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Μέρος 5

Η ήττα του εργατικού κινήματος



Το εργατικό κίνημα θα μπορούσε, αν είχε αφεθεί στα σχέδιά του, να εξακολουθεί να υπάρχει

απεριόριστα, σε μιαν αρτηριοσκληρωτική μορφή. Όπως αποδείχτηκε, όμως, ο θρίαμβός του,

στην διάρκεια των μεγάλων μεταπολεμικών διακανονισμών, ήταν μια Πύρρειος νίκη - και αυτό

όχι επειδή, το 1968, οι εργάτες έφτασαν να απορρίψουν ό,τι καλλίτερο είχε να προσφέρει

ο καπιταλισμός. Το τέλος του μεταπολεμικού συμβιβασμού ήταν το αποτέλεσμα της επανα-

ανάδυσης των τάσεων αντικειμενικής κρίσης, μετά το 1965. Αυτό είναι που, προηγουμένως,

αποκαλέσαμε “εξωτερικό όριο” του εργατικού κινήματος και εκδηλώθηκε ως εξής: 1) ως μια

παγκόσμια δυναμική - στον ανταγωνισμό μεταξύ τοπικών μπλοκ του κεφαλαίου και 2) ως

επιμέρους μεταβολών στο εσωτερικό του κάθε μπλοκ.

Παγκόσμια Δυναμική

Στην διάρκεια του εικοστού αιώνα, ο αριθμός εθνικών ζωνών συσσώρευσης πολλαπλασιάστηκε.

Κάθε ζώνη ανέπτυξε το δικό της σύστημα εργοστασίου και, επιπλέον, η συνδυαστική παραγωγική

ικανότητα των εργοστασίων αυξήθηκε εκθετικά, με τον χρόνο. Δεν επρόκειτο για κάποιες

αυτόματες τάσεις ενός επεκτεινόμενου παγκόσμιου καπιταλισμού. Όπως είδαμε, η ύστερη

ανάπτυξη διαμεσολαβήθηκε πολιτικά· με δεδομένη την κυρίαρχη ταξική δυναμική, στην οποία

οι ελίτ των παλιών καθεστώτων, και οι αποικιοκρατικές κυβερνήσεις, έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο,

η συνεχιζόμενη βιομηχανική ανάπτυξη ήταν μια αβέβαιη προοπτική, ακόμα και σε περιοχές της

Ευρώπης. Επιπλέον, η ύστερη ανάπτυξη γινόταν όλο και πιο δύσκολο να πραγματωθεί, καθώς

το τεχνολογικό σύνορο μετατοπιζόταν, διαρκώς, προς τα μπρος και η απαραίτητη στήριξη των

υποδομών της βιομηχανικής επέκτασης γινόταν, διαρκώς, όλο και πιο πολύπλοκη. τεχνολογικά.

Στην μεταπολεμική περίοδο, νέες γεωπολιτικές πραγματικότητες βοήθησαν, μερικά κράτη,

να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια. Στην διάρκεια του πολέμου, ο Σταλινισμός είχε επεκτείνει

την σφαίρα επιρροής του· στην συνέχεια, η Κινέζικη Επανάσταση άνοιξε μια καινούρια εποχή

κομμουνιστικών εξεγέρσεων στις φτωχότερες περιοχές του κόσμου. Και οι δυο αυτές εξελίξεις

ενθάρρυναν τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις (εκτός της Πορτογαλίας) να εγκαταλείψουν

τις πολιτικές απομονωτισμού και - μετά τη δεκαετία του 1960 - τις Αυτοκρατορίες, και, αντιθέτως,

να προάγουν την βιομηχανική ανάπτυξη μέσα στα όρια του “ελεύθερου κόσμου”. Το διεθνές

εμπόριο ενθαρρύνθηκε και προωθήθηκε η εκβιομηχάνιση (αν και προγράμματα μιας ριζικής

μεταρρύθμισης της γης συνετρίβησαν). Το χάσμα, που είχε ανοίξει ανάμεσα στις ανεπτυγμένες

καπιταλιστικές χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο, δεν έκλεισε· όμως σταμάτησε να διευρύνεται.

Αυτές οι μεταβαλλόμενες παγκόσμιες συνθήκες έδωσαν ώθηση, όμως, μόνο στην Δυτική Ευρώπη

και τηναναπτυσσόμενηΑνατολικήΑσία, όπου διαρκώς διευρυνόμενα, τοπικά “μπλοκ” κεφαλαίου

επεξέτειναν ραγδαία την πρόσβασή τους.

Οι οικονομολόγοι του 20ου αιώνα φαντάστηκαν ότι οι εθνικές ζώνες συσσώρευσης ήταν ο κατάλ-

ληλος χώρος για την ύστερη ανάπτυξη. Στην πραγματικότητα, η ραγδαία οικονομική επέκταση,

τόσο στα μέσα του 19ου όσο και στις αρχές του 20ου αιώνα, είχαν, ήδη, σαν προϋποθέσεις τόσο

την εξαγωγή βιομηχανικών προϊόντων στις ξένες αγορές, όσο και την εισαγωγή πρώτων υλών

και πηγών ενέργειας, συνήθως από αγορές των υπανάπτυκτων (χαμηλού εισοδήματος) χωρών.
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Παρ’ όλα αυτά, ένας ποιοτικός μετασχηματισμός έλαβε χώρα στην μεταπολεμική περίοδο. Οι

επεκτεινόμενες βιομηχανίες της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης πίεζαν ενάντια στα εθνικά

σύνορα, εξερευνώντας, οπωσδήποτε, καινούριες αγορές αλλά, τελικά, και νέες πηγές παραγωγής

βιομηχανικών εξαρτημάτων και τοποθεσιών βιομηχανικής συναρμολόγησης. Η εξόντωση των

παλιών ελίτ, κατά τους Παγκόσμιους Πολέμους, και η απειλή ενός αναρριχώμενου σταλινισμού,

επέτρεψαν την καθιέρωση καινούριων περιφερειακών ζωνών συσσώρευσης ως νέων “δεξαμε-

νών” για αυτές τις βιομηχανίες, καθώς αποδυνάμωσαν το ενδιαφέρον για την εφαρμογή του

προστατευτισμού.1

Με αυτόν τον τρόπο, μεγάλο κομμάτι του κόσμου διαιρέθηκε σε ένα Αμερικανικό μπλοκ, υπό την

διαχείριση των ΗΠΑ, ένα Ευρωπαϊκό, υπό Γαλλο-Γερμανική διαχείριση, ένα μπλοκ στην Άπω

Ανατολή, υπό Ιαπωνική διαχείριση, και ένα Σοβιετικό, υπό Ρωσική διαχείριση. Τα μπλοκ αυτά

συνδέονταν από διεθνικούς θεσμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, η GATT2 κ.λπ. Ο σύντο-

μος θρίαμβος του εργατικού κινήματος οφειλόταν, εν μέρει, σε μια τέτοια διεθνική συνιστώσα:

στην επιρροή της Ρωσίας στους αντιπάλους της, κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, στην

στρατιωτικο-βιομηχανική επέκταση του κράτους (που επέτρεψε διάφορα πειράματα στον κοινω-

νικό σχεδιασμό) και στην επέκταση των βιομηχανικών εταιρειών σε καινούριες περιφερειακές

αγορές, χωρίς ακόμα την εξωχώρια μετεγκατάσταση [offshoring] της ίδιας της παραγωγής. Οι

εργάτες μπορούσαν να έχουν μια θέση στο τραπέζι τόσο εξαιτίας της στρατηγικής τους θέσης,

στην καρδιά αυτής της μηχανής ανάπτυξης, όσο και επειδή ο “κρατικός καπιταλισμός” ήταν, για

μια σύντομη περίοδο, πραγματικά πιθανός.

