Naomi Klein: “Ο Κορονοϊός
είναι η Τέλεια Καταστροφή για
τον
Καταστροφικό
Καπιταλισμό.”
Μεταφράση του Θεόφιλου Βανδώρου
Η Ναόμι Κλάιν εξηγεί πως οι κυβερνήσεις και η παγκόσμια ελίτ
θα εκμεταλλευτούν την πανδημία.
Ο Κορονοϊός είναι επίσημα μία παγκόσμια πανδημία που έως τώρα
έχει μολύνει 10 φορές περισσότερους ανθρώπους από τον SARS.
Πανεπιστήμια, μουσεία και θέατρα σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ
κλείνουν και σύντομα μπορεί να συμβεί το ίδιο σε ολόκληρες
πόλεις. Εξειδικευμένοι επιστήμονες προειδοποιούν πως κάποιοι
πολίτες που ίσως έχουν μολυνθεί και ασθενούν με τον ιό που
είναι γνωστός ως COVID-19, συνεχίζουν την καθημερινή τους
ρουτίνα είτε επειδή οι εργασίες τους δεν προβλέπουν άδεια μετ’
αποδοχών ή λόγω συστημικών ελλείψεων στο ιδιωτικό σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης.
Οι περισσότεροι από εμάς δεν είναι σίγουροι τί να κάνουν ή
ποιον να ακούσουν. Ο Πρόεδρος Τραμπ αντικρούει τις προτροπές
του Κέντρου για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Επιδημιών. Αυτά τα
αντικρουόμενα μηνύματα έχουν περιορίσει το χρόνο αντίδρασης
ώστε να περιοριστούν τα κρούσματα αυτού του ιδιαίτερα
μολυσματικού ιού.
Έχουν δημιουργηθεί οι τέλειες συνθήκες για τις κυβερνήσεις και
την παγκόσμια ελίτ, ώστε να εφαρμόσουν μέτρα μίας πολιτικής
ατζέντας που σε κάθε άλλη περίπτωση θα είχαν αντιμετωπιστεί
από μεγάλη αντίδραση, εάν όλοι μας δεν ήμασταν τόσο
αποπροσανατολισμένοι. Η διαδοχή των γεγονότων στο ξέσπασμα της
κρίσης του Κορονοϊού, δεν είναι μοναδική. Είναι το προσχέδιο
που οι πολιτικοί και οι κυβερνήσεις ακολουθούν εδώ και

δεκαετίες και είναι γνωστό ως: “Δόγμα του Σοκ”, ένας όρος που
καταγράφηκε από την ακτιβίστρια και συγγραφέα Ναόμι Κλάιν στο
βιβλίο της (2007) με τον ίδιο τίτλο.
Η Ιστορία είναι ένα χρονολόγιο διαδοχής ανάλογων Κρίσεων (σοκ)
– το σοκ των πολέμων, των φυσικών καταστροφών και των
οικονομικών κρίσεων – και των επακόλουθων καταστροφών. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση το αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται από τον
“Καταστροφικό Καπιταλισμό”, τις υπολογισμένες
λύσεις της
“ελεύθερης αγοράς” που εκμεταλλεύονται και οξύνουν τις
υπάρχουσες ανισότητες.
Η Κλάιν μας λέει πως βλέπουμε ήδη να εκδηλώνεται ο
Καταστροφικός Καπιταλισμός στο εθνικό επίπεδο. Ο Τραμπ
προτείνει ως μέτρο αναχαίτισης των αποτελεσμάτων του Κορονοϊού
ένα πακέτο περικοπών 700 δις δολαρίων που θα περιλαμβάνουν
τους φόρους στις αμοιβές των μισθωτών (κάτι που θα καταστρέψει
το Σύστημα Συντάξεων και Περίθαλψης) και θα προσφέρει βοήθεια
στις βιομηχανίες που θα παρουσιάσουν ελλείμματα ως αποτέλεσμα
της πανδημίας.
“Αυτές τις ενέργειες δεν τις εφαρμόζουν επειδή πιστεύουν πως
θα είναι ο πιo αποτελεσματικός τρόπος να απαλύνουν τα
δυσάρεστα αποτελέσματα στη διάρκεια της πανδημίας, αλλά είχαν
ήδη έτοιμα ανάλογα σχέδια και τώρα βρήκαν την ευκαιρία να τα
εφαρμόσουν” λέει η Κλάιν.
Το VICE μίλησε με την Κλάιν γύρω από το πως η “Κρίση” του
Κορονοϊού ανοίγει το δρόμο για μία διαδοχή γεγονότων όπως τα
περιέγραψε πριν από μία δεκαετία και πλέον στο βιβλίο: “Το
Δόγμα του Σοκ”.
Αυτή η συνέντευξη έχει μονταριστεί ως προς το χρόνο και τη
σαφήνεια.
Vice: Ας αρχίσουμε με τα βασικά. Τι είναι ο Καταστροφικός
Καπιταλισμός; Ποια είναι η σχέση του με το “Δόγμα του Σοκ”;
Νaomi Klein: Ο τρόπος που ορίζω τον Καταστροφικό Καπιταλισμό

είναι ευθύς: περιγράφει τον τρόπο που οι ιδιωτικές βιομηχανίες
αρπάζουν την ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν μέσα στις μεγάλες
κρίσεις. Η κερδοσκοπία σε περίοδο καταστροφών και πολέμων δεν
είναι μία νέα ιδέα, όμως πραγματικά έλαβε μεγάλες διαστάσεις
στη διάρκεια της προεδρίας Μπους μετά τις 11 Σεπτεμβρίου
(9/11), όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη μορφή της διαρκούς
κρίσης ασφαλείας, ενώ ταυτόχρονα την ιδιωτικοποίησε και την
εξωτερίκευσε – κι αυτό συμπεριλάμβανε τον εγχώριο, ιδιωτικό
τομέα ασφαλείας όπως και την (ιδιωτικοποιημένη) εισβολή και
κατοχή στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.
Το “Δόγμα του Σοκ” είναι η πολιτική στρατηγική που
χρησιμοποιεί κρίσεις μεγάλης εμβέλειας ώστε να προωθήσει
πολιτικές που συστηματικά διευρύνουν την ανισότητα, πλουτίζουν
τις ελίτ
και υπονομεύουν οποιονδήποτε άλλον. Σε στιγμές
κρίσεων οι άνθρωποι τείνουν να εστιάζουν στις καθημερινές
ανάγκες για να επιβιώσουν μέσα στην κρίση, όποια κι αν είναι,
και επίσης εμπιστεύονται περισσότερο εκείνους που κατέχουν την
εξουσία. Την ώρα της κρίσης δεν προσέχουμε όσο πρέπει το
παιχνίδι της εξουσίας.
V: Από πού προέρχεται αυτή η πολιτική στρατηγική; Πώς
διαγράφεις την ιστορία της στην Αμερικανική πολιτική;
N.K: Το “Δόγμα του Σοκ” ως στρατηγική ήταν μία αντιπαράθεση
στην πολιτική του New Deal του FDR (ΣτΜ. Πρόεδρος Ρούσβελτ).
[Economist] Ο Milton Friedman (ΣτΜ. Θιασώτης της Ελεύθερης
Αγοράς και του Νεοφιλελευθερισμού) πιστεύει πως όλα έγιναν
χειρότερα στην Αμερική μετά την εφαρμογή του
New Deal.
Αντιδρώντας στη Μεγάλη Οικονομική Κρίση (1929) και στο Dust
Bowl τη δεκαετία του ’30 (Θύελλες σκόνης και ανομβρία), μία
ενεργητική κυβερνητική πολιτική εφαρμόστηκε στη χώρα και
ανέλαβε ως αποστολή της, να επιλύσει άμεσα την οικονομική
κρίση ξεκινώντας δημόσια έργα και προσφέροντας εργασία σε
κρατικούς τομείς, ενώ ταυτόχρονα εφάρμοσε άμεσα μέτρα
ανακούφισης των πιο αδύναμων.
Εάν είσαι ένας σκληροπυρηνικός οικονομολόγος, θιασώτης των

