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¶ﬁÏÂÌÔ˜

T

ο ζ*τηµα του πολ1µου εναι 1να θ1µα $που η επιχειρηµατολογα $τι η κυριαρχα του κρ#τους εναι περιορισµ1νη στην ‘εποχ* της παγκοσµιοποησης’ υποστηρζεται απ$ την πλειον$τητα των µελετητ.ν. Το τ1λος του Ψυχρο'
Πολ1µου υπ*ρξε 1να ιστορικ$ γεγον$ς που σηµατοδ$τησε µια ν1α εποχ* στη
διεθν* πολιτικ*. Η #ποψη που προβλ*θηκε µε το τ1λος του Ψυχρο' Πολ1µου
(η οποα αφορ# γενικ$τερα τη µετ# το ∆ε'τερο Παγκ$σµιο Π$λεµο εποχ*) εναι $τι υπ#ρχει µια αυξαν$µενη αλληλεξ#ρτηση των κρατ.ν µεταξ' τους και
$τι η δυνατ$τητ# τους να αποφασζουν την εµπλοκ* τους σε εµπ$λεµες συγκρο'σεις εναι σηµαντικ# µειωµ1νη. Το µονοπ.λιο της χρ*σης βας υπ*ρξε
1να καθοριστικ$ χαρακτηριστικ$ των κρατ.ν απ$ τη συνθ*κη της Βεστφαλας
και µετ# που σηµατοδοτο'σε την απ$λυτη #σκηση της κυριαρχας τουςG η δυνατ$τητα #σκησ*ς του σ*µερα, υποστηρζεται, 1χει περιοριστε σηµαντικ#. Οι
λ$γοι που προβ#λλονται εναι οι συν1πειες της τεχνολογικ*ς προ$δου στους
εξοπλισµο'ς, η δι#λυση της ΕΣΣ∆ και ο τερµατισµ$ς της αντιπαρ#θεσης αν#µεσα στα δ'ο ‘µπλοκ’ και, κυρως, η αν#πτυξη των πυρηνικ.ν $πλων9. Η γενικ$τερη αντρρηση που µπορο'µε να προβ#λλουµε σε αυτ$ το σηµεο εναι $τι
τα κρ#τη *ταν π#ντα εξαρτηµ1να το 1να απ$ το #λλο και αυτ$ δεν τα 1χει
εµποδσει να πολεµ*σουν µεταξ' τους. Ακ$µη και στη σ'γχρονη εποχ* της αυξαν$µενης αλληλεξ#ρτησης, τα κρ#τη χρησιµοποιο'ν τα στρατε'µατ# τους
$ταν το κρνουν αναγκαο. Θα αναπτ'ξω την επιχειρηµατολογα αυτ* σε αντιπαρ#θεση µε αυτ* των Hirst και Thompson (1999), η οποα εκφρ#ζει και την
ευρ'τερη #ποψη γι’ αυτ$ το ζ*τηµα10.
Η επιχειρηµατολογα των Hirst και Thompson εστι#ζει σε τρα σηµεα.
Πρ.τον, υποστηρζουν $τι «τα πυρηνικ# $πλα 1διωξαν τον π$λεµο απ$ τις
διεθνες σχ1σεις, τουλ#χιστον αν#µεσα στα ανεπτυγµ1να κρ#τη» (1999: 264) *
τον κατ1στησαν λιγ$τερο πιθαν$. Αυτ$ γιατ η χρ*ση του πυρηνικο' οπλοστασου εγκυµονε τον κνδυνο της αµοιβαας καταστροφ*ς και, εποµ1νως,
καθσταται αδ'νατη αν#µεσα σε πυρηνικ1ς δυν#µεις. Η συνειδητοποηση του
γεγον$τος αυτο' 1χει οδηγ*σει σε συµφωνες που δνουν σε αρµ$διους οργανισµο'ς το δικαωµα να επιθεωρο'ν και να ελ1γχουν την αν#πτυξη του πυρηνι9. ∆ετε γι’ αυτ$ το ζ*τηµα Castells 1997: 262-5, Hirst & Thompson 2999: 263-5, Beck 2000:134,
και για µια πιο µετριοπαθ* #ποψη Halliday 2002, κεφ#λαιο 4.
10. Επ1λεξα να αναπτ'ξω την επιχειρηµατολογα µου απαντ.ντας σε αυτ* των Hirst και
Thompson για τρεις λ$γους. Πρ.τον, γιατ σε $λα τα #λλα ζητ*µατα, εκτ$ς του πολ1µου, υποστηρζουν τη συνεχιζ$µενη ισχ' και σηµασα των κρατ.νG δε'τερον, γιατ σε γενικ1ς γραµµ1ς το
επιχερηµ# τους εναι και µια σ'νοψη των αντστοιχων #λλων επιχειρηµ#τωνG τρτον, ακριβ.ς
επειδ* µ1χρι τ.ρα 1χω αποδεχτε σε µεγ#λο βαθµ$ τις απ$ψεις τους.