Όμως, χωρίς την πιθανότητα ενός πολέμου ανάμεσα σε αυτά τα περιφερειακά μπλοκ, η ταυ-

τόχρονή ανάπτυξή τους οδήγησε, αναπόφευκτα, σε έναν κορεσμό των εξαγωγικών αγορών.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ εθνικών μπλοκ κεφαλαίων - επικεντρωμένων στις ΗΠΑ, την Δυτική

Ευρώπη και την ΆπωΑνατολή - εντάθηκε, στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Στις παγκόσμιες αγο-

ρές υπήρχε, διαρκώς, μεγαλύτερη υπερπροσφορά, καθιστώντας, βαθμιαία, όλο και δυσκολότερη

την γρήγορη ανάπτυξη οποιουδήποτε από αυτά τα μπλοκ, παρά μόνο σε βάρος των υπολοίπων.3

Το αποτέλεσμα ήταν μια πτώση στους ρυθμούς αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής η οποία

έπεσε, την δεκαετία του 1980, κάτω από τους ρυθμούς παραγωγικότητας της εργασίας.

Πρέπει να δώσουμε έμφαση, στο σημείο αυτό: η απο-βιομηχάνιση δεν ήταν αποτέλεσμα μιας

θαυματουργής τεχνολογικής ανακάλυψης, που ώθησε τους ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότη-

1 Επιπλέον, η ανάπτυξη της ατομικής βόμβας, περιόρισε δραστικά και, ίσως, αποτελείωσε εντελώς, την πιθανό-

τητα ενός πολέμου μεγάλης κλίμακας ανάμεσα στα ανεπτυγμένα έθνη-κράτη.
2 Στμ. Η GATT,General Agreement on Tariffs and Trade, ήταν μια πολυμερής συμφωνία ρύθμισης του διεθνούς

εμποροίου. Σύμφωνα με το προοίμιό της, ο στόχος της ήταν “η ουσιαστική μείωση των δασμών και άλλων φραγμών

στο εμπόριο και η εξάλειψη των προτιμήσεων, σε μια ανταποδοτική και αμοιβαία επωφελή βάση”. Η διαπραγμά-

τευσή της έγινε στην διάρκεια της Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Απασχόληση και ήταν

το αποτέλεσμα της αποτυχίας των διαπραγματευόμενων κυβερνήσεων να δημιουργήσουν τον Διεθνή Οργανισμό

Εμπορίου (ITO). H GATT υπογράφηκε από 23 έθνη, στις 30 Οκτωβρίου του 1947, στην Γενεύη, και ετέθη σε ισχύ

την 1η Ιανουαρίου του 1948. Διήρκεσε μέχρι την υπογραφή, από 123 έθνη, των Συμφωνιών της Ουρουγουάης, στο

Μαρακές, το 1994, με βάση τις οποίες ιδρύθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO), τον Ιανουάριο του

1995. Το αρχικό κείμενο της GATT (GATT 1947) είναι ακόμα σε ισχύ, υπό το πλαίσιο του WTO, υποκείμενο στις

μεταβολές της συμφωνίας του 1994 (GATT 1994).
3 Για την καλλίτερη ανάλυση αυτού του φαινομένου, δείτε: Robert Brenner, “The Economics of Global

Turbulence” (Verso, 2006), ιδιαίτερα τον πρόλογο στην ισπανική έκδοση: “Αυτό που είναι καλό για την Goldman

Sachs είναι καλό για την Αμερική”.
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τας σε νέα ύψη. Οφειλόταν, αντίθετα, στην χρόνια υπερπαραγωγή, που έσπρωξε προς τα κάτω

τους ρυθμούς αύξησης της παραγωγής, βλάπτοντας, όμως, πολύ λιγότερο την παραγωγικότητα.

Οι ίδιες τάσεις, επιβραδυνόμενης αύξησης της παγκόσμιας παραγωγής και μέτριας αύξησης

της παραγωγικότητας, συνεχίστηκαν μέχρι σήμερα, ακόμα και αν λάβουμε υπόψιν την Κινέζικη

επέκταση. Σε αυτή την βάση, η αύξηση της απασχόλησης στην βιομηχανία αντιστράφηκε, τε-

λικά, όχι μόνο σε μια προσωρινή βάση οικονομικών κύκλων αλλά μόνιμα, τόσο στην διάρκεια

των ανόδων, όσο και των υφέσεων. H αποβιομηχάνιση αντικατέστησε την εκβιομηχάνιση, σαν

παγκόσμια τάση, αν και, σε αντίθεση με την δεύτερη, δεν ήταν ποτέ μια απλή μόνιμη τάση.

Η τροχιά που διέγραψε το κεφάλαιο ήταν, λοιπόν, διαφορετική από αυτήν που περίμεναν οι

εργάτες. Η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων κατέληξε να σημαίνει όχι την κατάκτηση της

πλειοψηφίας από την βιομηχανική εργατική τάξη αλλά, μάλλον, την τάση διάλυσής της.

Μετατοπίσεις σε τομείς της παραγωγής

Αυτό δεν σηματοδότησε, φυσικά, το τέλος της εργατικής τάξης. Μαζί με τις προαναφερθείσες

καινοτομίες, στην τεχνική και τις υποδομές, ήρθε και η τεράστια αύξηση εργασίας στην διοίκηση,

την λογιστική, την επιμελητεία [logistics], τις υπηρεσίες, τις επικοινωνίες και την εκπαίδευση:

οι δουλειές των “λευκών κολλάρων”, οι οποίες αυξάνονταν ακόμα και όταν οι δουλειές στην

βιομηχανία εξαφανίζονταν. Έτσι, αν και οι νέες βιομηχανίες (αντίθετα με την πρόβλεψη του

Μαρξ) δημιούργησαν θέσεις εργασίας και διέσωσαν, προσωρινά, την βιομηχανική εργατική

τάξη από την συρρίκνωση, ήταν αυτός, ο δεύτερος τομέας, που απορρόφησε το μεγαλύτερο

μέρος της μείωσης του αγροτικού εργατικού δυναμικού. Και, παρά το ότι τα παλιά συνδικάτα

μπορούσαν να οργανώσουν αυτόν τον καινούριο τομέα, οι νίκες είχαν πολύ μικρότερη συνέπεια

και συνέχεια, γιατί η ταυτότητα μιας ηγεμονικής εργατικής τάξης έτεινε να διαλυθεί σε αυτό

το καινούριο έδαφος. Κάτι που εξηγείται, όμως, όχι, τόσο, από την φύση αυτών των θέσεων

εργασίας και, συνεπώς, από την αύξησή τους σε απόλυτους αριθμούς, όσο από το γεγονός μιας

αναιμικής ζήτησης εργασίας.

