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νωστζονται λοι. Αυτ εντενει τη σ.γχυση σχετικ µε την παγκοσµιοποηση
και αποκρ.πτει και τις διαφορ$ς αυτ-ν των οµδων. ∆ε.τερον, αυτ$ς οι οργαν-σεις και τα κιν'µατα διατρ$χουν τον κνδυνο να παλινδροµ'σουν σε µια ιδιµορφη ψυχολογικ' κατσταση µ$σα απ’ την οποα αφενς καταφ$ρονται κατ
της παγκοσµιοποησης γενικ, ως $να αδιαφοροποητο λο και, αφετ$ρου, οδηγο.νται στη δαιµονοποησ' της ως συν$πεια. Η δαιµονοποηση µως σε κθε
περπτωση θ$τει εµπδια στο Λγο και στην προσ$γγιση των θετικ-ν και των
αρνητικ-ν φαινοµ$νων κθε περπτωσης. Ο τρτος κνδυνος που ανακ.πτει
εναι το αντθετο της δαιµονοποησης, δηλαδ' η εξιδανκευση της παγκοσµιοποησης και, µλιστα, η εξσωσ' της µε τις αξες της διεθνοποησης, του κοσµοπολιτισµο. και του ουµανισµο.. Θα αναφερθο.µε σε αυτ εκτεν$στερα καθ-ς
εναι στεν συνδεδεµ$νο µε την ιδεολογικοποηση της παγκοσµιοποησης.
Η εξιδανκευση της παγκοσµιοποησης δε συναντται τσο στα πολιτικ κιν'µατα σο, κυρως, στις µη-κυβερνητικ$ς οργαν-σεις, διεθνες οργανισµο.ς
αλλ και µεµονωµ$να τοµα στον ακαδηµαϊκ και τον πολιτικ χ-ρο. Θα
εστισουµε την προσοχ' στις σχετικ$ς αναφορ$ς που γνονται στον ακαδηµαϊκ χ-ρο καθ-ς οι διανοο.µενοι, λγω της θ$σης τους, επηρεζουν τον τρπο
που εκλαµβνεται η παγκοσµιοποηση και, συνεπ-ς, την αντστοιχη δραστηριοποηση των ατµων ' των ΜΚΟ. Η εξιδανκευση της παγκοσµιοποησης εκδηλ-νεται στην περιγραφ' και οριοθ$τησ' της ως θετικ'ς διαδικασας σχεδν
εξ ορισµο., µε αποτ$λεσµα την προ-κατειληµµ$νη ανλυσ' της. Για παρδειγµα, η ισχυροποηση της Ταϊλανδ$ζικης και της Ιρλανδικ'ς ταυττητας που
αναφ$ραµε παρουσιστηκε στις σχετικ$ς αναλ.σεις των Nedpogaeo και Fagan
αντστοιχα ως ‘δηµιουργικ' προσαρµογ' στις συνθ'κες της παγκοσµιοποησης
γενικτερα’. :τσι, η δηµιουργα της διχοτµησης ανµεσα σε ‘εµς’ και τους
‘λλους’ στην Ταϊλανδ$ζικη ταυττητα ερµηνε.τηκε ως «διαπραγµτευση του
παγκσµιου» και παρδειγµα παγκοσµιοποησης (Nedpogaeo 2001: 111), και η
πολιτισµικ' αναγ$ννηση της Ιρλανδας ως διαδικασα που «ανθσταται στην
παγκσµια κουλτο.ρα» και την εµπλουτζει και συνοδε.εται απ συµπερσµατα τι «η Ιρλανδα ‘επινοεται’ απ τη ν$α πολιτισµικ' παγκοσµιοποηση»
(Fagan 2001: 123). Σε τ$τοιου τ.που ερµηνεες διαπιστ-νουµε τι η δια η παγκοσµιοποηση και η προσαρµογ' σε αυτ'ν (δηλαδ' η επιτυχ'ς υιοθ$τηση των
πολιτικ-ν της) µετατρ$πεται σε κριτ'ριο για το χαρακτηρισµ της εθνικ'ς
αναγ$ννησης ως θετικ'ς ' αρνητικ'ς εξ$λιξης. Σε αυτ' τη βση, η ανασυγκρτηση των εθνικ-ν ταυτοτ'των στη Ρωσα, απ τη µα, και στην Ταϊλνδη και
την Ιρλανδα απ την λλη αξιολογ'θηκε απ τους ερευνητ$ς ως αντιδραστικ' στη µα περπτωση και προοδευτικ' στις λλες δ.ο κατ αντιστοιχα µε την
προσαρµογ' των χωρ-ν αυτ-ν στην παγκοσµιοποηση, δηλαδ' στην αποτελεσµατικ' φιλελε.θερη διαχεριση.
