
¶fiÏÂÌÔ˜

T� 3*τηµα τ�υ π�λ1µ�υ ε�ναι 1να θ1µα $π�υ η επι�ειρηµατ�λ�γ�α $τι η κυ-
ριαρ��α τ�υ κρ#τ�υς ε�ναι περι�ρισµ1νη στην ‘επ��* της παγκ�σµι�π��η-

σης’ υπ�στηρ�3εται απ$ την πλει�ν$τητα των µελετητ.ν. Τ� τ1λ�ς τ�υ Ψυ�ρ�'
Π�λ1µ�υ υπ*ρ2ε 1να ιστ�ρικ$ γεγ�ν$ς π�υ σηµατ�δ$τησε µια ν1α επ��* στη
διεθν* π�λιτικ*. Η #π�ψη π�υ πρ�(λ*θηκε µε τ� τ1λ�ς τ�υ Ψυ�ρ�' Π�λ1µ�υ
(η �π��α α"�ρ# γενικ$τερα τη µετ# τ� ∆ε'τερ� Παγκ$σµι� Π$λεµ� επ��*) ε�-
ναι $τι υπ#ρ�ει µια αυ2αν$µενη αλληλε2#ρτηση των κρατ.ν µετα2' τ�υς και
$τι η δυνατ$τητ# τ�υς να απ�"ασ�3�υν την εµπλ�κ* τ�υς σε εµπ$λεµες συ-
γκρ�'σεις ε�ναι σηµαντικ# µειωµ1νη. Τ� µ�ν�π.λι� της �ρ*σης (�ας υπ*ρ2ε
1να καθ�ριστικ$ �αρακτηριστικ$ των κρατ.ν απ$ τη συνθ*κη της Βεστ"αλ�ας
και µετ# π�υ σηµατ�δ�τ�'σε την απ$λυτη #σκηση της κυριαρ��ας τ�υςG η δυ-
νατ$τητα #σκησ*ς τ�υ σ*µερα, υπ�στηρ�3εται, 1�ει περι�ριστε� σηµαντικ#. �ι
λ$γ�ι π�υ πρ�(#λλ�νται ε�ναι �ι συν1πειες της τε�ν�λ�γικ*ς πρ�$δ�υ στ�υς
ε2�πλισµ�'ς, η δι#λυση της ΕΣΣ∆ και � τερµατισµ$ς της αντιπαρ#θεσης αν#-
µεσα στα δ'� ‘µπλ�κ’ και, κυρ�ως, η αν#πτυ2η των πυρηνικ.ν $πλων9. Η γενι-
κ$τερη αντ�ρρηση π�υ µπ�ρ�'µε να πρ�(#λλ�υµε σε αυτ$ τ� σηµε�� ε�ναι $τι
τα κρ#τη *ταν π#ντα ε2αρτηµ1να τ� 1να απ$ τ� #λλ� και αυτ$ δεν τα 1�ει
εµπ�δ�σει να π�λεµ*σ�υν µετα2' τ�υς. Ακ$µη και στη σ'γ�ρ�νη επ��* της αυ-
2αν$µενης αλληλε2#ρτησης, τα κρ#τη �ρησιµ�π�ι�'ν τα στρατε'µατ# τ�υς
$ταν τ� κρ�ν�υν αναγκα��. Θα αναπτ'2ω την επι�ειρηµατ�λ�γ�α αυτ* σε αντι-
παρ#θεση µε αυτ* των Hirst και Thompson (1999), η �π��α εκ"ρ#3ει και την
ευρ'τερη #π�ψη γι’ αυτ$ τ� 3*τηµα10.

Η επι�ειρηµατ�λ�γ�α των Hirst και Thompson εστι#3ει σε τρ�α σηµε�α.
Πρ.τ�ν, υπ�στηρ�3�υν $τι «τα πυρηνικ# $πλα 1διω2αν τ�ν π$λεµ� απ$ τις
διεθνε�ς σ�1σεις, τ�υλ#�ιστ�ν αν#µεσα στα ανεπτυγµ1να κρ#τη» (1999: 264) *
τ�ν κατ1στησαν λιγ$τερ� πιθαν$. Αυτ$ γιατ� η �ρ*ση τ�υ πυρηνικ�' �πλ�-
στασ��υ εγκυµ�νε� τ�ν κ�νδυν� της αµ�ι(α�ας καταστρ�"*ς και, επ�µ1νως,
καθ�σταται αδ'νατη αν#µεσα σε πυρηνικ1ς δυν#µεις. Η συνειδητ�π��ηση τ�υ
γεγ�ν$τ�ς αυτ�' 1�ει �δηγ*σει σε συµ"ων�ες π�υ δ�ν�υν σε αρµ$δι�υς �ργανι-
σµ�'ς τ� δικα�ωµα να επιθεωρ�'ν και να ελ1γ��υν την αν#πτυ2η τ�υ πυρηνι-
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9. ∆ε�τε γι’ αυτ$ τ� 3*τηµα Castells 1997: 262-5, Hirst & Thompson 2999: 263-5, Beck 2000:134,
και για µια πι� µετρι�παθ* #π�ψη Halliday 2002, κε"#λαι� 4.

10. Επ1λε2α να αναπτ'2ω την επι�ειρηµατ�λ�γ�α µ�υ απαντ.ντας σε αυτ* των Hirst και
Thompson για τρεις λ$γ�υς. Πρ.τ�ν, γιατ� σε $λα τα #λλα 3ητ*µατα, εκτ$ς τ�υ π�λ1µ�υ, υπ�-
στηρ�3�υν τη συνε�ι3$µενη ισ�' και σηµασ�α των κρατ.νG δε'τερ�ν, γιατ� σε γενικ1ς γραµµ1ς τ�
επι�ε�ρηµ# τ�υς ε�ναι και µια σ'ν�ψη των αντ�στ�ι�ων #λλων επι�ειρηµ#τωνG τρ�τ�ν, ακρι(.ς
επειδ* µ1�ρι τ.ρα 1�ω απ�δε�τε� σε µεγ#λ� (αθµ$ τις απ$ψεις τ�υς.



