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Αντώνης Μπρούμας
Η άμεση δημοκρατία είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Ανέκαθεν
αποτελούσε το όχημα της οργάνωσης των μαζικών κοινωνικών
κινημάτων, που επιτίθονταν στα καθεστώτα τους. Πάντα
υποχωρούσε, όταν η παλίρροια των κοινωνικών αγώνων έδινε τη
θέση της στην άμπωτη της παγίωσης ηγετικών ομάδων και σχέσεων
κυριαρχίας. Ήταν δε το αρχιμήδειο σημείο, στο οποίο
προσέγγιζαν οι πιο προοδευτικές τάσεις της ριζοσπαστικής
σκέψης, της αναρχίας και του κομμουνισμού. Αυτά από το
παρελθόν. Σήμερα, η πτώση των ιδεολογιών και η χρεωκοπία των
κάθε λογής λογικών της πρωτοπορίας φέρνει την άμεση δημοκρατία
στο προσκήνιο, ως το εργαλείο για την ανάδυση του αυτεξούσιου
ατόμου, την ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης κόντρα στον
κοινωνικό κατακερματισμό και την συλλογική επανεφεύρεση της
ριζοσπαστικής κοινωνικής αλλαγής. Στην πιο προοδευτική της
εκδοχή, αυτή της αυτοθέσμισης, η άμεση δημοκρατία συνιστά
ενδελεχή και εμπεριστατωμένη πολιτική και πολιτειακή πρόταση
για την ανατροπή του υπάρχοντος και την προοπτική της
κοινωνικής απελευθέρωσης. Στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα η άμεση
δημοκρατία ως αυτοθέσμιση υιοθετείται σταδιακά ως στρατηγική
επιλογή από τα ανταγωνιστικά κινήματα στην πάλη ενάντια στην
κυριαρχία. Από τις πλατείες αυτού του κόσμου στέλνεται το
μήνυμα των “από κάτω” : ιστορία ερχόμαστε.
Ανάδυση και Κοινωνικοποίηση του Αυτεξουσίου Ατόμου
Σχεδόν κάθε προφητεία της επανάστασης εμπεριείχε και μία
επαναστατική πρωτοπορία, που θα οδηγούσε την ανθρωπότητα στη
γη της επαγγελίας. Πέρα όμως από τα μυαλά των ριζοσπαστών
διανοητών, στην έρημο του πραγματικού, ο μοναδικός παράγοντας
ριζοσπαστικής κοινωνικής αλλαγής υπήρξε ανέκαθεν το αυτεξούσιο
άτομο, δηλαδή το πολιτικό υποκείμενο που από κοινού με άλλους

οικοδομεί την ιστορία. Οι σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνικές
σχέσεις και αξίες αναπαράγουν κατακερματισμένα άτομα με
αδυναμία στη συγκρότηση συλλογικοτήτων αλληλεγγύης και
συνεργασίας. Οι αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες μέσα στα
κινήματα λειτουργούν σε αντίρροπη κατεύθυνση, συγκροτώντας
κοινοτικές σχέσεις και αξίες, που συγκλίνουν στην ανάδυση και
κοινωνικοποίηση του αυτεξούσιου. Για να πάρει όμως μαζικά
χαρακτηριστικά η οικειοποίηση του δημόσιου χωροχρόνου, είναι
αναγκαία η συνειδητή επιλογή για τη συγκρότηση
αμεσοδημοκρατικών αυτοθεσμίσεων σε μακροκοινωνικό επίπεδο.
Συλλογική Επανανοηματοδότηση
Η αυτοοργάνωση των “από κάτω” με όρους ανατροπής απαιτεί σε
παράλληλο χρόνο την συλλογική χάραξη κοινών τρόπων σκέψης,
νοημάτων και αξιών και κατ’ επέκταση την συνολική
επανανοηματοδότηση της κοινής ζωής. Η διεξαγωγή ενός δημοσίου
“από τα κάτω” διαλόγου σε εξισωτική βάση και με ελεύθερη
κυκλοφορία και ανταλλαγή σκέψεων, απόψεων και εμπειριών, όπως
εγγυώνται οι αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, συγκροτεί μία
εναλλακτική δημόσια κοινωνική σφαίρα σε ρήξη με την
καπιταλιστική σφαίρα των κυρίαρχων εταιρικών μέσων ενημέρωσης.
