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Με το ξεκίνημα του κινήματος των κίτρινων γιλέκων, ο
κοινωνιολόγος Μιχάλης Λιανός βρέθηκε στα Ηλύσια Πεδία
προκειμένου να συλλέξει και να μελετήσει τα λεγόμενα μεγάλου
αριθμού διαδηλωτών. Στη συνέντευξη αυτή, μας δίνει τα πρώτα
αποτελέσματα της έρευνάς του, μια ακατέργαστη για την ώρα
ακτινογραφία του τρόπου με τον οποίο τα κίτρινα γιλέκα
αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, αναστοχάζονται τη δράση τους
και εγγράφονται στην «κοινωνία». Μακριά απ’ την αμπελοσοφούσα
κοινωνιολογία των τηλεοπτικών στούντιο, ο Μιχάλης Λιανός μας
δίνει μία οξυδερκή και πολυεπίπεδη ανάλυση ενός κινήματος που
η εξουσία δεν έχει ακόμα καταφέρει να πιάσει.

Καλημέρα
Κύριε Λιανέ, μόλις ξεκινήσατε μια έρευνα για το κίνημα των
κίτρινων γιλέκων. Μπορείτε
να μας εξηγήσετε τι σας έκανε να ενδιαφερθείτε γι’ αυτό, καθώς
και ποιο είναι
το ερευνητικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείτε;

Στόχος της έρευνάς μου είναι να παραμείνω εντός της
επιστημονικής περιμέτρου των κοινωνικών επιστημών. Τα κύρια
ερωτήματα της έρευνας αφορούν τον μετασχηματισμό της
συνείδησης όσων συμμετέχουν στο κίνημα και τις συνέπειές του.
Έχω ήδη συγκεντρώσει γύρω στις εκατό συνεντεύξεις -ατομικές,
συλλογικές ή ομάδων ατόμων σε αλληλεπίδραση- εν μέσω
διαδηλώσεων, οι οποίες κάποιες φορές διακόπτονταν από
εκπυρσοκροτήσεις και εφόδους της αστυνομίας ή και μερικές
σπάνιες βιαιοπραγίες, καταστροφές ή κλοπές. Η μεθοδολογική
στάση είναι η συμμετοχική παρατήρηση που λαμβάνει πολλές
αποχρώσεις.

Σκοπός είναι να εστιάσουμε τη σκέψη μας όχι στις φαντασιώσεις
μας -συντηρητικές ή επαναστατικές- αλλά στις διαδικασίες
συνείδησης και δράσης των πολιτών που ανήκουν σε ανίσχυρα
στρώματα και δίνουν μορφή στις αβεβαιότητες, τους φόβους και
τους θυμούς τους αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους. Πρώτα απ’ όλα,
τα κίτρινα γιλέκα είναι μια συλλογικότητα που θέλει να
κατανοήσει τον εαυτό της ως «τον λαό». Μέχρι σήμερα, το έχουν
πετύχει εκπληκτικά, κυρίως μέσα από δύο δρόμους: τη μετατροπή
της έντονης ποικιλομορφίας τους σε ενοποιητικό παράγοντα και
την άρνηση να εγκαθιδρύσουν μια κεντρική ηγεσία.

Φανταζόμαστε
πως απαιτείται χρόνος για να επεξεργαστείτε κοινωνιολογικά
εκατό συνεντεύξεις
αλλά προς στιγμήν έχετε την αίσθηση ότι τα δεδομένα σας
επιβεβαιώνουν τις
δημοσιογραφικές αναλύσεις; (Τα κίτρινα γιλέκα ανήκουν στην
κατώτερη μεσαία
τάξη, κατοικούν στην περιφέρεια, κινητοποιούνται για τη μείωση
των φόρων και
όχι για την αύξηση των μισθών κλπ.)

Επικεντρώθηκα στους διαδηλωτές που ήθελαν και μπορούσαν να
έρθουν στο Παρίσι, κυρίως γύρω απ’ τα Ηλύσια Πεδία. Το
κοινωνικό προφίλ της πλειονότητάς τους είναι σαφές, με την
έννοια ότι πρόκειται για πολίτες που ανήκουν στο πρώτο στρώμα
των «ενταγμένων». Φυσικά, δεν κατοικούν το εντός των τειχών
Παρίσι, ούτε τα βολικά του προάστια. Μέχρι τις 8 Δεκέμβρη,
ήταν πιο πιθανό να συναντήσεις κάποιον που ερχόταν απ’ τη
Σαράντ, την Αρντές, την Αλσατία ή τον Βορά παρά κάποιον που
ερχόταν απ’ την Ιλ-ντε-Φρανς. Επίσης, παρότι υπάρχει διαφορά
ανάμεσα σε αυτόν που παίρνει το επίδομα διαβίωσης και σε
εκείνον που κερδίζει γύρω στα 1500€, το εισόδημα δεν είναι η
μοναδική αναφορά ως προς την ένταξη. Η παράδοση, το ενδιαφέρον
για τη χώρα, η θέληση για σκληρή δουλειά -με λίγα λόγια, η
σαφής ιδιοποίηση ορισμένων αξιών- παίζουν καθοριστικό ρόλο
στην αίσθηση νομιμοποίησής τους. Κατά συνέπεια, η μεγαλύτερη
διαφορά τους με τους κοινωνικά ομόλογούς τους, οι οποίοι
διατηρούν μια πιο συμβατική σχέση με την κομματικοποιημένη
πολιτική, είναι ότι αισθάνονται νομιμοποιημένοι να συνάπτουν
άμεσες σχέσεις μεταξύ τους και με τη γαλλική κοινωνία. Χωρίς
διαμεσολαβητές και χωρίς ηγέτες.

