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Τ

ΠΕΡIΛΗΨΗ

ο κίνημα της Νέας Αυτοδιοίκησης (ή «new municipalism», όπως είναι ευρύτερα
γνωστό) αποτελεί τον νέο αγαπημένο όρο στη δημόσια συζήτηση για τον
εκδημοκρατισμό της πολιτικής, τα κοινά αγαθά ή τα κινήματα πόλης. Οι σχετικές
συζητήσεις, τα εφαρμοσμένα παραδείγματα και οι εκλογικές νίκες πληθαίνουν με γοργό
ρυθμό, αν και εξακολουθούν να περιορίζονται
σε τοπική κλίμακα. Το κίνημα προέκυψε ως
απότοκο της υποβάθμισης της κοινωνικής ζωής
στις αστικές κοινότητες, ως αποτέλεσμα μιας
εξίσωσης με δομικές μεταβλητές τη λιτότητα,
την παγκοσμιοποίηση και τη δημοκρατία.
Από τη Βαρκελώνη ως το Μόντρεαλ και από το
Παρίσι ως το Κλίβελαντ οι πόλεις οργανώνονται,
αμφισβητώντας όλο και πιο έντονα το κυρίαρχο
μοντέλο ανάπτυξης των τελευταίων τριάντα
χρόνων. Το κίνημα της Νέας Αυτοδιοίκησης
δεν περιορίζεται στον εμπλουτισμό της
παραδοσιακής
αυτοδιοικητικής
ατζέντας
με
κοινωνικούς
και
περιβαλλοντικούς
προβληματισμούς. Έχει, αντίθετα, ως αφετηρία
την παραδοχή ότι προϋποτίθεται η αλλαγή του πολιτικού και οικονομικού μοντέλου προκειμένου
να απαντηθούν αυτοί οι προβληματισμοί. Συγκροτεί ένα δυναμικό οικοσύστημα, που
περιλαμβάνει ριζοσπαστικές πολιτικές δυνάμεις, πλατφόρμες πολιτών και κοινωνικά
κινήματα.
Το κίνημα της Νέας Αυτοδιοίκησης εγκολπώνεται ιδέες και έννοιες όπως τα κοινά, η
συμμετοχική διοίκηση ή η ιδιότητα του πολίτη, με στόχο την άρθρωση ενός νέου πολιτικού
λόγου ικανού να αξιοποιεί εμπεδωμένες έννοιες για να συγκροτήσει νέες σχέσεις, νοήματα
και τρόπους συμμετοχής. Αυτό που διακυβεύεται δεν είναι η δημιουργία ή μη κοινοτήτων με
πλήρη αυτάρκεια δομημένη γύρω από τους κοινούς πόρους, αλλά το άνοιγμα ενός πολιτικού
αγώνα στη δημόσια σφαίρα προσανατολισμένου συνολικά στα κοινά. Πράγμα που προϋποθέτει
την επανεξέταση των δημόσιων θεσμών –της λειτουργίας, των δομών και της χρήσης τους– σε
συνάφεια με το κοινό συμφέρον και την κοινωνική ενδυνάμωση, με στόχο τη μετατροπή τους
σε υποδομές υποστηρικτικές των κοινών. Μία επιπλέον συμβολή του κινήματος της Νέας
Αυτοδιοίκησης είναι ο επαναπροσδιορισμός των όρων «πολίτης» και «πολιτειότητα»: Η ιδιότητα
μπορεί να συμπεριλάβει οποιονδήποτε κάτοικο της πόλης, ανεξάρτητα από την καταγωγή και
τη νομική του κατάσταση. Ωστόσο, το πλέον δυναμικό στοιχείο του κινήματος έγκειται στον
διαρκώς διευρυνόμενο ρόλο των πόλεων και των μητροπολιτικών περιοχών ως οικονομικών και
πολιτικών δρώντων σε παγκόσμια κλίμακα.
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1. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΟΡΟΙ
ΔΗΜΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Σ

την Ευρώπη το εν λόγω κίνημα συνδέθηκε κυρίως με τους δήμους της Βαρκελώνης
και της Μαδρίτης, που το 2015 βρέθηκαν πρώτοι υπό τον έλεγχό του ως συνέχεια του
κινήματος 15Μ των πλατειών. Μέσα σε λίγους μήνες πολλοί από τους υποψηφίους
βρέθηκαν στα γραφεία των δημαρχείων να κοιτάζουν τις πλατείες στις οποίες διαδήλωναν τα
προηγούμενα χρόνια. Σήμερα εργάζονται για το συστηματικό άνοιγμα της πολιτικής σφαίρας
στα κοινωνικά κινήματα και στις συνελεύσεις γειτονιάς, που παίζουν μεγάλο ρόλο τόσο στη
λήψη αποφάσεων όσο και στην υλοποίησή τους. Στα χρόνια που ακολούθησαν, πλήθος δήμων
και περιφερειών σε διαφορετικές χώρες πέρασε στα χέρια του κινήματος.

Η ανάγκη καταγραφής, δικτύωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας οδήγησε τον Ιούνιο του 2017
στην πρώτη διεθνή αυτοδιοικητική σύνοδο των Fearless Cities1 στη Βαρκελώνη. Σε αυτή
συμμετείχαν περισσότεροι από 700 δήμαρχοι και αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς
και ακτιβιστές από όλες τις ηπείρους με σκοπό τη συγκρότηση ενός παγκόσμιου δικτύου. Η
επιλογή του ονόματος προέκυψε ως απάντηση στις σταθερές και στοχευμένες επιθέσεις με τις
οποίες έρχονται αντιμέτωποι: τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές λιτότητας, τις περικοπές
στους προϋπολογισμούς των δήμων και τις ιδιωτικοποιήσεις, με τα ιδιωτικά συμφέροντα που
κερδοσκοπούν απομυζώντας τους κοινούς πόρους, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και
πλήθος άλλων που συρρικνώνουν τους κοινούς τόπους και χρόνους μέσα στην πόλη2.
Ένα από τα συνθήματα που κυριάρχησαν ήταν το «Δεν μας αντιπροσωπεύουν», ως κριτική
τόσο απέναντι στην αντιπροσώπευση όσο και απέναντι στα κυβερνητικά κόμματα. Άνθρωποι
που συμμετείχαν ενεργά στα κινήματα των πλατειών μερικά χρόνια πριν μοιράστηκαν ως κοινή
αφετηρία την παραδοχή ότι η κεντρική πολιτική σκηνή ήταν εξαιρετικά διαπλεκόμενη και
εγκλωβισμένη στους όρους εξυπηρέτησης της κερδοσκοπίας των διεθνών χρηματοπιστωτικών
κολοσσών. Η προσπάθεια που απαιτούνταν για να εμπλακούν σε αυτό το παιχνίδι ήταν τεράστια,
τα αποτελέσματα αμφίβολα και, κυρίως, οι συμβιβασμοί που συνιστούσαν προϋπόθεση
ήταν τέτοιοι και τόσοι που εξαρχής κατέστη σαφές ότι οι εθνικές εκλογές δεν ήταν μια μάχη
που επέλεγαν να δώσουν. Αντίθετα, η Αυτοδιοίκηση έμοιαζε περισσότερο οικεία, λιγότερο
εγκλωβισμένη σε «μεγάλα κόλπα» και καταλληλότερη για την πειραματική εφαρμογή των
πολιτικών και των αρχών του κινήματος. Η εκλογική αναμέτρηση σε αυτό το επίπεδο φαινόταν
ως μια μάχη που θα μπορούσε να κερδηθεί, όταν π.χ. στον τομέα της ενημέρωσης τα μέλη του
κινήματος μπορούσαν να δουλέψουν στις πόλεις τους γειτονιά-γειτονιά, ενώ δεν μπορούσαν να
επηρεάσουν ούτε κατ’ ελάχιστο τα ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας.
1

Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από περισσότερες από 180 πόλεις, 40 διαφορετικών χωρών. Η σύνοδος διοργανώθηκε από το
Barchelona en Comú και υποστηρίχτηκε από πλήθος ευρωπαϊκών ιδρυμάτων όπως: The Charles Léopold Mayer Foundation,
Guerilla Foundation, OSIFE, Ford Foundation, Chorus Foundation, Grassroots International, Karibu Foundation, European
Cultural Foundation, EDGE Funders Alliance network. http://fearlesscities.com/en

