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TO ΔΕΛΤΊΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΑ

Μ

ε το Δελτίο Ευρωπαϊκών Εξελίξεων, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών
Πολιτικών ΕΝΑ επιλέγει να πάρει μέρος στον δημόσιο, συχνά συγκρουσιακό,
διάλογο γύρω από τα ευρωπαϊκά πράγματα.

Το Δελτίο εστιάζει σε θέματα που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον στην τρέχουσα
συγκυρία,συγχρόνως όμως η εξέλιξή τους αναμένεται να επηρεάσει μεσομακροπρόθεσμα
το μέλλον της Ευρώπης. Εκδίδεται μηνιαία, στο πλαίσιο της ευρύτερης δραστηριότητας
του Ινστιτούτου.
Στη βάση των αρχών της Ιδρυτικής Διακήρυξης του ΕΝΑ, το Δελτίο Ευρωπαϊκών
Εξελίξεων δεν θα στέκεται πολιτικά και κοινωνικά ουδέτερο απέναντι στα
γεγονότα, αλλά θα αναζητεί πειστικές απαντήσεις, σε προοδευτική κατεύθυνση,
στις ποικίλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το ευρω-ενωσιακό εγχείρημα.
Το αφετηριακό ερώτημα στο οποίο το Δελτίο επιχειρεί να απαντήσει δεν είναι το συχνά
διατυπούμενο «περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη;» αλλά το «ποια Ευρώπη θέλουμε;»
και το πώς αυτή μπορεί να οικοδομηθεί.
Η οικονομική κρίση λειτούργησε ως καταλύτης, επιταχύνοντας την προϊούσα
απομάκρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ιδρυτικές αξίες και αρχές της, από το
θεσμικό και κοινωνικό δημοκρατικό της κεκτημένο. Η κυριαρχία μιας τεχνοκρατικά
οριζόμενης πολιτικής και οικονομικής ορθοδοξίας απογυμνώνει το ευρωπαϊκό θεσμικό
οικοδόμημα από τις δημοκρατικές του λειτουργίες, θέτοντας εκ νέου, με πιεστικό τρόπο,
το ερώτημα της δημοκρατικής νομιμοποίησης των οργάνων και των αποφάσεων της
ΕΕ και της κοινωνικής γείωσης των πολιτικών της. Παράλληλα, με το ξέσπασμα και της
προσφυγικής κρίσης, οι αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας και
του πλουραλισμού, που λειτούργησαν στο παρελθόν προωθητικά για τη συνάντηση των
λαών της Ευρώπης σε μια προοδευτική κατεύθυνση, τίθενται πλέον υπό αμφισβήτηση.
Οι ιδέες και οι απόψεις που διατυπώνονται συναφώς είναι πολλές. Οι απαντήσεις που
επεξεργάζονται οι ευρωπαϊκές ελίτ μοιάζουν ωστόσο να αδυνατούν να προσεγγίσουν
το κρίσιμο ερώτημα: Πώς σκεφτόμαστε σήμερα (για) την Ευρώπη του αύριο; Την
Ευρώπη που θα ισχυροποιήσει τα δημοκρατικά της αντανακλαστικά, θα ανακτήσει
την εμπιστοσύνη των πολιτών, θα προτάξει τον κοινωνικό της χαρακτήρα και θα
αποκρούσει αποτελεσματικά τη διχαστική ρητορεία της ακροδεξιάς απειλής;
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ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΣΎΝΤΑΞΗΣ

γαλλογερμανική αντιπαράθεση, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην πρόσφατη
Σύνοδο Κορυφής, οι εξελίξεις στο Brexit, οι αβεβαιότητες στην Ισπανία, τα
διδάγματα που μπορεί να αντλήσει η ευρωπαϊκή Αριστερά από το επιτελείο
Σάντερς και η ανάγκη άμεσων δράσεων για το περιβάλλον περιλαμβάνονται στην ύλη του
Δελτίου Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #25.
Στη σκιά μιας γενικευμένης γαλλογερμανικής αντιπαράθεσης για τη λειτουργία της
Ευρωζώνης, οι πρώτες παράπλευρες απώλειες καταγράφονται σε βάρος της ευρωπαϊκής
προοπτικής της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Την ίδια στιγμή, η νέα εμπλοκή
στο Brexit θέτει εύλογα το ερώτημα αν η κόντρα Παρισιού – Βερολίνου θα υπονομεύσει
τη μέχρι τώρα ομόφωνη στάση των 27 απέναντι στο Λονδίνο.
Και ενώ στον ορίζοντα διαφαινόταν η κορύφωση του δράματος του Brexit, οι συντελεστές
αποφάσισαν να προσφύγουν σε ένα –μάλλον τετριμμένο– … plot twist της τελευταίας
στιγμής. Ενώ το κοινό δείχνει να έχει κουραστεί από την έλλειψη πρωτοτυπίας και
τις αέναες επαναλήψεις και να αδημονεί για τους τίτλους τέλους, ένας ακόμη κύκλος
επεισοδίων δεν μπορεί να αποκλειστεί.
Την ίδια ώρα, σε ναρκοπέδιο μετατρέπεται η εκλογική μάχη της 10ης Νοεμβρίου στην
Ισπανία μετά τη νέα όξυνση του καταλανικού ζητήματος, που έρχεται να προστεθεί στο
ούτως ή άλλως ρευστό σκηνικό σχετικά μετά τις κάλπες.
Η ευρωπαϊκή Αριστερά έχει πολλά να διδαχθεί από το επιτελείο Σάντερς το επόμενο
διάστημα. Σημαντικό εν προκειμένω είναι να γίνει απολύτως κατανοητό ότι τα
ευρωπαϊκά προβλήματα είναι παγκόσμια, ενώ τα κοινωνικά αιτήματα δεν περιορίζονται
σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές αλλά διατρέχουν τα παγκόσμια κοινωνικοοικονομικά συστήματα.
Η Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή έφερε στο προσκήνιο το
αίτημα της νέας γενιάς, στην Ευρώπη και διεθνώς, για άμεση δράση των κρατών στην
κατεύθυνση συντονισμένης προστασίας του πλανήτη από τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής. Το μήνυμα των δεκαεξάρηδων που διαδηλώνουν κάθε Παρασκευή προς τους
πολιτικούς είναι σαφές: Εάν περιμένετε να επιβάλουμε τη βούλησή μας με την ψήφο
μας, θα είναι πολύ αργά. Θέλουμε τα απαραίτητα μέτρα τώρα!
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ΓΑΛΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚH ΑΝΤΙΠΑΡAΘΕΣΗ
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Γιώργος Καπόπουλος, Δημοσιογράφος,
Συντονιστής Δελτίου Ευρωπαϊκών Εξελίξεων ΕΝΑ