Δεν είμαι ακόμα σε θέση να επικυρώσω όλες τις αποχρώσεις αυτής
της δόμησης, πάντως η
συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι γι’ αυτούς σημάδι
φοβερής ταπείνωσης.
Αυτό συμβαίνει προφανώς γιατί δεν είναι οι πλέον διεκδικητικοί
σε επίπεδο κομματικοποιημένης
πολιτικής, και ένα μεγάλο μέρος τους κινητοποιείται για πρώτη
φορά. Επωμίζονται
την κοινωνικοοικονομική τους συνθήκη και την ανοχή τους των
κοινωνικών ανισοτήτων.
Έχουν μάθει να τις αντιμετωπίζουν χωρίς να παραπονιούνται και
τώρα πια αυτό είναι
αδύνατον. Είναι βαθιά πηγή αγανάκτησης το να βρίσκονται
υποχρεωμένοι να
ζητήσουν κάτι από άλλους, ενώ πάντα έκαναν τα αδύνατα δυνατά

για να τα φέρνουν
βόλτα χωρίς να ζητούν τίποτα από κανέναν. Πρέπει να έχει
κανείς κοινωνικοποιηθεί
στο εσωτερικό των λαϊκών τάξεων για να κατανοήσει την
κεφαλαιώδη σημασία αυτής
της αυτονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και οι κοινωνικές
κατηγορίες με τη μικρότερη αντιπροσώπευση, για παράδειγμα οι
φοιτητές/ριες ή τα
πιο ευκατάστατα άτομα, τοποθετούνται ευρέως υπέρ του ίδιου
υπόβαθρου σεβασμού
και αξιοπρέπειας αναφερόμενοι σε γνωστούς του οικογενειακού ή
φιλικού τους κύκλου.

Υπάρχει επίσης και μια μικρή μερίδα νέων που κατοικούν στα
λαϊκά προάστια του Παρισιού και που συνήθως ανήκουν σε
φυλετικές μειονότητες. Η οργή τους είναι συνήθως διαφορετική,
κατευθύνεται ιδιαίτερα ενάντια στην αστυνομία, της οποίας
θέλουν να αμφισβητήσουν τη χωροταξική και συμβολική επιβολή.
Φυσικά, η νοσταλγία μιας ήρεμης και αξιοπρεπούς ζωής δεν είναι
τόσο πρόδηλη σε αυτούς. Το να πάρουν εκδίκηση από την
κοινωνική τάξη πραγμάτων είναι πιο πρόδηλο, εκδίκηση στην
οποία δεν χρειάζεται να δώσουν ιδεολογική μορφή, αφού
καταλαβαίνονται μεταξύ τους και κρατούν τις αποστάσεις τους
από τις αλληλεπιδράσεις με τα κίτρινα γιλέκα αυτά καθ’ εαυτά.

Και υπάρχουν και κάποιοι ελάχιστοι πιστοί της επανάστασης και
της εξέγερσης, που έχουν σαστίσει μπροστά σε μια ισχυρή
κοινωνικοπολιτική αμφισβήτηση που δεν τους έχει ανάγκη και
ουσιαστικά αγνοεί την ύπαρξή τους.

Τι

λέτε για τις «διεκδικήσεις» τους και την ιδεολογική τους
εγγραφή στις κυρίαρχες
πολιτικές κατηγορίες;

Το γεγονός ότι δεν αισθάνονται ιδιαίτερα κοντά στο
κομματικοποιημένο πολιτικό σύστημα ερμηνεύεται συχνά ως
απολίτικη στάση, ακόμα κι απ’ τους ίδιους. Βέβαια, ο όρος τους
έχει εσφαλμένα αποδοθεί απ’ τους επαγγελματίες πολιτικούς και
τα μίντια, κι εκείνοι τον υιοθέτησαν. Η στάση τους δεν έχει
τίποτα το απολιτικό, έστω κι αν πολλοί από αυτούς διεκδικούν
ευθέως το ότι «δεν κάνουν πολιτική». Διότι, έχουν μια
πραγματικά συστημική και βαθιά πολιτικοποιημένη πρόσληψη των
πολιτικών θεσμών, κυρίως θεωρώντας ότι δεν χαίρουν
νομιμοποίησης, όχι από φασιστική σκοπιά αλλά από την σκοπιά
της εμπειρικής απόστασης.

