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Σ

το τρτο και τελευταο µρος αυτο του βιβλου θα εξετ"σουµε την εθνικ&
τατιση και τις προοπτικς της στο σγχρονο κ*σµο, και ειδικ*τερα στις
πρ*σφατες εξελξεις που οριοθετον την παγκοσµιοποηση. Μχρι τ/ρα
εδαµε τις δυναµικς της εθνικ&ς τατισης στην εποχ& του εθνικισµο, µια περοδο που η διαλεκτικ& του τοπικο µε το διεθνς ανδειξε τα εθνικ" κρ"τη ως
κυραρχες οντ*τητες και κανονιστικ" µοντλα ‘διαχερισης’ των λα/ν, αλλ"
και την εθνικιστικ& ιδεολογα ως µια απ* τις ισχυρ*τερες της νεωτερικ&ς περι*δου. Σ&µερα, στη σγχρονη αρθρογραφα αναφρεται ντονα µια "λλη περοδος –και διαδικασα– αυτ& της παγκοσµιοποησης, που χει επιφρει πολλς
και σηµαντικς αλλαγς στην ζω& των ανθρ/πων στα τλη του εικοστο αι/να. Πρ*κειται για µια διαδικασα που απ* τη µα επηρε"ζει τους περισσ*τερους τοµες της ανθρ/πινης ζω&ς –αν *χι *λους– και απ* την "λλη χαρακτηρζεται απ* ντονη αµφισηµα *σον αφορ" στην κατεθυνση των αλλαγ/ν, εννο/ντας *τι µπορε να χουν τ*σο θετικς *σο και αρνητικς πλευρς και συνπειες.
3να χαρακτηριστικ* αυτ&ς της περι*δου εναι οι ντονες πολιτικς αλλαγς
και οι νες µορφς συγκροσεων στο εσωτερικ* των χωρ/ν αλλ" και µεταξ
τους. Αυτς υποστηρζεται συχν" πως µει/νουν την ισχ του εθνικισµο και
ασκον µεγ"λη επιρρο& στις ταυτ*τητες των ατ*µων, και στις εθνικς τους
ταυτ*τητες ειδικ*τερα. Εναι λοιπ*ν απαρατητο να εξετ"σουµε τις συνπειες
της παγκοσµιοποησης στο σχηµατισµ* και δναµη των εθνικ/ν ταυτσεων,
/στε να χουµε µια ολοκληρωµνη εικ*να της εθνικ&ς ταυτ*τητας.
Αυτ* εναι και το αντικεµενο του τρτου µρους της παροσας µελτης, η
οποα θα χωριστε σε τρα κεφ"λαια. Στο κεφ"λαιο 5, που εναι και το εισαγωγικ* στην παγκοσµιοποηση, θα παρουσι"σουµε τον ορισµ* εργασας για την
παγκοσµιοποηση. Στο κεφ"λαιο 6 θα αναλυθον οι αλλαγς και οι προοπτικς
του εθνικο κρ"τους. Για το σκοπ* αυτ* θα δοµε πρ/τα το κρ"τος και τη συζ&τηση σχετικ" µε τους θεωροµενους µετασχηµατισµος του και στη συνχεια
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θα απαντ&σουµε στο ερ/τηµα αν και σε ποιο βαθµ* υπ"ρχουν αλλαγς στους
µηχανισµος εντ*ς των κρατ/ν που συντελον στη διαδικασα της εθνικ&ς
τατισης. 3τσι, θα εξετ"σουµε την εθνικ& ταυτ*τητα σε σχση µε το εθνικ*
κρ"τος και τις αλλαγς του που προ&λθαν απ* την παγκοσµιοποηση. Τλος,
στο βδοµο κεφ"λαιο θα επιχειρ&σουµε να διαγρ"ψουµε τις προοπτικς των
εθνικ/ν ταυτοτ&των σε σχση µε την παγκοσµιοποηση, ανεξ"ρτητα απ* τα
εθνικ" κρ"τη και το µλλον τους, αλλ" σε συν"ρτηση µε τις ειδικς συνθ&κες
που χαρακτηρζουν την περοδο της παγκοσµιοποησης. Σε αυτ* θα απαντ&σουµε και στο ερ/τηµα αν η σγχρονη εποχ& συνιστ" µια ‘εποχ& παγκοσµιοποησης’. Αυτ*ς εναι και ο νας λ*γος που θα χρησιµοποι&σουµε στο εξ&ς τη
φρ"ση εντ*ς εισαγωγικ/ν: µε τη φρ"ση αυτ& αναφερ*µαστε σε µια περοδο
που κυριαρχον οι διαδικασες της αλλ" και ο δηµ*σιος Λ*γος γρω απ’ αυτ&ν, θτοντας ταυτ*χρονα το ερ/τηµα αν αυτ* αρκε για να µιλ"µε για µια
εποχ& παγκοσµιοποησης και µ"λιστα σε αντιδιαστολ& µε την εποχ& του εθνικισµο.
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H

συζ&τηση για την παγκοσµιοποηση εναι ιδιατερα ευρεα και σηµαντικ&, αλλ" και πολ πρ*σφατη. Ο διος ο *ρος παγκοσµιοποηση (globalisation) χρησιµοποιεται ευρως τις τελευταες δο δεκαετες περπου,
αν και αναφρεται &δη απ* τη δεκαετα του ’60. Εναι ενδεικτικ* *τι η British
Library of the Political and Economic Science (η βιβλιοθ&κη του δι"σηµου βρετανικο πανεπιστηµου London School of Economics) εχε το 2002 στους καταλ*γους της 492 ττλους που περιεχαν τη λξη παγκοσµιοποησηA απ* αυτος,
µ*λις πντε εχαν εκδοθε την περοδο 1988-89 και οι υπ*λοιποι απ* το 1989
και µετ", αυξαν*µενοι µε ρυθµος γεωµετρικ&ς προ*δου κ"θε χρ*νο. Το αυξαν*µενο και ντονο ενδιαφρον για την παγκοσµιοποηση δεν περιορζεται σε
να επιστηµονικ* πεδο: στην πραγµατικ*τητα αποτελε τη λξη-κλειδ σε µια
σειρ" συγγεν/ν επιστηµονικ/ν πεδων, *πως η Kοινωνιολογα, η Πολιτικ& Eπιστ&µη, τα Oικονοµικ", οι ∆ιεθνες Σπουδς κλπ. ∆εν περιορζεται *µως αυτ*
το ενδιαφρον οτε και στον ακαδηµαϊκ* χ/ρο, καθ/ς γνεται σχεδ*ν καθηµεριν& αναφορ" σε αυτ&ν απ* πολιτικος, δηµοσιογρ"φους, επαγγελµατες & και
απλος πολτες.
Υπ"ρχουν ποικλες ερµηνεες για το φαιν*µενο της παγκοσµιοποησης καθ/ς και επιµρους πλευρς που µπορε κανες να επικεντρ/σει. Επσης, πραν
της πρ*σφατης χρ&σης της στο επιστηµονικ* και καθηµεριν* λεξιλ*γιο, αφορ"
πεδα και ζητ&µατα που χουν &δη απασχολ&σει εδ/ και καιρ* την επιστηµονικ& κοιν*τητα και, σε κ"ποιο βαθµ*, τους πολιτικος. Αυτο οι λ*γοι δυσχερανουν τη δηµιουργα εν*ς ορισµο της παγκοσµιοποησης που να εναι πλ&ρης, κατανοητ*ς αλλ" και σντοµος. Για να ξεπερ"σουµε αυτ& τη δυσκολα,
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θα ξεκιν&σουµε µε µια σντοµη περιγραφ& της σγχρονης επιστηµονικ&ς συζ&τησης και των βασικ*τερων επιχειρηµ"των για την παγκοσµιοποηση, οτως
/στε να χουµε µια εικ*να των ζητηµ"των στα οποα αναφρεται. Στη συνχεια θα δ/σουµε τον ορισµ* της παγκοσµιοποησης που προτενουµε και που
θα αποτελσει το αναλυτικ* εργαλεο για την εξταση της εθνικ&ς ταυτ*τητας
στη συνχεια. Jπως και µε τον εθνικισµ*, δε θα παρουσι"σουµε τον ορισµ* της
παγκοσµιοποησης σε µια πρ*ταση του τπου «Η παγκοσµιοποηση εναι…»,
αλλ" σε µια εν*τητα που θα παρουσι"ζει αναλυτικ" τα καθ-οριστικ" χαρακτηριστικ" της παγκοσµιοποησης. Βεβαως, τσι δεν θα το λσουµε το πρ*βληµα της συντοµας του ορισµο, αλλ" πιστεουµε *τι εναι σηµαντικ*τερη η
πλ&ρης και κατανοητ& παρουσαση του φαινοµνου.

∏
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O

πως αναφρθηκε παραπ"νω, θα &ταν λ"θος να εντ"ξουµε την παγκοσµιοποηση σε να µ*νο αναλυτικ* πεδο καθ/ς σχετζεται, "µεσα & µµεσα, µε
τις περισσ*τερες εµπειρες και δραστηρι*τητες των πολιτ/ν. Ο Nederveen Pieterse (1995β: 45) λει χαρακτηριστικ" *τι εναι µ"λλον προτιµ*τερο να µιλ"µε
για ‘παγκοσµιοποι&σεις’ στον πληθυντικ*, γιατ µποροµε να προσδιορσουµε
τ*σες παγκοσµιοποι&σεις *σοι εναι και οι επιστηµονικο κλ"δοι που ασχολονται µ’ αυτ&ν, και εναι *λοι τους σχετικο. Αυτ& η παρξη πολλ/ν διαστ"σεων
εναι σε κ"ποιο βαθµ* υπεθυνη για τη δυσκολα του ορισµο τηςA παρ’ *λ’
αυτ", ακριβ/ς µσα απ* την πολυδι"στατη αν"λυση και τη συστηµατοποηση
µπορε κανες να προσεγγσει πληρστερα µια διαδικασα που καλπτει τ*σες
πολλς πλευρς της πολιτικ&ς, κοινωνικ&ς και οικονοµικ&ς ζω&ς.
Υπ"ρχουν πολλο τρ*ποι να ταξινοµ&σει κανες τα δι"φορα επιχειρ&µατα
και ορισµος που χουν προταθε για την παγκοσµιοποηση και &δη αρκετο
µελετητς χουν προβε σε κατηγοριοποι&σεις αν"λογα µε τα κριτ&ρια που θτουν1. Ταυτ*χρονα υπ"ρχει και µια συζ&τηση για τον διο τον *ρο ‘παγκοσµιο-

1. Ενδεικτικ": µα απ* τις πιο συνηθισµνες ταξινοµ&σεις εναι αν"µεσα σε σκεπτικιστς και
υποστηρικτς. Αυτ* το διαχωρισµ* ακολουθον οι Held και McGrew (2000) σε µια ξοχη σνοψη
των επιχειρηµ"των, *που παρουσι"ζουν βασικς απ*ψεις σκεπτικιστ/ν και υποστηρικτ/ν σε κ"θε µα απ* τις επιµρους θεµατικς/πεδα αναφορ"ς (οικονοµα, οικολογα, σχσεις εξουσας
κλπ.). Ββαια, η παραπ"νω ταξιν*µηση εναι περισσ*τερο σχηµατικ& και φανεται να σκι"ζει το
γεγον*ς *τι στην πραγµατικ*τητα οι µελετητς δεν εναι ετε σκεπτικιστς ετε υποστηρικτς σε
*λους τους τοµες και "ρα εναι δσκολο να τοποθετηθον σε µα απ* τις δο κατηγορες γενικ".
Sλλοι ακολουθον µια ταξιν*µηση µε β"ση το µοντλο αν"λυσης, την προσγγιση που ακολουθεται. Ο Sklair (1999), για παρ"δειγµα, ταξινοµε τα επιχειρ&µατα µε β"ση τις εξ&ς τσσερις προ-
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ποηση’ και τη δι"κρισ& της απ* τη διεθνοποηση (internationalisation)2. Επ
του παρ*ντος, θα παρουσι"σουµε ορισµνους θεωρητικος που ετε θεωρονται κλασικο στο χ/ρο αυτ* ετε τα επιχειρ&µατ" τους βρσκουν ευρεα απ&χηση –φυσικ" η παρουσαση αυτ& δεν θα εναι εξαντλητικ&, αλλ" *σο το δυνατ*ν αντιπροσωπευτικ&. Η ταξιν*µηση που θα ακολουθ&σουµε για το σκοπ*
αυτ* χωρζει τους θεωρητικος σε δο κατηγορες αν"λογα µε το π*σες διαστ"σεις της παγκοσµιοποησης ακολουθον για τον ορισµ* της. Η µα κατηγορα εναι µονοδι"στατη και οικονοµικ&, και η "λλη εναι πολυδι"στατη. Η
ταξιν*µηση αυτ& βασζεται στο γεγον*ς *τι, αφεν*ς, οι προσεγγσεις που εστι"ζουν σε µια πλευρ" της παγκοσµιοποησης αναφρονται συν&θως στην οικονοµικ& και, αφετρου, τα οικονοµικ" επιχειρ&µατα συν&θως αντιµετωπζονται
& αµφισβητονται απ* θεωρητικος της πολυδι"στατης κατηγορας.

