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Αντώνης Μπρούμας
Ο οικονομικός φιλελευθερισμός και ο πολιτικός αυταρχισμός /
φασισμός δεν είναι μόνο συμβατά αλλά και αλληλοτροφοδοτούμενα
καθεστώτα.
Αντιθέτως, ο οικονομικός φιλελευθερισμός είναι ασύμβατος με τη
δημοκρατία, σε οποιαδήποτε μορφή της.
Ο οικονομικός φιλελευθερισμός προϋποθέτει και επιβάλλει την
ιεραρχική διάρθρωση της παραγωγής και της διανομής. Αν η
σύγχρονη επιχείρηση παρομοιαζόταν με κάποιο πολιτικό καθεστώς,
θα έμοιαζε με τη Βόρειο Κορέα. Το ότι οφείλουμε να
απεκδυόμαστε τη δημοκρατία κάθε φορά που διαβαίνουμε το
κατώφλι του εργοδότη μας αποτελεί κάτι αυτονόητο μόνο για τις
κοινωνίες που ζούμε. Στη σύγχρονη παραγωγή οι εταιρικές
ιεραρχίες αμφισβητούνται με δριμύ τρόπο. Βασικά, οι σύγχρονες
επιχειρήσεις βασίζουν την επιτυχία τους στην αυτενέργεια των
εργαζομένων με το διευθυντικό δικαίωμα και την ιεραρχική δομή
των εντολών να συνιστούν πια απλώς το κέλυφος του παλιού.
Επιπλέον, ο οικονομικός φιλελευθερισμός απομονώνει και
στεγανοποιεί αυτό που χαρακτηρίζει “οικονομία” από τη σφαίρα
της πολιτικής με τρόπο που και πάλι αποτελεί κάτι αυτονόητο
μόνο για τις κοινωνίες που ζούμε.
Τα παραπάνω αρκούν, για να χαρακτηρίσουμε τον οικονομικό
φιλελευθερισμό ασύμβατο με την δημοκρατία. Δεν αρκούν όμως για
να θεμελιώσουμε ότι ο οικονομικός φιλελευθερισμός τείνει προς
τον πολιτικό αυταρχισμό / φασισμό. Κατ’ αρχάς, υπάρχουν εποχές
που ιστορικά ο πολιτικός αυταρχισμός / φασισμός υιοθετήθηκε
από τους έχοντες των φιλελεύθερων οικονομιών ως μέσο ενάντια
σε απειλές των προνομίων τους, που δεν μπορούσαν να
απορροφηθούν με ειρηνικά μέσα.

Δεν βρισκόμαστε σε τέτοιες εποχές.
Η πιο ισχυρή απειλή για τον οικονομικό φιλελευθερισμό είναι η
απορρόφηση του κοινωνικού από τις εμπορευματικές αγορές σε
βαθμό τέτοιο, ώστε η οικολογική κρίση να μην βιώνεται ως
τέτοια. Δυστυχώς, οι φιλελεύθερες οικονομίες δεν μπορούν να
διαχειριστούν την κρίση, γιατί οι αγορές δεν προσμετρούν τα
οικολογικά κόστη. Ελλείψει πολιτικής, που έχει απορροφηθεί από
τον οικονομικό φιλελευθερισμό, χάνουμε το ανοσοποιητικό
σύστημα, για να επιλύσουμε την οικολογική κρίση. Η κρίση αυτή
είναι πραγματική αλλά ελλείψει ανατροπής θα καταστρέψει εμάς
μαζί με τις αγορές.
Ο οικονομικός φιλελευθερισμός τείνει προς τον πολιτικό
αυταρχισμό / φασισμό εξαιτίας των κοινωνιών που δομεί.
Η αντικατάσταση κάθε ανθρώπινης κοινότητας από την κοινότητα
της αγοράς και η χρήση των ανθρώπων ως απλών μέσων προς το
κέρδος αποτελούν ιδανικό έδαφος για την εργαλειοποίηση των
ανθρώπων για ανώτερες ιδέες, όπως το έθνος. Αν οι άνθρωποι
τυγχάνουν μεταχείρισης ως δοχεία εργασίας, τότε
δοθέντων των συνθηκών να γίνουν κρέας για κανόνια.