Είναι σημεία που εκφράστηκαν με ασύλληπτη λεπτότητα υπό την
ηχώ των χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και μες στην ομίχλη των
δακρυγόνων, στην οποία δεν είναι συνηθισμένοι/ες. Η άποψή τους
είναι συνήθως ότι οι «ελίτ» είναι «εκτός εδάφους» οπότε δεν
μπορούν να αντιληφθούν μια εμπειρία στην οποία δεν έχουν πλέον
πρόσβαση. Σε μια λόγια και παράδοξη γλώσσα, θα λέγαμε ότι η
κατανόηση της ακατανοησίας της οποίας οι ίδιοι είναι το
αντικείμενο είναι οξύτατη. Αυτό ανακαλύπτεις ψάχνοντας στο
βάθος των κλασικών φράσεων όπως ο Μακρόν/τα πολιτικά
κόμματα/οι ελίτ/οι βουλευτές κλπ. «μας κοροϊδεύουν».

Ταυτόχρονα, στην πλειονότητά τους δεν ήθελαν, στην αρχή του
κινήματος, να κυβερνήσουν τη χώρα, ήθελαν να κυβερνούνται
σωστά διατηρώντας μια «κανονική» ζωή, ικανή να συντηρήσει μια
κοινωνική ταυτότητα που τους φαίνεται αρμόζουσα. «Αγοραστική
δύναμη» σημαίνει ζω από τη δουλειά μου χωρίς να χρειάζεται να
στερούμαι τη θέρμανση, πηγαίνοντας στο σινεμά με τα παιδιά μου
μια φορά το μήνα και μετά σ’ ένα φτηνό εστιατόριο, χωρίς να

χρεώνομαι και να βάζω σε κίνδυνο το σπίτι ή το μαγαζί μου.
Ωστόσο, εξελίχθηκαν μέσα σε αυτόν τον μήνα κινητοποιήσεων και
σκέφτονται όλο και περισσότερο ότι είναι αδύνατον να κάνουν
κατανοητή την κατάστασή τους σε όσους βρίσκονται σε μια άλλη
κατάσταση, πράγμα που ενισχύει τους «αντικειμενικούς» δεσμούς
μεταξύ τους.

Η αμοιβαία κατανόηση της κοινωνικοοικονομικής τους συνθήκης
αρκεί, δεν έχουν ανάγκη να την αναπαραστήσουν μέσα από ένα
δίπολο Αριστεράς-Δεξιάς για να την μοιραστούν. Γι’ αυτό και
δεν συγκινούνται από τον εσπευσμένα εμπαθή λόγο των πολιτικών.
Θα λέγαμε ότι πρόκειται για ένα κίνημα με εκ των πραγμάτων
θέση.

Αυτό που διαφαίνεται στα λόγια τους ολοένα και περισσότερο
είναι η αναζήτηση της άμεσης δημοκρατίας χωρίς
προκαθορισμένες θέσεις και χωρίς ηγέτες. Ακούγεται με
διάφορους τρόπους ότι το σύστημα αυτό από την εποχή της
Γαλλικής Επανάστασης «έχει δώσει το καλύτερο που μπορούσε και
τώρα δίνει το χειρότερο». «Είναι σάπιο, πρέπει να το
αλλάξουμε».

Αυτό ακριβώς επιτρέπει την συνύπαρξη ανθρώπων που διεκδικούν
την παροχή αλληλεγγύης καταρχήν στους Γάλλους κι έπειτα στους
μετανάστες, με ανθρώπους που πριν την έναρξη του κινήματος,
θεωρούσαν τους πρώτους φασίστες. Συζητώντας τώρα από μία θέση
και μία εμπειρία τις οποίες μοιράζονται, αρχίζουν να πιστεύουν
ότι μπορούν όχι να ξεπεράσουν αλλά να διατηρήσουν τις
διαφωνίες τους βαδίζοντας παράλληλα. Με άλλα λόγια,
αντιλαμβάνονται το έλλειμα μιας εξουσίας που επιβάλλει μια
«συνεκτική» εκδοχή της πραγματικότητας. Η απουσία συνοχής τους
προκαλεί λιγότερο φόβο απ’ ότι η αδικία και η ξύλινη γλώσσα.

