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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

O

ι διεργασίες για τη μεταρρύθμιση ΕΕ - Ευρωζώνης, οι συσχετισμοί γύρω από την
ευρωπαϊκή ασφάλεια/άμυνα και το ΝΑΤΟ, τα συμπεράσματα των βρετανικών
εκλογών και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία περιλαμβάνονται στην ύλη του
Δελτίου Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #27:
Γεμάτο προκλήσεις και αβεβαιότητες για την ΕΕ και την Ευρωζώνη αναμένεται να είναι
και το 2020, με τις Βρυξέλλες και τα κράτη-μέλη να καλούνται, σε ένα ιδιαίτερα ρευστό
περιβάλλον να λάβουν σημαντικές, αν όχι ιστορικές, αποφάσεις για την πολυσυζητημένη
και διαρκώς αναβαλλόμενη ευρω-μεταρρύθμιση. Οι προοπτικές ωστόσο δεν είναι
ευοίωνες, δεδομένων των αδύναμων ηγεσιών και των βημάτων που επιλέγονται για την
προώθηση των αλλαγών σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.
Η αμφισβήτηση της καταλληλότητας και της επάρκειας του ΝΑΤΟ από τον Εμανουέλ
Μακρόν απαντήθηκε από μια ομόθυμη και πανηγυρική επιβεβαίωση της κεντρικής
θέσης της Συμμαχίας στην ευρωπαϊκή συλλογική ασφάλεια και άμυνα κατά την επετειακή
Σύνοδο Κορυφής του Λονδίνου. Ωστόσο, η πραγματικότητα πίσω από τις διακηρύξεις
είναι πολύ διαφορετική.
Στον απόηχο των εκλογών στη Βρετανία, οι Τόρις μπορεί να πέτυχαν μια μεγάλη νίκη και
οι Εργατικοί να υπέστησαν μια βαριά ήττα, ωστόσο το σημερινά δεδομένα δείχνουν πως
υπάρχει μια διαρκής κίνηση στους κόλπους της βρετανικής κοινωνίας, που μπορεί να
ανατρέψει τους πολιτικούς συσχετισμούς στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
Η 25η Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή στη Μαδρίτη και η επίτευξη της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών (12-13/12/2019)
συνέπεσαν χρονικά με την ανακήρυξη της νεαρής ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα
Τούνμπεργκ σε «πρόσωπο της χρονιάς» από το αμερικάνικο περιοδικό ΤΙΜΕ. Οι αγωνίες,
όμως, ιδίως της νέας γενιάς, δεν φαίνεται να βρήκαν τις απαντήσεις που αναζητούσαν
από τους ηγέτες της Ευρώπης και του κόσμου, ούτε αυτόν το Δεκέμβριο.
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εμάτο προκλήσεις και αβεβαιότητες για την ΕΕ και την Ευρωζώνη
αναμένεται να είναι και το 2020, με τις Βρυξέλλες και τα κράτη-μέλη να
καλούνται, σε ένα ιδιαίτερα ρευστό περιβάλλον να λάβουν σημαντικές, αν
όχι ιστορικές, αποφάσεις για την πολυσυζητημένη και διαρκώς αναβαλλόμενη
ευρω-μεταρρύθμιση.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
Δέκα χρόνια μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας και δεκαπέντε μετά την οριστική
ματαίωση της προοπτικής του Ευρωσυντάγματος, η γαλλογερμανική πρόταση
δείχνει τη βούληση Βερολίνου και Παρισιού να ηγηθούν φιλόδοξων αλλαγών
στην ΕΕ και την Ευρωζώνη καλώντας σε μια διετή Διάσκεψη για το Μέλλον τη
Ευρώπης, που –όλως τυχαίως– συμπίπτει με τη γερμανική (στα μέσα του 2020) και
τη γαλλική προεδρία (στο τέλος του 2022). Οι αλλαγές που προτείνουν Βερολίνο και
Παρίσι σε δισέλιδο non paper φτάνουν μέχρι και σε τροποποίηση των Συνθηκών.