ν η διαχείριση του Brexit –και πιο συγκεκριμένα η υλοποίηση της
Συμφωνίας του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον
με την Κομισιόν– δεν σκίαζε την επικαιρότητα, τότε η Σύνοδος Κορυφής
της 17ης - 18ης Οκτωβρίου θα είχε καταγραφεί ως η πρώτη, από τη Σύνοδο της
Νίκαιας τον Δεκέμβριο του 2000, ανοικτή γαλλογερμανική αντιπαράθεση.
Μια παράταση της εκκρεμότητας του Brexit, με τα σημερινά δεδομένα, θέτει το
ερώτημα αν η αντιπαράθεση του Παρισιού με το Βερολίνο δεν θα υπονομεύσει και
τη –δεδομένη μέχρι στιγμής– ομοφωνία των 27 για το απαγορευτικό κόστος μιας
ασύντακτης εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.
Πριν από δύο χρόνια, στους λόγους του στην Πνύκα και αμέσως μετά στη Σορβόννη,
ο Μακρόν συμπύκνωσε μια πρόταση εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
με επίκεντρο τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης με κεντρικό σημείο αναφοράς έναν
προϋπολογισμό που θα χρηματοδοτούσε αναπτυξιακές στρατηγικές, καθώς και με
τη δημιουργία Υπουργείου Οικονομικών και Κοινοβουλίου της Ευρωζώνης.
Η πρόταση προσέκρουσε στην αρνητική στάση της Γερμανίας, με τη Μέρκελ να
επικαλείται σε πρώτη φάση τη μετεκλογική αβεβαιότητα στο Βερολίνο και στη
συνέχεια να απονευρώνει σταδιακά –σε βαθμό ακύρωσης– την πρόταση Μακρόν.
Μια πρόταση που, για τη γερμανική πλευρά, καταπατούσε την κόκκινη γραμμή της
αποφυγής αμοιβαιοποίησης των κινδύνων αλλά και της μεταφοράς πόρων εντός
της Ευρωζώνης. Στην αρνητική της στάση η Γερμανία στηρίχθηκε από τους «Οκτώ
του Βορρά», με επικεφαλής την Ολλανδία (τρεις βαλτικές χώρες, Ιρλανδία, Φιλανδία,
Σουηδία και Δανία).
Μόνο αν έχουμε υπόψη τα παραπάνω μπορούμε να κατανοήσουμε τον τορπιλισμό
της υποψηφιότητας Βέμπερ για την Προεδρία της Κομισιόν από τον Μακρόν και την
απόρριψη από το Ευρωκοινοβούλιο της Γκουλάρ ως Επιτρόπου της Γαλλίας. Με τα
παραπάνω δεδομένα,το βέτο της Γαλλίας στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων
της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας με την ΕΕ δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς
πρόκειται για σταθερή γραμμή του Παρισιού τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.
Από την επομένη της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου η Γαλλία διαμήνυε σε όλους
τους τόνους ότι δεν μπορεί να συζητηθεί διεύρυνση της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας
των 15 προς Ανατολάς χωρίς να προηγηθεί εμβάθυνση και ενίσχυση της συνοχής, με
ανοικτό το ενδεχόμενο ομοσπονδιακής μετεξέλιξης.
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Ο τότε Πρόεδρος της Γαλλίας Μιτεράν υπήρξε αποκαλυπτικός σε πρωτοχρονιάτικο
τηλεοπτικό του διάγγελμα στις 31.12.1989: Περιέγραψε μια μελλοντική ομοσπονδιακή
Ευρώπη των 15, με την οποία θα είχαν μια ειδική σχέση οι χώρες της Κεντρικής και
της Ανατολικής Ευρώπης. Μαζί θα συγκροτούσαν την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία…
Η Γαλλία έβλεπε από τότε τη διεύρυνση προς Ανατολάς ως ενίσχυση της
πρωτοκαθεδρίας της Γερμανίας στους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς αλλά και ως
άλλοθι του Βερολίνου για την αποφυγή μεταρρυθμίσεων προς την κατεύθυνση μιας
εμβάθυνσης με κύρια σημεία αναφοράς τη συνοχή και την αλληλεγγύη.
Μέχρι την άνοιξη του 1998 η Γερμανία ήταν αντίθετη στη συμμετοχή της Ιταλίας
στην πρώτη ομάδα χωρών της ΟΝΕ. Η Γαλλία, η οποία χωρίς το Νότο θα αντιμετώπιζε
συντριπτικούς σε βάρος της συσχετισμούς εντός της Ευρωζώνης, απείλησε με βέτο
στην ένταξη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το Βερολίνο αναδιπλώθηκε
και απέσυρε τις επιφυλάξεις του για την Ιταλία, μια εξέλιξη που άναψε το πράσινο
φως για τη συμμετοχή της Ισπανίας και της Πορτογαλίας και –δυο χρόνια αργότερα–
της Ελλάδας.
Σήμερα ο Μακρόν,με δεδομένη την εσωτερική πολιτική ρευστότητα και αβεβαιότητα
στη Γερμανία, γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για
γαλλογερμανικό συμβιβασμό για την εμβάθυνση της Ευρωζώνης. Αυτό για το οποίο
πιέζει το Παρίσι, με δεδομένη την αρνητική παγκόσμια οικονομική συγκυρία, είναι
η χαλάρωση της μόνιμης δημοσιονομικής λιτότητας που έχει επιβάλει το Βερολίνο
στην Ευρωζώνη.
Εδώ ας επαναλάβουμε ότι στη Γαλλία φοβούνται ότι η χαλάρωση της λιτότητας δεν
προβάλλει σαν μονόδρομος για τη Γερμανία, ακόμη και στη σκιά της ύφεσης που
έχει προκληθεί από τη μείωση των εξαγωγών. Φοβούνται πολιτικές μείωσης του
κόστους παραγωγής, μια επιλογή με απαγορευτικό κόστος για τις οικονομίες της
Γαλλίας και της Ιταλίας.
Οι παρενέργειες της γαλλογερμανικής αντιπαράθεσης για τη λειτουργία της
Ευρωζώνης στα Δυτικά Βαλκάνια δεν παραπέμπουν μόνο στη διαχρονικά αρνητική
στάση της Γαλλίας προς οποιαδήποτε διεύρυνση, εάν δεν έχει προηγηθεί σημαντικό
βήμα προς την εμβάθυνση. Παραπέμπουν στο δεύτερο εξάμηνο του 1991, όταν
η πολεμική σύγκρουση στη Γιουγκοσλαβία συνέπεσε με την τελική φάση της
διαπραγμάτευσης για τη Σύνοδο Κορυφής του Μάαστριχτ, ένα δραματικό εξάμηνο,
όπου η Γερμανία πίεζε εκβιαστικά για την προώθηση των στόχων της στο πεδίο
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, υπό την απειλή της μονομερούς αναγνώρισης της
απόσχισης της Σλοβενίας και της Κροατίας.