ελεύθερων αγορών, καταλαβαίνεις πως όταν οι αγορές
αποτυγχάνουν, επέρχεται μία προοδευτική αλλαγή πολύ πιο
οργανικά από ότι εάν εφαρμόζονταν απορρυθμιστικές πολιτικές
που ευνοούν τους επιχειρηματικούς κολοσσούς. Έτσι το “Δόγμα
του Σοκ” αναπτύχθηκε ως ένα μέτρο πρόληψης των κρίσεων, ώστε
να μην ανοίξει ο δρόμος σε λειτουργικές αλλαγές όπου θα
εμφανιστούν προοδευτικές πολιτικές. Οι πολιτικές και
οικονομικές ελίτ κατανοούν πως σε καιρούς κρίσεων βρίσκεται η
ευκαιρία τους να προωθήσουν τις επιθυμητές τους αντιδημοφιλείς
πολιτικές, που πολώνουν ακόμα περισσότερο τον πλούτο στη χώρα
και σε όλο τον κόσμο.
V: Αυτή την εποχή έχουμε πολλαπλές κρίσεις ταυτόχρονα: μία
πανδημία, την έλλειψη υποδομών διαχείρισης και την κατάρρευση
των χρηματιστηρίων. Μπορείς να περιγράψεις πώς ακριβώς κάθε
μία ταιριάζει στο περίγραμμα που παρουσίασες πρωτύτερα;
Ν.Κ: Η Κρίση στην πραγματικότητα είναι ο ίδιος ο ιός.
Παράλληλα την διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο που μεγιστοποιεί
τη σύγχυση και ελαχιστοποιεί την προστασία. Δεν πιστεύω πως
πρόκειται για μία συνωμοσία, απλά είναι ο τρόπος που η
κυβέρνηση των ΗΠΑ και ο Τραμπ έχουν κακοδιαχειριστεί αυτή την
κρίση. Ο Τραμπ την έχει ως τώρα αντιμετωπίσει όχι ως μία κρίση
δημόσιας υγείας, αλλά ως μία κρίση αντίληψης της
πραγματικότητας και ένα πιθανό πρόβλημα για την επανεκλογή
του.
Κάτι τέτοιο είναι το χειρότερο σενάριο, ειδικά όταν
συνδυάζεται με το γεγονός πως οι ΗΠΑ δεν έχουν ένα πρόγραμμα
δημόσιας υγείας και η προστασία των εργαζομένων είναι
ανύπαρκτη. Ο συνδυασμός αυτών των ελλείψεων προκάλεσε ένα
μεγιστοποιημένο σοκ. Θα το εκμεταλλευτούν, για να διασώσουν
τις βιομηχανίες που βρίσκονται στο επίκεντρο της πιο ακραίας
κρίσης που αντιμετωπίζουμε, την κλιματική κρίση, τη βιομηχανία
αερομεταφορών, τη βιομηχανία πετρελαίου και αερίου, τη
βιομηχανία πολυτελούς τουρισμού (κότερα, γιοτ, κρουαζιέρες) –
θέλουν να υποστηρίξουν όλους αυτούς τους τομείς

V: Έχεις ξαναδεί κάτι τέτοιο να συμβαίνει στο παρελθόν;
N.K: Στο βιβλίο “Το Δόγμα του Σοκ” αναφέρω πως κάτι ανάλογο
συνέβη μετά τον τυφώνα Κατρίνα. Οι δεξαμενές σκέψης της
Ουάσιγκτον όπως το Heritage Foundation, συναντήθηκαν και
συνέταξαν έναν κατάλογο με επιθυμητές λύσεις, που θεωρούσαν
“φιλικές προς τις ελεύθερες αγορές” μετά τον τυφώνα Κατρίνα.
Ας είμαστε βέβαιοι πως κάτι αντίστοιχο ακριβώς θα συμβαίνει
και τώρα – για την ακρίβεια το πρόσωπο που προέδρευε στην
ομάδα εργασίας για την Κατρίνα ήταν ο Mike Pence (ΣτΜ. που
πήρε μέτρα αντιεργατικά και υπέρ των βιομηχανιών). Το 2008 το
είδαμε να εφαρμόζεται στη διάσωση των Τραπεζών, όπου χώρες
έδωσαν λευκές επιταγές στις Τράπεζες, ποσό που τελικά έφτασε
παγκόσμια σε τρισεκατομμύρια δολάρια. Όμως το πραγματικό
κόστος κατέληξε στην οικονομική λιτότητα (περικοπές των
κοινωνικών παροχών). Συνεπώς δεν πρόκειται απλά για το τι
συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αλλά για το πώς θα αποπληρωθούν αυτά
τα κόστη όταν έρθει η ώρα του λογαριασμού.
V: Υπάρχει κάτι που θα μπορούσαν να κάνουν οι λαοί ώστε να
απαλύνουν τη ζημιά του Καταστροφικού Καπιταλισμού που
αντιμετωπίζουμε ως αντίδραση στον Κορονοϊό; Βρισκόμαστε σε
καλύτερη ή σε χειρότερη θέση από εκείνη μετά τον Τυφώνα
Κατρίνα ή την τελευταία παγκόσμια οικονομική κρίση;
N.K:
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οπισθοχωρούμε και διαλυόμαστε ή ανασυντασσόμαστε και βρίσκουμε
αποθέματα δυνάμεων και συμπόνιας, που δεν γνωρίζαμε πως
κατέχουμε. Τούτη η στιγμή είναι μία από αυτές τις δοκιμασίες.
Ο λόγος που έχω κάποιες ελπίδες πως θα καταφέρουμε να
επιλέξουμε να αναπτυχθούμε, είναι πως αντίθετα με το 2008,
έχουμε μία συγκεκριμένη πολιτική εναλλακτική που προτείνει ένα
διαφορετικό είδος αντίδρασης στην κρίση και φτάνει στις
θεμελιώδεις αιτίες που μας κάνουν ευάλωτους και τρωτούς, καθώς
και ένα ευρύτερο πολιτικό κίνημα που την υποστηρίζει.
Ακριβώς αυτό είναι το αποτέλεσμα όλης της εργασίας γύρω από το
Green New Deal (ΣτΜ. Πράσινη Νέα Συμφωνία), δηλαδή η