2

Περισσότερα για το κίνημα της νέας αυτοδιοίκησης μετά τη συνάντηση του Fearless Cities, L. Roth, Ιανουάριος 2014, Which
municipalism? Let’s be choosy, Open Democracy - https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/which-municipalism-lets-be-choosy/.
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Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, όχι μόνο σε εκλογικό επίπεδο. Από το 2015, όταν μεγάλες
ευρωπαϊκές πόλεις πέρασαν στα χέρια των κινημάτων, τα μέλη τους έπρεπε πλέον «να γειωθούν»
και να αναμετρηθούν με τους όρους της Διοίκησης και των θεσμικών εργαλείων. Όπως
σημειώνει η δήμαρχος της Μαδρίτης Μ. Καρμένα, το δύσκολο πέρασμα από τις κινηματικές
διαδικασίες στο θεσμικό πλαίσιο ακολουθεί το πέρασμα από τον ακτιβισμό στη Δημόσια
Διοίκηση3:
«Πώς μεταμορφώνονται η πολιτική δράση και η Δημόσια Διοίκηση με την επαφή με πρόσωπα που δεν είναι
απαραίτητα επαγγελματίες της πολιτικής, που δεν ανήκουν απαραίτητα σε οικονομικές ελίτ ή πνευματικές
ελίτ, που δεν είναι εξοικειωμένα με την περιπλοκότητα της δημόσιας δράσης και τις μορφές διαχείρισης που
εμπεριέχει; Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι, από τη στιγμή που οι δημοτικές εκλογές θα κερδηθούν,
τα εκλεγμένα πρόσωπα θα είναι σε θέση να αναλάβουν την ευθύνη της δημόσιας αντιπροσώπευσης; Ότι θα
γνωρίζουν πώς να υπερβούν την υπεράσπιση των οικείων σκοπών και συμφερόντων για να υπηρετήσουν
και άλλες ανάγκες, άλλες κοινωνικές κατηγορίες, και ότι θα δημιουργήσουν δημόσιες συνέργειες με άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη;».
Μία από τις πρώτες κοινές παραδοχές των συμμετεχόντων στην πρώτη συνάντηση των Fearless Cities ήταν ότι ζητούμενο δεν είναι η εμπλοκή στην πολιτική εκπροσώπηση αλλά ο
πειραματισμός στην αλλαγή των αυτοδιοικητικών θεσμών. Στόχος δεν είναι η υποκατάσταση των
θεσμών στη θέση των οργανωτικών δομών των κινημάτων αλλά η αξιοποίησή τους προκειμένου
να υποστηρίξουν, να διευρύνουν και να μαζικοποιήσουν το κίνημα. Το μεγαλύτερο στοίχημα,
όπως το ορίζουν τα ίδια τα μέλη του κινήματος, είναι «να μπορέσεις να περάσεις από θέσεις
εξουσίας χωρίς αυτή να σε καταπιεί», αξιοποιώντας τις δυνατότητες που σου δίνει για την
ενδυνάμωση της κοινωνίας.
Οι πλατφόρμες πολιτών έχουν κατορθώσει να μετριάσουν αυτή την τάση εφαρμόζοντας αυστηρούς
ηθικούς κώδικες που θέτουν περιορισμούς στη θητεία και τους μισθούς των αντιπροσώπων και
τους δεσμεύουν να μην αναζητήσουν χρηματοδότηση από τράπεζες ή εταιρείες-κολοσσούς.
Προσδοκούν ότι οι παραπάνω μέριμνες θα επιτρέψουν την αλλαγή των κανόνων του πολιτικού
παιχνιδιού συνολικά και δεν θα περιοριστούν στην αντικατάσταση μιας ομάδας πολιτικού
προσωπικού από μια άλλη. Μία επιπλέον ανησυχία έχει να κάνει με το ενδεχόμενο η συμμετοχή
στον εκλογικό στίβο να οδηγήσει στην αποδυνάμωση των κοινωνικών κινημάτων, τα οποία οι
πλατφόρμες πολιτών επιδιώκουν να ενισχύσουν. Ο φόβος ότι τα κοινωνικά κινήματα ρισκάρουν
όχι μόνο την απώλεια έμπειρων στελεχών τους εξαιτίας της ανάληψης δημόσιων αξιωμάτων
αλλά κυρίως τον περιορισμό της αυτονομίας τους, λόγω των δεσμών που αναπτύσσουν με τους
θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διατρέχει σταθερά τη σχετική συζήτηση.

3

E. Dau, Σεπτέμβριος 2017, Municipalism: From citizen emancipation to shared political power, IRG Institute for Research
and Debate on Governance, σ. 9.
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2. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Έ

2.1. Συμμετοχή, συντονισμός και δικτύωση

χοντας ήδη κάποια χρόνια στη Διοίκηση, οι πλατφόρμες πολιτών μπορούν πλέον να
αποτιμηθούν και ως προς τα αποτελέσματα που παράγουν. Αν και η σύνθεσή τους
διαφέρει από πόλη σε πόλη, έχουν όλες μια κοινή φιλοσοφία και έναν κοινό τρόπο
εργασίας: Χρησιμοποιούν τις λαϊκές συνελεύσεις και τα ψηφιακά εργαλεία συμμετοχής για τη
λήψη αποφάσεων για κάθε είδους ζήτημα, από την πολιτική τους ατζέντα ως την οργανωτική
τους δομή. Μετράνε ήδη πολλές νίκες ενάντια στις εξώσεις και την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων
υπηρεσιών, ενώ έχουν αυξήσει σημαντικά τις δημόσιες επενδύσεις στην κοινωνική πρόνοια.
Ανάλογα παραδείγματα μπορούμε να εντοπίσουμε σε όλο τον κόσμο. Δεν λειτουργούν
απομονωμένα· συγκροτούν, αντίθετα, ένα παγκόσμιο δίκτυο συντονισμού και ανταλλαγής
τεχνογνωσίας. Το κίνημα της Νέας Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει ότι η γνώση που παράγεται από
δημόσιες δομές, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τους πολίτες, και προορίζεται για δημόσια
χρήση δεν μπορεί να μετατρέπεται σε προϊόν. Πρέπει, αντίθετα, να προστατεύεται ως κοινό
αγαθό προσβάσιμο σε όλους. Εξαιρετικά αποτελέσματα έχουμε ήδη στον τομέα της δημοτικής
διαχείρισης του νερού4.

Πολλοί από τους στόχους του κινήματος της Νέας Αυτοδιοίκησης, από την προστασία των
ανθρώπινων δικαιωμάτων έως τη συντεταγμένη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας ως
εναλλακτικής απέναντι στον χρηματιστικοποιημένο καπιταλισμό, υπόκεινται προφανώς στους
περιορισμούς που θέτει το εκάστοτε εθνικό, το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο πλαίσιο. Εξάλλου, ένας
από τους μεγαλύτερους περιορισμούς του κοινοτισμού, με τον οποίο συχνά συνδέεται το κίνημα,
είναι η δυσκολία να αναμετρηθεί με δυνάμεις και συμφέροντα που δεν γνωρίζουν σύνορα, όπως
η υπερεθνική κερδοσκοπία στην αστική γη και στις στεγαστικές αγορές ή οι πολυεθνικές που
απειλούν την τοπική περιβαλλοντική και οικονομική αειφορία, μαζί με τον εκτοπισμό και την
αναγκαστική μετανάστευση.
Προσπαθώντας να απαντήσουν σε αυτούς τους περιορισμούς, οι πλατφόρμες πολιτών ενώνουν
τις δυνάμεις τους και δημιουργούν δίκτυα όπως το Refugee Cities5 ή το δίκτυο των καταλανικών
πόλεων που προωθεί την κοινωνική οικονομία με εντυπωσιακά αποτελέσματα6. Αυτού του
τύπου τα δίκτυα επιτρέπουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πόρων σε οριζόντιο επίπεδο
και τη δημιουργία εναλλακτικών κοινωνικοοικονομικών μοντέλων από τα κάτω. Την ίδια
στιγμή, η δημιουργία δικτύων επιτρέπει στους συμμετέχοντες να υπερβούν τις πεπερασμένες
δυνατότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να εισαγάγουν στην πολιτική ατζέντα ζητήματα
που σκοπίμως παραμένουν στην αφάνεια, όπως έγινε στην περίπτωση της πρωτοβουλίας των
TTIP Free Zones, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 2.000 ευρωπαϊκοί δήμοι και
περιφέρειες7.
4

Δ. Κοτσακά (επ.), 2013, Νερό Κοινό Αγαθό, D. Hachfeld, Ph. Terhorst, O. Hoedeman, Γ. Ευσταθόπουλος, Ινστιτούτο Νίκος
Πουλαντζάς / εκ. Νήσος, σ. 29.

5

Στο εν λόγω δίκτυο συμμετέχει και η Λέσβος - http://ciutatrefugi.barcelona/en/noticia/infobarcelonaenbarcelona-withlesbos-and-lampedusa-direct-help-for-municipalities-affected-by-the-refugee-crisis_311978.

6

Περισσότερα σχετικά με το δίκτυο στο G. Dafermos, The Catalan Integral Cooperative: An organisational study of a post
capitalist cooperative, October 2017, Commons Transition - http://commonstransition.org/the-catalan-integral-cooperative-an-organizational-study-of-a-post-capitalist-cooperative
7

www.ttip-free-zones.eu
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2.2. Μορφές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας
Το κίνημα μπορεί να λειτουργήσει και ως ανάχωμα στην άνοδο της Ακροδεξιάς, στο βαθμό που
αυτή συνδέεται με την ανάγκη οικοδόμησης ισχυρών συλλογικών ταυτοτήτων που προσφέρουν
ασφάλεια8. Το πολιτικό πλαίσιο του κινήματος της Νέας Αυτοδιοίκησης παρέχει τη δυνατότητα
συγκρότησης ενός τοπικού «εμείς» που αίρει τους αποκλεισμούς, καθώς βασίζεται στον
τόπο διαμονής και στα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα και όχι στην ιθαγένεια ή την
εθνικότητα. Οι εναλλακτικές μορφές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας και ιθαγένειας
με βάση τη διαμονή και τη συμμετοχή λειτουργούν ανταγωνιστικά έναντι των διαρκώς
εντεινόμενων ξενοφοβικών τάσεων αυτοπροσδιορισμού βάσει εθνικών ή εθνοτικών κριτηρίων.
Σε ένα σκληρά νεοφιλελεύθερο πλαίσιο, στηριγμένο στο δόγμα There Is No Alternative (TINA),
το κίνημα της Νέας Αυτοδιοίκησης κοινωνικοποιεί τις βασικές υπηρεσίες ή παρέχει τοπικές
ταυτότητες αναγνώρισης σε μετανάστες χωρίς χαρτιά. Την ίδια στιγμή, δημιουργεί μορφές
συμμετοχής που υπερβαίνουν την προσφυγή μία φορά κάθε λίγα χρόνια στις κάλπες, γεγονός
που επίσης απαντά στην πράξη στην Ακροδεξιά.