κ�' �πλ�στασ��υ #λλων κρατ.ν, µε απ�τ1λεσµα την απ�π��ηση εν$ς σηµαντι-
κ�' π�σ�στ�' της κυριαρ��ας τ�υς. ∆ε'τερ�ν, αυτ1ς �ι συµ"ων�ες δεν ε2α-
σ"αλ�3�υν την ειρ*νη στ�ν κ$σµ�: «µικρ$τερα κρ#τη θα συνε��σ�υν να π�-
λεµ�'ν µετα2' τ�υς. Τα ανεπτυγµ1να κρ#τη θα απειλ�'νται απ$ την τρ�µ�-
κρατ�α. Επαναστατικ# κιν*µατα θα συνε��σ�υν να εµ"αν�3�νται απ$ "τω�1ς
περι��1ς της περι"1ρειας» (1999: 265). Εν τ�'τ�ις, τρ�τ�ν, τ�υλ#�ιστ�ν τα ανε-
πτυγµ1να κρ#τη 1��υν �#σει τη ν�µιµ�π��ηση και την ικαν$τητα να κινητ�-
π�ι*σ�υν πρ�ς 1να π$λεµ�. «Τ� "ιλελε'θερ� κρ#τ�ς, π�υ α2�ωνε την ειρηνικ*
συν'παρ2η µε τ�υς γε�τ�νες… µπ�ρ�'σε να αντλ*σει ν�µιµ�π��ηση [για στρα-
τιωτικ* δρ#ση] αν τ�υ επιτ�θεντ�, εγε�ρ�ντας 1να (αθµ$ δ1σµευσης στ�υς π�-
λ�τες… Αυτ1ς �ι ν�µιµ�π�ι*σεις/δεσµε'σεις 1��υν αρθε�, και µα3� τ�υς µια �λ$-
κληρη σειρ# πρ�(λ1ψεων ‘εθνικ.ν’ αναγκ.ν π�υ δικαι�λ�γ�'νταν απ$ την πι-
θαν* συγκυρ�α τ�υ π�λ1µ�υ: ‘εθνικ1ς’ (ι�µη�αν�ες, υγε�α και πρ$ν�ια π�υ θα
ε2ασ"#λι3ε την ‘εθνικ* απ�τελεσµατικ$τητα’, και κ�ινωνικ* αλληλεγγ'η π�υ
συνεν.νει "τω��'ς και πλ�'σι�υς σε 1να κ�ιν$ αγ.να»G «�ι κυ(ερν*σεις ε�ναι
απ�θαν� να 1��υν την ευκαιρ�α να επιστρατε'σ�υν τις 3ω1ς και περι�υσ�ες των
π�λιτ.ν τ�υς για π$λεµ�. ∆ε θα 1��υν πια τη δυνατ$τητα να κινητ�π�ι*σ�υν
τις κ�ινων�ες τ�υς… \ωρ�ς π$λεµ�, �ωρ�ς ε�θρ�'ς, τ� κρ#τ�ς γ�νεται λιγ$τερ�
σηµαντικ$ για τ�ν π�λ�τη» (1999: 265).

Ε�ναι αλ*θεια $τι η �ρ*ση των πυρηνικ.ν απ$ δ'� * περισσ$τερες πυρηνικ1ς
δυν#µεις µπ�ρε� να πρ�καλ1σει την αµ�ι(α�α καταστρ�"* τ�υς. Ε�ναι επ�σης
αλ*θεια $τι, $πως υπ�στηρ�3�υν �ι Hirst και Thompson, �ωρ�ς ε�θρ�'ς τα κρ#-
τη �#ν�υν αρκετ* απ$ τη συν��* τ�υς (για λ$γ�υς π�υ ε2ηγ*σαµε στ� κε"#λαι�
2). ∆υστυ�.ς, $µως, � π$λεµ�ς δεν απ�τελε� τη (ασικ$τερη πρ�ϋπ$θεση για την
'παρ2η ε�θρ.ν: η απειλ* τ�υ αρκε�11. Ε�ναι �αρακτηριστικ$ $τι, παρ$λ� π�υ �ι
ΗΠΑ δεν π�λ1µησαν µε τη Σ�(ιετικ* Lνωση κατ# τη δι#ρκεια τ�υ Ψυ�ρ�' Π�-
λ1µ�υ, η τελευτα�α υπ*ρ2ε � µεγαλ'τερ�ς ε�θρ$ς και ‘πρ$σ"ερε’ ν�µιµ�π��ηση
για µια σειρ# ‘εθνικ.ν’ π�λιτικ.ν. Επ�σης, η κατ#ρρευση της ΕΣΣ∆ δε στ1ρησε
τ�ν Ε�θρ$ απ$ τις ΗΠΑ: η τρ�µ�κρατ�α, * ακ$µη και η αναδυ$µενη δ'ναµη της
Κ�νας (αρ�ικ#), αντικατ1στησαν �ωρ�ς πρ�(λ*µατα την κ�µµ�υνιστικ* απειλ*
και, ως ν1�ι ε�θρ��, δικαι�λ$γησαν π�λλ1ς ‘εθνικ1ς’ επιλ�γ1ς και π�λιτικ1ς (π.�.
την ‘εθνικ*’ αναγκαι$τητα της ‘Αντιπυραυλικ*ς �µπρ1λας’ * τ�ν περι�ρισµ$
των ατ�µικ.ν και π�λιτικ.ν δικαιωµ#των µ1σα απ$ τη θ1σπιση τ�υ ‘Patriotic
Act’). � ε�θρ$ς µπ�ρε� να ε�ναι ε�τε πραγµατικ$ς ε�τε "ανταστικ$ς και κατα-
σκευασµ1ν�ς (π#ντα µε στ�ι�ε�α αληθ�"αν*)G σε κ#θε περ�πτωση ε�ναι ιδια�τε-
ρα απ�τελεσµατικ$ς $ταν γ�νεται η επ�κληση και εκµετ#λλευσ* τ�υ.
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11. Η απειλ* τ�υ εδ. ν�ε�ται κυρ�ως ως απειλ* π�υ συντηρε�ται "ραστικ# µ1σα στ� �δι� τ�
κρ#τ�ς, και $�ι ως απειλ* απ$ 1να κρ#τ�ς πρ�ς 1να #λλ�.