προετοιμασία ακριβώς για μία ανάλογη κρίση. Δεν είναι αποδεκτό
τώρα να χάσουμε το κουράγιο μας. Πρέπει να παλέψουμε
σκληρότερα από εδώ και εμπρός για Παγκόσμια Υγειονομική
Περίθαλψη, Παγκόσμια Παιδική Προστασία, για αμειβόμενη άδεια
ασθενείας – όλα αυτά είναι αλληλένδετα.
V: Εάν οι κυβερνήσεις και η παγκόσμια ελίτ πρόκειται να
εκμεταλλευτούν την κρίση για τους δικούς τους σκοπούς, τί
πρέπει να κάνουν οι λαοί ώστε να αλληλοβοηθηθούν;
N.K: Το είδος της οικονομίας που ορίζει πως “θα φροντίσω τον
εαυτό μου και τους δικούς μου, μπορούμε να πληρώσουμε την
καλύτερη ασφάλεια που υπάρχει και εάν δεν έχεις καλή ασφάλεια
μάλλον είναι δικό σου λάθος και δεν είναι δικό μου πρόβλημα…”
είναι μία οικονομία που στηρίζεται στην άποψη πως “ο νικητής
τα παίρνει όλα” και διαστρεβλώνει τους εγκεφάλους μας. Εκείνο
που αποκαλύπτει μία κρίση όπως αυτή που ζούμε, είναι η άμεση
εξάρτηση που έχουμε όλοι μεταξύ μας. Ανακαλύπτουμε σε
ρεαλιστικό χρόνο πως είμαστε πολύ περισσότερο διασυνδεδεμένοι
ο ένας με τον άλλο, αντίθετα με όσα το βάρβαρο οικονομικό
σύστημα επιδιώκει να μας κάνει να πιστεύουμε.
Μπορεί να νομίζουμε πως θα είμαστε ασφαλείς εάν έχουμε καλή
ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, αλλά αν το άτομο που ετοιμάζει
το φαγητό μας ή που πακετάρει τις συσκευασίες δεν έχει
υγειονομική περίθαλψη ικανή και δεν μπορεί να πληρώσει για τις
εξετάσεις – για να μην αναφέρουμε την ανάγκη να καθίσει σπίτι
του επειδή δεν προβλέπεται αμειβόμενη άδεια ασθενείας – τότε
δεν θα είμαστε ποτέ ασφαλείς. Εάν δεν φροντίσουμε ο ένας τον
άλλο, κανείς μας δεν θα βρει φροντίδα. Είμαστε όλοι μας
αλληλο-συνδεδεμένοι.
Διαφορετικοί τρόποι να οργανώσουμε την κοινωνία προβάλλουν
διαφορετικά κομμάτια του εαυτού μας. Αν συμμετέχεις σε ένα
σύστημα που γνωρίζεις πως δεν φροντίζει τους ανθρώπους και δεν
διαμοιράζει ισότιμα τα αγαθά, τότε, το άπληστο, αρπακτικό
κομμάτι του εαυτού σου θα προβληθεί. Οπότε πρέπει να έχεις
επίγνωση και να σκεφτείς, αντί να αποθησαυρίσεις, να

λεηλατήσεις και να αρπάξεις για να φροντίσεις μόνο εσένα και
τους δικούς σου, πως θα αντιστρέψεις τη σχέση ώστε να
μοιραστείς με τους γείτονες σου και να φροντίσεις εκείνους που
είναι περισσότερο ευάλωτοι.
Πηγή:
https://readersupportednews.org/opinion2/277-75/61852-focus-na
omi-klein-coronavirus-is-the-perfect-disaster-for-disastercapitalism?fbclid=IwAR3c_K84Hk_05_3Wbxc5zYpbVhjqUNXrpE7Omu_NPC
kIHaWXGBc-weMbR-4

Democratic Energy and Climate
Change
Thoughts on the book “This changes everything” by Naomi Klein
Yavor Tarinski
Today, man is still, or more than ever, man’s enemy, not only
because he continues as much as ever to give himself over to
massacres of his fellow kind, but also because he is sawing
off the branch on which he is sitting: the environment.
Cornelius Castoriadis[1]
Climate change, caused by human activity, is forcing itself to
the center of public debates. And that shouldn’t surprise us
since the crisis it’s about to cause is of much bigger
magnitude than any other economic or refugee crisis we have
experienced by now. If such a crisis occurs it is possible
that it will change the face of the planet entirely, possibly
making it uninhabitable for humans as well as for most animal
species. This gives new strength and importance to the debate
about how we will continue the development of our societies,

without endangering our very existence.
The carbon emissions being released into the atmosphere as a
result of burning fossil fuels are amongst the main factors
responsible for global warming. And the fact that the energy
of our highly technological societies is being delivered
mainly through these non-renewable and polluting resources
raises further questions about what could replace them and
what would it take for such a change to occur.
In her book This Changes Everything Naomi Klein investigates
in depth these urgent questions. She demonstrates the
limitations and disadvantages of centralized energy sources
such as nuclear energy and natural gases, both embedded in the
contemporary corporatist, top-down model. She argues for
transition towards localized, democratically managed
renewables that will prioritize human and environmental needs
before profits and autocratic interests – i.e. they will be
turned into commons. The proposal of commons-based system
beyond the dogma of constant economic growth is being shared
by a growing number of thinkers, social movements and
communities (see also: The Commons as paradigm beyond state
and market).
Business, state and ecologic crisis
However for such a transition to be initiated we can’t rely on
the business community, as Klein demonstrates at length in
This Changes Everything, reviewing the fruitless, often even
harmful to the ecologic cause, collaborations between the big
green organizations and the corporate sector[2]. No private
company will dedicate its resources to a developementalist
model that prioritize human lives and nature before profits.
By design these entities are based on growth through
profiteering and expanding markets by all means necessary. For
example, even when they do engage with renewables they use
them in the frames of the capitalist growth doctrine, creating
environmentally harmful and community excluding but highly

profitable in capitalist terms, gigantic, centralized solar or
wind parks etc. Furthermore, the energy sector, she notes, is
contemporarily constrained from turning to renewables on
larger scale because of the exponential growth it is currently
enjoying amidst the shale gas boom[3].
The state, on the other hand, is traditionally seen as the
sole alternative to the private sector, thus a potential ally
against the polluting multinationals. But statist entities
have proven to tend towards centralization, bureaucracy and
unacountability, and thus disconnected from local needs and
experiences. These very states are deeply embedded in the
growth based extractivist imaginary of capitalist
globalization, as Naomi Klein points out, state-owned
companies, ranging from Scandinavian ‘social democracies’ to
‘pink tide’ governments, like the one of Ecuador[4], that
wreck nature by extracting resources to trade in global
markets[5]. The top-down socialist states of the past, with
their five-year plans, were equally destructive of nature, as
well as remote from the societies whom they were supposedly
‘developing’. This is ever more evident from today’s China,
whose Communist Party is easily and eagerly adjusting its
policies to the extractivist agenda, sacrificing even the air
its subjects breathe in the name of economic growth.
Instead, a new approach is needed for such a crisis to be
tackled efficiently. It cannot be resolved by mere reforms –
as we saw, the capitalist economic model and the statist topdown decision-making processes are essentially predisposed
towards enforcing, not preventing the ecologic crisis. This
poses the need of a holistic systemic alternative, compelling
us to think outside the dominant institutions and come up with
new ones that already exist in the margins of society.
Towards a new energy paradigm
One such proposal is the creation of democratically managed
utilities, like energy cooperatives or commons, that are

