Χιλή:
Το
τέλος
της
νεοφιλελεύθερης αφήγησης
Η Χιλή ζει μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις μετά την
επιστροφή τους στη δημοκρατία το 1990. Από τις 19 Οκτώβρη
πολίτες διαφόρων πόλεων της Χιλής βρίσκονται στους δρόμους και
ζητούν μια ζωή άξια να βιωθεί από όλους και όχι από τους
λίγους. Ακολουθεί η συνέντευξη που πήρε η Βαβυλωνία από την
ακτιβίστρια-φεμινίστρια Bree Busk, η οποία συμμετέχει στις
κινητοποιήσεις στο Σαντιάγκο της Χιλής.
Μετάφραση: Θεόφιλος Βανδώρος
Επιμέλεια: Ελιάνα Καναβέλη, Στέφανος Μπατσής
Βαβυλωνία: Λίγο πριν το ξέσπασμα της εξέγερσης, η Χιλή είχε
χαρακτηριστεί σύμφωνα με τα λεγόμενα του Προέδρου Πινέιρα ως
“μία όαση μέσα στη καρδιά της ανήσυχης Λατινικής Αμερικής”,
συνεπώς δεν έχουμε παρά να θεωρήσουμε τη Χιλή ως ένα γίγαντα
που κοιμάται. Κάτω από την ήρεμη επιφάνεια, ποιες ήταν οι
κοινωνικές δυναμικές που οδήγησαν στην τρέχουσα εξέγερση όλης
της χώρας;
Bree Busk: Η παρούσα κυβέρνηση είχε επενδύσει πολλά στην
προβολή της Χιλής προς τον έξω κόσμο ως χώρα της σταθερότητας
και
των
πολιτικών
που
είναι
φιλικές
προς
την
επιχειρηματικότητα. Επίσης, πολλοί Χιλιανοί είχαν πιστέψει σε
αυτό το όνειρο, πιστεύοντας πως οι νεοφιλελεύθερες οικονομικές
πολιτικές που εφαρμόστηκαν από τη δικτατορία του Πινοσέτ,
τελικά θα τους ανέβαζαν στη μεσαία τάξη. Όμως είναι αδύνατο να
αγνοηθεί το γεγονός πως το διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στους
πλούσιους και τους φτωχούς, καθορίζει κάθε πλευρά της ζωής σε
αυτή τη χώρα. Εάν έχεις χρήματα, έχεις τη δυνατότητα πρόσβασης
στο ιδιωτικό σύστημα υγείας όπως και στα καλύτερα σχολεία και
Πανεπιστήμια. Άν δεν έχεις όμως είσαι δέσμιος σε ένα διαρκή
αγώνα επιβίωσης. Οι χαμηλοί μισθοί, έναντι ενός πολύ υψηλού

κόστους ζωής, οδηγούν πολλούς ανθρώπους να χρεωθούν. Η
πραγματικότητα αυτή έχει γίνει ιδιαίτερα προφανής στον μέσο
Χιλιανό και αρκετοί πολίτες οργανώνονται σε κοινωνικά κινήματα
για να επιτεθούν στο σύστημα από διάφορες πλευρές. Η τρέχουσα
εξέγερση δεν προκάλεσε τόσο μεγάλη έκπληξη επειδή ήρθε ως
εξέλιξη 30 ετών κινημάτων που απαιτούσαν την εξάλειψη της
οικονομικής κληρονομιάς της δικτατορίας.

Διαδηλωτές στους δρόμους του Σαντιάγο ενώ στο βάθος καπνοί
τυλίγουν την Plaza Italia. (Φωτογραφία Bree Busk)
Β: Φαίνεται πως οι άμεσες διεκδικήσεις των κινητοποιήσεων
είναι η άμεση παραίτηση του προέδρου Πινέιρα και ένα νέο
σύνταγμα. Ας υποθέσουμε πως σύντομα ικανοποιούνται και τα δύο
αιτήματα. Τι πρόκειται να αλλάξει στη Χιλή; Τα αιτήματα αυτά,
στοχεύουν περισσότερο στο συμβολικό επίπεδο ή μήπως είναι
απαραίτητα για τη θεραπεία των οικονομικών ανισοτήτων;
B.Β: Πιστεύω πως η κυβέρνηση Πινέιρα θα ήθελε πάρα πολύ, όλα

