Ομιλία Redneck Revolt στο BFest:
Αντιφασισμός
&
Οπλοκατοχή
στις
Η.Π.Α.
(Βίντεο)
Η εκδήλωση με μέλος των Redneck Revolt έλαβε χώρα στο B-FEST
7, την Παρασκευή 25/05/18 με τίτλο «Αντιφασισμός & Οπλοκατοχή
στις Η.Π.Α.». Παρακάτω το βίντεο της ομιλίας και της συζήτησης
που ακολούθησε:
Εισηγήσεις: Μέλος των Redneck Revolt, Κώστας Σαββόπουλος (περ.
Βαβυλωνία)
Μετάφραση: Αλέξανδρος Σχισμένος

Video by omniatv, Αντώνης Δημόπουλος
Οι Redneck Revolt δημιουργήθηκαν το 2016 με έντονη δράση στον
Αμερικάνικο Νότο. Το κίνημά τους αποτελείται από ένα δίκτυο
αντιρατσιστικών, αντιφασιστικών ομάδων για την αυτοάμυνα των
τοπικών κοινοτήτων στις Η.Π.Α. και τα μέλη τους προέρχονται

από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και κοινωνικών καταβολών.
Μάχονται για την κοινωνική απελευθέρωση ενάντια σε όλα τα
καταπιεστικά συστήματα των καιρών, δίνοντας έμφαση σε θέματα
αντιρατσισμού και καταπίεσης των φτωχών και εργαζομένων.
Στις πολιτείες της Αμερικής όπου επιτρέπεται η οπλοφορία οι
Redneck Revolt διεξάγουν ένοπλες διαδηλώσεις και
περιφρουρήσεις των δράσεων τους. Προτείνουν μία διαφορετική
οπτική της οπλοκατοχής και οπλοφορίας των πολιτών. Οι ίδιοι
διατηρούν πολλές λέσχες σκοποβολής όπου εκπαιδεύουν τα μέλη
τους στην ένοπλη αυτοάμυνα και στην αλληλοβοήθεια.
Οι πολιτικές ιδεολογίες τους είναι λιγότερο σημαντικές μπροστά
στις κοινές οργανωτικές τους αρχές και τη συλλογική εργασία.
Δημιουργούν τον απαραίτητο χώρο σε ανθρώπους που έχουν
πολιτικοποιηθεί προσφάτως και που συνειδητοποιούν την ανάγκη
για προστασία των κοινοτήτων τους από την αστυνομία και τους
ακροδεξιούς.
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Μετάφραση: Κώστας Σαββόπουλος
Η συνέντευξη στα αγγλικά ΕΔΩ
Οι Redneck Revolt βρίσκονται μεταξύ των ομιλητών του φετινού
B-FEST. Δημιουργήθηκαν το 2016 με έντονη δράση στον
Αμερικάνικο Νότο. Το κίνημά τους αποτελείται από ένα δίκτυο
αντιρατσιστικών, αντιφασιστικών ομάδων για την αυτοάμυνα των
τοπικών κοινοτήτων στις Η.Π.Α. και τα μέλη τους προέρχονται
από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και κοινωνικών καταβολών.
Μάχονται για την κοινωνική απελευθέρωση ενάντια σε όλα τα
καταπιεστικά συστήματα των καιρών, δίνοντας έμφαση σε θέματα
αντιρατσισμού και καταπίεσης των φτωχών και εργαζομένων.
Στις πολιτείες της Αμερικής όπου επιτρέπεται η οπλοφορία οι
Redneck Revolt διεξάγουν ένοπλες διαδηλώσεις και
περιφρουρήσεις των δράσεων τους. Προτείνουν μία διαφορετική
οπτική της οπλοκατοχής και οπλοφορίας των πολιτών. Οι ίδιοι
διατηρούν πολλές λέσχες σκοποβολής όπου εκπαιδεύουν τα μέλη
τους στην ένοπλη αυτοάμυνα και στην αλληλοβοήθεια.
Οι πολιτικές ιδεολογίες τους είναι λιγότερο σημαντικές μπροστά
στις κοινές οργανωτικές τους αρχές και τη συλλογική εργασία.
Δημιουργούν τον απαραίτητο χώρο σε ανθρώπους που έχουν
πολιτικοποιηθεί προσφάτως και που συνειδητοποιούν την ανάγκη
για προστασία των κοινοτήτων τους από την αστυνομία και τους
ακροδεξιούς.
Βαβυλωνία: Ποιοι είναι οι Redneck Revolt και από πού αντλούν
τις επιρροές τους;
Redneck Revolt: Οι Redneck Revolt ιδρύθηκαν το 2016 ως ένας
αντιρατσιστικός, αντιφασιστικός κοινοτικός σχηματισμός άμυνας.
Η ιστορία του όρου redneck είναι μακρά και περίπλοκη. Μία από
τις πρώτες καταγεγραμμένες χρήσεις του όρου προέρχεται από τη
δεκαετία του 1890 και αναφέρεται στους rednecks ως τους
«φτωχότερους κατοίκους των αγροτικών περιοχών… κατά συνέπεια,
οι άνδρες που δουλεύουν στον αγρό έχουν γενικά κόκκινο δέρμα,
καμμένο από τον ήλιο και αυτό ισχύει κυρίως για το πίσω μέρος

των λαιμών τους».
Το 1921, ο όρος έγινε συνώνυμος της ένοπλης εξέγερσης κατά του
κράτους, καθώς τα μέλη των Ενωμένων Ανθρακωρύχων της Αμερικής
έδεσαν κόκκινα μαντίλια γύρω από τους λαιμούς τους, κατά τη
διάρκεια της Μάχης του Blair Mountain, μιας πολυφυλετικής
εργατικής εξέγερσης που διήρκησε 2 εβδομάδες στα ορυχεία
άνθρακα της Δυτικής Βιρτζίνια.
Είμαστε επηρεασμένοι από το ήθος της άμεσης δράσης που
ενσαρκώνει ο John Brown, καθώς αυτός και δεκαοχτώ σύντροφοι,
συμπεριλαμβανομένων και πρώην σκλάβων, εισέβαλαν στο
ομοσπονδιακό οπλοστάσιο στο Harpers Ferry της Δυτικής
Βιρτζίνιας, στις 15 Οκτωβρίου του 1859, σε μία προσπάθεια να
καταλάβουν τα όπλα όπου θα χρησιμοποιούνταν σε μια μαζική
εξέγερση σκλάβων. Η έφοδος του Brown απέτυχε. Αλλά το θάρρος
και η απόλυτη αφοσίωσή τους στην ελευθερία όλων των ανθρώπων
χρησιμεύει ως παράδειγμα και μαρτυρία: άρνηση υποταγής στην
καταπίεση και στον φόβο και οργάνωση και δράση για την
απελευθέρωση όλων, με τον έντονα εξεγερσιακό ζήλο, κατά του
βάρβαρου θεσμού της δουλείας.
Εντοπίζουμε τη ριζοσπαστική, προσανατολισμένη στη δράση,
φυλετική αλληλεγγύη της ομάδας του Brown, στις ταξικά
συνειδητοποιημένες οργανωτικές προσπάθειες του Rainbow
Coalition, στα τέλη του 1960. Η ομάδα αυτή σχηματίστηκε στο
Σικάγο από μέλη του Κόμματος των Μαύρων Πάνθηρων, από τους
Young Patriots («χωριατόπαιδα», νεαροί λευκοί της εργατικής
τάξης) και από τους Young Lords, μια μαχητική συμμορία
Chicanos (νεαροί μεξικανοί) που μετατράπηκε σε πολιτικό
κίνημα. Αν και στοχοποιήθηκε από το FBI με μαζική καταστολή
και βία, ο συνασπισμός αυτός όρισε νέα εδάφη για την οργάνωση
της αντιρατσιστικής και κοινοτικής άμυνας.
Β.: Στηριζόμενοι στη 2η τροπολογία του Αμερικάνικου
Συντάγματος, υποστηρίζετε ότι η χρήση των όπλων είναι κάτι
καλό ή, στη χειρότερη περίπτωση, κάτι ουδέτερο (εξαρτάται από
το ποιος τα χρησιμοποιεί). Αυτό είναι κάτι στο οποίο

παραδοσιακά η Αριστερά, θεσμική ή ριζοσπαστική (δεν μιλάμε για
τους δημοκράτες ή για τους φιλελεύθερους, φυσικά) αντιτίθεται.
Μάλιστα, οι δυνάμεις που στηρίζουν τη 2η τροπολογία μαζί με
την NRA (National Rifle Association) στις ΗΠΑ τοποθετούνται
πολιτικά στο δεξιό και συντηρητικό, κυρίως, φάσμα. Πώς
προσεγγίζετε την έννοια της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας και
ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε εσάς και τους συντηρητικούς
σε αυτό το θέμα;
R.R.: Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ζουν
ελεύθεροι και να υπερασπίζονται τον εαυτό τους, με κάθε
απαραίτητο μέσο. Μέσα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Πολιτειών,
επιμένουμε στην άσκηση του δικαιώματός μας να κατέχουμε όπλα
και να οργανώνουμε τη συλλογική μας άμυνα, υπό τις εγγυήσεις
της 2ης τροπολογίας στη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Τονίζουμε, ωστόσο, ότι θέτουμε το δικαίωμα των ανθρώπων να
υπερασπίζονται τη δική τους ελευθερία και αυτονομία πάνω από
τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η
Δεξιά τοποθετεί τον νόμο πάνω από τους ανθρώπους. Εμείς
αρνούμαστε αυτή την αντιστροφή μιας αφηρημένης εξουσίας
ενάντια στην ελευθερία της ζωής.
Αμφισβητούμε, επίσης, την ιδέα αυτή που λέει ότι οι «αριστεροί
ριζοσπάστες» αντιτίθενται στη χρήση όπλων. Ίσως θα ήταν
χρήσιμο να τοποθετηθεί αυτή η ιδέα μέσα σε ιστορίες λευκής
υπεροχής (white supremacy), συγκεκριμένα μετά την εποχή των
πολιτικών δικαιωμάτων της δεκαετίας του ’70 και της ανόδου της
ένοπλης μαύρης αντίστασης, που εκφράστηκε από σχήματα όπως οι
Μαύροι Πάνθηρες. Ήταν αυτή ακριβώς η περίοδος, όπου μια λευκή,
φιλελεύθερη και αντιδραστική θέση, που βασίζεται σε μια
απολυταρχική επιμονή για τη μη βία, άρχισε να φτάνει στο
σημείο όπου ο άκαμπτος ειρηνισμός έγινε η καθοδηγητική αρχή
για την αριστερή κατήχηση στις Η.Π.Α..
Αυτή η φετιχοποίηση της μη βίας οδήγησε στη διαγραφή ιστοριών
ένοπλης αυτοδιάθεσης και αντίστασης, συμπεριλαμβανομένης της
εποχής των πολιτικών δικαιωμάτων του Δρ. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Η αποσιώπηση αυτή που αντιμετωπίζουμε, αποτελεί μέρος ενός
μοντέλου «whitewashing» από τους φιλελεύθερους, λευκούς
αστούς, οι οποίοι προτιμούν να διατηρήσουν τα κρατικά
μονοπώλια της εξουσίας και να αφοπλίζουν την εργατική τάξη και
τις μειονότητες, ορίζοντας τον ειρηνισμό ως το μοναδικό
«νόμιμο» μέσο διαφωνίας και, συνεπώς, εξαναγκάζοντας σε
συναίνεση οποιαδήποτε ανθρώπινη συμπεριφορά ή πιθανή τακτική
έναντι των κυβερνητικών και ακροδεξιών επιθέσεων.
Το βιβλίο Negroes with Guns, του Robert F. Williams,
σκιαγραφεί τις στρατηγικές της ένοπλης κοινοτικής άμυνας που
εφάρμοσαν οι Αφροαμερικανοί στη Βόρεια Καρολίνα, μεταξύ του
’50 και ’60, εν μέσω μαζικών επιθέσεων, εμπρησμών και
δολοφονιών από τους ακροδεξιούς. Ένας πιο πρόσφατος ιστορικός
απολογισμός της εποχής εκείνης, που γίνεται στο βιβλίο This
non violent stuff’ll get you killed του Charles E. Cobb Jr.,
απεικονίζει τους τρόπους με τους οποίους τα πυροβόλα όπλα, και
όσοι τα κουβαλούσαν, ενσωματώθηκαν προσεκτικά και συμμετείχαν
στους μαζικούς αγώνες για αυτοδιάθεση και κοινοτική ασφάλεια
σε όλον τον Αμερικάνικο Νότο. Με αυτόν τον τρόπο,
καταρρίπτεται ο διαδεδομένος φιλελεύθερος μύθος που λέει πως
οι αγώνες των πολιτικών δικαιωμάτων αποτέλεσαν μια απολύτως
ειρηνική διαδικασία. Αντιθέτως, η παραπάνω ανάλυση εξηγεί πως
η ποικιλία τακτικών είναι ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας, για την
οικοδόμηση βιώσιμων και νικηφόρων αγώνων για δικαιοσύνη και
ελευθερία.
Oι Redneck Revolt απορρίπτουν τον αποξενωτικό ατομικισμό, που
κατέχει κεντρικό ρόλο στις σύγχρονες, δεξιές ερμηνείες της 2ης
τροπολογίας. Η δεξιά αποδοχή των όπλων αποτελεί μία εμμονική
επιλογή απελπισίας και επί της ουσίας ένα φετίχ του υπερατομικισμού. Εμείς πιστεύουμε ότι τα όπλα είναι ένα εργαλείο,
που θα πρέπει να διδάσκεται και να χρησιμοποιείται μέσα σε
ηθικές παραμέτρους, οι οποίες ορίζονται προσεκτικά από τις
κοινότητες ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους.
Ο μεγάλος κίνδυνος των όπλων είναι ο εθισμός στη συγκεκριμένη

δύναμη που αυτά αντιπροσωπεύουν. Τα όπλα είναι ένα εργαλείο
καταστροφής. Η χρήση ή η διάδοσή τους θα πρέπει να είναι
συγκεκριμένη και περιορισμένη, ως μέρος ευρύτερων στρατηγικών
που αποσκοπούν στην παροχή ασφαλών χώρων, όπου οι άνθρωποι
μπορούν να συνεργαστούν και να οικοδομήσουν τις κοινωνίες που
επιθυμούν, χωρίς φόβο. Ως Redneck Revolt, φέρουμε όπλα μόνο σε
προσεκτικά καθορισμένες καταστάσεις και κατόπιν αιτήματος
άλλων μελών των κοινοτήτων από τις οποίες προερχόμαστε. Δεν
είμαστε μια αυτόκλητη πολιτοφυλακή του «λαού». Αντιθέτως,
λογοδοτούμε στους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ζούμε. Οι
τακτικές μας και η ηθική μας διαμορφώνονται από τις κοινότητες
απέναντι στις οποίες είμαστε υπεύθυνοι.
Β.: Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στη Φλόριντα, η συζήτηση,
για το κατά πόσον τα όπλα πρέπει να απαγορευτούν ή όχι, έχει
αναζωπυρωθεί. Ποια είναι η γνώμη σας για όλα αυτά και ποιοι
πιστεύετε πως είναι οι κύριοι λόγοι πίσω από τη μακρά ιστορία
των μαζικών πυροβολισμών στις Η.Π.Α. (πέρα από τους χαλαρούς
νόμους για την αγορά και τη χρήση όπλων);
R.R.: Οι Redneck Revolt δεν πιστεύουν ότι ο λαός πρέπει να
αφοπλιστεί. Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τα μέσα
για τη δική τους καλύτερη κοινοτική άμυνα, ειδικά όσο η
αστυνομία στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να σκοτώνει
ατιμώρητα και με ολοένα αυξανόμενους ρυθμούς -από το 2015 ως
τώρα, έχουν σκοτωθεί πάνω από 3.300 άνθρωποι από την
αστυνομία. Οι δολοφονίες από αστυνομικούς ξεπερνούν κατά πολύ
τις ζωές που χάνονται σε μαζικούς πυροβολισμούς. Παρότι αυτά
τα είδη μαζικών πυροβολισμών αποτελούν ένα θέαμα φρίκης και
προκαλούν κοινωνικό πανικό, η εστίαση των μέσων ενημέρωσης σε
αυτούς αποσπά την προσοχή από τις μεγαλύτερες θεμελιώδεις
κρίσεις που προκαλεί ο καπιταλισμός, ο επιβαλλόμενος
μιλιταρισμός, η πατριαρχία, η λευκή υπεροχή και μια κοινωνία
που στοχεύει στον έλεγχο και στην πειθαρχία της νεολαίας μέσα
σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα ανισοτήτων.
Οι μαζικοί πυροβολισμοί αποτελούν σύμπτωμα αυτών των ευρύτερων
ζητημάτων που αποσιωπούνται και παραμένουν αναμφισβήτητα μέσα

στον παραδοσιακό, πολιτικό λόγο. Οι άνθρωποι που είναι πιστοί
στο Κράτος αγνοούν επιμελώς ή αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν
αυτά τα βαθιά, κοινωνικά προβλήματα. Οι άνθρωποι αυτοί
γοητεύονται από την ψευδή υπόσχεση των συμβολικών λύσεων μέσω
κυβερνητικών νόμων, όπως η απαγόρευση ενός συγκεκριμένου
είδους όπλου.
Τα στατιστικά στοιχεία, σχετικά με τα μικρά αποτελέσματα που
έχει ο έλεγχος των όπλων, είναι ευρέως διαθέσιμα για κάθε
περίεργο και επικριτικό αναγνώστη και ενθαρρύνουμε τους
ανθρώπους να σκέπτονται με πιο περίπλοκο τρόπο -ενάντια στις
απλουστευτικές αφηγήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης- για το
πώς αντιλαμβάνονται τις ανισορροπίες της εξουσίας μεταξύ του
Κράτους και του λαού του και την καταστροφική και ευμετάβλητη
πίεση, στην οποία υποβάλλεται ο κόσμος μέσα σε μια τόσο
δηλητηριώδη καπιταλιστική κοινωνία, καθώς αναμετριέται
καθημερινά με τα χρέη, την κακή υγεία, τη διατροφική
ανασφάλεια, τη μοναξιά και τον ατελείωτο πόλεμο. Δεν μας
ενδιαφέρει να συζητήσουμε νέους νόμους για τα όπλα,
γνωρίζοντας ότι σε μια καπιταλιστική και λευκή εξτρεμιστική
κοινωνία, οποιοσδήποτε νόμος είναι πιθανόν να εφαρμοστεί
κυρίως εναντίον των μειονοτήτων και των φτωχών.