managed by the communities that use them. Such a model strives
at local sustainability and satisfaction of human needs
(reflected by its participatory character) instead at
profiteering and growth. This will enable communities to have
control over their energy sources, in contrast with other ones
managed privately or by the state, thus directing them away
from dirty fossil fuels and towards much needed renewables.
Naomi Klein notes that such types of commons-based renewables
can be cheaper than dirtier alternatives. One of the reasons
is they can be a source of income for their communities when
unused power is being fed back to the grid[6].
Decentralization and communal participation are of great
importance for the successful acceptance of renewables by
society. Klein speaks[7] of many reasons why communities would
rebel against large-scale, privately or state owned ones –
from the noise of densely positioned wind turbines to the
threat of inflicting damage to wild life and ecosystems posed
by gigantic solar parks. In contrast, communally owned,
locally based renewables are hugely accepted by local
residents due to their smaller, human and environmentally
friendly scale, the energetic autarchy they provide for their
communities, revenues from selling back to the grid and so on.
Germany’s energy sector has long been examplary for the
establishment of many such utilities[8]. Nearly half of its
renewable energy is coming from such sources in the hands of
farmers and citizen groups. Amongst them are many energy
cooperatives, which amount close to a staggering nine hundred.
These utilities play a dual role: simultaneously they produce
clean power and generate revenue for their communities by
selling back to the grid.
Germany’s predecessor in this field however is Denmark[9]. In
the 1970s and 1980s, more than 40% of the country’s
electricity was coming from renewables – mostly wind. And
roughly 85% of them were owned by farmers and cooperatives. As
in Germany, Denmark’s most commited actors to sustainable

energy were not statist entities or privately owned companies
but local communities. In the last few years many
multinationals have entered the energy sector of the country,
creating difficulties for the communal renewable utilities.
Transitional strategy
As we observed above we can’t overcome the ecologic crisis
through the private sector and the nation-state. Dimitrios
Roussopoulos, coming from the tradition of social ecology,
emphasises firmly that the overcoming of the ecological crisis
can be done in a stateless and directly-democratic manner[10].
In a way Naomi Klein’s thought intersects this logic by
emphasizing the potential grassroots social movements and
communities have to resist and initiate bottom-up solutions to
the climate crisis[11].
History shows us that the main enforcer of emancipatory social
changes was not artificial managerial mechanisms like the
nation-states but society itself. The abolition of slavery,
the introduction of universal suffrage rights, the eight hour
work day and many more were all product of struggles waged and
won by social movements over governments and authorities. The
environmental cause is no different; however, as Klein and
Roussopoulos also suggest, it has to be understood as part of
a wider emancipatory struggle in order to overcome the
weaknesses that it currently suffers from, such as the
messianism it often embraces, the neglecting of other causes
and the elitist attitude it sometimes has.
One way to approach these and many more weaknesses is for the
ecological movements to be radically democratized. Thus
professional “negotiators” will be replaced by assemblies of
rank-and-file activists and concerned citizens, creating
healthy human relationships and linking these movements with
society – i.e. emphasizing the public squares rather than the
luxurious corporate or government offices and dimming the
separation between “activists” and “ordinary people”. With no

top-down “professional” leadership to collaborate with
political and economic elites, the messianism and elitism
couldn’t easily find fertile soil to grow. And since the
environmental matters are interlinked, the social movements
that deal with them should have an intertwined character. This
would imply the establishment of networks of groups, each
leading its fight, but collaborating on a global level with
other ones.
The interaction of the ecological movements with other social
movements is of crucial importance. One of the reasons is that
all spheres of human life are interconnected, and this
includes humanity’s relationship with nature. As we have seen
above capitalist economics, mixed with top-down bureaucracy,
influences our health as well as that of the planet and so on.
Thus anti-capitalists, ecologists and direct democracy
movements should all collaborate with one another, transfusing
from one struggle into another.
Such collaboration could prove very fertile especially for the
ecological movements. For example the growing number of
municipal platforms participating in local elections, like the
recently established in Spain Network of Cities for the Common
Good[12], could provide friendlier environment for communally
owned and managed renewable co-ops. The Olympia for All
municipal platform in Olympia, Washington (USA), for instance,
has made environmental commitments in its platform[13],
showing an ecologically friendly face. In a globalized system,
hostile towards grassroots initiatives, as we saw from the
Denmark’s experience where the liberalization of the market
gave hard a time to energy co-ops, the radicalization of
municipalities could provide much needed breathing space for
collaborative experiments.
Conclusion
The climate crisis is quickly unfolding and we hear about it
more all the time from scientists, journalists and even

Hollywood blockbusters. We see its signs in the form of
natural disasters that appear with greater frequency and
destructiveness. But the dominant institutions are unable to
tackle it successfully. It’s not without reason to suggest
that it is not because of lack of political will, but a
consequence of the growth-based top-down politico-economic
system which nowadays squeezes all of the Earth. The
resistance takes a global shape: activists from the US,
experienced in the anti-shale gas struggle, share their
experience with Canadian communities resisting fracking, who
on their part share their know-how with French movements
struggling against shale gas extraction and so on[14], leading
to some major victories in the form of bans on fracking in
municipalities across Canada and USA and in all of France.
However, for the effective tackling of the climate crisis, a
more holistic approach is needed. This struggle has to be
integrated into a political, direct-democratic project, one
that goes beyond “ecology” alone. Otherwise, as Cornelius
Castoriadis warns us, a focus on ecology alone can potentially
give rise to neo-fascist, messianic ideologies and the
establishment of authoritarian regimes, who then impose
draconian restrictions on a panic-stricken and apathetic
population[15].
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Ομιλία της Ναόμι Κλάιν B-FEST
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Ναόμι Κλάιν : “Η Ελλάδα ζει Το δόγμα του Σοκ”.
Η ομιλία της Ναόμι Κλάιν που έγινε στις 25 Μάη 2013, κατά την
διάρκεια του φεστιβάλ B-Fest:
Θεματική: Δομές Δράσης ενάντια στον καπιταλισμό: “Η προοπτική
της Αυτοδιαχείρισης”
Εκδήλωση – συζήτηση με την συγγραφέα Naomi Klein, εργαζόμενους
από το αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο της ΒΙΟ.ΜΕ και τον Κ.
Χαριτάκη (Εργατική εφημερίδα Δράση)
Στο τέλος της ομιλίας ακούγεται κόσμος από το ακροατήριο να
φωνάζει το σύνθημα: «Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών, πόλεμος
στον πόλεμο των αφεντικών».
Κατά την διάρκεια της ομιλίας γίνεται μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα από διερμηνέα και ακούγεται στο βίντεο.

Ολόκληρη η ομιλία εδώ:

Συνέντευξη της Ναόμι Κλάιν
στο Νοσότρος
Μετάφραση : Μαριέττα Σιμεγιάτου
Χθες μας μιλήσατε σχετικά με τον τοπικό κοινωνικό ιστό που
καταστρέφεται με πρόσχημα την κρίση. Πώς μπορεί να
αντιμετωπιστεί αυτό;
Υπάρχουν πολλές λύσεις. Τα οικονομικά μοντέλα που
καθοδηγούνται από το βραχυπρόθεσμο κέρδος απογοητεύουν. Θα
πρέπει να υπάρξουν οικονομικά μοντέλα με άλλες προτεραιότητες,
όπως τις ανάγκες των ανθρώπων. Αυτό που διαπιστώνουμε, τόσο
από τη ΒΙΟ.ΜΕ. όσο και από άλλες περιοχές σε κρίση, είναι ότι
όταν ένα εργοστάσιο διοικείται από εταιρική δομή, οι
υπολογισμοί σχετικά με τις βιώσιμες δραστηριότητες είναι
εντελώς διαφορετικοί από τους υπολογισμούς που κάνουν οι
εργάτες όταν αποφασίζουν εάν ένας χώρος εργασίας θα πρέπει να