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κο' οπλοστασου #λλων κρατ.ν, µε αποτ1λεσµα την αποποηση εν$ς σηµαντικο' ποσοστο' της κυριαρχας τους. ∆ε'τερον, αυτ1ς οι συµφωνες δεν εξασφαλζουν την ειρ*νη στον κ$σµο: «µικρ$τερα κρ#τη θα συνεχσουν να πολεµο'ν µεταξ' τους. Τα ανεπτυγµ1να κρ#τη θα απειλο'νται απ$ την τροµοκρατα. Επαναστατικ# κιν*µατα θα συνεχσουν να εµφανζονται απ$ φτωχ1ς
περιοχ1ς της περιφ1ρειας» (1999: 265). Εν το'τοις, τρτον, τουλ#χιστον τα ανεπτυγµ1να κρ#τη 1χουν χ#σει τη νοµιµοποηση και την ικαν$τητα να κινητοποι*σουν προς 1να π$λεµο. «Το φιλελε'θερο κρ#τος, που αξωνε την ειρηνικ*
συν'παρξη µε τους γετονες… µπορο'σε να αντλ*σει νοµιµοποηση [για στρατιωτικ* δρ#ση] αν του επιτθεντο, εγεροντας 1να βαθµ$ δ1σµευσης στους πολτες… Αυτ1ς οι νοµιµοποι*σεις/δεσµε'σεις 1χουν αρθε, και µαζ τους µια ολ$κληρη σειρ# προβλ1ψεων ‘εθνικ.ν’ αναγκ.ν που δικαιολογο'νταν απ$ την πιθαν* συγκυρα του πολ1µου: ‘εθνικ1ς’ βιοµηχανες, υγεα και πρ$νοια που θα
εξασφ#λιζε την ‘εθνικ* αποτελεσµατικ$τητα’, και κοινωνικ* αλληλεγγ'η που
συνεν.νει φτωχο'ς και πλο'σιους σε 1να κοιν$ αγ.να»G «οι κυβερν*σεις εναι
απθανο να 1χουν την ευκαιρα να επιστρατε'σουν τις ζω1ς και περιουσες των
πολιτ.ν τους για π$λεµο. ∆ε θα 1χουν πια τη δυνατ$τητα να κινητοποι*σουν
τις κοινωνες τους… Χωρς π$λεµο, χωρς εχθρο'ς, το κρ#τος γνεται λιγ$τερο
σηµαντικ$ για τον πολτη» (1999: 265).
Εναι αλ*θεια $τι η χρ*ση των πυρηνικ.ν απ$ δ'ο * περισσ$τερες πυρηνικ1ς
δυν#µεις µπορε να προκαλ1σει την αµοιβαα καταστροφ* τους. Εναι επσης
αλ*θεια $τι, $πως υποστηρζουν οι Hirst και Thompson, χωρς εχθρο'ς τα κρ#τη χ#νουν αρκετ* απ$ τη συνοχ* τους (για λ$γους που εξηγ*σαµε στο κεφ#λαιο
2). ∆υστυχ.ς, $µως, ο π$λεµος δεν αποτελε τη βασικ$τερη προϋπ$θεση για την
'παρξη εχθρ.ν: η απειλ* του αρκε11. Εναι χαρακτηριστικ$ $τι, παρ$λο που οι
ΗΠΑ δεν πολ1µησαν µε τη Σοβιετικ* Lνωση κατ# τη δι#ρκεια του Ψυχρο' Πολ1µου, η τελευταα υπ*ρξε ο µεγαλ'τερος εχθρ$ς και ‘πρ$σφερε’ νοµιµοποηση
για µια σειρ# ‘εθνικ.ν’ πολιτικ.ν. Επσης, η κατ#ρρευση της ΕΣΣ∆ δε στ1ρησε
τον Εχθρ$ απ$ τις ΗΠΑ: η τροµοκρατα, * ακ$µη και η αναδυ$µενη δ'ναµη της
Κνας (αρχικ#), αντικατ1στησαν χωρς προβλ*µατα την κοµµουνιστικ* απειλ*
και, ως ν1οι εχθρο, δικαιολ$γησαν πολλ1ς ‘εθνικ1ς’ επιλογ1ς και πολιτικ1ς (π.χ.
την ‘εθνικ*’ αναγκαι$τητα της ‘Αντιπυραυλικ*ς Οµπρ1λας’ * τον περιορισµ$
των ατοµικ.ν και πολιτικ.ν δικαιωµ#των µ1σα απ$ τη θ1σπιση του ‘Patriotic
Act’). Ο εχθρ$ς µπορε να εναι ετε πραγµατικ$ς ετε φανταστικ$ς και κατασκευασµ1νος (π#ντα µε στοιχεα αληθοφαν*)G σε κ#θε περπτωση εναι ιδιατερα αποτελεσµατικ$ς $ταν γνεται η επκληση και εκµετ#λλευσ* του.
11. Η απειλ* του εδ. νοεται κυρως ως απειλ* που συντηρεται φραστικ# µ1σα στο διο το
κρ#τος, και $χι ως απειλ* απ$ 1να κρ#τος προς 1να #λλο.
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Στη συν1χεια θα µπορο'σαµε να πο'µε πως η #ποψη $τι τα ανεπτυγµ1να
κρ#τη 1χουν χ#σει τη νοµιµοποηση και την ικαν$τητα να κινητοποι*σουν τους
πολτες τους σε π$λεµο εναι 1να εδος αυταπ#της * στρουθοκαµηλισµο'.
Πληθ.ρα εµπειρικ.ν στοιχεων δεχνουν $τι κατ# τις τελευταες δεκαετες του
20ο' αι.να τα πιο ανεπτυγµ1να και φιλελε'θερα κρ#τη της ∆'σης 1χουν
εµπλακε ενεργ# σε αρκετο'ς πολ1µους και εχθροπραξες, που µ#λιστα 1χουν
λ#βει χ.ρα µακρι# απ$ τα σ'νορ# τους και χωρς να 1χει προηγηθε ουσιαστικ* απειλ* * επθεση εναντον τους (απ$ αµερικανικ1ς, βρετανικ1ς * νατοϊκ1ς
δυν#µεις στη Νικαρ#γουα, στα νησι# Φ$κλαντς, στο Ιρ#κ, στο Κ$σοβο κλπ.).