Σύμφωνα με στοιχεία που διέρρευσαν από το Ευρωκοινοβούλιο, προβλέπεται η
εμπλοκή και των τριών οργάνων της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Συμβούλιο), ευρωβουλευτών και βουλευτών από τα εθνικά κοινοβούλια
των 27 κρατών-μελών, καθώς και μια διαδικασία «από κάτω προς τα πάνω» με τη
συμμετοχή πολιτών («αγορά πολιτών» - citizens agora), στην οποία θα προεδρεύει
μια «σημαντική ευρωπαϊκή προσωπικότητα». Ταυτόχρονα, δίνεται μεγαλύτερο
βάρος στην επεξεργασία πολιτικών και μικρότερο στη θεσμική μεταρρύθμιση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Υπαρκτός αλλά αποδυναμωμένος
ο άξονας Μέρκελ – Μακρόν
Στόχος των Μέρκελ και Μακρόν με την πρόταση αυτή είναι να καταδείξουν ότι
εξακολουθεί να υπάρχει ένας γαλλογερμανικός άξονας που μπορεί να καταθέσει
κοινές προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, διασκεδάζοντας τις αλγεινές
εντυπώσεις που δημιούργησε η πρόσφατη έντονη αντιπαράθεσή τους σε μια
σειρά κομβικά ζητήματα (ΝΑΤΟ, ενταξιακή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας
και της Αλβανίας). Μέρκελ και Μακρόν ωστόσο έχουν να αντιμετωπίσουν την
αποδυνάμωσή τους στο εσωτερικό των χωρών τους, εξέλιξη που υπαγορεύει και τις
κινήσεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Γερμανίδα Καγκελάριος, που αποχώρησε
από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος τον Δεκέμβριο του 2018
παραχωρώντας τη θέση της στην Ανεγκρέτ Κραμπ-Καρενμπάουερ, βλέπει τον
κυβερνητικό συνασπισμό με τους Σοσιαλδημοκράτες να βρίσκεται από τη γένεσή
του σε μια διαρκή αστάθεια. Η εκλογή των θεωρούμενων αριστερόστροφων
Μπόργιανς και Έσκεν στην ηγεσία του SPD θέτει εν αμφιβόλω τη μακροημέρευση
του GroKo (Μεγάλου Συνασπισμού), αφού, αν και δεν αναμένεται διάλυσή του, η
δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται οι Γερμανοί Σοσιαλδημοκράτες αυξάνει τις
πιθανότητες αποχώρησής του με προορισμό τα έδρανα της αντιπολίτευσης στην
Bundestag.
Οι πρωτοβουλίες του Εμανουέλ Μακρόν –ήδη από την ομιλία του στη Σορβόνη
τον Σεπτέμβριο του 2017– δείχνουν με σαφήνεια ότι επιδιώκει να αναλάβει τα
ηνία της Ευρώπης στη μετα-Μέρκελ εποχή, ενώ η αποχώρηση της Βρετανίας, με
την εκλογική νίκη του Μπόρις Τζόνσον, έχει μπει στην τελική ευθεία. Ωστόσο, ο
Γάλλος Πρόεδρος βρίσκεται στη χώρα του αντιμέτωπος με τη λαϊκή οργή για τη
συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, τις πολυήμερες δυναμικές κινητοποιήσεις των
συνδικάτων (ακόμη και των φιλοκυβερνητικών) και τη συνακόλουθη παραίτηση
του «αρχιτέκτονά» της Ζαν Πολ Ντελεβουά για τον σκανδαλώδη αριθμό των
παράλληλων απασχολήσεών του.

06
Οι αλλαγές που δεν έχουν έρθει,
οι κίνδυνοι που παραμονεύουν
Παρά την κινητικότητα που παρατηρείται, η διαδικασία της μεταρρύθμισης της
ΕΕ και της Ευρωζώνης παραμένει ιδιαίτερα βραδυκίνητη. Οι ηγέτες των χωρώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν στη διήμερη Σύνοδο Κορυφής (12-13
Δεκεμβρίου) τη μετάθεση των αλλαγών στην Ευρωζώνη για τον Ιούνιο του 2020,
δίνοντας άλλη μία παράταση σε ένα ζήτημα που «σέρνεται» από τον Ιούνιο του 2015.
Οι χώρες-μέλη δεν έχω δώσει τη συγκατάθεσή τους για τη μετεξέλιξη του ESM,
την τραπεζική ένωση ή των προϋπολογισμό της Ευρωζώνης, παρά την ανακοίνωση
του επικεφαλής του Eurogroup Μάριο Σεντένο, λίγες ημέρες νωρίτερα, περί
συμφωνίας επί της αρχής για τη μεταρρύθμιση του ESM και την τραπεζική ένωση.
Η Ευρώπη παραμένει εκτεθειμένη σε κινδύνους, δείχνοντας ότι δεν έχει λάβει
επαρκή διδάγματα από την κρίση που ξέσπασε στις αρχές της δεκαετίας. Είναι
ουσιαστικά ανοχύρωτη απέναντι στο ενδεχόμενο νέας κρίσης. Παρά τη θωράκιση
του τραπεζικού συστήματος στις χώρες της Ευρωζώνης, η τραπεζική ένωση
παραμένει ατελής. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας δεν έχει μετεξελιχθεί
σε ένα «Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο» – και ούτε πρόκειται.