παραμείνει ανοιχτός. Όταν ανέλαβαν τα εργοστάσια οι εργάτες,
δεν αναζητούσαν κέρδη, αλλά θέσεις εργασίας. Η κοινότητα
αναζητούσε υλικά. Όταν βγαίνει η συνιστώσα για όλο και
μεγαλύτερα κέρδη από την εξίσωση, τότε πολλά μπορούν να γίνουν
δυνατά. Αυτό που δημιουργεί αυτή η κρίση είναι μια νέα νόρμα.
Εκατομμύρια άνθρωποι βγαίνουν στο περιθώριο στο όνομα της
σταθερότητας. Υπάρχει σταθεροποίηση, αλλά με λιγότερους
«επιβάτες». Χρησιμοποιούμε μεταφορικά φράσεις όπως «διάσωση»
κ.λπ. Ποιος διασώζεται; Κανείς νομίζω δεν πιστεύει ότι οι
ξένες επενδύσεις θα επαναφέρουν τα επίπεδα απασχόλησης στην
Ελλάδα που ίσχυαν πριν από την κρίση.
Είπατε χθες ότι δεν θα μιλήσετε για το Δόγμα του Σοκ, γιατί η
Ελλάδα το ζει. Όντως ο κόσμος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Πώς
ξεπερνάμε τη στασιμότητα, ποιοι είναι οι τρόποι να
προσεγγιστεί ο κόσμος ώστε να υπάρξει μια συλλογική αντίδραση;
Υποθέτω ότι όλα είναι σχετικά, γιατί όντας απέξω εμένα μου
φαίνεται ότι ο ελληνικός λαός αντιστέκεται με τεράστιο
κουράγιο και επιμονή. Κάποιος μου περιέγραψε την κατάσταση ως
άμπωτη, όχι ως μια κορυφαία στιγμή για κινήματα αντίστασης. Θα
πρέπει όμως να βλέπουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση.
Έχει υπάρξει εξαιρετική αντίσταση, οι άνθρωποι περνούν
εβδομάδες ολόκληρες στο δρόμο. Η αλήθεια είναι ότι εκείνοι που
επιβάλλουν αυτό το οικονομικό πρόγραμμα δείχνουν επίσης
εξαιρετική επιμονή. Για εμένα, το ζήτημα δεν είναι να γίνει
μια ακόμα διαμαρτυρία, γιατί εδώ πρόκειται για κρίση
δημοκρατίας. Οι τεχνικές εκείνης της αντίστασης που θα έπρεπε
να είχαν φέρει αποτέλεσμα, δεν φέρνουν. Για αυτό και οι
άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση. Οι θεωρητικοί της πολιτικής
πρέπει πάντα να εφευρίσκουν νέες μεθόδους αντίστασης, νέες
μορφές αντιεξουσίας και νέα διανοητικά επιχειρήματα για να
εμπνεύσουν τον κόσμο. Σήμερα ο κόσμος, ευνόητα, έχει
κουραστεί. Βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν πόλεμο φθοράς που
εξαπολύεται από την τρόικα σε μια χώρα με τα ισχυρότερα
κινήματα αντίστασης παγκοσμίως. Χθες επέλεξα απλά να μην
επαναλάβω τα επιχειρήματα που αναλύονται στο Δόγμα του Σοκ

γιατί πιστεύω ότι ευθύνη όσων από εμάς έχουμε την τύχη να
ανήκουμε σε μια πλατφόρμα είναι να υιοθετούμε αναλύσεις που
ίσως να αφυπνίσουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να
σκεφτούν διαφορετικά, ακριβώς γιατί μαχόμαστε έναν πόλεμο
κούρασης, απόγνωσης και κατάθλιψης.
Η αντίσταση είναι βέβαια καίριας σημασίας, αλλά τώρα είναι η
στιγμή να πούμε και ‘ναι’, να δείξουμε ότι τα ‘ναι’ μας είναι
εφικτά, να εμφυσήσουμε ελπίδα και να καταρρίψουμε αυτή την
επωδό ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Από τη μικρή μου εμπειρία
στην Αθήνα έως τώρα –πέρασα χθες μια ημέρα με το mainstream
τύπο– πήρα μια ιδέα του πόσο ισχυρή είναι η ιδέα ότι δεν
υπάρχει εναλλακτική. Αστειεύτηκα χθες ότι το φάντασμα της
Μάργκαρετ Θάτσερ ζει και βασιλεύει στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια.
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να καταρριφθεί αυτός ο
μύθος ζώντας τις εναλλακτικές στον τρόπο οργάνωσης, πράγμα που
ισχύει για τους διοργανωτές του Β-fest, αλλά και για διανοητές
και πολιτικά κόμματα. Η αντίσταση και μόνο δεν αρκεί.
Χθες μιλήσατε για το κοινωνικό ιατρείο και τη ΒΙΟ.ΜΕ. Υπάρχουν
πολλά άλλα εγχειρήματα αυτοοργάνωσης που εξελίσσονται και
εξαπλώνονται.
Το πιστεύω αυτό. Κατά την έρευνά μας, είχαμε το προνόμιο να
δούμε από πρώτο χέρι την αλληλέγγυα οικονομία. Αυτές οι
εναλλακτικές είναι μεταδοτικές. Επισκέφτηκα τη δωρεάν κλινική
υγείας, την πρώτη που δημιουργήθηκε στην Αθήνα. Σήμερα, οι
κλινικές είναι επτά και όλες έχουν επισκεφθεί την πρώτη που
έδωσε το παράδειγμα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των ανεξάρτητων
μέσων είναι να αφηγηθούν τις ιστορίες εκείνες που θα
καταρρίψουν το μύθο. Θα επισκεφτούν τα κατειλημμένα εργοστάσια
και τις δωρεάν κλινικές υγείας και θα αφηγηθούν τις ιστορίες
τους με τέτοιο τρόπο ώστε ο θεατής να πει ‘μπορώ κι εγώ να το
κάνω’. Πέρα από την κρίση, και η αλληλεγγύη είναι μεταδοτική,
με θετικό τρόπο. Το ζήτημα είναι να ενημερωθεί ο κόσμος.
Πιστεύω ότι συμβαίνουν παράλληλα πολλά συναρπαστικά πράγματα
που πρέπει να μεταδοθούν. Πράγματι, η κρίση είναι τεράστια,
οικονομικά και οικολογικά. Όταν όμως αναδύεται η συνολική