Παρ’ $λα αυτ#, και οδηγ*θηκαν σε π$λεµο, και κ1ρδισαν την απαρατητη
νοµιµοποηση και την υποστ*ριξη αρκετ.ν πολιτ.ν για τις στρατιωτικ1ς κινητοποι*σεις. Η τελευταα επθεση στο Ιρ#κ την #νοιξη του 2003 εναι ιδιατερα
χαρακτηριστικ*: Mερικ1ς απ$ τις πιο ανεπτυγµ1νες και φιλελε'θερες κοινοβουλευτικ1ς δηµοκρατες της ∆'σης, και ταυτ$χρονα οι θιασ.τες και υποστηρικτ1ς της παγκοσµιοποησης, επιτ1θηκαν σε µια χ.ρα, µερικ1ς µε την –µερικ*–
υποστ*ριξη των πολιτ.ν (ΗΠΑ, Βρετανα) και #λλες χωρς αυτ*ν (Ισπανα,
Ιταλα), χωρς να διατρ1χουν τον παραµικρ$ κνδυνο (δηλαδ* χωρς να εναι
σε #µυνα) και βασιζ$µενες σε 1να κινδυνολογικ$ επιχερηµα (της 'παρξης
$πλων µαζικ*ς καταστροφ*ς) που, $ταν εκ των υστ1ρων κατ1ρρευσε, δεν προκ#λεσε ο'τε την αν#γκη δικαιολ$γησης απ$ τους ηγ1τες που το επικαλ1στηκαν
ο'τε και την πολιτικ* κρση που θα αναµεν$ταν αν η #ποψη των Hirst και
Thompson αντικατ$πτριζε τη σηµεριν* πραγµατικ$τητα. Εναι φανερ$ $τι η
ιδεολογικ* χρ*ση κατασκευασµ1νων απειλ.ν λειτουργε εξσου αποτελεσµατικ# στα σ'γχρονα ανεπτυγµ1να κρ#τη µε την πραγµατικ* 'παρξη κινδ'νου
που θα τις 1φερνε στη θ1ση #µυνας που αναφ1ρουν οι Hirst και Thompson. Η
θεωρα του Billig και του ‘κοιν$τοπου εθνικισµο'’ µπορε να αποδειχτε χρ*σιµο (συµπληρωµατικ$) ερµηνευτικ$ εργαλεο σε αυτ1ς τις περιπτ.σεις.
Το τρτο επιχερηµα των Hirst και Thompson $τι µικρ$τερες χ.ρες της περιφ1ρειας εµπλ1κονται ακ$µη σε εµπ$λεµες συγκρο'σεις, παρουσι#ζει δ'ο
προβλ*µατα. Το 1να εναι $τι, εν. εναι αληθ1ς, εναι ανακριβ1ς στο βαθµ$ που
αποδδει τον π$λεµο µ$νο σε αυτ1ς και αποσιωπ# $τι και οι ανεπτυγµ1νες χ.ρες εµπλ1κονται σε πολ1µους, και µ#λιστα επιθετικ#. Το γεγον$ς $τι οι εχθροπραξες 1χουν µεταφερθε εκτ$ς των συν$ρων τους δε θα 1πρεπε να αποκρ'βει την ενεργ$ συµµετοχ* τους –αν $χι και την ευθ'νη τους– σε αυτ1ς. Το #λλο
πρ$βληµα εναι $τι η παραπλανητικ* #ποψη πως ο αναπτυγµ1νος κ$σµος εναι ειρηνικ$ς σε αντθεση µε τον υπ$λοιπο εναι χαρακτηριστικ* της διαδικασας της µετ#θεσης: τοποθετε τις εχθροπραξες ‘εκε’, στην περιφ1ρεια (συµβολικ* * πραγµατικ*), και αποµακρ'νει ‘εµ#ς’ απ$ ‘αυτο'ς’ και τις ‘πρ#ξεις
τους’. Επσης, δικαιολογε την αν#ληψη στρατιωτικ*ς δρ#σης απ$ τα ανεπτυγ[ 238 ]
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µ1να κρ#τη, αφεν$ς µ1σω της προσεκτικ*ς επιλογ*ς ορολογας (η λ1ξη ‘π$λεµος’ δεν αναφ1ρεται, $ταν δυτικ1ς χ.ρες αναλαµβ#νουν δρ#ση, 1ναντι των
φρ#σεων ‘επιχειρ*σεις’, ‘ανθρωπιστικ1ς επεµβ#σεις’ κλπ.)12, και αφετ1ρου µ1σω
του επιχειρ*µατος $τι οι προοδευτικ1ς, ανεπτυγµ1νες, δηµοκρατικ1ς δυν#µεις
–που εµαστε ‘εµες’– αναγκαζ$µαστε να υπερασπιστο'µε τις αξες που ‘αυτο’
–οι αυταρχικο, τροµοκρ#τες, υπαν#πτυκτοι της β#ρβαρης περιφ1ρειας– απειλο'ν. Η ρητορικ* αυτ*, που δε συναντ#µε β1βαια στους Hirst και Thompson
και ο'τε τους την αποδδουµε, αλλ# συχν# συνοδε'ει τις σχετικ1ς απ$ψεις
στην καθηµεριν* και πολιτικ* ρητορικ*, θυµζει την κλασικ* µανιχαϊστικ* δι#κριση αν#µεσα σε ‘Καλ$’ και ‘Κακ$’, που εναι η χαρακτηριστικ$τερη περπτωση προβολ*ς (των δικ.ν µας συναισθηµ#των και επιδι.ξεων) και δικαιολ$γησης (αυτ.ν). Θα κλεσω µε 1να παρ#δειγµα: στις ‘ανθρωπιστικ1ς επεµβ#σεις’ της δεκαετας του ’90 ο ηγ1της της αντπαλης χ.ρας θεωρο'νταν ταυτ$σηµος µε τον Χτλερ –που εναι το σ'µβολο του ‘Κακο'’ στον 20$ αι.να.