06
BREXIT: THE END OF THE AFFAIR (?)
Γιάννης Γούναρης, Δικηγόρος, LLM London School of Economics,
Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ

Τ

ο τελευταίο επεισόδιο του Brexit μοιάζει με τις απόπειρες κάποιων
θεατρικών συγγραφέων που δυσκολεύονται να αποχωριστούν τους
ήρωές τους και δίνουν συνεχώς μικρές αναβολές της τελικής πράξης του
δράματος. Συνήθως αυτές οι απόπειρες δεν ενισχύουν ιδιαίτερα την καλλιτεχνική
ποιότητα του έργου, ούτε το ενδιαφέρον του θεατή ή των ίδιων των ηθοποιών.
Το Brexit δεν φαίνεται να είναι η εξαίρεση του κανόνα, καθώς θα έλεγε κανείς
ότι κάτι που ξεκίνησε με φιλοδοξίες επικής ιστορικής υπερπαραγωγής τείνει να
εκφυλιστεί σε άνοστη φαρσοκωμωδία.
Τα δεδομένα έχουν ως εξής: Στη συνεδρίαση της Βουλής των Κοινοτήτων το
Σάββατο 19 Οκτωβρίου, η συμφωνία του Μπόρις Τζόνσον με την ΕΕ δεν τέθηκε καν
προς ψηφοφορία, αφού προηγήθηκε υπερψήφιση τροπολογίας που έβαλε φρένο,
μέχρι να συζητηθεί και να περάσει ο εφαρμοστικός της νόμος. Αιτιολογική βάση: η
ανάγκη να αποφευχθεί ο κίνδυνος να υπάρχει μεν συμφωνία,αλλά να μην έχει τεθεί
σε ισχύ το νομικό πλαίσιο εφαρμογής της ως την 31η Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα
η Βρετανία να εξέλθει της ΕΕ ατάκτως. Πλην όμως, η συγκεκριμένη καθυστέρηση
ενεργοποίησε προηγούμενη διάταξη, η οποία υποχρεώνει τον Τζόνσον να αιτηθεί
νέας αναβολής της ημερομηνίας εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τζόνσον,
αφού δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν συζητά κάτι τέτοιο, έστειλε τελικά στις
Βρυξέλλες ένα ανυπόγραφο φωτοαντίγραφο του επίσημου αιτήματος παράτασης,
συνοδευόμενο από μια επιστολή, όπου εξηγεί στους ομολόγους του τους λόγους
για του οποίους το Λονδίνο θεωρεί ανώφελο και επιβλαβές ένα τέτοιο ενδεχόμενο,
αναιρώντας ουσιαστικά το πρώτο έγγραφο. Παραλογισμός; Μόνο αν ιδωθεί μέσα
από το πρίσμα της κοινής λογικής και όχι μέσα από τον νομικό λαβύρινθο του
Brexit. Τέλος πάντων, εναπόκειται τώρα στους 27 να δώσουν ή όχι μια νέα, σύντομη,
τεχνική παράταση, κάτι που φαίνεται και το πιθανότερο.
Μέσα σε όλα αυτά, δεν πρέπει να παραγνωριστεί μια σημαντική παράμετρος,
ενόψει των εκλογών στη Βρετανία που όλα δείχνουν ότι θα διεξαχθούν στο
όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Η παράμετρος αυτή δεν είναι άλλη από το
ριζοσπαστικό πρόγραμμα του Εργατικού Κόμματος, ένα πρόγραμμα που στην
ουσία ξεθεμελιώνει το ακραίο νεοφιλελεύθερο οικοδόμημα που έστησαν στη
Βρετανία οι κυβερνήσεις της Θάτσερ και του Μπλερ, επιστρέφοντας στις ρίζες
της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, την οποία προσαρμόζει στις ανάγκες του
21ου αιώνα. Θα μπορούσε να είναι το λειτουργικό μοντέλο για έναν σύγχρονο
ευρωπαϊκό συνασπισμό αριστερών, σοσιαλδημοκρατικών και οικολογικών
πολιτικών δυνάμεων – υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι ο Τζέρεμι Κόρμπιν και οι
Εργατικοί θα είναι οι νικητές των εκλογών.
