
33
Νο8 | ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ | ΜΑΪΟΣ 2022

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΡΞΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 4Η ΔΙΕΘΝΗ

Στοιχεία για την παγκόσμια
 γεωστρατηγική κατάσταση

Η παγκόσμια οικονομία 
σε έναν πλανήτη σε κρίση

Συμβολή στην εκπόνηση ενός 
οικοσοσιαλιστικού προγράμματος

Αγώνας για τη ζωή των γυναικών 
και για την ισότητα 

στην παραγωγή της ζωής

Κλιματική αλλαγή και 
εξορυκτικισμός

Όχι στην εισβολή 
Πούτιν στην Ουκρανία

Κάτω ο ρώσικος 
ιμπεριαλισμός

Η χρεωκοπία του 
καθεστώτος Πούτιν 
είναι αναπόφευκτη

Για τον Alain Κrivine



Περιοδικό «4» για τον επαναστατικό μαρξισμό και την 4η Διεθνή | Νο 8 | ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ |  ΜΑΪΟΣ 2022
Εκδίδεται από την Τεταρτοδιεθνιστική Προγραμματική Τάση – ελληνικό τμήμα της 4ης Διεθνούς

Υπεύθυνος έκδοσης: Γιάννης Φελέκης
Διαδικτυακές διευθύνσεις: https://tpt4.org | Facebook: facebook.com/TPTtetarti/

Twitter: twitter.com/Okde4T | email: info@tpt4.org

Διεθνής Επιτροπή της 4ης Διεθνούς | Φλεβάρης 2022

Στοιχεία για την παγκόσμια 
γεωστρατηγική κατάσταση
Το κείμενο αυτό είναι ένα από τα τρία εισηγητικά κείμενα που άνοιξαν τη συζήτηση σχετικά με τη 
διεθνή κατάσταση στη συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής και τα οποία συμφωνήσαμε ότι θα 
αποτελέσουν όλα μαζί τη βάση για τη μελλοντική μας επεξεργασία1 Η συνεδρίαση έγινε λίγες ώρες 
πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και γι’ αυτό παραπέμπουμε στην ανακοίνωση της 
1ης Μαρτίου 2022, που υιοθετήθηκε μετά την επίθεση από το γραφείο της Τέταρτης Διεθνούς.

Η ιμπεριαλιστική επίθεση καταδεικνύει ότι η παγκόσμια γεωπολιτική κατάσταση είναι πολύ ασταθής, 
όπως αναλύσαμε στο κείμενο αυτό. Η στρατηγική προτεραιότητα του Τζο Μπάιντεν ήταν η Κίνα και 
η περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Όμως τώρα είναι αναγκασμένος να επικεντρωθεί στη Ρωσία και την 
Ευρώπη. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ο κεντρικός ρόλος της Ευρασίας στις σχέσεις και διαμάχες των 
μεγάλων δυνάμεων.

Κατά τη συζήτηση στη ΔΕ επισημάνθηκε η ανάγκη για περαιτέρω αναστοχασμό σχετικά με (α) τη 
συνάρθρωση μεταξύ της οικονομικο-κοινωνικής και της γεωπολιτικής κρίσης (μαζί με την οικολογική 
κρίση), ιδίως μετά την καθοριστικής σημασίας οικονομικο-χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008, 
(β) το ερώτημα αν, μετά την πανδημία, ο πρωτοφανής συνδυασμός αυτός κρίσεων εγακιανιάζει μια 
νέα, έστω αμυντική, στιγμή στην παγκόσμια κατάσταση- (γ) την υιοθέτηση από την Τέταρτη Διεθνή 
της ιδέας της κρίσης της κοινωνικής αναπαραγωγής, της φροντίδας (care) (κι επομένως της σημασίας 
που πρέπει να δοθεί στα θέματα της κοινωνικής φροντίδας στο πρόγραμμά μας).
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Η διεθνής ήττα των επαναστατικών κινημάτων σε όλους τους 
μεγάλους τομείς της γεωπολιτικής τη δεκαετία του 1980 
άνοιξε το δρόμο για τη νεοφιλελεύθερη αντεπανάσταση, την 
καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση και χρηματιστικοποίηση της 
οικονομίας, την επανένταξη της Κίνας και της Ρωσίας στην 
παγκόσμια αγορά και την έναρξη μιας νέας φάσης επέκτα-
σης του κεφαλαίου.