εικόνα της αποκεντρωμένης αλληλέγγυας οικονομίας, τότε οι
άνθρωποι πείθονται. Γιατί επιδίωξή μας και ανθρωπιστικό και
οικολογικό πρόταγμα είναι η αντικατάσταση του συστήματος.
Η οικολογική κρίση έχει τις ρίζες της στη φιλοσοφία του
δυτικού ανθρώπου που τίθεται εκτός φύσης, σε αντίθεση με τους
αυτόχθονες. Πώς μπορεί να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό;
Καταπληκτική ερώτηση. Πέρα από το το νεοφιλελευθερισμό και τον
καπιταλισμό, η οικολογική κρίση αμφισβητεί τις πολιτισμικές
αφηγήσεις μας, όπως κυριαρχούν από το 16ο αιώνα, ότι μπορούμε
να αντιμετωπίζουμε τη φύση ως μηχάνημα. Ο δυτικός αυτός ο
τρόπος σκέψης προτείνει τώρα και τρόπους για να βγούμε από την
κρίση. Προτείνονται τεχνολογικές λύσεις σενάρια επιστημονικής
φαντασίας, όπως να αλλάξουμε το ίδιο το κλιματικό σύστημα με
τη γεωμηχανική. Επιστήμονες της γεωμηχανικής προτείνουν να
εκλυθεί θείο στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας για να
μειωθεί η ένταση του ήλιου ως λύση στην κλιματική αλλαγή. Αντί
να μειωθεί η ποσότητα της ρύπανσης στην ατμόσφαιρα δηλαδή,
θέλουν να ρυπάνουν ακόμα περισσότερο τη στρατόσφαιρα. Δεν
πρόκειται για θεωρία συνωμοσίας, πρόκειται για καταξιωμένους
επιστήμονες του Χάρβαρντ που χρηματοδοτούνται από τον Μπιλ
Γκέιτς για την έρευνά τους. Κάτι που είχε εξαιρετικό
ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια είναι η ανάδυση του κινήματος
«Idle no more», μια πραγματική καινοτομία, καθώς
χρησιμοποιούσε τακτικές άμεσης δράσης, κατάληψης, χορών τύπου
«flash mob» από αυτόχθονες κατά τις χριστουγεννιάτικες αγορές
σε πολυκαταστήματα. Το κίνημα αυτό διέφερε από το «Occupy»
γιατί προερχόταν από μια διαφορετική κοσμοθεωρία. Διεκδικούσε
μια διαφορετική σχέση με το φυσικό κόσμο, μια κυκλική αφήγηση
για τη σχέση μας με τη φύση και τους ζώντες οργανισμούς.
Στον Καναδά, το οικονομικό μοντέλο μας είναι αμιγώς
εξορυκτικό. Οι καναδικές εταιρείες εξόρυξης χρυσού ήρθαν κι
εδώ για να σκάψουν τρύπες. Στην Ελλάδα, σας λένε ότι ο τρόπος
για να βγείτε από την οικονομική τρύπα είναι να σκάψετε πολλές
τρύπες. Ποιο είναι λοιπόν το εναλλακτικό όραμα στην εξόρυξη; Η

σχέση με τη φύση βασίζεται στην αμοιβαιότητα, είναι ένα πάρεδώσε με τη φύση. Πιστεύω ότι η οικολογική κρίση προκαλεί και
την αριστερά, καθώς και η παραδοσιακή μαρξιστική αριστερά
πίστευε στις ίδιες ιδέες της προόδου και της κυριαρχίας στο
φυσικό κόσμο και τη μηχανοποίηση της γης. Αυτή είναι η
κληρονομιά μας, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς.
Μιλήσατε αρκετά για αυτοδιαχείριση. Εάν δούμε όλες αυτές τις
δράσεις ως συνιστώσες ενός παγκόσμιου κινήματος, πιστεύετε ότι
χρειαζόμαστε ένα ενιαίο ενοποιητικό όραμα;
Όχι, δεν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα
ενιαίο
παγκόσμιο
ενωτικό
όραμα.
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις δυνάμεις
του
συγκεντρωτισμού
και
της
περιθωριοποίησης. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο
που θα δίνει οξυγόνο στην ποικιλομορφία. Ο
ενθουσιασμός που συνόδευσε τις πορείες σε
ολόκληρο τον κόσμο κατά της Μονσάντο
οφείλεται πιστεύω στο γεγονός ότι οι ΓΤΟ
ως τεχνολογία πολεμούν την ποικιλομορφία.
Δεν θέλουμε να είμαστε απλά ένας
διαφορετικός πόλος. Φυσικά όμως και
χρειαζόμαστε περισσότερη επικοινωνία μεταξύ των κινημάτων,
διασύνδεση των αγώνων. Το βλέπω όμως να γίνεται. Σε αυτό
παίζουν σημαντικό ρόλο τα ανεξάρτητα media. Ίσως πρόκειται
περισσότερο για στρατηγική και δεν έχει υπάρξει διανοητικό
μοίρασμα, σε αυτό συμφωνώ.
Πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος να αντισταθούμε στην Ελλάδα, να
ξεφύγουμε από την επιρροή και τη δύναμη των τραπεζών;
Για μια ακόμα φορά, πρόκειται για μια δυική στρατηγική.
Πιστεύω ότι πρέπει να πειραματιστούμε με κάθε είδους
εναλλακτικά οικονομικά μοντέλα. Μέσω του κινήματος «Move your
Money» που πυροδοτήθηκε στο Occupy Wall Street, δεκάδες
χιλιάδες ανθρώπων απέσυραν τις καταθέσεις τους από τις μεγάλες
ιδιωτικές τράπεζες και τα μετέφεραν σε συνεταιρισμούς και

τοπικές τράπεζες. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι έτσι δεν είμαστε
ευάλωτοι στα σοκ που επιβάλλουν οι απορρυθμισμένες τράπεζες. Ο
Τζον Τζόρνταν, ένας βρετανός ακτιβιστής, παρομοιάζει την
αντίσταση και τις εναλλακτικές με το διπλό έλικα του DNA:
πρέπει ταυτόχρονα να αντισταθούμε στις καταστροφικές δομές και
να χτίσουμε δικές μας.
Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές ομάδες ανεξάρτητων media που
λειτουργούν κυρίως σε εθελοντική βάση. Πώς βλέπετε τη συνένωση
όλων αυτών των ομάδων ώστε να αποκτήσουν ορατότητα στην
κοινωνία;
Στη συνέντευξή μου στο radio bubble είπα ότι αυτό που βλέπουμε
σε στιγμές ακραίας κρίσης είναι ότι ανοίγονται πολλά περιθώρια
δράσης. Στην Ελλάδα συμβαίνει δημοκρατική κρίση σε όλα τα
επίπεδα, οι άνθρωποι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στις
πολιτικές και δικαστικές ελίτ τους, στο μηχανισμό της
δημοκρατίας και στα media. Έτσι ανοίγονται ευκαιρίες να
καλυφθεί το κενό πληροφόρησης. Είναι εδώ ο Άρης
[Χατζηστεφάνου], ο δημιουργός των ντοκιμαντέρ Debtocracy και
Catastroika, που έδωσε μια διαφορετική εξιστόρηση για την
κρίση σε μια κρίσιμη στιγμή, εκτός των mainstream καναλιών
διανομής. Κάποιοι θα έλεγαν ότι η κρίση αποτελεί απώλεια
αφήγησης. Όταν συμβαίνει αυτό, οι αφηγητές της κουλτούρας μας,
οι άνθρωποι των media, οι καλλιτέχνες είναι σημαντικοί γιατί
προσανατολίζουν. Όταν χάνουμε την αφήγησή μας, τη συλλογική
μας ιστορία, αποτραβιόμαστε, επιστρέφουμε στην παιδική μας
ηλικία, εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και έχουμε ανάγκη από μια
πατρική φιγούρα. Για αυτό και τα mainstream media είναι
υπόλογα ηθικά, όταν το μόνο που κάνουν είναι να εξαπλώνουν το
φόβο και να βοηθούν στον αποπροσανατολισμό των ανθρώπων. Στο
περιθώριο που ανοίγεται μεταξύ συμβάντος και αφήγησης, εκεί
πρέπει να βγουν μπροστά τα εναλλακτικά media. Ο στόχος είναι
να προσεγγιστούν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται, ειδικά με
τη δημιουργία κοινών πλατφόρμων.
Ο Όλιβερ Στόουν έχει εκφράσει την υποστήριξή του για τον Αλέξη
Τσίπρα. Συμμερίζεστε τις απόψεις του;