Σε έναν βαθμό, οι θέσεις εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκαν επειδή οι περισσότερες

υπηρεσίες δεν είναι εμπορεύσιμες σε διεθνές επίπεδο. Δεν μπορεί να υπάρξει διεθνής υπερ-

παραγωγή στις υπηρεσίες, με τον τρόπο που μπορεί να υπάρξει είτε στην βιομηχανία είτε και

στην γεωργία. Η μη-εμπορευσιμότητα των υπηρεσιών είναι αναπόσπαστο μέρος του γεγονότος

ότι οι υπηρεσίες, σχεδόν εξ ορισμού, είναι μόνο τυπικά και όχι πραγματικά (ετμ.) υπηγμένες.

Με αυτό εννοούμε ότι η παραγωγική διαδικασία στις υπηρεσίες ανθίσταται σε εκείνο το είδος

καπιταλιστικού μετασχηματισμού που θα τις καθιστούσαν επιδεκτικές σε μια κανονική αύξηση

της παραγωγικότητας της εργασίας. Με άλλα λόγια, οι υπηρεσίες δεν παράγονται σε εργοστάσια

(στα οποία η άμεση ανθρώπινη εργασία δίνει την θέση της στην μηχανική παραγωγή).

Είναι η αντίσταση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην πραγματική υπαγωγή που τις κάνει

διαρκείς πηγές αύξησης της απασχόλησης. Αυτός ήταν ο λόγος που, μέσα στην βιομηχανία, την

μεγαλύτερη αύξηση στην απασχόληση, κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, την γνώρισαν οι

διαδικασίες συναρμολόγησης. Σπανιότερα, κάποιοι τομείς της βιομηχανίας αντιστάθηκαν, μετά
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από ένα συγκεκριμένο σημείο, στην πραγματική υπαγωγή. Αυτοί οι τομείς είδαν, επίσης, μια

μαζική αύξηση στην απασχόληση: στην βιομηχανία ιματισμού, η ραπτομηχανή ήταν η τελευταία

μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη. Τα περισσότερα ρούχα εξακολουθούν να ράβονται με αυτές τις

μηχανές, του 19ου αιώνα, σε κάτεργα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αυτό, όμως, που αντιστάθηκε, κυρίως, στην πραγματική υπαγωγή δεν ήταν καθόλου η βιο-

μηχανία - αλλά μάλλον οι υπηρεσίες. Με αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, έχει γενικά αποδειχτεί

δύσκολο να μετασχηματιστούν οι διαδικασίες παραγωγής υπηρεσιών, να καταστούν επιδεκτικές

σε σταθερή αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Στην πραγματικότητα, οι “υπηρεσίες”

είναι μια κάπως ψευδής κατηγορία· είναι αυτές, ακριβώς, οι οικονομικές δραστηριότητες που

“μένουν” πίσω: συνίστανται από τις δραστηριότητες εκείνες που αποδεικνύονται ανθεκτικές

στον μετασχηματισμό τους σε προϊόντα (με άλλα λόγια, σε σκεύη αυτο-εξυπηρέτησης). Ο μετα-

σχηματισμός σε προϊόν είναι ο τυπικός τρόπος με τον οποίον μια οικονομική δραστηριότητα

υπάγεται πραγματικά: οι οδηγοί των αμαξών αντικαθίστανται από τα αυτοκίνητα, οι γυναίκες,

που πλένουν ρούχα, από τα πλυντήρια. Επειδή οι υπηρεσίες δεν υπάγονται πραγματικά, η πα-

ραγωγικότητά τους παραμένει μέτρια. Και, παρά το γεγονός ότι η παραγωγή στις υπηρεσίες

αυξάνεται πιο αργά, από ό,τι είχε συμβεί στην βιομηχανία (στην διάρκεια του απόγειου της

δεύτερης), ισχύει ότι ο αριθμός των θέσεων εργασίας στις υπηρεσίες αυξάνεται σταθερά. Αυτή

είναι μακροπρόθεσμη τάση του καπιταλισμού: να παράγει μια μεταβιομηχανική έρημη χώρα,

στην οποία η απασχόληση αυξάνει αργά και οι εργάτες είναι εξαιρετικά επισφαλείς.

To αυξανόμενο κομμάτι της εργατικής τάξης που κατέλαβε αυτές τις όχι, ακόμα, πλήρως υπηγμέ-

νες θέσεις εργασίας, είχε μιαν εμπειρία της εργασίας, και του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής,

διαφορετική από αυτήν των βιομηχανικών εργατών, που σχημάτιζαν τον πυρήνα του εργατικού

κινήματος:

1. H πραγματική υπαγωγή είναι αυτή που κάνει τις δουλειές των εργατών, στις διάφορες

βιομηχανίες παρόμοιες. Είναι η διαδικασία της μηχανοποίησης που ανάγει όλους τους

εργάτες σε ημι-ειδικευμένα εργοστασιακά χέρια. Χωρίς τον εκμηχανισμό, οι εργασιακές

διαδικασίες διατηρούν την ιδιαιτερότητά τους, σε όρους των απαιτούμενων δεξιοτήτων

(το φτιάξιμο καφέ εναντίον του προγραμματισμού, εναντίον της διδασκαλίας, εναντίον

της φροντίδας). Οι δουλειές στον τομέα των υπηρεσιών είναι λιγότερο ομοιογενείς. Για

τον ίδιο λόγο, η μισθολογική κλίμακα, σε αυτές, παρουσιάζει μεγαλύτερη διασπορά. Εδώ

έγκειται η διαφορά ανάμεσα στην εμπειρία των εργοστασιακών εργατών, που γίνονται

μια συμπαγής μάζα, από την εμπειρία των εργατών στις υπηρεσίες, που αντιμετωπίζουν

μιαν ατέλειωτη διαφοροποίηση καθηκόντων.

2. Η πραγματική υπαγωγή συγκεντρώνει εργάτες σε μαζικά συμπλέγματα, όπου εργάζονται

με τεράστιες ποσότητες σταθερού κεφαλαίου. Αυτό είναι που δίνει στους εργοστασιακούς

εργάτες την δύναμη να σταματούν την κοινωνία, αρνούμενοι να δουλέψουν. Υπάρχουν

πολλά σημεία συμφόρησης στην βιομηχανική παραγωγική διαδικασία: το σταμάτημα της

εργασίας σε ένα σημείο μπορεί, μερικές φορές, να σταματήσει τη λειτουργία μιας ολόκλη-

ρης βιομηχανίας. Το αντίθετο αληθεύει στις υπηρεσίες: πολλοί εργάτες, στις υπηρεσίες,

διασκορπίζονται σε έναν αμέτρητο αριθμό καταστημάτων και οι περισσότεροι εμπλέκον-
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ται στην τελική πώληση στους καταναλωτές (μια, μεγάλη, εξαίρεση είναι οι υπηρεσίες

διανομής).

3. H πραγματική υπαγωγή είναι η, δυνητικά απεριόριστη, αύξηση της παραγωγικότητας της

εργασίας. Οι εργάτες βιώνουν αυτή την βελτίωση στην παραγωγικότητα ως μια αντίφαση:

παράγουμε έναν κόσμο ελευθερίας, αλλά ξέρουμε ότι η ελευθερία σημαίνει, δυνάμει, την

δική μας ανεργία και, συνεπώς, την ανελευθερία μας. Αντίθετα, η εμπειρία των εργατών

στις υπηρεσίες δεν συνδέεται με τον θρίαμβο του ελεύθερου χρόνου. Ατέλειωτη υπερα-

πασχόληση που, παρ’ όλα αυτά, είναι ουσιώδης στην παραγωγή αξίας, είναι αυτή που

δημιουργεί θέσεις εργασίας και παράγει εισοδήματα. Η άμεση ανθρώπινη εργασία πα-

ραμένει κεντρική στην εργασιακή διαδικασία· δεν είναι ένα συμπλήρωμα στην ισχύ των

μηχανών.