σεγγσεις: των παγκ*σµιων συστηµ"των (world-systems approach), του παγκ*σµιου πολιτισµο
(global culture approach), της παγκ*σµιας κοινωνας (global society approach), και του παγκ*σµιου καπιταλισµο (global capitalism approach). Η πρ/τη εναι οικονοµικ&, η δετερη και η τρτη πολιτισµικςA η τταρτη, που παρουσι"ζει το επιχερηµα του ιδου του Sklair, εστι"ζει στο οικονοµικ* πεδο, αλλ" αναλει και το πολιτισµικ* και πολιτικ*. Αυτ" τα τσσερα πεδα θα συναντ&σουµε και στον Halliday (2001, κεφ"λαιο 3) κ"τω απ* τους ττλους ηγεµονικ& αισιοδοξα
(hegemonic optimism), φιλελεθερη µεταρρθµιση (liberal reform), νος αντι-ιµπεριαλισµ*ς (new
anti-imperialism), και νος µεσαωνας (‘new middle-ages’). Τλος, "λλο παρ"δειγµα ταξιν*µησης
ακολουθε ο Beck (2000), που χωρζει τους θεωρητικος αν"λογα µε τον αριθµ* των διαστ"σεων
της παγκοσµιοποησης που αναλουν. 3τσι, τους χωρζει σε δο κατηγορες: αυτος που ακολουθον µα δι"σταση ως κεντρικ& (*πως ο Wallerstein που εστι"ζει στον καπιταλισµ*, οι Rosenau
και Gilpin, που εστι"ζουν στις διεθνες σχσεις και τα εθνικ" κρ"τη κλπ.) και αυτος που υποστηρζουν *τι η παγκοσµιοποηση εναι συν"ρτηση της αν"λυσης πολλ/ν αιτι/ν και πεδων (π.χ.
Robertson, Appadurai, Albrow, Featherstone, Lash, Urry).
2. Καθ/ς οι δο *ροι δεν εναι π"ντα σαφ/ς διαχωρισµνοι και ενοτε χρησιµοποιονται
εναλλ"ξ, πολλο εκφρ"ζουν την αναγκαι*τητα αυτο του διαχωρισµο, αν και µε διαφορετικ"
κριτ&ρια. Οι Hirst & Thompson (1999), για παρ"δειγµα, αµφισβητον την *λη ιδα της παγκοσµιοποησης µε την ννοια *τι δεν υπ"ρχει τποτε παγκ*σµιο (global) που να διακρνει τη σγχρονη οικονοµα και κοινωναA υποστηρζουν δε *τι ο *ρος ‘διεθνς’ (international) ορζει ικανοποιητικ" τη σγχρονη εποχ&. Sλλοι π"λι δνουν µφαση στη διαφορετικ*τητα του διεθνος απ*
το παγκ*σµιο και υποστηρζουν *τι βρισκ*µαστε ξεκ"θαρα σε µια καινορια παγκοσµιοποιηµνη εποχ&. Ο Castells και ο Sclair αν&κουν σε αυτ& την κατηγορα. Ο Castells (2000α: 101) µιλ" για
µια global economy ως διαφορετικ&ς της world economy (που υπ&ρχε απ* τον 16ο αι/να), και ο
Sklair (1999: 323) τονζει τη χρησιµοποηση της παλας στη λξη δι-εθνικ*ς (inter-national), /στε
να διαφανεται η κυριαρχα των εθνικ/ν κρατ/ν στην περοδο αυτ& που προηγεται ξεκ"θαρα
της παγκοσµιοποησης, µια περοδο που χαρακτηρζεται ακριβ/ς απ* την λλειψη αυτ&ς της κυριαρχας.
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ι προσεγγσεις που εναι αποκλειστικ" & κατ" κριο λ*γο οικονοµικς επικεντρ/νουν στον καπιταλισµ* και το σστηµα της ελεθερης αγορ"ς ως
το αντικεµενο αν"λυσ&ς τους και, συχν", της κριτικ&ς τους. Ββαια, καθ/ς ο
καπιταλισµ*ς δεν εναι κ"τι καινοριο, υποστηρζεται επσης *τι η διαδικασα
της παγκοσµιοποησης υπ"ρχει εδ/ και πολ καιρ*A συνεπ/ς, συναντ"µε και
απ*ψεις που εστι"ζουν στις οµοι*τητες της σηµεριν&ς εποχ&ς µε παλαι*τερες
περι*δους της νεωτερικ*τητας που υπ&ρχαν µεγ"λα ανογµατα στη διεθν&
αγορ". Sλλωστε και η δια η ιδα µιας παγκοσµιοποιηµνης οικονοµας τθεται
υπ* αµφισβ&τηση, στη β"ση *τι δεν πρ*κειται για µια πραγµατικ" παγκ*σµια
οικονοµα, αλλ" για µια τριµερ& κυριαρχα των ισχυρ/ν οικονοµικ" περιοχ/ν
της Ευρ/πης, της Ιαπωνας και της Β*ρειας Αµερικ&ς.
Βασικ& θση αν"µεσα στις οικονοµικς προσεγγσεις κατχει ο Immanuel
Wallerstein (1979) και η δι"σηµη θεωρα του περ παγκ*σµιων συστηµ"των
(world systems theory) –που πλον εναι περισσ*τερο µια σχολ& παρ" µια απλ&
θεωρα. Η θεωρα των παγκ*σµιων συστηµ"των µπορε να συνοψιστε ως εξ&ς:
κ"θε κοινωνα, και οικονοµα βεβαως, εναι τοποθετηµνη σε να σστηµα, το
παγκ*σµιο καπιταλιστικ* σστηµα. Αυτ* το σστηµα χει τα εξ&ς τρα βασικ"
χαρακτηριστικ": κοιν& αγορ" που λειτουργε µε το κριτ&ριο της µεγιστοποησης του κρδους, διευκ*λυνση των δυν"µεων της αγορ"ς απ* τα υπ"ρχοντα
κρ"τη και υπεραξα/πλε*νασµα που προκπτει απ* την εκµετ"λλευση. Η εκµετ"λλευση εδ/ δε συντελεται αν"µεσα σε δο τ"ξεις, αλλ" αν"µεσα σε τρα
εππεδα: το κντρο, την περιφρεια και την ηµι-περιφρεια. Ουσιαστικ", τα
δι"φορα κρ"τη εναι τα υποκεµενα αυτο του διαχωρισµο, καθ/ς αυτ" διαφοροποιονται αν"λογα µε το διεθν&, πλον, καταµερισµ* εργασας που τα τοποθετε σε καθνα απ* αυτ" τα εππεδα3. Οι χ/ρες του κντρου (Β*ρεια Αµερικ&, ∆υτικ& Ευρ/πη, κυρως, αλλ" και Ιαπωνα) εναι αυτς που ιστορικ"
χουν εκµεταλλευτε φτωχς, υπαν"πτυκτες & αναπτυσσ*µενες, χ/ρες της περιφρειας (Αφρικ&, Κεντρικ& και ∆υτικ& Ασα) και της ηµι-περιφρειας (Λατινικ& Αµερικ&, Ανατολικ& Ασα), και συνεχζουν να τις εκµεταλλεονται χρησιµοποι/ντας τη µα εν"ντια στην "λλη, δηλαδ& µετακιν/ντας τις οικονοµικς
και επιχειρηµατικς τους δραστηρι*τητες απ* τη µα χ/ρα στην "λλη, απ* την
περιφρεια στην ηµιπεριφρεια και οτω καθεξ&ς, σµφωνα µε το κριτ&ριο των