2.3. Τοπικό κράτος και τοπική οικονομία
στο κίνημα της Νέας Αυτοδιοίκησης
Δύο καίρια σημεία διαφοροποιούν το κίνημα της Νέας Αυτοδιοίκησης από παλαιότερες
ριζοσπαστικές προσεγγίσεις αστικής διαχείρισης9. Το πρώτο συνίσταται στο ότι το τοπικό
κράτος γίνεται αντιληπτό ως θεσμικό εργαλείο ενδυνάμωσης, συντονισμού και
ανάπτυξης της κοινωνικής καινοτομίας μέσα από τις πρωτοβουλίες πολιτών, τις
οργανώσεις και τις επιχειρήσεις της ίδιας της κοινότητας. Αυτή η αντίληψη –που πολλοί τα
τελευταία χρόνια αποδίδουν και με τον όρο «partner state»10– εδράζεται στην παραδοχή ότι οι
κοινότητες μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικές στην κάλυψη μεγάλου μέρους των αναγκών
τους με ίδιους πόρους και εργασία. Το κίνημα της Νέας Αυτοδιοίκησης δεν αντιλαμβάνεται
το ρόλο του τοπικού κράτους αποκλειστικά ως παρόχου υπηρεσιών. Επιδιώκει τη δημιουργία
εκείνων των συνθηκών που θα επιτρέψουν στις πρωτοβουλίες πολιτών να λειτουργήσουν και να
αναπτυχθούν, ενισχύοντας τις δυνατότητες αυτοοργάνωσης της κοινότητας.
Ωστόσο, δεν πρόκειται για μια διαδικασία που έχει ως στόχο να αποψιλώσει την Αυτοδιοίκηση
από τις αρμοδιότητές της. Συνιστά εμπεδωμένη παραδοχή ότι θεμελιακά αγαθά και υπηρεσίες
όπως η ενέργεια, η παροχή νερού και αποχέτευσης, οι δημοτικές συγκοινωνίες και οι σχολικές
μονάδες ξεπερνούν τις τοπικές πρωτοβουλίες πολιτών εξαιτίας της κλίμακάς τους. Είναι η
Αυτοδιοίκηση που εξαιτίας της θεσμικής της ιδιότητας είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι αυτού του
τύπου τα αγαθά και οι υπηρεσίες τιμολογούνται δίκαια και είναι προσβάσιμα από όλους τους
πολίτες.
8

K. Shea, Ιούνιος 2017, A new international municipalist movement is on the rise – from small victories to global alternatives - https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/new-international-municipalist-movement-is-on-risefrom-small-vic/.

9
10

L. Calafati, Νοέμβριος 2017, Local government & the commons: The time has come.

M. Bauwens, Απρίλιος 2012, Blueprint for P2P Society: The Partner State and Ethical Economy, Shareable Magazine http://www.shareable.net/blog/blueprint-for-p2p-society-the-partner-state-ethical-economy.
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Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με μια ριζοσπαστική προσέγγιση σχετικά με το τι συνιστά
τοπική οικονομική ανάπτυξη: Στόχος είναι η δημιουργία μιας τοπικής οικονομίας που θα
είναι αποκεντρωμένη, δίκαιη και δημοκρατική. Η προσέγγιση αυτή έρχεται στην πράξη σε
ρήξη με την εμπεδωμένη αντίληψη που αντιλαμβάνεται την οικονομική πολιτική των δήμων
ως κάτι που συνίσταται σε αναζήτηση επενδύσεων από μεγάλες εταιρείες και στην ανάθεση
προμηθειών σε αυτές, σε αναπτυξιακά σχέδια real estate μεγάλης κλίμακας ή σε πανάκριβες
εκδηλώσεις εντυπωσιασμού. Αντίθετα, εστιάζει στη διεύρυνση του δημόσιου και κοινωνικού
τομέα της οικονομίας, σε οικονομικές δραστηριότητες με δικαιότερους μισθούς, μεγαλύτερο
εργατικό έλεγχο και αυξημένη περιβαλλοντική και κοινωνική μέριμνα. Στόχος είναι η
δημιουργία πλούτου στην κοινότητα κατά τη διάρκεια της πραγματικής λειτουργίας της
οικονομίας και όχι μια εκ των υστέρων ανακατανομή του με αμφίβολους όρους.
Ορισμένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να επιτευχθούν τα παραπάνω έχουν να
κάνουν με:
• Τη δημιουργία «συμφώνων συνεργασίας» και θερμοκοιτίδων συνεργατικής οικονομίας, όπως
στην Μπολόνια11 και τη Γάνδη.
• Την ανάπτυξη συνεταιρισμών, κοινωνικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ενταγμένων στο
οικονομικό σχέδιο εξυπηρέτησης των τοπικών αναγκών, όπως στη Βαρκελώνη και στο
Πρίνστον12, στο Κλίβελαντ13 και το Τζάκσον (ΗΠΑ)14.
• Το μαζικό κύμα επαναδημοτικοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών, κυρίως στους τομείς της
ενέργειας, του νερού και των κοινωνικών υπηρεσιών, στο οποίο έχει προσχωρήσει πολύ
μεγάλος αριθμός δήμων και περιφερειών, ιδίως στη Γαλλία, την Αυστρία, τη Γερμανία και τη
Νορβηγία15.
• Την προώθηση και ενίσχυση αυτοδιαχειριζόμενων κοινωνικών κέντρων, όπως στη Νάπολη16.
• Τη θέσμιση κοινοτικών κοινοπραξιών γης με σκοπό την προστασία από αναπλάσεις
(gentrification) με γνώμονα αποκλειστικά το ιδιωτικό κέρδος και ζημιά για τους κατοίκους,
όπως συμβαίνει στο Λιντζ17 και το Όκλαντ (ΗΠΑ).

11

http://labgov.city/explore-by-lab/bolognalab/.

12

C. Singer, The Preston Model, Σεπτέμβριος 2016, The next system project. Περισσότερα σχετικά με το εξαιρετικά ενδιαφέρον
βρετανικό παράδειγμα του Municipal Socialism που επικεντρώνει στον έλεγχο των προμηθειών προς όφελος της κοινότητας
στο N. Barnett, Οκτώβριος 2018, Municipal Socialism: Lessons from UK Local Government, Centre for Urban Research on
Austerity – http://cura.our.dmu.ac.uk/2018/10/04/municipal-socialism-lessons-from-uk-local-government/.
13

https://community-wealth.org/content/cleveland-model-how-evergreen-cooperatives-are-building-community-wealth.

14

https://cooperationjackson.org/.

15

S. Kishimoto & O. Petitijean (ed.), Ιούνιος 2017, Reclaiming Public Services: How cities and citizens are turning back privatisation. Εκδόθηκε από Transnational Institute (TNI), Multinationals Observatory, Austrian Federal Chamber of Labour
(AK), European Federation of Public Service Unions (EPSU), Ingeniería Sin Fronteras Cataluña (ISF), Public Services International (PSI), Public Services International Research Unit (PSIRU), We Own It, Norwegian Union for Municipal and General
Employees (Fagforbundet), Municipal Services Project (MSP) and Canadian Union of Public Employees (CUPE) - https://
www.tni.org/files/publication-downloads/reclaiming_public_services.pdf. Περίληψη της έρευνας κυκλοφορεί στα ελληνικά,
Δ. Κοτσακά (επ.), 2018, Για να ανακτήσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες: Πώς πόλεις και πολίτες αναιρούν τις ιδιωτικοποιήσεις,
Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς - https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://poulantzas.gr/wp-content/uploads/2018/04/rps_greek_web-1.pdf&hl=en_US.
16

Συνέντευξη του δημάρχου της Νάπολης L. de Magistris - https://euroalter.com/2017/magistris-naples-illegal.

