολιτείες και χρηματοδοτούν και τα
δυο πολιτικά κόμματα δεν θα επέτρεπαν σε ένα πανθομολογούμενο
σοσιαλιστή να εκλεγεί πρόεδρος. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί
ποτέ. Στον αιώνα τον άπαντα. Από την δική μου την σκοπιά, ο
ρόλος του Μπέρνι σ’ αυτές τις εκλογές ήταν να προσελκύσει την
προσοχή των νέων ψηφοφόρων, οι περισσότεροι από τους οποίους
είναι εντελώς απογοητευμένοι από τις εκλογικές διαδικασίες. Η
ιδέα ήταν να φέρει αυτούς τους νέους στους κόλπους του
Δημοκρατικού Κόμματος, και μετά να πάει στην άκρη έτσι ώστε η
ενέργειά τους και οι ψήφοι τους να διοχετευτούν στη Χίλαρυ.
Και αυτός το δέχτηκε αυτό με το να μη χρησιμοποιήσει τη βάση
της υποστήριξής του για να εξασκήσει σημαντική πίεση στο
Δημοκρατικό Κόμμα, και με το να αποκλείσει από την αρχή την
περίπτωση να είναι ανεξάρτητος υποψήφιος… κάτι που θα μπορούσε
να του δώσει κάποια επιρροή ενάντια στην ΕΔΕ. Νομίζω ότι το
κατεστημένο του Δημοκρατικού Κόμματος εξεπλάγη από το μέγεθος
της υποστήριξης που έλαβε, και ιδιαίτερα με το φαινόμενο
“Μπέρνι ή η καταστροφή”. Η ιδέα ότι άνθρωποι θα αρνιόταν να
ψηφίσουν για τη Χίλαρυ Κλίντον όταν ήρθε η ώρα ήταν γι’ αυτούς
αδιανόητο. Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι τα ηλεκτρονικά
μηνύματα που εμφάνισαν τα Wikileaks δείχνουν ότι η εκλογική
εκστρατεία της Κλίντον υποστήριζε δραστήρια τον Τραμπ κατά την
διάρκεια των προκριματικών εκλογών των Ρεπουμπλικανών, διότι
νόμιζαν ότι η Χίλαρυ θα τον διέλυε σε μια τελική εκλογή. Αυτό
βέβαια δείχνει ακόμη μια φορά πόσο υπερόπτες είναι και πόσο
έχουν χάσει την επαφή με τον μέσο Αμερικανό ψηφοφόρο.
Το υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ φαίνεται να είναι της κακιάς

ώρας και πολύ αντιδραστικό. Υπάρχει αυτό το πνεύμα και στους
δρόμους; Με ακροδεξιούς να τρελαίνονται και να επιτίθενται σε
εκείνους που δεν ταιριάζουν με τη δική τους στενή οπτική;
Νομίζω ότι είναι σημαντικό να διακρίνουμε μεταξύ των ατόμων
που έχουν υποδειχθεί για το υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ, και
τους ανθρώπους στους δρόμους που διαπράττουν αυτές τις
ρατσιστικές, μισογυνιστικές και αντί-ομοφυλοφιλικές επιθέσεις.
Η εκστρατεία του Τραμπ χρησιμοποιήθηκε σαν το σύνθημα για μια
χαλαρή συνένωση νέο-ναζιστών και λευκών εθνικιστών οι οποίοι
έχουν συγκεντρωθεί κάτω από την σημαία της εναλλακτικής
Δεξιάς. Είναι αδιαφιλονίκητο ότι έχουν ενδυναμωθεί από την
εκστρατεία του Τραμπ – από τα λόγια του να χτίσει ένα τείχος
στα σύνορα, να καταγράψει τους Μουσουλμάνους και να τους
απαγορέψει να έλθουν στη χώρα, και τα λοιπά. Και η αναγόρευση
του Στήβεν Μπάνον, από το ακροδεξιό Breitbart News, στο ρόλο
του διευθυντή της εκστρατείας του, και τώρα στον κύριο
στρατηγικό του σύμβουλο, έχουν σίγουρα ερμηνευτεί σαν
ενθαρρυντικά σημεία από αυτούς τους ανθρώπους.
Υπήρχε
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συμπεριλαμβανομένων και επιθέσεων σε Μαύρους, μετανάστες και
Μουσουλμάνους, οι οποίες είχαν αρχίσει να αυξάνονται κατά την
διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ομπάμα… και ο Τραμπ και οι
άνθρωποι που διεύθυναν την εκστρατεία του χρησιμοποίησαν αυτή
τη δεξαμενή μίσους και βοήθησαν στο να νομιμοποιηθεί σε ένα
βαθμό. Πιο πρόσφατα τον είδαμε να προσπαθεί να απομακρυνθεί
από τους πιο εξτρεμιστές λευκούς εθνικιστές υποστηρικτές του,
ιδιαίτερα μετά την διαμάχη με το βίντεο του λόγου του Ρίτσαρντ
Σπένσερ στο Ίδρυμα Εθνικής Πολιτικής στην Ουάσιγκτον που είχε
τεράστια διάδοση, και ο οποίος μιλούσε ανοιχτά για την
εφαρμογή μιας νέο-ναζιστικής ατζέντας μιλώντας στα Γερμανικά.
Αυτό θα μπορούσε να είναι μια ένδειξη ότι ο Τραμπ δεν πιστεύει
πως χρειάζεται να στηριχτεί πάνω σε αυτές τις δυνάμεις τώρα
που ήρθε στην εξουσία, ότι μπορούν να του δημιουργήσουν
αρνητικές ευθύνες και ότι θα προτιμούσε να χρησιμοποιήσει τους
πιο επίσημους θεσμούς πολιτικής εξουσίας που τώρα έχει στην

