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γνονται φανερ$ς σε πολλ$ς περιστσεις –πως για παρδειγµα στην ‘ελαστικοποηση’ των νµων που αφορο.ν τις απολ.σεις εργατ-ν στη Γαλλα, στη
Βρετανα και σε λλα κρτη σ.µφωνα µε την $κθεση του ΟΗΕ (UNDP 1999
Report 2000: 344)– εν- ταυτχρονα η ευθ.νη για τις παροχ$ς της πρνοιας µετακυλεται ξαν στα τοµα. Μια ακµη συν$πεια εναι η εφαρµογ' εκ µ$ρους
των εργοδοτ-ν «ευ$λικτων εργασιακ-ν πολιτικ-ν µε περισστερο επισφαλες
διακανονισµο.ς» (UNDP 1999 Report 2000: 344), που η διαπραγµτευση δε
γνεται συλλογικ απ τα ργανα που εκπροσωπο.ν τους εργοδτες και τους
εργαζοµ$νους αλλ γνεται ατοµικ, δνοντς τους $να χαρακτ'ρα ασταθ' και
ανασφαλ'. Αυτ$ς οι συνθ'κες δηµιουργο.ν µεγαλ.τερη πεση στους εργαζµενους και τις οικογ$νειες@ γι’ αυτ και ο Beck συµπερανει τι «στις εξατοµικευµ$νες συνθ'κες .παρξης, οι νθρωποι πρ$πει να δεχτο.ν την ατοµικ' τους ευθ.νη… για πργµατα που συν'θιζαν να αντιµετωπζονται απ την κοιντητα
ως ταξικ' προοπτικ' και χι ατοµικ'» (Beck 2000: 153).
Οι πολιτικ$ς επιπτ-σεις της οικονοµικ'ς αστθειας ενδ$χεται να εναι πολ.
σοβαρ$ς καθ-ς εµπερι$χουν το ρσκο της πολιτικ'ς αστθειας. Ο Beck υποστηρζει τι η δηµοκρατα 'ρθε στην Ευρ-πη και Bρεια Αµερικ' ως ‘εργασιακ' δηµοκρατα’ (labour democracy) και βασστηκε στην απασχληση, στην
επικερδ' απασχληση. Στο βαθµ, λοιπν, που ο παγκσµιος καπιταλισµς
καταλ.ει τις βσεις αυτ$ς, αναιρε τη νοµιµοποησ' του µε αποτ$λεσµα να διακυβε.ονται τα πντα, ακµη και η δηµοκρατα. Ο λγος εναι σ.µφωνα µε τον
Beck τι «µνο οι νθρωποι που $χουν $να σπτι και µια σγουρη δουλει, και
συνεπ-ς $να υλικ µ$λλον, εναι ' µπορο.ν να γνουν πολτες για τους οποους
η δηµοκρατα εναι µια πραγµατικτητα της ζω'ς τους. Η αλ'θεια εναι τι χωρς υλικ' ασφλεια δεν υπρχει πολιτικ' ελευθερα και δηµοκρατα» (Beck
2000: 62). Πργµατι, η οικονοµικ' ανασφλεια αφ'νει λα τα λλα σε δε.τερη
µορα, αλλ και προκαλε µια γενικτερη ασθηση ανασφλειας και ρευσττητας στα τοµα που, αρχικ, µπορε να εκφραστε ως αδιαφορα για τις πολιτικ$ς και κοινωνικ$ς συνθ'κες στις οποες ζουν. Η βαρ.τητα του επιχειρ'µατος
του Beck εναι µεγλη, ειδικ αν αναλογιστε κανες τι οι υπρχουσες στατιστικ$ς και τσεις δεχνουν µια τση προς αυξανµενη κοινωνικ' αστθεια και
αναταραχ'.