17

https://leedscommunityhomes.org.uk/
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2.4. Κοινά και Νέα Αυτοδιοίκηση

ννοιολογικό θεμέλιο λίθο του κινήματος τη Νέας Αυτοδιοίκησης συνιστά η
επανάκαμψη της συζήτησης γύρω από τα κοινά. Τα κοινά έχουν παραδοσιακά συνδεθεί
με μια σχετικά περιοριστική αντίληψη ως προς το είδος των φυσικών πόρων όπως οι
βοσκότοποι, τα αρδευτικά συστήματα, οι ζώνες αλιείας κ.ά., με συνέπεια να έχουν κρατηθεί
μακριά από τη συζήτηση για τις εφαρμοσμένες πολιτικές στον αστικό χώρο για πολλά χρόνια.
Το κίνημα της Νέας Αυτοδιοίκησης επαναχάραξε τα όρια των κοινών, διευρύνοντάς τα18. Σε
αυτή τη νέα οπτική, τα κοινά δεν είναι συγκεκριμένες φυσικές πηγές αλλά ένας νέος
τρόπος να διαχειριζόμαστε τις πηγές οποιουδήποτε είδους ως συλλογική ιδιοκτησία της
κοινότητας, την οποία η ίδια διαχειρίζεται με τρόπο που την ωφελεί στο σύνολό της. Αυτός ο
τρόπος διαχείρισης βρίσκεται στην καρδιά της ατζέντας του κινήματος τόσο στην Ευρώπη όσο
και πέρα από αυτή. Πρόκειται για μια ατζέντα πλουραλιστική, που δεν είναι δομημένη γύρω
από μια ισχυρή πολιτική παράδοση ή ένα μεγάλο αφήγημα αλλά επιτρέπει στην ποικιλομορφία
και τη συνύπαρξη να ευδοκιμήσουν19.

Ωστόσο, παρόλο που οι έννοιες συγκροτούν ένα κοινό λεξιλόγιο μεταξύ αρκετών εκ των
συμμετεχόντων στο κίνημα, δεν μπορούν να βρουν εφαρμογή με τρόπο αυτόματο20. Πρέπει
να προσαρμοστούν κατά περίπτωση σε συγκεκριμένες πολιτικές περιστάσεις και συλλογικά
οράματα. Ο λόγος που συγκροτεί το κίνημα της Νέας Αυτοδιοίκησης σε καμία περίπτωση δεν
συνιστά μια έτοιμη φόρμουλα. Αντίθετα, είναι ακριβώς σε πραγματικές πολιτικές συνθήκες που
συγκεκριμένες έννοιες, μέθοδοι, παραδόσεις και τρόποι λήψης αποφάσεων αποκτούν γόνιμο
περιεχόμενο.

3. ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΑΡΤΗ

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η έκταση της γεωγραφικής διασποράς των πόλεων και
περιφερειών που εντάσσονται στο κίνημα, θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε ορισμένες
περιπτώσεις. Τα σημεία στο χάρτη είναι πολλά και διαρκώς αυξανόμενα, με ρυθμό που δεν είναι
πάντα εύκολο να αποτυπωθεί. Καθεμιά από αυτές τις ιστορίες είναι μοναδική, δεν υπάρχει
ένα μόνο ριζοσπαστικό μοντέλο νέας αυτοδιοίκησης αλλά μια δέσμη αρχών και πρακτικών
που όλοι μοιράζονται. Έχει πλέον δημιουργηθεί μια βεντάλια πολιτικών που εφαρμόζονται
κατά περίπτωση, ανάλογα με τις εκάστοτε προτεραιότητες και τις ανάγκες. Δεν είναι λίγες
άλλωστε οι περιπτώσεις όπου, παρότι οι πλατφόρμες πολιτών που συμμετέχουν στο κίνημα δεν
κατόρθωσαν να κερδίσουν την πλειοψηφία στο δήμο, η παρουσία τους στο δημοτικό συμβούλιο
λειτούργησε ως καταλύτης, ωθώντας στην εφαρμογή πολιτικών που εντάσσονται στην ατζέντα
του κινήματος:
18

Ιδιαίτερα συνεισέφερε το έργο θεωρητικών που επανέφεραν δυναμικά τη θεματική των κοινών όπως ο Y. Benkler και ο M.
Bauwens και οργανισμών όπως το Commons Transition European ή το European Commons Assembly.
19
Το θεωρητικό υπόβαθρο αποτελούν έργα όπως το Libertarian Municipalism του Bookchin, το Right tο the City του Lefebvre
ή το Rebel Cities του Harvey, που συνιστούν αναφορές και τη βάση για τη συγκρότηση ενός κοινού θεωρητικού πλαισίου. Στις
ΗΠΑ το κίνημα είναι περισσότερο συνδεδεμένο με τον M. Bookchin, θεωρητικό της κοινωνικής οικολογίας, ο οποίος ήταν και
ο πρώτος που εισήγαγε τον όρο «municipalism», ενώ στην Ευρώπη οι αναφορές του έχουν να κάνουν περισσότερο με τα κοινά,
την κοινωνική οικονομία και τις πρακτικές (P2P: M. Bookchin, 1992, Libertarian Municipalism: An overview, Society and
Nature1, σ.1-13. H. Lefebvre, 1996, The Right to the City, Writings on Cities, Cambridge, Massachusetts: Wiley-Blackwell. D.
Harvey, 2013, Εξεγερμένες πόλεις, εκ. ΚΨΜ, Αθήνα. D. Bookchin, Ιούλιος 2017, Radical Municipalism: The Future we deserve,
ROAR Magazine - https://roarmag.org/magazine/debbie-bookchin-municipalism-rebel-cities/).
20

V. Rubio-Pueyo, Δεκέμβριος 2017, Municipalism in Spain: From Barcelona to Madrid and beyond, Rosa Luxemburg Stiftung, New York Office, σελ. 6-8.
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• Στην Ισπανία οι πλατφόρμες πολιτών που κέρδισαν τους δήμους αντιστρέφουν τα μέτρα
λιτότητας και αποκεντρώνουν βασικές υπηρεσίες, κάνοντας ταυτόχρονα πράξη μία φεμινιστική
οπτική στη δημόσια ζωή. Το δίκτυο που έχουν συγκροτήσει διαδραμάτισε επίσης σημαντικό
ρόλο στην αμφισβήτηση της πολιτικής της κυβέρνησης Ραχόι σε θέματα όπως η μετανάστευση
και η στέγαση.
• Στη Σικελία είχαμε ένα πρώιμο παράδειγμα όταν το 2013 το Cambiamo Messina dal Basso
κέρδισε την πλειοψηφία στο δήμο της Μεσίνα. Ακολούθησε πλήθος ιταλικών πόλεων, με
γνωστότερη την περίπτωση της Νάπολης, όπου ένας συνασπισμός της κοινότητας, υπό την
ηγεσία του δημάρχου Luigi de Magistris, ανέπτυξε καινοτόμους τρόπους εκδημοκρατισμού των
αστικών κοινών και αντέδρασε στα σχέδια αστικής ανάπτυξης της κεντρικής κυβέρνησης22.
• Αλλού ο κοινοτισμός διερευνάται ως στρατηγική για
το μέλλον, ως απάντηση στις αποτυχίες και τα όρια
της εθνικής πολιτικής. Στη Γαλλία, για παράδειγμα,
ακτιβιστές-μέλη του κινήματος Nuit Debout, που το
2016 καταλάμβαναν τις πλατείες διαμαρτυρόμενοι
ενάντια στην προωθούμενη εργατική νομοθεσία,
σκέφτονται να ακολουθήσουν το παράδειγμα
της Ισπανίας και να συμμετάσχουν στις τοπικές
εκλογές του 2020. Η αριστερο-πράσινη συμμαχία
πολιτών RCGE, που έχει την πλειοψηφία στο δήμο
της Γκρενόμπλ, και η Autrement pour Saillans στη
μικρή πόλη Saillans θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν
ως πιθανές πηγές έμπνευσης. Τα σχήματα αυτά
υποστηρίζουν ότι μετά από τις τελευταίες προεδρικές
εκλογές, που όρισαν το δίλημμα ανάμεσα σε έναν
νεοφιλελεύθερο και έναν ακροδεξιό υποψήφιο, είναι
επιτακτική ανάγκη να ακουστεί δυνατά ότι υπάρχουν
εναλλακτικές λύσεις σε τοπικό επίπεδο.
• Στην Πολωνία, όπου κυριαρχεί η αυταρχική Δεξιά, υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια ένα κίνημα
κοινοτισμού 23. Το Congress of Urban Movements ιδρύθηκε το 2011, συγκεντρώνοντας διάφορες
οργανώσεις που εργάζονται σε τοπικό επίπεδο. Ορισμένες πλατφόρμες πολιτών που συμμετείχαν
σε αυτή την προσπάθεια πήραν μέρος στις τοπικές εκλογές το 2014 και συγκέντρωσαν έδρες σε
έξι δημοτικά συμβούλια και σε περιφερειακά συμβούλια στη Βαρσοβία, ενώ κέρδισαν το δήμο
του Gorzow Wielkopolski.
• Στις ΗΠΑ η νίκη του Τραμπ έδωσε νέα ώθηση στους υποστηρικτές του Σάντερς σχετικά με
τις δυνατότητες των πόλεων ως τόπων αντίστασης και μετασχηματισμού. Ο ίδιος ο Σάντερς
δήλωσε ότι το επόμενο βήμα για την κίνησή του είναι να οργανωθεί σε τοπικό επίπεδο και να
στηρίξει υποψηφίους για τις τοπικές κοινότητες. Το Working Families Party, το οποίο στήριξε
τον Σάντερς το 2016, εργάζεται σθεναρά για να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική σε τοπικές και
πολιτειακές εκλογές. Στις ΗΠΑ, όπως και στη Γαλλία, υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις
πλατφορμών κοινοτισμού –όπως το Richmond for All στην Καλιφόρνια και το People’s Assembly στο Τζάκσον του Μισισιπή– που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πρότυπα για μια
ευρύτερη κίνηση σε εθνικό επίπεδο. Δημοτικά συμβούλια σε πόλεις όπως το Σαν Φρανσίσκο, η
Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και το Σικάγο επενδύουν διαρκώς πόρους στην ανάπτυξη των εργατικών
συνεταιρισμών,ενώ ταυτόχρονα μεταβιβάζουν μέρος της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών,
μέσω των συμμετοχικών προϋπολογισμών, στους πολίτες. Και οι δύο πλατφόρμες αγωνίζονται
τόσο για την ενίσχυση της συμμετοχής των μεταναστών χωρίς χαρτιά στην πολιτική σφαίρα όσο
και για τη βελτίωση της καθημερινής τους ζωή και των οικονομικών τους δυνατοτήτων.
21
Περισσότερα για την περίπτωση της Σικελίας: A. Sakalis, F. Alagna, Νοεμβριος 2015, How to change a city from the bottom
up: An Italian example, Open Democracy - https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/federico-alagna/how-tochange-city-from-bottom-up-italian-example.
22

D. Bollier, Μάρτιος 2012, The Mayor of Naples champions the commons – http://www.bollier.org/mayor-naples-champions-commons.