Από καθαρά εμπειρική σκοπιά, θα λέγαμε ότι αρχικό συνδετικό
στοιχείο των κίτρινων γιλέκων είναι οι κοινές τους πρακτικές.
Καταρχήν, το μπλοκάρισμα των δρόμων, των εμπορικών κέντρων,
των λίγο ή πολύ νευραλγικών σημείων κυκλοφορίας του κεφαλαίου
ή των εμπορευμάτων, και αμέσως μετά, οι συγκρούσεις με την
αστυνομία στα σημεία των μπλόκων και οι σαββατιάτικες ταραχές
στα κέντρα των πόλεων. Ένα ολόκληρο λεξιλόγιο της κλασικής
Αριστεράς μοιάζει να κλονίζεται, η «γενική απεργία» δεν
φαίνεται να ενδιαφέρει κανέναν, ο διαχωρισμός μεταξύ
πασιφισμού και βίας διαρρηγνύεται σε κάθε στιγμή έντασης και
κανείς δεν φαίνεται να θέλει να μπει σε κάποιο κόμμα που θα
εκπροσωπούσε τα συμφέροντά του. Υπάρχει, ωστόσο, μεγάλη συνοχή
στους στόχους των κίτρινων γιλέκων, η οποία αντικατοπτρίζεται
στις πραγματικές δυσχέρειες που έχουν προκληθεί στην
οικονομία, χωρίς μάλιστα να χρειαστούν προκαταρκτικές
διαβουλεύσεις, και στην επιθυμία της πολιτικής εξουσίας να
γίνει πάση θυσία διάλογος ενώ παράλληλα καταστέλλει με τρόπο
πρωτόγνωρο. Πώς τα κίτρινα γιλέκα που συμμετείχαν στην έρευνά
σας αναστοχάζονται και αναπαριστούν τις πρακτικές τους;

Δεν καταλήγουμε στην κριτική της οικονομίας μόνο μέσα από
μια πολιτική ιδεολογία με εκπροσώπηση στη δημόσια σφαίρα.
Καταλήγουμε -κι αυτός
είναι ο δρόμος των κίτρινων γιλέκων- μέσα από την ασυμφωνία
μεταξύ πρόσληψης
και πρακτικής της ελεύθερης αγοράς. Θα παρατηρήσατε ότι ζητούν
«οι μεγάλοι να
πληρώνουν πολλά και οι μικροί λίγα». Πίσω απ’ αυτή τη φράση
βρίσκεται μια
πολανιστική θέαση της οικονομίας, σύμφωνα με την οποία το
οικονομικό παιχνίδι
πρέπει να υπηρετεί μια αξιοπρεπή κοινωνική ζωή, της οποίας
είναι αναπόσπαστο
μέρος. Η μεγάλη συσσώρευση πλούτου δεν τους ενοχλεί, υπό τον
όρο να είναι
αρκετά λειτουργική στο κοινωνικό πεδίο. Αντίθετα, αν στόχος

της είναι να
ελέγχει την κοινωνία, ως εξουσία δηλαδή, θεωρούν ότι είναι
νοσηρή και πολιτικά
επιβλαβής.

Πάραυτα, οι «μεγάλοι» είναι ανύπαρκτοι στο πεδίο. Δεν μπορείς
να μιλήσεις με τους μετόχους των πολυεθνικών. Μπορείς όμως να
μιλήσεις με τους όμοιούς σου και να επιβραδύνεις το οικονομικό
παιχνίδι έως ότου να χτυπηθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς.
Εδώ, είναι σημαντικό ότι τα κίτρινα γιλέκα θεωρούν τον εαυτό
τους καρδιά της γαλλικής κοινωνίας.

Έχουν συνείδηση πως χωρίς αυτούς τίποτα δεν μπορεί να
λειτουργήσει, πράγμα που τους κάνει να αντιληφθούν ότι δεν
πρέπει να σταματήσουν τη δουλειά και να υποστούν τις συνέπειες
-όπως συμβαίνει σε μια απεργία- αλλά να εμποδίσουν αυτό που
καθιστά δυνατή τη συγκέντρωση εξουσίας και πλούτου από «τις
ελίτ» και «τους πλούσιους», ο αποτελεσματικός δηλαδή
συντονισμός όλων των υπόλοιπων. Ανακάλυψαν ότι εμποδίζοντας ο
ένας τον άλλον στον οικονομικό του ρόλο, επιδεικνύουν τη
δύναμη και τη νομιμότητά τους! Είναι ένας αναστοχασμός που
προκύπτει απ’ την αλληλεπίδρασή τους και που, ακόμα μια φορά,
δεν έχει ανάγκη από κάποιο συγκεκριμένο κέντρο που θα
μετατρέψει τους συμμετέχοντες στο κίνημα σε εκτελεστικά
όργανα.

Ορίστε πώς καταλήγουμε στα αστικά κέντρα των πόλεων και πιο
συγκεκριμένα στα Ηλύσια Πεδία, το συμβολικό σημείο στέψης των
νικητών: στρατιωτικών, πολιτικών, οικονομικών, αθλητικών,
διεθνών καταναλωτών…

Αντίθετα από μια αριστερή λογική που διεκδικεί την απόστασή
της από τα ισχυρά στρώματα, υπάρχει εδώ η δήλωση ότι τα

στρώματα αυτά υπάρχουν επειδή «ο λαός» επιτρέπει το
ανταγωνιστικό παιχνίδι που τους διατηρεί στην προνομιούχα τους
θέση. Όταν τα κίτρινα γιλέκα λένε ότι «έδωσαν στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας τα κλειδιά της χώρας», δεν τοποθετούνται ως προς
την πάλη των τάξεων αλλά ως προς ένα συσχετισμό λειτουργικού
εντάλματος: λογικά προνόμια έναντι καλής διακυβέρνησης. Είναι
ξεκάθαρο στα λόγια τους ότι προσφέρουν στις ελίτ την εξουσία
έναντι μιας «κανονικής» ζωής, δηλαδή αξιοπρεπούς, δίκαιης,
σεβαστής. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εμβάθυνση της ανάλυσης
του συγκεκριμένου πολιτικού συσχετισμού.