αυτά να παραμεριστούν. Μετά από το πρώτο Σαββατοκύριακο της
εξέγερσης, άρχισε να προσφέρει ψευδο-μεταρρυθμίσεις σαν να
μοίραζε κομφετί τις Απόκριες. Όμως αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν
ήταν εκείνες που ήθελε ο λαός. Εάν πρότεινε ένα νέο σύνταγμα,
ο λαός θα το αρνιόταν αμέσως επειδή το αίτημα είναι για μία
συντακτική συνέλευση από τα κάτω, δηλαδή, ένα σύνταγμα που θα
εκπορεύεται από το λαό και όχι από την κυβέρνηση. Αν
επιτύχουμε αυτή τη διαδικασία, πιστεύω πως θα ήταν πολύ
σημαντικό για τη χώρα. Το σύνταγμα γράφτηκε κατά τη διάρκεια
της δικτατορίας και υπηρετεί ως νομική βάση για τις σκληρές
οικονομικές πολιτικές ενάντια στις οποίες ξεσηκώθηκε ο λαός.
Επίσης προστατεύει κάποιες αυταρχικές πρακτικές που ο λαός
θέλει να τις δει να καταργούνται. Βέβαια, κάποιοι άλλοι
ελπίζουν πως η διαδικασία των συνταγματικών συνελεύσεων θα
σταθεί ικανή να θεσμίσει άμεση δημοκρατία στο επίπεδο της
γειτονιάς. Αν συντονιστούν όλες μαζί, αυτές οι οριζόντιες
οργανώσεις γειτονιάς θα μπορούσαν να γίνουν η βάση μιας
αληθινής αντιεξουσίας, ικανής να απαιτήσει πολλά περισσότερα.
Β: Παρακολουθώντας βίντεο από τις κινητοποιήσεις ή κοιτάζοντας
φωτογραφίες των διαδηλώσεων, παρατηρούμε κυρίως σημαίες της
Χιλής και ελάχιστα αριστερίστικα, κομμουνιστικά και αναρχικά
πανό και πλακάτ. Αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο ρόλος τους; Κατά
πόσο και με ποιο τρόπο προσπαθούν να μεταστρέψουν τη διάθεση
της εξέγερσης προς
επαναστατικό δρόμο;
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B.Β: Είναι απόλυτα ακριβές το γεγονός πως τα πολιτικά κόμματα
δεν κινητοποιούνται με τις σημαίες τους στις μεγαλύτερες
διαδηλώσεις και πορείες. Σε ένα επίπεδο αυτό δείχνει πόσο
ενωμένος αισθάνεται ο λαός αυτή τη στιγμή. Νιώθουν περισσότερο
ως Χιλιανοί παρά ως μέλη ενός συγκεκριμένου πολιτικού
κόμματος. Από τη έναρξη της εξέγερσης αρκετά νέα σύμβολα έχουν
κάνει την εμφάνιση τους, συμπεριλαμβανομένης μιας εκδοχής της
χιλιανής σημαίας που είναι σχεδόν τελείως μαύρη. Αυτή τη
στιγμή, με αυτή τη μαύρη εικόνα εκφράζεται το πώς αισθάνονται
οι άνθρωποι για τη χιλιανή δημοκρατία. Υπάρχει, επίσης, το