23

I. Stokfiszewski, Δεκέμβριος 2014, The rise of Poland’s urban movement, Aljazeera - https://www.aljazeera.com/indepth/
opinion/2014/12/rise-poland-urban-movement-2014129899563822.html.
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• Στη Λατινική Αμερική τα κοινοτικά κινήματα δίνουν ελπίδα σε ένα πλαίσιο εθνικής
στασιμότητας ή κρίσης. Το 2016 η A. C. de Freitas της πλατφόρμας πολιτών Cidade que Queremos κέρδισε περισσότερες ψήφους από κάθε άλλον υποψήφιο για το δημοτικό συμβούλιο στο
Belo Horizonte της Βραζιλίας, ενώ ο J. Sharpe, πρώην ακτιβιστής του φοιτητικού κινήματος,
που υποστηρίχθηκε από μια πλατφόρμα πολιτών (Movimiento de Autonomista), κέρδισε το
δημοτικό συμβούλιο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Χιλής, του Βαλπαραΐσο, εκφράζοντας
τη γενικευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια για τη διαφθορά των μεγάλων κομμάτων.
• Στη Βυρηττό η αντιφονταμενταλιστική-αντικαθεστωτική πλατφόρμα Beirut Madinati
οργάνωσε τις γειτονιές σε μια ισχυρή ενιαία ομπρέλα, κερδίζοντας περίπου το 30% του δημοτικού
συμβουλίου το 2016.
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4. ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

έραν της ενδεικτικής απαρίθμησης, αξίζει τον κόπο να εξετάσουμε αναλυτικότερα τις
πολιτικές που εφαρμόζονται και το θεσμικό πλαίσιο που τις υποστηρίζει σε ορισμένες
εμβληματικές περιπτώσεις. Επιλέγουμε την περίπτωση της Ισπανίας, καθώς είναι η
πιο γνωστή και η στενότερα συνδεδεμένη με το κίνημα της Νέας Αυτοδιοίκησης, με έμφαση
στην πόλη της Βαρκελώνης, η οποία πρωτοστάτησε στη δημιουργία της ομπρέλας συντονισμού
Fearless Cities. Στην Ιταλία ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις της Μπολόνια
και της Νάπολης, ιδίως όσον αφορά το νομικό πλαίσιο που επεξεργάστηκαν, με έμφαση στον
Κανονισμό της Μπολόνια (Bolognia Regulation), που αποτέλεσε οδηγό για πολλές ιταλικές
πόλεις αλλά και τη βάση για τη διαχείριση δημοτικών πόρων ως κοινών αγαθών.

4.1. Ισπανία
Η συζήτηση σχετικά με τον όρο «new
municipalism» είχε ως αφετηρία
ένα συγκεκριμένο πολιτικό γεγονός:
τα αποτελέσματα των ισπανικών
αυτοδιοικητικών
εκλογών
του
Μαΐου του 2015, που ανέδειξαν μια νέα
κατηγορία υποψηφίων προερχόμενων
από τις πλατφόρμες πολιτών. Σε
ορισμένες πόλεις, όπως η Μαδρίτη, η
Βαρκελώνη, η Βαλένθια, η Σαραγόσα
και η Λα Κορούνια, τα σχήματα
αυτά διοικούν σήμερα τους δήμους,
ενώ σε άλλες συνιστούν τη βασική
αντιπολιτευτική δύναμη.
Στα πρώτα του βήματα το φαινόμενο αυτό συνδέθηκε με την ανάδυση νέων πολιτικών
δυνάμεων σε εθνική κλίμακα24 . Οι Podemos υπήρξαν σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις
μέρος των συμμαχιών που συγκρότησαν τις πλατφόρμες πολιτών. Την ίδια στιγμή, η εκλογική
δυναμική αυτών των σχηματισμών δεν μπορεί να γίνει κατανοητή έξω από το ιστορικό γεγονός
των μαζικών κοινωνικών κινημάτων της περιόδου, όπως το 15M το 2011, ενώ αναμφίβολα
συνδέεται και με τις πολιτικές λιτότητας και τις συνέπειές τους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
κρίσης διαχείρισης και των αστικών περιοχών. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι η Α. Colau,
πρώην εκπρόσωπος του κινήματος για το δικαίωμα στην κατοικία -με έντονη ακτιβιστική
δράση και εντυπωσιακά αποτελέσματα ενάντια στις εξώσεις που εκείνη την περίοδο λάμβαναν
χώρα με πρωτόγνωρη συχνότητα- τέθηκε επικεφαλής της πλατφόρμας πολιτών Barcelona en
Comù (BComu) επανατοποθέτησε τα όρια στο συλλογικό πολιτικό φαντασιακό σχετικά με την
εκπροσώπηση.
24

V. Rubio-Pueyo, Δεκέμβριος 2017, Municipalism in Spain: From Barcelona to Madrid and beyond, Rosa Luxemburg Stiftung, New York Office.
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Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι η Α. Colau, πρώην εκπρόσωπος του κινήματος για το δικαίωμα
στην κατοικία -με έντονη ακτιβιστική δράση και εντυπωσιακά αποτελέσματα ενάντια στις
εξώσεις που εκείνη την περίοδο λάμβαναν χώρα με πρωτόγνωρη συχνότητα- τέθηκε επικεφαλής
της πλατφόρμας πολιτών Barcelona en Comù (BComu) επανατοποθέτησε τα όρια στο συλλογικό
πολιτικό φαντασιακό σχετικά με την εκπροσώπηση.

Στη Βαρκελώνη η πλατφόρμα πολιτών ξεκίνησε το έργο της δημιουργώντας έναν «ηθικό
κανονισμό» για τον διαρκή λαϊκό έλεγχο των αιρετών με στόχο την αποφυγή «θεσμοποίησής
τους»25. Το πρόγραμμα συνδιοίκησης του δήμου περιλαμβάνει δράσεις για την αντιμετώπιση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως μέτρα για την παύση των εξώσεων, επιβολή προστίμων
στις τράπεζες που αφήνουν άδεια ακίνητα διαφορετικών χρήσεων, επιδότηση του κόστους
ενέργειας και των μετακινήσεων των ανέργων ή όσων έχουν απολαβές χαμηλότερες του
κατώτατου μισθού. Πειραματίζονται με νέες μορφές συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων με βάση
τις λαϊκές συνελεύσεις γειτονιάς, όπως στην περίπτωση επαναχάραξης της στρατηγικής της
πόλης για τον τουρισμό. Στη Μαδρίτη ο δήμος δημιούργησε τη «θέση του πολίτη» στο δημοτικό
συμβούλιο, που δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους δημότες να συμμετέχουν ισότιμα
και να λαμβάνουν το λόγο, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της
οποίας μπορούν οι κάτοικοι να μοιράζονται τις ιδέες τους για την πόλη.
Παρά τις «γρήγορες νίκες» τους, οι πλατφόρμες πολιτών έρχονται αντιμέτωπες με τους
περιορισμούς δικαιοδοσίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η κυβέρνηση Ραχόι νομοθέτησε
μέτρα που επανέφεραν στα χέρια της εξουσίες που είχαν αποκεντρωθεί, ενώ ταυτόχρονα
περιορίζουν τον προϋπολογισμό των δήμων. Επιπλέον, πολλοί από τους στόχους του κινήματος,
από την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών έως τις οικονομικές εναλλακτικές στον
χρηματιστικοποιημένο καπιταλισμό, καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες που
διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο. Πρωτοβουλίες δικτύωσης όπως το Refugee Cities ή το Stop TTIP Zone, στις οποίες αναφερθήκαμε παραπάνω, δίνουν τη δυνατότητα
συντονισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με περιορισμένες τοπικές
εξουσίες και πόρους, δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι αξιοποιούν το πολιτικό τους κεφάλαιο
προκειμένου να αλλάξουν τους όρους και την ατζέντα του πολιτικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο.
25