Β.: Φαίνεται ότι ακολουθείτε μια διαφορετική προσέγγιση από
πολλές ριζοσπαστικές αριστερές, αναρχικές και αντιφασιστικές
οργανώσεις, σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με την
κοινωνία. Ενώ συχνά τέτοιες ομάδες συγκροτούνται γύρω από μια
ιδεολογική καθαρότητα, θέτοντας έτσι τους εαυτούς τους και τις
πράξεις τους ενάντια στην κοινωνία, εσείς τείνετε να
παρεμβαίνετε με επιτυχία στο τοπικό σας σημασιακό πλαίσιο,
αγκαλιάζοντας και ανανεώνοντας τις κοινωνικές παραδόσεις με
μια χειραφετητική προοπτική. Στην περιγραφή του ‘τι είναι το
Redneck Revolt;’ γράφετε ότι «Σε αυτό το εγχείρημα, η πολιτική
ιδεολογία είναι λιγότερο σημαντική για εμάς από όσο η
ικανότητά μας να συμφωνούμε στις οργανωτικές μας αρχές και να
συνεργαζόμαστε». Τι σας έκανε να επιλέξετε αυτή την προσέγγιση
που κάποιοι μπορούν να ορίσουν ως Κοινωνικό Αντιφασισμό;
R.R.: Οι Redneck Revolt δεν ενδιαφέρονται για μια σεχταριστική
αντιπαράθεση. Γράφοντας το 1860, ο Αφροαμερικανός Frederick
Douglass, υπέρμαχος της κατάργησης της δουλείας, κατανόησε πως
η ιδεολογική και θεωρητική συζήτηση που απολαμβάνουν τόσοι
πολλοί στην Αριστερά «ικανοποιεί τις πνευματικές τους
προτιμήσεις, ευχαριστεί τη φαντασία τους, διεγείρει τις

ευαισθησίες τους με μία στιγμιαία αίσθηση αλλά δεν τους
μετακινεί από την άνετη θέση της αδράνειας». Λαμβάνουμε
υπ’όψιν τα πάντα αλλά επιλέγουμε τελικά τη δράση. Έχουμε την
υποχρέωση να κινηθούμε, να δημιουργήσουμε, να σχεδιάσουμε, να
εμπλακούμε με την περιοχή μας: τις γειτονιές μας, τις
κοινότητές μας, τα χωριά μας και τις πόλεις μας.
Εγκαταλείπουμε την «άνετη θέση της αδράνειας». Αφήνουμε την
καταραμένη αυτή θέση στους αναρχικούς της πολυθρόνας, στους
άπραγους κομμουνιστές και κυρίως στη νευρική παράλυση των
κρατιστών φιλελεύθερων.
Τίποτα ουσιώδες δεν παράγεται με τις αμέτρητες συζητήσεις και
με τη διστακτικότητα του να προσπαθήσουμε πράγματι
εποικοδομητικά, ώστε να πραγματώσουμε τις μικρές, κοινωνικές
αλλαγές που θέλουμε. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τους
φασίστες και στους δρόμους και στα δικαστήρια και στα
κυβερνητικά κτίρια. Επιμένουμε όμως, επίσης, και στα δυναμικά
αποτελέσματα του να οικοδομούμε κοινότητες και να τις βοηθούμε
να αντισταθούν στον φόβο και την καταπίεση μέσω της αυτόνομης
δράσης. Το κίνημα των Redneck Revolt αποτελείται από ανθρώπους
από όλο το πολιτικό φάσμα, που είναι ενωμένοι γύρω από τους
αντιφασιστικούς και αντιρατσιστικούς μας στόχους και την
εστίασή μας στο κοινό τοπικό έδαφος που μοιραζόμαστε με τους
γείτονες. Η αλληλεγγύη σφυρηλατείται μέσω της κοινής δράσης.
Β.: Λόγω αυτής της κοινωνικής σας προσέγγισης, έχετε
συναντήσει και συνεργαστεί με ανθρώπους από διάφορα
περιβάλλοντα. Πώς αποδέχονται οι τοπικές κοινότητες τα
αντιρατσιστικά σας μηνύματα για κοινωνική απελευθέρωση;
Επηρεάζουν και οι ίδιες την ομάδα σας;
R.R.: Η ανταπόκριση στην «αποστολή» μας ποικίλλει αλλά οι
απλές και χωρίς περιστροφές διεκδικήσεις, σε συνδυασμό με την
πεποίθηση πως πρέπει να γνωρίσουμε τους ανθρώπους εκεί όπου
βρίσκονται και να ακούσουμε τις αναλύσεις που ήδη φέρουν,
σημαίνει ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε ανοιχτές σχέσεις

πλούσιες σε διάλογο. Δεν χρειαζόμαστε ούτε θέλουμε να
αλλάξουμε κανέναν -δεν έχουμε καμία κομματική πλατφόρμα, στην
οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται οι άνθρωποι. Αντί αυτού,
είμαστε σε θέση να ενισχύουμε και να βελτιώνουμε τις κριτικές
που έχει ήδη ο κόσμος της εργασίας, για τη γη πάνω στην οποία
κατοικεί. Οι άνθρωποι είναι οι καλύτεροι ειδήμονες για την
ίδια τους τη ζωή και δεν χρειάζονται ξένους για να τους πουν
τι κάνουν λάθος με αυτές τις ζωές. Οι Redneck Revolt
επιδιώκουν να αφουγκραστούν τους αγώνες που οι άνθρωποι ήδη
διεξάγουν και να τους φέρουν σε συνομιλία με τους ευρύτερους
αγώνες κατά του ρατσισμού και του καπιταλισμού.
Β.: Ποια είναι η προοπτική που φέρει ο Κοινωνικός Αντιφασισμός
σε ένα μέλλον το οποίο φαίνεται να κατακλίζεται από μία
πολυδιάστατη ανασφάλεια, που περιλαμβάνει
οικονομικά, οικολογικά και άλλα ζητήματα;

φυλετικά,

R.R.: Η ερώτηση σχετικά με τις μελλοντικές δυνατότητες της
στρατηγικής των Redneck Revolt αποτελεί ένα προκλητικό αλλά
αναπάντητο ερώτημα. Κάθε μέλος των Redneck Revolt έχει τα δικά
του/της όνειρα, τα οποία συνδέονται μαζί με το ανθεκτικό νήμα
της αλληλοβοήθειας και της κοινοτικής αφοσίωσης στην κοινή μας
επιβίωση και ελευθερία. Τα τοπικά σημασιακά πλαίσια και οι
ατομικές εμπειρίες, οι δεξιότητες και οι δυνατότητες
διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο το εγχείρημά μας
εκδηλώνεται και μεταλλάσσεται. Προσπαθούμε, σίγουρα, να
κρατάμε όλους αυτούς τους κοινωνικούς, πολιτικούς και
περιβαλλοντικούς αγώνες ζωντανούς και να αναλύουμε τις
διασταυρώσεις και τις πολύπλοκες υφές που παράγουν. Αφήνοντας
πίσω την ανάγκη για ένα προγραμματικό σχέδιο και μία κεντρική
στρατηγική, δημιουργείται μία δυναμική και απρόβλεπτη ροή
μικρο-ενεργειών από τις κοινότητες και τις τοπικές
συσχετίσεις, η οποία αναπτύσσει πρακτικά μοντέλα και
επικεντρώνεται στις άμεσες ανάγκες.
Θέλουμε να αναπτύξουμε ισχυρές κοινωνικές δυνατότητες, τη
δημιουργία φιλικών σχέσεων, την ενίσχυση των συντρόφων μας,
την κατανόηση να λύνουμε ο ένας τα προβλήματα του άλλου, να

κρατάμε ο ένας τον άλλο υγιή και χορτάτο, να διατηρούμε την
ελευθερία μας και να υπερασπιζόμαστε τη ζωή μας.
Συνεργαζόμαστε με συναίνεση, προσπαθώντας να οικοδομήσουμε τον
κόσμο που όλοι επιθυμούμε, καταλαβαίνοντας πως οι κίνδυνοι
ενάντια στους οποίους παλεύουμε μετατοπίζονται συνεχώς και
είναι βαθιά συνυφασμένοι στον ιστό των ζωών που ζούμε. Δεν τα
έχουμε κατανοήσει όλα ακόμα. Η θεωρία βρίσκεται πάντα στην
υπηρεσία της πρακτικής δράσης. Όπως και πολλοί σύντροφοι, που
έχουν αφιερωθεί στην καταπολέμηση του φασισμού και της λευκής
υπεροχής, πειραματιζόμαστε, ‘παίζοντας’ μέσα στο κοινωνικό
πεδίο, αντιστεκόμενοι με κάθε απαραίτητο τρόπο ανά στιγμή.
Ποτέ δεν φαντάζόμαστε ότι έχουμε μια τέλεια μέθοδο ή ότι
κατανοούμε πλήρως την πολυπλοκότητα των ζητημάτων με τα οποία
ερχόμαστε αντιμέτωποι. Με ταπεινότητα, είμαστε πάντα ανοιχτοί
στην κριτική. Αυτή είναι μία παγκόσμια στιγμή για θάρρος και
ριζοσπαστική αγάπη. Η αβεβαιότητα αφθονεί. Ο κίνδυνος
βρίσκεται πάντα μπροστά μας. Έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον
άλλο και ποθούμε από κοινού τον κόσμο της ελευθερίας που
ονειρευόμαστε. Αγωνιζόμαστε για να νικήσουμε!
——————————————————
*Η παρούσα συνέντευξη δημοσιεύεται στο καινούργιο τεύχος της
Βαβυλωνίας #20.

Interview
with
Redneck
Revolt: Arms Possession &
Social Anti-fascism in U.S.A.
Interview with Redneck Revolt by Yavor Tarinski and Kostas
Savvopoulos for Babylonia Journal. You can find the interview

in Greek here.
On this year’s B-Fest in Athens we have with us people from
the RedneckRevolt movement from the U.S. (25th-26th-27th of May
in the Fine Arts School in Athens). Redneck Revolt was founded
in 2016 as an anti-racist, anti-fascist network of community
defense formations.
Redneck Revolt are fighting for social emancipation against
any kind of oppressive regime or system, by highlighting the
common struggles between people of color, the working class
and the under-privileged in general. In the states of the
U.S.A. where it’s legal to carry and operate firearms they are
organizing protests and actions which they guard on their own,
exercising their right to carry firearms. They propose a
different look on the concept of gun ownership and use. They
also operate a number of gun clubs and shooting ranges where
they help their members to learn how to protect themselves and
others against police brutality and the recent rise of the far
right.
Their political ideologies are less important in the face of
common and collective action. Through their actions they are
providing the necessary space for oppressed people to express
and assert themselves against the systemic and everyday
inequalities and struggles.

Babylonia: What is Redneck Revolt and where does it draw it’s
influences from?
Redneck Revolt: Redneck Revolt was founded in 2016, as an
anti-racist, anti-fascist community defense formation. The
history of the term redneck is long and complex. One of the
earliest recorded uses of the term comes from the 1890’s, and
refers to rednecks as “poorer inhabitants of the rural
districts…men who work in the field, as a matter of course,

generally have their skin burned red by the sun, and
especially is this true of the back of their necks”.
In 1921, the term became synonymous with armed insurrection
against the state, as members of the United Mine Workers of
America tied red bandanas around their necks during the Battle
of Blair Mountain, a two week long armed multi-racial labor
uprising in the coalfields of West Virginia.
We are influenced by the ethos of direct action embodied by
John Brown as he and eighteen comrades, including former
slaves, raided a Federal arsenal in Harpers Ferry, West
Virginia, on October 15, 1859, in an attempt to seize weapons
to be used in a massive slave uprising. Brown’s raid failed.
But their courage and complete dedication to the freedom of
all people serves as an example and testament: a refusal to
submit to oppression and fear and to organize and act for the
liberation of all with insurrectionary zeal burning hotly
against the brutal institution of slavery.
We trace the radical, action-oriented racial solidarity of
Brown’s company into the class conscious organizing efforts of
the Rainbow Coalition in the late 1960s. The group formed in
Chicago with members of the Black Panther Party, The Young
Patriots–“dislocated hillbillies” or white working class
youth—and The Young Lords, a militant Chicano gang-turnedpolitical movement. Though targeted by the FBI with massive
repression and direct violence, the Coalition defined new
territories of anti-racist and community defense organizing.
B.: Standing by the 2nd amendment and claiming that the use of
weapons is something good or –worst case scenario- something
neutral (depends on who’s using it) is something that
traditionally, left wing(we’re not talking about the Democrats
or the liberals of course) and leftist radicals stand against.
In fact the forces that stand behind the 2nd amendment and the
NRA in the US are more or less in the right wing spectrum. How
do you view the concept of weapon carrying and what are the

differences between you and the opposing forces in this
matter?
R.R.: We stand for the right of all people to live free and to
defend themselves by any means necessary. Within the context
of the United States we insist on exercising our right to arm
ourselves and organize for our collective defense under the
guarantees of the 2 nd Amendment in the Bill of Rights. We
emphasize, however, that we place people’s right to defend
their own liberty and autonomy over the provisions of any law.
In the United States, the right wing privileges the law over
people and we refuse this inversion of abstract power against
living freedom.
We also challenge this idea that “left radicals” are against
the use of weapons. Perhaps it is useful to place this idea
within histories of white supremacy, specifically in the postCivil Rights era of the 1970s and the rise of armed Black
militancy such as the Black Panthers. It is in this moment
that a white, liberal reactionary position based on an
absolutist insistence on non-violence began to take hold to
the point where inflexible pacifism has become the guiding
tenet in left wing catechism in the U.S.
This fetishization of non-violence has led to the erasure of
histories of armed self-determination and resistance,
including during the Civil Rights era of Dr. Martin Luther
King. This erasure, we contend, is part of a pattern of
whitewashing by liberal, bourgeois white people who would
rather preserve State monopolies of power and defang the
working class and people of color by making pacifism the only
“legitimate” means of dissent and thus coercing people’s
behavior and tactical possibilities in the face of government
and far right attacks.
Negroes with Guns by Robert F. Williams outlines strategies of
armed community defense undertaken by African Americans in
North Carolina during the 1950s and 60s amid maelstroms of

white supremacist arson, violence, and murder. A more recent
historical account of this same era, This Nonviolent Stuff’ll
Get You Killed by Charles E. Cobb, Jr., depicts the ways
firearms and those who carried them were carefully
incorporated into widespread struggles for self-determination
and community safety throughout the American South and in so
doing, dismantles the ubiquitous liberal myth that the Civil
Rights struggles was a completely pacifist undertaking.
Instead, this history insists that a diversity of tactics is
crucial in building sustainable and victorious campaigns for
justice and freedom.
Redneck Revolt rejects the alienating individualism central to
modern, right wing interpretations of the 2 nd Amendment. The
right wing embrace of firearms is one of single-minded
desperation and is ultimately a fetish of hyper-individualism.
We believe firearms are a tool to be learned and used within
ethical parameters carefully developed by communities to serve
their needs.
The great danger of firearms is an addiction to the limited
power they represent. Guns are a tool of destruction. The use
or deployment of weapons must be tactically specific and
limited within larger strategies designed to provide spaces of
security where people can work together to build up the
societies they desire, free from fear. Redneck Revolt only
carries firearms in carefully-defined situations and at the
request of other members of the communities we come from. We
are not a self-appointed militia of “the people”. Instead, we
are accountable to the people we live among. Our tactics and
our ethics are shaped by the communities we are responsible
to.
B.: Concerning the latest events in the Florida shooting the
debate of whether guns should be banned or not has been
rekindled. Where do you stand in this, and secondly what do
you think the main reasons behind the long history of mass

shootings in U.S.A are? (if we assume that the main reason is
the relaxed laws for weapon purchasing and usage)
R.R.: Redneck Revolt does not believe the people should be
disarmed. People have the right to choose the means for their
own best communal defense, especially while the police in the
United States continue to murder with impunity and at
accelerating rates—over 3,300 people have been killed by
police since 2015. This body count far exceeds those lives
lost in mass shootings. While these kinds of mass shootings
are a spectacle of horror and produce a social panic, the
media focus on mass shootings distracts from the larger,
fundamental crises provoked by capitalism, imperial
militarism, patriarchy, white supremacy, and a society intent
on controlling and disciplining youth within an unequal
schooling system.
Mass shootings are symptomatic of these larger issues that go
unspoken and unchallenged within conventional, political
discourse. People who are faithful to the State anxiously
ignore or elide confronting these deep, societal problems.
These people are still entranced by the false promise of
symptomatic solutions through government legislation, such as
banning a particular kind of gun. The statistical data about
the limited effects of gun control is widely available for any
curious and critical reader and we encourage people to think
in complex ways—against reductive media narratives—about how
they perceive the imbalances of power between the State and
its people and the fracturing, volatile pressure people are
subjected to within such a poisonous capitalistic society as
they struggle with debt, poor health, food insecurity,
loneliness, and endless war. We are not interested in debating
new laws for firearms, knowing that in a capitalist and white
supremacist society, any law is likely to be applied most
severely against people of color and the poor.

B.: It seems that you are taking a different approach from
many radical left-wing, anarchist and antifa organizations,
regarding the way you interact with society. While often such
groups descend into sectarian ideological purity, thus placing
themselves and their actions against society, you tend to
successfully intervene in your local context by embracing and
reframing social traditions with emancipatory potential. In
the description of what is RedneckRevolt you write that “In
this project, political ideology is less important to us than
our ability to agree on our organizing principles and work
together”. What made you choose this approach that some can
call social anti-fascism?
R.R.: Redneck Revolt is not interested in sectarian
contention. Writing in 1860, the African-American Abolitionist
Frederick Douglass understood that ideological and theoretical
debate indulged by so many on the left “gratifies their
intellectual tastes, pleases their imaginations, titillates
their sensibilities into a momentary sensation, but does not
move them from the downy seat of inaction.”

We take heed and choose action instead.
We are compelled to move, to create, to plan, to engage in our
homeplaces: our neighborhoods, our communities, our villages,
towns, and cities.
We abandon “the downy seat of inaction.” (We leave that cursed
perch to the armchair anarchists, do-nothing communists, and
especially to the anxious paralysis of the State-loving
liberals.) Nothing substantial gets done by endless debate and
a reluctance to actually attempt constructive efforts at
making the small, social changes we require. It is important
to confront fascists in the streets and in the courts and
government buildings. But we also insist on the powerful
effect of building up communities and to help them resist fear
and oppression through autonomous action. Redneck Revolt is
comprised of people from across the political spectrum and we
are unified in our antifascist and antiracist goals and our
focus on the local ground we share with our neighbors.
Solidarity is forged through shared action.
B.: Because of your social approach you have encountered and
collaborated with people from various backgrounds. How are
local communities accepting your anti-racist messages for
social liberation and do they also influence your group?
R.R.: Reception of our mission varies, but its simple and
straightforward assertions, coupled with a belief that we need
to meet people where they are and listen to the analysis they
already bring has meant that we are able to build open
relationships full of rich dialogue. We don’t need nor want to
convert anyone—we have no party platform people need to
conform to. Instead, we are able to amplify and enhance the
critiques working people already have about the world they
inhabit. People are experts in their own lives and they don’t
need outsiders coming in to tell them what’s wrong with those
lives. Redneck Revolt seeks to take the struggles people are
already experiencing and bring them into conversation with

broader struggles against racism and capitalism.
B.: What is the potential that social anti-fascism holds for
one future that seems to be filled with multidimensional
insecurity, encompassing racial, economic, ecological and
other issues?
R.R.: Asking about the future potential of Redneck Revolt’s
strategy is the provocative but unanswerable question. Each
member of Redneck Revolt has their own dreams, stitched
together with the resilient thread of mutual aid and communal
dedication to our shared survival and freedom. Local contexts
and individual experiences, skills, and capacity shape how our
project manifests and mutates. Certainly we attempt to hold
all these social, political, and environmental struggles
before us and to analyze the intersections and complex
textures they produce. By letting go of the need for a
programmatic plan and centralized strategy, there is the
uneven and unpredictable flow of micro-energies from
communities and regional affiliations that develop practical
models and a focus on immediate needs.
We want to grow powerful social possibilities, make friends,
strengthen our comrades, figure out how to solve one another’s
problems, keep each other healthy and fed, preserve our
freedom, and defend our lives.
We work together in consensus
to try to build the world we all desire while understanding
that the dangers we struggle against are constantly shifting
and are deeply woven into the fabric of the lives we lead. We
don’t have things figured out. Theory is always in the service
of practical action. Like so many of our comrades dedicated to
fighting fascism and white supremacy, we are experimenting,
playing within the social field, resisting in the ways that
are needed in the moment but never imagining we have a perfect
method or even that we fully understand the complexity of the
issues we contend with. In humility, we are always open to
critique.

This is a global moment for courage and radical love.
Uncertainty abounds. Risk is always with us. We trust one
another and yearn together for the ebullient world of freedom
we dream of.
We fight to win!