Εργάτες στα όρια

Η αντίδραση των εργατών σε αυτή την αλλαγή των περιστάσεων, ήταν, στην πραγματικότητα -

και, αντίθετα, με την συνήθη ερμηνεία του Μάη του 1968 - αρκετά αδύναμη. Το, σχετικά μικρής

έντασης, κύμα αγώνων στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, από το 1968 μέχρι το 1977, το

γεγονός ότι δεν αμφισβήτησαν ποτέ ευθέως τον τρόπο παραγωγής, εξηγείται, σε μεγάλο βαθμό,

από την διάλυση, κατά την προηγούμενη περίοδο, της μαχητικής εργατικής βάσης. Όταν ήρθαν

αντιμέτωπα με το εξωτερικό όριο, τα συνδικάτα αποδείχτηκαν διάτρητοι μονόλιθοι, ανίκανα να

απευθυνθούν είτε στα μέλη τους, τα οποία είχαν συστηματικά αποδυναμώσει, είτε στο κράτος,

από το οποίο είχαν γίνει όλο και περισσότερο εξαρτημένα. Αυτό που μετρίασε την αντίδραση

των εργατών στην αναδιάρθρωση του κεφαλαίου ήταν η προηγούμενη ενσωμάτωση πτυχών του

εργατικού κινήματος στο κράτος. Επρόκειτο, όμως, για μια αναπόφευκτη ήττα, καθώς οι ίδιες οι

βιομηχανίες, στις οποίες βασιζόταν το εργατικό κίνημα, ήταν αυτές που υπονομεύονταν από την

αναδιάρθρωση.

Ό,τι απομένει από το εργατικό κίνημα είναι συνδικάτα που διαχειρίζονται την αργή αιμορραγία

της σταθερής απασχόλησης· σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που εφαρμόζουν μέτρα λιτότητας,

όταν αποτυγχάνουν να το κάνουν τα συντηρητικά κόμματα· και κομμουνιστικές, και αναρχικές,

σέκτες που περιμένουν (ενεργητικά ή παθητικά) την ευκαιρία τους, για να ορμήσουν στο προ-

σκήνιο. Αυτές οι οργανώσεις δεν έχουν καθόλου μπει στο “χρονοντούλαπο” της ιστορίας. Όμως,

καμμιά δεν είναι πιθανόν να αυτοανανεωθεί σε παγκόσμια κλίμακα. Το εργατικό κίνημα δεν

είναι, πλέον, μια δύναμη με την προοπτική της αναδημιουργίας του κόσμου. Το γεγονός ότι ήταν

μια τέτοια δύναμη, ήταν αυτό που έδωσε ζωή σε όλα εκείνα τα ρεύματα εντός του εργατικού

κινήματος: αυτά τα ρεύματα δεν έχουν, πλέον, νόημα· οι συντεταγμένες τους έχουν ανακατευτεί.

Φυσικά, το τέλος του εργατικού κινήματος δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα με το τέλος είτε

του κεφαλαίου είτε της εργατικής τάξης. Αν και όλο και περισσότεροι εργάτες καθίστανται

πλεονάζοντες, για τις ανάγκες του κεφαλαίου, η σχέση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο όρους

εξακολουθεί να καθορίζει αυτό που μετρά ως μια αξιοβίωτη ζωή. Με άλλα λόγια, η ταξική σχέση

επέζησε του πραγματικού κινήματος που, υποτίθεται, ότι θα την είχε καταστρέψει. Πραγματικά,
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η ταξική σχέση έχει γίνει ακόμα πιο κυρίαρχη, μετά το τέλος του εργατικού κινήματος: για τις

γυναίκες παντού, για τους αγρότες κ.λπ.

Αυτό που έχει αλλάξει, σε αυτή την περίοδο, είναι ότι οι διαφοροποιημένες “φράξιες” της εργα-

τικής τάξης δεν μορφοποιούνται, πλέον, σε ένα εργατικό κίνημα. Εκτός από κάποιους αντιδρα-

στικούς τρόπους (όταν ένα τμήμα της τάξης υπερασπίζεται την πρόσβασή του σε μια μειούμενη

δεξαμενή από σταθερές θέσεις εργασίας), οι εργάτες σπάνια επιβεβαιώνουν την κοινή ταυτότητά

τους ως εργάτες (ετμ.). Υπάρχει ένας αριθμός αιτίων για αυτόν τον μετασχηματισμό, που είναι,

όλα, συνέπειες της “αναδιάρθρωσης” της ταξικής σχέσης, την δεκαετία του 1970. Καθώς, μετά

το 1973, το ποσοστό κέρδους μειωνόταν, διογκώθηκε ένα πλεόνασμα εργατών και κεφαλαίου.

Καθώς ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα κεφάλαια εντεινόταν, έγινε δυνατή, και μάλιστα αναγκαία,

μια επίθεση στην υλική ύπαρξη των εργατών. Τα, εθνικά χωροθετημένα, εργατικά κινήματα,

επειδή υφίσταντο αυτή την επίθεση, βρέθηκαν σε θέση αδυναμίας να διατηρήσουν τα κεκτημένα

τους, διατήρηση που ήταν, άλλωστε, ο τελικός λόγος της ύπαρξής τους. Οι εργάτες εγκατέλειψαν

τις οργανώσεις, στις οποίες - ακόμα και όταν είχαν αποδειχτεί ότι είναι αντεπαναστατικές - ήταν,

προηγουμένως, γαντζωμένοι.

Η εργατική τάξη είναι, παντού, λιγότερο ομοιογενής - διαστρωματώνεται σε υψηλόμισθες και

χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας· η εργασία της είναι πιο επισφαλής· και αλλάζει πολύ πιο συχνά.

Όλο και περισσότεροι εργάτες αισθάνονται ότι η δουλειά δεν έχει κάποιο σκοπό· γιατί, όλο και

περισσότεροι, απασχολούνται σε δουλειές χωρίς μέλλον ή είναι άνεργοι ή μη-απασχολήσιμοι.

Όπως οι νοικοκυρές, μιας παλιότερης εποχής, παράγουν κάτι ελάχιστα παραπάνω από την

καθημερινή αναπαραγωγή της ίδιας της ταξικής σχέσης. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορούμε να

ακολουθήσουμε την αυτονομία στην υπόθεσή της ότι μια “αντικειμενική” ανασύνθεση της τάξης

θα βρει το αντίστοιχό της σε μια καινούρια “υποκειμενική” επιβεβαίωση της ταξικής ταυτότητας.

Δεν πρόκειται για το ότι είναι, σήμερα, αδύνατον να αποθεώσει κανείς την εργασία ή τους

εργάτες· πρόκειται για το ότι αυτοί, που μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο, είναι αναγκαστικά μια

μειοψηφία. Δεν μπορούν να ισχυριστούν, πλέον, ότι η δραστηριότητά τους ή η δραστηριότητα

οποιουδήποτε συγκεκριμένου τμήματος της τάξης, έχει καθολική σημασία. Το εργατικό κίνημα

στηριζόταν σε ένα όραμα του μέλλοντος που αποδείχτηκε ότι είναι ένα όνειρο. Στο δεύτερο μισό

του εικοστού αιώνα, οι εργάτες ξύπνησαν, από αυτό το όνειρο, για να ανακαλύψουν ότι όλα

αυτά, που υποτίθεται ότι τους έφερναν κοντά, στην πραγματικότητα τους είχαν διαχωρίσει.