M. Bauwens & V. Niaros, 2017, Changing Societies through Urban Commons, P2P Foundation, σ. 34-37.
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4.1.1. Συνεργατική οικονομία και νέες τεχνολογίες
στην υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Από την πρώτη στιγμή, η πλατφόρμα πολιτών BComú εισήγαγε καινοτόμες εφαρμοσμένες
πολιτικές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υποστήριξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (ΚΑΛΟ) και του Σχεδίου Προώθησής της27. Το σχέδιο περιλαμβάνει πολιτικές
που ανταποκρίνονται σε δύο βασικούς στόχους: (α) την ανάδυση νέων πρωτοβουλιών και τη
μετατροπή παραδοσιακών εμπορικών εταιρειών σε επιχειρήσεις ΚΑΛΟ και (β) την ενίσχυση
των υφιστάμενων πρωτοβουλιών ΚΑΛΟ και τη διευκόλυνση του μεταξύ τους συντονισμού28.
Ο δήμος θέσπισε ένα πλαίσιο διαλόγου για τις πολιτικές ΚΑΛΟ σε τέσσερα επίπεδα29:
• Ένα εσωτερικό σώμα, που συντονίζει θέματα σχετικά με τις μεταφορές, την κατοικία, τον
τουρισμό και την εργασία, λειτουργεί εντός του δημοτικού συμβουλίου.
• Το δημοτικό συμβούλιο και εκπρόσωποι της ΚΑΛΟ εργάζονται από κοινού στο πλαίσιο της
ομάδας εργασίας BarCola30. Η ομάδα συναντιέται σχεδόν κάθε μήνα για να αξιολογήσει
την πρόοδο στον τομέα, να προτείνει πολιτικές και να ενισχύσει το διάλογο ανάμεσα στις
πρωτοβουλίες ΚΑΛΟ και την προσανατολισμένη στα κοινά παραγωγή.
• Το 2016 διοργανώθηκε το Procomuns με στόχο την υποβολή προτάσεων σχετικών με την
ΚΑΛΟ προς το δημοτικό συμβούλιο. Συμμετείχαν 400 δημότες και κατατέθηκαν 120 προτάσεις31.
• Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Decidim Barcelona, που περιλαμβάνει περισσότερες
από 10.000 προτάσεις και 25.000 εγγεγραμμένους χρήστες32, οι δημότες συνδημιουργούν το
Δημοτικό Σχέδιο Δράσης για την πόλη.

26

M. Bauwens & V. Niaros, 2017, ό.π., σ.34-36.

27
Για την εκπόνηση του Σχεδίου Προώθησης, το οποίο περιελάμβανε συγκεκριμένο τμήμα για τα κοινά αγαθά, διοργανώθηκαν
περισσότερες από εκατό συναντήσεις. Στις διαβουλεύσεις αντιπροσωπεύονταν οι παρακάτω τομείς: κοινωνική και αλληλέγγυα
οικονομία, συνεργατική οικονομία των κοινών, δημότες (περισσότερες από 300 προτάσεις πολιτών ελήφθησαν υπόψη), τμήματα
του δημοτικού συμβουλίου και άλλες σχετικές πηγές (π.χ. κείμενα προερχόμενα από τον τοπικό και διεθνή τομέα ΚΑΛΟ) - https://www.slideshare.net/Barcelona_cat/the-impetus-plan-for-the-social-and-solidarity-economy-20162019.

A juntament de Barcelona, 2017.

28

29

A. Bergren-Miller, 2017. Barcelona crowdsourced its sharing economy policies: Can other cities do the same?, Shareable.

30

http://procomuns.net/en/about-2/barcola/.

31

http://procomuns.net/en/.

32

https://www.decidim.barcelona/.
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Ως αποτέλεσμα των διαδικασιών από κοινού σχεδιασμού του πλαισίου πολιτικών για την
ΚΑΛΟ, η Βαρκελώνη υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης για τη Συνεργατική Οικονομία με εξαιρετικά
αποτελέσματα, ενώ μέσα από ένα ακόμη καινοτόμο πρόγραμμα περιόρισε την κίνηση σε
συγκεκριμένο αριθμό μεγάλων δρόμων, μειώνοντας δραστικά τη μόλυνση και μετατρέποντας
τους μικρότερους δρόμους της πόλης σε «χώρους των πολιτών»33.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η χρήση των διαδικτυακών εργαλείων συντονισμού και
διαβούλευσης δεν αφέθηκε στην τύχη της απλά με τη δημιουργία μίας ψηφιακής πλατφόρμας.
Το BComú χρηματοδότησε επιπλέον το Ateneus de Fabricació, ένα δίκτυο δημόσιων FabLabs, με στόχο τη διασπορά τους σε κάθε γειτονιά ως μέρος της δημόσιας υποδομής. Οι χώροι
αυτοί παρέχουν πρόσβαση σε μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας και προωθούν τη μάθηση στην
ψηφιακή παραγωγή. Ο τελικός στόχος είναι οι δημότες να αναπτύξουν την κατάλληλη ψηφιακή
κατάρτιση και να δημιουργήσουν κοινωνικά καινοτόμους τρόπους για να βελτιώσουν τις ζωές
και τις γειτονιές τους.
Οι πόλεις που εντάσσονται στο δίκτυο των Fearless Cities έχουν δώσει πολύ μεγάλη έμφαση
στις νέες τεχνολογίες που λειτουργούν ως εργαλεία συμμετοχής και αξιοποίησης των ψηφιακών
δεδομένων. Ωστόσο, έχουν απομακρυνθεί από τη γνωστή με τον όρο «smart cities» πρόταση,
υποστηρίζοντας ότι αντιλαμβάνεται την πόλη ως ένα πλέγμα ροής ψηφιακών δεδομένων τα
οποία αποσπούν ιδιωτικοί επιχειρηματικοί κολοσσοί και οι εφαρμογές τους34. Αντίθετα, τα νέα
αυτοδιοικητικά σχήματα αντιλαμβάνονται την τεχνολογία ως ένα οικοσύστημα δικτύων και
ψηφιακών δεδομένων που μπορούν να αξιοποιήσουν οι υπηρεσίες του δήμου προκειμένου να
εντοπίσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής, να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
να υποστηρίξουν συνεργατικά εγχειρήματα και να ενισχύσουν την αυτοδιαχείριση από την
πλευρά των πρωτοβουλιών των πολιτών35. Τα τεχνολογικά συστήματα που εφαρμόζονται με
μεγάλη επιτυχία σε πόλεις όπως η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη διέπονται από τις βασικές αρχές
της ανοικτότητας (openness), της δημοκρατικής συμμετοχής και της δημόσιας ιδιοκτησίας
των ψηφιακών δεδομένων. Τόσο η Μαδρίτη όσο και η Βαρκελώνη έχουν υιοθετήσει τη χρήση
ανοικτών δεδομένων και ανοιχτού και ελεύθερου λογισμικού για όλες τις λειτουργίες του δήμου.

33

M. Bausells, 2016. Superblocks to the rescue: Barcelona’s plan to give streets back to residents, The Guardian.

34

P. Mason, Οκτώβριος 2015, We can’t allow tech giants to rule smart cities, The Guardian.

35

E. Morozov & F. Bria, Ιανουάριος 2018, Rethinking the smart city: Democratising urban technology, Rosa Luxemburg
Stiftung, New York Office.
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4.2. Ιταλία
Στην Μπολόνια ξεκίνησε από το 2012 η προσπάθεια εφαρμογής πολιτικών που θα επέτρεπαν
τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης των πολιτών με την τοπική διοίκηση, με έμφαση στους
αστικούς πόρους και υπηρεσίες . Στο πλαίσιο του προγράμματος City as a Commons , που
υλοποιεί το Ινστιτούτο LabGov (Laboratory for the Governance of Commons) , η πόλη της
Μπολόνια εφάρμοσε για δύο χρόνια ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε τρεις γειτονιές. Ως αποτέλεσμα
προέκυψε τον Φεβρουάριο του 2014 ο Κανονισμός της Μπολόνια για τα Αστικά Κοινά («The
Bologna Regulation on Civic Collaboration for the Urban Commons») . Ως «αστικά κοινά»
ορίζονται δημόσιοι χώροι, χώροι πρασίνου, εγκαταλελειμμένα κτίρια και άλλες υποδομές.
Ωστόσο, ο ορισμός διευρύνεται για να περιλάβει επίσης την ποιότητα ζωής στην πόλη και την
αντίληψη περί ανθρώπινης ευδοκίμησης.