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Σε κάθε περίπτωση, το Brexit θα προχωρήσει. Το τέλος του δράματος δεν μπορεί να
αναβληθεί για πολύ ακόμη και μάλλον έχει ήδη καθυστερήσει. Σε αυτήν τη φάση,
πολύ σημαντικότερο από την ίδια τη φόρμουλα της αποχώρησης της Βρετανίας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση –στην ουσία η τελευταία συμφωνία του Τζόνσον είναι
μια ακόμη σκληρότερη εκδοχή του Brexit της Μέι, με το διαβόητο backstop να
αντικαθίσταται από μια 4ετή περίοδο ειδικού τελωνειακού καθεστώτος της
Βόρειας Ιρλανδίας– είναι να προσπαθήσει να ανιχνεύσει κανείς τι επιφυλάσσει το
μέλλον τόσο για την ίδια τη Βρετανία όσο και για την Ευρώπη.
Μπορεί τα αενάως επαναλαμβανόμενα επεισόδια του Brexit να προκαλούν πλέον
μια κάποια ανία, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πέρα από τις τεχνικές λεπτομέρειες
των διαπραγματεύσεων δεν έχουμε να κάνουμε με ένα γεγονός κοσμοϊστορικής
σημασίας για τα ευρωπαϊκά πράγματα. Για τη μεν Βρετανία, είναι σαφές ότι
αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή στη νεότερη ιστορία της πολιτική και θεσμική
κρίση, η οποία ήδη εξελίσσεται σε εθνική. Πολύ απλά, το Ηνωμένο Βασίλειο
δεν είναι και τόσο ενωμένο. Τα έθνη που το συναποτελούν έχουν διαφορετικές
αντιλήψεις για τη μελλοντική τους πορεία, και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτές
οι αντιλήψεις μπορούν να συγκεραστούν. Η μεγαλύτερη επομένως πρόκληση για
τους Βρετανούς τα επόμενα χρόνια θα είναι να διατηρήσουν την ενότητα και την
εδαφική ακεραιότητα της χώρας τους.
Όσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί η ίδια να θέλει να προσδώσει στον εαυτό
της έναν αέρα ανωτερότητας μέσα από αυτή την υπόθεση, ωστόσο χρειάζεται να
αντιληφθεί πολύ γρήγορα ότι το Brexit δεν είναι και για εκείνη τίποτε λιγότερο
από ένας βαρύς ακρωτηριασμός και μια μεγάλη αποτυχία. Χρειάζεται, αλήθεια,
ένας υπέρμετρος βαθμός αλαζονείας και έλλειψης επαφής με την πραγματικότητα
για να υποστηρίζει κανείς στα σοβαρά –όπως κάνουν κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες–
ότι η έξοδος της Βρετανίας τελικά θα είναι προς όφελος της υπόλοιπης Ευρώπης,
διότι θα «ενθαρρύνει την εμβάθυνση».
Καταρχάς, η εν λόγω εμβάθυνση δεν υπάρχει ούτε ως μακρινή προοπτική, παρά
μόνο στη φαντασία και στις πομπώδεις ομιλίες του Εμανουέλ Μακρόν. Στην
πραγματικότητα, σε μια ενδιαφέρουσα ειρωνεία της Ιστορίας και της γλώσσας, η
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τουλάχιστον εξίσου διαιρεμένη με το Ηνωμένο Βασίλειο,
αν όχι πολύ περισσότερο. Μετά δε το (σκληρό, όπως δείχνει) Brexit, ελλοχεύει ο
πρόσθετος κίνδυνος να έχει απέναντί της όχι έναν εμπορικό και οικονομικό εταίρο
αλλά έναν ανταγωνιστή σε ένα όλο και πιο ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον, όπου
οι εμπορικοί πόλεμοι είναι πλέον συχνότατο φαινόμενο. Μια διόλου ευοίωνη
προοπτική.
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Η ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ

Σ

Βαγγέλης Βιτζηλαίος, Συντονιστής Κύκλου Ανάλυσης Ευρωπαϊκών
& Διεθνών Εξελίξεων ΕΝΑ

ε ναρκοπέδιο μετατρέπεται η εκλογική μάχη της 10ης Νοεμβρίου στην Ισπανία
μετά τη νέα όξυνση του καταλανικού ζητήματος, που έρχεται να προστεθεί
στο ούτως ή άλλως ρευστό πολιτικό σκηνικό μετά τις κάλπες.

Καταλονία και η προεκλογική εργαλειοποίηση

Ο νέος γύρος αναταραχών που πυροδότησε η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
της Ισπανίας να επιβάλει πολυετείς ποινές σε Καταλανούς πολιτικούς οι οποίοι
οργάνωσαν το δημοψήφισμα ανεξαρτησίας της 1ης Οκτωβρίου του 2017 αναπόφευκτα
θα αφήσει το στίγμα του τόσο στην προεκλογική περίοδο όσο και στο νέο γύρο
συζητήσεων για το σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού μετά τις εκλογές, τις
τέταρτες σε διάστημα μίας τετραετίας. Η τιμωρία των «προδοτών» Καταλανών
αυτονομιστών προσφέρεται για συγκέντρωση ψήφων ενόψει των εκλογών. To
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE) του υπηρεσιακού Πρωθυπουργού Πέδρο
Σάντσεθ, το δεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP), οι κεντροδεξιοί φιλελεύθεροι Ciudadanos
και το ακροδεξιό Vox επενδύουν στη ρητορική περί βίας των Καταλανών, με σαφές
εθνικιστικό πρόσημο στις θέσεις τους. Οι Podemos διαφοροποιούνται αισθητά από
τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις της χώρας απευθύνοντας έκκληση για διάλογο
για την εκτόνωση έστω της κρίσης.
Η (εκάστοτε) ισπανική κυβέρνηση όμως δεν αντιμετωπίζει έξωθεν πιέσεις για
επίλυση του ζητήματος με όρους δημοκρατικού διαλόγου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
αποφεύγει εμφανώς να πάρει θέση στο ζήτημα, κάνοντας λόγο για «εσωτερική
υπόθεση της Ισπανίας», παρότι στο πρόσφατο παρελθόν έχει τοποθετηθεί σε αρκετές
ανάλογες περιπτώσεις. Δεν πρόκειται φυσικά για «διακριτικότητα» των Ευρωπαίων
αξιωματούχων. Στόχος είναι η αποτροπή παρόμοιων αποσχιστικών τάσεων στο
εσωτερικό της (Βενετία-Λομβαρδία και Νότιο Τιρόλο στην Ιταλία, Φλάνδρα και
Βαλλονία στο Βέλγιο, Σκωτία αλλά και Χώρα των Βάσκων στην Ισπανία).
Η καταστολή, η βία και η θεσμική εκδικητικότητα αποδεικνύεται ότι όχι μόνο δεν
επιλύουν το ακανθώδες καταλανικό ζήτημα, αλλά αντίθετα διαμορφώνουν μια
διαρκή εστία αναζωπύρωσης, με κίνδυνο την εκ νέου κλιμάκωση της σύγκρουσης
σε κάθε ξέσπασμα. Οι ισπανικές αρχές, στην προσπάθειά τους να αποκλείσουν
οποιαδήποτε πιθανότητα απόσχισης της Καταλονίας (που αντιπροσωπεύει το 16%
του πληθυσμού της χώρας και σχεδόν το 19% του ΑΕΠ), ρισκάρουν να προκαλέσουν
ανεπανόρθωτη βλάβη στην εικόνα της χώρας σε επίπεδο δημοκρατίας και θεσμών.