γεγονός πως τούτες οι κινητοποιήσεις στοχεύουν σε περισσότερα
από τη συντηρητική κυβέρνηση του Πινέιρα. Τα αριστερά κόμματα
που συμμετείχαν στην κυβέρνηση, μετά την επιστροφή της
δημοκρατίας το 1990, είναι επίσης ένοχα στα μάτια του λαού.
Όταν βρέθηκαν στην εξουσία, τόσο τα αριστερά όσο και τα δεξιά
κόμματα, διατήρησαν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που
κληρονόμησαν και κατέφυγαν στη βία ενάντια στον πληθυσμό. Στην
πραγματικότητα, παρά τη μεγάλη τους βάση, τα αριστερά κόμματα
άφησαν πίσω τους τα πολλά και εντυπωσιακά κοινωνικά κινήματα.
Τώρα φυσικά, τα κόμματα αυτά ανυπομονούν να γίνουν οι
μεσολαβητές ανάμεσα στο λαό και την κυβέρνηση και εργάζονται
σκληρά για να ρευστοποιήσουν τα τρέχοντα γεγονότα σε
μελλοντικές εκλογικές νίκες. Το πιθανότερο αποτέλεσμα είναι
πως οι προσπάθειές τους θα διασπάσουν και θα εξασθενήσουν το
κίνημα.
Β: Η αστυνομική βαρβαρότητα είναι προφανής και ο στρατός είναι
παρών στους δρόμους. Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν πως οι λόγοι
για την επιτυχία των κινητοποιήσεων είναι ότι οι νέοι δεν
έχουν μνήμες από τη δικτατορία του Πινοσέτ και πως αυτό το
γεγονός τους κάνει ατρόμητους. Πώς νιώθουν σήμερα οι Χιλιανοί
για την κρατική καταστολή; Νιώθουν ότι είναι δυνατό να συμβεί
ένα άλλο πραξικόπημα; Πώς οργανώνουν και υπερασπίζονται τις
συνελεύσεις τους, τις διαμαρτυρίες τους, τις πολιτικές τους;
B.Β.: Πέρασα τα πρώτα 30 χρόνια της ζωής μου στις ΗΠΑ και όταν
έφτασα στη Χιλή σοκαρίστηκα από τη λαϊκή δυσαρέσκεια ή και το
μίσος ενάντια στους “pacos” ή μπάτσους στη Χιλή. Ακόμα και
άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με την πολιτική είχαν μία
αρνητική εικόνα για αυτούς. Η “ατρόμητη γενιά” ξεκίνησε
μεγαλειώδεις φοιτητικές εξεγέρσεις το 2006 και ξανά το 2011 ως
το 2013, κινητοποιώντας μία τεράστια μάζα υποστήριξης γύρω από
αιτήματα για τα βασικά δικαιώματα, όπως η εκπαίδευση και το
τέλος των ιδιωτικοποιήσεων σε όλες τους τις μορφές. Οι μαθητές
γυμνασίου είναι γνωστό πως τακτικά εμπλέκονται σε συμπλοκές με
την αστυνομία, με συνέπεια να έχουν κακοποιηθεί,
συμπεριλαμβανόμενων και περιπτώσεων βασανιστηρίων. Όλα αυτά