διάθεσή του. Θα δούμε πώς θα εξελιχτεί αυτή η δυναμική. Θα
είναι σίγουρα σημαντικό για αναρχικούς και άλλες
αντιρατσιστικές δυνάμεις να προσέξουν αυτό το κίνημα τις
ερχόμενες εβδομάδες, μήνες και χρόνια, και να επέμβουν για να
βοηθήσουν προσφέροντας άμυνα στις περιθωριοποιημένες ομάδες
που έχουν στοχοποιηθεί από αυτές τις επιθέσεις, και να
περιορίσουν την ανάπτυξή τους και τη λαϊκή επιρροή τους
γενικότερα.
Από την άλλη μεριά, τα άτομα που επιλέγονται για διορισμό στη
διοίκηση του Τραμπ αντιπροσωπεύουν μια απειλή εντελώς
διαφορετικού είδους. Εκτός από τον Μπάνον, πολλοί από τους
ρουφιάνους που ετοιμάζονται να διοικήσουν ανήκουν είτε στις
ελίτ της Wall Street, ή είναι μέλη της Ακροδεξιάς του
Ρεπουμπλικανικού κατεστημένου ή διαφωνούντες στρατηγοί από τη
διοίκηση του Ομπάμα με ιδιαίτερες προσωπικές αντιρρήσεις. Ο
εισερχόμενος Αντιπρόεδρος Μάικ Πένς θα είναι ιδιαίτερα
επικίνδυνος στη νέα διοίκηση. Είναι ένας αναγεννημένος
Χριστιανός που θέλει να κάνει παράνομες τις εκτρώσεις και να
αντιστρέψει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ, ενώ είναι εγκάθετος των
αδελφών Κοτς – των κύριων χρηματοδοτών του κινήματος του
Τσαγιού [Tea Party movement]. Η Μπέτσυ Ντεβός, η επιλογή του
Τραμπ για Υπουργός Εκπαίδευσης, είναι μια δισεκατομμυριούχος
επιχειρηματίας και ιδεολόγος που θέλει να ιδιωτικοποιήσει το
Αμερικανικό σχολικό σύστημα. Τυχαίνει να είναι επίσης η αδελφή
του Έρικ Πρινς, του τύπου που ξεκίνησε την ιδιωτική
στρατιωτική εταιρία Blackwater. Και υπάρχουν και άλλα
παραδείγματα… πολλοί από αυτούς που διορίζει στο κατεστημένο
εθνικής ασφάλειας είναι υπέρ των βασανιστηρίων, και θέλουν να
επιτεθούν στο Ιράν, για παράδειγμα.
Θα κάνει ο Τραμπ την Αμερική μεγάλη και πάλι; Τι αναμένετε από
την πολιτική του;
Θα πρέπει να διερωτηθούμε… ήταν ποτέ μεγάλη η Αμερική; Η χώρα
είναι ένα αποικιακό έθνος που δημιουργήθηκε από την
εξολόθρευση των ενδογενών κατοίκων της και μεγαλωμένο από
αιώνες σκλαβιάς και παγκόσμιου ιμπεριαλισμού. Είναι η πιο