Στη συν1�εια θα µπ�ρ�'σαµε να π�'µε πως η #π�ψη $τι τα ανεπτυγµ1να
κρ#τη 1��υν �#σει τη ν�µιµ�π��ηση και την ικαν$τητα να κινητ�π�ι*σ�υν τ�υς
π�λ�τες τ�υς σε π$λεµ� ε�ναι 1να ε�δ�ς αυταπ#της * στρ�υθ�καµηλισµ�'.
Πληθ.ρα εµπειρικ.ν στ�ι�ε�ων δε��ν�υν $τι κατ# τις τελευτα�ες δεκαετ�ες τ�υ
20�' αι.να τα πι� ανεπτυγµ1να και "ιλελε'θερα κρ#τη της ∆'σης 1��υν
εµπλακε� ενεργ# σε αρκετ�'ς π�λ1µ�υς και ε�θρ�πρα2�ες, π�υ µ#λιστα 1��υν
λ#(ει �.ρα µακρι# απ$ τα σ'ν�ρ# τ�υς και �ωρ�ς να 1�ει πρ�ηγηθε� �υσιαστι-
κ* απειλ* * επ�θεση εναντ��ν τ�υς (απ$ αµερικανικ1ς, (ρετανικ1ς * νατ�ϊκ1ς
δυν#µεις στη Νικαρ#γ�υα, στα νησι# Φ$κλαντς, στ� Ιρ#κ, στ� Κ$σ�(� κλπ.).
Παρ’ $λα αυτ#, και �δηγ*θηκαν σε π$λεµ�, και κ1ρδισαν την απαρα�τητη
ν�µιµ�π��ηση και την υπ�στ*ρι2η αρκετ.ν π�λιτ.ν για τις στρατιωτικ1ς κινη-
τ�π�ι*σεις. Η τελευτα�α επ�θεση στ� Ιρ#κ την #ν�ι2η τ�υ 2003 ε�ναι ιδια�τερα
�αρακτηριστικ*: Mερικ1ς απ$ τις πι� ανεπτυγµ1νες και "ιλελε'θερες κ�ιν�-
(�υλευτικ1ς δηµ�κρατ�ες της ∆'σης, και ταυτ$�ρ�να �ι θιασ.τες και υπ�στη-
ρικτ1ς της παγκ�σµι�π��ησης, επιτ1θηκαν σε µια �.ρα, µερικ1ς µε την –µερικ*–
υπ�στ*ρι2η των π�λιτ.ν (ΗΠΑ, Βρεταν�α) και #λλες �ωρ�ς αυτ*ν (Ισπαν�α,
Ιταλ�α), �ωρ�ς να διατρ1��υν τ�ν παραµικρ$ κ�νδυν� (δηλαδ* �ωρ�ς να ε�ναι
σε #µυνα) και (ασι3$µενες σε 1να κινδυν�λ�γικ$ επι�ε�ρηµα (της 'παρ2ης
$πλων µα3ικ*ς καταστρ�"*ς) π�υ, $ταν εκ των υστ1ρων κατ1ρρευσε, δεν πρ�-
κ#λεσε �'τε την αν#γκη δικαι�λ$γησης απ$ τ�υς ηγ1τες π�υ τ� επικαλ1στηκαν
�'τε και την π�λιτικ* κρ�ση π�υ θα αναµεν$ταν αν η #π�ψη των Hirst και
Thompson αντικατ$πτρι3ε τη σηµεριν* πραγµατικ$τητα. Ε�ναι "ανερ$ $τι η
ιδε�λ�γικ* �ρ*ση κατασκευασµ1νων απειλ.ν λειτ�υργε� ε2�σ�υ απ�τελεσµατι-
κ# στα σ'γ�ρ�να ανεπτυγµ1να κρ#τη µε την πραγµατικ* 'παρ2η κινδ'ν�υ
π�υ θα τις 1"ερνε στη θ1ση #µυνας π�υ ανα"1ρ�υν �ι Hirst και Thompson. Η
θεωρ�α τ�υ Billig και τ�υ ‘κ�ιν$τ�π�υ εθνικισµ�'’ µπ�ρε� να απ�δει�τε� �ρ*σι-
µ� (συµπληρωµατικ$) ερµηνευτικ$ εργαλε�� σε αυτ1ς τις περιπτ.σεις.

Τ� τρ�τ� επι�ε�ρηµα των Hirst και Thompson $τι µικρ$τερες �.ρες της πε-
ρι"1ρειας εµπλ1κ�νται ακ$µη σε εµπ$λεµες συγκρ�'σεις, παρ�υσι#3ει δ'�
πρ�(λ*µατα. Τ� 1να ε�ναι $τι, εν. ε�ναι αληθ1ς, ε�ναι ανακρι(1ς στ� (αθµ$ π�υ
απ�δ�δει τ�ν π$λεµ� µ$ν� σε αυτ1ς και απ�σιωπ# $τι και �ι ανεπτυγµ1νες �.-
ρες εµπλ1κ�νται σε π�λ1µ�υς, και µ#λιστα επιθετικ#. Τ� γεγ�ν$ς $τι �ι ε�θρ�-
πρα2�ες 1��υν µετα"ερθε� εκτ$ς των συν$ρων τ�υς δε θα 1πρεπε να απ�κρ'-
(ει την ενεργ$ συµµετ��* τ�υς –αν $�ι και την ευθ'νη τ�υς– σε αυτ1ς. Τ� #λλ�
πρ$(ληµα ε�ναι $τι η παραπλανητικ* #π�ψη πως � αναπτυγµ1ν�ς κ$σµ�ς ε�-
ναι ειρηνικ$ς σε αντ�θεση µε τ�ν υπ$λ�ιπ� ε�ναι �αρακτηριστικ* της διαδικα-
σ�ας της µετ#θεσης: τ�π�θετε� τις ε�θρ�πρα2�ες ‘εκε�’, στην περι"1ρεια (συµ(�-
λικ* * πραγµατικ*), και απ�µακρ'νει ‘εµ#ς’ απ$ ‘αυτ�'ς’ και τις ‘πρ#2εις
τ�υς’. Επ�σης, δικαι�λ�γε� την αν#ληψη στρατιωτικ*ς δρ#σης απ$ τα ανεπτυγ-
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µ1να κρ#τη, α"εν$ς µ1σω της πρ�σεκτικ*ς επιλ�γ*ς �ρ�λ�γ�ας (η λ12η ‘π$λε-
µ�ς’ δεν ανα"1ρεται, $ταν δυτικ1ς �.ρες αναλαµ(#ν�υν δρ#ση, 1ναντι των
"ρ#σεων ‘επι�ειρ*σεις’, ‘ανθρωπιστικ1ς επεµ(#σεις’ κλπ.)12, και α"ετ1ρ�υ µ1σω
τ�υ επι�ειρ*µατ�ς $τι �ι πρ��δευτικ1ς, ανεπτυγµ1νες, δηµ�κρατικ1ς δυν#µεις
–π�υ ε�µαστε ‘εµε�ς’– αναγκα3$µαστε να υπερασπιστ�'µε τις α2�ες π�υ ‘αυτ��’
–�ι αυταρ�ικ��, τρ�µ�κρ#τες, υπαν#πτυκτ�ι της (#ρ(αρης περι"1ρειας– απει-
λ�'ν. Η ρητ�ρικ* αυτ*, π�υ δε συναντ#µε (1(αια στ�υς Hirst και Thompson
και �'τε τ�υς την απ�δ�δ�υµε, αλλ# συ�ν# συν�δε'ει τις σ�ετικ1ς απ$ψεις
στην καθηµεριν* και π�λιτικ* ρητ�ρικ*, θυµ�3ει την κλασικ* µανι�αϊστικ* δι#-
κριση αν#µεσα σε ‘Καλ$’ και ‘Κακ$’, π�υ ε�ναι η �αρακτηριστικ$τερη περ�-
πτωση πρ�(�λ*ς (των δικ.ν µας συναισθηµ#των και επιδι.2εων) και δικαι�-
λ$γησης (αυτ.ν). Θα κλε�σω µε 1να παρ#δειγµα: στις ‘ανθρωπιστικ1ς επεµ(#-
σεις’ της δεκαετ�ας τ�υ ’90 � ηγ1της της αντ�παλης �.ρας θεωρ�'νταν ταυτ$-
σηµ�ς µε τ�ν \�τλερ –π�υ ε�ναι τ� σ'µ(�λ� τ�υ ‘Κακ�'’ στ�ν 20$ αι.να.
5µως, αυτ$ π�υ "α�νεται να 2ε�ν�'ν �ι εµπνευστ1ς της πρ�παγανδιστικ*ς αυ-
τ*ς ρητ�ρικ*ς ε�ναι τ� γεγ�ν$ς $τι τ� ‘"αιν$µεν� \�τλερ’ (ασ�στηκε ακρι(.ς
σε αυτ*ν τη λ�γικ*: $τι δηλαδ* υπ#ρ�ει 1να 2εκ#θαρ� ‘Καλ$’ και ‘Κακ$’ και,
ταυτ��ρ$νως, $τι ‘εµε�ς’ γνωρ�3�υµε π�ι� ε�ναι τ� Καλ$ και ν�µιµ�π�ι�'µαστε
να �ρησιµ�π�ι*σ�υµε κ�θε µ�σ� για την επ�τευ2* τ�υ.

