Η υπόθεση της Aποανάπτυξης
τον καιρό της πανδημίας
Οι καιροί είναι ώριμοι για μας ώστε να επανεστιάσουμε σε αυτό
που πραγματικά έχει σημασία: όχι στο ΑΕΠ αλλά στην υγεία και
την ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη.
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Η πανδημία ξεγύμνωσε την ευθραυστότητα των υπαρχόντων
οικονομικών συστημάτων. Τα πλούσια έθνη έχουν περισσότερους
από αρκετούς πόρους για να καλύψουν την δημόσια υγεία και τις
βασικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της κρίσης και θα μπορούσαν
να κάνουν μειώσεις σε όχι ουσιώδεις τομείς της οικονομίας
ανακατανέμοντας δουλειά και πόρους σε ουσιώδεις. Ο τρόπος που
τα οικονομικά συστήματα είναι οργανωμένα γύρω από τη διαρκή
κυκλοφορία, κάνει κάθε μείωση στη δραστηριότητα της αγοράς να
προκαλεί γενική ανεργία και φτωχοποίηση.
Όμως, δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Για να είμαστε πιο
ανθεκτικοί στις κρίσεις -πανδημία, κλιματική, οικονομική ή
πολιτική- χρειάζεται να οικοδομήσουμε συστήματα ικανά να
μειώνουν την παραγωγή με τρόπους που να μην προκαλούν απώλειες
στο βιοπορισμό και τη ζωή.
Ας επιχειρηματολογήσουμε για την υπόθεση της αποανάπτυξης.
Συντηρητικές πηγές όπως το Forbes, οι Financial Times, ή ο
Spectator, έχουν δηλώσει ότι η κρίση του κορωνοϊού αποκαλύπτει
«τη μιζέρια της αποανάπτυξης». Αλλά αυτό που συμβαίνει κατά τη
διάρκεια της πανδημίας δεν είναι αποανάπτυξη. Η αποανάπτυξη
είναι το σχέδιο του να ζει κανείς γεμάτος νόημα, να
απολαμβάνει τις απλές χαρές, να ασχολείται με τα κοινά, να
διαμοιράζεται και να σχετίζεται με τους άλλους, δουλεύοντας

λιγότερο και σε πιο δίκαιες κοινωνίες. Ο σκοπός της
αποανάπτυξης είναι να επιβραδύνουμε τα πράγματα ηθελημένα ώστε
να μικρύνουμε τη ζημία στα ανθρώπινα και στα γήινα συστήματα
και να περιορίσουμε την εκμετάλλευση.
Η τρέχουσα κατάσταση είναι τρομερή, όχι επειδή οι εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα μειώνονται, το οποίο είναι καλό, αλλά
επειδή πολλές ζωές χάθηκαν. Είναι τρομερό όχι επειδή τα ΑΕΠ
μειώνονται, το οποίο μας είναι αδιάφορο, αλλά επειδή οι
υπάρχουσες διαδικασίες για την προστασία του βιοπορισμού, τη
στιγμή που η ανάπτυξη παραπαίει, είναι ανεπαρκείς και άδικες.