Η Οικολογία της Σκόνης και
πώς
Συνδέεται
με
την
Κλιματική Αλλαγή
Δημοσιεύτηκε στο τμήμα Δασολογίας και Περιβάλλοντος του
Παν/μίου Yale, του δημοσιογράφου Jim Robbins
Μετάφραση: Κίνηση Πολιτών Πηλίου και Βόλου για το Νερό
Καθώς εντείνονται οι ξηρασίες και η ανάπτυξη επεκτείνεται, η
ποσότητα σκόνης που φυσάει γύρω από τη γη αυξάνεται,
επηρεάζοντας τα πάντα, από το λιώσιμο του χιονιού στα βουνά
μέχρι την εξάπλωση ασθενειών. Οι επιστήμονες μόλις τώρα
αρχίζουν να κατανοούν τη σύνθετη δυναμική της σκόνης σε έναν
πλανήτη που θερμαίνεται.
Ψηλά στις χιονισμένες κορυφές στα Βραχώδη Όρη στο Κολοράντο,
τα πράγματα δεν είναι τόσο παρθένα όσο ήταν. Η σκόνη
από νοτιοδυτικά της ερήμου φτάνει εκεί σε αυξανόμενες
ποσότητες και κάθεται στο χιόνι που καλύπτει τις κορυφές,
συχνά βάφοντας τη λευκή επιφάνεια με αποχρώσεις κόκκινου και
καφέ.
Η ποσότητα σκόνης που κάθεται στο χιόνι ποικίλλει από έτος σε
έτος. Από το 2005 έως το 2008, έπεσε στα Βραχώδη Όρη περίπου
πέντε φορές περισσότερη σκόνη από την πρώτη δεκαετία του 1800

με το φαινόμενο να χαρακτηρίζεται από ερευνητές ως μέτριας
έντασης, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη. Ωστόσο, το 2009 και το
2010, το βουνό αντιμετώπισε ένα ακραίο σενάριο σκόνης, καθώς η
ποσότητα σκόνης που φυσούσε στα βουνά ήταν πενταπλάσια από
αυτή της τριετίας 2005-08. Η αιτία, λένε οι επιστήμονες, ήταν
η αυξανόμενη ξηρασία που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και
την ανθρωπογενή ανάπτυξη.
Επειδή το σκουρότερο από τη σκόνη χιόνι απορροφά περισσότερη
ηλιακή ενέργεια και θερμαίνεται γρηγορότερα από το καθαρό
λευκό χιόνι, λιώνει νωρίτερα , πολύ νωρίτερα. “Αυτό δεν είναι
καθόλου αμελητέο”, δήλωσε ο Jeff Deems, ερευνητής στο Εθνικό
Κέντρο Δεδομένων για το Χιόνι και τον Πάγο στο Boulder του
Κολοράντο. “Υπάρχει διαφορά 30 έως 60 ημερών στην τήξη. Στη
λεκάνη απορροής, οι συνέπειες είναι μεγάλες. ”
Με το χιόνι να εξαφανίζεται νωρίτερα και την καλλιεργητική
περίοδο να επεκτείνεται σημαντικά, τα φυτά καταναλώνουν
περισσότερο νερό το οποίο αποδίδουν στην ατμόσφαιρα. Αυτό το
νερό που διαφορετικά θα έμενε σε ρέματα τώρα χάνεται και ο
Deems λέει ότι αυτό μεταφράζεται σε 5% λιγότερο νερό που ρέει
στον ποταμό Κολοράντο τα χρόνια που δέχεται τη σκόνη, ένα
σημαντικό δηλαδή ποσό. Ο ταχύτερος ρυθμός τήξης της
χιονοστιβάδας έχει επίσης μια σειρά αποτελεσμάτων, με το πιο
σκουρόχρωμο, γυμνό έδαφος να απορροφά περισσότερη θερμότητα
και να αυξάνεται έτσι η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας.
Το ίδιο φαινόμενο συμβαίνει και σε άλλες οροσειρές σε όλο τον
κόσμο, κυρίως στα Ιμαλάια και στα Καυκάσια βουνά, όπου η
βόσκηση, η απερήμωση και η ανάπτυξη εισβάλουν στους παγετώνες
και τις χιονισμένες επιφάνειες, αυξάνοντας την εναπόθεση
σκόνης σε αυτές τις επιφάνειες.
Καθώς η γεωργική και η όποια άλλη ανάπτυξη εξαπλώνονται σε
άνυδρες περιοχές, καταστρέφεται η βλάστηση, εκθέτοντας το
έδαφος στη διάβρωση του ανέμου.
Οι κυριότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι γνωστές:

ψηλότερες θερμοκρασίες, περισσότερες και πιο έντονες
καταιγίδες, τήξη παγετώνων και θαλάσσιων πάγων, ξηρότερα
κλίματα σε πολλές περιοχές και υγρότερος καιρός σε άλλες.
Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές αναφέρουν ότι ένα σημαντικό
στοιχείο της κλιματικής αλλαγής παραβλέπεται: η σκόνη. Η σκόνη
παίζει βασικό ρόλο στις οικολογικές διεργασίες του πλανήτη και
η δυναμική της σκόνης αλλάζει καθώς αλλάζει το κλίμα.
Αν και το θέμα δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, είναι σαφές ότι η
δυναμική της σκόνης εμφανίζεται με δύο βασικούς τρόπους. Οι
άνθρωποι είναι η κύρια αιτία αυξημένης ποσότητας σκόνης στην
ατμόσφαιρα. Καθώς η καλλιέργεια, η βόσκηση και η ανάπτυξη
γενικά σε περιοχές όπως το Κέρας της Αφρικής ή Νοτιοδυτικά των
ΗΠΑ , εξαπλώνονται βαθύτερα σε άνυδρες περιοχές, καταστρέφεται
η βλάστηση, εκθέτοντας το έδαφος στη διάβρωση του ανέμου.
Επιπλέον, η αυξανόμενη ξηρασία που οφείλεται στην κλιματική
αλλαγή είναι μια σημαντική αιτία του προβλήματος της σκόνης,
καθώς σκοτώνει τη βλάστηση και αποκαλύπτει το χώμα που
μεταφέρεται από τον αέρα.
Αυτό έχει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Περισσότερη σκόνη,
για παράδειγμα, σημαίνει ότι περισσότερα θρεπτικά συστατικά
και μεταλλεύματα, όπως ο σίδηρος, μεταφέρονται σε μεγάλες
αποστάσεις, γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη του ωκεάνιου
πλαγκτού, έναν ουσιαστικό παράγοντα στη θαλάσσια τροφική
αλυσίδα. Όμως, αυξανόμενες ποσότητες σκόνης θα μπορούσαν να
προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα σε μέρη του κόσμου, από τη
μειωμένη ροή νερού σε ορισμένες ορεινές περιοχές έως την
αυξημένη έκθεση του ανθρώπου σε παθογόνα που μεταδίδονται από
τη σκόνη, γεγονός που ανησυχεί ιδιαίτερα τον ιατρικό κόσμο.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η «Εθνική Αξιολόγηση του Κλίματος του
2017» διαπίστωσε ότι οι ψηλότερες θερμοκρασίες μειώνουν την
υγρασία του εδάφους σε τμήματα της Δύσης και προβλέπει ακόμη
περισσότερη ξηρασία τα επόμενα χρόνια. Αυτοί οι παράγοντες
σκοτώνουν τη βλάστηση που συγκρατεί το έδαφος και προκαλούν
περισσότερες καταιγίδες σκόνης. Και οι άνεμοι που πνέουν από
τον Ειρηνικό Ωκεανό αυξάνονται καθώς οι θερμοκρασίες των

ωκεανών αυξάνονται. Έτσι αντλούνται βόρειοι άνεμοι που
απορροφούν την υγρασία από το έδαφος στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ. Η
συχνότητα των καταιγίδων σκόνης έχει υπερδιπλασιαστεί από τη
δεκαετία του 1990 – από 20 ετησίως έως 48 το 2000 – και
πιθανότατα θα συνεχίσει να αυξάνεται, σύμφωνα με μία μελέτη.
Στην άλλη πλευρά του κόσμου, οι καιρικές συνθήκες σε ορισμένες
περιοχές έχουν αλλάξει με διαφορετικό τρόπο. Οι βροχοπτώσεις
στη Σαχάρα έχουν αυξηθεί λόγω των θερμότερων θερμοκρασιών των
ωκεανών, πράγμα που σημαίνει λιγότερη σκόνη που κινείται
δυτικά στον Ατλαντικό Ωκεανό. Οι καταιγίδες σκόνης έχουν
επίσης μειωθεί στις ερήμους της Κίνας και της Νότιας Αμερικής
και προβλέπεται ότι θα είναι μειωμένες στις Μεγάλες Πεδιάδες
των Η.Π.Α. ,εξαιτίας της αύξησης της βροχόπτωσης που διεγείρει
την ανάπτυξη των φυτών, η οποία καλύπτει το έδαφος.
Η «περιφερόμενη» σκόνη είναι ένα αρχαίο και ζωτικό γεωλογικό
φαινόμενο, επειδή μεταφέρει θρεπτικά συστατικά που ρυθμίζουν
την κατανομή της ζωής στον πλανήτη. Μια πρόσφατη μελέτη
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σκόνη από την έρημο Gobi , μια
από τις δύο μεγαλύτερες πηγές σκόνης στον κόσμο μαζί με τη
Σαχάρα – που εγκαταστάθηκε στο Sierras της Καλιφόρνια,
εναποθέτει
φώσφορο μια σημαντική
πηγή ζωής για τα
γιγαντιαία ερυθρόδενδρα και άλλα δέντρα ένα οικοσύστημα φτωχό
σε αυτό το στιχείο. Η μελέτη διαπίστωσε ότι η σκόνη παρέχει
περισσότερο φωσφόρο από τα βραχώδη υποστρώματα της περιοχής.
«Η σκόνη είναι συνδετικός κρίκος οικοσυστημάτων σε όλο τον
κόσμο», δήλωσε η Emma Aronson, φυτοπαθολόγος και μικροβιολόγος
στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Riverside και μέλος της
ομάδας μελέτης.
Η πλούσια σε θρεπτικά συστατικά σκόνη έχει επίσης μεγάλη
σημασία στους ωκεανούς. “Οι εναποθέσεις σκόνης παράγουν
θρεπτικά συστατικά σε φτωχές σε αυτά θαλάσσιες περιοχές”,
δήλωσε ο Jason Neff, καθηγητής περιβαλλοντικής βιογεωχημείας
στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο. «Ο σίδηρος, ο φώσφορος, το
άζωτο, ο άνθρακας και άλλα μικροθρεπτικά συστατικά στον

ανοικτό ωκεανό οδηγούν σε υψηλότερη θαλάσσια παραγωγικότητα».
Ένα παράδειγμα: Μια τεράστια καταιγίδα 2009 στην Αυστραλία με
το όνομα Red Dawn (η μεγαλύτερη απώλεια εδάφους στην ιστορία)
ακολουθούμενη από μια άλλη μεγάλη καταιγίδα σκόνης, προκάλεσε
τεράστια αύξηση στην ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού στη Θάλασσα
Τάσμαν λόγω των υψηλών επιπέδων σιδήρου στο έδαφος που
εμφυσήθηκε με αέρα. Η ανάπτυξη φυτοπλαγκτού σε συνδυασμό με τη
φωτοσύνθεση των φυκών ευνοούν την απορρόφηση
σημαντικών
ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Σκόνη στο χιόνι στο όρος San Juan, Colorado
Τα σύννεφα σκόνης και τα σωματίδια αερολύματος που περιέχουν,
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο κλίμα με άλλους τρόπους, όπως
η παρεμπόδιση του ηλιακού φωτός που κατευθύνεται προς τη Γη.
Όμως αυτός ο τομέας έρευνας είναι νέος και περίπλοκος και
σχετική επιστήμη δεν έχει αναπτυχθεί, προσθέτοντας αβεβαιότητα
στα μελλοντικά κλιματικά μοντέλα. “Ο τρόπος με τον οποίο τα
αερολύματα επηρεάζουν το κλίμα εξαρτάται από το μέγεθός τους,

το χρώμα
με τους
δύσκολη
κρυώσουν

τους, το ύψος τους στην ατμόσφαιρα, πώς αλληλεπιδρούν
υδρατμούς”, δήλωσε ο Neff. “Τα αερολύματα είναι μια
περιοχή έρευνας, επειδή μπορούν να ζεσταθούν ή να
ανάλογα με τη σύνθεση και τη θέση τους”.

Αποδεδεγμένα η αύξηση της αιωρούμενης σκόνης επηρεάζει την
ανθρώπινη υγεία. Στις ΗΠΑ, η αύξηση των καταιγίδων σκόνης
οδηγεί σε πολλές εκδοχές του «Πυρετού της Κοιλάδας», ενός
μύκητα που ζει σε ερημικά εδάφη, γίνεται αερομεταφερόμενος ως
σκόνη και στη συνέχεια εισπνέεται. Ο αριθμός των περιπτώσεων
«Πυρετού της Κοιλάδας» αυξήθηκε δραματικά στην Αριζόνα και την
Καλιφόρνια τα τελευταία χρόνια. Το 2000, η Καλιφόρνια και η
Αριζόνα ανέφεραν συνολικά 2.757 περιπτώσεις. Ο αριθμός αυτός
αυξήθηκε σε 22.164 το 2011 μετά από αρκετά «σκονισμένα»
χρόνια. Οι δύο πολιτείες ανέφεραν πέρυσι 11.459 περιπτώσεις,
με 57 θανάτους που σημειώθηκαν στην Αριζόνα. Αυτή η απότομη
άνοδος οφείλεται όχι μόνο στην αύξηση του ανέμου και της
ξηρασίας, αλλά στην αύξηση της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης
της κατασκευής έργων ηλιακής ενέργειας .
Στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, η αύξηση των καταιγίδων σκόνης οδηγεί
σε πολλές περισσότερες περιπτώσεις εμφάνισης του «πυρετού της
κοιλάδας».
“Σε όλες τις ηλιακές φάρμες που εγκαθίστανται εκεί, ειδικά στο
Mojave, σε τεράστιες περιοχές αφαιρείται όλη η βλάστηση επειδή
εμποδίζει τα ηλιακά πάνελ, “Δήλωσε ο Antje Lauer, μικροβιακός
οικολόγος στο California State University στο Bakersfield που
μελετά την ασθένεια. Η αλλαγή των μορφών ξηρασίας και βροχής
επίσης ευνοεί τα σπόρια που προκαλούν τον «πυρετό της
κοιλάδας». Τα στρατιωτικά κέντρα εκπαίδευσης στο Τέξας και την
Καλιφόρνια δημιουργούν σύννεφα σκόνης τόσο μεγάλα που είναι
ορατά από τους δορυφόρους.
Στην Ιαπωνία, οι περιπτώσεις της ασθένειας Kawasaki, μιας
σπάνιας ασθένειας που, μεταξύ άλλων, προκαλεί φλεγμονή των
αιμοφόρων αγγείων, ιδιαίτερα των στεφανιαίων αρτηριών, έχουν
αυξηθεί. Τα βακτήρια ή ο ιός (κανείς δεν είναι σίγουρος)

μεταφέρονται με την Κίτρινη σκόνη – καταιγίδα που έρχεται από
την έρημο Gobi.
Οι γεμάτοι σκόνη άνεμοι που πνέουν σε μια ατμόσφαιρα της
κεντρικής Αφρικής κατά τη διάρκεια της ξηράς εποχής, από τον
Ατλαντικό Ωκεανό μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα, δημιουργούν κάτι
που ονομάζεται «ζώνη μηνιγγίτιδας», λόγω της εμφάνισης των
εστιών αυτής της βακτηριακής νόσου εκεί.
Στις ΗΠΑ, το Phoenix και το Tucson της Αριζόνα εκτίθενται στα
γιγαντιαία haboobs – έναν αραβικό όρο για καταιγίδες σκόνης –
που προκαλούνται από έντονους ανέμους από καταιγίδες που
μπορεί να έχουν ύψος 1,6χλμ και να κατακλύζουν ολόκληρες
πόλεις. Το Φοίνιξ δέχεται κατά μέσο όρο τρία ετησίως. Τα
Haboobs είναι ο τρίτος πιο επικίνδυνος τύπος καιρικών συνθηκών
στην Αριζόνα – μετά από τις ακραίες θερμοκρασίες και τις
πλημμύρες – γιατί εμφανίζονται ξαφνικά και χωρίς
προειδοποίηση, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα και
προκαλώντας τροχαία ατυχήματα. Μεταφέρουν επίσης ασθένειες,
βακτηρίδια, περιττώματα από αγροκτήματα, ζιζανιοκτόνα και
φυτοφάρμακα και άλλους ρύπους επιβλαβείς για την ανθρώπινη
υγεία.
Ο ρόλος που παίζει η σκόνη στα φυσικά συστήματα της γης

τώρα

γίνεται πιο σημαντικός, καθώς η επίδραση της ανθρωπότητας στον
πλανήτη εντείνεται. Όπως η ερευνητική ομάδα του Aronson το
έθεσε στη μελέτη για την σκόνη της ερήμου Gobi που μεταφέρεται
στην Sierras της Καλιφόρνιας, “η ποσοτικοποίηση της σημασίας
της σκόνης … είναι ζωτικής σημασίας για την πρόβλεψη του
τρόπου με τον οποίο τα οικοσυστήματα θα ανταποκριθούν στην
υπερθέρμανση του πλανήτη και στην εντονότερη χρήση της γης”.

Για την Τιμή των Όπλων
Κώστας Σαββόπουλος
Η επίθεση που έγινε πριν από μερικές μέρες στο Λας Βέγκας
αποτελεί και την πιο αιματηρή στη σύγχρονη ιστορία των Η.Π.Α.
με περισσότερους από 50 νεκρούς. Έρχεται να συμπληρώσει μια
ήδη μεγάλη λίστα με περιστατικά όπως αυτό στο δημοτικό Σάντυ
Χουκ το 2012, στο νυχτερινό μαγαζί “Pulse” στο Ορλάντο το
2016, στη Βιρτζίνια το 2007 και άλλες πολλές περιπτώσεις. Κάθε
φορά που οι Η.Π.Α. πλήττονται από μια τέτοια αιματηρή επίθεση
επανέρχεται στον δημόσιο διάλογο το αίτημα για πιο αυστηρούς
κανόνες έκδοσης άδειας οπλοκατοχής.
Η οπλοφορία/οπλοκατοχή είναι κάτι αρκετά συνηθισμένο στην άλλη
μεριά του Ατλαντικού. Σε μερικές πολιτείες η νομοθεσία είναι
τόσο χαλαρή που οι πολίτες μπορούν να κουβαλάνε όπλα σε
ανοιχτή θέα (open carry laws), όπως για παράδειγμα στην
Αλαμπάμα ή στην Αριζόνα. Στις πολιτείες που δεν εφαρμόζεται το
open carry ο έλεγχος για να αποκτήσει κάποιος όπλο είναι
αρκετά απλός και σχεδόν καθόλου απαιτητικός. Στις περισσότερες
περιπτώσεις μάλιστα προκύπτει εκ των υστέρων από το προφίλ των
δραστών πως υπό ένα πιο αυστηρό καθεστώς δεν θα τους δινόταν
άδεια οπλοκατοχής όπως στην περίπτωση του Κολοράντο το 2012 ή
πάλι στο Κολοράντο στο λύκειο Κολουμπάιν το 1999.
Αν σκεφτεί κανείς πόσο απλό είναι να αγοράσει κάποιος όπλο
στις Η.Π.Α., θα καταλάβει πως ο αριθμός αυτών των επιθέσεων ή
ο αριθμός των θυμάτων δεν είναι κάτι περίεργο. Το 2013 σύμφωνα
με στατιστικές στις Η.Π.Α. υπολογίστηκε πως 270 με 310
εκατομμύρια όπλα βρίσκονται στα χέρια πολιτών. Ο πληθυσμός των
Η.Π.Α. ανέρχεται σε λίγο πάνω από τα 310 εκατομμύρια
κατοίκους. Σύμφωνα με δεύτερη έρευνα της ίδιας χρονιάς ένα
ποσοστό της τάξης του 29% είναι αυτό που κατέχει όπλα. Δηλαδή
γύρω στα 100 εκατομμύρια πολίτες έχουν 300 εκατομμύρια όπλα.
Η υπεράσπιση του δικαιώματος της οπλοκατοχής είναι ένας από

τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής των Ρεπουμπλικάνων. Η
Εθνική Ένωση Όπλων (National Rifle Association) αποτελεί ένα
από τα 3 πιο ισχυρά λόμπι της Αμερικής και υπάρχει από το 1871
και φυσικά σχεδόν κατ’εξακολούθηση υποστηρίζει υποψήφιους του
κόμματος των Ρεπουμπλικάνων. 9 πρόεδροι των Η.Π.Α. έχουν
υπάρξει μέλη της Ένωσης στο παρελθόν, ανάμεσα τους οι Ρέηγκαν,
Μπους, Αϊζενχάουερ, Τραμπ, κ.α.
Ωστόσο, το αφήγημα της οπλοκατοχής ως δικαίωμα δεν είναι κάτι
που έχει χρησιμοποιηθεί μόνο από τους Ρεπουμπλικάνους. Στην
σύντομη ιστορία του Αμερικάνικου έθνους έχουν υπάρξει αρκετές
ριζοσπαστικές ομάδες που θεώρησαν την οπλοκατοχή ως μέσο
σύγκρουσης με την εξουσία αλλά και ως μέσο προστασίας
απέναντι στην αυταρχικότητα των κρατικών θεσμών.
Οι Μαύροι Πάνθηρες, η πιο γνωστή ομάδα αυτοάμυνας
Αφροαμερικανών που ιδρύθηκε το 1966 έγινε αρχικά γνωστή λόγω
της τακτικής της «αστυνόμευσης της αστυνομίας» (policing the
police). Όταν δημιουργήθηκαν στο Όουκλαντ της Καλιφόρνια, μιας
πολιτείας η οποία επέτρεπε στη νομοθεσία της την οπλοφορία σε
κοινή θέα (open carry laws), ακολουθούσαν τους αστυνομικούς σε
περιστατικά όπου οι ύποπτοι ήταν μαύροι και τους σημάδευαν με
τα όπλα τους από τη στιγμή που έβγαιναν από το περιπολικό
μέχρι να διαλευκάνουν το αναφερθέν έγκλημα και να αποχωρήσουν.
Πολύ σύντομα λόγω αυτής της τακτικής, οι βίαιες και αναίτιες
επιθέσεις σε μαύρους Αμερικάνους μειώθηκαν κατακόρυφα και οι
Πάνθηρες έγιναν ηγετική δύναμη στο κίνημα για τα πολιτικά και
κοινωνικά δικαιώματα τις δεκαετίες του ’60 και ’70.
Στο ίδιο πλαίσιο ξεκίνησαν τη δράση τους και οι Young
Patriots, μια αριστερή οργάνωση λευκών νέων της εργατικής
τάξης τη δεκαετία του ’60 που έδρασε στις περιοχές των
Απαλαχίων, στον λεγόμενο Νότο των Η.Π.Α. Ως επί το πλείστον
λευκοί φοιτητές που είχαν επηρεαστεί από την πολυτάραχη
ιστορία του Νότου αλλά παράλληλα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν
δεσμούς επικοινωνίας με τους Πάνθηρες αλλά και τους Young
Lords (ένοπλη οργάνωση Πουερτορικανών με έντονη κοινωνική

δράση παρόμοια με αυτή των Πανθήρων) πολέμησαν ενάντια στον
ρατσισμό και την αστυνομική βιαιότητα την οποία βίωναν ως
φτωχοί και περιθωριακοί και η οποία θεωρούσαν πως τους συνέδεε
με τους φτωχούς αφροαμερικανούς πολίτες.
Στη σύγχρονη εποχή τα διδάγματα των παραπάνω ομάδων φαίνεται
πως ενέπνευσαν τους Redneck Revolt, μια αντικαπιταλιστική και
αντιφασιστική οργάνωση που δημιουργήθηκε το 2009 στο Κάνσας,
και δραστηριοποιείται πλέον σε κάμποσες πόλεις των Η.Π.Α.
Έχουν αναλάβει καθήκοντα περιφρούρησης σε πολλές πορείες και
διαμαρτυρίες του Black Lives Matter, πορείες για τα δικαιώματα
της LGBTQ κοινότητας αλλά και πιο πρόσφατα στις πορείες
ενάντια στην απαγόρευση εισόδου σε μουσουλμάνους (travel ban).
Όπως λένε και οι ίδιοι: «Τα όπλα είναι μια χαρά, ο ρατσισμός
πάλι, καθόλου».
Το ζήτημα της οπλοκατοχής είναι κάτι αρκετά σοβαρό. Υπάρχουν
αρκετά μεγάλα συμφέροντα από πίσω που εκπροσωπούνται από την
Εθνική Ένωση Όπλων, υπάρχουν πολλοί νεκροί και ακόμα
περισσότεροι τραυματισμένοι.
Το 2016 σύμφωνα με στοιχεία του BBC οι νεκροί από μαζικές
επιθέσεις ήταν 475 από 372 διαφορετικά περιστατικά. Κι όμως
αυτό είναι μόνο το 1/3 από τους νεκρούς αφροαμερικανούς και
λατίνους από αστυνομικά πυρά. Υπολογίζεται πως κάθε χρόνο
1200-1500 άνθρωποι δολοφονούνται από αστυνομικά πυρά, στη
συντριπτική τους πλειοψηφία έγχρωμοι (μαύροι και λατίνοι) την
ίδια στιγμή που το 2016 πάλι μόνο 135 αστυνομικοί πέθαναν και
οι 70 από αυτούς σε περιστατικά με πυροβολισμούς.
Παρόλα αυτά σε κάθε συζήτηση που αφορά τη βία των όπλων οι
αστυνομικοί απολαμβάνουν πλήρη ασυλία. Στο στόχαστρο μπαίνουν
πάντα οι πολίτες. Η αλόγιστη χρήση βίας από την αστυνομία και
ο τεράστιος αριθμός νεκρών για κάποιο περίεργο λόγο δεν
θεωρείται αρκετά σοβαρός παράγοντας για να τεθεί υπό
αμφισβήτηση ή ακόμα και έλεγχο το δικαίωμα οπλοχρησίας της
αστυνομίας.

Εν τέλει, το δικαίωμα οπλοκατοχής καταλήγει στο ζήτημα της
χρήσης της βίας και πάντα σε όλη την ανθρώπινη ιστορία η βία
ήταν ένα ζήτημα το οποίο καλύτερα από όλους το διαχειριζόταν η
εξουσία με το περίφημο μονοπώλιο της νόμιμης βίας. Όσο το
ζήτημα της οπλοκατοχής εξετάζεται σε απόσταση από τα ζητήματα
ρατσισμού, ταξικότητας αλλά και της νόμιμης βίας εν γένει,
τόσο η πλάστιγγα θα γέρνει προς το μέρος της εξουσίας.
Γιατί σε τελική ανάλυση ακόμα και αν εκχωρήσεις το δικαίωμα
σου στην αυτοάμυνα, οικειοθελώς ή όχι, αυτό δεν σημαίνει πως
θα το κάνει και ο αντίπαλος.

Η.Π.Α.: Οι Λαϊκές Συνελεύσεις
που Σαρώνουν τη Χώρα ως
Δομικά
Στοιχεία
της
Αντίστασης
Sarah Lazare για το AlterNet
Μετάφραση: Άντζελα Μπολέτση, επιμέλεια: Ιωάννα Μαραβελίδη
Από το Ράλεϊ ως το Λος Άντζελες, οι κοινότητες βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή χτίζοντας τις δομές του κινήματος για μία
συντονισμένη αντεπίθεση. «Ένα πράγμα που είναι πολύ σαφές υπό
τη διοίκηση του Τραμπ είναι ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να
παραμένουμε στη γωνιά μας και στην ενασχόλησή μας με ατομικά
και επιμέρους θέματα», δηλώνει ο Manzoor Cheema, ιδρυτικό
μέλος της οργάνωσης Μουσουλμάνοι για την κοινωνική δικαιοσύνη
και του Project South από το Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας.
«Επιθέσεις συμβαίνουν παντού κατά των μεταναστών, των
προσφύγων, των Μουσουλμάνων, των μαύρων, των εργαζομένων και
των Εβραίων».

Ο Cheema αποτελεί έναν από τους αμέτρητους ακτιβιστές σε όλη
τη χώρα που οργανώνει μεγάλες λαϊκές συνελεύσεις για την
ενδυνάμωση και την ενότητα των κοινοτήτων, οι οποίες
βρίσκονται στο στόχαστρο αυτής της πολύπλευρης επίθεσης. Με
ρίζες στο κίνημα των μαύρων στις Η.Π.Α., στο λατινοαμερικάνικο
Encuentro και σε αριστερούς σχηματισμούς σε όλο τον κόσμο,
τέτοιου είδους φόρουμ φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, καθώς
συνεχώς αυξανόμενα πλήθη συσπειρώνονται σε κοινοτικές
συνελεύσεις για να σχεδιάσουν τις στρατηγικές της αντίστασης.
Ενώ τα θέματα και οι τακτικές μπορεί να διαφέρουν, οργανωτές
από όλη τη χώρα τονίζουν ότι στόχος τους είναι να ενδυναμώσουν
την ανεξάρτητη υποδομή του κοινωνικού κινήματος ώστε να
καταστεί δυνατή μια ευρύτερη και πιο αποτελεσματική αντεπίθεση
-και να καθορίσουν τις ανάγκες των πλέον κατεστραμμένων
κοινοτήτων από αυτή την οδυνηρή πολιτική στιγμή.
Μόνο στο Λος Άντζελες, τουλάχιστον 10 λαϊκές συνελεύσεις από
τον Νοέμβριο ως τώρα έχουν συγκεντρώσει πλήθη που κυμαίνονται
από 900 έως χιλιάδες άτομα. «Έχουμε μαζευτεί για να
συζητήσουμε τα τρέχοντα πολιτικά δεδομένα και να υπενθυμίσουμε
στον κόσμο ότι δεν είναι μόνος και ότι υπάρχουν και άλλοι
άνθρωποι που εργάζονται και αγωνίζονται μαζί τους», λέει ο
Armando Carmona, εκπρόσωπος της οργάνωσης National Day Laborer
Organizing Network. «Μέσα από αυτές τις συνελεύσεις, υπήρξαν
κινητοποιήσεις, εργαστήρια για την εκμάθηση των δικαιωμάτων
μας και άλλες συγκεντρώσεις με αντικείμενο συζήτησης τις
τοπικές επιτροπές άμυνας στις γειτονιές».
Οι σχηματισμοί αυτοί αποτελούν μέρος ενός ολόκληρου
οικοσυστήματος αντίστασης στον «Τραμπισμό», το οποίο συνεχίζει
να οικοδομείται σε μεγάλη κλίμακα, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι
σε όλο τον κόσμο βγαίνουν στους δρόμους, οργανώνουν άμεσες
δράσεις και χρησιμοποιούν τα σώματά τους για να αντισταθούν
στη συνεχιζόμενη άνοδο των επιθέσεων εναντίον μεταναστών. «Με
όλη αυτή την πολιτική κρίση που εκτυλίσσεται, η αντίδραση δεν
είναι αρκετή», αναφέρει ο Reed Ingalls, μέλος της Συμμαχικής
δράσης στη Γειτονιά του Σιάτλ, μιας από τις πολλές

πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν την οργάνωση λαϊκών συνελεύσεων
σε περιοχές σε όλη την πόλη από το βράδυ των εκλογών και μετά.
«Αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι η οικοδόμηση της υποστήριξης,
της αλληλοβοήθειας και της κοινοτικής εξουσίας. Η βασική ιδέα
είναι να ξεκινήσουμε βοηθώντας τους ανθρώπους να οργανωθούν
και να το κάνουμε από γειτονιά σε γειτονιά, συνδέοντάς τους με
τους τόπους στους οποίους ζουν και με τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν».

Εστιάζοντας βαθύτερα
Ενώ κάποιες λαϊκές συνελεύσεις συνδέονται με τοπικές
οργανώσεις όπως το Project South, που έχει βάση την Ατλάντα,
άλλες αναδύονται ανεξάρτητα. «Οι άνθρωποι χτίζουν νέους
μηχανισμούς κοινoτικής εξουσίας», λέει ο David Abud, τοπικός
οργανωτής του National Day Laborer Organizing Network. «Αυτό
προέρχεται από τη συνειδητοποίηση πως η κρατική βία κατά των
κοινοτήτων μας θα συνεχίσει να υφίσταται. Το κράτος δεν
πρόκειται να είναι αυτό που θα σταματήσει να εξαπολύει βία
προς εμάς. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να το σταματήσουμε».
Για τον Cheema, του οποίου η οργάνωση στο Κίνημα Λαϊκών
Συνελεύσεων [People’s Movement Assemblies (PMAs)] βασίζεται
στο Project South, είναι ζωτικής σημασίας η δημιουργία
ουσιαστικών χώρων που συγκεντρώνουν τους πλέον πληγέντες από
την καταπίεση και την αδικία -ένας στόχος που απαιτεί
κοπιαστική δουλειά. Τόνισε ότι τα τοπικά PMAs χρονολογούνται
από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, με την ομάδα Black
Workers for Justice να θέτει τα θεμέλια για τις συνεχιζόμενες
διαδικασίες σήμερα.
«Έχουμε αυτό που λέμε μία δυνατή βάση συνεργασίας που παράγει
τις συνελεύσεις (PMAs) στο τρίγωνο της Βόρειας Καρολίνας»,
εξήγησε. «Αυτή η βάση συνεργασίας ιδρύθηκε την Πρωτομαγιά του
2016 από 15 οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν εργαζόμενοι,
μαύροι, Λατινοαμερικάνοι, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι». Οι ομάδες
που συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων είναι οι Black Workers for
Justice, Muslims for Social Justice, Jewish Voice for Peace,

Fight for $15 και οι United Electrical, Radio and Machine
Workers (UE), Local 150.
«Η πρώτη μας συνέλευση τον Δεκέμβριο καλέστηκε, οργανώθηκε και
συγκλήθηκε από αυτές τις οργανώσεις», είπε ο Cheema που
επισήμανε πως τα PMAs παρέχουν μετάφραση και δωρεάν παιδική
φροντίδα. «Είμαστε πολύ ξεκάθαροι ως προς το ότι η ηγεσία θα
πρέπει να ανήκει στις κοινότητες που πλήττονται περισσότερο
από τους αγώνες που αναδεικνύουμε. Ταυτόχρονα όμως, οι
συναντήσεις είναι ανοιχτές και διαφανείς».
«Μέσω αυτής της συνάντησης, δημιουργήσαμε ομάδες εργασίας που
θα συνεχίσουν τη διαδικασία και θα διατηρήσουν τους στόχους
της συνέλευσης», συνέχισε ο Cheema. Από τον Δεκέμβριο ως
τώρα, ο συνασπισμός αυτός έχει οργανώσει 3 ακόμα PMAs σε κάθε
ένα από τα οποία συμμετείχαν τουλάχιστον 100 άτομα.
Η ανακοίνωση για τη συνέλευση (PMA) που έγινε τον Ιανουάριο
στο Ράλεϊ ασχολείται με τοπικά και εθνικά θέματα αναφέροντας:
«O Τραμπ έχει διορίσει στο υπουργικό του συμβούλιο στελέχη
πολυεθνικών και της Wall St., εχθρούς της εργατικής τάξης και
των καταπιεσμένων ανθρώπων, πλούσιες ελίτ δηλαδή που μισούν
τους ίδιους ανθρώπους που τα υπουργεία τους υποτίθεται πως
έχουν καθήκον να διαφυλάσσουν. H Δεξιά στο Ράλεϊ προσπαθεί να
διατηρήσει τον έλεγχο στο κυβερνητικό γραφείο και έχει
υφαρπάξει την εξουσία μεταβάλλοντας τον έλεγχο σε πολλές
κρατικές υπηρεσίες». Σύμφωνα με τον Cheema, απαιτείται ακόμα
περισσότερη δουλειά για να συγκεντρώσουμε τους ανθρώπους που
επηρεάζονται περισσότερο από αυτά τα προβλήματα.
«Αναγνωρίζουμε πως πρέπει να γίνει λεπτομερής προσέγγιση των
καταπιεσμένων ανθρώπων, κάτι το οποίο αποκαλούμε ‘εστιάζοντας
βαθύτερα’. Στην τελευταία συνέλευση (PMA) προβάλλαμε την
ανάγκη να προσεγγίσουμε ανθρώπους που έχουν πληγεί αλλά δεν
έχουν πόρους και μπορεί να μην έχουν μέσα μεταφοράς».
«Το συμπέρασμά μου είναι πως από τότε που εμφανίστηκε ο Τραμπ,
υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μοντέλο
των Λαϊκών
Συνελεύσεων PMA ώστε να οικοδομηθούν ισχυρότερες συμμαχίες και

δίκτυα σε όλη τη χώρα. Αυτή η κίνηση όμως δεν είναι
προσανατολισμένη προς την επίτευξη της εκλογής των
Δημοκρατικών. Χρειαζόμαστε ανεξάρτητες δομές ριζωμένες έξω από
τα πολιτικά κόμματα στη βάση τους, όπου οι άνθρωποι φέρουν προ
των ευθυνών όποιον κι αν βρίσκεται στην εξουσία».

Από τη Μαύρη Ζώνη της Αλαμπάμα στην
Αυτόνομη Ζώνη των Ζαπατίστας
Παρότι η τρέχουσα αναπαραγωγή των PMAs στο Ράλεϊ μπορεί να
είναι νέα, το μοντέλο αυτό πηγάζει από βαθιές παραδόσεις.
«Υπάρχει μία ιστορία εδώ», είπε Kali Akuno, ο συνδιοργανωτής
της ομάδας Cooperation Jackson με βάση το Μισισίπι και
οργανωτής της ομάδας Malcolm X Grassroots Movement. Ο Akuno, ο
οποίος οργανώνει λαϊκές συνελεύσεις στο Τζάκσον, τόνισε πως «η
ιστορία αυτής της παράδοσης των λαϊκών συνελεύσεων πηγαίνει
πολύ πίσω στη δουλεία. Εδώ στο Μισισίπι, αμέσως μετά τον
Εμφύλιο Πόλεμο, υπήρχαν καλά οργανωμένες και σχεδιασμένες
λαϊκές συνελεύσεις μεταξύ των πρώην υποδουλωμένων μαύρων με
αντικείμενο τη διάδοση πληροφοριών, ειδήσεων, την προσπάθεια
εύρεσης των οικογενειών και την επαναδημιουργία της
κοινότητας. Αυτή η παράδοση και η μνήμη παρέμεινε ζωντανή στις
δεκαετίες του 1950 και του ’60, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του
Καλοκαιριού της Ελευθερίας (1964)1».

Το Project South αποβλέπει στο πρότυπο του κινήματος της
Ελευθερίας των Μαύρων στα μέσα της δεκαετίας του ‘60 που
οργανώθηκε στην Αλαμπάμα και ηγήθηκε από τις ομάδες Lowndes
County Freedom Organization και Student Nonviolent
Coordinating Committee την εποχή του Jim Crow. Η προσπάθεια
επικεντρώθηκε στη Μαύρη Ζώνη της Αλαμπάμα, όπου οι λευκοί
ιδιοκτήτες των φυτειών διατηρούσαν τον κοινωνικο-οικονομικό
έλεγχο πάνω στους μαύρους κατοίκους, πολλούς από τους οποίους
απασχολούσαν ως επίμορτους καλλιεργητές. Όταν οι μαύροι
κάτοικοι της Lowndes County άρχισαν να οργανώνονται ενάντια
στη σχεδόν απόλυτη καταπίεση στο δικαίωμα ψήφου των
Αφροαμερικανών, πολλοί δέχθηκαν ως αντίποινα εξώσεις από τους
λευκούς γαιοκτήμονες. Τότε οργανώθηκαν μαζικές συνελεύσεις και
στήθηκαν ολόκληρες πόλεις από σκηνές για τη στέγαση των νέων
αστέγων, μία υποδομή που κράτησε 2 χρόνια και περιλάμβανε την
άμυνα της ίδιας της κοινότητας ενάντια στην λευκή ρατσιστική
βία.
Στην ηλικία των 85, ο Nellie Nelson, πρώην επίμορτος
καλλιεργητής στη Lowndes County, αναφέρει: «Ενδιαφερόμουν πολύ
για τις μαζικές συνελεύσεις γιατί ήθελα να μάθω όλα όσα
μπορούσα και να κάνω ό,τι ήταν δυνατόν καθώς χρειαζόμασταν
μεγαλύτερη βοήθεια εδώ στη Lowndes County και έπρεπε να
ενωθούμε».
Οι ακτιβιστές όμως κοιτάζουν και πέρα από τα σύνορα των ΗΠΑ,
ου

συμπεριλαμβανομένου του 6
Παναφρικανικού Κογκρέσου που
πραγματοποιήθηκε στην Τανζανία το 1974, καθώς και το Κίνημα
Εθνικής Απελευθέρωσης των Ζαπατίστας, το οποίο εξαπέλυσε
επίθεση κατά της κυβέρνησης του Μεξικού και της Συμφωνίας
Ελεύθερου Εμπορίου της Βόρειας Αμερικής το 1994. Οι
Ζαπατίστας, οι οποίοι συνεχίζουν να οργανώνουν και να κατέχουν
έδαφος στην Τσιάπας στο Μεξικό, εδραίωσαν εξ αρχής τις
κοινοτικές συνελεύσεις στην πολιτική τους παράδοση, ως μια
μορφή αυτοκυβέρνησης και αυτονομίας για τις ιστορικά
καταπιεσμένες κοινότητες αυτοχθόνων.