Πολλά ειπώθηκαν για το μίσος
που τρέφουν για τους «επιδοματίες». Πρόκειται για απόρριψη των
αστικών
περιφερειών, ή και περιφρόνηση προς ένα ολόκληρο κομμάτι της
γαλλικής
κοινωνίας;

Μία πρώτη ανάγνωση των δεδομένων μου συνηγορεί εδώ την αθώωση.
Η σχέση τους με την εργασία είναι πρωτίστως μια σχέση
διατήρησης της αυτονομίας τους και τροφοδότησης μιας
κατάλληλης, και δη περήφανης, κοινωνικής ταυτότητας. Όταν σου
λένε «Εγώ, κύριε, δουλεύω, δεν είμαστε επιδοματίες,
μπεκρούλιακες, ναρκομανείς, μηδενικά, όπως θέλουν να μας
παρουσιάσουν», αναπτύσσουν τη σκέψη τους στα πλαίσια μιας πολύ
ξεκάθαρης τοποθέτησης, με τα παρακάτω σημεία κορύφωσης.
Πρώτον, πρέπει να κάνεις τα πάντα για να μην εξαρτάσαι από τη
βοήθεια των άλλων, της κοινωνίας, του κράτους…

Πρόκειται για το κεντρικό πιστεύω όσων θεωρούν ότι δικαιούσαι
να μην παραγκωνίζεσαι, δεδομένου ότι το να μην μπορείς να
συμμετέχεις με τις δικές σου δυνάμεις σε μία ανταγωνιστική
κοινωνία αποτελεί εκ των πραγμάτων παραγκωνισμό. Τα κίτρινα
γιλέκα απορρίπτουν, επομένως, με τρόπο κατηγορηματικό τη στάση

του αποκλεισμένου, του θύματος, εκείνου που είναι αντικείμενο
εκμετάλλευσης, που χάνει.

Έπειτα, αυτό που τους αποδίδει την κοινωνική τους ταυτότητα,
είναι η σχέση με την εργασία ως αποκλειστική πηγή εισοδήματος
-οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν εισόδημα από ακίνητη περιουσία.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είσαι έτοιμος να δουλέψεις σκληρά,
έστω και για να ανταπεξέρχεσαι απλώς στα απαραίτητα και να
τροφοδοτείς την κοινωνική ταυτότητα της αυτονομίας. Τρίτον,
επειδή στην πλειονότητά τους δεν έχουν γνωρίσει ρατσιστικές
διακρίσεις, δεν βλέπουν το σύστημα ως φορέα αποκλεισμού. Το
κεντρικό αξίωμα της κοινωνικοποίησης τους είναι ότι όλοι
πρέπει να μπορούν να τα καταφέρουν αν πραγματικά το θέλουν.
Έως τη στιγμή που γεννήθηκε το κίνημά τους, αρνούνταν να
αποδεχτούν ότι η κατάστασή σου μπορεί και να μην σου επιτρέπει
να παλέψεις, ότι δομικά δεν υπάρχει θέση για σένα.

Αυτό είναι που τους απομακρύνει από τις δύο άλλες κατηγορίες:
από τα στρώματα τα οποία έχουν σαφή συνείδηση του ότι οι
διακρίσεις που υφίστανται εμποδίζουν την κοινωνική τους
αυτονομία, και από τα τμήματα των λαϊκών και μικροαστικών
στρωμάτων τα οποία ανέπτυξαν μια κριτική πολιτική ιδεολογία
λίγο ή πολύ προσανατολισμένη στην πάλη των τάξεων. Οι δύο
αυτοί πληθυσμοί έχουν δομήσει τρόπους που εξουδετερώνουν το
στίγμα του «επιδοματία». Αντίθετα, τα αμέσως κατώτερα στρώματα
διατηρούν πάση θυσία το υπόβαθρο της κοινωνικής τους
επάρκειας, του ότι δηλαδή το «σύστημα» δεν μπορεί να τους
υποβαθμίζει καθιστώντας τους «εξαρτώμενους».

Να λοιπόν γιατί τα κίτρινα γιλέκα επιμένουν τόσο σε αυτό το
σημείο. Δεν πρόκειται για ηθελημένη άρνηση αλληλεγγύης, αλλά
για αντανακλαστικό κοινωνικής άμυνας. Εξάλλου, η αλληλέγγυα
οργάνωση τους μέσα από πολιτικές, εθνικές, διεμφυλικές και
ηλικιακές συνισταμένες αποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν

έγκειται στην ικανότητά τους για ένα αμοιβαίο δούναι και
λαβείν. Τα μπλόκα, σε όλη τη Γαλλία, δεν λειτουργούν από μόνα
τους. Ο καθένας συμμετέχει ανάλογα με τις ικανότητες του και
σύμφωνα με τις ανάγκες του, αν αυτό σας θυμίζει κάτι.