3. Αυτ* δε σηµανει *τι οι ταξικς διαφορς & οι συγκροσεις εντ*ς των κρατ/ν καταργονται
& χ"νουν τη σηµασα τους. Απεναντας, στο εσωτερικ* των χωρ/ν το καπιταλιστικ* σστηµα δηµιουργε και αναπαρ"γει ταξικος διαχωρισµος. Η παγκοσµιοποηση *µως δηµιουργε και αν"λογους διαχωρισµος σε διεθνς εππεδο, εφ*σον πρ*κειται για καπιταλισµ* µεν, παγκ*σµιο δε.
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χαµηλ/ν µισθ/ν και της παρξης πρ/των υλ/ν, µε στ*χο τη µεγιστοποηση
του κρδους. 3τσι, σµφωνα µε αυτ& τη θεωρα, αυτ* το σστηµα του παγκ*σµιου καπιταλισµο παρ"γει µεν πλοτο και ευηµερα για τις χ/ρες του κντρου και φτ/χεια και ανισ*τητα για αρκετς "λλες, παρ"γει *µως και πολλς
συγκροσεις και αιτες συγκροσεων.
Ο Wallerstein δε χρησιµοποησε τον *ρο παγκοσµιοποηση για να εισ"γει τη
θεωρα του, που "λλωστε πρωτοπαρουσι"στηκε στα µσα της δεκαετας ’70,
αλλ" µιλ" για παγκ*σµιο σστηµα και παγκ*σµιο καπιταλισµ*, & αναφρεται
στο εθνικ* και το διεθνς ως τα δο στοιχεα της δι"κρισης αν"µεσα στο παγκ*σµιο και το επιµρους. Βεβαως, *µως, η αν"λυσ& του αναφρεται στον παγκ*σµιο καταµερισµ* της εργασας και εναι κλασικ& µσα στη βιβλιογραφα
για την παγκοσµιοποηση.
Μια "λλη πολ σηµαντικ& οικονοµικ& προσγγιση εναι αυτ& των Hirst και
Thompson οι οποοι µε το βιβλο τους Globalisation in Question (1999) πραγµατικ" θτουν την παγκοσµιοποηση σε αµφισβ&τηση (*πως υποδηλ/νει ο ττλος του βιβλου). Η προσγγισ& τους επικεντρ/νεται στην οικονοµα γιατ,
*πως αναφρουν, εναι η προϋπ*θεση για "λλες εξελξεις (πολιτικς, κοινωνικς κλπ.). Γι’ αυτος η παγκοσµιοποηση εναι ταυτ*σηµη µε τη διεθν& καπιταλιστικ& οικονοµα, µια οικονοµα που δεν εναι χωρς προηγοµενο αλλ",
απεναντας, στηρζεται στη βιοµηχανικ& οικονοµα της νεωτερικ*τητας που γενικετηκε απ* το 1860 και µετ". Στην πραγµατικ*τητα, υποστηρζουν, το σηµεριν* σστηµα της ελεθερης αγορ"ς εναι λιγ*τερο ανοιχτ* σε ορισµνες παραµτρους του απ* την αγορ" της Belle Époque. Επσης υποστηρζουν *τι η
παγκ*σµια οικονοµικ& δραστηρι*τητα συγκεντρ/νεται στις χ/ρες της G3 (∆υτικ& και Κεντρικ& Ευρ/πη, Β*ρεια Αµερικ& και Ιαπωνα), εν/ ο Τρτος Κ*σµος παραµνει περιθωριοποιηµνος ως προς το εµπ*ριο και τις επενδσεις.
Αντιτθενται σθεναρ" στην ευρως διαδεδοµνη "ποψη που θλει τις σηµερινς παγκ*σµιες αγορς να βρσκονται πρα απ* κ"θε δυνατ*τητα ρθµισης
και ελγχου, αντιπροτενοντας *τι οι χ/ρες της G3 δεν χουν απολσει την ικαν*τητα να ασκον ισχυρς πολιτικς-κυβερνητικς πισεις στις αγορς και τους
οικονοµικος παρ"γοντες. Παροµοως, κριτικ"ρουν την (αφετηριακ" οικονοµικ&) "ποψη *τι η παγκοσµιοποηση εναι να τετελεσµνο και αναπ*φευκτο
γεγον*ς που δε µπορε να ‘κυβερνηθε’A αυτ& η "ποψη, θεωρον οι Hirst &
Thompson, *χι απλ" αγνοε τις πολιτικς δυνατ*τητες, επιλογς και προσπ"θειες για να ελεγχθε η παγκ*σµια οικονοµα, αλλ" και τις αποδυναµ/νει.
Την "ποψη *τι παγκοσµιοποηση σηµανει τη δηµιουργα µιας παγκ*σµιας
καπιταλιστικ&ς αγορ"ς συµµερζεται και ο John Gray. Στο βιβλο του The False
Dawn (1998) αφιερ/νει κι αυτ*ς µεγ"λο µρος της αν"λυσ&ς του στην περοδο
των µεγ"λων µεταρρυθµσεων στην Αγγλα (1870-1914), µε διαφορετικ* κριτ&[ 197 ]
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ριο *µως απ* τους ανωτρω θεωρητικος. Ο Gray συµφωνε µε την κριτικ&
που ασκον οι Hirst και Thompson στις θεωρες της ‘υπερ- παγκοσµιοποησης’
(hyper-globalisation theories)4 και τις επιπτ/σεις τους στην πολιτικ&5, *µως
θεωρε *τι αυτ& η κριτικ& παραβλπει το γεγον*ς *τι η νταση και κταση των
οικονοµικ/ν µεταβολ/ν που χουν συντελεστε καθιστον την παγκοσµιοποηση µια διαδικασα χωρς προηγοµενο, αλλ" και το γεγον*ς *τι, *πως υποστηρζει, ο κ*σµος χει γνει πραγµατικ" µη διαχειρσιµος-κυβερν&σιµος. Ο
Gray συγκρνει τη σγχρονη οικονοµα της αγορ"ς µε το laissez-faire της εποχ&ς εκενης, και καταλ&γει σε δο σηµαντικ" συµπερ"σµατα. Το να εναι *τι
«το laissez-faire πρπει να σχεδι"ζεται κεντρικ". ... δεν εναι να δ/ρο της κοινωνικ&ς εξλιξης»A εναι µ"λλον το αποτλεσµα µιας διαδικασας πολιτικο
σχεδιασµο που χει δηµιουργηθε & ενισχυθε απ* τις αντστοιχες παρεµβ"σεις και νοµοθετικς ρυθµσεις των κρατ/ν, «… του οποου το αποτλεσµα
µποροµε να γνωρζουµε εκ των προτρων» (1998: 16, 17). Αυτ* µας οδηγε
στο δετερο συµπρασµα *τι, *πως η Belle Époque οδ&γησε & κατληξε σε σοβαρ& κοινωνικ& αστ"θεια και αναταραχ&, το διο µπορε να συµβε και ως συνπεια της παγκοσµιοποησης. Jπως υποστηρζει, η ενσωµ"τωση *λων των οικονοµι/ν του κ*σµου σε µα παγκ*σµια κοιν& αγορ" εναι «µια Ουτοπα που
ποτ δεν µπορε να πραγµατοποιηθεA το κυν&γι της χει &δη προκαλσει κοινωνικς µετατοπσεις και οικονοµικ& και πολιτικ& αστ"θεια σε µεγ"λο βαθµ*»
(1998: 2). Κι αυτ* εναι κ"τι που επσης θεωρε χωρς προηγοµενο: την κατ"ρρευση των κοινωνικ/ν δοµ/ν που εναι &δη προφαν&ς στις ανεπτυγµνες
χ/ρες.
Τθεται βεβαως το ερ/τηµα: αν η παγκοσµιοποηση σχετζεται µε τον καπιταλισµ* τ*τε τι την διακρνει απ* αυτ*ν; Ο καλτερος τρ*πος να απαντηθε το
ερ/τηµα εναι παρουσι"ζοντας την "ποψη του Leslie Sklair. Κατ" πρ/τον,
στην ‘εποχ& της παγκοσµιοποησης’ ο καπιταλισµ*ς διαρκ/ς απλ/νεται σε
ολονα και περισσ*τερες περιοχς του πλαν&τη. Σµφωνα µε τον Sklair (1999),
το παγκ*σµιο σστηµα στηρζεται σε υπερεθνικς (transnational) πρακτικς.
Αυτς οι υπερεθνικς πρακτικς χωρζονται σε τρεις σφαρες που η κ"θε µα
στηρζει τη λειτουργα της σε κ"ποιο θεσµ*: η οικονοµικ& σφαρα, που στηρ4. Ο *ρος ‘hyper-globalisation’ χει χρησιµοποιηθε απ* τον Held και αναφρεται στους ενθουσι/δεις υποστηρικτς *λων & των περισσοτρων διαδικασι/ν της παγκοσµιοποησης, *πως ο
Ohmae, o Reich κλπ. Για µια κριτικ& αυτ/ν των θεωρι/ν δετε PERRATON, GOLDBLATT, HELD and
MCGREW (1997), ‘The Globalisation of Economic Activity’, New Political Economy, 2 (2): 257-77.
Επσης, για την κριτικ& του Gray στους Hirst & Thompson δετε Gray 1998: 63-67.
5. ∆ηλαδ& *τι προκαλον επιπρ*σθετη απογο&τευση *σον αφορ" στις δυνατ*τητες ελγχου
της παγκοσµιοποησης και προσφρουν "λλοθι στους πολιτικος για την λλειψη πρωτοβουλι/ν
για τη ρθµιση των αγορ/ν υπρ των εργαζοµνων και του κοινωνικο συν*λου.
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ζεται απ* τις υπερεθνικς επιχειρ&σεις, η πολιτικ& σφαρα, που στηρζεται απ*
την υπερεθνικ& καπιταλιστικ& τ"ξη, και η πολιτισµικ& σφαρα, που στηρζεται
απ* την ιδεολογα του καταναλωτισµο. ∆ετερον, η παγκοσµιοποηση διαφρει απ* τον ‘παραδοσιακ*’ καπιταλισµ* στο *τι τα µλη της καπιταλιστικ&ς τ"ξης δεν περιορζονται σε αυτος που κατχουν και ελγχουν τα µσα παραγωγ&ς. Η υπερεθνικ& καπιταλιστικ& τ"ξη απαρτζεται απ* τσσερις οµ"δες: αυτος που κατχουν και ελγχουν τις υπερεθνικς επιχειρ&σεις, τους συµµ"χους
τους στον κρατικ* µηχανισµ* και τα πολιτικ" κ*µµατα, τους συµµ"χους τους
σε επαγγλµατα µε επιρρο& (καθηγητς και διανοοµενοι, αν/τατα στελχη
επιχειρ&σεων κλπ.), και τις καταναλωτικς ελτ (1999: 334). Τλος, τρτο διαφοροποιητικ* στοιχεο για τον σγχρονο παγκοσµιοποιηµνο καπιταλισµ* αποτελε, σµφωνα µε τον Sklair, το γεγον*ς *τι χει χαθε, & ελαττωθε, η –παραδοσιακ" νοοµενη, τουλ"χιστον για τους µαρξιστς– σχετικ& αυτονοµα του κρ"τους να ελγξει την καπιταλιστικ& τ"ξη.
Αυτ& η αν"λυση των οικονοµικ/ν θεωρ&σεων της παγκοσµιοποησης εναι
επαρκ&ς, *χι επειδ& δεν υπ"ρχουν "λλες σηµαντικς αλλ" επειδ& η βασικ& επιχειρηµατολογα χει καταδειχτε. Το κοιν* χαρακτηριστικ* *λων εναι *τι τοποθετον τον καπιταλισµ* στο κντρο της αν"λυσ&ς τους, αλλ" και στο κντρο
της κριτικ&ς τους. Βεβαως, η οικονοµικ& δι"σταση της παγκοσµιοποησης εναι κεντρικ& και δεν λεπει και απ* "λλες αναλσεις, που *µως την εντ"σσουν
ως µα απ* τις πολλς "λλες διαστ"σεις της. Συν&θως η περιγραφ& της οικονοµικ&ς δι"στασης στις πολυδι"στατες προσεγγσεις εναι ακριβ&ς, αλλ"
αποφεγεται ο *ρος ‘καπιταλισµ*ς’, ακ*µη και στην περπτωση που δεν αντικροεται η "ποψη *τι η παγκοσµιοποηση αναφρεται στον καπιταλισµ*. 3τσι
προτιµ/νται πιο ουδτεροι, µη φορτισµνοι ιδεολογικ", *ροι, *πως ‘παγκ*σµια
οικονοµα’ κλπ. Απ* την "λλη, αναλονται εξσου, & και περισσ*τερο, "λλες
συνιστ/σες του φαινοµνου, *πως η πολιτισµικ& και η κοινωνικ&. Εδ/ βασζεται και η κριτικ& που ασκεται στις (αποκλειστικ") οικονοµικς προσεγγσεις
*τι εναι µον*πλευρες και αγνοον "λλες σηµαντικς παραµτρους. Ας δοµε
αναλυτικ" ορισµνες αντιπροσωπευτικς πολυδι"στατες θεωρ&σεις της παγκοσµιοποησης.
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π* τον ττλο ‘πολυδι"στατες προσεγγσεις’ θα εξετ"σουµε δι"φορα επιχειρ&µατα που εξετ"ζουν τ*σο την οικονοµικ& *σο και τις "λλες διαστ"σεις
ανεξαρτ&τως της βαρτητας που προσδδουν στην κ"θε µα. Αυτ* βεβαως δεν
σηµανει *τι οι οικονοµικς προσεγγσεις παραγνωρζουν αυτς τις "λλες πλευ[ 199 ]
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ρς του ζητ&µατος6, αλλ" στις πολυδι"στατες αναλσεις εµπεριχονται περισσ*τερες της µας διαστ"σεις ως βασικς. Ο Giddens, για παρ"δειγµα, θεωρε
*τι η παγκοσµιοποηση εναι οικονοµικ&, πολιτικ&, πολιτισµικ& και τεχνολογικ&, και ο Ulrich Beck µιλ" για τη διεθν&, οικονοµικ&, οικολογικ&, εργασιακ&
και πολιτισµικ& δι"σταση της παγκοσµιοποησης.
Οι βασικς δο διαστ"σεις που αναφρονται στις περισσ*τερες αναλσεις
της παγκοσµιοποησης εναι της επικοινωνας/τεχνολογας και του πολιτισµοA
"λλωστε, η πρ/τη δωσε /θηση στη (συζ&τηση για) την "λλη. Η ιδα µιας παγκ*σµιας κουλτορας χει τις ρζες της στη γνωστ& σλληψη του κ*σµου απ*
τον McLuchan ως να παγκ σµιο χωρι (global village) στη δεκαετα του ’60 7.
Η ιδα αυτ& επηρε"στηκε απ* τη ραγδαα αν"πτυξη των τεχνολογι/ν της
πληροφορας και ειδικ*τερα απ* τη δυνατ*τητα των µσων επικοινωνας να
µεταδ/σουν την δια εικ*να σε *λο τον κ*σµο ταυτοχρ*νως. Υπ* αυτ& την ννοια, η παγκοσµιοποηση αρχικ" θεωρ&θηκε *τι θα επιφρει την οµογενοποηση, *χι µ*νο στην οικονοµα αλλ" και στην κουλτορα. Ββαια, απ* την "λλη,
οι κριτικο αυτ&ς της "ποψης χρησιµοποιον τον *ρο ‘McDonaldisation’ για να
καυτηρι"σουν την "ποψη της πολιτισµικ&ς παγκοσµιοποησης και να δεξουν
*τι δε διαµορφ/νεται µια παγκ*σµια κοινωνα αλλ" µια παγκ*σµια αγορ".
Π"ντως, στο γρισµα του 21ου αι/να, η θση της οµογενοποησης χει σχετικ"
αποδυναµωθε, & µετριαστε, απ* απ*ψεις *πως του Hannerz 1991) *τι δεν
αναφερ*µαστε πια σε µια παγκ*σµια κουλτορα οµοι*τητας αλλ" διαφορ"ς, &
του Featherstone (1990) που αναφρεται στην παρξη παγκ*σµιων πολιτισµικ/ν ρο/ν.
Η αν"πτυξη των νων τεχνολογι/ν εναι καθοριστικ&ς σηµασας κατ’ αρχ"ς για την δια την οικονοµα. Σµφωνα µε τον Castells, η επαν"σταση της τεχνολογας κατ" τον εικοστ* αι/να υπ&ρξε καθοριστικ* εργαλεο για την παγκ*σµια αναδι"ρθρωση και µετασχηµατισµ* του καπιταλιστικο συστ&µατος.
Jπως υποστηρζει, στο νο επικοινωνιακ* τρ*πο αν"πτυξης η πηγ& της παραγωγικ*τητας βρσκεται στην τεχνολογα που επιτρπει τη δηµιουργα γν/σης,
την επεξεργασα της πληροφορας και τη µετ"δοση των συµβ*λων (2000α: 17).
Εναι ενδεικτικ* *τι στις ΗΠΑ, κατ" τη δεκαετα του ’90, οι βιοµηχανες-κλειδι" για την οικονοµα (της χρηµατοοικονοµικ&ς δραστηρι*τητας και της τεχνολογας της πληροφορας) εχαν µια µση αν"πτυξη της τ"ξης του 10%, πντε
φορς µεγαλτερη απ* ολ*κληρη την οικονοµαA οι εταιρεες Internet βρσκο-