Συμπέρασμα: Η μεταφυσική της ταξικής πάλης

Ο μηχανισμός της συσσώρευσης καταρρέει. Προς το παρόν, όμως, καμμιά επαναστατική δύ-

ναμη δεν φαίνεται έτοιμη να αντιτεθεί στην παγκόσμια κυριαρχία του. Έχει, λοιπόν, νόημα να

θρηνούμε το εργατικό κίνημα, να κοιτάμε πίσω νοσταλγικά, στην εποχή που, αυτό το κίνημα,

εμφανιζόταν σαν μια αντίθετη δύναμη, έστω και προβληματική. Πώς μπορεί κανείς να μην

αισθάνεται νοσταλγία για το παρελθόν, ζώντας σε μια εποχή που δεν υπάρχει, σχεδόν, τίποτα

να σταματήσει τις καταστροφές της καπιταλιστικής κοινωνικής δυναμικής; Δεν πρέπει, όμως,

να αφήσουμε την νοσταλγία να θολώσει την κατανόησή μας, κάνοντάς μας να πιστέψουμε ότι
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θα ήταν δυνατόν να ανανεώσουμε τους αγώνες μιας εποχής που έχει τελειώσει. Οι άνθρωποι

δεν δημιουργούν ιστορία κάτω από περιστάσεις που έχουν, οι ίδιοι, επιλέξει αλλά, μάλλον, κάτω

από περιστάσεις που υπάρχουν ήδη (ετμ.). Η ανθρωπότητα έχει επιβιώσει την εποχή της γέννη-

σης του καπιταλισμού, αν και όχι χωρίς τραύματα. Τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε με την

καταστροφή του.

Πώς θα πετύχουμε αυτό το καθήκον; Το εργατικό κίνημα ενσωμάτωνε μια συγκεκριμένη ιδέα για

το πώς μπορούσε να γίνει αυτό. Στην καρδιά του ήταν μια μεταφυσική ιδέα, αυτή του συλλογικού

εργάτη, που έχει, από τότε, διαλυθεί.4 Ηκοινωνία εξακολουθεί να είναι το προϊόν όλων αυτών των

εργαζόμενων ανθρώπων: που καλλιεργούν και διανέμουν φαγητό, που εξορύσσουν μέταλλα από

τη γη, που φτιάχνουν ρούχα, αυτοκίνητα και υπολογιστές, που φροντίζουν τους ηλικιωμένους

και τους ανάπηρους κοκ. Η κόλλα, όμως, που κρατά ενωμένους όλους αυτούς τους ανθρώπους,

δεν είναι μια, διαρκώς, πιο συνειδητή κοινωνική αλληλεγγύη. Αντίθετα, η κόλλα, που τους

κρατά ενωμένους, είναι ο μηχανισμός των τιμών.Η αγορά είναι η υλική ανθρώπινη κοινότητα

(ετμ.). Μας ενώνει, αλλά, μόνο, μέσα στον διαχωρισμό, μόνο στον, και μέσω, του ανταγωνισμού

του καθενός με όλους τους άλλους. Αν οι εργάτες του κόσμου σταματούσαν να δουλεύουν -

στρέφοντας, αντίθετα, την προσοχή τους στην εκδίωξη των καπιταλιστών και των λακέδων τους

- δεν θα έβρισκαν στην διάθεσή τους έναν έτοιμο τρόπο κοινωνικής οργάνωσης, γεννημένο από

την “πραγματική” τους ενότητα (δηλαδή τον συλλογικό εργάτη). Αντίθετα, θα έπεφταν σε ένα

κοινωνικό κενό, μέσα στο οποίο θα ήταν αναγκαίο να οικοδομήσουν ανθρώπινες σχέσεις από

την αρχή.

O λόγος που δεν είναι, πλέον, δυνατόν να πιστεύουμε στον συλλογικό εργάτη, ως την κρυμμένη

αλήθεια των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων, είναι, απλά, ο ακόλουθος: η επέκταση των

καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων στα πέρατα του κόσμου δεν συνδεόταν με μια, όλο και

πιο ταξικά, συνειδητοποιημένη εργατική δύναμη· ακριβώς το αντίθετο. Στην περίοδο, αμέσως

μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξεφύτρωσε ένας αριθμός θεωριών που προσπάθησαν

να εξηγήσουν γιατί συνέβη αυτό.5 Άλλωστε, η επανάσταση ξέσπασε στην “καθυστερημένη”

Ρωσία αλλά δεν μπόρεσε να πετύχει στην “αναπτυγμένη” Γερμανία, όπου η εργατική τάξη ήταν

περισσότερο βιομηχανοποιημένη. Γιατί απέτυχε η βιομηχανική οργάνωση να παράξει ταξική

συνείδηση;

Ένα σύνολο εξηγήσεων εστίασε στον ρόλο της αστικής ιδεολογίας: η ανάδυση μιας ταξικής

συνείδησης είχε μπλοκαριστεί από μια ψευδή συνείδηση, που είχε εμφυτευτεί στα μυαλά των

εργατών με τα όργανα της αστικής κοινωνίας: τον τύπο της, τα σχολεία της, τις εκκλησίες της.

Αυτός ο θεσμικός μηχανισμός έριχνε “ναρκωτικά” στο νερό των εργατών. Ένα άλλο, σύνολο

εξηγήσεων, εστίασε στον ρόλο των διαμεσολαβούντων θεσμών της ίδιας της εργατικής τάξης. Τα

συνδικάτα και τα κόμματα θα έπρεπε, υποτίθεται, να διαμορφώσουν την θέληση των εργατών

σε ένα τεράστιο σφυρί, με το οποίο θα συντριβόταν ο παλιός κόσμος. Αντίθετα, αυτό το σφυρί ή

4Όπως, πιστεύουμε, είναι σαφές, από το επιχείρημα που διατυπώσαμε προηγουμένως, αυτή η μεταφυσική δεν

ήταν απλά μια “λάθος ιδέα”, η οποία θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. Αναδύθηκε, λίγο πολύ, οργανικά από τους

ίδιους τους αγώνες των εργατών, μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, το οποίο δεν είναι

πλέον προσήκον.
5 Δείτε Άντον Πάνεκουκ: “World Revolution and Communist Tactics”, Β. Λένιν “Αριστερισμός, παιδική ασθένεια

του κομμουνισμού”, Herman Gorter: “Letter to Comrade Lenin”, και τα “Τετράδια Φυλακής”, του Αντόνιο Γκράμσι.
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κειτόταν αδρανές ή, διαφορετικά, στρεφόταν εναντίον της ίδιας της τάξης (τέτοιες προδοσίες

εξηγούνταν, συχνά, ως πρόβλημα μιας συγκεκριμένης αστικοποίησης των κομματικών και

συνδικαλιστικών ηγεσιών).