#25
#05

09

Πιθανό ένα νέο μετεκλογικό αδιέξοδο
Η καταλανική κρίση δεν είναι η μοναδική εστία αστάθειας στην ισπανική πολιτική
σκηνή, αφού έρχεται να προστεθεί στο εκλογικό αδιέξοδο που επιφύλαξαν οι
εκλογές του περασμένου Απριλίου. Η νίκη του PSOE δεν έδωσε την ευκαιρία στον
Πέδρο Σάντσεθ να καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση: Πέρα από το γεγονός ότι
δεν διέθετε την απαιτούμενη πλειοψηφία, ναυάγησαν και οι συνομιλίες με τους
Podemos, αφού ο επικεφαλής του κόμματος Πάμπλο Ιγκλέσιας δεν δέχθηκε τους
όρους του Σάντσεθ για συμμετοχή σε κυβέρνηση με κορμό το PSOE.
Τα δεδομένα περιπλέκει η αυτόνομη κάθοδος του κόμματος του πρώην «νο. 2» των
Podemos Iνίγο Ερεχόν, ο οποίος εγκατέλειψε το κόμμα τον Ιανουάριο έπειτα από
διαφωνίες με τον Πάμπλο Ιγκλέσιας. Ο Ερεχόν, που θεωρείται πιο μετριοπαθής
σε σχέση με τον επικεφαλής του Podemos, εμφανίζεται θετικός σε συμμαχία με
τους Ισπανούς Σοσιαλιστές, γεγονός που προκάλεσε τριβές στη συγκατοίκηση
με τον Ιγκλέσιας. Το κόμμα του Ερεχόν, το Más Pais («Περισσότερη Χώρα»), θα
ασκήσει ισχυρή πίεση στο Podemos. Ωστόσο, συνιστά άγνωστη μεταβλητή για
το μετεκλογικό σκηνικό που θα διαμορφωθεί, αφού πρόκειται για ένα σχετικά
ανέτοιμο οργανωτικά κόμμα.
Το ποσοστό που θα αποσπάσει θα κρίνει εάν θα είναι σύμμαχος του Σάντσεθ
σε μια προοδευτική κυβέρνηση ή εάν θα αποτελέσει παράγοντα περαιτέρω
κατακερματισμού του προοδευτικού μπλοκ, με αποτέλεσμα να εκμεταλλευθεί την
ευκαιρία σχηματισμού κυβέρνησης το συντηρητικό. Ο Ερεχόν πάντως δηλώνει ότι
στόχος του είναι να κινητοποιήσει τους αριστερούς ψηφοφόρους και να συμβάλει
στο να σχηματιστεί μια προοδευτική κυβέρνηση.
Με βάση τα παραπάνω, η σταθερότητα αποτελεί το μεγάλο στοίχημα αλλά και τον
πιο δύσκολο στόχο για την Ισπανία το επόμενο διάστημα.
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ: ΤΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ
ΔΙΔΑΧΘΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΑΝΤΕΡΣ
Δημήτρης Ραπίδης, Σύμβουλος στρατηγικής & επικοινωνιολόγος,
Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Προοδευτικού Φόρουμ

Τ

α μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα
υποστηρίξει ότι η εκστρατεία του Μπέρνι Σάντερς για το χρίσμα των
Δημοκρατικών στις αμερικανικές εκλογές του 2020 είναι καταδικασμένη
σε αποτυχία, παρά το γεγονός ότι η στήριξη που απολαμβάνει από την εκλογική
βάση των ψηφοφόρων των Δημοκρατικών διευρύνεται συνεχώς.
Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, μία από τις δημοφιλέστερες πολιτικές
προσωπικότητες της ριζοσπαστικής πτέρυγας των Δημοκρατικών,στήριξε δημοσίως
την υποψηφιότητα Σάντερς – και όχι τυχαία. Οι προτάσεις Σάντερς εντάσσονται
σε μια ευρύτερη ατζέντα ανατροπής του κυρίαρχου οικονομικού μοντέλου στις
ΗΠΑ, με βασικούς πυλώνες την επαναφορά της δωρεάν υγειονομικής κάλυψης,
την ισχυροποίηση του κοινωνικού κράτους και την προώθηση του «Green Deal»
ως νέου μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης στη θέση του «καζινο-καπιταλισμού», που
έχει κυριαρχήσει σήμερα παγκοσμίως. Η στήριξη της Κορτέζ στον Σάντερς έρχεται
για έναν ακόμη λόγο: στις ΗΠΑ το διαγενεακό χάσμα διευρύνεται συνεχώς και
αποτυπώνεται σε μια σειρά από πεδία, όπως η εκλογική συμπεριφορά, το εύρος
των ανισοτήτων, οι ανάγκες και το περιεχόμενο των πολιτικών διεκδικήσεων.
Κατά συνέπεια, η σύγκλιση γενεών καθίσταται σημαντική προτεραιότητα στη
διαμόρφωση μιας σύγχρονης πολιτικής στρατηγικής.
Όλα τα παραπάνω απασχολούν τα κόμματα της ευρωπαϊκής Αριστεράς, σε μια
περίοδο αναστοχασμού και αναζήτησης νέας προγραμματικής ατζέντας μετά
τα απογοητευτικά αποτελέσματα των πρόσφατων ευρωεκλογών. Τα αριστερά
κόμματα στην Ευρώπη παρακολουθούσαν μέχρι πρότινος με μια καχυποψία
και από απόσταση τις ζυμώσεις στον προοδευτικό χώρο στις ΗΠΑ, είτε γιατί
εκτιμούσαν πως δεν μπορεί να διαμορφωθεί ένα παγκόσμιο προοδευτικό κίνημα
που θα εκκινεί από τις ΗΠΑ, είτε γιατί θεώρησαν πως οι κοινωνικές διεργασίες
που λαμβάνουν χώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι πολύ διαφορετικές
από τις αντίστοιχες στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Και οι δύο προσεγγίσεις ανατρέπονται
σήμερα, με το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς να στηρίζει επισήμως τον Μπέρνι
Σάντερς ως υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ.