Θα θέλαμε να δούμε κοινωνίες να επιβραδύνουν από σχεδιασμό κι
όχι από κάποια καταστροφή. Αυτή η πανδημία είναι μια μια
καταστροφή που έχει προκληθεί από την ανάπτυξη· προάγγελος του
τι θα ακολουθήσει. Το κίνητρο για ανάπτυξη έχει επιταχύνει τις
παγκόσμιες ροές υλικών και χρημάτων, ανοίγοντας το δρόμο για
την αστραπιαία κυκλοφορία σωμάτων και ασθενειών. Οι πολιτικές
στο πεδίο της οικονομίας και οι κοινωνικές διευθετήσεις που
προτείνονται από την αποανάπτυξη, προσφέρουν τρόπους να
κάνουμε τέτοιες περιστάσεις πιο βιώσιμες και δίκαιες, να
αναδυθούμε δυνατότεροι και καλύτεροι μετά την κρίση, και να
επανακατευθύνουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές προς την
πλευρά της φροντίδας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Το τέλος της ανάπτυξης δεν περιλαμβάνει απαραίτητα μια ήπια
μετάβαση. Μπορεί να μην είναι σχεδιασμένο, μη-επιθυμητό,
χαοτικό, με όρους που δεν τους έχουμε επιλέξει. Συνθήκες σαν
αυτές που ζούμε τώρα. Η ιστορία συχνά εξελίσσεται με παύσεις·
περίοδοι φαινομενικής παράλυσης μπορούν να οδηγήσουν σε ένα
σημείο ανατροπής, όταν μη αναμενόμενα γεγονότα ανοίγουν νέες
δυνατότητες και βίαια κλείνουν άλλα. Η πανδημία του κορωνοϊού
είναι ένα τέτοιο γεγονός. Ξαφνικά, τα πράγματα παίρνουν ριζικά
νέες κατευθύνσεις, και το αδιανόητο γίνεται εφικτό, για καλό ή
για κακό. Η σοβαρή οικονομική ύφεση οδήγησε στη νέα τάξη
πραγμάτων του Ρούσβελτ και επίσης στο Τρίτο Ράιχ του Χίτλερ.
Ποιες είναι η δυνατότητες και οι κίνδυνοι σήμερα;

Εν μέσω αυτής της πανδημίας, πολλές επιστημονικές, πολιτικές
και ηθικές αρχές εκπέμπουν το μήνυμα ότι η φροντίδα για την
υγεία και την ευημερία των ανθρώπων πρέπει να είναι πάνω από
τα κέρδη, κι αυτό είναι κάτι το εξαιρετικό. Η αναβίωση μιας
ηθικής φροντίδας που υποστηρίζουμε στο προσεχές μας βιβλίο Η
υπόθεση της Αποανάπτυξης είναι έκδηλη στην επιθυμία των
ανθρώπων να μείνουν σπίτι και να προστατέψουν τους
μεγαλύτερους, και στο πνεύμα του καθήκοντος και της θυσίας των
επαγγελματιών υγείας. Φυσικά, πολλοί μένουν σπίτι γιατί
φοβούνται τον ιό και ανησυχούν για τους εαυτούς τους, ή για
την αποφυγή των προστίμων. Πολλοί εργαζόμενοι παροχής
φροντίδας πηγαίνουν στη δουλεία, γιατί πρέπει να κερδίσουν τα
προς το ζην. Το να ενεργούμε συλλογικά ενάντια στις κρίσεις,
τις πανδημίες, ή στην κλιματική αλλαγή, απαιτεί τέτοιους
συνδυασμούς θυσίας και αλληλεγγύης, ατομικού και συλλογικού
συμφέροντος, κρατικών παρεμβάσεων και συμμετοχής των πολιτών.
Βαθιές ανισότητες μπαίνουν στο παιχνίδι με νέους τρόπους.
Κάτοικοι μερικών χωρών υποφέρουν διαφορετικές, και μερικές
φορές πιο σοβαρές, κακουχίες από άλλους, όπως αυτοί που
στερούνται πλήρη δικαιώματα στις φυλακές, στα στρατόπεδα
εργασίας μεταναστών και στους καταυλισμούς προσφύγων. Σε κάθε
χώρα, παράγοντες που διαφοροποιούνται από το φύλο, τη φυλή,
την κοινωνικοοικονομική και εργασιακή θέση, έχουν διαφορετικά
τρωτά σημεία έναντι της νόσου και της οικονομικής ύφεσης που
ακολουθεί. Δεδομένα από χώρες ανά τον κόσμο δείχνουν ότι ο ιός
τείνει να είναι πιο επικίνδυνος και θανάσιμος για τους άντρες
παρά για τις γυναίκες. Τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης στις ΗΠΑ
δείχνουν ένα δυσανάλογο βάρος της ασθένειας σε φυλετικά και
εθνικά μειονοτικές ομάδες. Υγειονομικό προσωπικό, βοηθοί
υγείας, και οικιακοί βοηθοί, θέσεις στις οποίες οι γυναίκες
επικρατούν, είναι ιδιαίτερα ευπαθείς στη μόλυνση. Όπως και
εκατομμύρια άντρες δουλεύουν σε βασικές δουλειές
συμπεριλαμβανομένου της συλλογή απορριμμάτων, τις μεταφορές,
τα ταξί και την συσκευασία κρέατος. Αυτές οι δουλείες, που σε
μεγάλη πλειοψηφία γίνονται από άντρες, ήταν ήδη ανάμεσα στα
πιο επικίνδυνα επαγγέλματα πριν την πρόσθετη έκθεση στον

κορωνοϊό. Ενώ μερικοί έχουν την πολυτέλεια να βρίσκουν
καταφύγιο στο σπίτι, άλλοι πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στην
ανεργία χωρίς ένα επαρκές δίκτυο προστασίας και το να
δουλεύουν σε δουλειές που τους εκθέτουν στον ιό. Ωστόσο, εκτός
εάν προστατεύονται ολόκληροι πληθυσμοί, ούτε καν οι
πλουσιότεροι δεν είναι πλήρως ασφαλείς από τη μετάδοση.