Κλε�ν�ντας να π�'µε $τι παρ$λ� π�υ �ι υπ#ρ��υσες πυρηνικ1ς δυν#µεις
1��υν συµ"ων*σει στ�ν περι�ρισµ$ των �πλ�στασ�ων τ�υς, υπ#ρ��υν αρκετ1ς
�.ρες σ*µερα π�υ 1��υν * πρ�σδ�κ�'ν να απ�κτ*σ�υν πυρηνικ# $πλα, $πως
τ� Ισρα*λ, η Ινδ�α, τ� Πακιστ#ν, η Β$ρεια Κ�ρ1α κλπ. Επιπλ1�ν, η κατ��* των
πυρηνικ.ν συν*θως ε2ασ"αλ�3ει ‘συµµα��ες’ (µε την 1νν�ια των συµ"ωνι.ν
για να επιτευ�θε� η αµ�ι(α�α καταστρ�"*), αλλ# εν��τε και αντιπαλ$τητες (µε
δυν#µεις π�υ 1��υν * θ1λ�υν να απ�κτ*σ�υν πυρηνικ#, π.�. Ινδ�α και Πακι-
στ#ν). Π#ντως, και �ι πυρηνικ1ς δυν#µεις, κυρ�ως των αναπτυγµ1νων κρατ.ν,
εµπλ1κ�νται σε π�λ1µ�υς µε πι� αδ'ναµες �.ρες, τ�υς �π���υς διε2#γ�υν
$µως µακρι# απ$ τα σ'ν�ρ# τ�υς, ακ$µη και µε τη �ρ*ση πυρηνικ.ν µικρ*ς
εµ(1λειας (π.�. η �ρ*ση (�µ(.ν µε απεµπλ�υτισµ1ν� �υρ#νι� απ$ τις νατ�ϊκ1ς
δυν#µεις στ� Κ$σ�(�). Τ1λ�ς, να σηµει.σ�υµε $τι υπ#ρ��υν π�λλ�� παρ#γ�-
ντες π�υ επηρε#3�υν την απ$"αση των κρατ.ν να π�λεµ*σ�υν –ε�τε επιθετι-
κ# ε�τε αµυντικ#. � 1νας ε�ναι η ισ�'ς της �.ρας: µε αυτ* την 1νν�ια �ι µικρ1ς
και αν�σ�υρες �.ρες 1��υν λ�γες επιλ�γ1ς ως πρ�ς αυτ$. � #λλ�ς, $µως, ε�ναι
η εν$τητα και τ� ψυ�ικ$ σθ1ν�ς τ�υ 1θν�υς: µπ�ρε� «τ� µικρ$τερ� κρ#τ�ς να
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12. Wλλωστε � π$λεµ�ς ‘απαγ�ρε'εται’ απ$ τ�ν καταστατικ$ \#ρτη τ�υ �ΗΕ, γεγ�ν$ς π�υ
ερµηνε'ει τ$σ� την απρ�θυµ�α �ρησιµ�π��ησης αυτ*ς της �ρ�λ�γ�ας για ‘εµ#ς’, αλλ# και της απ$-
δ�σ* της στ�υς ‘#λλ�υς’.



1�ει µεγαλ'τερη π�λιτικ* εν$τητα», ανα"1ρ�υν �ι Keohane και Nye (1977: 19),
* να ε�ναι πι� πρ$θυµ� να υπ�"1ρει και να π�λεµ*σει. Αυτ$ς ε�ναι 1νας απ$
τ�υς αστ#θµητ�υς παρ#γ�ντες π�υ δεν µπ�ρ�'µε να πρ�(λ1ψ�υµε και π#ντα
µας εκπλ*σσ�υν. Π#ντως, και �ι δ'� αυτ�� παρ#γ�ντες ε�ναι ανε2#ρτητ�ι απ$
την παγκ�σµι�π��ηση.

¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

T� περι(#λλ�ν (ρ�σκεται σε µεγ#λ� κ�νδυν� και η �ικ�λ�γικ* ισ�ρρ�π�α τε�-
νει να διαταρα�τε� ανεπαν$ρθωτα απ$ πρ�(λ*µατα $πως ε�ναι η τρ'πα