Εν τω μεταξύ, τα Παγκόσμια Κοινωνικά Φόρουμ χρονολογούνται από
το 2001, όταν άνθρωποι από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στη
Βραζιλία για να δημιουργήσουν μια εναλλακτική δομή σύγκλισης
ενάντια στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, μία συγκέντρωση της
παγκόσμιας καπιταλιστικής ελίτ. Εμπνευσμένα από το
λατινοαμερικάνικο Encuentro, τα κοινωνικά φόρουμ έχουν έκτοτε
οργανωθεί σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,
συμπεριλαμβανομένου και της περίπτωσης του Ιράκ, το οποίο
πραγματοποίησε το 1 ο του κοινωνικό φόρουμ το 2013 υπό το
σύνθημα «ένα άλλο Ιράκ είναι δυνατό με ειρήνη, ανθρώπινα
δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη». Μερικά από τα πρώτα PMAs
στις ΗΠΑ έλαβαν χώρα σε τέτοιες συναθροίσεις, όπως το Border
Social Forum στο Ελ Πάσο του Τέξας και στη Σιουδάδ Χουάρες.
Η οργάνωση Project South άρχισε να κλιμακώνει τις προσπάθειές
της για να οργανώσει τις Συνελεύσεις του Κινήματος του Νότου
στον άμεσο απόηχο της Αραβικής Άνοιξης και αναφέρει τις
δημόσιες συνελεύσεις στην πλατεία Ταχρίρ ως πηγή έμπνευσης.
Ομάδες ατόμων που είχαν τα ηνία της αντίστασης στην Αίγυπτο,
συμπεριλαμβανομένου του κινήματος της 6 ης Απριλίου, σήμερα
καταδιώκονται βίαια και κυνηγιούνται από το καθεστώς του
Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, με την υποστήριξη των Ηνωμένων
Πολιτειών. Παρ’ όλα αυτά, το Project South σημειώνει ότι η
πλατεία Ταχρίρ αποτέλεσε σημαντικό χώρο αντίστασης, γράφοντας:
«Η κυβέρνηση ανέστειλλε τις υπηρεσίες επικοινωνιών αλλά οι
άνθρωποι έκαναν χρήση άλλων μεθόδων και έστησαν ιατρικές
σκηνές, πολιτιστικά γεγονότα και πολιτικές συζητήσεις».
H έναρξη του Κινήματος Ελευθερίας του Νότου το 2012
εμπνεύστηκε, εν μέρει, από τις καταστροφές που προκάλεσε ο
τυφώνας Κατρίνα στις κοινότητες των ακτών του Κόλπου του
Μεξικού. «Aφότου έγιναν μάρτυρες και βίωσαν την καταστροφή του
τυφώνα Κατρίνα και την αδυναμία του κινήματος να ανταποκριθεί
αποτελεσματικά, οι πιο ενεργοί του κινήματος εισήγαγαν
περιφερειακές στρατηγικές για τη δημιουργία ισχυρότερων
υποδομών και τη διασφάλιση της ικανότητας να ανταποκριθούν
στις αυξανόμενες κρίσεις σε κάθε μέτωπο», γράφει το Project

South. Από το 2008 έχουν λάβει χώρα τουλάχιστον
συνελεύσεις (PMAs) στις Ηνωμένες Πολιτείες.
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Στην πορεία προς την 6η Συνελεύση του Κινήματος του Νότου, τον
Οκτώβριο του περασμένου έτους, οι βασικές οργανώσεις που
αποτελούν μέρος όλου αυτού του δικτύου οργάνωσαν δεκάδες
συνελεύσεις στον νότο, οργανώνοντας πρώην φυλακισμένους στην
Αλαμπάμα, νέους στην Ατλάντα και αγρότες στη Μαύρη Ζώνη.
Αναμένεται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, ίσως και να
διπλασιαστεί φέτος. Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα όλο το
καλοκαίρι και νωρίς το φθινόπωρο.

Πώς θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο;
Το Κίνημα Λαϊκών Συνελεύσεων (PMA) έχει διαδραματίσει έναν
κρίσιμο ρόλο στο να ενωθούν μεταξύ τους τωρινοί και
παλαιότεροι φυλακισμένοι καθώς και κινήματα στο εξωτερικό. Το
2011 η περιοχή Μοντγκόμερι στην Αλαμπάμα, φιλοξένησε τη Λαϊκή
Συνέλευση Πρώην Κρατουμένων, που περιγράφεται ως «ιστορική
συνάντηση αφιερωμένη σε τρεις κοινές στρατηγικές κατά των
διακρίσεων στην απασχόληση, της κράτησης με χειροπέδες των
γυναικών κρατουμένων κατά τη διάρκεια της εργασίας, και της
στέρησης του δικαιώματος της ψήφου μετά την αποφυλάκιση».
Ο Kenneth Glasgow είναι ένας οργανωτής της The Ordinary People
Society και του Free Alabama Movement, το οποίο αποτελείται
από φυλακισμένους και το οποίο συντόνισε την πανεθνική απεργία
στις φυλακές τον περασμένο Σεπτέμβριο «για τον τερματισμό της
δουλείας στην Αμερική». Ο ίδιος αναφέρει ότι οι άνθρωποι σε
όλη την Αλαμπάμα συνεχίζουν να οργανώνουν PMAs σχετικά με το
σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και τον πόλεμο των ναρκωτικών.
Αυτό περιλαμβάνει συνελεύσεις με πρώην και νυν κρατούμενους
και τις οικογένειές τους, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω
τηλεδιασκέψεων και επισκέψεων στις φυλακές.
«Θέτουμε ερωτήσεις και λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με το τι
πρέπει να τεθεί επί τάπητος, πότε και πώς. Μόλις το κάνουμε
αυτό, είμαστε σε θέση να προβούμε σε κάποιο είδος δράσης.

Συνήθως είναι κάποιου είδους πορεία ή διαμαρτυρία για την
ανάδειξη ενός συγκεκριμένου ζητήματος. Έχουμε ήδη παραστεί σε
φυλακές και ενώπιον του Τμήματος Διορθώσεων για να κάνουμε
πορείες και διαδηλώσεις».
Σε μια τέτοια συνέλευση, τον Ιανουάριο, το Free Alabama
Movement αποφάσισε να ξεκινήσει ένα μποϊκοτάζ στην Aramark,
τον κορυφαίο διανομέα τροφίμων στις φυλακές, και στην Corizon,
μια βασική ιατρική εταιρεία που επωφελείται από τις φυλακές.
«Οι λαϊκές συνελεύσεις λειτουργούν τόσο καλά επειδή είναι
απλές. Οι άνθρωποι έρχονται με ερωτήσεις. Εμείς απαντάμε στα
ερωτήματα αυτά με λύσεις».
Σύμφωνα με τoν Glasgow, ο οποίος ζει στην πόλη Ντόθαν της
Αλαμπάμα, οι συνελεύσεις (PMAs) σε ολόκληρη την πολιτεία και
τη νοτιότερη περιοχή έχουν αυξηθεί ραγδαία από τότε που
εξελέγη ο Τραμπ. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά φοβισμένοι και
θέλουν να εμπλακούν και να συμμετάσχουν.
Οι συνελεύσεις κερδίζουν έδαφος καθώς άνθρωποι σε όλη τη χώρα
πειραματίζονται με νέους σχηματισμούς. Ο Ayako Maruyama και ο
Kenneth Bailey συμμετέχουν στο Design Studio for Social
Intervention στη Βοστώνη. Από τον Νοέμβριο, η οργάνωσή τους
έχει δημιουργήσει ένα «Κέντρο αντιμετώπισης καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης», που διαμορφώθηκε με πρότυπο τα κέντρα
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για φυσικές
καταστροφές, αλλά έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στην
τρέχουσα πολιτική κρίση. Ο χώρος, ανοιχτός σε όλους, παρέχει
ευκαιρίες για συλλογικό μοίρασμα τροφίμων, συλλογική θεραπεία,
πολιτικές συζητήσεις, δημιουργία πολιτικής τέχνης, προβολές
ταινιών, μελέτη ριζοσπαστικών βιβλίων και μουσικής.
«Χρειαζόμαστε τρόπους ώστε να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία για
την αντιμετώπιση των κοινωνικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
ως μέρος της πολιτικής μας πρακτικής», δηλώνει ο Bailey.
Ο Akuno υπογραμμίζει ότι «είναι μία διαρκής πάλη η οικοδόμηση
λαϊκών συνελεύσεων, το να διατηρείται η λειτουργία τους, να
κρατιούνται ζωντανές και άμεσα ανταποκρινόμενες στα ζητήματα

της ημέρας καθώς και το να μην μετατρέπονται σε σεχταριστικά
οχήματα. Όταν γίνονται σωστά, νομίζω πως οι συνελεύσεις
αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία της κοινωνικής δομής
από τα κάτω προς τα πάνω, της συμμετοχικής δημοκρατίας που
προβάλλει τα συμφέροντα των κοινοτήτων, σε αντίθεση με
οποιοδήποτε άλλο μέσο έχω χρησιμοποιήσει ποτέ.
Αυτή τη στιγμή η ύπαρξη των συνελεύσεων έχει σπουδαία σημασία
διότι τόσοι πολλοί άνθρωποι στην κοινωνία μας βρίσκονται
κοινωνικά προσανατολισμένοι προς τον ατομικισμό και την
εξατομίκευση. Αυτό εκτρέφει μία ατμόσφαιρα και μία πολιτική
κουλτούρα όπου δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη όμως είναι
μία απόλυτη ανάγκη τώρα. Η συνέλευση αποτελεί έναν πρακτικό
τρόπο για να χτίσουμε την αλληλεγγύη και να θέσουμε ερωτήσεις
όπως το πώς μπορούμε να αντισταθούμε, πώς μπορούμε να βρούμε
διέξοδο από αυτό και ποιο είναι το πρόγραμμά μας ώστε να
δημιουργήσουμε το μέλλον που θέλουμε».
Σημείωση:
1. Καμπάνια στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1964
σε μια προσπάθεια για την εγγραφή σε εκλογικούς καταλόγους των
νοτίων πολιτειών όσων περισσότερων Αφροαμερικανών ψηφοφόρων.
Πηγή:https://www.alternet.org/activism/why-popular-assembliesspringing-across-country-are-building-blocks-resistance
Το κείμενο δημοσιεύεται στο Περιοδικό Βαβυλωνία #Τεύχος 19.
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Το βίντεο από την ομιλία του Αldo Seoane (ιθαγενής Ινδιάνος
αγωνιστής από το Standing Rock στη Ντακότα των ΗΠΑ) με τίτλο
“Προστατεύοντας το Νερό: Ο Αγώνας του Κινήματος NODAPL”.
Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα πλάισια του B-FEST 6, την
Κυριακή 28/05/17.

Εισήγηση: Νίκος Ιωάννου
Μετάφραση: Αλέξανδρος Σχισμένος
Ο Aldo Seoane είναι ιθαγενής, Ινδιάνος αγωνιστής από το
Standing Rock, Βόρεια Ντακότα των ΗΠΑ. Ενεργός στο
κίνημα NoDALP ενάντια στην κατασκευή του αγωγού πετρελαίου
στην περιοχή. Εργάστηκε στενά με τη φυλή Rosebud Sioux για τη
ματαίωση του αγωγού Keystone XL. Συνιδρυτής της οργάνωσης
“Wica Agli”, ενεργοποιείται με άλλες φυλές στη χώρα με σκοπό
την ευρύτερη ευαισθητοποίηση στις διασταυρώσεις της
εξορυκτικής βιομηχανίας και της ενδοοικογενειακής και

σεξουαλικής βίας. Τον Μάρτιο του ’16 ζητήθηκε από τους ίδιους
τους ηλικιωμένους της φυλής Standing Rock Sioux στην “Wica
Agli” να βοηθήσει με την οργάνωση της αντίστασης και τον
Αύγουστο έστησε το camp στο Standing Rock. Αυτή τη στιγμή
οργανώνει δράσεις στη χώρα με θέμα την άμεση σχέση του
περιβαλλοντικού ρατσισμού, των δικαιωμάτων του νερού,
την ενδοοικογενειακή και σεξουαλική βία και πώς αυτά είναι
άρρηκτα δεμένα με τον εξορυκτισμό και την κυβερνητική
πολιτική.

Σκέψεις για τις 100+ ημέρες
από την εκλογή Τραμπ
Κώστας Σαββόπουλος
Έχουν περάσει σχεδόν 6 μήνες από τότε που ο Ντόναλτ Τραμπ
ανέλαβε καθήκοντα ως πρόεδρος των Η.Π.Α. Κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής εκστρατείας, όταν αυτή είχε πλέον κορυφωθεί μετά
την απόσυρση του Μπέρνι Σάντερς από τους Δημοκρατικούς,
ολόκληρος ο πολιτικός διάλογος επικεντρώθηκε στην εικόνα.
Από τη μία πλευρά οι Δημοκρατικοί με την υποψήφια Χίλαρυ
Κλίντον, ως υπερασπιστές της δημοκρατίας, μαζί με
ειδησεογραφικούς ομίλους και φαινομενικά προοδευτικούς φορείς
έσπευσαν να κατακεραυνώσουν τον Τραμπ ως μισογύνη, ρατσιστή
και παρανοϊκό, με άλλα λόγια κάποιον απολύτως ακατάλληλο για
πρόεδρο των Η.Π.Α.
Από την άλλη πλευρά το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, «αδειάζοντας»
τον Τραμπ με κάθε ευκαιρία προσπάθησαν να σπρώξουν άλλους
υποψηφίους για το χρίσμα (Tεντ Κρουζ, Μάρκο Ρούμπιο, Τζεμπ
Μπους) καθώς οι δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ για τείχη στο
Μεξικό, υποχρεωτική καταγραφή κάθε μουσουλμάνου πολίτη και

πληθώρα άλλων προεκλογικών δηλώσεων, είχαν αρχίσει να τους
φέρνουν σε δύσκολη θέση.
Κανείς δεν αρνείται πως ο Τραμπ είναι όλα όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω. Είναι σεξιστής, ρατσιστής, ελιτιστής και γενικώς μια
καθόλου συμπαθητική προσωπικότητα. Όμως τι γίνεται με το
πολιτικό του πρόγραμμα; Γιατί δεν
αναλύθηκε καθόλου
προεκλογικά και γιατί ολόκληρος ο πολιτικός διάλογος
επικεντρώθηκε στον σχολιασμό της κάθε του κίνησης, με καθόλου
πολιτικό πρόσημο, θυμίζοντας έντονα κιτρινισμό;
Το 2014 υπολογίζεται πως οι νεκροί από αστυνομικά πυρά στις
Η.Π.Α. ήταν 1.112. Το 2015 ήταν 1.213. Το 2016 ήταν 1.157. Στη
συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν μαύροι και λατίνοι, σε
ελάχιστες περιπτώσεις λευκοί. Το διάστημα 2014-2016 υπήρξε
περίοδος κυβέρνησης των Δημοκρατικών και προεδρίας Ομπάμα. Την
ίδια περίοδο υπολογίζεται πως πάνω από 2.5 εκατομμύρια
μετανάστες και πρόσφυγες απελάθηκαν και επαναπροωθήθηκαν.
Αυτός ο αριθμός βρίσκεται πολύ κοντά στις προεκλογικές
υποσχέσεις του Τραμπ και το περίφημο Muslim Ban. Κατά τη
διάρκεια της προεδρίας του Ομπάμα, οι Η.Π.Α. συμμετείχαν σε
στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λιβύη, το Αφγανιστάν, τη Συρία,
την Υεμένη, το Ιράκ και τη Σομαλία. Στις ίδιες ακριβώς χώρες
έχει δηλώσει ο Τραμπ πως θέλει να «εξάγει» τον πολιτισμό των
Η.Π.Α. Η χρήση των drones, που παρεπιμπτόντως εγκωμίασε ο
Τραμπ, εγκαινιάζεται και αυτή την ίδια περίοδο. Οι επιθέσεις
σε κατοικημένες περιοχές και οι απώλειες αμάχων πυκνώνουν με
το πρόσχημα του πολέμου κατά της τρομοκρατίας και έχουμε 3.040
νεκρούς «τρομοκράτες» και 391 νεκρούς πολίτες. Η TTP και η
TTIP, το εμπόριο οπλικών συστημάτων με την Σαουδική Αραβία, η
στρατιωτικοποίηση και αναβάθμιση των αστυνομικών δυνάμεων και
ένα σωρό άλλες «μεταρρυθμίσεις» δεν αφήνουν πολλές αμφιβολίες
για τις πολιτικές των Δημοκρατικών, των ίδιων Δημοκρατικών που
εκπροσώπησε η Χίλαρυ Κλίντον στις εκλογές του 2016.
Με όλα τα παραπάνω στο μυαλό μας, δεν είναι δύσκολο να δούμε
γιατί ο δημόσιος προεκλογικός (και μετεκλογικός) διάλογος
περιστράφηκε γύρω από το πόσο ακατάλληλος είναι ο Τραμπ. Διότι

αν τα 2 κόμματα έμπαιναν στη διαδικασία να συγκρίνουν τα
πολιτικά τους προγράμματα, δημόσια, δεν θα φαινόταν καμία
απολύτως απόκλιση. Θα ήταν φανερό προς όλες και όλους πως τα
δύο κόμματα και κατ’επέκταση οι δύο υποψήφιοι αποτελούν απλώς
πλευρές του ίδιου νομίσματος.
Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως ο Τραμπ και η Κλίντον είναι το
ίδιο πράγμα ακριβώς αλλά πως επί της ουσίας εκπροσωπούν τις
ίδιες πολιτικές.
Το ποσοστό των πολιτών που ψήφισαν σε αυτές τις εκλογές ήταν
επίσης ιδιαίτερα χαμηλό, συγκριτικά με τις υπόλοιπες χρονιές
καθώς υπολογίζεται πως περίπου 95 εκατομμύρια ψηφοφόροι
προτίμησαν την αποχή σε αυτές τις εκλογές. Σε μια χρονιά
λοιπόν όπως αυτή, που η αποχή εμφανίζεται αρκετά αυξημένη και
επίσης υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στον δρόμο με διάφορα
κινήματα να αναπτύσσονται και να αποκτούν δυναμική (New
Sanctuary Movement, Black Lives Matter, Film the Police)
μπορούμε λίγο να καταλάβουμε και γιατί το Θηρίο του
δικομματισμού των Η.Π.Α. σιγά σιγά καταρρέει.
Σχετικά τώρα με το ποιος εν τέλει είναι αυτός που ανέδειξε τον
Τραμπ ως πρόεδρο έχει μια σχετική σημασία να γίνουν μερικές
παρατηρήσεις. Οι περισσότερες αναλύσεις που έχουν γίνει όσον
αφορά την εκλογική βάση των Ρεπουμπλικάνων στις πρόσφατες
εκλογές συνηγορούν στο εξής: η λευκή εργατική τάξη (άντρες και
γυναίκες) είναι αυτή που ανέδειξε τον Τραμπ, σε αυτό δεν
υπάρχει πλέον αμφιβολία. Εκείνο όμως που σηκώνει πολλή
κουβέντα ακόμα και είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί είναι οι
λόγοι που η λευκή εργατική τάξη ψήφισε κατά αυτόν τον τρόπο.
Στις περιοχές του Αμερικανικού Νότου, κατοικούν παραδοσιακά
από το τέλος του Εμφυλίου, τα πιο φτωχά λευκά στρώματα που υπό
μια έννοια έχουν αφεθεί στο έλεος της τύχης τους. Οι χρόνιες
και εκτεταμένες αναπαραστάσεις των νότιων σε σειρές, ταινίες,
στην ποπ κουλτούρα ως άξεστοι, μισογύνηδες, ρατσιστές και
τεμπέληδες έχουν δημιουργήσει μια συγκεκριμένη εικόνα για το
πώς γίνονται αντιληπτοί από τους άλλους. Σε ένα οικονομικό