Οι ζυμώσεις και οι αντιδράσεις στο πλαίσιο της Διάσκεψης δίνουν λαβή σε εύλογα
ερωτήματα όπως το ποια «ευρωπαϊκή προσωπικότητα» θα τεθεί επικεφαλής (και
από ποια ευρωομάδα), σε ποιο βαθμό η Διάσκεψη θα εστιάσει σε πολιτικές και
πού θα δοθεί έμφαση. Άγνωστο παραμένει, επίσης, αν θα γίνουν βήματα προς μια
περισσότερο «κοινωνική» Ευρώπη ή θα ακολουθηθεί, αντίθετα, η προσέγγιση του
νεοφιλελεύθερου «business as usual», που εξέθρεψε τις ανισότητες και οδήγησε
στην ανάδυση ακροδεξιών πολιτικών όπως η Μαρίν Λε Πεν και ο Ματέο Σαλβίνι.
Σε μια Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων με έντονες διαχωριστικές γραμμές (π.χ.
Βορράς – Νότος), ομαδοποιήσεις χωρών (Χανσεατική Ένωση, Βίζεγκραντ κ.ά.) και
αδυναμία συναπόφασης σε κρίσιμα ζητήματα (όπως η προσφυγική-μεταναστευτική
κρίση) αδύναμοι πολιτικά ηγέτες καλούνται να προωθήσουν δομικές αλλαγές
στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, που θα έπρεπε να είχαν προχωρήσει εδώ και χρόνια,
μέσα από ένα δαιδαλώδες και κάθε άλλα παρά ευέλικτο σχήμα, χωρίς να δίνεται
έμφαση στη μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών οργάνων και θεσμών και χωρίς οι
σχεδιαζόμενες αλλαγές να αναμένεται να συζητηθούν για τουλάχιστον μία διετία.
Είναι θετική η κινητικότητα και η συνειδητοποίηση ότι η ΕΕ δεν μπορεί να βαδίσει
ως έχει, ωστόσο τα παραπάνω δεδομένα δεν επιτρέπουν ιδιαίτερη αισιοδοξία.
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ΜΕΤA ΤΟ ΝΑΤΟ: Η ΝΈΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚH
ΣΥΛΛΟΓΙΚH ΑΝ-ΑΣΦAΛΕΙΑ
Γιάννης Γούναρης, Δικηγόρος, LLM London School of Economics,
Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ

M

ια φράση του Εμανουέλ Μακρόν στην πολύκροτη συνέντευξη που
παραχώρησε στον Economist προκάλεσε μια μίνι κρίση στη Σύνοδο
Κορυφής του Λονδίνου για την 70ή επέτειο από την ίδρυση του ΝΑΤΟ
και απείλησε να χαλάσει το πανηγυρικό κλίμα: ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει
ότι «το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό», θέλοντας –με μια δόση υπερβολής ίσως–
να υπογραμμίσει το επιχείρημά του ότι το δόγμα της συλλογικής άμυνας της
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας δεν είναι πλέον επαρκές μέσο διασφάλισης της
ευρωπαϊκής ασφάλειας, κατάλληλο για τις νέες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η
φράση αυτή του Μακρόν, σε συνδυασμό με την εκπεφρασμένη άποψή του ότι η
Ρωσία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εχθρός, έφερε και πάλι στην επιφάνεια
την κρίση ταυτότητας που περνάει το ΝΑΤΟ από τη λήξη του Ψυχρού πολέμου,
ως μια συμμαχία χωρίς ξεκάθαρη αποστολή. Αυτό εξηγεί τόσο την ένταση με την
οποία επιτέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Μακρόν στο Λονδίνο όσο και τη θέρμη με
την οποία οι σύμμαχοι έσπευσαν να επιβεβαιώσουν την αφοσίωσή τους στο ΝΑΤΟ
– σε διακηρυκτικό τουλάχιστον επίπεδο.
Για τη θέση του Μακρόν υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Μπορεί κανείς να θυμηθεί,
για παράδειγμα, ότι το ΝΑΤΟ ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στις τάξεις της
πολιτικής ελίτ της Γαλλίας, αρχίζοντας με τον ίδιο το στρατηγό Ντε Γκολ. Εξάλλου,
το ίδιο το Μέγαρο των Ηλυσίων έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι η θέση του δεν είναι
ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να αντικατασταθεί ούτε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι πρέπει να
αποστασιοποιηθούν από την αμερικανική υπερδύναμη και να αναζητήσουν την
αμυντική τους αυτονομία – κάτι που εντούτοις έχει υπάρξει αντικείμενο συζήτησης
στον (ατέρμονο) ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο υπό τον τίτλο «Πού πηγαίνει η
Ευρώπη». Μάλλον, διευκρίνισε ο Μακρόν, αυτό που πρέπει να απασχολεί την
Ευρώπη είναι πώς θα αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για τη δική της
ασφάλεια, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Μια θέση που καταρχήν δεν θα έβρισκε αντίθετο
ούτε τον Τραμπ, ο οποίος επανειλημμένα έχει στραφεί κατά των Ευρωπαίων
συμμάχων, που «εκμεταλλεύονται την αμερικανική ασπίδα προστασίας, χωρίς να
πληρώνουν τα οφειλόμενα».