Στην πραγματικότητα, δεν ήταν ούτε η αστική ιδεολογία ούτε η διαμεσολάβηση των εργατικών

οργανώσεων που θα έπρεπε, πιο θεμελιακά, να κατηγορούνται για την αποτυχία της γενίκευσης

της επαναστατικής συνείδησης. Όπως αποδείχτηκε, η επέκταση των καπιταλιστικών κοινωνικών

σχέσεων δεν γέννησε τον συλλογικό εργάτη αλλά, μάλλον, την διαχωρισμένη κοινωνία. Όσο

περισσότερο διαπλέκονταν οι ζωές των εργατών, στις σχέσεις της αγοράς, τόσο περισσότερο

ανάγονταν σε εξατομικευμένους παρατηρητές της ίδιας της εκμετάλλευσής τους. Στην διάρκεια

του εικοστού αιώνα, οι σοσιαλιστικές επαναστάσεις δεν ξέσπασαν εκεί που είχε επιτευχθεί

η πλήρης “άνθηση” των καπιταλιστικών κοινωνικών μορφών. Μάλλον, ξέσπασαν εκεί που,

αυτές οι σχέσεις, είχαν μόνον πρόσφατα επεκταθεί.6 Με τον καιρό, το επαναστατικό δυναμικό

έμοιαζε να απομειώνεται παντού, όπου είχε αναπτυχθεί η καπιταλιστική κοινωνία. Σε εκείνο το

σημείο - εκτός από κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις, τις οποίες θα δούμε εν συντομία - οι εργάτες

μπορούσαν να ενσωματώσουν την αγωνιστική τους επιθυμία μόνο μέσα από διαμεσολαβημένες

μορφές, όπως τα συνδικάτα και τα κόμματα. Οι θεσμοί αυτοί ήταν κομμάτι αυτής της κοινωνίας

και, ως τέτοιοι, αντανακλούσαν τον βασικό της χαρακτήρα. Πήρε σχεδόν μισόν αιώνα, μετά το

1917 για να ξεκαθαριστεί αυτή η πραγματικότητα. Παρ’ όλες τις ανεπάρκειές της, η “Κοινωνία

του Θεάματος”, του Γκυ Ντεμπόρ,7 συνέλαβε, διαισθητικά τουλάχιστον, αυτή την θλιβερή

πραγματικότητα: η επέκταση των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων αντανακλώταν στον

αυξανόμενο διαχωρισμό των εργατών, ακόμα και αν αυτοί εξαρτιώνταν, για την επιβίωσή τους,

όλο και περισσότερο, ο ένας από τον άλλον.

Η κατασκευή μιας “πραγματικής” ενότητας, κάτω από αυτές τις συνθήκες, έπρεπε να είναι ένα

πολιτικό σχέδιο: ήταν το ίδιο το εργατικό κίνημα. Δρώντας μέσα σε μια κοινωνία - ενάντια σε ένα

ρεύμα που γινόταν όλο και πιο ισχυρό - το κίνημα πίεσε προς τα μπροστά. Χάθηκε, όμως, σε μια

θάλασσα διαφορετικών συμφερόντων: αυτών των γυναικών και των ανδρών, των νέων και των

ηλικιωμένων, των “λευκών” και των μη-“λευκών” κοκ. Οι εργάτες μπορούσαν να γεφυρώσουν

τα χάσματα, μεταξύ των συντεχνιακών τους συμφερόντων, μόνο στον βαθμό που πίστευαν,

και έπειθαν και άλλους να πιστεύουν, σε μια κοινή ταυτότητα: τον συλλογικό εργάτη. Όμως, η

ενότητα, που ονομαζόταν έτσι, δεν ήταν μια “πραγματική” ενότητα, δοσμένη άμεσα από την

πλήρη άνθηση των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων. Ήταν ένας μύθος που τον προϋπέθετε,

και τον έθετε, το ίδιο το κίνημα.

Σε αυτή την βάση της κοινής ταυτότητας, οι καθημερινοί αγώνες των εργατών - από τους

οποίους πολλοί εργάτες ωφελούνταν μόνο έμμεσα, αν ωφελούνταν καθόλου - έμοιαζαν να είναι

καθολικά ωφελιμιστικοί: το “ένα πλήγμα σε έναν από μας” έγινε “ένα πλήγμα σε όλους μας”.

Ως προς κάποιο, συγκεκριμένο, μέτρο, αυτό το σχέδιο ήταν εξαιρετικά πετυχημένο. Μέσω της

αλληλεγγύης και της θυσίας, οι εργάτες μπόρεσαν να κερδίσουν κοινωνική προστασία για τους

6Φυσικά, καμμιά, από όλες αυτές τις επαναστάσεις, δεν οδήγησε σε κάτι, έστω και ελάχιστα, κοντά στον

κομμουνισμό.
7 Στμ. Η “Κοινωνία του Θεάματος” έχει δει αρκετές εκδόσεις και επανεκδόσεις στα ελληνικά. Χαρακτηριστικά

θα αναφέρουμε την έκδοση από τον Ελεύθερο Τύπο (1990), μετάφραση Πάνου Τσαχαγέα και την έκδοση από την

Διεθνή Βιβλιοθήκη (2000), μετάφραση της Σύλβιας Παπαδοπούλου.
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ανέργους, του ηλικιωμένους και τους άπορους. Επιπλέον, περιορίζοντας τις περιστάσεις, κάτω

από τις οποίες ήταν υποχρεωμένοι να πουλούν την εργατική τους δύναμη, οι εργάτες συμπίεσαν,

επίσης, τις μισθολογικές ιεραρχίες. Παρ’ όλα αυτά, οι προσπάθειές τους δεν παρήγαγαν μιαν

επαναστατική ρήξη. Στο τέλος, ο διαβρωτικός χαρακτήρας των καπιταλιστικών κοινωνικών

σχέσεων διέλυσε τις πλασματικές ενότητες του εργατικού κινήματος. Και, σε αυτό το σημείο,

βρισκόμαστε σήμερα.

Σήμερα, υπάρχει παντού μια κοινή αίσθηση απουσίας των θεσμικών μορφών της αλληλεγγύης,

που σχημάτιζαν την ραχοκοκκαλιά του εργατικού κινήματος. Όταν χρειαζόμαστε να βρούμε μια

δουλειά, όταν έχουμε προβλήματα με τον ιδιοκτήτη μας, δεν υπάρχουν εργατικές λέσχες ούτε

σύλλογοι αλληλοβοήθειας, στις οποίες να στραφούμε. Μένουμε μόνο με το κράτος, και τα επι-

κουρικά φιλανθρωπικά του ιδρύματα. Οι διαμορφωτές στρατηγικής του κινήματος προσπαθούν

απεγνωσμένα, λοιπόν, να εφεύρουν νέες οργανώσεις αυτού του είδους (μέρη για να διαμένει

κανείς και να μοιράζεται) ή προσπαθούν να αναβιώσουν μορφές του παρελθόντος (συνδικάτα,

κόμματα, συνεταιρισμοί). Αλλά αυτές, οι καινούριες ή αναβιωμένες δομές, στερούνται αντοχής

και διάρκειας γιατί είναι χτισμένες στην κινούμενη άμμο της πλήρως διαχωρισμένης κοινωνίας:

όσο νερό και να τους ρίξει κανείς, αρνούνται να “φουσκώσουν”.

Είναι αλήθεια ότι, από πολλές απόψεις, οι διαφορές ανάμεσα στους εργάτες, που έπρεπε να

υπερβεί το εργατικό κίνημα, στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα, έχουν μειωθεί σημαντικά.

Στις πλούσιες χώρες, όπως και σε αρκετές φτωχότερες, η συντριπτική πλειοψηφία των εργατών

ζουν σε αστικές περιοχές.Η μόνη χώρα που κατοικούν είναι η χώρα του εμπορεύματος (ετμ.).