4.2.1. Η πόλη ως συνεργατικό κοινωνικό οικοσύστημα
Το κεντρικό εργαλείο του Κανονισμού είναι το
σύμφωνο συνεργασίας, που επιτρέπει στο δήμο
να συμμετέχει σε συνέργειες με κατοίκους και
άλλους δρώντες (ΜΚΟ,τοπικούς επιχειρηματίες,
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
ερευνητικά ινστιτούτα και πολιτιστικούς φορείς)
με σκοπό τη «φροντίδα και τη βιωσιμότητα»
των αστικών κοινών. Ο Κανονισμός προβλέπει
επιπλέον την παροχή τεχνικής και οικονομικής
στήριξης σε αυτού του τύπου τις συνέργειες,
καθώς και κανόνες και οδηγίες σχετικά με τη
σημασία της συντήρησης των κοινών πόρων και
την εξασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας
και ανοιχτότητάς τους. Τέλος, εγγυάται την
υποστήριξη του δήμου στην πρόθεση των κατοίκων, των ιδιοκτητών και των επιχειρηματιών
να δημιουργήσουν συλλογικότητες σε επίπεδο δρόμου ή γειτονιάς με στόχο τη διαχείριση του
δημόσιου χώρου, των πάρκων και των εγκαταλελειμμένων χώρων.
Σε αυτό το πλαίσιο η πόλη γίνεται αντιληπτή ως ένα συνεργατικό κοινωνικό οικοσύστημα.
Αντί να τη βλέπουμε ως απόθεμα πόρων που καλούνται να διαχειριστούν οι πολιτικοί ή οι ειδικοί
της διοίκησης,ο Κανονισμός της Μπολόνια προωθεί Συμπράξεις μεταξύ Δημοσίου και Κοινών
(Public – Commons Partnerships, PCP) που προτρέπουν τους ανθρώπους να εργαστούν μαζί με
τρόπο οικείο και ευέλικτο40. Συνολικά, μπορεί να θεωρηθεί ένα εγχειρίδιο συνεργασίας πολιτών
και δημοσίου αλλά και ένα νέο όραμα διακυβέρνησης. Χρόνο με το χρόνο, δεκάδες δήμοι της
Ιταλίας υιοθετούν τον Κανονισμό και τις δυνατότητες που απελευθερώνει, συγκροτώντας ένα
μεγάλο αυτοδιοικητικό δίκτυο εντός της χώρας41. Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί εκατοντάδες
συμφωνίες συνεργασίας αυτού του τύπου. Ορισμένες από τις σημαντικότερες αφορούν42:
40

D. Bollier, Απρίλιος 2015, Bologna, a laboratory for urban communing - http://bollier.org/blog/bologna-laboratory-urbancommoning.

41

Μεταξύ αυτών και πόλεις όπως το Τορίνο, το Μιλάνο, η Ρώμη και η Φλωρεντία.
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• Προγράμματα ανάπλασης στις γειτονιές
• Ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου εστιατόρια και μπαρ έρχονται σε απευθείας συνεννόηση
με τους περίοικους προκειμένου να τεθούν οι κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης
και να συνεργαστούν για την ανάπλαση της κοινότητας.
• Ένα πρόγραμμα που αξιοποιεί τις ιδέες και τις ικανότητες των γονέων με στόχο τη βελτίωση
των παιδικών χαρών και των χώρων που χρησιμοποιούνται από μικρά παιδιά.
• Ένας οδηγός δημοτικού crowdfunding (χρηματοδότηση από το πλήθος) για την υποστήριξη
προγραμμάτων που δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει επαρκώς ο δήμος.
• Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δημιουργίας αστικών κήπων.
• Ψηφιακές πλατφόρμες που συγκροτούνται για την υποστήριξη προγραμμάτων που συνδέονται
με τα κοινά οποιουδήποτε τύπου.
Επιπλέον, μια σειρά από προγράμματα στο πλαίσια των Συμπράξεων Δημοσίου – Κοινών έχουν
ως στόχο την ενίσχυση των φτωχότερων πληθυσμιακών στρωμάτων της πόλης43.
Από το 2015 το LabGov συντόνισε τη δεύτερη φάση του προγράμματος της Μπολόνια (COBologna) με στόχο την ενσωμάτωση των αρχών διακυβέρνησης που διέπουν τα αστικά κοινά
και σε άλλες εφαρμοσμένες πολιτικές του δήμου44. Στην καρδιά του προγράμματος βρίσκεται
η δημιουργία του Γραφείου Αστικής Δημιουργικότητας. Πρόκειται για ένα εργαστήριο
πολιτικής καινοτομίας, στημένο ως δομή συνεργασίας ενταγμένη στις διοικητικές υπηρεσίες
του Δήμου.
Την ίδια στιγμή εφαρμόζονται επιπλέον πολιτικές που ενισχύουν τα κοινά αγαθά. Έχει, για
παράδειγμα, τεθεί σε εφαρμογή ένα συνεκτικό σχέδιο χρήσης εγκαταλελειμμένων ή εκτός
χρήσης δημόσιων πόρων για τη διαχείρισή τους ως συνεργατικών χώρων45, ενώ σε εξέλιξη
βρίσκεται μια διαδικασία συνεργατικού σχεδιασμού σε επίπεδο γειτονιάς που αποσκοπεί στο να
διαγνώσει τι επιθυμούν οι κοινότητες να διαχειριστούν ως κοινό προκειμένου στη συνέχεια να
σχεδιαστούν από κοινού οι απαραίτητες φόρμες για τη διαχείριση των αστικών κοινών46.

42

https://www.commondreams.org/views/2016/02/13/city-commons-flint-italy.

43

Μεταξύ άλλων: http://www.reusewithlove.org, http://www.socialstreet.it.

44

Οι ενέργειες του προγράμματος CO-Bologna καλύπτουν τρεις θεματικές: ζούμε μαζί (συνεργατικές υπηρεσίες),
αναπτυσσόμαστε μαζί (συνεργατική επιχειρηματικότητα), κατασκευάζουμε μαζί (συνεργατική παραγωγή). Περισσότερα στο:
http://co-bologna.it.

45

http://www.incredibol.net/en/

46

http://www.urbancenterbologna.it/en/collaborare-bologna-en.
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4.2.2. Τα κοινά ως ανθρώπινο δικαίωμα
Την ίδια σχεδόν περίοδο η πλατφόρμα πολιτών Massa Critica στη Νάπολη έλαβε το 65% των
ψήφων στις τοπικές εκλογές το 2011 και η ο δήμος της Νάπολης έγινε ο πρώτος που άλλαξε
το καταστατικό του, αναγνωρίζοντας τα κοινά αγαθά και την προστασία τους ως θεμελιακό
ανθρώπινο δικαίωμα47. Το 2016 ο δήμος δημιούργησε το Τμήμα Κοινών Αγαθών, με στόχο την
ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 48.
Επιπλέον, θεσμοθέτησε ένα Παρατηρητήριο Μόνιμων Κατοίκων για τα Κοινά, αρμόδιο για την
ανάλυση και τις προτάσεις νέων προγραμμάτων, καθώς και τον έλεγχο της διαχείρισης και της
προστασίας τους. Αποτελείται από έντεκα μέλη, ειδικούς σε νομικά, οικονομικά, κοινωνικά και
περιβαλλοντικά ζητήματα. Επτά από αυτούς τοποθετούνται απευθείας από τον δήμαρχο, ενώ
τέσσερις δημότες επιλέγονται μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Επιπλέον, ο δήμαρχος έχει
διορίσει έναν Αξιολογητή των Κοινών, με βασική αρμοδιότητα την ανάκτηση της δημόσιας
διαχείρισης του νερού αλλά και τον εντοπισμό νέων πόρων και υπηρεσιών που μπορεί ο δήμος
να διαχειριστεί ως κοινά.

4.2.3. Τα «νέα κοινά»
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αναγνώριση επτά δημόσιων ιδιοκτησιών κατειλημμένων
από δημότες και συλλογικούς φορείς ως «αναδυόμενα κοινά και αναπτυσσόμενα αστικά
περιβάλλοντα» με ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και με στόχο «την καταγραφή τομέων
καίριας σημασίας για το αστικό πλαίσιο, εντασσόμενων στην κατηγορία των κοινών»49 . Πρόκειται
για κοινωνικά κέντρα που για χρόνια αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά των κοινωνικών κινημάτων,
ορισμένα από τα οποία βρίσκονται πλέον υπό την απειλή ιδιωτικοποίησης. Το ψήφισμα εισάγει
ως επιπλέον κριτήριο αποτίμησης της αξίας των ακινήτων την κοινωνική αξία της εμπειρίας
συνδιαχείρισης των κατειλημμένων χώρων –κάτι εντελώς εκτός της νεοφιλελεύθερης λογικής
και απόλυτα ριζοσπαστικό σε αξιακό επίπεδο–, ενώ αναγνωρίζει τους δημόσιους χώρους ως
μέρος μιας σταθερής διαδικασίας ενεργού ακρόασης και παρακολούθησης της πόλης και των
απαιτήσεών της, σε σχέση με τη συλλογική χρήση των χώρων και την προστασία των κοινών.
Ο ρόλος του Τμήματος Κοινών Αγαθών σε αυτή τη διαδικασία είναι να νομιμοποιεί τα κατειλημμένα
κτίρια μέσα στη λειτουργία της πόλης και να οργανώνει διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης
εντός αυτών, όπου οι δημότες μοιράζονται την εξουσία λήψης αποφάσεων με τη δημοτική αρχή50
. Στις αιτιάσεις ότι ο δήμος νομιμοποιεί «παράνομες καταλήψεις δημόσιων κτιρίων» ο δήμαρχος
L. de Magistris απαντάει: «Δεν πρόκειται για κατειλημμένους αλλά για απελευθερωμένους χώρους. Όταν
μια ομάδα δημοτών τα αναλαμβάνει, τα καθαρίζει, τα επισκευάζει και τα ανοίγει στην κοινότητα με κοινωνικές,
αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, τότε αυτοί οι χώροι επιστρέφουν στους δημότες. Πρόκειται για τα
νέα κοινά, κι έτσι πρέπει να τα μεταχειριζόμαστε»51 .
47

Με τον όρο «κοινά αγαθά» νοούνται εδώ οι υλικοί και άυλοι πόροι συλλογικής ιδιοκτησίας η διαχείριση των οποίων γίνεται
με τρόπο συμμετοχικό, ώστε να εξασφαλιστεί η συλλογική πρόσβαση και διατήρησή τους για τις επόμενες γενιές: http://www.
bollier.org/mayor-naples-champions-commons.