Ανεξάρτητα από την άποψη που μπορεί να έχει κανείς για τον Μακρόν και τα
κίνητρά του, γεγονός παραμένει ότι οι διαπιστώσεις του σχετικά με τη βιωσιμότητα
της Συμμαχίας έχουν βάση. Είναι αλήθεια ότι το ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ απλά δεν
υπάρχει.
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Το χάσμα που χωρίζει τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνατότητες από εκείνες όλων
των άλλων συμμάχων μαζί είναι μεγαλύτερο από ποτέ και καμία ευρωπαϊκή χώρα
(με πρώτη τη Γερμανία) δεν δείχνει διατεθειμένη να θυσιάσει πολύτιμο πολιτικό
και οικονομικό κεφάλαιο για να το καλύψει. Είναι επίσης αλήθεια ότι ήδη από την
εποχή του Ομπάμα οι ΗΠΑ έχουν απομακρυνθεί από την Ευρώπη, εστιάζοντας
όλο και περισσότερο στην περιοχή του Ειρηνικού και στην αναδυόμενη κινεζική
υπερδύναμη. Η αμερικανική απόπειρα να στρέψει το ΝΑΤΟ δυνητικά εναντίον της
Κίνας δεν έχει προοπτικές επιτυχίας, κάτι που γνωρίζουν καλά πρώτοι οι ίδιοι οι
Αμερικανοί.
Η Βρετανία μετά το Brexit και την επικράτηση του Μπόρις Τζόνσον θα επιταχύνει την
ολική της ενσωμάτωση στην αμερικανική σφαίρα επιρροής. Η Τουρκία ακολουθεί
την αυτονομημένη πολιτική ενός κράτους που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως
περιφερειακή δύναμη και υπακούει μόνο στο δίκαιο της ισχύος, μια πολιτική διόλου
συμβατή με τις «συμμαχικές προτεραιότητες», χωρίς όμως να τολμά κανείς να την
εκδιώξει από το ΝΑΤΟ (και ορθώς). Όσο για τη Ρωσία, μπορεί να είναι ανάθεμα
για τις βαλτικές και κεντροευρωπαϊκές χώρες, όμως οι ηπειρωτικές ευρωπαϊκές
δυνάμεις (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία) δεν δείχνουν να μοιράζονται τους φόβους τους,
ούτε είναι πολύ πιθανό ότι θα πήγαιναν σε πόλεμο με τη Ρωσία για να σώσουν το
Ταλίν ή τη Ρίγα από μια υποθετική (και μάλλον απίθανη) ρωσική εισβολή.
Ίσως η ορθότερη ερμηνεία της θέσης του Μακρόν είναι ότι ο Γάλλος πρόεδρος απλώς
κάνει τη δουλειά του: προσπαθεί να εξυπηρετήσει τα στρατηγικά και οικονομικά
συμφέροντα της Γαλλίας – ή μάλλον της γαλλικής άρχουσας τάξης, γιατί η γαλλική
κοινωνία δεν φαίνεται να είναι και τόσο ικανοποιημένη με την απόδοσή του, αν
κρίνει κανείς από τις κινητοποιήσεις κατά του νέου συνταξιοδοτικού νόμου που
προωθεί η κυβέρνηση. Η Γαλλία έχει ερμηνεύσει (κοντόφθαλμα) το Brexit ως μια
ευκαιρία για να αυξήσει το ειδικό της βάρος στις ευρωπαϊκές υποθέσεις έναντι της
Γερμανίας. Ο τρόπος για να το πετύχει είναι να δοθεί μεγαλύτερο βάρος εντός της ΕΕ
στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, εκεί που η Γαλλία θεωρεί ότι οι γαλλικές
ένοπλες δυνάμεις και η γαλλική αμυντική βιομηχανία υπερτερούν. Η Γαλλία, από
τις μεγαλύτερες χώρες εξαγωγής όπλων παγκοσμίως ούτως ή άλλως, υπήρξε η
κατεξοχήν υπέρμαχος πρωτοβουλιών όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, πάντα υπό
το μανδύα της «ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας». Ο ίδιος ο Μακρόν επιδίωξε
συστηματικά –και πέτυχε– να κρατήσει η Γαλλία το χαρτοφυλάκιο της εσωτερικής
αγοράς, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι αμυντικές επενδύσεις, στη νέα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (πρώην υπουργού Άμυνας της
Γερμανίας). Όντως, ο νέος Γάλλος επίτροπος Τιερί Μπρετόν είναι εκλεκτό μέλος της
γαλλικής επιχειρηματικής ελίτ. Αυτή η πολιτική, που ασφαλώς και δεν είναι μόνο
γαλλική, «δένει» με τη γενική τάση στρατιωτικοποίησης της ευρωπαϊκής εσωτερικής
ασφάλειας και του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος. Δεν προοιωνίζεται
όμως τίποτε θετικό για το μέλλον της Ευρώπης, ούτε φυσικά έχει σχέση με την
πραγματική ευρωπαϊκή ασφάλεια.