Η θριαμβευτική φάση της παγκοσμιοποίησης συνοδεύτηκε 
από μια σειρά χρηματοπιστωτικών αναταράξεων, με αποκο-
ρύφωμα τη μεγάλη κρίση των στεγαστικών δανείων υψηλού 
κινδύνου το 2007-2009, οι συνέπειες της οποίας συνεχίζο-
νται ακόμη και σήμερα. Ο οικονομικός και κοινωνικός αντί-
κτυπος αυτών των κρίσεων, ιδίως της τελευταίας, ήταν πολύ 
σημαντικός και οδήγησε στη διεθνή αναδιανομή κεφαλαίου 
σε βάρος των χωρών που επλήγησαν περισσότερο από την 
κρίση (εξαγορά επιχειρήσεων σε εξευτελιστικές τιμές) και 
στη βίαιη φτωχοποίηση ορισμένων κοινωνικών στρωμάτων. 
Σε αρκετές χώρες, οι κατεστραμμένες μεσαίες τάξεις έχουν 
στραφεί στην αντίδραση.

Στο υπόβαθρο της πανδημικής (Covid-19), της κλιματικής και 
συνολικότερα της οικολογικής κρίσης, η θριαμβευτική φάση 
της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης έχει δώσει τη θέση 
της σε μια γεμάτη αντιφάσεις συγκρουσιακή παγκοσμιο-
ποίηση. Ένα τόξο παλαιών κρίσεων (χρέος, διεθνής διακυ-
βέρνηση κ.λπ.) διαπλέκεται τώρα με δυναμικό και εκρηκτικό 
τρόπο, εγκαινιάζοντας μια περίοδο παγκόσμιας, πολυδιάστα-
της κρίσης και οδηγώντας σε μια νέα τροπή τον γεωπολιτικό 
ανταγωνισμό για ηγεμονία ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Το μεγάλο ιμπεριαλιστικό κεφάλαιο (Δύση, Ιαπωνία) είχε 
πειστεί ότι ήταν σε θέση να καταστήσει τη Ρωσία και την 
Κίνα υποτελείς (τη στιγμή που ήδη η Κίνα είχε μετατραπεί 
σε παγκόσμιο εργοστάσιο) - και ίσως θα μπορούσε να το 
καταφέρει. Δεν προέβλεψε όμως ότι οι νέες αστικές τάξεις, 
κατά κύριο λόγο της Κίνας, ήταν ικανές να αξιοποιήσουν την 
κληρονομιά της επανάστασης (με αφετηρία την ανεξαρτη-
σία) για να προωθήσουν προς όφελός τους την ελεύθερη 
κυκλοφορία αγαθών και κεφαλαίων στην παγκόσμια αγορά. 
Παρότι ο κοινωνικός σχηματισμός της Κίνας έχει χαρακτηρι-
στικά υποτέλειας, η χώρα έχει γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη 
δύναμη στον κόσμο, αλλάζοντας τις γεωπολιτικές σχέσεις. Η 
Ρωσία από την άλλη προωθεί διαρκώς την επιδίωξη να δια-
τηρήσει τη ζώνη επιρροής της στο χώρο της πάλαι ποτέ τσα-
ρικής αυτοκρατορίας και της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης.

Η ισχύς του αναλυτικού πλαισίου των κειμένων που προη-
γήθηκαν και υιοθετήθηκαν από τα όργανα της Τέταρτης Διε-
θνούς παραμένει, η κατάσταση ωστόσο αλλάζει με ραγδαίο 
τρόπο. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μια συνολική εκτίμηση 
της επιτάχυνσης της παγκόσμιας κρίσης του καπιταλισμού, 
ζήτημα που διαποτίζει και τα τρία κείμενα συζήτησης της ΔΕ.