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Παροµοως, εκφ$ρονται απψεις που εξισ-νουν την παγκοσµιοποηση µε
τον κοσµοπολιτισµ και την ανδειξη παγκσµιων ανθρωπιστικ-ν αξι-ν. Η
αναφορ του Giddens στο βιβλο του Runaway World (1999) εναι χαρακτηριστικ'. Η παγκοσµιοποηση, υποστηρζει σε αυτ, χαρακτηρζεται, µεταξ. λλων, απ συνεχ' αλλαγ' και πολυπλοκτητα. Αυτ σχετζεται µε δ.ο συνακλουθες παρατηρ'σεις: πρ-τον, τι υπρχει µια γενι ν$ων πολιτ-ν διαµορφωµ$νων απ τις ν$ες τεχνολογες που εναι ενεργο και $χουν $ντονα ανακλαστικ και οι οποοι δυσανασχετο.ν µε τις παλαιο. τ.που ορθδοξες δηµοκρατες
που παραµ$νουν αποµονωµ$νες απ τη ρο' των αλλαγ-ν (1999: 73)@ δε.τερον,
τι «οι κοσµοπολτες καλωσορζουν και αγκαλιζουν αυτ' την πολιτισµικ' πολυπλοκτητα» (1999: 5). Αυτ$ς οι παρατηρ'σεις, σε συνδυασµ µε την απφανσ' του τι η παγκοσµιοποηση «εναι ο κσµος που ζο.µε σ'µερα» (1999:
18), αυτοµτως αξιολογε και ταξινοµε την παγκοσµιοποηση ως µια καινοτµα και προοδευτικ' διαδικασα ' κατσταση, στην οποα αποδδει επιπλ$ον
αξα καθ-ς τη συνδ$ει µε τον κοσµοπολιτισµ και τις παγκσµιες αξες. Πργµατι, σε συζητ'σεις µε φοιτητ$ς, για παρδειγµα, που προσπαθο.ν µ$σα απ
τη µελ$τη της βασικ'ς βιβλιογραφας να ορσουν την παγκοσµιοποηση, διαπιστ-νει κανες τι ως τση προκ.πτει η τα.τιση της παγκοσµιοποησης µε την
$ννοια του κοσµοπολιτισµο..