τ�υ $3�ντ�ς, τ� "αιν$µεν� τ�υ θερµ�κηπ��υ, η µ$λυνση των υδ#τινων π$ρων
και των θαλασσ.ν, η απ�ψ�λωση των δασ.ν και #λλα. Μπρ�στ# σε αυτ# τα
πρ�(λ*µατα υπ�στηρ�3εται $τι τα κρ#τη ε�ναι εντελ.ς αδ'ναµα να αντιδρ#-
σ�υν και ταυτ$�ρ�να απ�δυναµ.ν�νται εκ ν1�υ απ’ αυτ#. Βασισµ1νη σε αυτ*
την αδυναµ�α, αλλ# και στ� γεγ�ν$ς $τι τ� (εστ"αλιαν$ σ'στηµα δ�νει την
ε2�υσ�α στα εθνικ# κρ#τη, η Strange (2003) υπ�στηρ�3ει $τι τ� τελευτα�� ε�ναι
παρω�ηµ1ν� και δεν µπ�ρε� να ικαν�π�ι*σει τις πρ�ϋπ�θ1σεις για (ι.σιµη
αν#πτυ2η. Αυτ$ ε�ναι αλ*θεια, αλλ# µ$ν� αν δει κανε�ς τ� κ#θε κρ#τ�ς µεµ�-
νωµ1να. Τ� κ#θε κρ#τ�ς απ$ µ$ν� τ�υ δεν µπ�ρε� να σ.σει τ�ν πλαν*τη απ$
�ικ�λ�γικ* καταστρ�"*, $µως τα κρ#τη σε συνεργασ�α µετα2' τ�υς ε�ναι �ι
κ'ρι�ι παρ#γ�ντες π�υ µπ�ρ�'ν να δρ#σ�υν πρ�στατευτικ# πρ�ς αυτ$ και
1��υν τα µ1σα να τ� κ#ν�υν. Κ#π�ια κρ#τη 1��υν καταν�*σει την αναγκαι$-
τητα πρ�στασ�ας τ�υ περι(#λλ�ντας, εν. κ#π�ια #λλα αδυνατ�'ν να συλλ#-
(�υν $τι σε αυτ* την περ�πτωση τ� παγκ$σµι� συµ"1ρ�ν ε�ναι και δικ$ τ�υς
συµ"1ρ�ν και δρ�υν µε (#ση αυτ$ π�υ θεωρ�'ν δικ$ τ�υς εθνικ συµ"1ρ�ν.
Lτσι, για παρ#δειγµα, η Ιαπων�α αν1λα(ε τις πρωτ�(�υλ�ες για τη συµ"ων�α
τ�υ Κι$τ�, εν. �ι ΗΠΑ, π�υ ε�ναι και η �.ρα µε τη µεγαλ'τερη εκπ�µπ* δι�-
2ειδ��υ τ�υ #νθρακα στ�ν πλαν*τη, αρνε�ται την υπ�γρα"* της θεωρ.ντας $τι
κ#τι τ1τ�ι� θα 1(λαπτε την αµερικανικ* �ικ�ν�µ�α και τα εθνικ# της συµ"1ρ�-
ντα. Συγ�ρ$νως, κρ#τη τα �π��α (ρ�σκ�νται στη "#ση της (ι�µη�ανικ*ς αν#-
πτυ2ης αρν�'νται να περι�ρ�σ�υν τη µ$λυνση π�υ παρ#γ�υν, επικαλ�'µενα
την αν#πτυ2* τ�υς, * #λλα ανεπτυγµ1να κρ#τη κ#ν�υν πυρηνικ1ς δ�κιµ1ς κ#-
π�υ στ�ν πλαν*τη (π.�. �ι πυρηνικ1ς δ�κιµ1ς π�υ 1κανε η Γαλλ�α στα µ1σα τ�υ
1990 µακρι# απ$ την ‘πατρ�δα’, στ�ν Κεντρικ$ Ειρηνικ$ Ωκεαν$).

�ι π�λ�τες και �ι δι#"�ρες �ργαν.σεις τ�υς ε�ναι ιδια�τερα ευαισθητ�π�ιη-
µ1νες και πληρ�"�ρηµ1νες $σ�ν α"�ρ# στ� περι(#λλ�ν και τα πρ�(λ*µατ#
τ�υ: η δι#σταση τ�υ π�λ�τη σε αυτ$ν τ�ν τ�µ1α ε�ναι π�λ' ισ�υρ*. 5µως, στ�
(αθµ$ π�υ �ι πι1σεις για την πρ�στασ�α τ�υ περι(#λλ�ντ�ς ασκ�'νται στα
κρ#τη σε καµ�α περ�πτωση δεν µπ�ρ�'µε να ισ�υριστ�'µε $τι τα απ�δυναµ.-
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ν�υν. Απεναντ�ας, "α�νεται $τι τα εθνικ# κρ#τη ε�ναι αυτ# π�υ 1��υν τη δι-
και�δ�σ�α και τα απαρα�τητα µ1σα να επ1µ(�υν ρυθµιστικ#, να κ#ν�υν συµ-
"ων�ες * να �ρηµατ�δ�τ*σ�υν πρ�γρ#µµατα π�υ α"�ρ�'ν τ� περι(#λλ�ν. Γι’
αυτ$ τ� λ$γ� και, $πως υπ�στηρ�3ει � Mann, δι#"�ρες διακυ(ερνητικ1ς, µη κυ-
(ερνητικ1ς και #λλες �ργαν.σεις πρ�σπαθ�'ν να πε�σ�υν τις κυ(ερν*σεις $τι
«�ι παγκ$σµιες ανησυ��ες α"�ρ�'ν τ� εθνικ$ συµ"1ρ�ν» (Mann 2000: 144).
Lτσι, αυτ1ς �ι πι1σεις στην �υσ�α ενισ�'�υν τα εθνικ# κρ#τη. Απ$ την #λλη,
δεν υπ#ρ�ει µια (ι.σιµη εναλλακτικ* πρ$ταση πρ�ς τ� παρ$ν, εν. η δια�ε�ρι-
ση των πρ�(ληµ#των απ$ 1να διεθν* �ργανισµ$ µε (#ση τ� παγκ$σµι� συµ"1-
ρ�ν και $�ι τα συµ"1ρ�ντα επιµ1ρ�υς ισ�υρ.ν µελ.ν τ�υ ε�ναι µ#λλ�ν �υτ�πι-
κ*. Ας µην 2ε�ν#µε (ε(α�ως και τ� γεγ�ν$ς $τι τα εθνικ# κρ#τη, ως τ�πικ��
δια�ειριστ1ς σε 1να παγκ$σµι� �ικ�λ�γικ$ 5λ�ν, ε�ναι αυτ# π�υ µπ�ρ�'ν να
1��υν την επ�πτε�α, γν.ση και �ειρισµ$ �ικ�λ�γικ.ν 3ητηµ#των τ�πικ�' �α-
ρακτ*ρα και, συνεπ.ς, να λαµ(#ν�υν µ1τρα για την πρ�στασ�α των επιµ1ρ�υς
�ικ�συστηµ#των εντ$ς των συν$ρων τ�υς.

¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯›·

Eνα 3*τηµα π�υ �ι ενθ�υσι.δεις της παγκ�σµι�π��ησης απ�"ε'γ�υν να θ�-
2�υν ε�ναι αυτ$ της π�λιτικ�ς. Εν. υπ#ρ�ει πληθ.ρα ανα"�ρ.ν για την

απ�δυν#µωση των κρατ.ν λ$γω των παγκ$σµιων �ικ�ν�µικ.ν δυν#µεων, των
υπερεθνικ.ν επι�ειρ*σεων και �ργανισµ.ν, των µη κυ(ερνητικ.ν �ργαν.-
σεων κλπ., λε�πει απ$ τη σ�ετικ* επι�ειρηµατ�λ�γ�α $σων υπ�στηρ�3�υν τ�
παρω�ηµ1ν� τ�υ εθνικ�' κρ#τ�υς 1να π�λ' ευα�σθητ� 3*τηµα: Π�ι�ς θα ανα-
λ#(ει την ευθ'νη για τις 3ω1ς των ανθρ.πων; Π�ι�ς ασκε� π�λιτικ* και π�ι�ς
εκπρ�σωπε� τ�υς π�λ�τες, αν $�ι τ� κρ#τ�ς; Π�' ασκ�'νται �ι πι1σεις για τα
δι#"�ρα �ικ�ν�µικ#, περι(αλλ�ντικ# και #λλα 3ητ*µατα; Και, π�ι�ς θα ανα-
λ#(ει τ� ρ$λ� αυτ$ αν τα κρ#τη εκλε�ψ�υν; Στα 3ητ*µατα αυτ#, π�υ α"�ρ�'ν
στη διακυ(1ρνηση, αντιπρ�σ.πευση και κυριαρ��α των εθνικ.ν κρατ.ν, θα
ανα"ερθ�'µε εδ..

5σ�ν α"�ρ# στ� θ1µα της διακυ(1ρνησης, παρ$λ� π�υ �ι ν1ες τε�ν�λ�γ�ες
θα µπ�ρ�'σαν να εγε�ρ�υν τ� 3*τηµα της διε'ρυνσης της δηµ�κρατ�ας, της
#µεσης συµµετ��*ς των π�λιτ.ν µ1σα στα κρ#τη * ακ$µη και σε µια #λλη µ�ρ-
"* διακυ(1ρνησης π1ραν των �ρ�ων τ�υ κρ#τ�υς, η συ3*τηση περι�ρ�3εται
στην απ�δυν#µωση τ�υ κρ#τ�υς και στην ‘παγκ$σµια διακυ(1ρνηση’, �ωρ�ς να
πρ�(#λλεται * να υπ#ρ�ει 1να καν�νιστικ$ µ�ντ1λ� γι’ αυτ*ν. Lτσι, $µως, δη-
µι�υργε�ται 1να σ�(αρ$ π�λιτικ$ κεν$. Σε αυτ$, η συ3*τηση για την παγκ�-
σµι�π��ηση δεν 1�ει αναδε�2ει µια εναλλακτικ* µ�ρ"* διακυ(1ρνησης, τ�υλ#-
�ιστ�ν πρ�ς τ� παρ$ν, αλλ# µ$ν� την π�λυπλ�κ$τητα και αλληλεπ�δραση των
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υπαρ��υσ.ν, εν. ταυτ$�ρ�να θ�γει τα εθνικ# κρ#τη. 5µως, τ� εθνικ$ κρ#τ�ς
διατηρε� την ε2�υσ�α να θεσπ�3ει ν$µ�υς και να επι(#λλει την τ*ρησ* τ�υςG ει-
δικ# $σ�ν α"�ρ# στην επι(�λ* των ν$µων, τα κρ#τη ε�ναι αυτ# π�υ αναλαµ-
(#ν�υν αυτ$ τ� καθ*κ�ν ακ$µη και $ταν πρ$κειται για απ�"#σεις π�λυεθνι-
κ.ν �ργ#νων. 5πως παρατηρε� � Anthony Smith, «τ� εθνικ$ κρ#τ�ς παραµ1-
νει η µ$νη π�λιτικ* δια�ειριστικ* �ντ$τητα διεθν�'ς αναγν.ρισης» (1995α:
104). ∆ηλαδ*, αυτ$ π�υ 1�ει τεθε� υπ$ αµ"ισ(*τηση ε�ναι η συµπερι"�ρ# και
απ�τελεσµατικ$τητα των κρατ.ν, και $�ι τ� εθνικ$ κρ#τ�ς ως καν�νιστικ$
πρ$τυπ�.

Μια σηµαντικ* λειτ�υργ�α τ�υ εθνικ�' κρ#τ�υς ε�ναι η αντιπρ�σ.πευση
και ρ'θµιση της συλλ�γικ*ς 3ω*ς των π�λιτ.ν εντ$ς των συν$ρων τ�υ13. Αυτ*
η λειτ�υργ�α δε "α�νεται να 1�ει αλλ#2ει λ$γω της παγκ�σµι�π��ησης και τ�
εθνικ$ κρ#τ�ς παραµ1νει τ� µ$ν� $ργαν� συλλ�γικ�ς εκπρ�σ.πησης. 5πως
παρατηρ�'ν και �ι Hirst και Thompson, τα κρ#τη 1��υν την κεντρικ* ευθ'νη
της περι��*ς εντ$ς των συν$ρων της επικρ#τει#ς τ�υς και των κατ��κων αυτ*ς
της περι��*ς (1999: 156-7, 275). Στ� $ν�µα αυτ�' τ�υ πληθυσµ�' ασκ�'ν τ�ν
1λεγ�� και τη δια�ε�ριση και συνεργ#3�νται µε #λλα κρ#τη για να εγγυηθ�'ν
µε αµ�ι(αι$τητα τη 3ω* και ευηµερ�α των π�λιτ.ν. Μ$νη ε2α�ρεση θα µπ�-
ρ�'σε να θεωρηθε� τ� Ευρωπαϊκ$ ∆ικαστ*ρι� και τ� ∆ιεθν1ς ∆ικαστ*ρι� της
\#γης, στ� (αθµ$ π�υ µπ�ρ�'ν να π#ρ�υν απ�"#σεις δεσµευτικ1ς για τα κρ#-
τηG $µως, και η ε2α�ρεση αυτ* µετρι#3εται απ$ τ� γεγ�ν$ς $τι τα �δια τα κρ#-
τη 1��υν εκ�ωρ*σει τις σ�ετικ1ς αρµ�δι$τητες σε αυτ# τα $ργανα και, επι-
πλ1�ν, η δ1σµευση δεν ισ�'ει για τα κρ#τη π�υ δεν 1��υν αναγνωρ�σει την αρ-
µ�δι$τητ# τ�υς. Wλλωστε, και �ι διεθνε�ς �ργανισµ�� και πρωτ�(�υλ�ες ($πως
� �ΗΕ, η ΕΕ, η G7 κλπ.) δε συνιστ�'ν απειλ* για τα κρ#τηG απεναντ�ας, ενι-
σ�'�υν τ� ρ$λ� τ�υς ως "�ρ1ων εκπρ�σ.πησης και δια�ε�ρισης * και δια"υ-
λ#σσ�υν τα επιµ1ρ�υς εθνικ# συµ"1ρ�ντα. Αυτ* η συ3*τηση µας "1ρνει στ�
θ1µα της κυριαρ��ας των κρατ.ν.