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ΤΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΤΤΑ
ΤΟΥ ΚΟΡΜΠΙΝ
Δημήτρης Ραπίδης, Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Προοδευτικού Φόρουμ,
Iδρυτής του κέντρου ερευνών Bridging Europe

Ο

ι Συντηρητικοί του Μπόρις Τζόνσον κατήγαγαν μια καθαρή νίκη, τη
μεγαλύτερη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 επί Θάτσερ. Μια νίκη που
ανοίγει το δρόμο για το Brexit στη βάση της υπάρχουσας συμφωνίας ΕΕ –
Μεγάλης Βρετανίας. Η άνετη πλειοψηφία που εξασφάλισαν οι Τόρις δεν αφήνει
περιθώρια για πισωγυρίσματα και καθυστερήσεις: Θα πρέπει να περιμένουμε ότι
το Brexit, σε κάτι λιγότερο από τέσσερα χρόνια μετά το δημοψήφισμα του 2016, θα
πραγματοποιηθεί και η χώρα θα εισέλθει σε μια νέα περίοδο, σε αχαρτογράφητα
νερά.

Το Brexit καθόρισε το αποτέλεσμα των εκλογών
Σε πολύ μεγάλο βαθμό, το Brexit καθόρισε το αποτέλεσμα των εκλογών. Ήδη
από τις ευρωεκλογές του Μαΐου είχε φανεί ότι ένα μεγάλο μέρος της βρετανικής
κοινωνίας ήθελε «καθαρές κουβέντες» για το Brexit, μια καθαρή πρόταση που θα
διασφάλιζε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα συμφέροντα της Μεγάλη Βρετανίας.
Το κόμμα του Φάρατζ σάρωσε στις ευρωεκλογές όχι γιατί είχε καθαρή θέση και
πρόταση, αλλά γιατί επένδυσε στην κόπωση των Βρετανών από τις παλινωδίες
των Εργατικών και την αμφιλεγόμενη συμφωνία που έφεραν οι Συντηρητικοί της
Τερέζας Μέι στη Βουλή των Κοινοτήτων.
Από το καλοκαίρι μέχρι και τις εθνικές εκλογές, οι Εργατικοί δεν κατάφεραν να
αποκρυσταλλώσουν τη θέση τους. Απλά εμπόδιζαν, μαζί με μια μερίδα των Τόρις,
τον Τζόνσον να περάσει τη συμφωνία.Για σημαντικό μέρος της κοινωνίας ο Κόρμπιν
κέρδιζε χρόνο, χωρίς όμως να ξέρει πώς να τον αξιοποιήσει. Κάποια στιγμή το
πολιτικό κεφάλαιο που επενδύθηκε από τους Εργατικούς «γύρισε μπούμερανγκ».
Οι δημοσκοπήσεις το έδειχναν, αλλά οι Εργατικοί πόνταραν στη δυναμική που θα
είχε το «Μανιφέστο Κόρμπιν» ώστε να ανατρέψουν την κατάσταση.

10
Το Μανιφέστο δεν έπεισε
Το πρόγραμμα των Εργατικών ήταν γεμάτο προοδευτικές ιδέες που αναδείκνυαν το
ρόλο του κράτους ως «ατμομηχανής» προς ένα νέο βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο
μοντέλο ανάπτυξης, απέναντι στην κοινωνική ανασφάλεια που γεννούσε το Brexit και οι συνέπειες των πολιτικών των Τόρις στο δημόσιο σύστημα υγείας, στην
εκπαίδευση και στην ασφάλιση.