Αυτ' εναι η µα µνο πλευρ του νοµσµατος. Η λλη πλευρ αφορ στις
συν$πειες αυτ'ς της ποψης, η οποα $χει συγκεκριµ$νες πολιτικ$ς αποχρ-σεις. Συγκεκριµ$να, ο Giddens υποστηρζει τι µια βασικ' εππτωση της παγκοσµιοποησης εναι «η σ.γκρουση ανµεσα στην κοσµοπολτικη θε-ρηση
και στο φονταµενταλισµ» (Giddens 1999: 48). Ο φονταµενταλισµς, αναφ$ρει,
εναι $να καινο.ριο φαινµενο που $χει δηµιουργηθε ως απντηση στην παγκοσµιοποηση και εναι, επιπλ$ον, «ο εχθρς των κοσµοπολτικων αξι-ν»
(1999: 50): εν- οι κοσµοπολτες υποδ$χονται ευµεν-ς την πολιτισµικ' ποικιλα
και διαφορετικτητα, «οι φονταµενταλιστ$ς τη θεωρο.ν ενοχλητικ' και επικνδυνη» (1999: 5). Γι’ αυτ το λγο συµπερανει τι «το πεδο της µχης του εικοστο. πρ-του αι-να θα σηµαδευτε απ τον φονταµενταλισµ ενντια στην
κοσµοπολτικη ανεκτικτητα» (1999: 4, πρσθετη $µφαση). Η συνακλουθη
επιχειρηµατολογα του Giddens $χει ιδιατερο ενδιαφ$ρον. Ο φονταµενταλισµς, αναφ$ρει, προβλλει $να ερ-τηµα στην δια τη νεωτερικτητα, εν µπορο.µε να ζ'σουµε χωρς κτι που να εναι ιερ για µας, ερ-τηµα στο οποο
απαντ αρνητικ. «Οι κοσµοπολτες», υποστηρζει ο Giddens, «πρ$πει να καταστσουν σαφ ς τι η ανοχ' και ο διλογος µπορο.ν να καθοδηγηθο.ν απ
παγκσµιες αξες… Πρ$πει να εµαστε προετοιµασµ$νοι να εξαπολ.σουµε µια
ενεργητικ µυνα αυτ-ν των αξι-ν οπουδποτε αυτ ς δεν εναι επαρκ!ς ανεπτυγµ νες  απειλονται. Η κοσµοπολτικη ηθικ πρ$πει να καθοδηγεται απ
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το πθος. Κανες απ εµς δεν θα εχε τποτα για το οποο να ζ'σει αν δεν εχε κτι για το οποο να αξζει να πεθνει» (1999: 50, πρσθετη $µφαση). Και,
τ$λος, σε αυτ'ν τη σ.γκρουση «µπορο.µε νοµιµοποιηµ να να ελπζουµε τι η
κοσµοπολτικη ποψη θα νικ'σει» (1999: 5, πρσθετη $µφαση).
Με µια µικρ' δση υπερβολ'ς θα µπορο.σαµε να πο.µε τι, αλλζοντας
τους δ.ο πλους, του κοσµοπολιτισµο. και του φονταµενταλισµο., θα µπορο.σε να παρατεθε το παραπνω απσπασµα ως πολεµικ' κποιου ακραου
φονταµενταλιστικο. κιν'µατος! Κατ’ αρχς, υπρχουν ορισµ$να κρσιµα ερωτ'µατα, πως ποιο εναι το περιεχµενο των παγκσµιων αξι-ν, ποιος τις ορζει και µε βση ποια κριτ'ρια, και επσης ποιους περιλαµβνει το ‘εµες’ που
πρ$πει να πολεµ'σει γι’ αυτ$ς τις αξες. 2µως, αυτ τα ερωτ'µατα ανογουν
$να τερστιο θ$µα που δε θα θξουµε σε αυτ το σηµεο, πολ. περισστερο
γιατ ο διος ο Giddens που τα αναφ$ρει δεν τα απαντ. Θα µενουµε λοιπν
στη ρητορικ' που χρησιµοποιεται για την υπερσπισ' τους. Εδ- παρατηρο.µε τι η λ$ξη ‘ανεκτικτητα’ σε συνδυασµ µε τη ρητορικ' περ ‘σ.γκρουσης’,
‘µχης’ κλπ. αποτελε αντφαση. Πρκειται για µια ρητορικ' που χρησιµοποιε
την δια φρασεολογα και λογικ' µε αυτ' την οποα αντιπαλε.εται. Πρκειται
δηλαδ' για την υπερσπιση της ανεκτικτητας που, µως, ακµη και σε θεωρητικ εππεδο, εναι ανεπιτυχ'ς γιατ δεν πραγµατοποιεται µε ανεκτικ τρπο (δηλαδ' µε την επισ'µανση του σεβασµο. και την προσπθεια κατανησης) αλλ µε µια σκληρ' πολεµικ'. Επιπλ$ον, το γεγονς τι σε ολκληρο το
βιβλο του Giddens δε γνεται η αποσαφ'νιση των ρων και των αξι-ν του κοσµοπολιτισµο., υποδηλ-νει τι αυτ$ς θεωρο.νται δεδοµ$νες και αυτονητες
και, ρα, δεν αποτελο.ν αντικεµενο συζ'τησης, ανλυσης ' διαπραγµτευσης
–πως ακριβ-ς και οι ‘απολυττητες’ των φονταµενταλιστ-ν. Επσης, δεν επιχειρεται ο ορισµς, η ανλυση, η ερµηνεα ' η κατανηση του φονταµενταλισµο. και των αιτι-ν που µπορε να οδηγ'σουν σε αυτν. :τσι, ο κοσµοπολιτισµς του Giddens αποτυγχνει στην απαιτο.µενη κατανηση των αιτι-ν που
εγερουν και ενδυναµ-νουν τον φονταµενταλισµ και, συνεπ-ς, στην αποτελεσµατικ' καταπολ$µησ' του την οποα επιδι-κει17.