6. Jπως αναφρουν και οι Hirst & Thompson, η σηµαντικ*τητα της οικονοµικ&ς δι"στασης
γκειται στο *τι εναι καθοριστικ& και διαµορφωτικ& για τις υπ*λοιπες.
7. MC LUCHAN (1964), Understanding Media: the Extensions of Man, New York: Macmillan.
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νταν στο κντρο αυτ&ς της αν"πτυξης8. 3τσι, ο Castells ονοµ"ζει το νο οικονοµικ* σστηµα ‘πληροφοριακ* καπιταλισµ*’ (informational capitalism) και τη
σγχρονη κοινωνα ‘κοινωνα της πληροφορας & των δικτων’ (information[al]
or network society)9.
Οι νες τεχνολογες χουν προκαλσει πολλαπλς εξελξεις και αντστοιχες
συζητ&σεις, *πως αυτ& σχετικ" για την ‘παγκ*σµια συνειδητ*τητα’ (global
awareness), δηλαδ& τη συνειδητ& θε/ρηση του κ*σµου ως εν*ς ενιαου και αλληλοεξαρτ/µενου χ/ρου, ετε αυτ* αφορ" οικολογικ", πολιτισµικ" & "λλα θµατα. Χαρακτηριστικo εκπρ*σωποι αυτ&ς της "ποψης εναι οι Robertson και
Giddens. Ο Robertson θεωρε εξ*χως σηµαντικ* το γεγον*ς της συνειδητ*τητας (awareness) *τι ο κ*σµος σ&µερα εναι νας ενιαος χ/ρος. 3τσι, ορζει την
παγκοσµιοποηση ως τη «συµπκνωση του κ*σµου και εντατικοποηση της συνεδησ&ς του ως *λον» (Robertson 1992: 8), εστι"ζοντας τσι στις ννοιες της αλληλεξ"ρτησης και της συνειδητ*τητας. Παροµοως, ο Giddens την ορζει ως την
«εντατικοποηση των παγκ*σµιων σχσεων που συνδουν τις δι"φορες τοπικ*τητες µε ττοιο τρ*πο /στε τοπικ" γεγον*τα να διαµορφ/νονται απ* συµβ"ντα
που λαµβ"νουν χ/ρα µλια µακρι", και αντιστρ*φως» (Giddens 1990: 64).
Και για τον Appadurai (1990) η ηλεκτρονικ& επικοινωνα χει ιδιατερη σηµασα καθ/ς αποτελε το µσο επικοινωνας, ως επαφ&ς και διαµεσολ"βησης,
για τις δι"φορες διαστ"σεις & ‘διαστ&µατα’ (landscapes) που διακρνει. Ο
Appadurai διακρνει αν"µεσα σε πντε αλληλοσχετιζ*µενες διαστ"σεις παγκ*σµιων πολιτισµικ/ν ρο/ν: των εθν/ν (‘ethnoscapes’), των Μσων (‘mediascapes’), των τεχνολογι/ν (‘technoscapes’), των οικονοµικ/ν (‘finanscapes’) και
των ιδε/ν (‘ideoscapes’)10. Αυτο οι τ*ποι αποτελον αυτ* που ο διος ονοµ"ζει
‘φαντασιακος κ*σµους’11, δηλαδ& «πολλαπλος κ*σµους που συγκροτονται
απ* τις ιστορικ" καθορισµνες φαντασες/φαντασι/σεις ατ*µων και οµ"δων
που βρσκονται διασκορπισµνοι στον κ*σµο» (Appadurai 1990: 296). Χωρς τα
Μσα δε θα &ταν δυνατ*ν να συλλ"βει κανες αυτς τις διαστ"σεις.
Υπ"ρχουν και "λλα σηµαντικ" θµατα που απασχολον τη σχετικ& συζ&τηση για την παγκοσµιοποηση *πως, για παρ"δειγµα, ο ρ*λος και η δι"κριση
αν"µεσα σε πολυεθνικς και υπερεθνικς επιχειρ&σεις, η διαλεκτικ& του τοπι8. Για περισσ*τερες πληροφορες δετε Castells 2000α: 148-9.
9. O Castells κ"νει να λεπτ* διαχωρισµ* αν"µεσα σε information και informational society,
και χρησιµοποιε τους *ρους εναλλακτικ". ∆ετε γι’ αυτ* το διαχωρισµ* Castells 2000α: 100.
10. Ως διαστ"σεις & ‘διαστ&µατα’ τα αναφρει ο ∆εµερτζ&ς, που µεταφρ"ζει τους αντστοιχους *ρους ως εξ&ς: εθνοδιαστ&µατα, επικοινωνιοδιαστ&µατα, τεχνοδιαστ&µατα, χρηµατοδιαστ&µατα, και ιδεοδιαστ&µατα (1996: 288-294).
11. ‘Imagined worlds’, παραφρ"ζοντας τις φαντασιακς κοιν*τητες (imagined communities)
του Benedict Anderson.
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κο και του παγκ*σµιου, αλλ" και το πολ σηµαντικ* ζ&τηµα που αφορ" στην
απορρθµιση των εθνικ/ν κρατ/ν και των εθνικ/ν ταυτοτ&των και αποτελε
κεντρικ& αναφορ" στη συζ&τηση για την παγκοσµιοποηση. Σ’ αυτ" τα θµατα
δε θα αναφερθοµε σε αυτ&ν την εν*τητα, αλλ" θα τα αναλσουµε εκτεν/ς
στο επ*µενο κεφ"λαιο. Προς το παρ*ν θα κλεσουµε αυτ& την εν*τητα µε µια
σντοµη αναφορ" στη χρονικ& εµφ"νιση της παγκοσµιοποησης.
Οι απ*ψεις σχετικ" µε το π*τε εµφανστηκε η παγκοσµιοποηση στο προσκ&νιο ποικλλουν, και µ"λιστα αν"λογα µε τον ορισµ* της παγκοσµιοποησης
που υιοθετε ο κ"θε µελετητ&ς. Για τον Wallerstein, για παρ"δειγµα, η *λη διαδικασα πρωτοξεκνησε τον 16ο αι/να, *ταν δηλαδ& "ρχισε να γεννιται το καπιταλιστικ* σστηµα. Οι Hirst και Thompson τοποθετον τη δηµιουργα του
διεθνος συστ&µατος στα 1870, οπ*τε συντελστηκε η πρ/τη και ποιοτικ& αλλαγ& στις επικοινωνες και την τεχνολογα (δηλαδ& µια αλλαγ& στο διεθνς
εµπ*ριο *που πλον τα αγαθ" και οι πληροφορες ‘ταξδευαν’ µε τη δναµη
του ατµο και του ηλεκτρισµο). Πολλο εναι οι θεωρητικο που συνδουν
"µεσα την παγκοσµιοποηση µε τη νεωτερικ*τητα. 3τσι, ο Giddens θεωρε *τι
η παγκοσµιοποηση εναι µια συνπεια της νεωτερικ*τητας, η οποα εναι συµφυ&ς µε τη δηµιουργα παγκοσµιοποησης, αν και την τοποθετε χρονικ" στη
δεκαετα του ’60. Παροµοως ο Beck την τοποθετε στην ‘στερη νεωτερικ*τητα’, εν/ ο Robertson εξετ"ζει σγχρονες εξελξεις που πρ*σφατα φεραν τον
κ*σµο σε πραγµατικ& επαφ&, παρ*λο που θεωρε *τι η παγκοσµιοποηση
προηγεται της νεωτερικ*τητας, καθ/ς υπ"ρχουν κεµενα που αναφρονται
στην ‘ενοποηση’ του κ*σµου απ* τον 2ο αι/να προ Χριστο. Επσης, ο ∆εµερτζ&ς υποστηρζει *τι «η συζ&τηση για την παγκοσµιοποηση δεν εναι κ"τι
ριζικ" διαφορετικ* απ* το δι"λογο περ νεωτερικ*τητας και µετανεωτερικ*τητας, οπ*τε η στροφ& που σηµει/θηκε στις αρχς της τρχουσας δεκαετας δε
συνιστ" αλλαγ& παραδεγµατος µε την αυστηρ& και περιορισµνη, τουλ"χιστον, ννοια που δωσε ο Kuhn στους *ρους ‘αλλαγ&’ και ‘παρ"δειγµα’» (∆εµερτζ&ς 1996: 262). Απ* την "λλη, ο Castells υποστηρζει *τι η ‘πληροφοριακ&’
κοινωνα διαφρει απ* τη βιοµηχανικ& και *τι η παγκοσµιοποηση, που ξεκνησε στα 1950, χει &δη αλλ"ξει την κοινωνα µε την τεχνολογικ& επαν"σταση.
Αυτ* που προκπτει π"ντως απ* τις περισσ*τερες απ*ψεις εναι η υποβ*σκουσα ιδα πως, εν/ η παγκοσµιοποηση χει αρκετ" µεγ"λο παρελθ*ν, χει
αναπτξει νες δοµς και εξελξεις µ*λις στις τελευταες δεκαετες. Η ιδιαιτερ*τητ" της γκειται στην πυκν*τητα, στην κλµακα και στα πεδα των αλλαγ/ν
που εκδηλ/θηκαν κατ" τις τελευταες δεκαετες του 20ο αι/να. Το µ*νο σηµεο
στο οποο δεν υπ"ρχει διαφωνα εναι ‘Απ* πο;’ ξεκνησε η παγκοσµιοποηση:
σε αυτ* υπ"ρχει οµοφωνα *τι η παγκοσµιοποηση αρχικ" διαµορφ/θηκε µσω
εξελξεων που λαβαν χ/ρα στη ∆ση γενικ*τερα, και στις ΗΠΑ ειδικ*τερα.
[ 202 ]

OPIZONTAΣ THN ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣH

Oƒπ™ªO™

H

∆∏™ ¶∞°∫O™ªπO¶Oπ∏™∏™

παγκοσµιοποηση δεν παραγκωνζει και αντικαθιστ" οτιδ&ποτε χει
προηγηθε. Πρπει, ταυτ*χρονα µε τις καινοτοµες στην κοινωνα, να δνουµε προσοχ& και στις προφανες συνχειες της κοινωνικ&ς και πολιτισµικ&ς
ζω&ς» (Robins 2000: 197). Η παραπ"νω επισ&µανση του Robins εναι σηµαντικ& και θα την χουµε συνεχ/ς στο µυαλ* *ταν εξετ"ζουµε την παγκοσµιοποηση, *πως και οποιαδ&ποτε "λλη διαδικασα που επηρε"ζει τ*σο βαθι" την
κοινωνα. Λαµβ"νοντας αυτ* υπ’ *ψην, θα ορσουµε την παγκοσµιοποηση και
θα προβοµε στην περιγραφ& των καθ-οριστικ/ν στοιχεων και διαστ"σεων
της παγκοσµιοποησης.
Οι δι"φορες διαστ"σεις που εδαµε ως τ/ρα συµπεριλαµβ"νονται στη συζ&τηση για την πολυσνθετη διαδικασα που αποκαλεται παγκοσµιοποηση.
Κ"ποιες απ* αυτς, *µως, εναι ετε πιο σηµαντικς ετε πιο καθοριστικς στη
διαµ*ρφωση και των "λλων διαστ"σεωνA τσι λοιπ*ν θα περιοριστοµε σε αυτς για να ορσουµε την παγκοσµιοποηση. Η βασικ& και καθοριστικ& δι"σταση της παγκοσµιοποησης εναι η δι"σταση της οικονοµας. Αυτ* γιατ αποτελε την κινητ&ριο δναµη της παγκοσµιοποησης, την ουσα της θα λγαµε,
αλλ" και γιατ εναι αυτ& που διαµορφ/νει και επηρε"ζει καθοριστικ" τις υπ*λοιπες. Μ"λιστα, οι περισσ*τερες διαστ"σεις που αναφρονται αποτελον συνπειες της οικονοµικ&ς παγκοσµιοποησης, & λειτουργον συµπληρωµατικ"
προς αυτ&ν. Μια απ* αυτς τις διαστ"σεις που θεωροµε σηµαντικ& να αναφερθε εναι η δι"σταση του πολτη. Η δι"σταση του πολτη αναφρεται στους
πολτες, τ*σο ατοµικ" *σο και ως µλη οµ"δων. ∆εν εναι µια αυτ*νοµη δι"σταση, *πως αυτ& της οικονοµας, µε την ννοια *τι και η δια χει σαφστατα
προκψει και επηρεαστε απ* την οικονοµικ& παγκοσµιοποηση, σε συνδυασµ*
ββαια µε την επαν"σταση της τεχνολογας. Παρ’ *λα αυτ", χει γνει ιδιατερα σηµαντικ& και, επιπλον, απ* το 1990 και µετ" συχν" οργαν/νεται σε αντιπαρ"θεση µε την οικονοµικ&. Ας τις δοµε *µως αναλυτικ".