5µως, αυτ$ που φανεται να ξεχνο'ν οι εµπνευστ1ς της προπαγανδιστικ*ς αυτ*ς ρητορικ*ς εναι το γεγον$ς $τι το ‘φαιν$µενο Χτλερ’ βασστηκε ακριβ.ς
σε αυτ*ν τη λογικ*: $τι δηλαδ* υπ#ρχει 1να ξεκ#θαρο ‘Καλ$’ και ‘Κακ$’ και,
ταυτοχρ$νως, $τι ‘εµες’ γνωρζουµε ποιο εναι το Καλ$ και νοµιµοποιο'µαστε
να χρησιµοποι*σουµε κθε µσο για την επτευξ* του.
Κλενοντας να πο'µε $τι παρ$λο που οι υπ#ρχουσες πυρηνικ1ς δυν#µεις
1χουν συµφων*σει στον περιορισµ$ των οπλοστασων τους, υπ#ρχουν αρκετ1ς
χ.ρες σ*µερα που 1χουν * προσδοκο'ν να αποκτ*σουν πυρηνικ# $πλα, $πως
το Ισρα*λ, η Ινδα, το Πακιστ#ν, η Β$ρεια Κορ1α κλπ. Επιπλ1ον, η κατοχ* των
πυρηνικ.ν συν*θως εξασφαλζει ‘συµµαχες’ (µε την 1ννοια των συµφωνι.ν
για να επιτευχθε η αµοιβαα καταστροφ*), αλλ# ενοτε και αντιπαλ$τητες (µε
δυν#µεις που 1χουν * θ1λουν να αποκτ*σουν πυρηνικ#, π.χ. Ινδα και Πακιστ#ν). Π#ντως, και οι πυρηνικ1ς δυν#µεις, κυρως των αναπτυγµ1νων κρατ.ν,
εµπλ1κονται σε πολ1µους µε πιο αδ'ναµες χ.ρες, τους οποους διεξ#γουν
$µως µακρι# απ$ τα σ'νορ# τους, ακ$µη και µε τη χρ*ση πυρηνικ.ν µικρ*ς
εµβ1λειας (π.χ. η χρ*ση βοµβ.ν µε απεµπλουτισµ1νο ουρ#νιο απ$ τις νατοϊκ1ς
δυν#µεις στο Κ$σοβο). Τ1λος, να σηµει.σουµε $τι υπ#ρχουν πολλο παρ#γοντες που επηρε#ζουν την απ$φαση των κρατ.ν να πολεµ*σουν –ετε επιθετικ# ετε αµυντικ#. Ο 1νας εναι η ισχ'ς της χ.ρας: µε αυτ* την 1ννοια οι µικρ1ς
και ανσχυρες χ.ρες 1χουν λγες επιλογ1ς ως προς αυτ$. Ο #λλος, $µως, εναι
η εν$τητα και το ψυχικ$ σθ1νος του 1θνους: µπορε «το µικρ$τερο κρ#τος να
12. Wλλωστε ο π$λεµος ‘απαγορε'εται’ απ$ τον καταστατικ$ Χ#ρτη του ΟΗΕ, γεγον$ς που
ερµηνε'ει τ$σο την απροθυµα χρησιµοποησης αυτ*ς της ορολογας για ‘εµ#ς’, αλλ# και της απ$δοσ* της στους ‘#λλους’.
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1χει µεγαλ'τερη πολιτικ* εν$τητα», αναφ1ρουν οι Keohane και Nye (1977: 19),
* να εναι πιο πρ$θυµο να υποφ1ρει και να πολεµ*σει. Αυτ$ς εναι 1νας απ$
τους αστ#θµητους παρ#γοντες που δεν µπορο'µε να προβλ1ψουµε και π#ντα
µας εκπλ*σσουν. Π#ντως, και οι δ'ο αυτο παρ#γοντες εναι ανεξ#ρτητοι απ$
την παγκοσµιοποηση.

¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

T

ο περιβ#λλον βρσκεται σε µεγ#λο κνδυνο και η οικολογικ* ισορροπα τενει να διαταραχτε ανεπαν$ρθωτα απ$ προβλ*µατα $πως εναι η τρ'πα
του $ζοντος, το φαιν$µενο του θερµοκηπου, η µ$λυνση των υδ#τινων π$ρων
και των θαλασσ.ν, η αποψλωση των δασ.ν και #λλα. Μπροστ# σε αυτ# τα
προβλ*µατα υποστηρζεται $τι τα κρ#τη εναι εντελ.ς αδ'ναµα να αντιδρ#σουν και ταυτ$χρονα αποδυναµ.νονται εκ ν1ου απ’ αυτ#. Βασισµ1νη σε αυτ*
την αδυναµα, αλλ# και στο γεγον$ς $τι το βεστφαλιαν$ σ'στηµα δνει την
εξουσα στα εθνικ# κρ#τη, η Strange (2003) υποστηρζει $τι το τελευταο εναι
παρωχηµ1νο και δεν µπορε να ικανοποι*σει τις προϋποθ1σεις για βι.σιµη
αν#πτυξη. Αυτ$ εναι αλ*θεια, αλλ# µ$νο αν δει κανες το κ#θε κρ#τος µεµονωµ1να. Το κ#θε κρ#τος απ$ µ$νο του δεν µπορε να σ.σει τον πλαν*τη απ$
οικολογικ* καταστροφ*, $µως τα κρ#τη σε συνεργασα µεταξ' τους εναι οι
κ'ριοι παρ#γοντες που µπορο'ν να δρ#σουν προστατευτικ# προς αυτ$ και
1χουν τα µ1σα να το κ#νουν. Κ#ποια κρ#τη 1χουν κατανο*σει την αναγκαι$τητα προστασας του περιβ#λλοντας, εν. κ#ποια #λλα αδυνατο'ν να συλλ#βουν $τι σε αυτ* την περπτωση το παγκ$σµιο συµφ1ρον εναι και δικ$ τους
συµφ1ρον και δρουν µε β#ση αυτ$ που θεωρο'ν δικ$ τους εθνικ συµφ1ρον.
Lτσι, για παρ#δειγµα, η Ιαπωνα αν1λαβε τις πρωτοβουλες για τη συµφωνα
του Κι$το, εν. οι ΗΠΑ, που εναι και η χ.ρα µε τη µεγαλ'τερη εκποµπ* διοξειδου του #νθρακα στον πλαν*τη, αρνεται την υπογραφ* της θεωρ.ντας $τι
κ#τι τ1τοιο θα 1βλαπτε την αµερικανικ* οικονοµα και τα εθνικ# της συµφ1ροντα. Συγχρ$νως, κρ#τη τα οποα βρσκονται στη φ#ση της βιοµηχανικ*ς αν#πτυξης αρνο'νται να περιορσουν τη µ$λυνση που παρ#γουν, επικαλο'µενα
την αν#πτυξ* τους, * #λλα ανεπτυγµ1να κρ#τη κ#νουν πυρηνικ1ς δοκιµ1ς κ#που στον πλαν*τη (π.χ. οι πυρηνικ1ς δοκιµ1ς που 1κανε η Γαλλα στα µ1σα του
1990 µακρι# απ$ την ‘πατρδα’, στον Κεντρικ$ Ειρηνικ$ Ωκεαν$).
Οι πολτες και οι δι#φορες οργαν.σεις τους εναι ιδιατερα ευαισθητοποιηµ1νες και πληροφορηµ1νες $σον αφορ# στο περιβ#λλον και τα προβλ*µατ#
του: η δι#σταση του πολτη σε αυτ$ν τον τοµ1α εναι πολ' ισχυρ*. 5µως, στο
βαθµ$ που οι πι1σεις για την προστασα του περιβ#λλοντος ασκο'νται στα
κρ#τη σε καµα περπτωση δεν µπορο'µε να ισχυριστο'µε $τι τα αποδυναµ.[ 240 ]
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νουν. Απεναντας, φανεται $τι τα εθνικ# κρ#τη εναι αυτ# που 1χουν τη δικαιοδοσα και τα απαρατητα µ1σα να επ1µβουν ρυθµιστικ#, να κ#νουν συµφωνες * να χρηµατοδοτ*σουν προγρ#µµατα που αφορο'ν το περιβ#λλον. Γι’
αυτ$ το λ$γο και, $πως υποστηρζει ο Mann, δι#φορες διακυβερνητικ1ς, µη κυβερνητικ1ς και #λλες οργαν.σεις προσπαθο'ν να πεσουν τις κυβερν*σεις $τι
«οι παγκ$σµιες ανησυχες αφορο'ν το εθνικ$ συµφ1ρον» (Mann 2000: 144).
Lτσι, αυτ1ς οι πι1σεις στην ουσα ενισχ'ουν τα εθνικ# κρ#τη. Απ$ την #λλη,
δεν υπ#ρχει µια βι.σιµη εναλλακτικ* πρ$ταση προς το παρ$ν, εν. η διαχεριση των προβληµ#των απ$ 1να διεθν* οργανισµ$ µε β#ση το παγκ$σµιο συµφ1ρον και $χι τα συµφ1ροντα επιµ1ρους ισχυρ.ν µελ.ν του εναι µ#λλον ουτοπικ*. Ας µην ξεχν#µε βεβαως και το γεγον$ς $τι τα εθνικ# κρ#τη, ως τοπικο
διαχειριστ1ς σε 1να παγκ$σµιο οικολογικ$ 5λον, εναι αυτ# που µπορο'ν να
1χουν την εποπτεα, γν.ση και χειρισµ$ οικολογικ.ν ζητηµ#των τοπικο' χαρακτ*ρα και, συνεπ.ς, να λαµβ#νουν µ1τρα για την προστασα των επιµ1ρους
οικοσυστηµ#των εντ$ς των συν$ρων τους.

¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯›·

E

να ζ*τηµα που οι ενθουσι.δεις της παγκοσµιοποησης αποφε'γουν να θξουν εναι αυτ$ της πολιτικ ς. Εν. υπ#ρχει πληθ.ρα αναφορ.ν για την
αποδυν#µωση των κρατ.ν λ$γω των παγκ$σµιων οικονοµικ.ν δυν#µεων, των
υπερεθνικ.ν επιχειρ*σεων και οργανισµ.ν, των µη κυβερνητικ.ν οργαν.σεων κλπ., λεπει απ$ τη σχετικ* επιχειρηµατολογα $σων υποστηρζουν το
παρωχηµ1νο του εθνικο' κρ#τους 1να πολ' ευασθητο ζ*τηµα: Ποιος θα αναλ#βει την ευθ'νη για τις ζω1ς των ανθρ.πων; Ποιος ασκε πολιτικ* και ποιος
εκπροσωπε τους πολτες, αν $χι το κρ#τος; Πο' ασκο'νται οι πι1σεις για τα
δι#φορα οικονοµικ#, περιβαλλοντικ# και #λλα ζητ*µατα; Και, ποιος θα αναλ#βει το ρ$λο αυτ$ αν τα κρ#τη εκλεψουν; Στα ζητ*µατα αυτ#, που αφορο'ν
στη διακυβ1ρνηση, αντιπροσ.πευση και κυριαρχα των εθνικ.ν κρατ.ν, θα
αναφερθο'µε εδ..
5σον αφορ# στο θ1µα της διακυβ1ρνησης, παρ$λο που οι ν1ες τεχνολογες
θα µπορο'σαν να εγερουν το ζ*τηµα της διε'ρυνσης της δηµοκρατας, της
#µεσης συµµετοχ*ς των πολιτ.ν µ1σα στα κρ#τη * ακ$µη και σε µια #λλη µορφ* διακυβ1ρνησης π1ραν των ορων του κρ#τους, η συζ*τηση περιορζεται
στην αποδυν#µωση του κρ#τους και στην ‘παγκ$σµια διακυβ1ρνηση’, χωρς να
προβ#λλεται * να υπ#ρχει 1να κανονιστικ$ µοντ1λο γι’ αυτ*ν. Lτσι, $µως, δηµιουργεται 1να σοβαρ$ πολιτικ$ κεν$. Σε αυτ$, η συζ*τηση για την παγκοσµιοποηση δεν 1χει αναδεξει µια εναλλακτικ* µορφ* διακυβ1ρνησης, τουλ#χιστον προς το παρ$ν, αλλ# µ$νο την πολυπλοκ$τητα και αλληλεπδραση των
[ 241 ]
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υπαρχουσ.ν, εν. ταυτ$χρονα θγει τα εθνικ# κρ#τη. 5µως, το εθνικ$ κρ#τος
διατηρε την εξουσα να θεσπζει ν$µους και να επιβ#λλει την τ*ρησ* τουςG ειδικ# $σον αφορ# στην επιβολ* των ν$µων, τα κρ#τη εναι αυτ# που αναλαµβ#νουν αυτ$ το καθ*κον ακ$µη και $ταν πρ$κειται για αποφ#σεις πολυεθνικ.ν οργ#νων. 5πως παρατηρε ο Anthony Smith, «το εθνικ$ κρ#τος παραµ1νει η µ$νη πολιτικ* διαχειριστικ* οντ$τητα διεθνο'ς αναγν.ρισης» (1995α:
104). ∆ηλαδ*, αυτ$ που 1χει τεθε υπ$ αµφισβ*τηση εναι η συµπεριφορ# και
αποτελεσµατικ$τητα των κρατ.ν, και $χι το εθνικ$ κρ#τος ως κανονιστικ$
πρ$τυπο.
Μια σηµαντικ* λειτουργα του εθνικο' κρ#τους εναι η αντιπροσ.πευση
και ρ'θµιση της συλλογικ*ς ζω*ς των πολιτ.ν εντ$ς των συν$ρων του13. Αυτ*
η λειτουργα δε φανεται να 1χει αλλ#ξει λ$γω της παγκοσµιοποησης και το
εθνικ$ κρ#τος παραµ1νει το µ$νο $ργανο συλλογικ ς εκπροσ.πησης. 5πως
παρατηρο'ν και οι Hirst και Thompson, τα κρ#τη 1χουν την κεντρικ* ευθ'νη
της περιοχ*ς εντ$ς των συν$ρων της επικρ#τει#ς τους και των κατοκων αυτ*ς
της περιοχ*ς (1999: 156-7, 275). Στο $νοµα αυτο' του πληθυσµο' ασκο'ν τον
1λεγχο και τη διαχεριση και συνεργ#ζονται µε #λλα κρ#τη για να εγγυηθο'ν
µε αµοιβαι$τητα τη ζω* και ευηµερα των πολιτ.ν. Μ$νη εξαρεση θα µπορο'σε να θεωρηθε το Ευρωπαϊκ$ ∆ικαστ*ριο και το ∆ιεθν1ς ∆ικαστ*ριο της
Χ#γης, στο βαθµ$ που µπορο'ν να π#ρουν αποφ#σεις δεσµευτικ1ς για τα κρ#τηG $µως, και η εξαρεση αυτ* µετρι#ζεται απ$ το γεγον$ς $τι τα δια τα κρ#τη 1χουν εκχωρ*σει τις σχετικ1ς αρµοδι$τητες σε αυτ# τα $ργανα και, επιπλ1ον, η δ1σµευση δεν ισχ'ει για τα κρ#τη που δεν 1χουν αναγνωρσει την αρµοδι$τητ# τους. Wλλωστε, και οι διεθνες οργανισµο και πρωτοβουλες ($πως
ο ΟΗΕ, η ΕΕ, η G7 κλπ.) δε συνιστο'ν απειλ* για τα κρ#τηG απεναντας, ενισχ'ουν το ρ$λο τους ως φορ1ων εκπροσ.πησης και διαχερισης * και διαφυλ#σσουν τα επιµ1ρους εθνικ# συµφ1ροντα. Αυτ* η συζ*τηση µας φ1ρνει στο
θ1µα της κυριαρχας των κρατ.ν.