Με την επισ'µανση αυτ' θα 'θελα να επιστ'σω την προσοχ' σε µια σηµαντικ' παρµετρο που αφορ τσο στον εθνικισµ σο και στα περισστερα
17. Ο.τως ' λλως, η τοποθ$τηση του Giddens τι ο φονταµενταλισµς εναι $να καινο.ριο
φαινµενο που εµφανστηκε ως απντηση στην παγκοσµιοποηση εναι λανθασµ$νη, εκτς αν τοποθετ'σει κανες χρονικ την παγκοσµιοποηση πριν απ τις αρχ$ς του 20ο. αι-να –κτι το
οποο δεν κνει ο Giddens (που την τοποθετε στην δεκαετα του ’60). 2µως, ο φονταµενταλισµς
ως $ννοια $χει τις ρζες της στις αρχ$ς του 20ο. αι-να στις ΗΠΑ, και συγκεκριµ$να στα κεµενα
ορισµ$νων λευκ-ν Aµερικνων προτεσταντ-ν που $φεραν τον ττλο ‘Fundamentals’.
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πολιτικ φαινµενα: πως η αφοσωση στα εθνικ και θρησκευτικ ιδε-δη
µπορε να ακολουθ'σει αντιδραστικ µονοπτια και να µεταβληθε σε εθνικισµ και φονταµενταλισµ, µε παρµοιο τρπο µπορο.ν να επηρεαστο.ν και τα
κοσµοπολτικα ιδε-δη και να υποβληθο.ν απ $ναν κοσµοπολτικο φονταµενταλισµ. Ο ισχυρισµς πως οι κοσµοπολτικες αξες εναι κτι για το οποο
‘αξζει να πεθνει κανες’ εναι παρµοιος µε την εθνικιστικ' αξωση που δνει
απλυτη προτεραιτητα στο $θνος $ναντι οποιασδ'ποτε λλης αξας, ακµη
και της ανθρ-πινης ζω'ς: οι εθνικιστ$ς αναφ$ρονται στο ‘$θνος-κρτος’ µε τον
διο τρπο που ο Giddens αναφ$ρεται στις παγκσµιες αξες, το οποο µλιστα
απολαµβνει της διας αυτονητης νοµιµοποησης. Με αυτ'ν την $ννοια, και ο
κοσµοπολτικος φονταµενταλισµς µπορε να προκ.ψει µ$σω της ψυχολογικ'ς
παλινδρµησης απ το λογικ στδιο του παγκσµιου ακτιβισµο. ' του κοσµοπολιτισµο.. 2πως $χουµε δει, η τα.τιση µε $να ιδε-δες και η σηµασα που
θα αποκτ'σει στο ασυνεδητο εναι µια ρευστ' παρµετρος. Αυτς εναι $νας
ορατς κνδυνος που ενυπρχει σε κθε λογ'ς ιδεολογικοποηση, εξιδανκευση ' απλ τα.τιση. Μλιστα, στην περπτωση του κοσµοπολτικου φονταµενταλισµο., εκτς του τι χρησιµοποιεται η δια λογικ' και φρασεολογα που ο
κοσµοπολιτισµς αντιπαλε.εται, µπορο.µε να δο.µε τι και οι επιπτ-σεις του