Για να μην έχει όμως εφήμερο χαρακτήρα, ο δημόσιος “από τα
κάτω” διάλογος είναι αναγκαίο να αυτοθεσμίζεται συνειδητά,
δηλαδή να συναποφασίζονται οι κανόνες και οι οργανωτικές του
δομές και να υπάρχει χωροχρονικός του συντονισμός. Έτσι, κάθε
χώρος αντίστασης και κάθε πλατεία μπορούν να γίνονται χώρος
διεξαγωγής δημοσίου “από τα κάτω” διαλόγου σε συντονισμό
μεταξύ τους για την αμφισβήτηση των επιλογών της κυριαρχίας
και την αντιπαράταξη των δικών μας αναγκών, βουλήσεων και
αγώνων. Μία τέτοια εναλλακτική δημόσια σφαίρα κυκλοφορίας των
κοινωνικών αγώνων, εφικτή περισσότερο από ποτέ πλέον σήμερα με
την εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
είναι το πρώτο βασικό βήμα για τον ριζοσπαστικό εκδημοκρατισμό
της κοινωνίας.
Ρήξη με το Υπάρχον

Αν το βασικό ιδεώδες του κοινωνικού αναρχισμού είναι η
καταστροφή του κράτους και κάθε άλλης διαχωρισμένης από την
κοινωνία εξουσίας, τότε δεν υπάρχει πολιτειακή πρόταση πιο
κοντινή σε αυτό από την αμεσοδημοκρατική. Η άμεση δημοκρατία
τόσο ως άμεση δράση όσο και ως αυτοθέσμιση έρχεται σε πλήρη
ρήξη με το υπάρχον σύστημα κυριαρχίας, καθώς περνά μέσα από
τον μετασχηματισμό όλων των κοινωνικών σχέσεων εξουσίας και τη
διάχυση αυτής μέσα στην κοινωνία. Με τις οριζόντιές τους δομές
οι θεσμισμένες αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες συνθλίβουν την
ιεραρχία στη λήψη αποφάσεων και κάθε σχέση διαμεσολάβησης
μεταξύ εξουσίας και κοινωνίας. Εχθρική στην ιδεολογική
κατασκευή του οποιουδήποτε δημόσιου, κοινωνικού ή ταξικού
συμφέροντος, που χωρεί αντιπροσώπευση από κάθε επίδοξη
πρωτοπορία ή γραφειοκρατία, η άμεση δημοκρατία ως αυτοθέσμιση
προτάσσει την ικανοποίηση των προσωποπαγών αναγκών και
βουλήσεων μέσα από τη συνδιαμόρφωση της κοινής ζωής. Πέρα από
κάθε γραφική πλέον ιδεολογική πρόσληψη της επαναστατικής
διαδικασίας ως της μεγάλης ημέρας για την έφοδο προς τον
ουρανό ή στα χειμερινά ανάκτορα, οι αμεσοδημοκρατικές δομές
του ανταγωνιστικού κινήματος επαναστατικοποιούν βαθιά την
καθημερινότητα της κοινωνίας, ανοίγοντας μονοπάτια, δρόμους
και λεωφόρους προς την κοινωνική απελευθέρωση.