Η κυριαρχα των κρατ.ν, υποστηρζεται, 1χει µετριαστε, αν $χι χαθε, στην
ν1α ‘εποχ* της παγκοσµιοποησης’. Χαρακτηριστικ#, ο Held στο #ρθρο του
‘The decline of the nation-state’ (1989) υποστηρζει $τι η κυριαρχα, νοο'µενη
ως η ικαν$τητα των κρατ.ν να θ1τουν στ$χους και να ασκο'ν τη νοµοθετικ*
και εκτελεστικ* εξουσα µε αυτονοµα, αλλ# και ως η ικαν$τητ# τους να επιτυγχ#νουν αυτο'ς τους στ$χους, εναι σηµαντικ# περιορισµ1νη. Αυτ$ οφελεται, σ'µφωνα π#ντα µε τον Held, στα κεν# και τις ασυν1χειες που παρουσι#ζονται στην εξουσα των κρατ.ν –τα οποα προκαλε η παγκ$σµια οικονοµα,
13. Θα λ1γαµε εδ. ‘του 1θνους’, αν στην πραγµατικ$τητα τα εθνικ# κρ#τη αντιπροσ.πευαν
1να 1θνος.
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οι ηγεµονικ1ς δυν#µεις και συµµαχες, οι διεθνες οργανισµο και το διεθν1ς δκαιο– και που καθιστο'ν τα $ρια των εγχ.ριων πολιτικ.ν και αρµοδιοτ*των
1να θολ$ τοπο. Με µια διαφορετικ* συλλογιστικ* φτ#νει σε παρ$µοια συµπερ#σµατα και ο Castells, ο οποος υποστηρζει $τι τα κρ#τη 1χουν αποδυναµωθε απ$ µ$να τους εκχωρ.ντας κυριαρχικ1ς αρµοδι$τητες, σ'µφωνα τουλ#χιστον µε την επικρατο'σα αντληψη της κυριαρχας του Bodin, που θεωρε $τι
δεν µπορε να χ#σει 1να κρ#τος την κυριαρχα του ‘λγο’ και, αν αυτ$ συµβε,
θεωρεται αιτα πολ1µου (Castells 1997: 304).
Η #ποψη αυτ* δεν εναι λανθασµ1νη, αλλ# ο'τε και απ$λυτα ακριβ*ς. Η
‘απ.λεια της κυριαρχας’ µε την παραπ#νω 1ννοια δεν εναι κ#τι καινο'ριο
και σγουρα δε σχετζεται µε την παγκοσµιοποηση –εκτ$ς αν ταυτσουµε την
παγκοσµιοποηση µε ολ$κληρη τη νεωτερικ$τητα. Στην πραγµατικ$τητα, αυτ*
η 1ννοια της κυριαρχας 1χει επικρατ*σει µ$νο θεωρητικ#, καθ.ς στην πρ#ξη
για την πλειον$τητα των κρατ.ν εναι κ#τι αν'παρκτο. Αν π#µε λγο πσω στο
χρ$νο θα δο'µε πλεστα παραδεγµατα $που $χι µ$νο οι αποφ#σεις, αλλ# ακ$µη και η 'παρξη ορισµ1νων κρατ.ν *ταν εξαρτηµ1νη απ$ τη βο'ληση #λλων,
ισχυρ.ν κρατ.ν. Για παρ#δειγµα, η δηµιουργα των διαφ$ρων κρατ.ν που
ακολο'θησε τη δι#λυση της Οθωµανικ*ς Αυτοκρατορας εξαρτι$ταν σε µεγ#λο βαθµ$ απ$ τις αποφ#σεις και τα επιµ1ρους συµφ1ροντα των ‘µεγ#λων δυν#µεων’ της εποχ*ς εκενης. 5πως υποστηρζουν οι Hirst και Thompson, «εναι
καιρ$ς να θ#ψουµε την παλι# αντληψη του Bodin περ κυριαρχας, µαζ µε τις
αντιλ*ψεις περ αποκλειστικ.ν κυβερνητικ.ν εξουσι.ν στις οποες στηρζεται» (1999: 235). `σως, λοιπ$ν, αυτ* η αντληψη της κυριαρχας να βασζεται
στην ιδ1α που εχαν τα µεγ#λα και ισχυρ# κρ#τη για τον εαυτ$ τουςG $µως, τα
περισσ$τερα κρ#τη βι.νουν απ$ τη σ'στασ* τους θα λ1γαµε, $χι µ$νο την
αν#γκη για συνεργασα αλλ#, συχν#, την επιβολ* αποφ#σεων απ$ εξωτερικο'ς παρ#γοντες. Να σηµει.σουµε, παρ’ $λα αυτ#, $τι η συνεργασα µεταξ'
των κρατ.ν υπ*ρξε π#ντα καθοριστικ$ς παρ#γοντας της πορεας τους, ακ$µη
και για τον καθορισµ$ της 1ννοιας της κυριαρχας που στηρχτηκε στην συνανεση των κρατ.ν και στις διεθνες συνθ*κες (αρχ*ς γενοµ1νης απ$ τη συµφωνα της Βεστφαλας). 5πως παρατηρε και ο Smith, «εναι λ#θος να φαντ#ζεται κανες $τι το εθνικ$ κρ#τος υπ*ρξε ποτ1 τ$σο κυραρχο και ανεξ#ρτητο
$σο θ1λει να παρουσι#ζεται» (1995α: 120-1).