Η κυριαρ��α των κρατ.ν, υπ�στηρ�3εται, 1�ει µετριαστε�, αν $�ι �αθε�, στην
ν1α ‘επ��* της παγκ�σµι�π��ησης’. \αρακτηριστικ#, � Held στ� #ρθρ� τ�υ
‘The decline of the nation-state’ (1989) υπ�στηρ�3ει $τι η κυριαρ��α, ν��'µενη
ως η ικαν$τητα των κρατ.ν να θ1τ�υν στ$��υς και να ασκ�'ν τη ν�µ�θετικ*
και εκτελεστικ* ε2�υσ�α µε αυτ�ν�µ�α, αλλ# και ως η ικαν$τητ# τ�υς να επι-
τυγ�#ν�υν αυτ�'ς τ�υς στ$��υς, ε�ναι σηµαντικ# περι�ρισµ1νη. Αυτ$ �"ε�λε-
ται, σ'µ"ωνα π#ντα µε τ�ν Held, στα κεν# και τις ασυν1�ειες π�υ παρ�υσι#-
3�νται στην ε2�υσ�α των κρατ.ν –τα �π��α πρ�καλε� η παγκ$σµια �ικ�ν�µ�α,
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�ι ηγεµ�νικ1ς δυν#µεις και συµµα��ες, �ι διεθνε�ς �ργανισµ�� και τ� διεθν1ς δ�-
και�– και π�υ καθιστ�'ν τα $ρια των εγ�.ριων π�λιτικ.ν και αρµ�δι�τ*των
1να θ�λ$ τ�π��. Με µια δια"�ρετικ* συλλ�γιστικ* "τ#νει σε παρ$µ�ια συµπε-
ρ#σµατα και � Castells, � �π���ς υπ�στηρ�3ει $τι τα κρ#τη 1��υν απ�δυναµω-
θε� απ$ µ$να τ�υς εκ�ωρ.ντας κυριαρ�ικ1ς αρµ�δι$τητες, σ'µ"ωνα τ�υλ#�ι-
στ�ν µε την επικρατ�'σα αντ�ληψη της κυριαρ��ας τ�υ Bodin, π�υ θεωρε� $τι
δεν µπ�ρε� να �#σει 1να κρ#τ�ς την κυριαρ��α τ�υ ‘λ�γ�’ και, αν αυτ$ συµ(ε�,
θεωρε�ται αιτ�α π�λ1µ�υ (Castells 1997: 304).

Η #π�ψη αυτ* δεν ε�ναι λανθασµ1νη, αλλ# �'τε και απ$λυτα ακρι(*ς. Η
‘απ.λεια της κυριαρ��ας’ µε την παραπ#νω 1νν�ια δεν ε�ναι κ#τι καιν�'ρι�
και σ�γ�υρα δε σ�ετ�3εται µε την παγκ�σµι�π��ηση –εκτ$ς αν ταυτ�σ�υµε την
παγκ�σµι�π��ηση µε �λ$κληρη τη νεωτερικ$τητα. Στην πραγµατικ$τητα, αυτ*
η 1νν�ια της κυριαρ��ας 1�ει επικρατ*σει µ$ν� θεωρητικ#, καθ.ς στην πρ#2η
για την πλει�ν$τητα των κρατ.ν ε�ναι κ#τι αν'παρκτ�. Αν π#µε λ�γ� π�σω στ�
�ρ$ν� θα δ�'µε πλε�στα παραδε�γµατα $π�υ $�ι µ$ν� �ι απ�"#σεις, αλλ# ακ$-
µη και η 'παρ2η �ρισµ1νων κρατ.ν *ταν ε2αρτηµ1νη απ$ τη (�'ληση #λλων,
ισ�υρ.ν κρατ.ν. Για παρ#δειγµα, η δηµι�υργ�α των δια"$ρων κρατ.ν π�υ
ακ�λ�'θησε τη δι#λυση της �θωµανικ*ς Αυτ�κρατ�ρ�ας ε2αρτι$ταν σε µεγ#-
λ� (αθµ$ απ$ τις απ�"#σεις και τα επιµ1ρ�υς συµ"1ρ�ντα των ‘µεγ#λων δυ-
ν#µεων’ της επ��*ς εκε�νης. 5πως υπ�στηρ�3�υν �ι Hirst και Thompson, «ε�ναι
καιρ$ς να θ#ψ�υµε την παλι# αντ�ληψη τ�υ Bodin περ� κυριαρ��ας, µα3� µε τις
αντιλ*ψεις περ� απ�κλειστικ.ν κυ(ερνητικ.ν ε2�υσι.ν στις �π��ες στηρ�3ε-
ται» (1999: 235). `σως, λ�ιπ$ν, αυτ* η αντ�ληψη της κυριαρ��ας να (ασ�3εται
στην ιδ1α π�υ ε��αν τα µεγ#λα και ισ�υρ# κρ#τη για τ�ν εαυτ$ τ�υςG $µως, τα
περισσ$τερα κρ#τη (ι.ν�υν απ$ τη σ'στασ* τ�υς θα λ1γαµε, $�ι µ$ν� την
αν#γκη για συνεργασ�α αλλ#, συ�ν#, την επι(�λ* απ�"#σεων απ$ ε2ωτερι-
κ�'ς παρ#γ�ντες. Να σηµει.σ�υµε, παρ’ $λα αυτ#, $τι η συνεργασ�α µετα2'
των κρατ.ν υπ*ρ2ε π#ντα καθ�ριστικ$ς παρ#γ�ντας της π�ρε�ας τ�υς, ακ$µη
και για τ�ν καθ�ρισµ$ της 1νν�ιας της κυριαρ��ας π�υ στηρ��τηκε στην συνα�-
νεση των κρατ.ν και στις διεθνε�ς συνθ*κες (αρ�*ς γεν�µ1νης απ$ τη συµ"ω-
ν�α της Βεστ"αλ�ας). 5πως παρατηρε� και � Smith, «ε�ναι λ#θ�ς να "αντ#3ε-
ται κανε�ς $τι τ� εθνικ$ κρ#τ�ς υπ*ρ2ε π�τ1 τ$σ� κυρ�αρ�� και ανε2#ρτητ�
$σ� θ1λει να παρ�υσι#3εται» (1995α: 120-1).