Αποκτούν, σχεδόν οτιδήποτε χρειάζονται για να ζήσουν - τις πληρωμές των στεγαστικών δα-

νείων ή των ενοικίων, την αγορά φαγητού, ρούχων και κάθε λογής μικροεφεύρεσης,8 την αγορά

διασκέδασης - πουλώντας την ικανότητά τους για εργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, γεννιούνται, και

πεθαίνουν, διάφορες υπο-κουλτούρες αλλά, όλες, υπερτίθενται σε μιαν αμετάβλητη πολιτιστική

επιπεδότητα. Για πολλούς ανθρώπους, η εθνική ταυτότητα έχει γίνει κάτι ελάχιστα παραπάνω

από ζήτημα εθνικής γλώσσας και κουζίνας. Εθνικά μνημεία παίρνουν, πλέον, την θέση οποιασδή-

ποτε ιστορικής επίγνωσης τους εμπλέκει, κάπως πιο έντονα. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν γυναίκες

CEO, μαύροι CEO, ομοφυλόφιλοι CEO κοκ.

Ακόμα κι έτσι, όμως, συγκεκριμένες κοινωνικές διαφορές έχουν γίνει πιο έντονες. Η μισθολογική

κλίμακα εξακολουθεί να δίνει υπόσταση σε μια ιεραρχία ανάμεσα στους εργάτες, παράγοντας

διαφοροποιημένες ευκαιρίες ζωής για αυτούς και τα παιδιά τους. Αυτές οι ευκαιρίες καθορί-

ζονται, επίσης, από την διαφοροποιημένη συσσώρευση περιουσιακών στοιχείων: τα παιδιά,

μερικών εργατών, κληρονομούν σημαντικά χρηματικά ποσά που μπορεί, πιθανόν, να μην απο-

τρέψουν το να σταματήσουν να εργάζονται αλλά διασφαλίζουν, τουλάχιστον, ότι δεν θα ζήσουν

χειρότερα από ό,τι οι γονείς τους. Για τους περισσότερους εργάτες, όμως, δεν υπάρχει ένα

τέτοιο προσωπικό δίκτυ ασφαλείας. Και η ανεργία, ή η υποαπασχόληση, δεν κατανέμονται

τυχαία στην τάξη. Εξακολουθούν να αντιστοιχούν σε διαφορές φύλου, φυλής, εθνικότητας, στο

καθεστώς μετανάστη κ.λπ. Τα συμφέροντα των εργατών τείνουν να αποκλίνουν πιο ισχυρά όταν

η οικονομία αναπτύσσεται αργά ή είναι στάσιμη. Φυσικά, στις περισσότερες χώρες η οικονομία

8 Στμ. στο πρωτότυπο gadget.
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δεν έχει αναπτυχθεί με γρήγορους ρυθμούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια.9

Σήμερα οι κρίσεις είναι πιο συχνές. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταλήγουν σε μιαν ύπαρξη

που καθορίζεται από κακοπληρωμένη, όχι σταθερή, δουλειά και (παρ)άτυπη εργασία, με άλλα

λόγια ό,τι έχουμε αποκαλέσει πλεονάζοντες πληθυσμούς. Η διαίρεση ανάμεσα σε όσους απα-

σχολούνται, ακόμα, κανονικά και στα κομμάτια του πλεονάζοντος πληθυσμού γίνεται, σήμερα,

η καθοριστική διαίρεση στους αγώνες. Επειδή επαναλαμβάνουμε αυτό το σημείο, η ανάλυσή

μας εκλαμβάνεται, συχνά, να υπονοεί πως πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν επειδή

όλα χειροτερεύουν: la politique du pire, η πολιτική του χειρότερου. Είναι, σίγουρα, απίθανο να

ξεσπάσουν επαναστάσεις, σε μια εποχή που τα πράγματα γίνονται, απλά, καλλίτερα - ή είναι

στάσιμα άσχημα.

Δεν υπάρχει, όμως, ελπίδα τα πράγματα να χειροτερέψουν από μόνα τους. Οι επαναστατικές

ελπίδες υπάρχουν μόνο στις εξεγέρσεις, που τείνουν να ξεσπούν από μιαν απελπισμένη αισιοδο-

ξία. Με άλλα λόγια, οι εξεγέρσεις ακολουθούν μια διάρρηξη της καθημερινής ζωής ή μια σειρά

τέτοιων διαρρήξεων, που θρυματίζουν το όνειρο με το οποίο η ανθρωπότητα τρομοκρατείται να

πιστεύει πως, το στημένο παιχνίδι της κοινωνικής ζωής, θα βγει σε όφελός της. Η εικόνα της

ηρεμίας και της ομοθυμίας, που παρουσιάζεται από τις δυνάμεις της τάξης, καταρρέει· αίφνης,

αποκαλύπτονται, μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, συγκρούσεις ανάμεσα στις ελίτ. Οργή που

συσσωρεύεται για χρόνια, ακόμα και για δεκαετίες, ανεβαίνει και διαχέεται στην επιφάνεια.

Τότε, υπάρχει ελπίδα μόνο στο άνοιγμα ενός καινούριου κύκλου αγώνων, στο πέταγμα των

πληθυσμών προς την αδυναμία να κυβερνηθούν.

Πραγματικά, η αληθινή ενότητα της τάξης δεν έγκειται ούτε σε κάποια οργανική ενότητα, δο-

σμένη από τις παραγωγικές δυνάμεις, ούτε στην διαμεσολαβημένη ενότητα, που επιτυγχάνεται

με τα μέσα των συνδικάτων και των κομμάτων. Η ενότητα έχει, μάλλον, σφυρηλατηθεί, και θα

σφυρηλατείται πάντα, στην αυτο-οργανωμένη πάλη, όταν οι εργάτες ξεπερνούν την εξατομί-

κευσή τους, κατασκευάζοντας, δημιουργικά, μια καινούρια βάση συλλογικής δραστηριότητας.

Στο προηγούμενο τεύχος των Endnotes, προσπαθήσαμε να βρούμε έναν τρόπο να περιγράψουμε

αυτή την ενότητα, χωρίς την προσφυγή σε μια προϋπάρχουσα μεταφυσική οντότητα, τον συλλο-

γικό εργάτη. Δείξαμε με ποιον τρόπο μια, ιστορικά συγκεκριμένη, μορφή πάλης αναδύεται από

την ιστορική ιδιαιτερότητα των ταξικών σχέσεων της καπιταλιστικής κοινωνίας (καθορισμένη

από την ενότητα-στον-διαχωρισμό των εκμεταλλευόμενων).10

Αυτός ο τρόπος κατανόησης της πάλης - που γειώνεται αλλά, επίσης, αποσπάται από την προο-

πτική των αριστερών κομμουνιστών (υπεραριστεράς) - μπορεί, εξίσου, να εφαρμοστεί τόσο στο

παρελθόν, όσο και στο παρόν. Είναι σημαντικό, όμως, να αναγνωρίζουμε, σε αυτό το σημείο, το

9Έχει, επίσης, συμβεί ένας βαθύτερος μετασχηματισμός που έχει μειώσει, ακόμα περισσότερο, τις πιθανότητες

για την επανα-ανάδυση μιας ταξικής πολιτικής, με βάση κοινά συμφέροντα: το να είναι κανείς εργάτης δεν αποτελεί,

πια, την ουσία του, ακόμα και αν είναι φτωχός. Η κοινωνία προσπαθεί να πείσει, όσους βρίσκονται στην κορυφή της

μισθολογικής ιεραρχίας, ότι μπορούν να κάνουν την δουλειά που αγαπούν και, συνεπώς, να ταυτίσουν τη ζωή τους

συνολικά με τη ζωή τους ως εργαζόμενοι. Αυτό συμβαίνει, επίσης, και σε συγκεκριμένα επαγγέλματα - νοσοκόμοι ή

δάσκαλοι - όπου οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να φανταστούν μια διαφορετική μορφή κοινωνικής οργάνωσης.