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παγκοσµιοποηση $χει θεωρηθε τι φ$ρνει τις διαφορετικ$ς κουλτο.ρες
και πολιτισµο.ς πιο κοντ εξαιτας της χαλρωσης των ‘συνρων’ και της
.παρξης των ν$ων τεχνολογι-ν που διευκολ.νουν την επικοινωνα τους. 2µως,
[ 288 ]

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN ‘EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ’

πως $χουµε υποστηρξει στα προηγο.µενα κεφλαια, εν- υπρχει η δυναττητα της µεγαλ.τερης επικοινωνας δεν µπορο.µε να πο.µε τι η παγκοσµιοποηση σχετζεται µε τη διαπολιτισµικ' ανταλλαγ'. Αντιθ$τως, η παγκοσµιοποηση φ$ρει µια συγκεκριµ$νη κουλτο.ρα, τον καταναλωτισµ, η οποα διαχ$εται µε ενς εδους πολιτισµικ ιµπεριαλισµ. Εναι χαρακτηριστικ τι, σε
πολλ παραδεγµατα που αναφ$ρονται σχετικ µε την πολιτισµικ' εγγ.τητα
και αλληλδραση στη σχετικ' βιβλιογραφα, οι λ$ξεις-κλειδι που χρησιµοποιο.νται για να περιγρψουν το γεγονς προ$ρχονται απ γνωστ$ς εµπορικ$ς
φρµες πολυεθνικ-ν (λ.χ. ‘McDonaldisation’). Υπρχουν και λλες αναφορ$ς
που ξεπερνο.ν την απλ' αναφορ σε εµπορικ$ς µρκες, αλλ δεν υπερβανουν κατ πολ. την ‘ποικιλα στην επιλογ'’ και τις πολλαπλ$ς επιδρσεις που
περιγρφει η επιλογ' του κιν$ζικου φαγητο., της ενδυµασας µε ‘ethnic’ρο.χα
και των πολυεθνικ-ν µουσικ-ν επιρρο-ν.
Λ$γοντας πολιτισµικ ιµπεριαλισµ ορζουµε την επ$κταση και κυριαρχα
µιας κουλτο.ρας πνω στις λλες µε µ$σα που ξεπερνο.ν την ελε.θερη πολιτισµικ' ανταλλαγ'. Συν'θως η πολιτισµικ' κυριαρχα συνοδε.ει την κυριαρχα
στο οικονοµικ (' και πολιτικ) εππεδο, την οποα νοµιµοποιε ' εδραι-νει.
Εντς των διαδικασι-ν της παγκοσµιοποησης η κυραρχη κουλτο.ρα εναι ο
καταναλωτισµς, µια κουλτο.ρα που υποστηρζει ενεργ τη λειτουργα του
καπιταλιστικο. συστ'µατος κνοντς την πιο ελκυστικ'. Ταυτχρονα, υπρχει
και $νας ιδεολογικς ιµπεριαλισµς, καθ-ς µαζ µε τον καταναλωτισµ κυριαρχε η πολιτικ' ιδεολογα του νεοφιλελευθερισµο.. Οι δ.ο συνυπρχουν,
και αυτ εναι το σηµαντικτερο γιατ ο πολιτισµικς ιµπεριαλισµς δεν µπορε
να διαχωριστε απ τον πολιτικ ' οικονοµικ. :τσι, τα κρτη που προωθο.ν
την παγκοσµιοποηση εκφ$ρουν $να Λγο που συνταυτζει τις δ.ο (τον καταναλωτισµ και το νεοφιλελευθερισµ), και µαζ µε λα τα ιδεολογικ παργωγ τους παρουσιζονται ως $να. Με αυτν τον τρπο, η κατανλωση, η ελε.θερη αγορ, ο φιλελευθερισµς, η ευηµερα και η δηµοκρατα εµπλ$κονται και
παρουσιζονται ως $να, ως ‘πακ$το’. Β$βαια, οι µακρχρονες πολιτικ$ς παραδσεις ενς κρτους αποτελο.ν τελικ και µ$ρος της κουλτο.ρας του, εφσον
$χουν διαποτσει τη νοοτροπα των πολιτ-ν εντς του. Αυτ σηµανει τι
πργµατι για τους Αµερικανο.ς, παραδεγµατος χριν, η συν.παρξη καταναλωτισµο., δηµοκρατας και καπιταλισµο. εναι $να κοµµτι πλ$ον της κουλτο.ρας τους. Αυτ µως δεν ισχ.ει και για λλα εθνικ κρτη, και σε αυτ
ακριβ-ς συνσταται ο πολιτισµικς ιµπεριαλισµς: στην επιβολ' ολκληρου
του ‘πακ$του’ που συνιστ µ$ρος της πολιτικ'ς, οικονοµικ'ς και πολιτισµικ'ς
παρδοσης ενς, ' µερικ-ν, εθνικ-ν κρατ-ν πνω σε λλα παρουσιζοντας
και δικαιολογ-ντας το ως αναγκαιτητα που δηµιουργεται απ την παγκοσµιοποηση. :τσι, η παγκοσµιοποηση ταυτζεται µε τα στοιχεα της παραπνω
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κουλτο.ρας και ιδεολογας τα οποα και προωθε αποτελεσµατικ, αφο. και
αυτ' θεωρεται αναπφευκτη, ως αποτ$λεσµα της ιδεολογικοποησ'ς της.