στην πρξη εναι συχν εξσου καταστροφικ$ς. Στην περπτωση του κοσµοπολτικου φονταµενταλισµο. υπρχει, για παρδειγµα, $νας εχθρς, που εναι το
εθνικ κρτος, διτι θεωρεται υπε.θυνο για τους πολ$µους, τον εθνικισµ
κλπ. Αυτ, σε συνδυασµ µε τη ρητορικ' της παγκοσµιοποησης που απαξι-νει την .παρξη των εθνικ-ν κρατ-ν στη ν$α εποχ', εχε ως συν$πεια την ρθρωση του επιχειρ'µατος των ‘νοµιµοποιηµ$νων επεµβσεων’ (ανθρωπιστικ-ν
κ..) στα εσωτερικ εθνικ-ν κρατ-ν που λειτο.ργησε νοµιµοποιητικ αρκετ$ς
φορ$ς απ τις αρχ$ς της δεκαετας του ’90 σε αντστοιχες πρακτικ$ς.
Σε σχ$ση µε αυτ'ν τη νοµιµοποιητικ' λειτουργα αυτ'ς της επιχειρηµατολογας το ρθρο του Segell (2001) εναι χαρακτηριστικ. Ο Segell αναφ$ρει ως
αυτονητο τι ζο.µε στην εποχ' ‘µετ το εθνικ κρτος’, στην οποα επιπλ$ον
υπρχει µια παγκσµια κοινωνα πολιτ-ν που δ.ναται να χρησιµοποιε στρατιωτικ$ς υποδοµ$ς για την «επιβολ' παγκσµιων αξι-ν» (2001: 133). Αυτ' η
κοινωνα πολιτ-ν χρησιµοποιε ‘υπερεθνικο.ς στρατο.ς’, πως χαρακτηρζει
το ΝΑΤΟ, τη EUROCORP (µια στρατιωτικ' συµµαχα ανµεσα στη Γαλλα,
Β$λγιο και Γερµανα) και λλες παρµοιες στρατιωτικ$ς δυνµεις, που $χουν
το νοµιµοποιηµ$νο δικαωµα δρσης, γιατ εκφρζουν υπερεθνικ$ς αξες.
:τσι, υποστηρζει ο Segell, καθ-ς δεν υπρχουν σ'µερα σ.νορα στις οικονοµες των εθνικ-ν κρατ-ν, η παγκσµια κοινωνα πολιτ-ν «δεν µπορε πια να
αν χεται την .παρξη στρατ-ν που περιπολο.ν σε σ.νορα που $χουν απ καιρ πψει να υπρχουν…» (2001: 137). Τα ζητ'µατα που θγονται απ την επι[ 311 ]
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χειρηµατολογα του Segell εναι πολλ και θα τα αναφ$ρω επιγραµµατικ: η
κατργηση των εθνικ-ν συνρων και η .παρξη µιας παγκσµιας κοινωνας
πολιτ-ν ως δεδοµ$νης πραγµατικτητας, η .παρξη αξι-ν που εναι παγκσµιες, ο χαρακτηρισµς δι-εθν-ν συµµαχι-ν δυτικ-ν κρατ-ν ως υπερ-εθνικ-ν
και η νοµιµοποησ' τους να επιβλλουν µε στρατιωτικ µ$σα τις παγκσµιες
αξες που αυτ εκφρζουν και, τ$λος, η $λλειψη ανοχ'ς αυτ'ς της ‘παγκσµιας
κοινωνας πολιτ-ν’ για τα εθνικ κρτη και, γενικ, οτιδ'ποτε αντιτθεται στις
‘παγκσµιες’ αξες της.