πλούσια χώρα του κόσμου, αλλά έχει απίστευτα επίπεδα φτώχειας
και φυλάκισης στον πλανήτη. Νομίζω ότι αυτή η νοσταλγία για
μια εποχή που η Αμερική ήταν σπουδαία προέρχεται από την
αίσθηση μείωσης των επιπέδων ζωής και από το ότι πολλοι
άνθρωποι είναι αβέβαιοι για τη θέση τους στον κόσμο.
Προέρχεται επίσης από ανθρώπους που διδάσκονται συνέχεια ότι η
Αμερική είναι η πιο ισχυρή χώρα στη γη (κάτι που πιστεύει η
μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών), αλλά που παρόλα αυτά η
βιωματική τους εμπειρία είναι αυτή της αυξανόμενης φτώχειας
και ανασφάλειας. Βλέπουν ότι οι ζωές τους δεν ανταποκρίνονται
στην εικόνα της Αμερικής που βλέπουν στην τηλεόραση ή στις
ταινίες του Χόλυγουντ. Αυτό τους προξενεί θυμό, σαν να τους
λείπει κάτι… ενώ αυτή η εικόνα της Αμερικής σαν μια μεγάλη
ουτοπία ελευθερίας και ευκαιριών είναι ένας μύθος που τον
έχουν επαναλάβει τόσες φορές ώστε να πιστεύουν ότι είναι
αλήθεια.
Όσο για τον Τραμπ… Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να συγκεράσει
αυτές τις δύο αντιλήψεις – την πραγματικότητα και το μύθο. Δεν
πρόκειται να κάνει την “Αμερική μεγάλη και πάλι”. Εάν δει
κανείς ποιούς βάζει σε θέσεις εξουσίας, και την ιστορία της
δικής του επιχειρηματικής αυτοκρατορίας, νομίζω ότι είναι
πλέον σίγουρο ότι θα οδηγήσει την χώρα σε μια σκοτεινή εποχή
ακόμη μεγαλύτερης βίας και ακόμη υψηλότερων επιπέδων
οικονομικής ανισότητας από αυτά που ήδη υπάρχουν. Και θα γίνει
ακόμη πλουσιότερος ενώ κάνει όλα αυτά. Είναι εκπληκτικό το
πόσοι άνθρωποι πείστηκαν από τα ψέμματά του… ο τύπος είναι
ένας απίθανος ψεύτης. Ήταν φανερό σ’ όλη του την εκστρατεία
ότι κατασκεύαζε ψέμματα καθώς προχωρούσε, και ότι ήταν ένας
κοινωνιοπαθής και ένας παθολογικός ψεύτης. Αλλά τελικά αρκετοί
άνθρωποι τον πίστεψαν… διότι ήθελαν να πιστέψουν τόσο
απεγνωσμένα ότι τα πράγματα θα γινόταν καλύτερα. Δεν είμαι
βέβαιος ποια θα είναι η αντίδραση αυτών των εκατομμυρίων
ανθρώπων όταν θα καταλάβουν ότι τους είπαν πάλι ψέμματα.
Βλέπουμε όμως μερικές διαδηλώσεις εναντίον του Τραμπ. Είναι
αυτό κάτι αυθόρμητο και απεγνωσμένη απογοήτευση ή υπάρχει κάτι