1. Εμβάθυνση, επιδείνωση     
της προηγούμενης δυναμικής

Μετά από 40 χρόνια νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης 
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι χρηματοπιστω-
τικές, παραγωγικές και υπηρεσιακές αλυσίδες διεθνοποιού-
νται. Η “λογική” του παγκοσμιοποιημένου κεφαλαίου απαι-
τεί την χωρίς σύνορα ελευθερία της κερδοσκοπίας και των 
επενδύσεων. Έρχεται σε αντίθεση με τη “λογική” των κρατών, 
τα οποία όχι μόνο περιορίζουν την ελεύθερη μετακίνηση των 
εργαζόμενων, αλλά αντιπαρατίθενται στη λογική του παγκο-
σμιοποιημένου κεφαλαίου στο όνομα των γεωστρατηγικών 

συμφερόντων. Οι συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων οδη-
γούν στη διαίρεση “στρατοπέδων” σε μια παγκόσμια συνθή-
κη πολύ εκτεταμένης οικονομικής αλληλεξάρτησης, γεγο-
νός που επιδρά όλο και πιο αρνητικά στην “καλή λειτουργία” 
του καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος (ανάπτυξη 
ανταγωνιστικών και ασύμβατων μεταξύ τους τεχνολογιών). 
Ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα: Η Ουάσινγκτον 
έχει επιβάλλει αυστηρότερους ελέγχους (συμπεριλαμβανο-
μένου και λογιστικού ελέγχου) σε ξένες εταιρείες που είναι 
εισηγμένες στη Wall Street και σε απάντηση, στο όνομα της 
εθνικής κυριαρχίας, το Πεκίνο έχει ξεκινήσει να επιβάλλει σε 
ορισμένες κινεζικές εταιρείες που υφίστανται την πολιτική 
αυτή τον “επαναπατρισμό” τους στο Χονγκ Κονγκ, γεγονός 
που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διεθνή “οικονομική 
αποσύνδεση” παράλληλα με μια μερική “τεχνολογική απο-
σύνδεση”.

Την ίδια στιγμή, όλο και πιο συχνά γίνεται λόγος για έναν 
“νέο ψυχρό πόλεμο” μεταξύ μιας Δυτικής συμμαχίας (με την 
πολιτική έννοια η οποία συμπεριλαμβάνει την Ιαπωνία, τη 
Νότια Κορέα, την Αυστραλία...) και της Κίνας (με ή χωρίς τη 
Ρωσία). Ήδη στην εποχή του “Ανατολικού και Δυτικού μπλοκ”, 
η αναφορά σε ψυχρό πόλεμο ήταν ακατάλληλη, γιατί ήταν 
ευρωκεντρική: στην Ασία ο πόλεμος ήταν πάρα πολύ θερ-
μός (αρκεί να θυμηθούμε μόνο την στρατιωτική κλιμάκωση 
των ΗΠΑ στο Βιετνάμ...). Σήμερα, η αναλογία με τον ψυχρό 
πόλεμο είναι παραπλανητική, καθώς η κατάσταση έχει αλλά-
ξει δραματικά. Σήμερα, η Κίνα και η Ρωσία είναι ενταγμένες 
στην ίδια παγκόσμια αγορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση απο-
τελεί ουσιαστικό γεγονός.

Στο στρατιωτικό μέτωπο, έχουν αναδειχθεί δύο θερμές περι-
οχές: Η Ταιβάν μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και μεταξύ της Ρωσίας 
και της Δύσης η Ουκρανία και η Μαύρη Θάλασσα. Σε γενικό-
τερο επίπεδο, η κούρσα των εξοπλισμών εισέρχεται σε ένα 
νέο στάδιο που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη όπλων 
(υπερηχητικοί πύραυλοι κλπ.) που θα κλονίσουν την αμυντι-
κή ικανότητα των πυραυλικών συστημάτων και τις αντιπυ-
ραυλικές ασπίδες. Επίσης με τη “σμίκρυνση” των πυρηνικών 
όπλων επιδιώκεται να καταστεί πολιτικά αποδεκτή η χρήση 
τους στο πεδίο των επιχειρήσεων. Τα χαρακτηριστικά και οι 
δυνατότητες των Μεγάλων Δυνάμεων γίνονται όλο και πιο 
σύνθετες. Το πολεμικό ναυτικό, με τις αρμάδες αεροπλανο-
φόρων και το στόλο υποβρυχίων, πρέπει πλέον να συμπερι-
λάβει τον αγώνα για την ηγεμονία στο διάστημα καθώς και 
το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης (η οποία εξασφαλίζει σε 
ιδιαίτερα μεγαλό βαθμό τη χειραγώγηση των πληροφοριών 
και των επικοινωνιών).