Τώρα λοιπόν βρίσκονται αντιμέτωποι με την τρομερή
συνειδητοποίηση ότι μπορεί να έχεις κάνει τα πάντα, να έχεις
προσπαθήσει τα πάντα μέσα από τη δουλειά, και να μην τα
φέρνεις πια βόλτα. Εδώ βγάζει νόημα η ακατανόητη για πολλούς
παρατηρητές στάση, η οποία συνοψίζεται στην επωδό «δεν θέλουμε
περισσότερα λεφτά, θέλουμε λιγότερους φόρους». Αυτό που λένε
είναι ότι οι ίδιοι δεν είναι ελλειμματικοί, καταφέρνουν να
κερδίζουν αρκετά ώστε να μην έχουν ανάγκη τα επιδόματα. Το
έλλειμμα είναι από την πλευρά των ελίτ και της φορολογικής
τους πολιτικής που επίπλαστα μεταμορφώνει απόλυτα κατάλληλους
πολίτες σε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια.

Έχουμε την εντύπωση ότι τα
κίτρινα γιλέκα ήρθαν από το πουθενά, ότι δεν έχουν καμία
πολιτική ιστορία,
καμία ιδεολογική κληρονομιά, πράγμα που αντικειμενικά μοιάζει
αδύνατο. Τι είναι
αυτό που μας διαφεύγει από το ιδεολογικό τους αρχιτεκτόνημα
και που τους κάνει
τόσο απροσδιόριστους ως κίνημα;

Αρκετές πλευρές που αυτή τη στιγμή προσπαθώ να καταλάβω
σ’ ένα πρώτο επίπεδο. Για παράδειγμα, είτε ως τώρα ήταν
δεξιοί, αριστεροί ή
απολιτικοί, συστηματικά αναφέρονται στους προγόνους, στους
απογόνους, στους
φίλους και τους γνωστούς τους. Ο λόγος τους είναι διάσπαρτος
από παρατηρήσεις
σε σχέση με την αξιολύπητη κατάσταση των γονιών τους, τη δική

τους αδυναμία να
ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στις γενιές που
προηγούνται ή
έπονται, και την αγωνία για το ότι δεν μπορούν πια να
προφυλάξουν τα παιδιά
τους από το ενδεχόμενο εξάρτησης, αβεβαιότητας, παραγκωνισμού.
Μιλούν για τους
φίλους και τις φίλες τους που έχουν αρρώστους ή ανάπηρους
γονείς, συνταξιούχους
με εισόδημα κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Οι πιο
ευκατάστατοι
αναφέρονται σχεδόν πάντα σε συγκεκριμένα παραδείγματα του
οικογενειακού ή
φιλικού τους περιβάλλοντος.

Η επιμονή αυτή είναι πολύ ιδιαίτερη, και μου φαίνεται ότι
αντιπροσωπεύει μία κριτική πολιτική ανάλυση που έχει το
καλούπι του ατομικού.
Δεν επιδιώκουν την ανατροπή της σημερινής κοινωνίας στο σύνολό
της, θέλουν
αντίθετα να αποδείξουν ότι μπορεί εύκολα να κατευθυνθεί σε
δίκαιες και
ορθολογικές λύσεις. Αρκεί να πάψουμε να αγνοούμε όσους
επιζητούν να ζήσουν
αξιοπρεπώς από την εργασία τους. Κατά συνέπεια, το πρόβλημα
δεν είναι το
κοινωνικοοικονομικό σύστημα, το οποίο θεωρούν ελαστικό, το
πρόβλημα είναι το
πολιτικό σύστημα!

Θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο για μια πολιτική ιδεολογία
την οποία θα ονόμαζα «εμπειριακή». Η πληθώρα ατομικών
εμπειριών φέρνει στην επιφάνεια
-με τη βοήθεια του ίντερνετ- μια πολιτική ιδεολογία νευρωνικής
αρχιτεκτονικής, όπου τα άτομα μπορούν να προσαρμόσουν

τη συνεισφορά τους, χωρίς να εμποδίζεται η ανάδυση μιας
συλλογικής δομής που
όλοι/ες αναγνωρίζουν ως κοινή δημιουργία. Αν η έρευνά μου το
επιβεβαιώσει, θα
χαρώ πολύ να εισηγηθώ ότι η αυθόρμητη άμεση δημοκρατία κάνει
τα πρώτα της
βήματα σ’ ένα ξέσπασμα πολιτικής ωριμότητας, που το
χαρακτηρίζει η ηρεμία και η
εμπιστοσύνη.