2πως υποστηρχτηκε στο π$µπτο κεφλαιο, η ουσα της οικονοµικ'ς παγκοσµιοποησης εναι η λειτουργα της να πολιτικοποιε µια οικονοµικ' διαδικασα και να δνει προτεραιτητα στην οικονοµικ' δισταση $ναντι λων των
λλων. Αυτ παρατηρο.µε και στον πολιτισµικ ιµπεριαλισµ. Ο πολιτισµικς,
πως και ο ιδεολογικς, ιµπεριαλισµς υποστηρζει και νοµιµοποιε, ταυτχρονα ' εκ των υστ$ρων, µια οικονοµικ' διαδικασα, την προσπθεια δηλαδ' χωρ-ν ' περιοχ-ν να επεκτενουν την οικονοµικ' τους κυριαρχα. Η επ$κταση
της οικονοµικ'ς κυριαρχας δε γνεται ποτ$ µε οικονοµικ µνο µ$σα, αλλ και
µε πολιτικ και ιδεολογικ και, ενοτε, µε στρατιωτικ. Σε αυτ, η συµβολ' της
παγκοσµιοποησης εναι σηµαντικ', καθ-ς εµφανζει το αναπφευκτο της διας
της .παρξ'ς της και προωθε τον καταναλωτισµ και το νεοφιλελευθερισµ.
Τ$λος, ως πολιτισµικ' απειλ' αναφ$ρεται και η (εκλαµβανµενη ως) ισοπεδωτικ' δρση της παγκοσµιοποησης σον αφορ στις πολιτισµικ$ς ιδιαιτερτητες των εθν-ν. Συγκεκριµ$να, αναφ$ρεται $ντονα µια τση για οµοιοµορφα
που φανεται να θγει τις πολιτισµικ$ς διαφορ$ς, τις επιµ$ρους ταυττητες και
τα ειδοποι χαρακτηριστικ των εθν-ν και εθνοτ'των. Στην επιχειρηµατολογα αυτ' $γινε εκτεν'ς αναφορ στο προηγο.µενο κεφλαιο. Εδ- αρκε να
επισηµνουµε τι, ετε πρκειται για µια πραγµατικ' τση ετε για µια υπερβολικ' και εντεινµενη σχετικ' φιλολογα, το αποτ$λεσµα εναι η δηµιουργα µιας
ασθησης κινδ.νου στις υπρχουσες πολιτισµικ$ς κοιντητες –κινδ.νου που
αναφ$ρεται στην δια τους την .παρξη, αφο. η διαφορετικτητ τους εναι
καθοριστικ στοιχεο της .παρξης και της ταυττητς τους.
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ο ζ'τηµα των απειλ-ν στο παγκσµιο περιβλλον εξαιτας της µλυνσης
εναι $να απ τα κυραρχα στη σχετικ' συζ'τηση για την παγκοσµιοποηση, παρλο που δε σχετζεται µεσα µε αυτ'ν. Το ενδιαφ$ρον για το περιβλλον $χει εκδηλωθε απ τη δεκαετα του ’60 και $κτοτε $χουν δηµιουργηθε αρκετ κιν'µατα και ΜΚΟ που δραστηριοποιο.νται µε πθος για την προστασα
του πλαν'τη απ την τρ.πα του ζοντος, το φαινµενο του θερµοκηπου, τη
µειωµ$νη βιοποικιλτητα και τη µλυνση σε α$ρα, νερ και γη. Εναι περιττ σε
αυτ'ν τη µελ$τη να αναλ.σουµε τα προβλ'µατα που αντιµετωπζει το περιβλλον ' τις αιτες τους, καθ-ς εναι σχετικ γνωστ και δεν προσφ$ρουν κποιο σηµαντικ στοιχεο στην οπτικ' γωνα αυτ'ς της µελ$της. Πρ$πει µως να
επισηµανθε η ουσιαστικ' απροθυµα αρκετ-ν πολιτικ-ν ηγεσι-ν να αποδε[ 290 ]