επίπεδο, όμοιο με αυτό των μαύρων και λατίνων εργατών, οι
λευκοί εργάτες του νότου αλλά και των πόλεων με βιομηχανία
(π.χ. Μίσιγκαν) βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση. Η
απόλυση από μια δουλειά μπορεί να σημαίνει επιστροφή στην
πρόνοια και αδυναμία συντήρησης κατ’επέκταση. Τα οικονομικά
συμφέροντα της μαύρης και της λευκής εργατικής τάξης είναι
κοινά όπως κοινή είναι και η δυσμενής συνθήκη στην οποία
βρίσκονται. Αν είναι όντως έτσι γιατί ψήφισαν διαφορετικά; Εδώ
εισέρχεται ένας παράγοντας που δεν έχει εξεταστεί σχεδόν
καθόλου, καθώς ολόκληρη η εκλογική ανάλυση έγινε με οικονομικά
κριτήρια.
Ο Αμερικανικός Νότος έχει σχεδόν 100 εκατομμύρια πληθυσμό, τη
μισή σχεδόν εκλογική δύναμη των Η.Π.Α. Όπως αναφέρθηκε
παραπάνω όμως, δεν είναι μια περιοχή της οποίας οι κάτοικοι
μπορούμε να πούμε πως συμμετέχουν σε πολιτικές διαδικασίες
πέρα από τη ψηφοφορία και τη συνάντηση με εκπροσώπους.
Αντίθετα, είναι μια περιοχή της οποίας οι κάτοικοι
παρουσιάζονται ως καρικατούρες όχι μόνο στις Η.Π.Α. αλλά και
παγκόσμια. Διαμορφώνεται λοιπόν μια συνθήκη κατά την οποία
αρκετά ΜΜΕ, Δημοκρατικοί (καθώς ο Νότος είναι παραδοσιακά
Ρεπουμπλικανικός) και διάφοροι φορείς θεάματος συγκροτούν μια
εικόνα για τον Νότο γραφική, θα λέγαμε, και αναληθή σε μεγάλο
βαθμό.
Ο Τραμπ είναι ο πρώτος υποψήφιος που εμφανίζεται και υπόσχεται
στη λευκή εργατική τάξη ότι θα της επαναφέρει τη δύναμη και
ότι θα κάνει την Αμερική ξανά σπουδαία, κατά τα παραδοσιακά
πρότυπα, τα οποία ενσαρκώνει ο Νότος σε μεγάλο βαθμό
(θρησκεία, οικογενειακές αξίες, εργασία, κλπ). Αντίθετα οι
Δημοκρατικοί και η Κλίντον εμφανίζονται να κατακεραυνώνουν τον
Τραμπ ως μισογύνη, μισαλλόδοξο και παρανοϊκό (που όπως
αναφέρθηκε είναι όλα αυτά, σε αυτό δεν χωράει αμφιβολία) αλλά
ταυτόχρονα γίνεται και το λάθος να υπονοηθεί πως όσα κομμάτια
της λευκής εργατικής τάξης δεν ψηφίσουν Δημοκρατικούς αυτόματα
συστρατεύονται με τον μισογυνισμό και τον ρατσισμό του Τραμπ.
Επί της ουσίας δηλαδή, πριν ολοκληρωθούν οι προεκλογικές

περιοδείες και αναλυθούν τα πολιτικά προγράμματα (έστω σε ένα
μικρό βαθμό) αρκετά ΜΜΕ και φορείς, που χρησιμοποιούν και
αναπαράγουν την καρικατούρα της λευκής εργατικής τάξης που
αναφέρθηκε παραπάνω, απαγόρευσαν στη λευκή εργατική τάξη να
ψηφίσει τον Τραμπ. Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ είχε καταφέρει να
συγκροτήσει ένα αντισυστημικό προφίλ, ρίχνοντας βέλη κατά ΜΜΕ,
κατά άλλων υποψηφίων και γενικώς εναντίον όλων, κερδίζοντας
ταυτόχρονα τη συμπάθεια της λευκής εργατικής τάξης. Μιας
εργατικής τάξης που έβλεπε για πρώτη φορά έναν υποψήφιο
πρόεδρο να δίνει υποσχέσεις συγκεκριμένα σε αυτήν και ο οποίος
δεχόταν πυρά από παντού, ακόμα και από το ίδιο του το κόμμα.
Σε τελική ανάλυση, αν αξίζει να μελετηθεί κάτι παραπάνω σε
αυτή την ιστορία είναι το τι είδους παρακαταθήκη μπορεί να
αφήσει αυτή η εκλογική αναμέτρηση σε ένα επίπεδο συνείδησης
αφενός και σε ένα επίπεδο συγκρότησης των πολιτικών κομμάτων
σε αυτή την περίοδο, έχοντας ταυτόχρονα τα μάτια μας στραμμένα
και σε αντίστοιχες περιπτώσεις στην Ευρώπη (Γαλλία, Αγγλία
κλπ).

Τέρμα τα αστεία: Ο Τραμπ
γίνεται πρόεδρος | Συνέντευξη
με τον Stimulator από τη
subMedia.tv
Συνέντευξη – Μετάφραση: John Malamatinas και

Hamid Mohseni

Μία φρέσκια συνέντευξη με αφορμή την αναμενόμενη ορκωμοσία του
Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου. Τις επόμενες ώρες με το
σύνθημα “Distrupt #J20” άνθρωποι στην Ουάσινγκτον και σε άλλες
περιοχές των Η.Π.Α. θα διαδηλώσουν, προσπαθώντας να

ακυρώσουν την τελετή. Το παρόν κείμενο πρωτοδημοσιεύτηκε στον
γερμανικό ιστότοπο Lower Class Magazine.
Από κοινού και
ταυτόχρονα με το Beyond Europe δημοσιεύουμε σήμερα την αγγλική
και ελληνική εκδοχή του. Τέρμα τα αστεία: Ο Τραμπ γίνεται
πρόεδρος. Τι κάνουμε;
Παρατηρήσεις των μεταφραστών:
Η subMedia.tv είναι όμιλος παραγωγής ταινιών στη βόρεια
Αμερική. Προάγει αναρχικές και αντικαπιταλιστικές ιδέες και
υποστηρίζει κοινωνικούς αγώνες μέσω της διάδοσης ριζοσπαστικών
ταινιών και βίντεο. Ιδρύθηκε το 1994 στον Καναδά και έχει
παράγει εκαντοντάδες βίντεο για πολλά θέματα, από διαμαρτυρίες
εναντίον της παγκοσμιοποίησης μέχρι διαδηλώσεις εναντίον της
συνάντησης κορυφής του G20 στο Τορόντο και ταινίες για τους
Μαύρους Πάνθηρες ή ακόμη και απλά ταινίες για κλοπές σε
μαγαζιά. Αυτές οι ταινίες έχουν προβληθεί σε όλο τον κόσμο σε
κοινωνικά κέντρα και αίθουσες προβολής και τις έχουν επίσης
δει εκατομμύρια στο διαδίκτυο. Στην Ευρώπη επίσης, αναρχικοί
και συμπαθούντες έχουν παρακολουθήσει τις πολύ διασκεδαστικές
ιστορίες νέων που έχουν παρουσιαστεί για δέκα χρόνια από τον
μυθικό “Stimulator“. Στο τελευταίο επεισόδιο του 2016 ο
Stimulator ανακοίνωσε την παραίτησή του – για να αφήσει χώρο
για νέα σχέδια. Τον Φεβρουάριο θα εμφανιστεί η νέα ιστοσελίδα
sub.media που θα εστιάζει σε εκπαιδευτικές παραγωγές.
Η subMedia.tv κάνει επίσης ρεπορτάζ για διαμαρτυρίες στον
υπόλοιπο κόσμο, όπως τις ταραχές στην Πλατεία Συντάγματος στην
Αθήνα ή τις διαδηλώσεις στην έναρξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας στην Φραγκφούρτη στις 18 Μαρτίου 2015. Η παρούσα
ιστοσελίδα www.submedia.tv παρουσιάζει όλα τα βίντεο από το
2003.
Για πολλά χρόνια η συλλογικότητα έχει παρακολουθήσει τα
γεγονότα στις ΗΠΑ και έχει υποστηρίξει διάφορες κινητοποιήσεις
με τα βίντεό της. Αυτές περιλαμβάνουν το κίνημα Occupy, Black
lives matter, και πολυάριθμες δράσεις εναντίον του Τραμπ. Επί
του παρόντος, έχουν κάνει πρόσκληση για τις διαμαρτυρίες

εναντίον της εγκατάστασης του Τραμπ στην Washington D.C. στις
20 Ιανουαρίου (#J20 – https://www.disruptj20.org). Οι
μεταφραστές ήρθαν σε επαφή μαζί τους διότι θεωρούνται
ιδιαιτέρως αρμόδιοι επί των θεμάτων για τις ΗΠΑ και επίσης
επειδή είχαν την περιέργεια να δουν πώς το αναρχικό πνεύμα
τείνει να εναντιώνεται στα σοκ του Τραμπισμού. Σαν συμπλήρωμα
της συνέντευξης αξίζει να δει κανείς το βίντεο της subMedia.tv
για τον Τραμπ (https://vimeo.com/191715995).

Ένας τρελός και απολυταρχικός δεξιός υπερ-επιχειρηματίας θα
είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Τι στο διάολο συμβαίνει
στην χώρα σας;
Ναι, τα έχουμε σκατώσει. Θα έλεγα ότι είναι η αποκορύφωση ενός
αριθμού παραγόντων και δυναμικής που έχουν συσσωρευτεί εδώ και
αρκετό καιρό. Οι μακροχρόνιες συνέπειες των νεοφιλελεύθερων
συμφωνιών απελευθερωμένου εμπορίου και πολιτικών λιτότητας, η
αυξανόμενη λαϊκή απογοήτευση με τις πολιτικές ελίτ, η
κυριαρχία του συντηρητικού FOX News στις εταιρείες μέσων
μαζικής ενημέρωσης και η αχαλίνωτη λατρεία διασημοτήτων – όλα
αυτά είχαν πολύ μεγάλη επιρροή πάνω στους λευκούς αγροτικών
περιφερειών… και αυτό είναι το αποτέλεσμα.

Πώς την έπαθαν έτσι οι Δημοκρατικοί; Θα μπορούσαν να έχουν τον
Σάντερς αλλά τελικά προτίμησαν τη Χίλαρυ. Δηλαδή μεταξύ μας,
τη Χίλαρυ – τη μεγαλύτερη υποκρίτρια πολιτικό στις ΗΠΑ…!
Λοιπόν… όπως το έλεγα συνέχεια, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να
επιτρέψει η Εθνική Δημοκρατική Επιτροπή (ΕΔΕ) στον Μπέρνι
Σάντερς να είναι ο υποψήφιός τους, ακόμα και όταν μερικές
δημοσκοπήσεις είχαν δείξει ότι θα ήταν καλύτερος αντίπαλος
εναντίον του Τραμπ. Τα ισχυρά συμφέροντα που κυβερνούν στην
πραγματικότητα τις Ηνωμένες Πολιτείες και χρηματοδοτούν και τα
δυο πολιτικά κόμματα δεν θα επέτρεπαν σε ένα πανθομολογούμενο
σοσιαλιστή να εκλεγεί πρόεδρος. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί
ποτέ. Στον αιώνα τον άπαντα. Από την δική μου την σκοπιά, ο
ρόλος του Μπέρνι σ’ αυτές τις εκλογές ήταν να προσελκύσει την
προσοχή των νέων ψηφοφόρων, οι περισσότεροι από τους οποίους
είναι εντελώς απογοητευμένοι από τις εκλογικές διαδικασίες. Η
ιδέα ήταν να φέρει αυτούς τους νέους στους κόλπους του
Δημοκρατικού Κόμματος, και μετά να πάει στην άκρη έτσι ώστε η
ενέργειά τους και οι ψήφοι τους να διοχετευτούν στη Χίλαρυ.
Και αυτός το δέχτηκε αυτό με το να μη χρησιμοποιήσει τη βάση
της υποστήριξής του για να εξασκήσει σημαντική πίεση στο
Δημοκρατικό Κόμμα, και με το να αποκλείσει από την αρχή την
περίπτωση να είναι ανεξάρτητος υποψήφιος… κάτι που θα μπορούσε
να του δώσει κάποια επιρροή ενάντια στην ΕΔΕ. Νομίζω ότι το
κατεστημένο του Δημοκρατικού Κόμματος εξεπλάγη από το μέγεθος
της υποστήριξης που έλαβε, και ιδιαίτερα με το φαινόμενο
“Μπέρνι ή η καταστροφή”. Η ιδέα ότι άνθρωποι θα αρνιόταν να
ψηφίσουν για τη Χίλαρυ Κλίντον όταν ήρθε η ώρα ήταν γι’ αυτούς
αδιανόητο. Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι τα ηλεκτρονικά
μηνύματα που εμφάνισαν τα Wikileaks δείχνουν ότι η εκλογική
εκστρατεία της Κλίντον υποστήριζε δραστήρια τον Τραμπ κατά την
διάρκεια των προκριματικών εκλογών των Ρεπουμπλικανών, διότι
νόμιζαν ότι η Χίλαρυ θα τον διέλυε σε μια τελική εκλογή. Αυτό
βέβαια δείχνει ακόμη μια φορά πόσο υπερόπτες είναι και πόσο
έχουν χάσει την επαφή με τον μέσο Αμερικανό ψηφοφόρο.
Το υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ φαίνεται να είναι της κακιάς

ώρας και πολύ αντιδραστικό. Υπάρχει αυτό το πνεύμα και στους
δρόμους; Με ακροδεξιούς να τρελαίνονται και να επιτίθενται σε
εκείνους που δεν ταιριάζουν με τη δική τους στενή οπτική;
Νομίζω ότι είναι σημαντικό να διακρίνουμε μεταξύ των ατόμων
που έχουν υποδειχθεί για το υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ, και
τους ανθρώπους στους δρόμους που διαπράττουν αυτές τις
ρατσιστικές, μισογυνιστικές και αντί-ομοφυλοφιλικές επιθέσεις.
Η εκστρατεία του Τραμπ χρησιμοποιήθηκε σαν το σύνθημα για μια
χαλαρή συνένωση νέο-ναζιστών και λευκών εθνικιστών οι οποίοι
έχουν συγκεντρωθεί κάτω από την σημαία της εναλλακτικής
Δεξιάς. Είναι αδιαφιλονίκητο ότι έχουν ενδυναμωθεί από την
εκστρατεία του Τραμπ – από τα λόγια του να χτίσει ένα τείχος
στα σύνορα, να καταγράψει τους Μουσουλμάνους και να τους
απαγορέψει να έλθουν στη χώρα, και τα λοιπά. Και η αναγόρευση
του Στήβεν Μπάνον, από το ακροδεξιό Breitbart News, στο ρόλο
του διευθυντή της εκστρατείας του, και τώρα στον κύριο
στρατηγικό του σύμβουλο, έχουν σίγουρα ερμηνευτεί σαν
ενθαρρυντικά σημεία από αυτούς τους ανθρώπους.
Υπήρχε

κιόλας

μια

αύξηση
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ρατσιστικής

βίας,

συμπεριλαμβανομένων και επιθέσεων σε Μαύρους, μετανάστες και
Μουσουλμάνους, οι οποίες είχαν αρχίσει να αυξάνονται κατά την
διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ομπάμα… και ο Τραμπ και οι
άνθρωποι που διεύθυναν την εκστρατεία του χρησιμοποίησαν αυτή
τη δεξαμενή μίσους και βοήθησαν στο να νομιμοποιηθεί σε ένα
βαθμό. Πιο πρόσφατα τον είδαμε να προσπαθεί να απομακρυνθεί
από τους πιο εξτρεμιστές λευκούς εθνικιστές υποστηρικτές του,
ιδιαίτερα μετά την διαμάχη με το βίντεο του λόγου του Ρίτσαρντ
Σπένσερ στο Ίδρυμα Εθνικής Πολιτικής στην Ουάσιγκτον που είχε
τεράστια διάδοση, και ο οποίος μιλούσε ανοιχτά για την
εφαρμογή μιας νέο-ναζιστικής ατζέντας μιλώντας στα Γερμανικά.
Αυτό θα μπορούσε να είναι μια ένδειξη ότι ο Τραμπ δεν πιστεύει
πως χρειάζεται να στηριχτεί πάνω σε αυτές τις δυνάμεις τώρα
που ήρθε στην εξουσία, ότι μπορούν να του δημιουργήσουν
αρνητικές ευθύνες και ότι θα προτιμούσε να χρησιμοποιήσει τους
πιο επίσημους θεσμούς πολιτικής εξουσίας που τώρα έχει στην

διάθεσή του. Θα δούμε πώς θα εξελιχτεί αυτή η δυναμική. Θα
είναι σίγουρα σημαντικό για αναρχικούς και άλλες
αντιρατσιστικές δυνάμεις να προσέξουν αυτό το κίνημα τις
ερχόμενες εβδομάδες, μήνες και χρόνια, και να επέμβουν για να
βοηθήσουν προσφέροντας άμυνα στις περιθωριοποιημένες ομάδες
που έχουν στοχοποιηθεί από αυτές τις επιθέσεις, και να
περιορίσουν την ανάπτυξή τους και τη λαϊκή επιρροή τους
γενικότερα.
Από την άλλη μεριά, τα άτομα που επιλέγονται για διορισμό στη
διοίκηση του Τραμπ αντιπροσωπεύουν μια απειλή εντελώς
διαφορετικού είδους. Εκτός από τον Μπάνον, πολλοί από τους
ρουφιάνους που ετοιμάζονται να διοικήσουν ανήκουν είτε στις
ελίτ της Wall Street, ή είναι μέλη της Ακροδεξιάς του
Ρεπουμπλικανικού κατεστημένου ή διαφωνούντες στρατηγοί από τη
διοίκηση του Ομπάμα με ιδιαίτερες προσωπικές αντιρρήσεις. Ο
εισερχόμενος Αντιπρόεδρος Μάικ Πένς θα είναι ιδιαίτερα
επικίνδυνος στη νέα διοίκηση. Είναι ένας αναγεννημένος
Χριστιανός που θέλει να κάνει παράνομες τις εκτρώσεις και να
αντιστρέψει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ, ενώ είναι εγκάθετος των
αδελφών Κοτς – των κύριων χρηματοδοτών του κινήματος του
Τσαγιού [Tea Party movement]. Η Μπέτσυ Ντεβός, η επιλογή του
Τραμπ για Υπουργός Εκπαίδευσης, είναι μια δισεκατομμυριούχος
επιχειρηματίας και ιδεολόγος που θέλει να ιδιωτικοποιήσει το
Αμερικανικό σχολικό σύστημα. Τυχαίνει να είναι επίσης η αδελφή
του Έρικ Πρινς, του τύπου που ξεκίνησε την ιδιωτική
στρατιωτική εταιρία Blackwater. Και υπάρχουν και άλλα
παραδείγματα… πολλοί από αυτούς που διορίζει στο κατεστημένο
εθνικής ασφάλειας είναι υπέρ των βασανιστηρίων, και θέλουν να
επιτεθούν στο Ιράν, για παράδειγμα.
Θα κάνει ο Τραμπ την Αμερική μεγάλη και πάλι; Τι αναμένετε από
την πολιτική του;
Θα πρέπει να διερωτηθούμε… ήταν ποτέ μεγάλη η Αμερική; Η χώρα
είναι ένα αποικιακό έθνος που δημιουργήθηκε από την
εξολόθρευση των ενδογενών κατοίκων της και μεγαλωμένο από
αιώνες σκλαβιάς και παγκόσμιου ιμπεριαλισμού. Είναι η πιο