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος «εμπειριακή
πολιτική»;

Έχω παρακολουθήσει, στο πεδίο ή μέσα από ερευνητικές εργασίες,
αρκετά κινήματα, κυρίως «το κίνημα των πλατειών» στην Ελλάδα.
Η διασύνδεση μεταξύ κοινής λαϊκής εμπειρίας και πολιτικής
ιδεολογικοποίησης δεν επιτελούνταν. Η «συστημική» κατανόηση,
για την οποία διαβεβαίωναν στρατευμένοι και διανοητές, δεν
συγχωνευόταν με την ανάλυση των καθημερινών απτών προβλημάτων.
Ήταν λυπηρό να παρατηρείς ένα κομμάτι του Συντάγματος να
ασχολείται αιωνίως με τα ιδεολογικά προαπαιτούμενα του νέου
κοινωνικοπολιτικού κόσμου, και ένα άλλο να επικεντρώνεται
στους πλειστηριασμούς που είχαν ξεκινήσει οι τράπεζες ενάντια
σε πολίτες και χρεωμένες επιχειρήσεις, ένα άλλο στις
διακρίσεις που υφίστανται διάφορες κοινωνικές κατηγορίες, κοκ.

Οι συμμετέχοντες ήταν υπερβολικά κολλημένοι στα προβλήματά
τους, αν μπορεί να μου επιτραπεί η ασεβής αυτή παρατήρηση,
γιατί βίωναν τα συγκεκριμένα προβλήματα σαν ξαφνικές αλλαγές
που δεν αποτελούσαν στοιχείο της «κανονικής» τους συνθήκης.
Απέδιδαν λοιπόν την ανωμαλία αυτή στις παρεκτροπές της
επαγγελματικής πολιτικής τάξης, επιζητώντας την επιστροφή στην
προηγούμενη συνθήκη. Όσοι και όσες για καιρό είχαν ζήσει
δυσκολίες και «η κρίση» δεν είχε αλλάξει τη δική τους συνθήκη,

δεν εισακούονταν καθόλου μέσα στο κίνημα και συνήθως δεν
συνέπασχαν με τον πόνο της τάξης εκείνης που είχε μόλις
καθαιρεθεί και που πάση θυσία ήθελε να είναι από πάνω και να
συνεχίσει να τους αγνοεί.

Αντίθετα, με τα κίτρινα γιλέκα, βλέπουμε την ιδιοποίηση
αυτής της μακρόχρονης «κανονικής» συνθήκης η οποία φθείρει και
σιγά-σιγά
χειροτερεύει, ακόμα και σε διαγενεακό επίπεδο. Δεν πρόκειται
για μία
αναγνωρίσιμη πτώση, αλλά για μία αναλλοίωτη συνθήκη του Εγώ.
Εδώ βρίσκεται και
το νόημα κάποιου που είναι 25 χρονών και σου λέει ότι ήταν
καλύτερα την εποχή
του φράγκου γιατί μπορούσαμε
περισσότερα πράγματα από

να

αγοράσουμε

«δύο

φορές

ότι με το ευρώ» ή σου μιλάει για το δημοψήφισμα για τη συνθήκη
του Μάαστριχτ
όπου δεν είχε καν γεννηθεί. Όλα αυτά ανήκουν σε ένα μακρό
συνεχές, η ουσία του
οποίου είναι «δουλεύω και δεν ενοχλώ κανέναν». Θέλουν λοιπόν
να δείξουν την
κατάστασή τους, τον πόνο τους, τη δυσκολία τους, αυτό το οποίο
στερούνταν μέσα
στην επιθυμία τους να τα καταφέρουν. Να λοιπόν πώς ένα κίτρινο
γιλέκο πίσω από
ένα παρμπρίζ μεταδίδει χρόνια ολόκληρα κοινής εμπειρίας που ως
σήμερα δεν είχε
κοινοποιηθεί. Σε μεγαλύτερη κλίμακα, είναι η συνθήκη της
ομάδας αλληλοβοήθειας
που σε καθησυχάζει ότι δεν είσαι παράταιρος και ότι δεν είσαι
υποχρεωμένος να
σιωπάς διακριτικά προκειμένου να διατηρήσεις τον αυτοσεβασμό
σου.

Η πολιτικοποίηση έρχεται στο πλαίσιο αυτής της κοινής πηγής
εμπειρίας, χωρίς διανοητικοποίηση ή ιδεολογική διαμεσολάβηση.

Δεν χρειάζεται να αποφασίσεις αν ο κόσμος είναι δίκαιος ή
άδικος, αν η ελεύθερη αγορά είναι κάτι καλό, αν το λάθος είναι
του τάδε πολιτικού κόμματος, αν η Ευρώπη μπορεί ή όχι να
υποδεχθεί περισσότερους μετανάστες, αν πρέπει να
εθνικοποιηθούν οι μεγάλες εταιρείες… εν ολίγοις το να «είσαι
μέσα στα σκατά» γεννά στο εσωτερικό του κινήματος μία πολιτική
συνείδηση που διαχέεται από την αφετηρία της κοινής εμπειρίας
και επιστρέφει σε αυτήν. Οι δεσμοί δεν χρειάζεται να χτιστούν
ή να συντηρηθούν ιδεολογικά κυνηγώντας τις ασυνέχειες. Οι
δεσμοί είναι εκεί από την αρχή και θα είναι εκεί και στο
τέλος, έστω κι αν υπάρχει εναντίωση στις προτάσεις των ομοιών
τους.