«

OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË

H

παγκοσµιοποηση, στη βασικ& και καθοριστικ& της δι"σταση, που εναι η
οικονοµικ&, εναι µια διαδικασα που επιφρει την χωρς προηγοµενο
εξ"πλωση της καπιταλιστικ&ς οικονοµας παγκοσµως, τη δι"χυση της ελεθερης αγορ"ς σε ολονα και περισσ*τερα µρη του κ*σµου. Το βασικ* κριτ&ριο
λειτουργας σε αυτ& τη διαδικασα δεν εναι "λλο απ* τη µεγιστοποηση του
κρδους. Στην παγκοσµιοποηση το καπιταλιστικ* κριτ&ριο συνεχζει να εφαρ[ 203 ]
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µ*ζεται στο εσωτερικ* των χωρ/ν, αν"µεσα δηλαδ& στις διαφορετικς κοινωνικς και παραγωγικς τ"ξεις *πως σχυε ως σ&µερα στις καπιταλιστικς οικονοµες, αλλ" εφαρµ*ζεται και παγκοσµως αν"µεσα στα κρ"τη. Εντ*ς εν*ς
κρ"τους µε καπιταλιστικ& οικονοµα, η εργατικ& τ"ξη –ως ‘περιφρεια’ στο µοντλο του Wallertein– βρσκεται σε εξ"ρτηση απ* την καπιταλιστικ& τ"ξη. Αυτ* κατ’ αναλογα συµβανει και στο παγκ*σµιο καπιταλιστικ* σστηµα, *που
τα κρ"τη χουν δο επιλογς: ετε να συµµορφωθον µε τους καν*νες του ‘παιχνιδιο’, ετε να αποµονωθον/περιθωριοποιηθον. 3τσι, η ιδιαιτερ*τητα της
παγκοσµιοποησης γκειται στην παγκ*σµια εξ"πλωση του καπιταλιστικο συστ&µατος.
Η οικονοµα λοιπ*ν εναι η ουσα της παγκοσµιοποησης. Ββαια, π"ντα µσα στην ιστορα &ταν η οικονοµα η ‘ατµοµηχαν&’ των κοινωνι/ν. Jµως η κοινωνικ& ζω& ρυθµιζ*ταν µσω οικονοµικ/ν, πολιτικ/ν και κοινωνικ/ν κριτηρων και διαδικασι/ν: η κοινωνικ& εξλιξη προκυπτε µσω εν*ς συνεχος
‘παζαρµατος’ αυτ/ν των τρι/ν και η εξουσα µοιραζ*ταν αν"µεσα στους οικονοµικος, κοινωνικος και πολιτικος δρ/ντες. Η διαδικασα της παγκοσµιοποησης, *µως, επιφρει µια κυριαρχα του οικονοµικο ναντι *λων των
"λλων κριτηρων. Jπως χαρακτηριστικ" αναφρει ο ∆εµερτζ&ς, «οι διαδικασες της παγκοσµιοποησης συµβ"λλουν τα µγιστα στην ασµµετρη (ανα)δ*µηση των σχσεων εξουσας» (1996: 304). Αυτ* που παρατηροµε στην πρ*σφατη αναδ*µηση των εξουσιαστικ/ν σχσεων εναι, *χι µ*νο η κυριαρχα των
οικονοµικ/ν δεδοµνων, αλλ" και µια αυξαν*µενη απ*σταση, και αποστασιοποηση, απ* τις ‘παρ"πλευρες απ/λειες’ στην δια την κοινωνα. Το οικονοµικ*
στοιχεο αυτονοµεται και κυριαρχε ολονα και περισσ*τεροA *πως θα δοµε
και στη συνχεια, αυτ& η ανισορροπα και ασυµµετρα προκαλε κοινωνικς µετατοπσεις και συγκροσεις. Ο Beck υποστηρζει *τι η ισορροπα της ‘πρ/της
νεωτερικ*τητας’ χει πλον παρλθει, και χει δ/σει τη θση της στο «ανεξ"ρτητο βασλειο της οικονοµικ&ς δραστηρι*τητας» (2000: 4). Jµως, π/ς κατστη
αυτ* δυνατ*ν;
Εν πρ/τοις, δε θα &ταν υπερβολικ* να ποµε *τι το πολιτικ* στοιχεο ‘παραδ*θηκε’ στο οικονοµικ*, δηλαδ& *τι η διαµεσολ"βηση της πολιτικ&ς αν"µεσα στην οικονοµα και την κοινωνα παψε να λειτουργε στω και στοιχειωδ/ς
υπρ της κοινωνικ&ς ειρ&νης και ευηµερας –αν θεωρ&σουµε *τι λειτουργοσε
ως ττοια πρωθστερα. Αυτ* δε σηµανει *τι η πολιτικ& εξαφανστηκε ως δι"
µαγεας. Απεναντας, συνχισε να υπ"ρχει χωρς *µως να διαµεσολαβε αλλ"
υιοθετ/ντας και εξυπηρετ/ντας το οικονοµικ* κριτ&ριο. Jπως υποστηρζουν
ο Gray, οι Hirst και Thompson και "λλοι, η παγκοσµιοποιηµνη καπιταλιστικ&
οικονοµα δεν εναι παρ" το αποτλεσµα κεντρικο πολιτικο σχεδιασµο. Η
φιλελευθεροποηση της οικονοµας δε θα µποροσε να εξαπλωθε χωρς τις
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απαρατητες ρυθµιστικς ενργειες εκ µρους των κρατ/ν, οτε χωρς την εθελοσια απ*συρση των µτρων που τα δια τα κρ"τη εχαν θεσπσει για την
προστασα των οικονοµι/ν και κοινωνι/ν τους. Και ββαια, στο βαθµ* που η
οικονοµικ& παγκοσµιοποηση χει διευκολυνθε απ* πολιτικς πρωτοβουλες
και ρυθµσεις, υποστηρζουµε (σε αντθεση εδ/ µε τον Gray) *τι µπορε και να
ελεγχθε και να ‘κυβερνηθε’. Προς αυτ& την κατεθυνση υπ"ρχει ισχυρ& επιχειρηµατολογα που τονζει την αυξαν*µενη ανισ*τητα, την κοινωνικ& αναταραχ&, και τη συνεχ/ς µειοµενη συνανεση των πολιτ/ν για τις πολιτικς που
εφαρµ*ζονται –τ*σο στο εσωτερικ* των κρατ/ν *σο και παγκοσµως (Castells,
Hirst & Thompson, Gray κ.".).
Φυσικ", σηµαντικ* ρ*λο στις παραπ"νω εξελξεις χει παξει και η αποδυν"µωση των κοινωνικ/ν οµ"δων /στε να δραστηριοποιηθον συλλογικ" και
διεκδικητικ", µε αποτλεσµα να χαθον πολλ" κοινωνικ" κεκτηµνα, τουλ"χιστον στην Ευρ/πη *που οι κοινωνικς διεκδικ&σεις &ταν πιο κδηλες (π.χ.
κρ"τος πρ*νοιας). Επιγραµµατικ", θα λγαµε *τι η ιδεολογα της εξατοµκευσης και ο καταναλωτισµ*ς ως προβαλλ*µενη κουλτορα και τρ*πος ζω&ς αποτελον σηµαντικς αιτες της αποδυν"µωσης αυτ&ς. Καθοριστικ& υπ&ρξε επσης και η απογο&τευση των πολιτ/ν απ* την πολιτικ&. Ας µην ξεχν"µε *τι κατ" τη µεγαλτερη δι"ρκεια της δεκαετας του ’90 και στην πλειον*τητα των
χωρ/ν της Ευρωπαϊκ&ς 3νωσης, για παρ"δειγµα, η διακυβρνηση του κρ"τους και η "σκηση της πολιτικ&ς εχε ανατεθε σε σοσιαλιστικ" κ*µµατα, που
*µως εφ"ρµοσαν νεο-φιλελεθερη πολιτικ& µε πρ*σχηµα την προσαρµογ&
στην παγκοσµιοποηση & ακ*µη και στην δια την ΕΕ! Αυτ& *µως εναι µια µεγ"λη συζ&τηση που δεν µπορε να ολοκληρωθε σε αυτ& τη µελτη. 3να σηµαντικ* στοιχεο της *µως εναι η απ"ντηση στο ακ*λουθο ερ/τηµα: ποια βαθτερη αιτα βρσκεται πσω απ* την πρ*σφατη κοινωνικ& αποδυν"µωση και,
κυρως, την πολιτικ& φιλελευθεροποηση;
Η αιτα που συντεινε στην αυξαν*µενη διαβρωτικ*τητα του οικονοµικο
κριτηρου π"νω στο πολιτικ* και κοινωνικ* εναι η ιδεολογικοποηση της παγκοσµιοποησης. Ο *ρος ‘παγκοσµιοποηση’ "ρχισε να χρησιµοποιεται ευρως
µετ" τα πρ/τα γεγον*τα που συνδονται µε την ιδεολογικοποησ& της, και συγκεκριµνα µετ" το 1989. Με την κατ"ρρευση της Σοβιετικ&ς 3νωσης, οι αντπαλο της χαιρτησαν το γεγον*ς ως µια νκη του φιλελεθερου καπιταλισµο,
που επαινθηκε ως το µ*νο βι/σιµο σστηµα, το οποο πλον θα κυριαρχοσε
σε παγκ*σµια κλµακα. Ενδεικτικ& εναι η ευρεα δι"δοση θεωρι/ν που µιλοσαν για το ‘τλος της ιστορας’ (π.χ. Fukuyama). Ταυτοχρ*νως, οι σοσιαλιστς,
σοσιαλδηµοκρ"τες και δι"φοροι αριστερο (πολιτικο, διανοοµενοι, συνδικαλιστς κλπ.), µαζ µε τους υποστηρικτς της ΕΣΣ∆, νιωσαν ντονη αµηχανα
και σγχυση εξαιτας αυτ/ν των απροσδ*κητων γεγον*των. Αυτ* /θησε τους
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περισσ*τερους ετε να ‘υποµενουν’ παθητικ" τους εορτασµος των αντιπ"λων, ετε να τους αποδεχτον και να υιοθετ&σουν τη νεοφιλελεθερη πρακτικ&
ως απαρατητο εκσυγχρονιστικ* µοντλο των κοινωνι/ν τους, χωρς ταυτ*χρονα να αποδεχτον και την αντστοιχη ιδεολογικ& τοποθτηση για τους εαυτος τους, δηµιουργ/ντας σγχυση των *ρων και ιδεολογι/ν (συνπεια τοτου
&ταν, µεταξ "λλων, η εφαρµογ& φιλελεθερων απ* σοσιαλιστικς κυβερν&σεις
και οι υποστ&ριξ& τους απ* τους διανοοµενους της Αριστερ"ς).
Οι πιο ενδεικτικς συνπειες των παραπ"νω, στο ιδεολογικ* εππεδο, εναι
δο: αφεν*ς, η θε/ρηση *τι ο διαχωρισµ*ς αριστερ"ς-δεξι"ς εναι πλον ανεπκαιρος και ανεφ"ρµοστος (γνωστ* παρ"δειγµα ο Τρτος ∆ρ µος του Giddens),
αφετρου η δι"δοση της "ποψης *τι δεν υπ"ρχει εναλλακτικ& επιλογ& και, κατ" συνπεια, *τι οι πολιτικς που εφαρµ*ζονται εναι αναπ*φευκτες (παρατηρηθεσα εφαρµογ& ο ‘Μ νος ∆ρ µος’ της υιοθτησης της παγκοσµιοποησης σε
πολιτικ* εππεδο). Στο εππεδο της οικονοµας η συνπεια εναι η εξ"πλωση
της ελεθερης αγορ"ς ως κανονιστικο πλον προτπου οργ"νωσης της οικονοµας. Η παγκοσµιοποηση υπ&ρξε το ιδανικ* "λλοθιA δεδοµνου *τι η χρ&ση
του *ρου κ"λυπτε "λλους ιδεολογικ" φορτισµνους *ρους (π.χ. καπιταλισµ*ς),
και *τι υπ&ρχε σγχυση στους πολτες για το τι πραγµατικ" σηµανει καθ/ς τα
µηνµατα και οι ερµηνεες &ταν αντιφατικς, η παγκοσµιοποηση και η ιδεολογικοποησ& της λειτοργησαν ως η τλεια δικαιολογα για την εξ"πλωση του
καπιταλιστικο συστ&µατος παγκοσµως.
Η εξ"πλωση της ελεθερης αγορ"ς δεν &ταν να δσκολο εγχερηµα στην
πρ"ξη, δεδοµνου *τι οι κυβερν&σεις των Thatcher και Reagan εχαν &δη απ*
τις αρχς της δεκαετας ’80 δεξει το δρ*µο προς την περαιτρω φιλελευθεροποηση της οικονοµας και την "ρση των εµποδων στην ελεθερη αγορ"12. Η
επιπλον αξωση στο *νοµα της παγκοσµιοποησης &ταν προς την κατεθυνση
της απορρθµισης των εγχ/ριων οικονοµι/ν και του κρ"τους πρ*νοιας µε το
επιχερηµα, & πρ*σχηµα, *τι δε θα µποροσαν πλον να συντηρηθον αν τα
κρ"τη &θελαν να εναι ανταγωνιστικ" στη διεθν& καπιταλιστικ& αγορ". Το
κρ"τος, τσι, αντιµετωπστηκε ως επιχερηση ενταγµνη σε να διεθνς πλασιο
ανταγωνιστικ/ν κρατ/ν-επιχειρηµατι/ν. Κατ" συνπεια, η ανταγωνιστικ τητα προβλ&θηκε, και προβ"λλεται, ως η να αξα, εξυπηρετ/ντας το βασικ* κριτ&ριο του παγκ*σµιου καπιταλισµο: το κριτ&ριο του κρδους. Στο βαθµ*, λοιπ*ν, που το κριτ&ριο της ανταγωνιστικ*τητας συνδθηκε µε τη λειτουργα του
κρ"τους σαν αυτ* να &ταν µια ιδιωτικ& επιχερηση, και εν µσω της σγχυσης
των συνεχ/ν αλλαγ/ν και των διαφ*ρων ρητορικ/ν που κυρι"ρχησαν απ* τα
12. Αν και &δη απ* τη δεκαετα του ’70 συνβαιναν σηµαντικς αλλαγς προς αυτ&ν την κατεθυνση. Για περισσ*τερα στοιχεα δετε Hirst & Thompson 1999: 14-16.
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τλη της δεκαετας ’80 και µετ", παραγκωνστηκε η διαφορετικ*τητα των ρ*λων του κρ"τους και της επιχερησης ακ*µη και σε θεωρητικ* εππεδο: δηλαδ& *τι για τη µεν επιχερηση το ζητοµενο µπορε να εναι η ευρωστα και το
ιδιωτικ* της συµφρον, *µως για το κρ"τος το ζητοµενο εναι το δηµ*σιο συµφρον και η κοινωνικ& γαλ&νη. Αυτ& η τατιση ρ*λων και κριτηρων εναι αποτλεσµα της ιδεολογικοποησης της παγκοσµιοποησης.
Jπως µπορε να παρατηρ&σει κανες, η ιδεολογικοποηση της παγκοσµιοποησης προρχεται απ* την ερµηνεα των γεγον*των και *χι απ* τα γεγον*τα
καθαυτ", και απ* τη δι"δοση της κ"θε ερµηνεας. Ββαια, χουν υπ"ρξει προσεγγσεις που στκονται περισσ*τερο κριτικ" απναντι στα γεγον*τα απ’ *,τι η
καθηµεριν& ρητορικ& –που αγγζει τα *ρια της προπαγ"νδας– αφ&νει να φανε. Μια απ* αυτς εναι του Huntington, ο οποος παρατηρε πως το ενθουσι/δες επιχερηµα του ‘τλους της ιστορας’ και της διεθνος επικρ"τησης του
φιλελευθερισµο που επικρ"τησε µετ" την πτ/ση του αντπαλου Σοβιετικο
‘µπλοκ’, π"σχει απ* την ‘πλ"νη της µοναδικ&ς εναλλακτικ&ς’ (‘single alternative fallacy’): «στηρζεται στην υπ*θεση του Ψυχρο Πολµου *τι η µ*νη εναλλακτικ& στον κοµµουνισµ* εναι η φιλελεθερη δηµοκρατα και *τι η πτ/ση
του πρ/του συνεπ"γεται τη διεθνοποηση του δετερου» (1996: 63). Επσης, τα
‘ενθουσι/δη επιχειρ&µατα’ που αναφραµε αγνοον το ρ*λο της συγκυρας
στην ιστορα. Η συγκυρα εναι π"ντα νας παρ"γοντας που επηρε"ζει την
ιστορικ& εξλιξη. Αφορ" κ"ποια γεγον*τα τυχαα & συγκυριακ", που δεν &ταν
απαρατητο να συµβον, αλλ" η εµφ"νισ& τους παζει καταλυτικ* ρ*λο στην
εξλιξη των ιστορικ/ν γεγον*των (π.χ. η εµφ"νιση εν*ς χαρισµατικο ηγτη).
Για παρ"δειγµα, αναφρει ο Castells *τι «ο κ*σµος και οι κοινωνες θα &ταν
πολ διαφορετικς αν ο Gorbatchev εχε επιτχει στην περεστρ ικ του» (2000α:
18). Αυτ&, *πως και "λλες συγκυρες, χουν συχν" ερµηνευτε ως διαρθρωτικο
µετασχηµατισµο της διεθνος οικονοµας, συντελ/ντας τσι στην ιδεολογικοποηση της παγκοσµιοποησης.
Ας δοµε µια ακ*µη πλευρ" αυτ&ς της ιδεολογικοποησης. Η παγκοσµιοποηση συν&θως περιγρ"φεται ως αλληλεξ"ρτηση, & ως αυξαν*µενη αλληλεξ"ρτηση (Sklair, Giddens, Castells, Halliday και "λλοι). Jµως, η αλληλεξ"ρτηση εναι νας *ρος που &δη χρησιµοποιονταν το ’70 και ’80 για να περιγρ"ψει
διαδικασες αρκετ" παρ*µοιες µε την οικονοµικ& παγκοσµιοποηση. Για παρ"δειγµα, οι Keohane και Nye, στο βιβλο τους Power and Interdependence που
εκδ*θηκε το 1977, περιγρ"φουν τη σγχρον& τους συζ&τηση αν"µεσα στους
‘µοντερνιστς’, που υποστ&ριζαν τη δηµιουργα εν*ς παγκ*σµιου χωριο και
τη φθνουσα πορεα του εθνικο κρ"τους, και στους ‘παραδοσιακος’ που χαρακτ&ριζαν την "ποψη αυτ& ‘παγκ*σµια φοσκα’ (‘globaloney’) και υποστ&ριζαν τη συνχεια στη διεθν& πολιτικ&. Αυτ* που παρατηρε κανες εναι *τι αυ[ 207 ]
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τ& η συζ&τηση εναι σχεδ*ν ταυτ*σηµη µε αυτ& που γνεται σ&µερα, δο δεκαετες αργ*τερα (µε την εξαρεση των επιπτ/σεων απ* την πτ/ση της ΕΣΣ∆)
και *τι η χρ&ση της ννοιας της αλληλεξ"ρτησης εναι παρ*µοια µε αυτ& της
παγκοσµιοποησης. Οι Keohane και Nye υποστηρζουν *τι, παρ"λληλα µε την
χρ&ση του *ρου αλληλεξ"ρτηση ως αναλυτικ&ς ννοιας (των µεγ"λων αλλαγ/ν στο διεθνς γγνεσθαι), υπ"ρχει και η χρ&ση του ως ‘αναλυτικ&ς επιν*ησης’ (analytical device) που χρησιµοποιεται απ* τα δηµ*σια πρ*σωπα, κυρως
φορες της εξουσας αλλ" και δηµοσιογρ"φους. «Για τους πολιτικος», υποστηρζουν, «που ενδιαφρονται να αυξ&σουν τον αριθµ* των οπαδ/ν τους, α ριστες λξεις µε ευρεα απχηση εναι χρσιµες» (1977: 6, πρ*σθετη µφαση).
Οι δο συγγραφες συνεχζουν µε το αποκαλυπτικ* παρ"δειγµα των ΗΠΑ:
«κατ" τη δι"ρκεια του Ψυχρο πολµου, το σλ*γκαν που χρησιµοποιοσαν οι
πολιτικο αρχηγο για να αντλ&σουν υποστ&ριξη για τις πολιτικς του &ταν η
‘εθνικ& ασφ"λεια’», ετε επρ*κειτο για την οικονοµικ& και πολιτικ& αναδ*µηση
του ‘ελεθερου κ*σµου’, ετε για συµµαχες και στρατιωτικς παρεµβ"σεις