Τα ζητ'µατα αυτ $χουν λγο-πολ. αναλυθε ως τ-ρα@ αρκε να αναφ$ρουµε τι η συν.παρξ' τους στο ρθρο του Segell υποδεικν.ει την ενιαα λογικ'
που χαρακτηρζει την ιδεολογικ' δισταση της παγκοσµιοποησης και των
πρακτικ-ν που αυτ' νοµιµοποιε. :τσι, παρµοιες απψεις µπορε να δηµιουργ'σουν αρκετ προβλ'µατα, πως δεχνει και το παρδειγµα που $χουµε
'δη εξετσει στο κεφλαιο 5 και αφορ στην επδραση των διεθν-ν µη-κυβερνητικ-ν οργαν-σεων και διαφρων µεµονωµ$νων ατµων που θεωρεται τι
εκπροσωπο.ν την παγκσµια κοινωνα πολιτ-ν στη διαµρφωση αµυντικ'ς
ταυττητας και στσης των Σ$ρβων της Βοσνας (Armakolas 2001). 2πως εδαµε στην περπτωση αυτ', η αντληψη περ ‘παγκσµιας συνυπευθυντητας’
που αυτο οι δρ-ντες $χουν και εφαρµζουν µπορε να µετατραπε στην πρξη σε µια απατηση εφαρµογ'ς συγκεκριµ$νων πολιτικ-ν και αλλαγ-ν που
αγνοε τις ιδιατερες συνθ'κες του τοπικο. και αφ'νει ανεφρµοστη την πρακτικ' της ανεκτικτητας. Σε παρµοιες περιπτ-σεις, η διεθν'ς πολιτικ' κινητοποηση αυτ-ν των παραγντων εµπερι$χει αφενς την προβολ' των δικ-ν
τους προκαταλ'ψεων και αντιλ'ψεων στους λλους, και αφετ$ρου την πιθαντητα πρκλησης ανεπιθ.µητων αντιδρσεων απ την πλευρ του $θνους '
της κοιντητας στην οποα αυτ$ς προβλλονται. Η συνεισφορ λοιπν της
ανεκτικτητας και της κατανησης εκλεπει ταν αυτ$ς οι αξες στην ουσα δεν
εφαρµζονται και η εφαρµογ' τους γνεται µια απατηση που πρ$πει να ικανοποιηθε µε κθε τρπο.
Αυτ που πρ$πει να γνει αντιληπτ για να µην γνει και ο διος ο κοσµοπολιτισµς µια κυραρχη και καταπιεστικ' ιδεολογα εναι τι, κατ’ αρχς, η κατανηση πρ$πει να ξεκιν'σει απ την παραδοχ' τι η θεωρο.µενη ‘παγκσµια
κοινωνα πολιτ-ν’ προ$ρχεται κατ κ.ριο λγο απ χ-ρες που εδ- και καιρ
απολαµβνουν του δικαι-µατος µιας σταθερ'ς ταυττητας, µιας εθνικ'ς ταυττητας συγκεκριµ$να. Ο Giddens (1999), για παρδειγµα, διατυπ-νει την
ποψη τι ο κοσµοπολιτισµς πρ$πει να σταθε εµπδιο στις προσπθειες των
φονταµενταλιστ-ν να εµποδσουν την αναπφευκτη πορεα της παγκοσµιοποησης που φ$ρνει τον κσµο σε επαφ'. Εναι τελικ αυτ' και οι παρµοιες
απψεις ‘παγκσµιες’, δηλαδ' θεωρ'σεις του κσµου στο σ.νολ του και στην
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πολυπλοκτητ του, ' εναι χωροχρονικ και ιδεολογικ συγκεκριµ$νες; Ως
απντηση θα παρατεθε $να απσπασµα απ το βιβλο του Ignatieff Blood and
Belonging (1993) που αναφ$ρεται στον κοσµοπολιτισµ.