Βέβαια αυτό ισχύει και σε μία οικογένεια ή σε μία παρέα
φίλων, πριν το ίντερνετ όμως κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο. Δεν
μπορούσες να
κοινοποιήσεις ευθέως την κατάστασή σου σε αγνώστους/ες, και
μάλιστα σε
εκατομμύρια αγνώστους/ες. Η δυνατότητα αυτή μας οδήγησε στη
συνειδητοποίηση ότι
το μοίρασμα της εμπειρίας σε μεγάλη κλίμακα είναι εκ των
πραγμάτων φαινόμενο
πολιτικό και ισχυρή διεκδίκηση αλλαγής. Η εμπειρία έγινε το
συνδετικό υλικό, η
ιδεολογική αντιπαράθεση δεν είναι παρά ένα εργαλείο.

Τελικά, τι πιστεύετε για τη
δυναμική του κινήματος; Οι μιντιακοί σχολιαστές δεν διακρίνουν
καμία άλλη
προοπτική πέρα από το ξεφούσκωμα ή τον σχηματισμό μιας

συνήθους μορφής
πολιτικής δύναμης. Υπάρχουν κι άλλες δυνατότητες που θα
μπορούσαν να
διαφυλάξουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των κίτρινων γιλέκων;

Το νόημα της εξέλιξης είναι ακριβώς ότι δεν είναι προβλέψιμη.
Αν αυτές οι καθησυχαστικές για τις εδραιωμένες εξουσίες
πιθανότητες είναι αληθινές, δεν αποκλείεται να γίνει το κίνημα
μόνιμος πόρος της πολιτικής ζωής και να επανεμφανίζεται κατά
καιρούς ανάλογα με τη συγκυρία. Δύο παράγοντες είναι
κεφαλαιώδους σημασίας. Πρώτον, η σχέση με τη βία και την
αστυνομική καταστολή. Τα κίτρινα γιλέκα πρέπει να βρουν
τρόπους να αποφύγουν τόσο την οριοθέτησή τους από την
αστυνομία όσο και την αντιπαράθεσή τους με αυτήν. Το ζητούμενο
δηλαδή είναι να την καταστήσουν ασύνδετη και αναποτελεσματική.
Έχουν ήδη απόλυτη συνείδηση του ότι απορρίπτουν τη βία, έστω
και αν αναγνωρίζουν -με λύπη- ότι οι θεσμοί δεν αντιδρούν παρά
μόνο στις συγκρούσεις. Είναι λοιπόν πιθανό άλλες ομάδες να
υπηρετήσουν αυθόρμητα τη διατήρηση της εντυπωσιακής άσκησης
πίεσης, ενώ τα κίτρινα γιλέκα ισχυροποιούνται ως διαρκές
δίκτυο επιρροής που διαπερνά τη γαλλική κοινωνία.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η αποφυγή σχηματισμού εκπροσώπησης
και ηγεσίας. Θα ήταν προφανώς μια τραγική αφομοίωση που δεν θα
επέφερε παρά περιθωριακές διευθετήσεις στο πολιτικό μας
σύστημα, απονεκρώνοντας γοργά όλες τις δυναμικές του κινήματος
για ολόκληρη την Ευρώπη, ή και πέρα από αυτήν.

Τέτοια είναι σίγουρα η βαθύτερη και σχεδόν απροκάλυπτη
επιθυμία των θεσμικών εδραιωμένων οργάνων: να δουν τα κίτρινα
γιλέκα να «ωριμάζουν», μπαίνοντας στους αθόρυβους διαδρόμους
των υπουργείων και τα τραπέζια των συνδικαλιστικών
διαπραγματεύσεων. Θα παρατηρήσατε ότι το κίνημα αρνήθηκε να
μην μεταδίδονται απευθείας στο ίντερνετ όλες οι επαφές με την

εξουσία, πράγμα που δείχνει την βαθιά πολιτική του ωριμότητα.
Η ύψιστη μορφή δικαιοσύνης είναι η απόλυτη δημοσιότητα, η μόνη
ικανή να εμποδίσει την οριοθέτηση των διακυβεύσεων από
συγκεκριμένους χώρους. Αν τα κίτρινα γιλέκα καταφέρουν να
κρατήσουν τη σωστή απόσταση από τις εδραιωμένες εξουσίες
παραμένοντας ορατά από καιρό εις καιρό, το κίνημά τους θα έχει
μεγάλες πολιτικές συνεισφορές.

Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο έχει συντελεστεί ήδη από τα
κίτρινα γιλέκα θα αφήσει ανεξίτηλο ίχνος στον πολιτικό
μετασχηματισμό των μετά-βιομηχανικών κοινωνιών.

Ο Μιχάλης Λιανός είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Ρουέν
και διευθυντής του περιοδικού «European societies» της
Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρείας. Είναι ο συγγραφέας του
βιβλίου «Le nouveau contrôle social – Toile institutionnelle,
normativité et lien social».