2. Μια απρόβλεπτη κατάσταση

Προκειμένου να απαντήσουμε πολιτικά στις σημερινές προ-
κλήσεις θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το γεγονός της συ-
νάρθρωσης διαφορετικών κρίσεων που συγκλίνουν σε μια 
ιστορική στιγμή διχοτόμησης, η οποία θέτει μια μεγάλη πρό-
κληση σε όλους τους πολιτικούς δρώντες:

- Η παγκόσμια οικολογική κρίση, της οποίας οι επιπτώσεις 
γίνονται ήδη αισθητές από τους ανθρώπους και της οποίας 
η εμπειρία οδηγεί στην ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη 
νέων κινημάτων αντίστασης. Πρόκειται προφανώς για την 
υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά και για την κατάρρευση 
της βιοποικιλότητας, τη διάβρωση του εδάφους, την εξά-
ντληση των πηγών πόσιμου νερού κλπ.

- Η κρίση της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης, η οποία δεν 
εκδηλώνεται με μια ομαλή διαδικασία απο-παγκοσμιοποίη-
σης, αλλά με την ένταση των αντιφάσεων και συγκρούσεων 
στο εσωτερικό μιας κυρίαρχης νεοφιλελεύθερης τάξης, η 
οποία δεν έχει τεθεί σε ριζική αμφισβήτηση, παρά το γεγονός 
ότι οι αναταράξεις προκαλούνται από τον νεοφιλελεύθερο 
καπιταλιστικό τρόπο ρύθμισης που άρχισε να επιβάλλεται 
εδώ και περίπου πενήντα χρόνια.

- Η κρίση της διεθνούς καπιταλιστικής διακυβέρνησης 
(“multilateralism”), η οποία πυροδοτήθηκε από τον Ντόναλντ 
Τραμπ, που όμως δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα με την 
εκλογή του Μπάιντεν. Στην ουσία η κρίση εκφράζει ένα 
ρήγμα στο αστικό στρατηγικό πολιτικό σχέδιο, ένα πολιτικό 
σχέδιο που υφίσταται από στις αρχές του αιώνα αλλά έχει 
διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία 15 χρόνια, ανάμεσα στα 
τμήματα αυτά που ποντάρουν στον παλιό κοσμοπολίτικο δη-
μοκρατικό νεοφιλελευθερισμό και στα τμήματα εκείνα, που 
αναγνωρίζοντας την απώλεια νομιμοποίησης των “δημο-
κρατιών” σε παγκόσμιο επίπεδο, ποντάρουν σε μεταφασιστι-
κές (εθνικιστικές, ξενοφοβικές ρατσιστικές, σκοταδιστικές) 
κατευθύνσεις και παραδείγματα των οποίων αποτελούν ο 
Τραμπ, ο Μπολσονάρο, ο Ντουτέρτε, ο Μόντι, ο Ερντογάν και 
πολλά κινήματα σε Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο.

- Η υγειονομική κρίση που προκαλείται εξαιτίας της ιδιαιτε-
ρότητας της πανδημίας Covid-19. Σε αντίθεση με προηγού-
μενες επιδημίες κορονοϊών, η συγκεκριμένη πήρε κυριολε-
κτικά παγκόσμιες διαστάσεις και θα έχει μεγάλη διάρκεια, 
λόγω, κυρίως, της ικανότητας μετάλλαξης του Sars-Cov-2 
που είναι πολύ μεγαλύτερη από την αρχικά αναμενόμενη, 
αλλά και λόγω της έντασης των ανταλλαγών στο πλαίσιο 
της παγκοσμιοποίησης. Είχαμε ήδη εισέλθει σε μια νέα περί-
οδο επαναλαμβανόμενων επιδημιών και πλέον γνωρίζουμε 
πόσο σημαντικό και κεντρικό ζήτημα είναι σε διεθνές επίπε-
δο. Η κλίμακα της σημερινής πανδημίας μπορεί να συγκριθεί 
μόνο με αναφορά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (τη λεγό-
μενη ισπανική γρίπη).