Ο κοσµοπολιτισµς εναι το προνµιο αυτ!ν που δνανται να θεωρσουν να
ασφαλ ς εθνικ κρτος ως δεδοµ νο. Παρλο που χουµε περσει σε µια µετιµπεριαλιστικ εποχ, δε βρισκµαστε σε µια µετα-εθνικιστικ εποχ […] Η κοσµοπολτικη τξη των µεγλων πλεων –Λονδνο, Λος 6ντζελες, Ν α Υρκη,
Παρσι– εξαρτται αποφασιστικ απ τη δυναττητα του θνους κρτους να
επιβλει το νµο. >ταν αυτ η τξη καταρρεσει … εναι προφαν ς τι οι πολιτισµ νες, κοσµοπολτικες πολυεθνικ ς πλεις χουν την δια ντονη τση για
εθνοτικ ς συµπλοκ ς σο και οποιαδποτε χ!ρα της Ανατολικς Ευρ!πης.
[)τσι], κοσµοπολτες πως και εγ! δεν χουν ξεπερσει το θνος… Με αυτν
την ννοια και µνο, εµαι νας πολιτικς εθνικιστς [civic nationalist], κποιος
που πιστεει στην αναγκαιτητα των εθν!ν για να παρ χουν την ασφλεια και
τα δικαι!µατα που χρειαζµαστε για να ζσουµε µε κοσµοπολτικο τρπο. Το λιγτερο που µποροµε να ποµε εναι τι η περιφρνηση και κατπληξη των κοσµοπολιτ!ν απ ναντι στην αγριτητα µε την οποα οι λαο πολεµον για να κερδσουν να δικ τους εθνικ κρτος εναι τοπη. Τελικ, αυτο απλ πολεµον
για να προνµιο που οι κοσµοπολτες χουν εδ! και καιρ ως δεδοµ νο
(Ignatieff 1993: 9).

2πως αναφ$ρεται σε αυτ το απσπασµα, η ρητορικ' και ε.κολη απαξωση της εθνικ'ς/εθνοτικ'ς διστασης δεν εναι αποσυνδεµ$νη απ το γεγονς
τι η σταθερτητα και ασφλεια που παρ$χει το εθνικ κρτος θεωρεται δεδοµ$νη για τους κοσµοπολτες του ανεπτυγµ$νου κσµου. Ας µην παραβλ$πουµε λλωστε το γεγονς τι η διεθν'ς κινητικτητα και επαφ' εναι $να
προαπαιτο.µενο της επιτυχηµ$νης καρι$ρας πολλ-ν απ τους επαγγελµατες
και ακαδηµαϊκο.ς που πρεσβε.ουν αυτ$ς τις απψεις@ φανεται τι αυτ το
προαπαιτο.µενο, που γνεται και τρπος ζω'ς τους και αφορ πολ. περιορισµ$νο αριθµ ατµων, τενει να παρερµηνε.εται ως εµπειρα λων των ατµων
και κοινωνι-ν παγκοσµως. Επσης, η επιβολ' των ‘παγκσµιων αξι-ν’, που εναι µως συγκεκριµ$νες πολιτισµικ και ιδεολογικ, δεν υποδηλ-νει πντα
την αποδοχ' της πολιτισµικ'ς ποικιλας αλλ, µλλον, την προσπθεια αλλαγ'ς µιας γνωστης πραγµατικτητας σ.µφωνα µε τα πρτυπα και τις προκαταλ'ψεις αυτ-ν που τις πρεσβε.ουν. Με αυτ δεν θ$λουµε να εξισ-σουµε τον
κοσµοπολιτισµ µε τον κοσµοπολτικο φονταµενταλισµ αλλ, αντιθ$τως, να
εστισουµε στο γεγονς τι και αυτς µπορε να γνει αντικεµενο ιδεολογικοποησης και ρητορικ'ς εκµετλλευσης, και $χει πργµατι γνει µ$σα απ την
τα.τισ' του µε την παγκοσµιοποηση.
Ο Γλλος κοινωνιολγος Denis Duclos αναλ.ει τις αντιδρσεις στην πα[ 313 ]