Σε αυτή την κρίση, όπως και σε άλλες προηγούμενες, οι άνθρωποι
κινητοποιήθηκαν και αυτό-οργανώθηκαν όπου οι εταιρίες και οι
κυβερνήσεις απέτυχαν να καλύψουν τις ανάγκες τους – από ομάδες
αλληλοβοήθειας που διένειμαν φαγητό και φάρμακα σε
ηλικιωμένους, ομάδες γιατρών, μηχανικών και χακερς που
συνεργάστηκαν για να εκτυπώσουν ψηφιακά αναπνευστήρες, έως
μαθητές που φύλαγαν τα παιδιά των γιατρών και των νοσοκόμων. Ο
πολλαπλασιασμός των εγχειρημάτων φροντίδας και αλληλεγγύης,
που αποτελούν το θεμέλιο των κοινωνιών της αποανάπτυξης που
οραματιζόμαστε, είναι ακόμη πιο αξιέπαινη δεδομένης της
μεταδοτικής φύσης του ιού. Όταν η πανδημία θα τελειώσει και ο
δρόμος της οικονομικής ανοικοδόμησης θα ξεκινήσει, αυτός ο
αναδυόμενος δυναμισμός θα είναι ζωτικής σημασίας.
Οι θετικές παρορμήσεις και δίκτυα από τα κάτω είναι απαραίτητα
αλλά όχι επαρκή για μια βιώσιμη αλλαγή. Πρέπει οι κυβερνήσεις
θα διασφαλίσουν την υγεία όλων, να προστατέψουν το περιβάλλον
και να παρέχουν οικονομικά δίκτυα ασφάλειας. Οι τακτικές
υποστήριξης της αποανάπτυξης που προωθούμε ήταν απαραίτητες
πριν την πανδημία, και είναι περισσότερο κατά τη διάρκειά της
και μετά: ένα καινούριο Νιου Ντιλ και ένα πρόγραμμα δημόσιας
επένδυσης, διαμοιρασμού εργασιών, βασικό εισόδημα, δημόσιες
υπηρεσίες για όλους, και υποστήριξη για τις οικονομίες της
κοινότητας. Έτσι θα μπορούσε να είναι η αναδιοργάνωση των
δημοσίων οικονομικών μέσω μέτρων συμπεριλαμβανομένων προστίμων
για το διοξείδιο του άνθρακα, ανώτατο όριο για τον πλούτο,
φορολόγηση για τη χρήση φυσικών πόρων και τη μόλυνση.
Ενώ οι συζητήσεις για την αποανάπτυξη έχουν παραδοσιακά
εστιάσει στην αποστράτευση των απαιτητικών σε φυσικούς πόρους
και οικολογικά επιζήμιων πτυχών των τρεχουσών οικονομιών, η

αντιμετώπιση της πανδημίας έχει να κάνει με την αποστράτευση
αυτών των πτυχών που δεν είναι άμεσα απαραίτητες για τη
διατήρηση της ζωής. Ταυτιζόμαστε στην αντιμετώπιση της
θεμελιώδης πρόκλησης να διαχειριστούμε οικονομίες χωρίς
ανάπτυξη κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία: πώς να
αποστρατεύσουμε μέρη της καπιταλιστικής οικονομίας
εξασφαλίζοντας την προμήθεια βασικών αγαθών και υπηρεσιών,
πειραματιζόμενοι με τρόπους μη απαιτητικούς σε πόρους να
απολαύσουμε τις ζωές μας, και να ανακαλύψουμε τα συλλογικά
νοήματα της ζωής.