- Η κοινωνική κρίση που τροφοδοτείται από τις νεοφιλελεύ-
θερες πολιτικές και το μέγεθος του δημόσιου και ιδιωτικού 
χρέους, που έχουν ως αποτέλεσμα τη γενική εξαθλίωση τμη-
μάτων της κοινωνίας και τη διάλυση του κοινωνικού ιστού σε 
διάφορες περιοχές του πλανήτη. Οι ανισότητες παροξύνο-
νται από τον αυξανόμενο βαθμό πλουτισμού των πλουσιότε-
ρων, από επιδημίες και πανδημίες, και αυξάνονται εκθετικά 
τόσο διεθνώς, μεταξύ διαφορετικών περιοχών, όσο και σε 
εθνικό επίπεδο στο εσωτερικό των περισσότερων χωρών.

- Η κρίση δημοκρατίας που έχει ως κύρια τάση της τις γε-
νικευμένες επιθέσεις κατά των δημοκρατικών ελευθεριών 
και των δικαιωμάτων των λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων 
και ανθρώπων, τη ριζοσπαστικοποίηση των αυταρχικών κα-
θεστώτων και την ισχυροποίηση ακροδεξιών και ομάδων 
και διαφόρων μορφών φασιστικών ρευμάτων (μεταξύ τους 
όσων έχουν θρησκευτική αναφορά και όσων βρίσκονται στο 
εσωτερικό όλων των θρησκειών με διεθνή παρουσία).

- Η κρίση της ιδιότητας του πολίτη με την όξυνση της ταξικής, 
έμφυλης και “φυλετικής” καταπίεσης, την υπονόμευση της 
καθολικότητας του δικαιώματος ψήφου σε όλο και περισσό-
τερες χώρες και την συρρίκνωση της ουσίας της “αστικής 
δημοκρατίας” του παρελθόντος ακόμη και στη Δύση.

Αυτές οι κρίσεις συνδυάζονται και αλληλοτροφοδοτούνται, 

προκαλώντας, ενίοτε μαζικές και πολύμορφες κοινωνικές 
αντιστάσεις, ορισμένες εκ των οποίων με σημαντικές πολι-
τικές επιπτώσεις (βλ. τις προεδρικές εκλογές στη Χιλή), που 
όμως αντιμετωπίζουν δυσκολίες να διατηρηθούν και να συ-
ντονιστούν. 

3. Ενδοϊμπεριαλιστικές συγκρούσεις  
των μεγάλων δυνάμεων

Η διεθνής πολιτική κατάσταση κυριαρχείται από τη σύ-
γκρουση Ουάσινγκτον/Πεκίνου, με την καθιερωμένη δύνα-
μη (ΗΠΑ) να αντιμετωπίζει την επέκταση της ανερχόμενης 
δύναμης (Κίνα) και με τη Ρωσία να επιδιώκει να ενισχύσει 
τη θέση της σε αυτό το πλαίσιο. Θα ήταν πολύ φιλόδοξο να 
προσποιηθούμε ότι μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον 
αυτών των συγκρούσεων, των οποίων η έκβαση θα εξαρ-
τηθεί ιδιαίτερα από την εξέλιξη της εσωτερικής κατάστασης 
στις χώρες αυτές.

Ο Τζο Μπάιντεν κατάφερε να κάνει αυτό που ήθελε ο Ομπά-
μα αλλά δεν μπόρεσε: να αναδιατάξει την αμερικανική πα-
ρουσία προς τον Ειρηνικό Ωκεανό, έχοντας παράλληλα στη 
Μέση Ανατολή τη στήριξη από περιφερειακές δυνάμεις (Ισ-
ραήλ, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος...) οι οποίες υπερασπίζο-
νται τα συμφέροντά των ΗΠΑ στο τμήμα αυτό του πλανήτη. 
Απέναντι στην Κίνα, θέλει να επαναδιαπραγματευτεί το Σύμ-
φωνο Συνεργασίας των Δύο Πλευρών του Ειρηνικού (TPP). 
Έχει ορίσει τις συμμαχίες των ΗΠΑ στο πεδίο του Ινδο-Ει-
ρηνικού, έχοντας προσδώσει ένα περισσότερο επιχειρησια-
κό περιεχόμενο στη συμφωνία Quad (Ηνωμένες Πολιτείες, 
Ινδία, Ιαπωνία, Αυστραλία) και έχοντας υπογράψει τη συμ-
φωνία Aukus με την Αυστραλία και τη Μεγάλη Βρετανία. Τα 
παραπάνω συνιστούν επιτυχία του αμερικάνικου ιμπεριαλι-
σμού, ο οποίος διαθέτει (μακράν) τη μεγαλύτερη στρατιωτι-
κή δύναμη και ένα ασυναγώνιστο δίκτυο συμμαχικών κρα-
τών και 750 στρατιωτικών βάσεων σε 80 χώρες. 