μπορεί

Ωστόσο, η δόμηση κοινοτήτων είναι μία αδήριτη ανάγκη. Σε
κοινωνίες, που πέρα από την αγορά όλες οι υπόλοιπες κοινότητες
καταρρέουν, η επιστροφή στη φαντασιακή θέσμιση του έθνους
είναι ένα ελκυστικό καταφύγιο για τον σημερινό άνθρωπο. Σήμερα
στην εξίσωση μπαίνει μία τρίτη συνιστώσα (πέρα από την
εργαλειοποίηση και την κατάρρευση των κοινοτήτων). Η ιστορική
και ιστορικά δίκαιη ήττα των αριστερών καθεστώτων αλλά και οι
πολλαπλές ήττες άλλων οδών χειραφέτησης έχουν αφήσει τις
κοινωνίες δίχως ελπίδα μέσα από τη συλλογική κινητοποίηση για
έναν καλύτερο κόσμο. Η έλλειψη ελπίδας δεν αναιρεί την αλλαγή.
Ωστόσο, αλλαγή χωρίς ελπίδα είναι αλλαγή προς το χειρότερο.
Σε αυτά τα πλαίσια, παρακολουθούμε τις αγορές ευλόγως να
ανταποκρίνονται θετικά με την εκλογή αυταρχικών, ακροδεξιών
και φασιστικών ηγετών, όπως οι Τραμπ, Μόντι, Ερντογάν και

Μπολσονάρο. Η άρση κάθε εμποδίου στην οικονομική δραστηριότητα
είναι η πεμπτουσία τέτοιων καθεστώτων.
Οι φιλελεύθεροι της εποχής μας βρίσκονται απέναντι σε ένα
υπαρξιακό δίλημμα. Αν θέλουν να είναι πιστοί στις ιδέες τους,
θα πρέπει να αποφασίσουν με ποιους θα πάνε και ποιους θα
αφήσουν. Το δίλημμα είναι υπαρξιακό γιατί αν θέλουν να αφήσουν
τους φασίστες και να προσχωρήσουν στο δημοκρατικό τόξο, θα
πρέπει να αφήσουν πίσω τους και τον ακραιφνή φιλελευθερισμό.
Σε μία εποχή αποσταθεροποίησης το γάτζωμα στην πηγή, που
αποσταθεροποιεί και φασιστικοποιεί τις κοινωνίες, την ίδια ώρα
που ο φιλελεύθερος ομνύει στα ανθρώπινα δικαιώματα, συνιστά
εγγενή αντίφαση, η οποία λύνεται μόνο με ριζική αναθεώρηση της
φιλελεύθερης ιδεολογίας.
Στο παρελθόν έχουν υπάρξει φιλελεύθεροι διαμετρήματος, όπως ο
Τζων Στιούαρτ Μιλλ και Μπέρτραντ Ράσελ, που στο σχετικό
ερώτημα πήραν το μέρος της ανθρωπότητας και είδαν με κριτική
ματιά τις εγγενείς αδυναμίες των απόψεών τους. Ο σύγχρονος
φιλελευθερισμός δεν έχει περιθώρια ριζικής αναθεώρησης, καθώς
είναι βαθιά διαποτισμένος από την ιδεολογική πίστη στην
αποτελεσματικότητα των αγορών και στο τέλος της ιστορίας.
Ανήκει λοιπόν στο παρελθόν μαζί με τις υπόλοιπες ιδεολογίες
του 20ου αιώνα. Αποτελεί όμως σίγουρα τομή στην ιστορία των
ιδεών, που μπορούμε μόνο να υπερθεματίσουμε και όχι να
παλινδρομήσουμε. Ας αφήσουμε τους φιλελεύθερους μαζί με τους
φασίστες να το κάνουν αυτό.
Εμείς θα προχωρήσουμε μπροστά.