(1977: 7). Jταν στη συνχεια οι απειλς στην ασφ"λεια χαλ"ρωσαν, ο οικονοµικ*ς ανταγωνισµ*ς στο εξωτερικ* και η σγκρουση για την αναδιανοµ& του
εθνικο προϊ*ντος στο εσωτερικ* εντ"θηκανA τ*τε *µως, η περιγραφικ& ακρβεια αλλ" και η συµβολικ& δναµη της ‘εθνικ&ς ασφ"λειας’ αποδυναµ/θηκε,
γιατ η ννοια &ταν περισσ*τερο συσχετισµνη µε στρατιωτικς ανησυχες.
3τσι, η ‘εθνικ& ασφ"λεια’ συνοδετηκε σντοµα απ* µια "λλη συµβολικ& ρητορικ&: την αλληλεξ"ρτηση. Jπως υποστηρζουν, «οι πολιτικο αρχηγο συχν"
χρησιµοποιον τη ρητορικ& της αλληλεξ"ρτησης για να την παρουσι"σουν ως
µια φυσικ αναγκαι*τητα, να γεγον*ς στο οποο οι κρατικς πολιτικς (και οι
οµ"δες συµφερ*ντων στο εσωτερικ*) πρπει να προσαρµοστον και *χι µια
κατ"σταση που οι διες οι πολιτικς χουν δηµιουργ&σει» (1977: 7, πρ*σθετη
µφαση). Αυτ& η να ρητορικ&, καταλ&γουν οι Keohane και Nye, χρησιµοποιεται µαζ µε τη ρητορικ& της εθνικ&ς ασφ"λειας, παρ’ *λη την αντφαση, για
να νοµιµοποιηθον οι επιλογς των πολιτικ/ν ηγεσι/ν στα διεθν& ζητ&µατα.
Οι αναλογες και οι συσχετισµο µε τη σηµεριν& χρ&ση της παγκοσµιοποησης εναι προφανες και θα &ταν περιττ* να τους επισηµ"νουµε. Jπως αντιλαµβ"νεται κανες, η χρ&ση των λξεων εναι σπανως αθ/α: οι λξεις π"ντα
κυοφορον να ν*ηµα. Ο Anthony King (1991) κ"νει να ενδιαφρον σχ*λιο
στη εισαγωγ& εν*ς συλλογικο τ*µου που επιµελ&θηκε για την παγκοσµιοποηση. Η ννοια της λξης global εναι πολ πιο ουδτερη σε σχση µε τη λξη
world13. Ενδεικτικ", αναφρει, το λεξικ* αγγλικ/ν της Οξφ*ρδης χει µισ& σε13. Και οι δο ββαια µεταφρ"ζονται στα ελληνικ" ‘παγκ*σµιος’ και εναι πολ δσκολο να
τις αποδ/σουµε µε διαφορετικ* τρ*πο. Εναι σως λγο πιο ξεκ"θαρη η διαφορ" *ταν µιλ"µε για
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λδα αναφορ" στη λξη globe (πλαν&της) και τσσερις σελδες για τη λξη
world (κ*σµος)A η πρ/τη χει µια περιορισµνη αναφορ" στη γη ως σφαρα,
εν/ η δετερη αναφρεται στην ανθρωπ*τητα, στην ανθρ/πινη κοινωνα, &
χρησιµοποιεται και για θεωρες µε συγκεκριµνους συµβολισµος (*πως εδαµε και µε τη θεωρα του Wallerstein). 3τσι, συµπερανει ο King, «η ορολογα
του διαλ*γου επιβ"λλει θσεις και καταλαµβ"νει τις επιµρους επιλογς. Το
υπερ-γενικευτικ* σ"ρωµα της παγκοσµιοποησης σκεπ"ζει τις διαφορς σε τοπικ&, περιφερειακ& & εθνικ& κλµακα» (1991: 12). Το συµπρασµα εναι *τι, η
δια η χρ&ση της λξης παγκοσµιοποηση αποπροσανατολζει σε µεγ"λο βαθµ*
απ* το περιεχ*µεν* της και παρουσι"ζει ως εντελ/ς νο κ"τι το οποο δεν εναι.
3χοντας αναφερθε στην οικονοµικ& παγκοσµιοποηση και την ιδεολογικοποησ& της, θα &θελα να επανλθω στο θµα της κυριαρχας του οικονοµικο
ναντι του πολιτικο και του κοινωνικο κριτηρου. Στις πρ/τες παραγρ"φους
του ορισµο της οικονοµικ&ς παγκοσµιοποησης υποστ&ριξα *τι η πολιτικ& δεν
εναι παρωχηµνη αλλ" *τι ‘παρδωσε’ τη θση της στην οικονοµα, δηλαδ&
παψε να διαµεσολαβε αν"µεσα στο κοινωνικ* και το οικονοµικ* εππεδο.
Στην πραγµατικ*τητα, η οικονοµικ& παγκοσµιοποηση χει υποστηριχτε απ*
µια πολιτικ& ιδεολογα: τον νεο-φιλελευθερισµ*. Χωρς την πολιτικ& νοµιµοποηση και µεθ*δευση, η ελεθερη αγορ" δεν θα µποροσε να υπ"ρξει. Jπως
υποστηρζει και ο Beck, η οικονοµικ& παγκοσµιοποηση δεν εναι µια αυτ*µατη, φυσικ& διαδικασα, αλλ" προρχεται απ* πολιτικ* σχεδιασµ* (2000: 123).
Συνεπ/ς, οι οικονοµικς πολιτικς που εφαρµ*ζονται µσω της παγκοσµιοποησης υποστηρζονται και νοµιµοποιονται απ* την αντστοιχη πολιτικ& ιδεολογα.
Αυτ& εναι µια "ποψη που υποστηρζεται απ* αρκετος µελετητς της παγκοσµιοποησης. Εναι, *µως, αξιοσηµεωτο *τι κ"ποιοι εξ αυτ/ν, που αναγνωρζουν *τι η παγκοσµιοποηση χει υποστηριχτε απ* την ενεργ* πολιτικ&,
θεωρον *τι η διαδικασα αυτ& εναι και µη αναστρψιµη και µη κυβερν&σιµη
(*πως οι Beck, Castells, και εν µρει ο Gray). Ο Castells, για παρ"δειγµα, υποστηρζει *τι, στο βαθµ* που η παγκοσµιοποιηµνη οικονοµα δεν εναι παρ"
να δκτυο αλληλοϋποστηριζ*µενων οικονοµι/ν, η αποσνδεση απ* αυτ* το
δκτυο συνεπ"γεται περιθωριοποηση (Castells 2000α: 147), εν/ ο Beck (2000)
θεωρε *τι &δη ζοµε στην ‘παγκοσµι*τητα’ (globality) και "ρα δε µπορε να
αντιστραφε η διαδικασα. Τθεται τσι το ερ/τηµα: στο βαθµ* που κανες υποστηρζει *τι η παγκ*σµια εξ"πλωση της ελεθερης αγορ"ς δεν &ταν µ*νο το
αποτλεσµα των τεχνολογικ/ν εξελξεων & της υπεροχ&ς του καπιταλιστικο
συστ&µατος αλλ" και της πολιτικ&ς βολησης και υποστ&ριξης σε συνδυασµ*
παγκοσµιοποηση (globalisation) σε σχση µε "λλες παρ*µοιες ννοιες, *πως η διεθνοποηση
(internationalisation).
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µε την ιστορικ& συγκυρα της κυριαρχας της νεοφιλελεθερης ιδεολογας, π/ς
µπορε να υποστηριχτε β"σιµα *τι δεν υπ"ρχει δυνατ*τητα µεταβολ&ς της
διαδικασας και ρθµισης των οικονοµι/ν µε διαφορετικ* τρ*πο; Τ*τε θα πρπει να αποδεχτε κανες *τι πρ"γµατι &ρθε το τλος της ιστορας και των ιδεολογι/ν14. Η απ"ντηση ββαια σε αυτ* εξαρτ"ται απ* το π/ς ορζει κανες την
παγκοσµιοποηση: αν για παρ"δειγµα την ορζει θτοντας ως β"ση τις νες τεχνολογες, εναι ελογο να διακρνει µη αναστρψιµα στοιχεα στην *λη διαδικασα. Με β"ση π"ντως την ως τ/ρα αν"λυση και ορισµ* της παγκοσµιοποησης, που αφορ" στην οικονοµικ& της δι"σταση και τις πολιτικς της συνιστ/σες, θεωρ/ *τι ο δι"λογος των πολιτικ/ν ιδεολογι/ν δεν εναι ανεπκαιρος και
η προβολ& εναλλακτικ/ν δεν εναι ανεφ"ρµοστη.
Ας συνοψσουµε: η οικονοµικ& παγκοσµιοποηση εναι η περαιτρω διεθνοποηση της καπιταλιστικ&ς οικονοµας και της νεο-φιλελεθερης ιδεολογας,
µια διαδικασα µε πολλ" στοιχεα ιδεολογικοποησης που περιλαµβ"νει πολλς
απ* τις ανησυχες και συζητ&σεις της νεωτερικ*τητας. Η διαδικασα αυτ& χει
ξεκιν&σει απ* τις χ/ρες της ∆σης, µε προεξ"ρχουσες τις ΗΠΑ και δευτερευ*ντως τη Βρετανα, *µως επηρε"ζει *λες τις χ/ρες και τους πληθυσµος της
υφηλου. H οικονοµικ& παγκοσµιοποηση χει δ/σει προτεραι*τητα στο στοιχεο της οικονοµας ναντι του κοινωνικο και του πολιτικο. Η ιδιαιτερ*τητα
και µοναδικ*τητ" της συνσταται σε δο χαρακτηριστικ" της: το να εναι η
κλµακα της εξ"πλωσ&ς της διεθν/ς και το δετερο εναι η "µεση σχση της µε
τις νες τεχνολογες. Αν και η τεχνολογικ& πρ*οδος χει προωθ&σει τις οικονοµικς συναλλαγς &δη απ* τον 19ο αι/να, η σγχρονη επαν"σταση στις τεχνολογες της επικοινωνας και της πληροφορας χει συµβ"λλει κατ" πολ στην
ταχεα και παγκ*σµια δι"δοση του καπιταλισµο και στη µεταβολ& του οικονοµικο συστ&µατος µε ττοιον τρ*πο /στε οι τεχνολογικ" καθυστερηµνες
χ/ρες να περιθωριοποιονται και οικονοµικ". Jπως "λλωστε επισηµανουν
και οι Carnoy και Castells, η να παγκ*σµια οικονοµα διαφρει απ* παλαι*τερες εποχς (και τη διεθνοποηση) στο *τι µ*νο σε αυτ* το σηµεο της ιστορας
υπ"ρχει η τεχνολογικ& υποδοµ& που την καθιστ" εφικτ&» (Carnoy & Castells
2001: 395). Jµως, *πως και οι διοι επισηµανουν, η τεχνολογα εναι µ*νο το
µσον: «η πηγ& της παγκοσµιοποησης &ταν η διαδικασα της καπιταλιστικ&ς
αναδι"ρθρωσης που εχε στ*χο το ξεπρασµα της οικονοµικ&ς κρσης στα µσα της δεκαετας του ’70», στην οποα πρωταγωνιστικ* ρ*λο παιξαν οι επιχειρ&σεις και το κρ"τος (Carnoy & Castells 2001: 398).
14. Οι Hirst και Thompson κριτικ"ρουν αυτς τις απ*ψεις ως υπερβολικς και τις συνοψζουν
στη φρ"ση ‘παθολογα των υπερβολικ" µειωµνων προσδοκι/ν’ (pathology of overdiminished
expectations, 1999: 6).
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δι"σταση του πολτη αφορ" στον τρ*πο που οι πολτες κατανοον και
εσωτερικεουν την παγκοσµιοποηση, τ*σο σε ατοµικ* *σο και σε συλλογικ* εππεδο, και στον (ανα)καθορισµ* των δρ"σεων και οραµ"των τους υπ*
την επιρρο& της. Πρ*κειται λοιπ*ν για την επδραση της οικονοµικ&ς παγκοσµιοποησης στους πολτες, τ*σο στον τρ*πο που θα τη συλλ"βουν *σο και
στον τρ*πο που θα οργαν/σουν την ατοµικ& και συλλογικ& τους πορεα, δηλαδ& τις κοινωνικς και πολιτικς επιπτ/σεις της. Εδ/, *πως και στην οικονοµικ& δι"σταση, καθοριστικ* και διαµορφωτικ* ρ*λο χουν παξει οι νες τεχνολογες. Η επαν"σταση στις τεχνολογες της επικοινωνας και πληροφορας,
και ιδιατερα η δηµιουργα του Internet – που χει την αφετηρα του σε στρατιωτικς ανησυχες και σχεδιασµος15–, εχε απρ*σµενες και ακοσιες συνπειες στην κοινωνα, και επιπλον δηµιοργησε νους τρ*πους κοινωνικ&ς αλληλεπδρασης και αλλαγ&ς (που ποικλλουν απ* οργαν/σεις καταναλωτ/ν,
την επαν"σταση των Ζαπατστα, µχρι τους διαδηλωτς εν"ντια στον ΠΟΕ &
τα δι"φορα εθνικιστικ" κιν&µατα). Το σηµαντικ* στοιχεο δε βρσκεται (τ*σο)
στο περιεχ*µενο των νων οργαν/σεων και κινηµ"των που εµφανστηκαν, που
µπορε να εναι απελευθερωτικ*, θρησκευτικ*, εθνικιστικ* & κοσµοπολτικο,
αλλ" στη δυνατ*τητα που τους δνουν οι νες τεχνολογες να µεταδ/σουν και
να λ"βουν πληροφορες και να οργανωθον σε παγκ*σµια κλµακα. ∆ηλαδ&, η
δι"σταση του πολτη εστι"ζει πρωτστως στις επικοινωνιακς και οργανωτικς
δυνατ*τητες των πολιτ/ν και δευτερευ*ντως στο περιεχ*µενο της οργ"νωσης
και επικοινωνας τους. Αυτ* *χι επειδ& το περιεχ*µενο δεν εναι σηµαντικ*A
απεναντας. Jµως, η καινοτοµα της παγκοσµιοποησης στο εππεδο των πολιτ/ν δεν γκειται στη θεµατολογα της δρ"σης τους, αλλ" στις νες δυνατ*τητες
επικοινωνας, οργ"νωσης και δρ"σης.
Η παγκοσµιοποηση του πολτη σηµανει επσης συνειδητ*τητα του παγκ*σµιου, συνειδητ*τητα της παρξης και αλληλεπδρασης διαφορετικ/ν σηµεων
αναφορ"ς αν" την υφ&λιο. Η συνειδητ*τητα του παγκ*σµιου εναι συνπεια
15. Το Internet χει τις ρζες του σε να ερευνητικ* πρ*γραµµα που χρηµατοδοτ&θηκε απ* το
Υπουργεο Εξωτερικ/ν των ΗΠΑ (United States Defence Department Advanced Research
Projects Agency) κατ" τη δεκαετα του ’60 µε σκοπ* τη δηµιουργα εν*ς συστ&µατος επικοινωνι/ν που θα αποτελονταν απ* πολλ" αυτ*νοµα κντρα. Η ρευνα αποτλεσε µρος των αµυντικ/ν προγραµµ"των στα πλασια του Ψυχρο Πολµου και σκοπ*ς της &ταν να εµποδιστε η καταστροφ& των αµερικανικ/ν επικοινωνι/ν σε περπτωση πυρηνικ&ς επθεσης απ* τη Σοβιετικ&
3νωση. Αυτ* θα µποροσε να επιτευχθε µε τη δηµιουργα εν*ς συστ&µατος επικοινωνας που
δεν θα εχε να κντρο ελγχου και τα δι"φορα αυτ*νοµα σηµεα θα λειτουργοσαν µε διαφορετικ" ραδιοκµατα: κατ" συνπεια θα µποροσε να λειτουργ&σει και σε περπτωση πυρηνικ&ς επθεσης. Περισσ*τερες λεπτοµρειες γι’ αυτ* παραθτει ο Castells 2000α: 6-7, 45-53.
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της διαρκος αναγκαι*τητας να γνωρζουµε τι µας περιβ"λει, τι επηρε"ζει τις
ζως µας και τι καθορζει τη δρ"ση µας. Ββαια, στην ‘εποχ& της παγκοσµιοποησης’ (δηλαδ& στη σγχρονη εποχ& που κυριαρχον οι διαδικασες και η
συζ&τηση για την παγκοσµιοποηση) αυτ* που µας περιβ"λλει και επηρε"ζει
εναι ολ*κληρος ο κ*σµος, τουλ"χιστον στα θµατα αυτ" που δεν µπορον να
χουν σνορα (για παρ"δειγµα, οι πολτες της Ευρ/πης θα &ταν σ&µερα ιδιατερα ευασθητοι σε µια οικολογικ& καταστροφ& που θα συνβαινε στην Κνα &
αλλο). Η παγκοσµιοποηση του πολτη δεν εναι µια δι"σταση που διαβρ/νει
& εξαφανζει τις ιδιαιτερ*τητες του πολτη ως ατ*µου και ως µλους συγκεκριµνου κοινωνικο συν*λου, αλλ" µεγαλ/νει το πεδο αναφορ"ς για τους πολτες, διευρνει τα σηµεα που τους αφορον: η ‘γειτονι"’, δηλαδ& αυτ* που
"µεσα περιβ"λλει και αφορ" τους πολτες, γνεται µεγαλτερη απ* την παραδοσιακ", τοπικ" & εθνικ" νοοµενη ‘γειτονι"’. Το γεγον*ς αυτ* δεχνει, *χι µ*νο την αυξαν*µενη αλληλεξ"ρτηση του κ*σµου, αλλ" και την αυξαν*µενη συνειδητοποηση των πολιτ/ν *σον αφορ" αυτ&ν την αλληλεξ"ρτηση.
Αυτ& η συνειδητ*τητα του παγκ*σµιου δε θα µποροσε να προκψει χωρς
τις νες τεχνολογες. Στην πραγµατικ*τητα, η δι"σταση του πολτη αποτελε
κοµµ"τι της παγκοσµιοποησης µ*νο στο βαθµ* που αυτς οι νες τεχνολογες
χουν εξαπλωθε και χρησιµοποιηθε: δηλαδ&, η παγκοσµιοποηση του πολτη
αφορ" κατ" κριο λ*γο τις περιοχς *που οι τεχνολογες της επικοινωνας και
της πληροφορας εναι ευρως διαδεδοµνες στην κοινωνα και χρησιµοποιονται απ* τους πολτες. Με αυτ& την ννοια, η παγκοσµιοποηση του πολτη εναι ανεπτυγµνη στη ∆υτικ& Ευρ/πη και τη Β*ρειο Αµερικ&, αλλ" εναι ανπαρκτη στην Αφρικ&A &, µπορε να εναι ιδιατερα ανεπτυγµνη µεταξ κ"ποιων επαγγελµατι/ν στα εµπορικ" κντρα της Κνας, αλλ" να βρσκεται σε
εµβρυακ& κατ"σταση στις αγροτικς περιοχς της. Ενδεικτικ* παρ"δειγµα
αποτελε το γεγον*ς *τι, κατ" την περοδο 1998-2000, το 88% των χρηστ/ν του
διαδικτου (internet) ισοδυναµοσε µε το 15% του πληθυσµο του πλαν&τη
που προερχ*ταν απ* βιοµηχανοποιηµνες χ/ρες. Εναι ενδεικτικ*ς ο παγκ*σµιος χ"ρτης που παρατθεται στον Castells (2000α: 378), στον οποο φανονται
οι υπ"ρχουσες καταχωρηµνες διευθνσεις στο internet αν" π*ληA ο διος ο
χ"ρτης προκαλε την αµφισβ&τηση της χρ&σης του *ρου παγκοσµιοποηση σε
*,τι αφορ" τη δι"σταση του πολτη, καθ/ς οι προϋποθσεις της δεν εναι παγκοσµως διαδεδοµνες. Π*σο µ"λλον που υπ"ρχουν και ιδιατερα σηµαντικς
ανισ*τητες στη χρ&ση του διαδικτου και µσα στις χ/ρες & τις περιοχς αν"λογα µε το φλο, την ηλικα, την κοινωνικ& θση και την εθνικ*τητα16. 3τσι,
16. Για *λα αυτ" τα στοιχεα δετε Castells 2000α: 377. Παρ*µοια στοιχεα δνονται και στο