48

Το Τμήμα είναι ταυτόχρονα υπεύθυνο για ζητήματα που συνδέονται με τα κοινά αγαθά όπως περιπτώσεις αποκλεισμού,
ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, δημοκρατίας, συμμετοχής, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και αντιπροσώπευσης. M. Cillero,
Απρίλιος 2017, What makes an empty street in Naples a “common good”?, Krytyka Politychna & European Alternatives http://politicalcritique.org/world/2017/naples-common-good-empty-buildings/.
49

Government Resolution no. 446/2016.

50

Ωστόσο, αυτό που παραμένει ασαφές είναι το ποιος έχει επισήμως την ευθύνη για τη συντήρηση του χώρου: ο δήμος, οι χρήστες
της κατάληψης ή και οι δύο; Το ψήφισμα ορίζει ότι «όποιο άτομο ή φορέας αναλαμβάνει την προσωρινή επιμέλεια διαχείρισης
ιδιοκτησίας που συνιστά δημοτικό πόρο χαρακτηρισμένο ως κοινό αγαθό οφείλει να εξασφαλίζει την καλή λειτουργία, την
αμεροληψία, την ορθολογική διαχείριση και την αποδοτικότητα στη διαχείριση των πόρων, με στόχο την εξυπηρέτηση του κοινού
συμφέροντος».
51

https://urbaninstitute.group.shef.ac.uk/fearless-cities-the-new-urban-movements/.
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5. ΑΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΑ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΓΛΩΣΣΑ
Ή ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Από το 2000 οι ευρωπαϊκοί δήμοι άρχισαν να έχουν πρόσβαση στην αγορά παραγώγων, ενώ
ταυτόχρονα μειώθηκε η μεταφορά κρατικών πόρων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση52. Αυτό είχε
ως αποτέλεσμα την εκθετική αύξηση των χρεωμένων δήμων, επαρχιών και περιφερειών. Κατά
τον ίδιο τρόπο, η εφαρμογή των κανόνων λιτότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να μην
ιδωθεί ως δομική συνέπεια των ευρωπαϊκών πολιτικών περιορισμού των δημόσιων δαπανών –
οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μη παραγωγικές– στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών και ακόμα
περισσότερο στις προνοιακές λειτουργίες. Το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών ήταν η αύξηση
της πίεσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο υποβιβασμός της τοπικής αυτονομίας σε εξαρτώμενη
μεταβλητή, σε λειτουργία υποκείμενη και αποκλειστικά εκτελεστική των αποφάσεων μείωσης των
δημόσιων δαπανών σε εθνικό επίπεδο. Την ίδια περίοδο σημειώθηκε μαζική μεταφορά ολοένα
διογκούμενου δημόσιου πλούτου –τόσο σε χρηματική μορφή όσο και έμμεσα, με την παράδοση
των υπηρεσιών πρόνοιας και όσων σχετίζονταν με τα βασικά αγαθά– σε ιδιώτες και παρασιτικά
κυκλώματα53.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μεγάλο μέρος των πρόσφατων κοινωνικών αγώνων πήρε τη
μορφή αστικών κινημάτων αντίστασης και εναλλακτικών «από τα κάτω» μορφωμάτων που ήρθαν
αντιμέτωπα με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές όπως οι αγώνες για την πρόσβαση στην κατοικία
και την προστασία των προνοιακών υπηρεσιών, τη δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης για την
αντιμετώπιση της φτώχειας και τον έλεγχο του διδύμου υποβάθμιση /ανάπλαση των γειτονιών ή
οι κινητοποιήσεις ενάντια σε γιγαντιαία κερδοσκοπικά έργα υποδομών. Την πολιτική παράδοση
αυτών των αγώνων και κινητοποιήσεων μπόρεσαν να εκφράσουν το κίνημα της Νέας
Αυτοδιοίκησης και οι πλατφόρμες πολιτών που διεκδίκησαν τη διοίκηση των πόλεων. Τα
εγχειρήματα αυτά συνέθεσαν τις συμβολές διαφορετικών κοινωνικών κινημάτων και οργάνωσαν
τη σύνδεση αυτών, καθώς και πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών, με παλιές και νέες
πολιτικές δυνάμεις. Ουσιαστικά μετέτρεψαν κοινωνικές συμμαχίες σε πολιτικές. Ωστόσο, τίποτα
από τα παραπάνω δεν συνιστά συγκροτημένη και συνολική πολιτική πρόταση ή σχέδιο,
πράγμα που μπορεί να εκληφθεί τόσο ως αδυναμία όσο και ως δύναμη. Κάποιοι αναφέρονται
στις πλατφόρμες πολιτών ως «πειραματικές φόρμες μετάβασης που συγκροτούν μια νέα πολιτική
γλώσσα, διευρύνοντας το μετανεοφιλελεύθερο (post-newliberal) συλλογικό φαντασιακό»54.

52

http://politicalcritique.org/world/2017/from-citizen-platforms-to-fearless-cities-europes-new-municipalism/.

53

Μια εκτεταμένη μελέτη των συνεπειών αυτής της τάσης και της προσπάθειας αντιστροφής της στο S. Kishimoto & O. Petitijean (ed.), Ιούνιος 2017, Reclaiming Public Services: How cities and citizens are turning back privatisation, Transnational
Institute (TNI), Multinationals Observatory, Austrian Federal Chamber of Labour (AK), European Federation of Public Service Unions (EPSU), Ingeniería Sin Fronteras Cataluña (ISF), Public Services International (PSI), Public Services International Research Unit (PSIRU), We Own It, Norwegian Union for Municipal and General Employees (Fagforbundet), Municipal
Services Project (MSP) and Canadian Union of Public Employees (CUPE).
54

V. Rubio-Pueyo, Δεκέμβριος 2017, ό.π., σελ.23.

19

Στην περίπτωση των κοινών τα κοινωνικά κινήματα και το κίνημα της Νέας Αυτοδιοίκησης
χρησιμοποιούν τον όρο με διαφοροποιημένα επίπεδα σαφήνειας και περιπλοκότητας. Η
εννοιολογική προσαρμοστικότητα και η ποικιλία στην κατανόηση του όρου προσφέρει τη
δυνατότητα να λειτουργήσει ως θεμέλιος λίθος σε ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο απορρίπτει
τις ιδιωτικοποιήσεις που προωθεί ο νεοφιλελευθερισμός και ταυτόχρονα αρνείται την
επιστροφή στη μονολιθική διαίρεση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού, που έχει χαρακτηρίσει
συχνά τις παραδόσεις της Αριστεράς. Το γεγονός ότι καπιταλιστικές πρωτοβουλίες επίσης
διερευνούν όλο και περισσότερο φόρμες συνεργασίας και προβάρουν το αφήγημα των κοινών
αγαθών δεν θα πρέπει να ωθήσει την Αριστερά στο να ετεροπροσδιοριστεί, εγκαταλείποντας ή
απορρίπτοντας αυτές τις έννοιες, αλλά αντίθετα να την κινητοποιήσει ώστε να εμπλακεί ενεργά
στον ιδεολογικό αγώνα προσδιορισμού του περιεχομένου τους55 . Αυτό που διακυβεύεται δεν είναι
η δημιουργία ή μη κοινοτήτων με πλήρη αυτάρκεια δομημένη γύρω από τα κοινά αλλά το άνοιγμα
μίας πολιτικής προσπάθειας στη δημόσια σφαίρα προσανατολισμένης συνολικά προς αυτά.
Πράγμα που προϋποθέτει την επανεξέταση των δημόσιων θεσμών –της λειτουργίας, των δομών
και της χρήσης τους– σε σχέση με το κοινό συμφέρον και την κοινωνική ενδυνάμωση, με στόχο
τη μετατροπή τους σε υποδομές υποστηρικτικές των κοινών.
Σε αστικό πλαίσιο αυτό μπορεί να σημαίνει τη συντεταγμένη προώθηση της κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας, τη μεταφορά της ευθύνης διαχείρισης γης, κτιρίων και χώρων σε
οργανώσεις της κοινότητας, θεσμικές διαδικασίες συνεργατικής διαχείρισης υπηρεσιών ή
την επαναδημοτικοποίηση κρίσιμων υπηρεσιών και αγαθών. Με άλλα λόγια, προϋποθέτει τη
μεταβίβαση εξουσίας από το κράτος στην κοινωνία και την ταυτόχρονη δημιουργία,
εκπαίδευση και ενδυνάμωση κοινωνικών δυνάμεων ικανών να αντεπεξέλθουν σε αυτόν
το ρόλο. Τα κοινά δεν είναι τόσο μια εκ των προτέρων προσδιορισμένη οντότητα όσο ένας τρόπος
«να γίνονται τα πράγματα», ένας τρόπος δράσης.

55

Th. Kotsaka, 2019, Commons Transition and the role of the State: A new question for the Left, Transform Yearbook
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