Ριζοσπαστικές προτάσεις ήδη εξετάζονται και επιλεκτικά έχουν
υιοθετηθεί σε όλο το πολιτικό φάσμα καθώς προσφέρουν
συγκεκριμένες λύσεις στην πανδημία. Εταιρίες και κυβερνήσεις
έχουν μειώσει τις ώρες εργασίας και εφαρμόζουν διαμοιρασμό της
εργασίας· διαφορετικές μορφές βασικού εισοδήματος εξετάζονται
και στοιχειώδη οικονομικά μέτρα έχουν θεσπιστεί για να
ενισχύσουν τους εργαζόμενους την περίοδο της καραντίνας ύστερα
από το κλείσιμο των επιχειρήσεων· μια διεθνής καμπάνια για
εισόδημα φροντίδας έχει ξεκινήσει, ενώ ορισμένες κυβερνήσεις
ασχολούνται με την παραγωγή εξοπλισμού για τη διασφάλιση των
ζωτικών προμηθειών και υπηρεσιών και εξετάζονται αναστολές
στην αποπληρωμή ενοικίων, δανείων και υποθηκών. Υπάρχει μια
αυξανόμενη κατανόηση ότι θα χρειαστούν τεράστιες δαπάνες από
τις κυβερνήσεις.
Ο κόσμος θα αλλάξει μετά την πανδημία, και θα υπάρξουν αγώνες
για το ποια μονοπάτια θα ακολουθήσουμε. Οι άνθρωποι πρέπει να
αγωνιστούν να κατευθύνουν την αλλαγή προς πιο δίκαιες και
ανθεκτικές κοινωνίες που να έχουν λιγότερο αντίκτυπο στους
ανθρώπους και στα φυσικά περιβάλλοντα. Οι ισχυροί θα
προσπαθήσουν να ανασυστήσουν το κατεστημένο και να
μετατοπίσουν τα κόστη στους λιγότερο ισχυρούς. Χρειάζεται
οργάνωση και συμβολή δυνάμεων και καταστάσεων για να
διασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι το περιβάλλον ούτε οι εργάτες
που θα πληρώσουν τον λογαριασμό, αλλά αυτοί που επωφελήθηκαν
περισσότερο από την ανάπτυξη που προηγήθηκε αυτής της

καταστροφής.
Η αποανάπτυξη δεν είναι επιβολή στερήσεων, αλλά ένας στόχος
για να εξασφαλίσουμε αρκετά για όλους ώστε να ζουν με
αξιοπρέπεια και χωρίς φόβο· να βιώσουμε τη φιλία, την αγάπη
και να έχουμε υγεία, να απολαύσουμε τον ελεύθερο χρόνο και τη
φύση και να «νομιμοποιήσουμε» μια ζωή που είναι ταυτόχρονα μια
εμπειρία αλληλεξάρτησης και ευπάθειας. Αυτός ο σκοπός δεν θα
επιτευχθεί επιχορηγώντας εταιρίες ορυκτών καυσίμων,
αεροπορικές, κρουαζιέρες, ξενοδοχειακές και τουριστικές
μεγάλο-επιχειρήσεις. Αντίθετα, τα κράτη πρέπει να επενδύσουν
σε πράσινες πολιτικές και να επανα-οικοδομήσουν τις υποδομές
υγείας και φροντίδας τους, να δημιουργήσουν δουλειές με τη
μετατόπιση σε οικονομίες που είναι λιγότερο περιβαλλοντικά
επιζήμιες. Καθώς οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν, τα ορυκτά
καύσιμα πρέπει να φορολογηθούν βαριά, να αυξηθεί η
χρηματοδότηση σε πράσινες και κοινωνικές επενδύσεις, και
υπάρξουν φορολογικές απαλλαγές και μερίσματα στους
εργαζομένους. Αντί να χρησιμοποιήσουμε το δημόσιο χρήμα για τη
διάσωση επιχειρήσεων και τραπεζών, απαιτούμε τον καθορισμό
βασικού εισοδήματος που θα επιτρέψει στους ανθρώπους και στις
κοινότητες να ανοικοδομήσουν τις ζωές τους. Αυτά τα βασικά
ερωτήματα που σχετίζονται με τις στρατηγικές για κοινωνικόοικολογική μεταμόρφωση θα είναι στο επίκεντρο του διεθνούς
συνεδρίου για την αποανάπτυξη στη Βιέννη που θα γίνει
διαδικτυακά στα τέλη Μάη του 2020. Μια καλή αφετηρία είναι οι
αξίες για την ανάκαμψη της οικονομίας και η βάση για τη
δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνίας, που περιλαμβάνονται στο
ανοιχτό γράμμα ‘Αποανάπτυξη: νέες βάσεις για την οικονομία’.