#25
#05

11

Η ριζοσπαστική πτέρυγα των Δημοκρατικών ωστόσο δεν εμπνέει μόνο την
ευρωπαϊκή Αριστερά, αλλά και την ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία – τουλάχιστον
την πιο προοδευτική πτέρυγά της. Οι Βρετανοί Εργατικοί του Τζέρεμι Κόρμπιν,
για παράδειγμα, έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την ομάδα Σάντερς,
αναπτύσσοντας πολιτικές καμπάνιες με κυρίαρχα χαρακτηριστικά τη συμμετοχή και
κινητοποίηση της νεολαίας σε εκδηλώσεις και ανοιχτές ομιλίες ανά την επικράτεια
και την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την αναβάθμιση του
πολιτικού διαλόγου και την προώθηση της πολιτικής ατζέντας.
Είναι κρίσιμο να σημειώσουμε πως τόσο η καμπάνια Σάντερς όσο και η ρητορική
του Κόρμπιν στη Μεγάλη Βρετανία έχουν ως κεντρικούς πυλώνες αναφοράς
την αλλαγή του σημερινού οικονομικού μοντέλου και την καταπολέμηση των
εισοδηματικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Και οι δύο αυτοί πυλώνες αποτελούν
την προγραμματική βάση της ευρωπαϊκής Αριστεράς, πάνω στην οποία οι αριστερές
ηγεσίες πρέπει να δουλέψουν πιο μεθοδικά, ώστε αυτή η ανεξάντλητη δυναμική
του προοδευτικού κινήματος να μπορέσει να μετουσιωθεί σε εκλογικές επιτυχίες
την επόμενη περίοδο.
Στην πορεία προς τις αμερικανικές εκλογές το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στην
κινητοποίηση των μεγάλων κοινωνικών στρωμάτων που βρίσκονται στο περιθώριο
– και έσπευσαν στην κάλπη μόνο επί υποψηφιότητας Ομπάμα–, στη διεύρυνση του
εκλογικού ακροατηρίου και στην ενσωμάτωση νέων κοινωνικών αιτημάτων. Για τα
κόμματα της ευρωπαϊκής Αριστεράς, η μεταφορά τεχνογνωσίας από τις ΗΠΑ είναι
σημαντική, όπως εξίσου σημαντικός είναι και τρόπος διάδρασης των πολιτικών
ηγετών με την κοινωνική βάση. Η αμεσότητα και η καθημερινή επικοινωνία είναι
πολύτιμα εργαλεία στρατηγικής για τον Σάντερς και την Κορτέζ, αντίθετα με ό,τι
μέχρι σήμερα εφάρμοζαν πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες του προοδευτικού χώρου που
φοβούνται να «τσαλακωθούν» και να έρθουν πιο κοντά στους πολίτες.
Η ευρωπαϊκή Αριστερά έχει πολλά να διδαχθεί από το επιτελείο Σάντερς το
επόμενο διάστημα. Σημαντικό εν προκειμένω είναι να γίνει απολύτως κατανοητό
ότι τα ευρωπαϊκά προβλήματα είναι παγκόσμια, ενώ τα κοινωνικά αιτήματα
δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές αλλά διατρέχουν τα
παγκόσμια κοινωνικο-οικονομικά συστήματα. Η σύγκλιση της πολιτικής ατζέντας
των προοδευτικών δυνάμεων σε Ευρώπη και ΗΠΑ είναι μονόδρομος για τη
δημιουργία ενός παγκόσμιου μετα-καπιταλιστικού κινήματος, που θα απλώνεται
και σε άλλες ηπείρους και θα θέτει τις βάσεις για την οριστική εγκατάλειψη των
καταστροφικών πολιτικών της λιτότητας.
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ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ: ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ειρήνη Συγγελάκη, Δικηγόρος, DEA Δημοσίου Συγκριτικού Δικαίου