συνέβησαν σε καθεστώς “δημοκρατίας”. Στην παρούσα κατάσταση,
μπορείς να δεις τη βαρβαρότητα σε μία τρομακτική κλιμάκωση. Η
αστυνομία χρησιμοποιεί όπλα απώθησης πλήθους για να φιμώσει ή
ακόμα και να σκοτώσει νεαρούς διαδηλωτές. Μέχρι τώρα πάνω από
200 άνθρωποι έχουν χάσει την όραση τους.
Όλα αυτά έρχονται να συμπληρώσουν ένα μεγάλο κατάλογο
καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως απαγωγές και
σεξουαλικά βασανιστήρια.
Ακόμα και άνθρωποι που δεν δέχτηκαν άμεσα πλήγματα, παραμένουν
τραυματισμένοι όταν εκτίθενται σε τέτοια ακραία μορφή βίας.
Για την παλαιότερη γενιά, το Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης ήταν
ιδιαίτερα τρομακτικό. Για πρώτη φορά από τότε που ο Πινοσέτ
καταψηφίστηκε και εγκατέλειψε την εξουσία, ο στρατός
χρησιμοποιήθηκε για να καταστείλει τον πληθυσμό της Χιλής.
Πολλοί αισθάνθηκαν πως γύρισε η δικτατορία. Εγώ προσωπικά
ένιωσα τρομοκρατημένη καθώς παρακολουθούσα τα άρματα μάχης να
κατεβαίνουν στους δρόμους. Δεν είχα ποτέ άλλοτε ανάλογη
εμπειρία. Αν και το Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης έχει τελειώσει,
η αστυνομία ενεργεί ουσιαστικά όπως ο στρατός και το επίπεδο
της βίας είναι πολύ υψηλό. Σε αντίδραση, οι διαδηλωτές έχουν
δημιουργήσει το δικό τους δίκτυο “ άμεσης αντίδρασης ” μέσω
του οποίου ιατρικό προσωπικό προσφέρει εθελοντικά τις
υπηρεσίες του. Μπορείς να δεις ιατρικές ομάδες με
προστατευτικές ασπίδες να ορμάνε ανάμεσα στους διαδηλωτές για
να προσφέρουν βοήθεια. Αυτή την εβδομάδα έχουν γίνει ανοικτά
καλέσματα για δωρεές ιατρικού υλικού και μόνο του αυτό,
αντικατοπτρίζει το μεγάλο αριθμό των ανθρώπων που έχουν
τραυματιστεί. Επί πλέον, ομάδες φίλων, γειτόνων και συντρόφων
έχουν στήσει μέσω του WhatsUpp “καταλόγους παρουσιών” ώστε να
βεβαιωθούν πως όλοι είναι καλά στο τέλος κάθε ημέρας. Σε ότι
αφορά σε ένα επερχόμενο πραξικόπημα, δεν νομίζω πως είναι
πιθανό και δεν έχω ακούσει καμία υπόθεση γύρω από αυτό το
θέμα. Ανεξάρτητα από όλες τις κινητοποιήσεις, η κυβέρνηση
είναι ακόμα αξιοθαύμαστα σταθερή και δεν βλέπω καμία ξεχωριστή
δύναμη, είτε από αριστερά ή και από δεξιά, έτοιμη ώστε να την

ανατρέψει.
Β: Η Χιλή έχει ένα από τα πιο ισχυρά φεμινιστικά κινήματα.
Πιστεύεις πως αυτό έχει επηρεάσει την παρούσα κατάσταση; Ποια
είναι η φεμινιστική προσέγγιση των των κινητοποιήσεων;
B.Β.: Είμαι μέλος του Coordinadora Feminista 8 de Marzo
(Φεμινιστικό Συντονιστικό της 8ης Μαρτίου), του συνασπισμού
που ξεκινώντας από το 2018, υπήρξε ο κεντρικός πολιτικός
κορμός του κινήματος. Κάτι το οποίο βρίσκω ιδιαίτερα
ενδιαφέρον είναι πως όπως τα άλλα κινήματα που δημιούργησαν
μεγάλες κινητοποιήσεις μέσα στο χρόνο (το φοιτητικό και το
κίνημα ενάντια στο διεφθαρμένο σύστημα συντάξεων), το
φεμινιστικό κίνημα στη Χιλή επικεντρώθηκε ουσιαστικά στη
σκληρότητα του νεοφιλελευθερισμού.
Σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, τα φεμινιστικά
κινήματα έχουν αιτήματα να σταματήσουν οι γυναικοκτονίες ή να
νομιμοποιηθούν οι εκτρώσεις. Την ίδια στιγμή οι Χιλιανές
φεμινίστριες διαδήλωσαν με ένα πανό που έγραφε: “Ενάντια στο
καθεστώς της διαρκούς επισφάλειας της ζωής”.
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φεμινιστικής δραστηριότητας ήταν ο αεροδιάδρομος από όπου
απογειώθηκε το αεροπλάνο της πλήρους εξέγερσης. Κι αυτό συνέβη
επειδή το Φεμινιστικό Συντονιστικό της 8ης Μάρτη θεωρούσε πως ο
φεμινισμός ήταν μια ικανή δύναμη για να ενώσει τα πολλά
κοινωνικά κινήματα της χώρας. Κινήματα που επανενεργοποιήθηκαν
χάρη στην ενέργεια που δημιούργησε το φεμινιστικό κύμα του
2018. Κοιτώντας προς τα πίσω, νομίζω πως μπορώ να πω ότι η
θεώρηση τους ήταν η ορθή. Οι φεμινίστριες κατάφεραν να
ενοποιήσουν ως ένα βαθμό την αριστερά και να δημιουργήσουν
συμμαχίες ανάμεσα στους φοιτητές, τους συνδικαλιστές, το
κίνημα κατά των φόρων και τις οργανώσεις δικαιωμάτων των
μεταναστών. Αυτές οι συμμαχίες αντιπροσωπεύουν δυνητικά μία
πηγή οριζόντιων δομών για την εξέγερση. Δυστυχώς όμως,
εμφανίζονται ρωγμές ήδη καθώς διάφορες δυνάμεις αρχίζουν να