πλούσια χώρα του κόσμου, αλλά έχει απίστευτα επίπεδα φτώχειας
και φυλάκισης στον πλανήτη. Νομίζω ότι αυτή η νοσταλγία για
μια εποχή που η Αμερική ήταν σπουδαία προέρχεται από την
αίσθηση μείωσης των επιπέδων ζωής και από το ότι πολλοι
άνθρωποι είναι αβέβαιοι για τη θέση τους στον κόσμο.
Προέρχεται επίσης από ανθρώπους που διδάσκονται συνέχεια ότι η
Αμερική είναι η πιο ισχυρή χώρα στη γη (κάτι που πιστεύει η
μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών), αλλά που παρόλα αυτά η
βιωματική τους εμπειρία είναι αυτή της αυξανόμενης φτώχειας
και ανασφάλειας. Βλέπουν ότι οι ζωές τους δεν ανταποκρίνονται
στην εικόνα της Αμερικής που βλέπουν στην τηλεόραση ή στις
ταινίες του Χόλυγουντ. Αυτό τους προξενεί θυμό, σαν να τους
λείπει κάτι… ενώ αυτή η εικόνα της Αμερικής σαν μια μεγάλη
ουτοπία ελευθερίας και ευκαιριών είναι ένας μύθος που τον
έχουν επαναλάβει τόσες φορές ώστε να πιστεύουν ότι είναι
αλήθεια.
Όσο για τον Τραμπ… Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να συγκεράσει
αυτές τις δύο αντιλήψεις – την πραγματικότητα και το μύθο. Δεν
πρόκειται να κάνει την “Αμερική μεγάλη και πάλι”. Εάν δει
κανείς ποιούς βάζει σε θέσεις εξουσίας, και την ιστορία της
δικής του επιχειρηματικής αυτοκρατορίας, νομίζω ότι είναι
πλέον σίγουρο ότι θα οδηγήσει την χώρα σε μια σκοτεινή εποχή
ακόμη μεγαλύτερης βίας και ακόμη υψηλότερων επιπέδων
οικονομικής ανισότητας από αυτά που ήδη υπάρχουν. Και θα γίνει
ακόμη πλουσιότερος ενώ κάνει όλα αυτά. Είναι εκπληκτικό το
πόσοι άνθρωποι πείστηκαν από τα ψέμματά του… ο τύπος είναι
ένας απίθανος ψεύτης. Ήταν φανερό σ’ όλη του την εκστρατεία
ότι κατασκεύαζε ψέμματα καθώς προχωρούσε, και ότι ήταν ένας
κοινωνιοπαθής και ένας παθολογικός ψεύτης. Αλλά τελικά αρκετοί
άνθρωποι τον πίστεψαν… διότι ήθελαν να πιστέψουν τόσο
απεγνωσμένα ότι τα πράγματα θα γινόταν καλύτερα. Δεν είμαι
βέβαιος ποια θα είναι η αντίδραση αυτών των εκατομμυρίων
ανθρώπων όταν θα καταλάβουν ότι τους είπαν πάλι ψέμματα.
Βλέπουμε όμως μερικές διαδηλώσεις εναντίον του Τραμπ. Είναι
αυτό κάτι αυθόρμητο και απεγνωσμένη απογοήτευση ή υπάρχει κάτι

πιο συνεπές σ’ αυτό;
Δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι απεγνωσμένο, αν και ήταν σίγουρα
αυθόρμητο. Νομίζω πολλοί σοκαρίστηκαν και ήταν θυμωμένοι όταν
κατάλαβαν ότι αυτός θα ήταν ο πρόεδρος για τέσσερα χρόνια. Οι
πρώτες διαδηλώσεις έγιναν όλες στη δυτική ακτή, όπου έχει πολύ
μικρή απήχηση. Εκεί ήταν οι πόλεις όπου υπήρξαν μικροταραχές
σε συγκεντρώσεις του Τραμπ… Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι ένα
μεγάλο μέρος της υποστήριξης στον Τραμπ προήλθε από μικρές και
αποβιομηχανοποιημένες πόλεις, ενώ δεν είχε τόσο μεγάλη
υποστήριξη σε μεγάλες πόλεις όπου δεν υπήρχαν πολλοί που
πίστευαν ότι θα μπορούσε να κερδίσει. Ήταν βασικά ένα αστείο…
κάτι που προκαλεί γέλια στην τηλεόραση. Όλοι αυτοί
σοκαρίστηκαν όταν κέρδισε… και προς τιμή τους πολλοί από
αυτούς βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν την απογοήτευσή
τους στο ότι κάποιος τόσο μισητός μπόρεσε να εκλεγεί.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα… αλλά θα πρέπει να
σκεφτούμε σοβαρά γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν κατάλαβαν
πόσο ισχυρή ήταν η βάση υποστήριξής του, και τι μας λέει αυτό
για την πολιτιστική διαίρεση που υπάρχει στις Ηνωμένες
Πολιτείες.
Αυτή δεν είναι μια αστεία ερώτηση (ποιος θα το πίστευε): Θα
ζήσουμε μια “Αμερικανική άνοιξη” το 2017;
Μαντεύω ότι όλα είναι πιθανά… αλλά θα ήμουν πραγματικά
έκπληκτος αν κάτι τέτοιο συνέβαινε. Ελπίζω ότι το 2017 θα
δούμε την απαρχή της εμφάνισης ενός νέου κινήματος, και κατά
προτίμηση ένα κίνημα που θα δεν θα εστιάσει στην προσωπικότητα
του Τραμπ, αλλά στο καπιταλιστικό και αποικιακό σύστημα
εξουσίας που αυτός αντιπροσωπεύει. Δεν πρόκειται καθόλου να
υπάρξει μια στιγμή σαν αυτή της πλατείας Ταχρίρ στα σκαλιά του
Καπιτωλίου, ή στην Times Square ή κάτι παρόμοιο. Οι ΗΠΑ είναι
πολύ διαφορετική από τις χώρες όπου έγιναν οι επαναστάσεις της
Αραβικής Άνοιξης. Είναι πολύ πιο μεγάλη χώρα και έχει ένα πολύ
πιο αναπτυγμένο σύστημα επιτήρησης και καταπίεσης. Αλλά είναι
επίσης πολύ διαφορετική πολιτιστικά και πολιτικά. Έχει

διαφορετικές
γραμμές.

αντιθέσεις

και

διαφορετικές

διαχωριστικές

Ελπίζω πραγματικά να δω κινήματα που έχουν εμφανιστεί τα
τελευταία χρόνια, όπως το κίνημα των Μαύρων εναντίον των φόνων
από την αστυνομία, και το ενδογενές κίνημα υπεράσπισης της γης
στο Standing Rock, να μεγαλώνουν και να προχωρήσουν σε νέες
κατευθύνσεις. Ελπίζω να δω αγώνες και κινήματα που να
ενώνονται και να μαθαίνουν το ένα από το άλλο… να αρχίσουν να
βλέπουν τι δουλεύει και να πειραματιστούν με νέες τακτικές και
οργανωτικές μεθόδους. Όσον αφορά την Αμερικανική Άνοιξη… δεν
θα κρατούσα την αναπνοή μου ώσπου να έρθει. Αλλά θα ήμουν
ευτυχής αν έκανα λάθος σ’ αυτό.
Στις 20 Ιανουαρίου θα δούμε καπνό πάνω από την πόλη ενώ ο
«Τράμπας» θα δίνει τον πρώτο του λόγο;
Χμ!

Νομίζω

ότι

μάλλον

σκέφτεστε

για

την

τελετή

όπου

ανακοινώνουν τον νέο Πάπα.
Αλλά στα σοβαρά, δεν ξέρω την απάντηση σ’ αυτό. Οι ορκωμοσίες
των Προέδρων έχουν πολύ μεγάλη ασφάλεια… και αυτή ιδιαίτερα θα
έχει βαριά αστυνόμευση. Αλλά υπάρχουν και εκατομμύρια άνθρωποι
που μισούν τον Τραμπ και ό,τι αυτός αντιπροσωπεύει, οι οποίοι
θα προσπαθούν να του χαλάσουν αυτή τη μεγάλη του μέρα. Οπότε
θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.

Trumpες: Σκέψεις λίγο πριν
ή/και
λίγο
μετά
την

Πολυαναμενόμενη «Στέψη» του
Νέου Πλανητάρχη
R.R.
-Τελικά, δεν ήταν ο Τραμπ λαγός της Κλίντον, μάλλον η κυρία
ήταν η λαγουδίνα του….
-Σωστά, μαλακίες λέγαν πάλι οι αναλυτές! Άσε που κι ο Σάντερς
ήταν λαγός της Κλίντον για την ανάδειξη υποψηφίου του
Δημοκρατικού Κόμματος.
-Αυτό ξαναπές το! (1)
Mεγάλη ανακούφιση είναι να ακούς μια τέτοια συζήτηση μεταξύ
ταξιτζή και πελάτη, επιβάτης κι εσύ σε διπλοκούρσα. Φαίνεται
πως οι αποκάτω της βαλκανικής πατρίδας μας ξέμειναν ακόμη από
κι από κουτόχορτο, η κρίση βλέπετε… Έτσι, στα περίπλοκα, ως
είθισται να λέγονται, θέματα της υψηλούς διεθνούς πολιτικής,
δεν πολυτσιμπάνε στους «ειδικούς».
Μεγάλη πλάκα έχει να διαβάζεις τις βαθυστόχαστες συζητήσεις
των αναλυτών: θα υπάρξει όντως προσέγγιση ΗΠΑ-Ρωσίας, μια
σύγκρουση (οικονομική έστω) ΗΠΑ-Κίνας, μια «εγκατάλειψη» της
Ευρώπης από τις ΗΠΑ, μια ανάδειξη του εθνοκεντρισμού έναντι
του παγκοσμιοποιητικού κοσμοπολιτισμού, της ασφάλειας έναντι
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και πάει λέγοντας.
Μεγάλη σοφία δεν χρειάζεται για να καταλάβει κανείς πως η νέα
αφήγηση που κατασκευάζουν επιμελώς και επιμόνως τα ΜΜΕ ανά την
(δυτική τουλάχιστον…) υφήλιο με αφορμή την αλλαγή φρουράς στον
Λευκό Οίκο άλλο στόχο δεν έχει από το να αποδείξει στους
αποκάτω πως, ναι, μπορούν να τα αλλάξουν όλα εντός του
συστήματος. Και πως οι αποκάτω θα πρέπει να πάρουν θέση, καθ’
ότι έχουν κάτι να χάσουν ή να κερδίσουν από την αλλαγή.
Βέβαια, οι μισθωτοί ειδικοί έχουν υποχρέωση, λόγω
επαγγέλματος, να λησμονούν πως αν οι εκλογές μπορούσαν να
αλλάξουν κάτι θα ήταν παράνομες ή όπως το έθεσε και ο, κάπως

ωμός, Πατερούλης (του κρατικού καπιταλισμού): «η εξουσία δεν
κάνει εκλογές αν δεν έχει σίγουρο το αποτέλεσμα».
Το αποτέλεσμα στις αμερικανικές προεδρικές ήταν σίγουρο,
όποιος/α κι αν εξελέγετο για την προεδρία. Και για τους
αποκάτω τα αποτελέσματα ταυτόσημα, η οικονομική ολιγαρχία, σε
πλανητικό επίπεδο, είχε λύσει τις αντιθέσεις της, ανέδειξε
τους υποψηφίους και άφησε την «εκλογική δημοκρατία» να
λειτουργήσει. Ναι, με κάποια… παρατράγουδα, λένε, λόγω της
ρωσικής παρέμβασης, όπως κατήγγειλε η νικημένη και αποδέχθηκε
και ο νικητής εσχάτως. Παρατράγουδα σοφά υπολογισμένα, καλώς
σκηνοθετημένα και καλύτερα προβεβλημένα. Για να δικαιολογηθεί
η «έκπληξη», η πολυαναμενόμενη −όπως θέλουν να μας πείσουν τα
ΜΜΕ− «ανατροπή», η νίκη του επιλεγέντος να παίξει τον ρόλο του
αουτσάιντερ!
Όσοι «τσιμπάνε» και εμπλέκονται στη συζήτηση των αποπάνω
λησμονούν πως είναι η εξουσία αυτή που θέτει τα ερωτήματα, διά
των ΜΜΕ και των «ειδικών» στην προκειμένη, είναι αυτή που
καθορίζει και την γκάμα των απαντήσεων, ερωτημάτων και
αποκρίσεων που αφορούν/ευνοούν την εξουσία, τους αποπάνω, ποτέ
τους αποκάτω. Διερωτώνται, λοιπόν, οι ανά την υφήλιο
πληρωμένοι κονδυλοφόροι ή έμμισθοι παπαγάλοι: «Μα, καλά, ήταν
ανάγκη να αντιπαρατεθούν για την προεδρία ένας άξεστος και
ημιμαθής με μια αναξιόπιστη και ψεύτρα;». Διερωτώνται γιατί
(θέλουν να) ξεχνούν:
«Μιλούν οι από πάνω:
Εμείς είμαστε αυτοί που κάνουν κουμάντο. Είμαστε ισχυρότεροι,
παρ’ όλο που είμαστε λιγότεροι. Δεν μας νοιάζει τι λες, ακούς,
σκέφτεσαι, κάνεις, αρκεί να μη μιλάς, να μην ακούς, να μην
κινείσαι.
»Μπορούμε να επιβάλουμε στην κυβέρνηση ανθρώπους μέσης ευφυΐας
(αν και είναι πλέον δύσκολο να τους βρεις στις τάξεις των
πολιτικών), όμως επιλέγουμε κάποιους που δεν είναι καν σε θέση
να προσποιηθούν ότι ξέρουν τι τους γίνεται.
Γιατί; Γιατί μπορούμε!
»Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους αστυνομικούς και

στρατιωτικούς μηχανισμούς για να συλλαμβάνουμε και να
φυλακίζουμε αληθινούς εγκληματίες, μόνο που αυτοί οι
εγκληματίες αποτελούν ζωτικό μας κομμάτι. Αντίθετα, επιλέγουμε
να κυνηγάμε, να χτυπάμε, να συλλαμβάνουμε, να βασανίζουμε, να
φυλακίζουμε και να δολοφονούμε εσένα.
Γιατί; Γιατί μπορούμε!
»Αθώος ή ένοχος; Τι σημασία έχει; Η δικαιοσύνη είναι μία από
τις πολλές πουτάνες που έχουμε στην ατζέντα μας και, πίστεψέ
μας, δεν είναι η πιο ακριβή.
»Και ακόμη κι αν προσαρμόζεσαι απόλυτα στο καλούπι που σου
επιβάλλουμε, ακόμη κι αν δεν κάνεις τίποτα, κι αν είσαι αθώος,
θα σε συντρίψουμε.
Και αν επιμένεις να μας ρωτάς γιατί το κάνουμε, ιδού η
απάντηση: Γιατί μπορούμε! […]
Δεν έχει σημασία ποιος βγαίνει μπροστά. Τα περί Δεξιάς ή
Αριστεράς είναι απλώς οδηγίες για τον σοφέρ που παρκάρει το
αμάξι. Η μηχανή λειτουργεί από μόνη της».
Υποδιοικητής Μάρκος, Εμείς και αυτοί – οι (παρα)λογισμοί των
αποπάνω
Γιατί μπορούν λοιπόν… Και γιατί όντως τίποτα δεν θα αλλάξει
–προς το καλύτερο, τουλάχιστον− στην πραγματική ζωή των
αποκάτω. Και ένας άξεστος και ημιμαθής (ή μια αναξιόπιστη) θα
χρησιμεύει πάντοτε για να φορτωθεί σε εκείνον (ή εκείνη,
ανάλογα με την επιλεγείσα αφήγηση) η μη αλλαγή. Για να είναι
σε θέση να πουν, να αναλύσουν, ή έστω να αφήσουν να εννοηθεί,
πριν τις επόμενες εκλογές: Λάθος, λάθος κάνατε όταν ψηφίζατε
(τον ημιμαθή και άξεστο) εσείς οι αποκάτω. Και φτου κι από την
αρχή. Δημιουργώντας και… ενοχές στους αποκάτω! Γιατί είναι
βολική η επίρριψη της κακοδαιμονίας στο «εσφαλμένο κριτήριο»
αυτών που δεν αποφασίζουν για τίποτα επί της ουσίας σε ό,τι
αφορά τις ζωές τους, αυτών που έχουν πεισθεί να αναθέτουν.
Αυτοί φταίνε που το Obamacare πήγε κατά διαόλου. Αφού το
ανέθεσαν στον μαλακό (ή αναξιόπιστο και ψεύτη, όπως και η περί
ής ο λόγος κυρία από το κόμμα του) Ομπάμια…. Πάμε λοιπόν για
κάποιον σκληρό τώρα!