πιο συνεπές σ’ αυτό;
Δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι απεγνωσμένο, αν και ήταν σίγουρα
αυθόρμητο. Νομίζω πολλοί σοκαρίστηκαν και ήταν θυμωμένοι όταν
κατάλαβαν ότι αυτός θα ήταν ο πρόεδρος για τέσσερα χρόνια. Οι
πρώτες διαδηλώσεις έγιναν όλες στη δυτική ακτή, όπου έχει πολύ
μικρή απήχηση. Εκεί ήταν οι πόλεις όπου υπήρξαν μικροταραχές
σε συγκεντρώσεις του Τραμπ… Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι ένα
μεγάλο μέρος της υποστήριξης στον Τραμπ προήλθε από μικρές και
αποβιομηχανοποιημένες πόλεις, ενώ δεν είχε τόσο μεγάλη
υποστήριξη σε μεγάλες πόλεις όπου δεν υπήρχαν πολλοί που
πίστευαν ότι θα μπορούσε να κερδίσει. Ήταν βασικά ένα αστείο…
κάτι που προκαλεί γέλια στην τηλεόραση. Όλοι αυτοί
σοκαρίστηκαν όταν κέρδισε… και προς τιμή τους πολλοί από
αυτούς βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν την απογοήτευσή
τους στο ότι κάποιος τόσο μισητός μπόρεσε να εκλεγεί.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα… αλλά θα πρέπει να
σκεφτούμε σοβαρά γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν κατάλαβαν
πόσο ισχυρή ήταν η βάση υποστήριξής του, και τι μας λέει αυτό
για την πολιτιστική διαίρεση που υπάρχει στις Ηνωμένες
Πολιτείες.
Αυτή δεν είναι μια αστεία ερώτηση (ποιος θα το πίστευε): Θα
ζήσουμε μια “Αμερικανική άνοιξη” το 2017;
Μαντεύω ότι όλα είναι πιθανά… αλλά θα ήμουν πραγματικά
έκπληκτος αν κάτι τέτοιο συνέβαινε. Ελπίζω ότι το 2017 θα
δούμε την απαρχή της εμφάνισης ενός νέου κινήματος, και κατά
προτίμηση ένα κίνημα που θα δεν θα εστιάσει στην προσωπικότητα
του Τραμπ, αλλά στο καπιταλιστικό και αποικιακό σύστημα
εξουσίας που αυτός αντιπροσωπεύει. Δεν πρόκειται καθόλου να
υπάρξει μια στιγμή σαν αυτή της πλατείας Ταχρίρ στα σκαλιά του
Καπιτωλίου, ή στην Times Square ή κάτι παρόμοιο. Οι ΗΠΑ είναι
πολύ διαφορετική από τις χώρες όπου έγιναν οι επαναστάσεις της
Αραβικής Άνοιξης. Είναι πολύ πιο μεγάλη χώρα και έχει ένα πολύ
πιο αναπτυγμένο σύστημα επιτήρησης και καταπίεσης. Αλλά είναι
επίσης πολύ διαφορετική πολιτιστικά και πολιτικά. Έχει
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Ελπίζω πραγματικά να δω κινήματα που έχουν εμφανιστεί τα
τελευταία χρόνια, όπως το κίνημα των Μαύρων εναντίον των φόνων
από την αστυνομία, και το ενδογενές κίνημα υπεράσπισης της γης
στο Standing Rock, να μεγαλώνουν και να προχωρήσουν σε νέες
κατευθύνσεις. Ελπίζω να δω αγώνες και κινήματα που να
ενώνονται και να μαθαίνουν το ένα από το άλλο… να αρχίσουν να
βλέπουν τι δουλεύει και να πειραματιστούν με νέες τακτικές και
οργανωτικές μεθόδους. Όσον αφορά την Αμερικανική Άνοιξη… δεν
θα κρατούσα την αναπνοή μου ώσπου να έρθει. Αλλά θα ήμουν
ευτυχής αν έκανα λάθος σ’ αυτό.
Στις 20 Ιανουαρίου θα δούμε καπνό πάνω από την πόλη ενώ ο
«Τράμπας» θα δίνει τον πρώτο του λόγο;
Χμ!

Νομίζω

ότι

μάλλον

σκέφτεστε

για

την

τελετή

όπου

ανακοινώνουν τον νέο Πάπα.
Αλλά στα σοβαρά, δεν ξέρω την απάντηση σ’ αυτό. Οι ορκωμοσίες
των Προέδρων έχουν πολύ μεγάλη ασφάλεια… και αυτή ιδιαίτερα θα
έχει βαριά αστυνόμευση. Αλλά υπάρχουν και εκατομμύρια άνθρωποι
που μισούν τον Τραμπ και ό,τι αυτός αντιπροσωπεύει, οι οποίοι
θα προσπαθούν να του χαλάσουν αυτή τη μεγάλη του μέρα. Οπότε
θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.