Η Κίνα, από την άλλη πλευρά, έχει ουσιαστικά μόνο μία στρα-
τιωτική βάση στο εξωτερικό, αν και διαθέτει πολλά λιμάνια 
σε όλο τον κόσμο όπου μπορεί να αγκυροβολήσει ο στόλος 
της. Εκτός της Ευρασίας δεν έχει ισχυρούς συμμάχους, έστω 
και εάν διαθέτει κράτη-πελάτες που εξαρτώνται από αυτήν. 
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι:

- Παρότι η ήττα στο Αφγανιστάν δεν σήμανε την αποχώρηση 
των ΗΠΑ από την ασιατική ζώνη, έχει ενισχύσει τη θέση της 
Κίνας στην Κεντρική Ασία.

- Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως η Ινδία και η Ιαπωνία, έχουν 
δικά τους συμφέροντα να υπερασπιστούν έναντι της Κίνας, 
τα οποία δεν θα ταυτίζονται απαραίτητα με τις προτεραιότη-
τες της Ουάσινγκτον.

- Οι ΗΠΑ έχουν μικρότερη παρουσία στην Ευρασία από ό,τι 
η Κίνα, η οποία επεκτείνεται σημαντικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
διαδραμάτισε στο παρελθόν σημαντικό ρόλο στην εδραίωση 
του ΠΟΕ, αλλά το βάρος της στις κύριες περιοχές της σύ-
γκρουσης είναι μικρό. Στην Ευρασία δεν είναι καν σε θέση να 
προσφέρει έναν αποτελεσματικό σύμμαχο στις ΗΠΑ, ιδίως 
όταν η Κίνα και η Ρωσία ενώνουν τις δυνάμεις τους. Η Δυτική 
Ευρώπη, το λίκνο του παραδοσιακού ιμπεριαλισμού, δεν εί-
ναι το κέντρο βάρους της Ευρασίας.

- Παρά την παγκόσμια στρατιωτική υπεροχή τους, οι ΗΠΑ 
δεν έχουν ισχυρή θέση στην Κινεζική Θάλασσα, την οποία το 
Πεκίνο έχει στρατιωτικοποιήσει σε βάρος των γειτονικών της 
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χωρών. Η ισχύς της Κίνας στην περιοχή αυτή πολλαπλασιά-
ζεται λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας τόσο των ακτών της 
όσο και του χερσαίου δικτύου μεταφορών, το οποίο της επι-
τρέπει να αναπτύσσει γρήγορα τις δυνάμεις της. Σε μια στρα-
τιωτική σύγκρουση για την Ταϊβάν θα είχε το πλεονέκτημα.

Η Ουάσινγκτον θα είχε βέβαια τη δυνατότητα να αντεπιτε-
θεί αλλού κόβοντας τις γραμμές ανεφοδιασμού του Πεκί-
νου ή περιορίζοντας τη δυνατότητά του να χρησιμοποιεί τις 
διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές κλπ. Κάτι τέτοιο όμως θα 
σήμαινε εμπλοκή σε μια παγκόσμια σύγκρουση με κίνδυνο 
κατάρρευσης του οικονομικού συστήματος. Αντικειμενι-
κά ούτε η Κίνα ούτε οι ΗΠΑ έχουν συμφέρον σε μια τέτοια 
σύγκρουση. Ο πόλεμος είναι απίθανος, αλλά δεν είναι και 
αδιανόητος. Ένα ατύχημα είναι πάντα πιθανό, όπως είναι και 
μια πολιτική ή κοινωνική κρίση σε μια από τις εμπλεκόμενες 
χώρες. Η θέση του Τζο Μπάιντεν είναι πολύ εύθραυστη, ο 
Τραμπισμός συνεχίζει να είναι πολύ ισχυρός στις ΗΠΑ. Η 
θέση του Σι Τζινπίνγκ δεν έχει παγιωθεί και ίσως είναι πιο 
εύθραυστη από ό,τι φαίνεται.