UNDP report 1999 (2000).
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εν/ η δι"σταση της παγκοσµιοποησης του πολτη θα µποροσε να αφορ" *λο
τον κ*σµο (δυνητικ"), αφορ" τις περιοχς που εναι τεχνολογικ" –και οικονοµικ"– ανεπτυγµνες & αναπτυσσ*µενες, και αυτς που ωφελονται "µεσα απ*
την οικονοµικ& παγκοσµιοποηση. Συνεπ/ς, η δι"σταση αυτ& δεν εναι αυτ*νοµη αλλ" βρσκεται σε συν"φεια & και εξ"ρτηση απ* την οικονοµικ& δι"σταση.
Η παγκοσµιοποηση λοιπ*ν χει δηµιουργ&σει παγκ*σµια συνειδητ*τητα
(τουλ"χιστον για τους πολτες συγκεκριµνων περιοχ/ν) και αυξαν*µενη επαφ&, κυρως συµβολικ" και εν δυν"µει, δηλαδ& στο εππεδο των δυνατοτ&των.
Αυτ* χει οδηγ&σει πολλος θεωρητικος να βλπουν & να αναµνουν µια
αναδυ*µενη ‘παγκ*σµια κοινωνα’ & ‘παγκ*σµια κουλτορα’. Αρχικ" αυτ* εχε δηµιουργ&σει την υπ*θεση *τι θα επιτυγχ"νονταν µεγαλτερη ενοποηση
και οµογενοποηση παγκοσµως, η οποα *µως αποδυναµ/θηκε σντοµα εξαιτας της εµπειρικ&ς παρατ&ρησης *τι η παγκοσµιοποηση συµπεριλαµβ"νει και
µια αντστροφη κνηση προς το επιµρους, το τοπικ*, αλλ" και *τι η αυξαν*µενη επαφ& µπορε να προκαλσει και περισσ*τερες ‘παρεξηγ&σεις’ και προστριβς. Η "ποψη αυτ& διατηρεται στη σγχρονη προβληµατικ& κυρως *σον
αφορ" στα ΜΜΕ και την επδρασ& τους στην κουλτορα. Ο Stuart Hall, για
παρ"δειγµα, υποστηρζει *τι υπ"ρχει µια ‘παγκ*σµια µαζικ& κουλτορα’ που
εξαπλ/νεται µσω των ταινι/ν και της διαφ&µισης, µε κριο µσο τη δορυφορικ& τηλε*ραση (Hall 1991α: 27). O Ulrich Beck, επσης, µιλ" για ‘place polygamy’, που σηµανει την εσωτερικ& κινητικ*τητα των ατ*µων και τον (αυτ*)προσδιορισµ* τους µσω πολλαπλ/ν τοποθεσι/ν εξαιτας της κθεσ&ς τους
στην επιρρο& των ΜΜΕ, δηλαδ& τη δυνατ*τητα που τους δνεται να συλλ"βουν την εικ*να του εαυτο τους σε "λλα, µακριν" µρη (Beck 2000: 72-75).
Υπ"ρχει κ"ποια δ*ση αλ&θειας σε αυτ& την "ποψη στο βαθµ* που τα ΜΜΕ
χουν την ισχ και την ικαν*τητα να διαµορφ/σουν τις ιδες και προσλ&ψεις
των αποδεκτ/ν των µηνυµ"των. Παρ’ *λα αυτ", εναι υπερβολικ& η "ποψη *τι
µπορον να διαµορφ/σουν µια παγκ*σµια µαζικ& κουλτορα. Απ* τη µα µερι", τα ΜΜΕ εναι σε µεγ"λο βαθµ* εκφραστς αντιλ&ψεων και προκαταλ&ψεων τοπικ" καθορισµνων: συνεπ/ς, εναι δσκολο να αποτελσουν τη β"ση
µιας ενοποιηµνης κουλτορας & και να γνουν αποδεκτς απ* ανθρ/πους και
οµ"δες που ετε εναι οι αποδκτες αυτ/ν των προκαταλ&ψεων (*ταν αυτς εναι αρνητικς) ετε οι αντιλ&ψεις τους εναι τελεως διαφορετικς. Απ* την "λλη, η κουλτορα εναι να στοιχεο της πολιτισµικ&ς κληρονοµι"ς των ανθρ/πινων οµ"δων και διαµορφ/νεται µε ποικλους τρ*πουςA τα ΜΜΕ εναι µ*νο
νας απ* αυτος. Η κοιν& κουλτορα προϋποθτει κοινς εµπειρες, οι οποες
δε διαµορφ/νονται παρακολουθ/ντας στην τηλε*ραση το CNN & το Dallas,
αλλ" απαιτον τη συµ-µετοχ& σε κ"τι κοιν*, το βωµα, τη γαλοχηση σε να
τρ*πο ζω&ς.
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Μια ακ*µη διαδεδοµνη "ποψη σχετικ" µε την παγκ*σµια κουλτορα, εναι
αυτ& της ‘κουλτορας της διαφορετικ*τητας’. Πρ*κειται για την "ποψη *τι
υπ"ρχει µια σγχρονη παγκ*σµια κουλτορα, η οποα *µως συνσταται στην
«οργ"νωση της διαφορετικ*τητας παρ" στην οµοιοµορφα» (Hannerz 1990:
237), δηλαδ& *τι διαµορφ/νονται «παγκ*σµιες κουλτορες στον πληθυντικ*»
(Featherstone 1990: 10) & ‘υβριδικς’, αναµεµειγµνες κουλτορες (‘creole’/’hybrid’/mixed cultures, Nederveen Pieterse 1995β). Σε αυτ* το σηµεο θα µποροσαµε να προβ"λλουµε δο ενστ"σεις. Πρ/τον, το να µιλ"ει κανες για µια
κουλτορα (παγκ*σµια & "λλη) ως την αν"µειξη διαφ*ρων κουλτουρ/ν και
πολιτισµ/ν δεν εναι παρ" µια ταυτολογα: οι κουλτορες και οι πολιτισµο εναι εξ ορισµο το π"ντρεµα διαφ*ρων πολιτισµικ/ν στοιχεων και επιρρο/ν17.
∆ετερον, δεν εναι η πρ/τη φορ" στην ιστορα που συναντ"µε µια αν"µειξη
πολιτισµ/ν, οτε και η πρ/τη φορ" που οι επιστ&µονες και (σε λιγ*τερο βαθµ*) οι "νθρωποι χουν επγνωση της πολυµορφας των πολιτισµ/ν. Συνεπ/ς,
εναι παραπλανητικ* να µιλ"µε για την παγκοσµιοποηση ως να ιστορικ*
πλασιο που δνει την ευκαιρα συνπαρξης πολλ/ν πολιτισµ/ν, γιατ κ"τι ττοιο δε συνιστ" αποκλειστικ* χαρακτηριστικ* & καινοτοµα της παγκοσµιοποησης.
Θα κλεσουµε αυτ&ν την εν*τητα µε να παρ"δειγµα που δεχνει µε σαφ&νεια τη δι"σταση του πολτη µσα στην παγκοσµιοποηση: το παρ"δειγµα των
κινητοποι&σεων εν"ντια στην παγκοσµιοποηση. Κατ’ αρχ"ς, αυτ" τα κιν&µατα και οι αντστοιχες κινητοποι&σεις δε θα µποροσαν να υπ"ρξουν αν δεν
υπ&ρχε η οικονοµικ& παγκοσµιοποηση: η παγκοσµιοποηση ‘προσφερε’ να
κοιν* σηµεο αναφορ"ς σε *λες αυτς τις οµ"δες που, για τον οποιοδ&ποτε λ*γο, αισθ"νθηκαν *τι απειλονται απ* αυτ&ν και συσπειρ/θηκαν εναντον της.
Ταυτοχρ*νως, τα σγχρονα µσα επικοινωνας παρεχαν τους τρ*πους /στε να
µπορσουν οι δι"φορες διασκορπισµνες –ιδεολογικ" και χωροταξικ"– οµ"δες
να επικοινων&σουν και να οργαν/σουν τη διαµαρτυρα τους και να ενωθον
συµβολικ" σε να κνηµα µε µ*νη κοιν& συνιστ/σα την εναντωση στην παγκοσµιοποηση –*,τι κι αν αυτ& σ&µαινε για τον καθνα18. Βλπουµε, δηλαδ&,
*τι στην πραγµατικ*τητα τα κιν&µατα εν"ντια στην παγκοσµιοποηση αποτελον µια ακ*µη κφραση της διας της παγκοσµιοποησης. Η οικονοµικ& παγκοσµιοποηση δηµιοργησε & εντεινε τις αιτες για τη δηµιουργα και δρ"ση
17. Αυτ* "λλωστε αναγνωρζει και ο Νederveen Pieterse, παρ*λο που µιλ"ει για ‘υβριδικς’
κουλτορες.
18. Σε πολλς απ* αυτς τις κινητοποι&σεις συµµετεχαν οµ"δες αντιδιαµετρικ" αντθετες,
*πως αναρχικο, εκπρ*σωποι εκκλησι/ν που θεωρον την παγκοσµιοποηση απειλ& για το δ*γµα
τους, οικολ*γοι, εθνικιστς κλπ.
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των κινηµ"των, και οι νες τεχνολογες τα µσα για την οργ"νωση και δρ"ση
τους. Εναι σχεδ*ν µια ειρωνεα της ιστορας *τι η τεχνολογικ& επαν"σταση
υπ&ρξε το µσον δηµιουργας και των δο αυτ/ν αντικρου*µενων διαστ"σεων:
της οικονοµικ&ς παγκοσµιοποησης (εν µρει), δηλαδ& της κυριαρχας της καπιταλιστικ&ς αγορ"ς και του οικονοµικο κριτηρου ναντι του πολιτικο και
κοινωνικο, και της αντδρασης σε αυτ&ν, δηλαδ& της ενδυν"µωσης του κοινωνικο στοιχεου και της πολιτικ&ς δρ"σης ακριβ/ς λ*γω της κυριαρχας της
οικονοµας.
Ο Robertson (1992) αναφρει *τι αυτ" τα κιν&µατα αποτελον µρος της
παγκοσµιοποησης γιατ εµπεριχονται στη συζ&τηση για την παγκοσµιοποηση. Εδ/ θα µποροσαµε να προσθσουµε *τι η δρ"ση τους συντονζεται σε
παγκ*σµιο εππεδο. Βεβαως το παγκ*σµιο περιορζεται στις περιοχς και τα
"τοµα που χουν πρ*σβαση στις νες τεχνολογες, *που πρ*σβαση σηµανει
*χι µ*νο τη θεωρητικ& δυνατ*τητα παρξης εν*ς υπολογιστ& και εν*ς τηλεφ/νου, αλλ" τις πραγµατικς συνθ&κες που επιτρπουν αυτ&ν την πρ*σβαση
και κυµανονται απ* την παρεχ*µενη εκπαδευση και τις αν"γκες της κ"θε
κοινωνας µχρι την αξα του υπολογιστ& σε σχση µε το µσο µηνιαο εισ*δηµα. ∆εν εναι συµπτωµατικ* το γεγον*ς *τι οι πρ/τες κινητοποι&σεις κατ" της
παγκοσµιοποησης γιναν στη δυτικ& ακτ& των ΗΠΑ, στο Seattle, και συνεχστηκαν στην "λλη πλευρ" του Ατλαντικο, στη ∆υτικ& Ευρ/πη19.
Συνοψζοντας, η παγκοσµιοποηση του πολτη αναφρεται στις δυνατ*τητες των πολιτ/ν να συλλ"βουν τον κ*σµο στην παγκοσµι*τητ" του και στο ενδεχ*µενο να δρ"σουν σε παγκ*σµια κλµακα. Βεβαως, το περιεχ*µενο της
δρ"σης τους µπορε να εναι ετε διεθνιστικ* ετε επιµεριστικ*A σε κ"θε περπτωση, η παγκοσµιοποηση προσφρει τα µσα /στε µια οµ"δα να κερδσει τη
συµπ"θεια & την αντιπ"θεια σε παγκ*σµια κλµακα. Τλος, η παγκοσµιοποηση του πολτη δεν εναι ανεξ"ρτητη απ* την οικονοµικ& παγκοσµιοποηση µε
την ννοια *τι συχν" οργαν/νεται & εκφρ"ζεται σε συν"ρτηση µε αυτ&ν, δηλαδ& ως µια απ"ντηση ετε θετικ& ετε αρνητικ&.
* * *