Όμως, για τους περισσότερους ανθρώπους, η δουλειά είναι αυτό που κάνουν για να επιβιώσουν. Η δουλειά, που

κάνουν, είναι το είδος της δουλειάς που ελπίζουν ότι τα παιδιά τους δεν θα αναγκαστούν, ποτέ, να κάνουν.
10 “Αυθορμησία, Διαμεσολάβηση, Ρήξη”, Endnotes 3, φίλοι του κεραυνοβόλου κομμουνισμού, 2015.
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χάσμα που μας χωρίζει από το παρελθόν. Η δημιουργική γενιά των νέων μορφών οργάνωσης,

των νέων τακτικών, του νέου περιεχομένου - όλων έμφυτων στο ξεδίπλωμα της πάλης - προσα-

νατολίζεται σε έναν δεδομένο ορίζοντα του κομμουνισμού. Στο παρελθόν, η επαναστατική ρήξη

προσανατολιζόταν σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο περιγράψαμε, λεπτομερειακά, στο

παρόν άρθρο. Δείξαμε, επίσης, γιατί αυτό το σχέδιο δεν είναι, πια, δεδομένο σήμερα.

Το να σκεφτούμε μέσα από το καινούριο πλαίσιο, στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι αγώνες, απαιτεί

μια στροφή στο πιο βαθύ επίπεδο, στις ίδιες τις κατηγορίες της κομμουνιστικής θεωρίας. Δεν

μπορούμε, πλέον, να προσφεύγουμε στην έννοια της ταξικής συνείδησης, με ό,τι αυτή συνεπάγε-

ται. Είμαστε αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι η εργατική τάξη είναι μια τάξη

αυτού του τρόπου παραγωγής, που ενοποιείται μόνο στον διαχωρισμό (ετμ.). Φυσικά, υπάρχουν,

ακόμα, στιγμές στους αγώνες τους, που οι εργάτες συναντιούνται με έναν τρόπο που διακόπτει

την ενότητά τους για το κεφάλαιο, επιτρέποντάς τους να οργανωθούν τόσο εντός, όσο και κατά

μήκος, των γραμμών που τους διαχωρίζουν. Όμως, όταν συναντιούνται, σήμερα, αυτό δεν το

κάνουν ως τάξη, γιατί το ταξικό ανήκειν είναι αυτό, ακριβώς, που τους χωρίζει.11 Συναντιούνται,

αντίθετα, κάτω από το όνομα μιας άλλης ενότητας - πραγματική δημοκρατία, το 99% - που

φαίνεται να διευρύνει την ικανότητά τους να αγωνιστούν. Σε τέτοιες στιγμές, μπορεί να ανοίξει

μια σύγκρουση ανάμεσα σε αυτή την ιδεατή ενότητα (της τάξης) - ως κάτι διαφορετικό από

μια τάξη, και στην πραγματική έλλειψη ενότητας (της τάξης), ως μιας τάξης αυτού του τρόπου

παραγωγής.12

Είναι σε τέτοιες, διαφορετικές και διαφοροποιημένες, συγκρούσεις που ο κομμουνιστικός ορί-

ζοντας του παρόντος μπορεί να αναγγείλει τον εαυτό του, όχι σε μια αναπτυσσόμενη ταξική

συνείδηση αλλά, μάλλον, σε μια αναπτυσσόμενη συνείδηση του κεφαλαίου.13 Προς το παρόν, οι

εργάτες κατονομάζουν, τον εχθρό που αντιμετωπίζουν, με διάφορα ονόματα: σαν κακές τράπε-

ζες και διεφθαρμένους πολιτικούς, σαν το άπληστο 1%. Αυτές είναι, όμως, απλά συσταλθείσες

κριτικές μιας τεράστιας και τρομερής πραγματικότητας. Η κοινωνία μας είναι μια κοινωνία

ξένων, εμπλεγμένων σε ένα πολύπλοκο σύνολο αλληλεπιδράσεων. Δεν υπάρχει κανείς, είτε

άτομο είτε ομάδα είτε τάξη, που ελέγχει αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Η γλώσσα που μιλάμε - μέσω

της οποίας απευθυνόμαστε ο ένας στον άλλον, σε αυτό το σκοτάδι - είναι η γλώσσα των τιμών.

Δεν είναι η μοναδική γλώσσα, που μπορούμε να ακούσουμε, αλλά είναι η πιο ηχηρή. Αυτή είναι

η κοινότητα του κεφαλαίου.

Όταν οι άνθρωποι κάνουν το άλμα έξω από αυτή την κοινότητα, θα πρέπει να βρουν πώς θα

11 Στμ. Καθοριστικό σημείο. Η διαλεκτική της ενότητας του ταξικού ανήκειν ως διαχωρισμού και η δυνατό-

τητα αυτοκατάργησης του προλεταριάτου. Παράγει αυτή η ενότητα-στον-διαχωρισμό την δυνατότητα/δυναμική

αυτοκατάργησης;
12Ηδιατύπωση μοιάζει αρκετά πεπλεγμένη αλλά, στην ουσία, την εκλαμβάνουμε να αναφέρεται στην σύγκρουση

που μπορεί να προκύψει από την αντίφαση ανάμεσα στην ιδεατή ενότητα, που συγκροτεί η τάξη αλλά όχι ως τάξη -

δηλαδή στις μορφές ενότητας έξω ή αντίθετα σε αυτό που την συγκροτεί ως τάξη, πχ. η ενότητα, που βιώνουν οι

εργάτες, στα κινήματα της “πραγματικής δημοκρατίας”, του 99% κ.λπ., και στην πραγματική έλλειψη ενότητας της

τάξης, που παράγεται από την αντικειμενική συνθήκη της ύπαρξής της ως τάξης αυτού του τρόπου παραγωγής,

δηλαδή την πραγματική διάρρηξη της ενότητάς της μέσα στην-ενότητα-στον-διαχωρισμό. Με άλλα λόγια, την

κατανούμε σαν μια προσπάθεια ανάγνωσης, από τους Endnotes, της διαλεκτικής της (αντίφασης) της ενότητας-

στον-διαχωρισμό.
13 Αυτό το σημείο έχει διατυπωθεί από την Théorie Communiste. Δείτε, για παράδειγμα: “ΗThéorie Communiste

Απαντά”, στο Aufheben 13, 2005.
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συσχετιστούν, με νέους τρόπους, μεταξύ τους, και με τα ίδια τα πράγματα. Δεν υπάρχει μοναδικός

τρόπος για να γίνει αυτό. Το κεφάλαιο είναι η ενότητα του κόσμου μας, και η αντικατάστασή

του δεν μπορεί να είναι ένα μοναδικό πράγμα. Θα πρέπει να είναι πολλά.
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