Οι πόλεις του πρώην βιομηχανοποιημένου Βορρά ωστόσο επέλεξαν να
στηρίξουν τους Τόρις, ενώ ένα σημαντικό μέρος της ψήφου μετακινήθηκε από
τους Εργατικούς στους Φιλελεύθερους Δημοκράτες, τους Πράσινους και το
σκοτσέζικο SNP. Οι Εργατικοί έχασαν 2.500.000 ψήφους σε σχέση με τις εκλογές
του 2017: περίπου 800.000 ψηφοφόροι μετακινήθηκαν στους Συντηρητικούς,
1.100.000 κατευθύνθηκαν προς τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες και οι υπόλοιποι
μοιράστηκαν σε Πράσινους και SNP.Η πλειοψηφία δηλαδή όσων εγκατέλειψαν τους
Εργατικούς στήριξαν κόμματα που ήταν ξεκάθαρα υπέρ της παραμονής στην ΕΕ,
ενώ λιγότεροι μετακινήθηκαν προς τους Τόρις – κυρίως ψηφοφόροι που στήριξαν
το Brexit, αλλά ψήφιζαν υπέρ των Εργατικών σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις.
Από τον Μάρτιο του 2019 μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού, οι Εργατικοί είχαν
καθοδική δημοσκοπική πορεία, καθώς από το 35% βρέθηκαν στο 22%. Το ίδιο
συνέβη όμως και με τους Τόρις, που από το 40% βρέθηκαν στο 19%, λόγω του Brexit
Party του Φάρατζ, που απορρόφησε πολύ μεγάλο μέρος της συντηρητικής ψήφου.
Ωστόσο, η ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Τζόνσον, σκληρό υπέρμαχο του
Brexit, ανέτρεψε τα δεδομένα και απορρόφησε την ψήφο που είχε μετακινηθεί
προς τον Φάρατζ. Μια κίνηση των Τόρις που τελικά αποδείχθηκε έξυπνη τακτικά
και αποτελεσματική εκλογικά.
Το οικονομικό πρόγραμμα του Κόρμπιν δεν έπεισε τη μεγάλη πλειοψηφία των
πολιτών – ή τουλάχιστον δεν αρκούσε για να ανατρέψει την κατάσταση. Το
Μανιφέστο δεν προέβλεπε συγκεκριμένα βήματα σε ζητήματα ασφάλειας που
απασχολούν τη βρετανική κοινωνία. Όσο πειστικά επιχειρηματολογούσε σχετικά
με την οικονομική ανάκαμψη και την ανάγκη ισχυροποίησης των δημόσιων
υπηρεσιών,τόσο γενικόλογες ήταν οι προτεινόμενες πολιτικές για την αντιμετώπιση
της εργασιακής ανασφάλειας, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος
και των ναρκωτικών αλλά και το χειρισμό ζητημάτων εθνικής ασφάλειας, τα οποία η
ηγεσία Κόρμπιν αγνόησε. Τα κοινωνικά στρώματα που αναζητούσαν συγκεκριμένες
προτάσεις στα παραπάνω ζητήματα κινήθηκαν προς όλα τα υπόλοιπα κόμματα, όχι
όμως προς τους Τόρις – κρίσιμες διαρροές στην ψήφο, που έκριναν το αποτέλεσμα
και το χαμηλό ποσοστό συσπείρωσης των Εργατικών.
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Νέες δυναμικές εντός της βρετανικής κοινωνίας
Το αποτέλεσμα των εκλογών έδειξε πως η βρετανική κοινωνία βρίσκεται σε
διαδικασία μετασχηματισμού, καθώς νέα κοινωνικά αιτήματα αναδύονται στη
δημόσια σφαίρα. Οι ενδοταξικές και διαγενεακές συγκρούσεις φαίνεται ότι
αποτυπώνονται έντονα στην ψήφο αυτών των εκλογών, με τις νεότερες ηλικίες, τις
περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες, τους μισθωτούς και μικρούς ελεύθερους
επαγγελματίες να στηρίζουν τον Κόρμπιν. Αντίθετα, το μεγαλύτερο μέρος των
συνταξιούχων κι ένα σημαντικό μέρος εκείνων που θέλουν την έξοδο από την
ΕΕ, ηλικιακές ομάδες άνω των 50 ετών που βρίσκονται στην κατώτερη και μεσαία
εισοδηματική κλίμακα στήριξαν τον Τζόνσον.
Η πλειοψηφία των Βρετανών πολιτών, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους
προτιμήσεις, νιώθει ανασφάλεια και έντονη ανησυχία για την επόμενη μέρα.
Η διάσταση αυτή δεν είχε μπει μέχρι σήμερα στην ευρύτερη «εξίσωση» των
προοδευτικών κομμάτων, και δεν κατάφεραν ο Κόρμπιν και το Εργατικό κόμμα να
τη διαχειριστούν αποτελεσματικά.