Αυτή η κρίση αναμφίβολα δημιουργεί περισσότερους κινδύνους
παρά ευκαιρίες. Ανησυχούμε για τις πολιτικές φόβου που η
σπέρνει η πανδημία, την εντατικοποίηση της παρακολούθησης και
του ελέγχου των πολιτών, την ξενοφοβία και ρίξιμο του
φταιξίματος σε άλλους, καθώς και για την απομόνωση στο σπίτι
που παρεμποδίζει τις από κοινού διαδικασίες και την πολιτική
οργάνωση. Από τη στιγμή που παίρνονται μέτρα όπως η απαγόρευση

κυκλοφορίας, οι καραντίνες, η θέσπιση κανόνων μέσω
διαταγμάτων, οι έλεγχοι συνόρων και αναβολή εκλογών, μπορεί
εύκολα να γίνουν μέρος του οπλοστασίου της πολιτικής επιβολής,
ανοίγοντας δυστοπικούς ορίζοντες.
Για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους, η αποανάπτυξη
δίνει τα κίνητρα και μας οδηγεί στην επανίδρυση κοινωνιών των
κοινών, της αλληλοβοήθειας, μετατοπίζοντας τις συλλογικές
επιδιώξεις από την ανάπτυξη προς την ισότητα και την ευημερία.
Αυτά δεν είναι μόνο υψηλοί στόχοι. Στο υπό έκδοση βιβλίο Η
υπόθεση της Αποανάπτυξης αναδεικνύουμε καθημερινές πρακτικές
και κανόνες, για να ξεκινήσουμε να οικοδομούμε τον κόσμο που
θέλουμε σήμερα, μαζί με πολιτικές στρατηγικές που στηρίζουν
την σύμπραξη αυτών των προσπαθειών για τη δημιουργία δίκαιων
και μικρού αντίκτυπου κοινωνιών. Αυτό το βιβλίο είναι
διαφορετικό από κάθε άλλο σχετικά με την αποανάπτυξη, διότι
είναι το πρώτο που προσπαθεί να απαντήσει το δύσκολο ερώτημα
του «πώς» στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία.
Πριν την πανδημία, έπρεπε να πείσουμε τους ανθρώπους για την
αποανάπτυξη. Η δουλειά μας μπορεί να είναι κάπως πιο εύκολη
τώρα, έχοντας τόσο απτά στοιχεία ότι το τρέχον σύστημα
καταρρέει από το ίδιο βάρος του. Καθώς εισερχόμαστε σε μια
δεύτερη μεγάλη οικονομική κρίση για πολλά χρόνια, ίσως κάποιοι
από εμάς επιθυμούν να θεωρούν δεδομένη τη σοφία της παραγωγής
και του καταναλωτισμού, μόνο και μόνο για να διατηρηθεί το
σύστημα. Οι καιροί είναι ώριμοι για εμάς να εστιάσουμε σε αυτά
που πραγματικά αξίζουν: όχι το ΑΕΠ, αλλά την υγεία και την
ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη. Με μια λέξη: στην
αποανάπτυξη.