Οικονομία & Πολιτική
Είναι ίσως κοινότοπη η διαπίστωση ότι η σφαίρα της οικονομικής
δραστηριότητας είναι κεντρικής σημασίας στον καπιταλισμό. Η
κεντρικότητα όμως αυτή δεν είναι ούτε αναγκαία αλλά ούτε και
θεμιτή σε μία πιο ελεύθερη κοινωνία. Εντούτοις, η υπάρχουσα
συνθήκη δημιουργεί για το ανταγωνιστικό κίνημα το ζήτημα της
κεντρικότητας της ταξικής πάλης, του κέντρου δηλαδή όπου
συγκροτούνται και αποκρυσταλλώνονται οι καπιταλιστικές σχέσεις
κυριαρχίας. Η ιστορική εμπειρία έχει δείξει ότι εργατικοί
αγώνες που παραμένουν μέσα στο πλαίσιο της συνθήκης της
εκμετάλλευσης, δίχως να το αναιρούν, και δεν θέτουν το ζήτημα
της κατάργησης της ίδιας της εργατικής τάξης, δηλαδή το ζήτημα
του μετασχηματισμού των ίδιων των σχέσεων παραγωγής,

αναπαράγουν την υπάρχουσα καπιταλιστική συνθήκη. Αντιθέτως, ο
κόσμος της εργασίας κινούνταν σε απελευθερωτική κατεύθυνση,
όταν αμφισβητούσε την ίδια τη θέση του στην παραγωγή,
προτάσσοντας την αυτοδιαχείριση της παραγωγής με άμεση
δημοκρατία. Και αποκτούσε τέτοιες δυνατότητες, όταν ανέπτυσσε
έντονα την αίσθηση της κοινότητας όχι μόνο κατά την παραγωγική
διαδικασία αλλά κυρίως εκτός και ενάντια σε αυτή, στη ζωή των
εργατουπόλεων και στις κοινότητες των εργατικών αγώνων. Είναι
λοιπόν ζητούμενες οι αμεσοδημοκρατικές αυτοθεσμίσεις στους
χώρους εργασίας και σε ολόκληρη την παραγωγή, που καταργούν
την κυριαρχία των αφεντικών και στην αλλοτρίωση της μισθωτής
σκλαβιάς αντιπαραθέτουν την χειραφέτηση του κόσμου της
εργασίας, στον ανταγωνισμό την αλληλεγγύη και την προσφορά
στην κοινότητα. Είναι δε δεδομένη η σχέση έντασης μεταξύ της
άμεσης δημοκρατίας ως αυτοθέσμισης σε κάθε πτυχή της
κοινωνικής ζωής – και επομένως και στην οικονομική σφαίρα –
και των σχέσεων παραγωγής καθώς και της οξείας οικονομικής
διαστρωμάτωσης των σύγχρονων κοινωνιών, η οποία συνεπάγεται
την εγκαθίδρυση ανάγλυφων σχέσεων κυριαρχίας σε όλο το
κοινωνικό σώμα. Άμεση δημοκρατία και καπιταλισμός είναι λοιπόν
κάτι εντελώς ασύμβατο. Για την αναίρεση όμως του δεύτερου
προέχουν οι αμεσοδημοκρατικές θεσμίσεις παραγωγής και
κατανάλωσης από τα κάτω τόσο στα πλαίσια της ταξικής πάλης δια
της κατάληψης των μονάδων παραγωγής όσο και με τη συγκρότηση
και την δικτύωση νέων αμεσοδημοκρατικών μονάδων παραγωγής.
Μορφές και περιεχόμενα αγώνα εντός και εκτός της παραγωγής δεν
τελούν σε αμοιβαίο αποκλεισμό αλλά σε δημιουργική συνάρτηση με
όλα τα ενδεχόμενα της ζωής ανοιχτά για το ποια απ’ όλα
επιταχύνουν τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς που θέλουμε.
Το Νόημα της Αυτοθέσμισης
Το πρόταγμα της κοινωνικής αυτονομίας επιτάσσει τη διαρκή
κοινωνική αυτοθέσμιση ανάλογα με τις ανάγκες και τις πολιτικές
βουλήσεις των ανθρώπων. Στηρίζεται στον συνεχή πειραματισμό ως
προς τις μορφές οργάνωσης και στην ευελιξία των οργανωτικών
δομών, ώστε αυτές να εξελίσσονται μέσα στον χρόνο σε διαρκή

αλληλεπίδραση με τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Στα
πλαίσια ενός τέτοιου προτάγματος λαμβάνεται ως δεδομένη η
πολλαπλότητα των εκδοχών, που δύναται να λαμβάνει η κοινωνική
πραγματικότητα, και θεωρείται ως εγγενούς αξίας η δυνατότητα
των ανθρώπων να διαπλάθουν τις συνθήκες της κοινής τους ζωής
και να επανανοηματοδοτούν τον κόσμο ανάλογα με τη συλλογική
τους βούληση. Για την ολοκληρωμένη συνείδηση σχετικά με τη
λειτουργία τους, η κοινωνική αυτοθέσμιση πέρα από διαρκής
είναι αναγκαία και ρητή μέσω της ρητής καταγραφής των κανόνων
λειτουργίας και της διαμόρφωσης συγκεκριμένων προϋποθέσεων και
διαδικασιών για την αναδιαμόρφωσή τους.