διαχωρίζονται πάνω σε ιδεολογικά ζητήματα ή ακόμα και να
συγκρούονται για την την εξουσία. Πέρα από αυτά, το κίνημα,
επιφανειακά, βρίσκεται σε άνθηση. Η πορεία των φεμινιστριών
της περασμένης Παρασκευής ήταν μεγαλειώδης, με φοβερή
ενέργεια. Τόσο οι οργανωμένες, όσο και οι ανεξάρτητες
φεμινίστριες, εμπλέκονται διαρκώς σε δράσεις διαμαρτυρίας και
προπαγάνδας. Ένα από τα συνθήματα που ξεπήδησε το 2018 είναι:
“ Ποτέ ξανά στην πίσω θέση. Δεν θα ξαναγίνει επανάσταση χωρίς
εμάς”. Οι φεμινίστριες σίγουρα θέτουν αυτή τη δέσμευση στην
πράξη σε τούτη την εξέγερση.

Από την πορεία που κάλεσαν φεμινιστικές συλλογικότητες στις 8
Νοέμβρη (Φωτογραφία Romina Akemi)
Β: Υπάρχει μία μακρά ιστορία σεξουαλικής και πολιτικής βίας
στη Χιλή και τη Λατινική Αμερική σε κρίσιμες ιστορικές
περιόδους όπως αυτές που περνάει τώρα η χώρα. Πιστεύεις πως
όλη αυτή η έμφυλη βία που ασκείται στα σώματα των γυναικών

εκφράζει μία προσπάθεια έμφυλης πειθάρχησης και ελέγχου των
γυναικών;
B.Β.: Απαντώ με απόλυτο τρόπο ναι! Εδώ και πολλά χρόνια υπήρξε
θέση του φεμινιστικού κινήματος ότι η κρατική βία και η
πατριαρχική βία είναι βαθιά διασυνδεδεμένες. Κατά τη διάρκεια
της δικτατορίας οι γυναίκες υπέστησαν βιασμούς και σεξουαλικά
βασανιστήρια. Αυτό δεν γινόταν μόνο για να πειθαρχήσουν
ατομικά “τον εχθρό” αλλά για να δημιουργήσουν ένα τρομακτικό
παράδειγμα ως προς το τι μπορεί να σου συμβεί αν δεν καθίσεις
πειθήνια στο σπίτι. Τώρα έχουμε καταγγελίες για βιασμούς και
σεξουαλικά βασανιστήρια με καθεστώς δημοκρατίας. Άρα μπορείτε
να αντιληφθείτε το γιατί ο λαός δεν θα συγχωρήσει ποτέ τον
Πινέιρα για όλα αυτά, ανεξάρτητα από το τι θέλει να προσφέρει.
Η Bree Busk είναι Αμερικανίδα αναρχική που ζει στο Σαντιάγκο
της Χιλής. Εκεί είναι ενεργή στο φεμινιστικό κίνημα μέσω των
συνελεύσεων March 8th Art και της Propaganda Brigade. Όταν δεν
ζωγραφίζει τοιχογραφίες ή πραγματοποιεί καλλιτεχνικές
παρεμβάσεις, συνεχίζει να προσθέτει κεφάλαια στο χρονολόγιο
της εξελισσόμενης κατάστασης στη Χιλή, γράφοντας στα αγγλικά.
Είναι ακτιβίστρια της ελευθεριακής κομμουνιστικής οργάνωσης
φεμινιστριών Solidaridad.