Η

20ή Σεπτεμβρίου 2019 έμεινε στην ιστορία για τις μαζικές διαδηλώσεις
της νεολαίας σε όλον τον κόσμο ενόψει της Συνόδου Κορυφής του
ΟΗΕ με θέμα «Δράση για το Κλίμα» της 23ης Σεπτεμβρίου. Το αίτημα
ήταν καθολικό για άμεσα μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής. Το στοίχημα ήταν
να πιεστούν οι αρχηγοί κρατών που συγκεντρώθηκαν στη Νέα Υόρκη ώστε να
δεσμευθούν επίσημα για μια σειρά δράσεων που θα έδιναν ελπίδα για μείωση
της υπερθέρμανσης του πλανήτη ως το 2035 και φρενάρισμα της ανθρώπινης
δραστηριότητας, με στόχο μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα για κάθε άνθρωπο/
επιχείρηση/ κράτος ως το 2050.
Το επείγον του θέματος δεν γίνεται εύκολα κατανοητό από ηγέτες και επιχειρήσεις
αλλά ούτε και από τους απλούς πολίτες (βλ. ανάλυση στο προηγούμενο τεύχος
με θέμα «Υπάρχει Κεντρώα Πολιτική για την Κλιματική Αλλαγή;»). Αυτό ακριβώς
φοβούνται οι μαθητές γυμνασίων και λυκείων που κατακλύζουν τους δρόμους και
τις πλατείες διεκδικώντας το μέλλον τους.
Οι φόβοι των νέων δεν είναι αβάσιμοι: Στη Σύνοδο Κορυφής που έγινε στο Παρίσι
το 2015 το επείγον της δέσμευσης για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα είχε κριθεί
πολύ ριζοσπαστικό και δεν συμπεριλήφθηκε στα συμπεράσματα. Οι καύσωνες που
παρατηρήθηκαν τα τέσσερα αυτά χρόνια, οι σαρωτικοί τυφώνες και οι πάγοι που
λιώνουν στους πόλους της Γης έκαναν πολλά ευρωπαϊκά κράτη να αναθεωρήσουν
τις απόψεις τους και να δεσμευθούν εκ των υστέρων για ταχύτερη επίτευξη του
στόχου μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα, φυτεύοντας π.χ. εκ νέου τα δένδρα που
ξεριζώνονται από τις φυσικές καταστροφές.
Στη Σύνοδο της Νέας Υόρκης στη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή συμμετείχαν
λιγότεροι από τους μισούς ηγέτες κρατών, ενώ μόλις τα μισά από τα 136 κράτη που
έλαβαν μέρος δεσμεύθηκαν στο στόχο μηδενικού αποτυπώματος το 2050. Σύμφωνα
με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες, 75 από τις 195 χώρες που
υπέγραψαν τη συμφωνία του Παρισιού έχουν υποβάλει διορθωτικές και δεσμευτικές
προτάσεις για τη λήψη επειγόντων μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής. Φυσικά,
τα μεγαλύτερα κράτη που μολύνουν τον πλανήτη (ΗΠΑ, Κίνα, Βραζιλία) δεν έχουν
υπογράψει τη συμφωνία ούτε συμμετείχαν στις σχετικές συζητήσεις. Επιπλέον,
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όποιες αποφάσεις λήφθηκαν στη διάρκεια της Συνόδου δεν δεσμεύουν νομικά
τους υπογράφοντες, αφού η Σύνοδος αυτή θεωρείται απλό εφαλτήριο, κάτι σαν
προετοιμασία της Συνόδου που θα διεξαχθεί στη Γλασκώβη στα τέλη του 2020 και
θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.
Δεν είναι λοιπόν περίεργο που στη σύντομη ομιλία της προς τους αρχηγούς
κρατών, ως εκπρόσωπος 500 νέων ακτιβιστών απ’ όλο τον κόσμο που διαδήλωναν
την ανησυχία τους στη διάρκεια της Συνόδου, η νεαρή Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ
ήταν τόσο οργισμένη.
Το νέο στοιχείο πάντως έρχεται από τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις, που
συμμετείχαν επίσης μαζικά στην απεργία της 20ής Σεπτεμβρίου ενάντια στην
κλιματική αλλαγή. Συμμετείχαν και εργαζόμενοι των πολυεθνικών κολοσσών που
διαχειρίζονται τις νέες τεχνολογίες παγκοσμίως, επιβάλλοντας στις εταιρίες τους
τη χάραξη και δημοσιοποίηση πολιτικής μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα,
καθώς και τον έλεγχο της επίτευξης μετρήσιμων στόχων χρόνο με το χρόνο.
Τέλος, η κινητοποίηση των γονιών δίπλα στα παιδιά τους (ιδιαίτερης σημασίας
οι συγκεντρώσεις σε Γερμανία και Αυστραλία, λόγω του όγκου τους αλλά και της
συμμετοχής προσφύγων) ξυπνάει μνήμες του Μάη του ’68 στη Γαλλία, όπου η
πολιτική αλλαγή ήλθε όταν οι εργαζόμενοι συμπορεύτηκαν με τους φοιτητές και
συνειδητοποίησαν όλοι ότι δεν υπάρχει μέλλον χωρίς άμεσες ανατροπές.
Το κίνημα ενάντια στην κλιματική αλλαγή δεν έχει οδηγήσει (ακόμη) σε βίαια
επεισόδια για να κατευνάσει την οργή που προκαλεί η ανικανότητα των ηγετών να
συντονιστούν για τη σωτηρία του πλανήτη, σε αντίθεση με το κίνημα των Κίτρινων
Γιλέκων στη Γαλλία ή τους διαδηλωτές στο Χονγκ Κονγκ,όπου τα θέματα οικονομίας
και δημοκρατίας είχαν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Η
οργή όμως βράζει και οι πειστικές απαντήσεις αργούν, ενώ τα αποτελέσματα της
κλιματικής αλλαγής πιέζουν την καθημερινότητα όλο και μεγαλύτερων πληθυσμών
στον πλανήτη. Ψηφοφόροι ή μη, οι ακτιβιστές της κλιματικής αλλαγής έχουν ακόμη
πολλές Παρασκευές με διαδηλώσεις μπροστά τους ως τη σύνοδο της Γλασκώβης
για να απαιτήσουν το μέλλον τους. Αλλά μετά δεν θα κάνουν άλλο υπομονή.
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