Τ1λος, µια επιπλ1ον παρ#µετρος του ζητ*µατος εναι ο εστιασµ1νος χαρακτ*ρας του, δηλαδ* $τι η συζ*τηση για την αποδυναµωµ1νη κυριαρχα των
κρατ.ν, ετε µε ακο'σιο ετε µε εκο'σιο τρ$πο, στην ‘εποχ* της παγκοσµιοποησης’ δεν αφορ# στο σ'νολο των κρατ.ν διεθν.ς. Συγκεκριµ1να, µπορε τα απ$
καιρ$ εγκαθιδρυµ1να κρ#τη να συζητο'ν σ*µερα * και να εφαρµ$ζουν την εκχ.ρηση αρµοδιοτ*των και κυριαρχας εντ$ς συγκεκριµ1νων πλαισων και συµ[ 243 ]
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µαχι.ν, $µως αυτ* εναι µια ασ'λληπτη πραγµατικ$τητα για τους λαο'ς που
ακ$µη προσδοκο'ν το δικ$ τους κρ#τος, * για τα κρ#τη που ιδρ'θηκαν πολ'
πρ$σφατα. Υπ#ρχουν 1θνη, * «µεγ#λο µ1ρος του κ$σµου» σ'µφωνα µε τον
Mann (2000: 139) που δεν 1χουν αποκτ*σει πολιτικ* 1κφραση σε µια δικ* τους
πολιτικ*-κρατικ* οντ$τητα, και δεν υπ#ρχει καµα 1νδειξη $τι η επιθυµα και
προσδοκα τους αυτ* 1χει π#ψει να υπ#ρχει * θα ελαττωθε στο #µεσο µ1λλον.
Ο εθνικισµ$ς, $πως θα δο'µε και στη συν1χεια, δεν 1χει αποχωρ*σει απ’ το
προσκ*νιοG απεναντας, υπ#ρχει πληθ.ρα εκφρασµ1νων εθνικισµ.ν που παραµ1νουν δραστ*ριοι, ετε πρ$κειται για απελευθερωτικο'ς (π.χ. των Παλαιστινων, των Κο'ρδων), για αποσχιστικο'ς (π.χ. των Β#σκων, των Ταϊβαν1ζων)
* επεκτατικο'ς (π.χ. Ινδα και Πακιστ#ν). Συνεπ.ς, η συζ*τηση περ εκχ.ρησης κυριαρχικ.ν δικαιωµ#των δεν αφορ# το σ'νολο του κ$σµου, αλλ# ο'τε
και το σ'νολο των δυτικ.ν κρατ.ν.
* * *
Σ'µφωνα λοιπ$ν µε τα παραπ#νω, µπορο'µε να προβο'µε στη γενκευση $τι
το εθνικ$ κρ#τος της νεωτερικ$τητας 1χει αποδυναµωθε; Π#νω σε αυτ$ το ζ*τηµα, ο Mann ασκε µια σκληρ* µα $χι #δικη κριτικ* στους «ενθουσι.δεις»
που, «1χοντας λγη ασθηση της ιστορας, υπερβ#λλουν την πρωθ'στερη ισχ'
των εθνικ.ν-κρατ.νG 1χοντας λγη ασθηση της παγκ$σµιας ποικιλ$τητας,
υπερβ#λουν την τωριν* κρση τους» (Mann 2000: 146). Lτσι υποστηρζει $τι
επικρατο'ν σ*µερα τ#σεις και προς την αποδυν#µωσ* τους αλλ# και προς την
ισχυροποησ* τους, εν. οι ‘πολιτικ1ς της ταυτ$τητας’ (identity politics) τα
ισχυροποιο'ν. Γενικ#, µπορο'µε να συµφων*σουµε µε τον Mann $τι τ$σο η
προηγο'µενη ισχ'ς $σο και η τωριν* κρση των κρατ.ν 1χουν υπερτονιστε. Το
νεωτερικ$ κρ#τος δεν εναι παρωχηµ1νοG µ#λλον, βρσκεται σε µια αµηχανα,
που προκαλεται απ$ τις ραγδαες αλλαγ1ς και τη διεθν* ανακατανοµ* των
ρ$λων, η οποα $µως συνεπικουρεται απ$ τους διους τους ισχυρισµο'ς για
την αποδυν#µωσ* του. Αντιθ1τως, του ασκο'νται µεγ#λες πι1σεις και απ$ $λες
τις κατευθ'νσεις –ετε απ$ τους πολτες που ζητο'ν µεγαλ'τερη προστασα
και ενσχυση της πρ$νοιας, ετε απ$ τις πολυεθνικ1ς επιχειρ*σεις και διεθνες
οργανισµο'ς που ζητο'ν την #ρση των προστατευτικ.ν µ1τρων και τη φιλελευθεροποηση των αγορ.ν. Το γεγον$ς $τι υπ#ρχουν $λες αυτ1ς οι πι1σεις καταδεικν'ει $τι το κρ#τος διατηρε την κεντρικ* του σηµασα στην οργ#νωση
και ρ'θµιση των σηµαντικ$τερων πτυχ.ν των κοινωνικ.ν, πολιτικ.ν και οικονοµικ.ν δραστηριοτ*των, συµπεριλαµβανοµ1νης και της κεντρικ*ς του ευθ'νης στην απορρ'θµιση των εθνικ.ν οικονοµι.ν.
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