Το στιλ που έχουν ορισμένοι άντρες της αριστεράς να
αλληλοκολακεύονται δεν είναι του τύπου μου. Τον συμπάθησα
πολύ, ήθελα να του πάρω συνέντευξη. Περιμένω όμως ακόμα για
τις γυναίκες της αριστεράς. Όταν ένα αριστερό ριζοσπαστικό
κόμμα φτάνει κοντά στην εξουσία όλοι ενθουσιαζόμαστε, δεν θα
σας πω ψέματα. Αυτό που με απασχολεί είναι ότι στα μέσα
εξαπολύεται μια εξαιρετικά επιθετική εκστρατεία κατά του
ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή παρουσιάζοντας τον ως τον ακραίο πόλο
απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Πρόκειται για κλασσική στρατηγική
εκφοβισμού από τον τύπο του κατεστημένου. Μια κριτική της
αριστεράς είναι η ελπίδα μας για να αποφύγουμε μεγαλύτερη
διολίσθηση στο ρατσισμό και το νεοφασισμό. Ανησυχώ όμως όταν
βλέπω τέτοιες επιθετικές εκστρατείες από τα media που
προσπαθούν να σκιαγραφήσουν ένα κόμμα του αριστερού φάσματος
ως εξτρεμιστικό, ότι το κόμμα θα δαπανήσει πολλή ενέργεια να
προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι. Ελπίζω να μην
καταναλωθεί σε αυτό. Δεν θα φέρει νίκη σε εκλογές και δεν
είναι αυτό που θέλει ο κόσμος στην παρούσα φάση. Πρόκειται για
μια εκστρατεία τιθάσευσης των εναλλακτικών για να επιβληθεί
πειθαρχία. Δεν θα αλλάξουμε τα corporate media, το θέμα είναι
αν θα τα ακούμε και θα τα αφήνουμε να αλλάζουν τα πλάνα δράσης
μας. Είναι αυτό το ακροατήριό μας; Ή μήπως το ακροατήριο είναι
ακόμα μεγαλύτερο και θα πρέπει να βρεθούν τρόποι να μιλάμε
απευθείας στους ανθρώπους; Το να μαχόμαστε ετικέτες εξτρεμιστή
οδηγεί σε μια κεντρώα τάση, στην οποία ποτέ δεν ήταν καλή η
αριστερά.
Ποια είναι η γνώμη σας για τη νέες μορφές εργασίας που
αναδύονται; Πρέπει να δουλεύουμε λιγότερο;
Χθες μίλησα για την οικονομία της αποανάπτυξης και τα
πλεονεκτήματά της. Η λύση είναι να σκεφτούμε πώς θα χτίσουμε
μια οικονομία που δεν θα βασίζεται στην αέναη ανάπτυξη. Αυτό
σημαίνει πράγματι λιγότερη εργασία, όχι ότι δεν θα δουλεύουμε,
αλλά ότι δεν θα υπάρχουν θέσεις εργασίες με την παραδοσιακή
έννοια. Εργασία πάντως θα υπάρχει και θα είναι μέρος της ζωής.
Όλοι θα πρέπει να δουλεύουμε. Πρέπει όμως η διάκριση μεταξύ

της παραδοσιακής θέσης εργασίας και της σχέσης μας με την
εργασία. Ο ρόλος που παίζει το πάθος για τη δουλειά μας θα
πρέπει να αποτελεί μέρος της σχετικής συζήτησης.
Ποια είναι η γνώμη σας για την άνοδο του φασισμού στην Ελλάδα;
Είναι σίγουρα το τρομαχτικότερο που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα.
Είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι η Γερμανία προωθεί πολιτικές
που αντιγράφουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην άνοδο του
ναζιστικού κόμματος στη Γερμανία. Ο λόγος που η Γερμανία έχει
τόσο ισχυρό κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας είναι γιατί οι Γερμανοί
φοβούνται τους εαυτούς τους. Το έχτισαν για να προστατευτούν
από την επιστροφή του ναζισμού στη Γερμανία. Συνεχώς μου
προκαλούσε έκπληξη όταν ερευνούσα για το Δόγμα του Σοκ με πόση
επιμονή οι νεοφιλελεύθεροι οικονομολόγοι εσκεμμένα αντιγράφουν
αυτές τις συνθήκες, δημιουργώντας σκόπιμα υφέσεις στις
κοινωνίες και προκαλώντας αυτά τα φαινόμενα-μπούμερανγκ. Όλοι
γνωρίζουν ότι θα συμβεί. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη στην τρόικα που
έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για την άνοδο ρατσιστικών
κομμάτων και ρατσιστικής βίας, η οποία τροφοδοτείται και από
το συνεχές μήνυμα των μέσων του κατεστημένου ότι δεν υπάρχει
εναλλακτική, ότι δεν έχετε δύναμη να αλλάξετε τα πράγματα. Οι
άνθρωποι νοιώθουν στην Ελλάδα ότι δεν έχουν έλεγχο της ζωής
του, ότι η εξουσία βρίσκεται αλλού, στην ΕΚΤ, το ΔΝΤ.
Ορισμένοι, όταν νοιώθουν αδύναμοι αποσύρονται στα σπίτια τους,
ενδίδουν στην κατάθλιψη και αυτοκτονούν. Άλλοι αποφασίζουν ότι
θα ασκήσουν εξουσία εκεί που μπορούν, πράγμα που σημαίνει ότι
θυματοποιούν κάποιον άλλο. Πιστεύω ακόμα ότι ο τρόπος με τον
οποίο συζητείται η Ελλάδα στη Βόρεια Ευρώπη και στο διεθνή
τύπο, η όλη αφήγηση σχετικά με την τεμπελιά των Ελλήνων ως
σύνολο είναι ρατσιστική. Ως μη Ευρωπαία, μου κάνει εντύπωση
πόσο απερίφραστη είναι. Είναι εξευτελιστικό για τον ελληνικό
λαό. Το μήνυμα είναι: δεν είστε στην πραγματικότητα Ευρωπαίοι,
είστε λίγο πιο κοντά στην Αφρική. Μέρος των Ελλήνων προσπαθεί
να πείσει για την ευρωπαϊκή του ταυτότητα, να πείσει για τη
‘λευκότητά’ του με επιθέσεις κατά των μεταναστών. Μου φαίνεται
λοιπόν ότι αυτό αποτελεί μέρος ενός κύκλου ρατσισμού.