Κρίσιμο για την πορεία από εδώ και στο εξής είναι το γεγονός πως οι «πολιτισμικοί
διαχωρισμοί», όπως τους αποκαλούν οι Βρετανοί, διαμορφώνονται και
αναπτύσσονται πέρα από τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες και το οικονομικό
περιβάλλον. Τα στατιστικά δεδομένα και η εκλογική/πολιτική συμπεριφορά των
Βρετανών από το 2016 και μετά δείχνουν πως η κοινωνία βρίσκεται σε διαδικασία
μετασχηματισμού, στη βάση της οποίας βρίσκεται το Brexit και ο τρόπος με τον
οποίο αυτό επηρεάζει τις κοινωνικές και εργασιακές σχέσεις αλλά και συνολικά
τη θέση της Μεγάλης Βρετανίας στο νέο ευρωπαϊκό και περιφερειακό περιβάλλον.
Οι Τόρις μπορεί να πέτυχαν μια μεγάλη νίκη και οι Εργατικοί να υπέστησαν μια
βαριά ήττα, ωστόσο το σημερινά δεδομένα δείχνουν πως υπάρχει μια διαρκής
κίνηση στους κόλπους της βρετανικής κοινωνίας, που μπορεί να ανατρέψει τους
πολιτικούς συσχετισμούς στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
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Η ΝEΑ ΠΡAΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝIΑ ΣΕ
ΑΝΑΖHΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝEΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ
Ειρήνη Συγγελάκη,
Δικηγόρος, DEA Δημοσίου Συγκριτικού Δικαίου

Η διάσταση ανάμεσα στα αιτήματα των διαδηλωτών στους δρόμους της Μαδρίτης
και στα συμπεράσματα της 25ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή
(COP25) είναι τεράστια.
«Πότε θέλουμε την αλλαγή; Τώρα» κραύγαζαν στους δρόμους της Μαδρίτης. «Χωρίς
πλανήτη δεν υπάρχει μέλλον», «Μαχόμαστε για τη Ζωή», «Δεν υπάρχει πλανήτης Β»,
«Αυτή η Σύνοδος είναι μια φάρσα», είναι μερικά από τα συνθήματα που έγραφαν στα
πανό οι διαδηλωτές. Πράγματι, όλες οι αποφάσεις παραπέμφθηκαν για την επόμενη
διάσκεψη της Γλασκόβης (COP26) και οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην αναζήτηση
μηχανισμών για αγορά και πώληση δικαιωμάτων ρύπανσης, ενώ όλες οι οικολογικές
οργανώσεις ζητούν δεσμεύσεις για γενικευμένη μείωση ρύπων. «Επί 25 χρόνια
συζητούμε», λένε οι οργανώσεις, «και οι ρύποι αυξάνονται». Ζητούν συγκεκριμένα
μέτρα με μείωση των ρύπων κατά 65% (σε σχέση με το 1990) αντί του τωρινού στόχου
για 40% μείωση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα το 2030.Η μόνη συνεισφορά της
Συνόδου της Μαδρίτης συνίσταται στην ανάδειξη της Υγείας των Ωκεανών σε μείζονα
πρόκληση για τη ζωή στη γη. Οι θαλάσσιες μάζες του πλανήτη απορρόφησαν πάνω
από το 90% της υπερθέρμανσης που οφείλεται στο διοξείδιο του άνθρακα, αλλιώς δεν
θα μπορούσαμε να αναπνεύσουμε τον αέρα της γης».
Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,η επίτευξη μιας συμφωνίας για το κλίμα
κρίνεται από πολλούς ως ιστορική: για πρώτη φορά οι 26 από τις 27 χώρες της ΕΕ
φαίνονται διατεθειμένες να δεσμευτούν σε συγκεκριμένους και κοστολογημένους
στόχους για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα το 2050. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία επιδιώκει να συνεισφέρει στην κάλυψη του κόστους της μετάβασης
σε φιλικότερες προς το περιβάλλον ενεργειακές πηγές, δεσμεύοντας ετησίως 260
δισ. ευρώ έως το 2030. Μόνο η Πολωνία δηλώνει ότι θέλει αλλά δεν μπορεί να
απεξαρτηθεί τόσο γρήγορα από τη λιγνιτική ενέργεια και ζητεί ευρωπαϊκή ενίσχυση
500 δισ. ευρώ (αντί για 100 δισ. που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) για να τα
καταφέρει. Ο συμβιβασμός που συζητείται, για να μην θέσει βέτο στην Πράσινη
Συμφωνία η Πολωνία, εξετάζει την πιθανότητα να επιμηκυνθεί, κατ’ εξαίρεση, η
προσαρμογή της χώρας έως το 2070. Ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Περιβάλλοντος Χανς Μπρούινιξ προειδοποιεί πάντως ότι «είναι πολύ σημαντικό να
γίνουν σωστές επενδύσεις,εκείνες που θα λειτουργήσουν ως δυνάμεις μεταστροφής
της οικονομίας» και ζητεί «να μικρύνουμε το διάστημα ανάμεσα στην καινοτομία,
στην απόφαση και στην εφαρμογή.