Η εκλογή του Τραμπ καθόλου δεν ξεβόλεψε τους διευθύνοντες του
στρατοπέδου των αποπάνω, την ελίτ, ως είθισται να λέγεται, από
δεξιούς αλλά και κάποιους αριστερούς που ζητούν σωτήρες και
έχουν το βλέμμα στα γεγονότα (την «(αντικειμενική) κίνηση του
κεφαλαίου», όπως λένε). Αρκεί μια ματιά στη συνεχή άνοδο της
Γουόλ Στρίτ και του δολαρίου μετά την εκλογή του Τραμπ. Θα
ήταν αφέλεια να πιστέψει κανείς πως η εκλογή του
δισεκατομμυριούχου θα ανακόψει/αναστρέψει την παγκοσμιοποίηση,
στην οποία αποδίδεται, εν μέρει σωστά, η «εκπτώχευση» των
μεσοστρωμάτων στη Δύση. Ο οποίος, μετά από κάποιες «λάθος» −θα
πει, θα πουν− σπασμωδικές κινήσεις, θα μας ξεφουρνίσει τη νέα
ΤΙΝΑ (There Is No Alternative) για τη μητρόπολη του
καπιταλισμού.
Ναι, γιατί παρά τις προσπάθειές(;) του για κάποιον εσκεμμένα
νεφελώδη νέου τύπου «νεοκεϋνσιανό» φιλελεύθερο καπιταλισμό
–μέσω της μείωσης της φορολόγησης!−, πάλι δεν θα υπάρχει
ανάπτυξη, δεν θα υπάρχουν ούτε ψίχουλα για να φτάσουν και
στους αποκάτω (δεν βλέπετε πως μειώνουμε και τους εξοπλισμούς;
ούτε για το ΝΑΤΟ δεν έχουμε!), δεν θα υπάρχει σάλιο, το
κεφάλαιο έχει «φύγει» από την κατεξοχήν −κατά τους αριστερούς−
πατρίδα του. Όμως, όπως λέει σε άλλο του κείμενο ο
υποδιοικητής Μάρκος, δεν θα πρέπει να πιστεύουμε ποτέ την
εξουσία όταν λέει πως έκανε λάθος. Απλώς προετοιμάζει τη νέα
της αφήγηση.
-Ο Τραμπ δεν είναι ξανθός, τα βάφει! -Φαίνεται, βέβαια, αλλά
λες και ήθελαν να το προσέξουμε!
-Δηλαδή, τελικά άλλαξαν όλα για να μην αλλάξει τίποτα; -Και
ναι και όχι… (2)
Από την ίδια συζήτηση στο ταξί
Επομένως, δεν θα υπάρξει νεοκεϋνσιανισμός (της Δεξιάς;!) στην
Αμερική, προστασία της εγχώριας παραγωγής από την
παγκοσμιοποίση και τόνωση της ανάπτυξης, «προστασία» από
μετανάστες ή/και δυνάμει τρομοκράτες, «προστασία»…; Μμμ,
βασικά θα υπάρξει «προστασία»… με τη μαφιόζικη έννοια του
όρου. Μέχρι να πειστούν οι αποκάτω πως αυτό που χρειάζονται

είναι η «προστασία» των αποπάνω και όχι ο έλεγχος της ζωής
τους από τους ίδιους. «Προστασία» για να μη σκεφτούν πως, αντί
της «προστασίας» των αποπάνω, αυτό που χρειάζονται εσπευσμένα
είναι να προστατεύσουν τους εαυτούς τους από τους αποπάνω.
Στην παγκοσμιοποίηση −για να μαθαίνουν και οι αριστεροί αλλά
και οι πατριώτες, ειδικά δε οι αριστεροί πατριώτες− δεν
υπάρχει φυγή κεφαλαίων. Φυγή νοείται άμα υπάρχει η δυνατότητα
περιορισμού. Υπάρχει μεταφορά. Εδώ και χρόνια έχει θεσπιστεί η
σχεδόν ελεύθερη κίνηση των (μεγάλων) κεφαλαίων. Και, όταν κι
όπου δυσκολεύουν παροδικά τα πράγματα, υπάρχουν και οι
offshore εταιρείες στους φορολογικούς παραδείσους.
Πάνω από το μισό παγκόσμιο εμπόριο εκτιμάται πως περνάει,
τουλάχιστον στα χαρτιά, μέσα από τους
φορολογικούς
παραδείσους. Πάνω από το μισό των τραπεζικών στοιχείων
ενεργητικού και το 1/3 των άμεσων ξένων επενδύσεων από
πολυεθνικές εταιρίες περνούν μέσα από τα offshore κέντρα.
Περίπου το 85% των διεθνών τραπεζικών εργασιών και της έκδοσης
ομολόγων διεξάγεται σε μια υπεράκτια ζώνη άνευ εθνικότητας,
της λεγόμενης Ευρωαγοράς (καμιά σχέση με τη «Ζώνη του Ευρώ»).
Το ΔΝΤ εκτιμούσε το 2010 πως η συνολική αξία του ενεργητικού
μόνο των μικρών νησιωτικών χρηματοπιστωτικών κέντρων, όπου
εδρεύουν οι offshore, ανέρχονται συνολικά σε 18
τρισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή ίσο με το 1/3 του παγκόσμιου
ΑΕΠ! Οι offshore δεν είναι απλώς πάρκινγκ πλούτου προς αποφυγή
της φορολόγησης. Είναι, κυρίως, κόμβοι προσωρινής στάθμευσης
και αλλαγής πορείας του κεφαλαίου, έτσι λειτουργούν σήμερα οι
παγκόσμιες χρηματοροές. Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, είναι
αποεδαφικοποιημένο, χάρη κυρίως στην ενίσχυση του
χρηματοπιστωτικού του κλάδου. Εξάλλου και η σύνθεση του
μετοχικού κεφαλαίου των πολυεθνικών κολοσσών γίνεται όλο και
πιο πολυεθνική, οδεύει προς την πλήρη πλανητική ολοκλήρωση.
Οι κρατικοί καπιταλισμοί –Ρωσίας, Κίνας και άλλων χωρών, όπως
της κεμαλικής Τουρκίας, αίφνης− άλλαξαν, εδώ και δύο δεκαετίες
και βάλε, σταδιακά ή απότομα, διδασκόμενοι από τη Δύση. Είχαν
πλέον επιτύχει μια πρωταρχική συσσώρευση μέσα από δεκαετίες

οργανωμένης και συνετής εκμετάλλευσης των υπηκόων τους.
Επομένως «ιδιωτικοποιήθηκαν», όπως λένε. Μέσα από την τελική
−και μαφιόζικη, εν πολλοίς− πινελιά της ιδιωτικοποίησης fast
track και εν μια νυκτί, που ολοκλήρωσε τη συσσώρευση, έγιναν
κι αυτοί καπιταλισμοί έτοιμοι και συμβατοί για να συνεργαστούν
με τους ομολόγους τους στη Δύση. Και, ναι, υιοθέτησαν και την
αντιπροσωπευτική δημοκρατία.
Όμως εδώ αυτή η δημοκρατία είναι εκ προοιμίου απλώς μια
«εκλογική δημοκρατία», όπως σωστά το θέτει ο Ρώσος διανοητής
Καγκαρλίτσκι. Οι διάφορες αστικές ελευθερίες και τα ατομικά
δικαιώματα, προϊόντα συγκρούσεων στη μακρά πορεία προς την
ανάπτυξη αστικών καθεστώτων στη Δύση, δεν έχουν εδώ και μεγάλη
σημασία, εδώ η ιστορική διαδρομή ήταν διαφορετική, όσο και αν
το λησμονεί η δυτικοκεντρική σκέψη. Εξάλλου και η έννοια του
ατόμου σε κάποιες από αυτές τις χώρες δεν ήταν και δεν είναι
και τόσο σαφής.
Έτσι, ήταν πια καιρός να διδαχθεί και ο δυτικός καπιταλισμός
ορισμένα πράγματα από αυτούς τους καπιταλισμούς διαφορετικής
γενεαλογίας από τη δική του, όπως το έχει επισημάνει και ο
Άγγλος διανοητής Τζον Γκρέι (βλ. Η Αλ Κάιντα και η
νεωτερικότητα). Όχι τόσο για λόγους ανταγωνισμού, αλλά, όπως
είδαμε, υπάρχει μια πλανητική καπιταλιστική ολοκλήρωση: για
λόγους απρόσκοπτης συνεργασίας και συμβατότητας.
O δυτικός καπιταλισμός, διδασκόμενος από την επιτυχία των
εξωδυτικών ομολόγων του, υιοθετεί την ουσία της «εκλογικής
δημοκρατίας»: Εσείς οι αποκάτω ψηφίζετε, άρα «αποφασίζετε»,
μην ψάχνετε για άλλα…
Όπως υιοθετεί και την εν μέσω κρίσεων κερδοφορία μέσω της
εσπευσμένης μαφιοποίησης της οικονομίας (νόμιμης και «μαύρης»,
μέσω ολιγαρχών και υπερεθνικών ΜΚΟ, μέσω της διαπλοκής και
μέσω του εγκλήματος) και της ληστρικής συμπεριφοράς του
κεφαλαίου εντός της Δύσεως − γιατί εκτός της Δύσεως την είχε
εφαρμόσει ήδη από την εποχή των Ανακαλύψεων. Και όταν και όπου

το άλλοθι της «εκλογικής δημοκρατίας» δεν αρκεί για να πείσει
τους αποκάτω, υπάρχει και η «παράλογη» ισλαμική τρομοκρατία, η
οποία «παραδόξως» (το είπε κι ο Γιούνκερ!) στρατολογεί τους
πιο πολλούς μαχητές της από την Ευρώπη… Την τρομοκρατία αυτή
που συνιστά την αναγκαία συνθήκη –αγνοούμε ακόμη αν είναι και
ικανή, ίσως απαιτηθούν πιο δραστικά μέτρα− για τη μετατροπή
της
όποιας
ενδεχόμενης
κοινωνικής
ρήξης
σε
θρησκευτική/πολιτισμική (δεν έχει αποφασισθεί ακόμη, για την
ώρα ισχύει ακόμη η «σύγκρουση πολιτισμών»…) σε μια Δύση που
«φτωχαίνει», όσον αφορά τους αποκάτω… γιατί το 1%, που
αποτελούν οι αποπάνω,, όπως μαθαίνουμε, καλά κρατεί!
Μια Δύση όπου η παραγωγή είναι μη ανταγωνιστική απέναντι σε
εκείνη του πάλαι ποτέ Τρίτου Κόσμου, των αναδυομένων
οικονομιών κ.λπ, κ.λπ… Και όπου ο δανεισμός, για τόνωση της
κατανάλωσης, έχει φτάσει στα όριά του και είναι καιρός να
επιστραφούν τα δανεικά. Και το κυριότερο είναι ότι έχει έρθει
το πλήρωμα του χρόνου για να καταναλώσουν κάποιοι (πλην της
ολιγαρχίας) και στους τέως κρατικούς καπιταλισμούς και στις
αναπτυσσόμενες χώρες –στην Κίνα η τόνωση της ζήτησης, μέσω
μισθών αλλά και μεγάλου δανεισμού, είναι κρατική πολιτική εδώ
και δυο χρόνια. Αλλά στην Κίνα δεν έχουμε παραγωγή μόνον από
(αμιγώς) κινεζικά κεφάλαια… ενώ, από την άλλη, τα (αμιγώς)
κινέζικα κεφάλια επενδύονται παντού, σε αναπτυσσόμενες αλλά
και ανεπτυγμένες γειτονιές του πλανήτη.
Βιώνουμε ήδη εδώ και καιρό την πλανητική ολοκλήρωση του
κεφαλαίου, λειτουργικά. Και, παράλληλα, το κεφάλαιο
ολοκληρώνει την κατάκτηση των συνειδήσεων πλανητικά, τις
γοητεύει. Μόνες συμπαγείς και σχετικά μεγάλες εστίες
αντίστασης φαίνεται πως είναι κάποιοι ιθαγενείς πληθυσμοί. Οι
λεγόμενες «αριστερές» απαντήσεις εξακολουθούν να εστιάζονται
στην ανάπτυξη (του κεφαλαίου, εννοείται) και στην επιστροφή
στο ειδυλλιακό παρελθόν (του δυτικού καπιταλισμού), στην εποχή
που ο παρέχων «προστασία» παρείχε και πρόνοια. Επαναφέροντας
το ιδεολόγημα της σύγκρουσης κρατισμού-(νέο)φιλελευθερισμού,
όπως ακριβώς κάνει και η Δεξιά. Λες και είναι εφικτός ο

νεοφιλευθερισμός χωρίς την κρατική πυγμή και χωρίς την
αναδιανομή που πραγματοποιούν τα κράτη στη Δύση προς όφελος
των αποπάνω. Με όχημα/άλλοθι την κρίση και τις επαπειλούμενες
πτωχεύσεις τραπεζών, των ιερών αγελάδων του φαντασιακού όλων
των δυτικών μεσοστρωμάτων.
Έχει αυξηθεί ήδη πολύ η παραγωγή στις αναπτυσσόμενες χώρες και
στις χώρες του τέως κρατικού καπιταλισμού. Καιρός να
μεταφερθεί, να μεταγγισθεί εκεί ο συσσωρευμένος πλούτος των
μεσοστρωμάτων της Δύσης. Για να «τζιραριστεί», όπως λένε, για
να αυξηθεί κυρίως εκεί ο δανεισμός για κατανάλωση, με μικρές
μόνον αυξήσεις των εργασιακών αμοιβών. Οι λεγόμενες «φούσκες»
δεν σημαίνουν τόσο εξαϋλωση του κεφαλαίου (πόσω μάλλον πλούτου
και αγαθών), αλλά απλώς γεωγραφική μεταφορά τους. Οι ποσοτικές
χαλαρώσεις της FED −3 τρις περίπου− υπολογίζεται πως σε μεγάλο
βαθμό κατέληξαν σε επενδύσεις στο εξωτερικό και σε ομόλογα που
διακρατούν σε μεγάλο ποσοστό. Κινέζοι και Άραβες. Για να
συνεχίζεται απρόσκοπτα η κερδοφορία του κεφαλαίου πλανητικά.
Η νέα αφήγηση (3)
Οι βάρδοι στον Μεσαίωνα, όταν η εποχή χαρακτηριζόταν από συχνά
αλλαξοβασιλίκια, περνούσαν στη δούλεψη του νέου ηγεμόνα
αλλάζοντας την αφήγηση. Γι’ αυτό και έχουμε και τόσες
παραλογές στα έπη. Τα σύγχρονα ΜΜΕ, ενοποιημένα στον δυτικό
κόσμο, σε μεγάλο βαθμό –από τα ίδια διεθνή πρακτορεία
«ψωνίζουν» και «ψωνίζονται» οι κατά χώρα καναλάρχες και
μεγαλοδημοσιογράφοι− κατασκευάζουν τη νέα αφήγηση με τις
σωστές αναλογίες ψεύδους και αλήθειας (για να γίνει πιστευτό
το ψεύδος). Ναι, ο κόσμος θα είναι πια πολυπολικός, λένε, και
ο Τραμπ δεν θα χαρακτηρίζεται από εχθροπάθεια προς τη Ρωσία,
όπως οι προκάτοχοί του.
Θέλουν, βλέπετε, να συνεχίζεται η γεωπολιτική βυζαντινολογία
περί εθνοκεντρισμού και κοσμοπολιτισμού για να κρύψουν την
πραγματικότητα: οι πόλοι δεν θα είναι τα έθνη, δεν είναι
πλέον τα έθνη εδώ και χρόνια.

Η αλλαγή έχει συντελεστεί και οι πόλοι είναι τα ανταγωνιστικά
συμπλέγματα των πολυεθνικών με διαπλοκές σε πολλά και,
φαινομενικά, αντίπαλα ενίοτε έθνη. Πρόσφατα η ρωσική Δούμα, σε
ό,τι αφορά την οικονομική συνεργασία με το Κατάρ, σε αντίπαλο
στρατόπεδο με τη Ρωσία όσον αφορά τη Συρία, απεφάνθη ότι άλλο
οι πολιτικές σχέσεις και άλλο η οικονομική συνεργασία! Βέβαια,
για να πειστούν οι αποκάτω περί πολυπολικού κόσμου –τι να
κάνουμε, οι ΗΠΑ πλέον έχουν κάπως παρακμάσει, θα τις
ξανακάνουμε «μεγάλες» αλλά μη ζητάτε και πολλά, η οικονομία
δεν πάει καλά− έχουμε τον παρασημοφορημένο από τον Πούτιν
διευθύνοντα σύμβουλο της EXXON (με μεγάλες μπίζνες στη Ρωσία)
Ρεξ Τίλεσον εμφατικά στη θέση του ΥΠΕΞ του Τραμπ. Λες και δεν
μπορούσε να κάνει τη δουλειά του δι’ αντιπροσώπου….
Όπως έχουμε και την εμφατική αναγνώριση της «παρέμβασης» της
Ρωσίας στις αμερικανικές εκλογές. Όμως, όπως λένε δημοκρατικοί
και ρεπουμπλικάνοι, η παρέμβαση δεν ήταν καθοριστική ως προς
το αποτέλεσμα! Ο λόγος και η ουσία της εσκεμμένα «ηχηρής»
αναγνώρισης της παρέμβασης είναι απλώς να εμπεδώσουν οι
πληβείοι ότι όλα «ρυθμίζονται» (ακόμη και οι ιερές εκλογές)
από κέντρα εκτός της επικράτειας, ακόμη και όσον αφορά τις
ΗΠΑ, και να μη ζητούν πολλά… Ναι, ο κόσμος είναι πολυπολικός,
αλλά οι νέοι πόλοι είναι τα πλανητικής κλίμακας κέντρα
αποφάσεων: διεθνείς οργανισμοί μεγάλης, μικρής ή και αμυδρής
«ορατότητας», στους οποίους τον αποφασιστικό ρόλο παίζουν
συν/ανταγωνιστικές συνομαδώσεις πολυεθνικών με βάση κοινά
συμφέροντα. Κι αυτό, για τα συμφέροντα των αποπάνω, καλό είναι
να μένει στη σκιά… Γιατί θα αποκαλυφθεί τότε πως οι μόνοι
πραγματικοί πόλοι είναι οι αποπάνω και οι αποκάτω, το 99% και
το 1%.
Αλλά και η ακατάσχετη σκανδαλολογία των ΜΜΕ σε όλες τις
δυτικές χώρες στόχο έχει να εμπεδώσουν οι αποκάτω πως τα
οικονομικά σκάνδαλα είναι μέρος του συστήματος, πως οι μαφίες
είναι τελικά αναπόφευκτες, ειδικά σε εποχές κρίσης, και πως,
ναι, «λάθος» κάναμε, ηθική και πολιτική άμα συμβαδίζουν τα
οικονομικά αποτελέσματα είναι πενιχρά, πρέπει να είμαστε

πραγματιστές, θέσεις
Μπάφετ της WallMart,
λιγότερο και απ’ όσο
να γίνει; Τhere Is No

εργασίας δημιουργούν κάτι τύποι όπως ο
που κατά δήλωσή του πληρώνει στην εφορία
ένας κατώτερος υπάλληλός του. Αλλά, τι
Alternative.

Ακόμη και η προβολή του Τραμπ ως δισεκατομμυριούχου, ως
προστάτη των πληττόμενων μικρομεσαίων και αυτή της κατάφωρα
εμπλεκόμενης σε πολιτικά σκανδαλώδεις ενέργειες (Λιβύη)
Κλίντον ως φορέα ηθικής, τον ίδιο στόχο έχουν: την εμπέδωση
της νέας αφήγησης από τους αποκάτω. Και ο Τραμπ θα είναι
σκληρός, αυθαίρετος κι απρόβλεπτος (το καλλιεργεί αυτό), αλλά
τον εκλέξατε! «Έτσι έχουν τα πράγματα και δεν θα μπορούσαν να
έχουν αλλιώς», όπως έλεγε κι ο δικτάτορας της Πορτογαλίας
Σαλαζάρ, μετά από την ανακοίνωση των δυσάρεστων για τους
αποκάτω αποφάσεών του. Κάποια στερεότυπα του εξουσιαστικού
λόγου έχουν βαθιές ρίζες!
Δεν άλλαξε λοιπόν τίποτε; Ναι, πολλά έχουν αλλάξει, αλλά όχι
λόγω της αλλαγής φρουράς στην Ουάσιγκτον, αυτή δεν αποτελεί το
γεγονός αλλά την αφήγηση για τον λαό σε ό,τι αφορά μια σειρά
μικρών γεγονότων που μεταμόρφωσαν και συνεχίζουν να
μεταμορφώνουν τον κόσμο μας εδώ και μερικές δεκαετίες. Που θα
μπορούσαν να θεωρηθούν ότι είναι κάπως σαν τις περίφημες
«σιωπηλές μεταμορφώσεις» της κινέζικης σκέψεις: τυπικό
παράδειγμά τους η γήρανση όπως (δεν) την προσλαμβάνει το
υποκείμενο, έστω και αν ξυρίζεται κάθε μέρα μπροστά στον
καθρέφτη.
Tα ΜΜΕ, ιδίως τα δυτικά, λατρεύουν το γεγονός, ένα σημείο στον
γραμμικό χρόνο, στην υποθετική γραμμή της προόδου, έτσι
φτιάχνουν τις αφηγήσεις τους. Εμείς, μακριά από από τη
μελαγχολική ή οργισμένη ενατένιση της «Παρακμής της Δύσης»,
δεν είμαστε βέβαιοι ότι «όπου γίνεται πολύς θόρυβος για το
τίποτα, μια κάποια διέξοδος θα ήταν να μην πούμε τίποτα», όπως
λέει κι ο Αξελός στην τριλογία του για το «παιχνίδι του
κόσμου». Δυστυχώς, για την ώρα, νιώθουμε την ανάγκη να
δηλώσουμε πως η αφήγηση των αποπάνω δεν είναι παρά μια
αφήγηση, μια κατασκευή της πολιτικής θεολογίας για τον λαό.

Χωρίς να εμπλεκόμαστε σε αυτή την αφήγηση, αναμένοντας όχι τη
στέψη, έχουμε δει πολλές, και πολύ φοβόμαστε ότι θα δούμε κι
άλλες, αναμένουμε την αφήγηση των αποκάτω, χαρούμενη σαν τις
ιστορίες του καρναβαλιού, δημιουργική σαν την αθόρυβη δουλειά
του τυφλοπόντικα που υποσκάπτει το αρχοντόσπιτο με τα λαγούμια
που ανοίγει.