Τα μονοπώλια έχουν σαφείς στόχους και τρόπους οργάνωσης για να
τους επιτύχουν. Ο δικός μας στόχος ποιος είναι, τι θέλουμε ως
κοινωνία και ποιο είναι το πλαίσιο επίτευξής του;
Θέλω να παίρνουμε τις ιδέες στα σοβαρά. Η δεξιά έχει λίγες
μόνο ιδέες που τις εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση: απορρύθμιση,
ιδιωτικοποίηση και λιτότητα. Αναρίθμητες δεξαμενές σκέψης
γράφουν παραλλαγές στο ίδιο θέμα. Έτοιμες ιδέες έως ότου, όπως
είπε ο Μίλτον Φρίντμαν, το πολιτικά αδύνατο γίνει πολιτικά
αναπόφευκτο. Κι εμείς πρέπει να έχουμε έτοιμες και
δοκιμασμένες ιδέες, για αυτό και είναι τόσο σημαντική η
ΒΙΟ.ΜΕ. ως εργαστήρι ιδεών. Υπάρχουν κι άλλες ιδέες, χθες
μίλησα για κοινοτικά ελεγχόμενη ανανεώσιμη ενέργεια. Κατά
τρόπο ειρωνικό, η Γερμανία δημιουργεί τις συνθήκες για να
εξορύξει περισσότερα ορυκτά καύσιμα και άνθρακα στην Ελλάδα,
ενώ η ίδια στρέφεται ταχύτατα στην ανανεώσιμη ενέργεια, πράγμα
που σημαίνει ότι οι εταιρείες τους ψάχνουν νέες αγορές.
Σε σχέση με το πλαίσιο, μας έχει δοθεί από την επιστήμη. Ήδη
έχει επέλθει θέρμανση κατά 0,8 βαθμούς και βλέπουμε τις
επιπτώσεις. Ο στόχος των δυο βαθμών που συμφώνησαν όλες οι
κυβερνήσεις του κόσμου στην Κοπεγχάγη είναι κατά τη γνώμη μου
υπερβολικός. Εκεί ήμουν και διαφώνησα, γιατί αυτό ουσιαστικά
σημαίνει ότι θα χαθούν πολλά νησιωτικά κράτη. Οι αφρικανοί
εκπρόσωποι είπαν ότι θέρμανση δυο βαθμών Κελσίου αποτελεί
γενοκτονία για την Αφρική. Για να επιτύχουμε τον κοινό στόχο,
πρέπει να περικόψουμε τις εκπομπές ρύπων μας κατά 9-10% από
αύριο και να προσαρμοστούν όλες οι οικονομικές πολιτικές μας.
Εάν δεν βοηθήσουμε το νότο να απομακρυνθεί από τα ορυκτά
καύσιμα, δεν έχουμε καμία ελπίδα να αποφύγουμε την
υπερθέρμανση των 4 με 6 βαθμών Κελσίου, γιατί οι περισσότερες
εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου
προέρχονται από την Κίνα και την Ινδία.
Ασχολήθηκα με το θέμα του κλίματος γιατί το είδα ως ευκαιρία
για επανορθώσεις προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο, κάτι που
αποτελεί μέρος της ατζέντας της αριστεράς εδώ και πολύ καιρό:
πώς θα αντιμετωπίσουμε την αποικιακή λεηλασία που έχει

δημιουργήσει τις βαθιές ανισότητες του κόσμου μας. Οφείλουμε
ένα οικολογικό χρέος στον παγκόσμιο νότο, οφείλουμε χρέος για
το διατλαντικό δουλεμπόριο. Χρέη που έχει προσπαθήσει να
ποσοτικοποιήσει ο νότος, αλλά αδυνατεί να εισπράξει. Αντίθετα,
το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα συνεχίζουν τη λεηλασία των
οικονομιών τους. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν εξισορροπεί το
πεδίο του παιχνιδιού. Γιατί όταν μας λένε ότι μας χρωστάτε
γιατί εσείς εκλύετε άνθρακα εδώ και διακόσια χρόνια, δεν
ζητούν φιλανθρωπία.
Πρέπει η Ελλάδα να διαπραγματευτεί τη συμμετοχή της στην
Ευρωζώνη;
Δεν ξέρω εάν η Ελλάδα θα πρέπει να βγει από την Ευρωζώνη, αλλά
σίγουρα πιστεύω ότι θα πρέπει να τεθεί επί τάπητος. Δεν
ξεκινάς τις διαπραγματεύσεις λέγοντας «δεν φεύγουμε». Πρέπει
να είσαι πρόθυμος να φύγεις. Πρέπει να χτιστούν συνεργασίες με
άλλες χώρες, να οικοδομηθεί ένα καρτέλ οφειλετών, κατά το
παράδειγμα της Λατινικής Αμερικής τη δεκαετία του 1980. Τότε
πολλοί αριστεροί οικονομολόγοι προωθούσαν την ιδέα οι
κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής να σχηματίζουν το λεγόμενο
καρτέλ των οφειλετών και να επανέλθουν στην παγκόσμια Τράπεζα
και το ΔΝΤ ως διαπραγματευτικό μπλοκ, να αρνηθούν τις
διαρθρωτικές αλλαγές, να απαιτήσουν παραγραφή των χρεών τους
και να αμφισβητήσουν τη νομιμότητά τους, γιατί πολλά ήταν
απεχθή χρέη που είχαν κληροδοτήσει δικτατορικές κυβερνήσεις.
Βλέποντας σήμερα την κατάσταση στην Ευρώπη, περισσότερες χώρες
έχουν προβλήματα από όσες δεν έχουν. Φαίνεται ότι υπάρχει
τεράστιο δυναμικό για τις χώρες που αντιμετωπίζουν μέτρα
λιτότητας να συνεργαστούν και να αλλάξουν το παιχνίδι με τους
πιστωτές τους.
Πιστεύετε ότι θα βιώσουμε μια μεγάλη επανάσταση;
Το τραγικό με την εποχή μας είναι ότι δεν υπάρχει βασιλιάς να
ανατρέψουμε. Το κίνημα της πλατείας Ταχρίρ είναι σπουδαίο,
αλλά βλέπουμε ότι η εξουσία δεν κατοικεί πια στο παλάτι.
Χρειαζόμαστε άλλα μοντέλα επανάστασης. Πιστεύω όμως από την

άλλη ότι η κοινωνία μπορεί να κάνει ένα κλικ κάποια δεδομένη
στιγμή και να δούμε και πάλι μεγάλα κινήματα αντίστασης. Πάντα
μας εκπλήσσουν.
Πώς μπορούν οι άνθρωποι που απορρίπτονται από το οικονομικό
μοντέλο να αποτελέσουν οργανικό τμήμα της αριστεράς;
Σε τέτοιες συγκυρίες, υπάρχουν πάντα νέοι τρόποι οργάνωσης των
ανθρώπων που τίθενται στον περιθώριο. Στη Λατινική Αμερική
υπάρχουν μεγάλα κινήματα ανέργων, συνδικάτα ανέργων. Κάτι που
πάντα συζητείται στην Ευρώπη, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί. Η
αριστερά δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως στην απώλεια του χώρου
εργασίας. Δεν έχει γίνει μεγάλη πρόοδος ως προς την οργάνωση
στη γειτονιά ή την οργάνωση των ανέργων. Πιστεύω ότι το κίνημα
της πλατείας ήταν καινοτομία, κατά αυτή την έννοια. Που πήγαν
όμως μετά όλοι αυτοί οι άνθρωποι; Τα social media προφανώς
διευκολύνουν τη συνεύρεσή μας, αλλά διευκολύνουν και το
αποτράβηγμα στα σπίτια μας χωρίς λογοδοσία. Η λογοδοσία που
ίσχυε στα παραδοσιακά συνδικάτα του χώρου εργασίας είναι
σημαντική για την οικοδόμηση δικτύων.
Το «Idle no more» ήταν πηγή έμπνευσης γιατί τα αυτόχθονα
κινήματα έχουν έναν τόπο ως βάση. Αφορούν συνδέσεις με
συγκεκριμένα τμήματα γης. Και το κίνημα στις Σκουριές αφορά
ρίζες με ένα τόπο. Όσοι ζούμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν
νοιώθουμε αυτή τη σύνδεση. Ίσως μέρος του σχεδίου της
σύγχρονης αριστεράς θα πρέπει να είναι η επανεύρεση ριζών και
η οικοδόμηση ισχυρών κοινοτήτων που θα υπερασπίζονται το χώρο
τους, ώστε να μη χάνονται οι ρίζες. Αυτό συμβαίνει και με τα
κινήματά μας, χάνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ξέρω ότι δεν
δίνω την απάντηση, αλλά μια διάγνωση. Παρά τη φθορά που έχει
προκαλέσει ο νεοφιλελευθερισμός, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι με
ρίζες σε ένα τόπο. Χρειαζόμαστε συνασπισμούς ώστε να τις
διατηρήσουμε.
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