19. Ας µην παραγνωρζεται *τι οι κοινωνες της ∆σης, *που εµφανστηκαν αυτ" τα κιν&µατα, χαρακτηρζονται απ* ευηµερα, τουλ"χιστον σε σχση µε "λλες. Αυτ* το γεγον*ς εναι καθοριστικ* γιατ δνει τη δυνατ*τητα στους πολτες τους να ασχοληθον µε ζητ&µατα που ξεπερνον
την καθηµεριν& τους επιβωση. 3τσι, εναι λογικ* *τι οικολογικς ανησυχες, αντικαπιταλιστικς
κινητοποι&σεις και αιτ&µατα παγκ*σµιας αναδιανοµ&ς του πλοτου εµφανστηκαν τ*σο ντονα
στις χ/ρες αυτς.
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Η παραπ"νω εν*τητα αποτελε τον ορισµ* της παγκοσµιοποησης που προτενεται σε αυτ& τη µελτη. H παγκοσµιοποηση εναι ο *ρος που χει υιοθετηθε
ως αποτλεσµα ιδεολογικοποησης για να εκφρ"σει την εξ"πλωση του νεοφιλελεθερου καπιταλισµο σε ολονα και περισσ*τερες περιοχς του πλαν&τη.
Εναι επσης η αυξαν*µενη συνειδητ*τητα της αλληλεξ"ρτησης των χωρ/ν του
κ*σµου και η ικαν*τητα των πολιτ/ν να επικοινων&σουν και να οργανωθον
χωρς χωρικος & χρονικος περιορισµος. Και οι δο διαστ"σεις της παγκοσµιοποησης, της οικονοµας και του πολτη, εναι σε µεγ"λο βαθµ* το αποτλεσµα της τεχνολογικ&ς επαν"στασης που ξεκνησε στη δεκαετα του ’60.
Jµως, παρ’ *λη τη σηµασα της τεχνολογας δεν τη συµπεριλ"βαµε ως µια απ*
τις διαστ"σεις που ορζουν την παγκοσµιοποηση, γιατ οι τεχνολογικς αλλαγς σηµατοδοτον µια αλλαγ& στους τρ*πους παραγωγ&ς και στη µετ"δοση
της πληροφορας, εν/ η παγκοσµιοποηση σηµατοδοτεται απ* την ιδεολογικοποηση της αλληλεξ"ρτησης και της ‘νκης’ του φιλελεθερου καπιταλισµο.
Στη µελτη αυτ&, *ταν αναφερ*µαστε στην παγκοσµιοποηση εννοοµε κυρως
την οικονοµικ& της δι"σταση, καθ/ς εναι η κυραρχη αλλ" και αυτ& που χει
δηµιουργ&σει σε µεγ"λο βαθµ* και τη δι"σταση του πολτη. Π"ντως, να επισηµ"νουµε *τι δε ζοµε σε µια &δη διαµορφωµνη ‘παγκοσµι*τητα’ (‘globality’)
*πως µερικο υποστηρζουν: η παγκοσµιοποηση εναι µια διαδικασα που αλλ"ζει συνεχ/ς και µε ραγδαους ρυθµος τις κοινωνες και, καθ/ς βρισκ*µαστε ακ*µη εν µσω µεγ"λων και σηµαντικ/ν αλλαγ/ν, δεν µποροµε να γνωρζουµε την εικ*να του κ*σµου πριν η σκ*νη των µεγ"λων αλλαγ/ν καταλαγι"σει.
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