Τ1λ�ς, µια επιπλ1�ν παρ#µετρ�ς τ�υ 3ητ*µατ�ς ε�ναι � εστιασµ1ν�ς �αρα-
κτ*ρας τ�υ, δηλαδ* $τι η συ3*τηση για την απ�δυναµωµ1νη κυριαρ��α των
κρατ.ν, ε�τε µε ακ�'σι� ε�τε µε εκ�'σι� τρ$π�, στην ‘επ��* της παγκ�σµι�π��η-
σης’ δεν α"�ρ# στ� σ'ν�λ� των κρατ.ν διεθν.ς. Συγκεκριµ1να, µπ�ρε� τα απ$
καιρ$ εγκαθιδρυµ1να κρ#τη να συ3ητ�'ν σ*µερα * και να ε"αρµ$3�υν την εκ-
�.ρηση αρµ�δι�τ*των και κυριαρ��ας εντ$ς συγκεκριµ1νων πλαισ�ων και συµ-
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µα�ι.ν, $µως αυτ* ε�ναι µια ασ'λληπτη πραγµατικ$τητα για τ�υς λα�'ς π�υ
ακ$µη πρ�σδ�κ�'ν τ� δικ$ τ�υς κρ#τ�ς, * για τα κρ#τη π�υ ιδρ'θηκαν π�λ'
πρ$σ"ατα. Υπ#ρ��υν 1θνη, * «µεγ#λ� µ1ρ�ς τ�υ κ$σµ�υ» σ'µ"ωνα µε τ�ν
Mann (2000: 139) π�υ δεν 1��υν απ�κτ*σει π�λιτικ* 1κ"ραση σε µια δικ* τ�υς
π�λιτικ*-κρατικ* �ντ$τητα, και δεν υπ#ρ�ει καµ�α 1νδει2η $τι η επιθυµ�α και
πρ�σδ�κ�α τ�υς αυτ* 1�ει π#ψει να υπ#ρ�ει * θα ελαττωθε� στ� #µεσ� µ1λλ�ν.
� εθνικισµ$ς, $πως θα δ�'µε και στη συν1�εια, δεν 1�ει απ��ωρ*σει απ’ τ�
πρ�σκ*νι�G απεναντ�ας, υπ#ρ�ει πληθ.ρα εκ"ρασµ1νων εθνικισµ.ν π�υ πα-
ραµ1ν�υν δραστ*ρι�ι, ε�τε πρ$κειται για απελευθερωτικ�'ς (π.�. των Παλαι-
στιν�ων, των Κ�'ρδων), για απ�σ�ιστικ�'ς (π.�. των Β#σκων, των Ταϊ(αν13ων)
* επεκτατικ�'ς (π.�. Ινδ�α και Πακιστ#ν). Συνεπ.ς, η συ3*τηση περ� εκ�.ρη-
σης κυριαρ�ικ.ν δικαιωµ#των δεν α"�ρ# τ� σ'ν�λ� τ�υ κ$σµ�υ, αλλ# �'τε
και τ� σ'ν�λ� των δυτικ.ν κρατ.ν.

*  *  *

Σ'µ"ωνα λ�ιπ$ν µε τα παραπ#νω, µπ�ρ�'µε να πρ�(�'µε στη γεν�κευση $τι
τ� εθνικ$ κρ#τ�ς της νεωτερικ$τητας 1�ει απ�δυναµωθε�; Π#νω σε αυτ$ τ� 3*-
τηµα, � Mann ασκε� µια σκληρ* µα $�ι #δικη κριτικ* στ�υς «ενθ�υσι.δεις»
π�υ, «1��ντας λ�γη α�σθηση της ιστ�ρ�ας, υπερ(#λλ�υν την πρωθ'στερη ισ�'
των εθνικ.ν-κρατ.νG 1��ντας λ�γη α�σθηση της παγκ$σµιας π�ικιλ$τητας,
υπερ(#λ�υν την τωριν* κρ�ση τ�υς» (Mann 2000: 146). Lτσι υπ�στηρ�3ει $τι
επικρατ�'ν σ*µερα τ#σεις και πρ�ς την απ�δυν#µωσ* τ�υς αλλ# και πρ�ς την
ισ�υρ�π��ησ* τ�υς, εν. �ι ‘π�λιτικ1ς της ταυτ$τητας’ (identity politics) τα
ισ�υρ�π�ι�'ν. Γενικ#, µπ�ρ�'µε να συµ"ων*σ�υµε µε τ�ν Mann $τι τ$σ� η
πρ�ηγ�'µενη ισ�'ς $σ� και η τωριν* κρ�ση των κρατ.ν 1��υν υπερτ�νιστε�. Τ�
νεωτερικ$ κρ#τ�ς δεν ε�ναι παρω�ηµ1ν�G µ#λλ�ν, (ρ�σκεται σε µια αµη�αν�α,
π�υ πρ�καλε�ται απ$ τις ραγδα�ες αλλαγ1ς και τη διεθν* ανακαταν�µ* των
ρ$λων, η �π��α $µως συνεπικ�υρε�ται απ$ τ�υς �δι�υς τ�υς ισ�υρισµ�'ς για
την απ�δυν#µωσ* τ�υ. Αντιθ1τως, τ�υ ασκ�'νται µεγ#λες πι1σεις και απ$ $λες
τις κατευθ'νσεις –ε�τε απ$ τ�υς π�λ�τες π�υ 3ητ�'ν µεγαλ'τερη πρ�στασ�α
και εν�σ�υση της πρ$ν�ιας, ε�τε απ$ τις π�λυεθνικ1ς επι�ειρ*σεις και διεθνε�ς
�ργανισµ�'ς π�υ 3ητ�'ν την #ρση των πρ�στατευτικ.ν µ1τρων και τη "ιλε-
λευθερ�π��ηση των αγ�ρ.ν. Τ� γεγ�ν$ς $τι υπ#ρ��υν $λες αυτ1ς �ι πι1σεις κα-
ταδεικν'ει $τι τ� κρ#τ�ς διατηρε� την κεντρικ* τ�υ σηµασ�α στην �ργ#νωση
και ρ'θµιση των σηµαντικ$τερων πτυ�.ν των κ�ινωνικ.ν, π�λιτικ.ν και �ικ�-
ν�µικ.ν δραστηρι�τ*των, συµπεριλαµ(αν�µ1νης και της κεντρικ*ς τ�υ ευθ'-
νης στην απ�ρρ'θµιση των εθνικ.ν �ικ�ν�µι.ν.
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