Στις αμεσοδημοκρατικές αυτοθεσμίσεις η διαδικασία διαλόγου και
λήψης αποφάσεων στηρίζεται στην άμεση συμμετοχή ίσων και
ελεύθερων ανθρώπων, η δε συμμετοχή αυτή εκτείνεται στο μέτρο,
που οι λαμβανόμενες αποφάσεις δύνανται να επηρεάζουν την
ελευθερία τους. Είναι επομένως άμεση απόρροια της
ισοελευθερίας το ότι η συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης των
αποφάσεων μπορεί να είναι άμεση, μόνο εφόσον στηρίζεται στην
αρχή της πλειοψηφίας και της αριθμητικής ισότητας της ψήφου
κάθε συμμετέχοντος, εφόσον πρώτα εξαντλούνται τα περιθώρια για
την επιδίωξη ομοφωνίας. Οποιαδήποτε άλλη εκδοχή, όπως αυτή της
ομοφωνούσας άμεσης δημοκρατίας που υποστηρίζεται πλέον μόνο
στο επίπεδο της θεωρητικής αναζήτησης ορισμένων παραφυάδων της
ατομιστικής αστικής σκέψης, αποτελεί υποταγή της
συλλογικότητας στο άτομο και συνδέεται με την ιδεολογική
κατασκευή του μοναχικού ατόμου κόντρα και έξω από κάθε
κοινωνία.
Περαιτέρω, εκτός από διαρκείς και ρητές, οι αμεσοδημοκρατικές
αυτοθεσμίσεις πρέπει να διασφαλίζουν την αποφυγή άτυπης
συσσώρευσης της εξουσίας, επιτείνοντας κατ’ ουσία τον πολιτικό
έλεγχο πάνω σε ενδεχόμενους εκπροσώπους, με δικλείδες
ασφαλείας όπως επί παραδείγματι (α) η άμεση και τακτή εκλογή /
διορισμός για όλες τις θεσμισμένες θέσεις εκπροσώπησης και (β)
σε περιπτώσεις ο εκ περιτροπής ή κληρωτός χαρακτήρας της
εκλογής / διορισμού ή το πεπερασμένο της επανάληψης αυτών, (γ)

η ελεύθερη ανακλητότητα και (δ) η τακτή λογοδοσία και απόδοση
ευθυνών. Περαιτέρω, προϋποθέσεις, οι οποίες διασφαλίζουν την
αμεσότητα στην συμμετοχή, θέτοντας όρια στην ενάσκηση της
πολιτικής κρίσεως των εκπροσώπων, είναι επί παραδείγματι (α) η
δημοσιότητα και η διαφάνεια της δράσης των εκπροσώπων στους
εκπροσωπούμενους με τη βοήθεια της τεχνολογίας, (β) οι
θεσμισμένες υπό όρους δυνατότητες ανατροπής των αποφάσεων των
εκπροσώπων από τους εκπροσωπούμενους και (γ) οι κανόνες περί
της μη ανατροπής των κατευθυντήριων γραμμών της εκάστοτε
πολιτικής βούλησης των εκπροσωπούμενων μέσα από τις αποφάσεις
των εκπροσώπων.
Έτσι, ένα αμεσοδημοκρατικό πολιτικό σύστημα σε αδρές γραμμές
στηρίζεται στην τυπική και ουσιαστική ισοκατανομή της
πολιτικής εξουσίας σε όλους τους πολίτες και βρίσκει τη βάση
του στο ιδανικό του αδιαχώριστου μεταξύ θεσμίσεων της
πολιτικής εξουσίας και κοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο καλλιεργεί
διαρκώς τη δυνατότητα μίας κοινωνίας ανθρώπων να
αυτοκυβερνιούνται, δηλαδή να θέτουν οι ίδιοι τους νόμους της
κοινής τους ζωής, να διαχειρίζονται οι ίδιοι την συλλογική
τους εξουσία και να φέρουν συλλογικά πλήρη και ακέραια την
ευθύνη για τα ανωτέρω. Δεν είναι απλώς εφικτό υπό την έννοια
μίας φιλολογικής συζήτησης ανάμεσα σε εγκεφάλους, παίρνει
υλική υπόσταση και σφυρηλατεί κοινωνικές σχέσεις μέσα από την
πράξη μας, είναι ζήτημα άμεσης δράσης για το πέρασμα από την
κοινωνική αντεξουσία στην κοινωνική απελευθέρωση.
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