#27

13

Ας δούμε για παράδειγμα πως κατάφερε η Νορβηγία μέσα σε ελάχιστα χρόνια να
φτάσει την ηλεκτροκίνηση στο 50%».
Στην ανάγκη για επείγουσες δράσεις την επόμενη δεκαετία, το σχέδιο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα παρουσιαστεί στις αρχές του 2020, προτείνει
50 βήματα ως το 2050 για μια Ευρώπη φιλική προς το κλίμα, με μείωση 50-55%
των ρύπων έως το 2030. Εκτός από επενδύσεις και χρηματοδότηση, το σχέδιο θα
περιλαμβάνει νέους κανόνες για πιο αυστηρά όρια ρύπων στις βιομηχανίες, νέους
κανόνες για επιδοτήσεις στην πράσινη γεωργία, βιώσιμο σχεδιασμό νέων πόλεων
και ίσως έναν περιβαλλοντικό φόρο.
Εκτός πάντως από τη φορολογική πολιτική, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα μπορούσαν
να έχουν, εάν το επιλέξουν, τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν χρηματοδοτικά
εργαλεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα και με πρόταση της
Κριστίν Λαγκάρντ, για επενδύσεις πράσινης μετάβασης, αξιοποιώντας μέρος από
τα 2,6 τρισ. ευρώ που έχει δαπανήσει η ΕΚΤ για αγορά ομολόγων στο πλαίσιο της
ποσοτικής χαλάρωσης.Πολιτικά πάντως δεν έχει ακόμα αποφασιστεί το μοντέλο της
ευρωπαϊκής πράσινης μετάβασης. Σε άρθρο του σε πολλές ευρωπαϊκές εφημερίδες,
λίγο πριν από την έναρξη εργασιών της Συνόδου COP25 στη Μαδρίτη, ο επικεφαλής
της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ, ζητεί να θεσπιστεί μια θέση πρέσβη της ΕΕ για το
κλίμα. Μηχανικός Περιβάλλοντος ο ίδιος, βλέπει την ευκαιρία να ηγηθεί η Ευρώπη
στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, πείθοντας Αφρικανούς, Κινέζους και
Ινδούς να ακολουθήσουν τους φιλόδοξους ευρωπαϊκούς στόχους της επίτευξης
ευημερίας με περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Μόνο που η δική του ματιά ίσως είναι
μέρος του προβλήματος: «οι Ευρωπαίοι πρέπει να πειστούν ότι η μάχη κατά της
κλιματικής αλλαγής δεν θα προκαλέσει μόνο ανατροπές αλλά θα παράγει επίσης
νέο πλούτο και ευημερία».
Δυστυχώς για τον Βέμπερ,η σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την περιβαλλοντική
προστασία υπό προϋποθέσεις μπορεί να παράγει περισσότερους ρύπους μαζί με
περισσότερο πλούτο. Ο Βέμπερ ζητεί να εκπαιδεύσουμε την κοινωνία στην άμεση
εφαρμογή της καινοτομίας και να συνεχιστεί η οικονομική ανάπτυξη απρόσκοπτα.
Έτσι πιστεύει ότι θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή των πολιτών στο σχέδιό του. Τι
απαντά όμως στους δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές της Μαδρίτης που ζητούν,
εάν χρειάζεται, ακόμη και επιβράδυνση της ανάπτυξης τώρα, απαγορεύοντας
ενεργοβόρες δραστηριότητες και επιβάλλοντας υψηλή φορολογία και πρόστιμα
στους ρυπαντές; Μάλλον θα τους εκπαιδεύσει να μην ζητούν αντι-αναπτυξιακές
πολιτικές, δίνοντας έτσι νόημα στον αφορισμό της Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία,
μιλώντας στους διαδηλωτές στη Μαδρίτη, επισήμανε: «Η ελπίδα δεν είναι εντός
των τειχών της COP25, αλλά εδώ, μαζί σας».

ENA, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών
Ζαλοκώστα 8, 2ος όροφος
T.+30 210 3647912
info@enainstitute.org
enainstitute.org