Η Ρωσία επωφελείται από τη γεωστρατηγική της θέση στην 
Ευρασία, τους ενεργειακούς της πόρους, την παραγωγή 
όπλων, την τεχνογνωσία της στη στρατιωτική επιμελιτεία, 
τον στόλο υποβρυχίων της (πολύ μεγαλύτερο από της Κί-
νας), τα σταθερά ερείσματά της στη Μέση Ανατολή (κυρίως 
στη Συρία) και τα δίκτυα χάκερς που διαθέτει. Με αυστηρούς 
όρους δεν είναι μια τριτοκοσμική δύναμη, αλλά έχει ενισχύ-
σει τη θέση της στον γεωπολιτικό της χώρο υποστηρίζοντας 
τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στη Λευκορωσία ή 
το Καζακστάν, κρατώντας τη Γεωργία διαιρεμένη και τώρα 
βρίσκεται σε μια αναμέτρηση ισχύος σχετικά με την προ-
έλαση της Δύσης στην Ουκρανία. Είναι ακόμη σε θέση να 
ανταγωνιστεί τους αντιπάλους της, όπως για παράδειγμα 
στην Αφρική, χάρη κυρίως στην εξαγωγή των μισθοφόρων 
της (την οργάνωση Wagner) με αντάλλαγμα οικονομικά και 
πολιτικά οφέλη.

Η Ρωσία και η Κίνα βρίσκονται σε ανταγωνισμό, ιδίως στις 
πρώην σοβιετικές δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, αλλά 

είναι επίσης ενωμένες εναντίον της Ατλαντικής Συμμαχίας 
και του ΝΑΤΟ. Στην παρούσα κατάσταση η συμμαχία μεταξύ 
Πεκίνου και Μόσχας μπορεί να ενισχυθεί λόγω της απειλής 
μιας ταυτόχρονης στρατιωτικής σύγκρουσης στην περιοχή 
της Ταϊβάν και στα σύνορα της Ανατολικής Ευρώπης.

Η Ιαπωνία σχετίζεται άμεσα με τα δύο “καυτά σημεία” της 
κορεατικής χερσονήσου και της Ταϊβάν. Το Τόκιο επιδιώκει, 
εκμεταλλευόμενο τις δυνατότητες που τις δύνονται σε αυτό 
το πλαίσιο, να ολοκληρώσει την πολιτική του πλήρους επα-
νεξοπλισμού της, να αποδεσμευτεί οριστικά από την ειρηνι-
στική ρήτρα που περιλαμβάνει το ιαπωνικό Σύνταγμα και να 
εξουδετερώσει την πίεση της αντιπολεμικής κοινής γνώμης. 
Ο ρόλος του ιαπωνικού ιμπεριαλισμού ενισχύεται στον Βό-
ρειο Ειρηνικό.

Οι ευρωπαϊκές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, κατά κύριο λόγο η 
Γερμανία και η Γαλλία, βρίσκονται σε περιθωριακή θέση σε 
αυτή τη σύγκρουση ΗΠΑ/Κίνας. Γενικότερα, βρίσκονται σε 
αδύναμη θέση απέναντι στα διεθνή ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει αποδυναμωθεί τόσο από το Brexit όσο και από τη 
μεγάλη διάρκεια των επιπτώσεων της πανδημίας στη Δυτική 
Ευρώπη, γεγονός θέτει υπο διακύβευση τη θέση της ΕΕ κατά 
τη φάση οικονομικής ανάκαμψης. Επιπλέον, μια σειρά από 
εσωτερικές αντιφάσεις αποτελούν γι’ αυτήν εμπόδιο στο να 
διαδραματίσει έναν πολιτικό ρόλο ανάλογο με το οικονομικό 
της βάρος ως η τρίτη παγκόσμια μεγαλύτερη οικονομία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης σε μεγάλο βαθμό εξαρτη-
μένη από τις διεθνείς αλυσίδες αξίας και επιπλέον η Γερμανία 
εξαρτάται από τη Ρωσία για τον ενεργειακό της εφοδιασμό 
(που ενισχύεται με την ολοκλήρωση του αγωγού φυσικού 
αερίου Nordstream 2), ενώ η Κίνα κατέχει σημαντική θέση 
στις εξαγωγές της.

Οι κύριες ανησυχίες των Ευρωπαίων και ιδιαίτερα των Γερ-
μανών ηγετών βρίσκονται στην Ανατολή και στη λεκάνη της 
Ανατολικής Μεσογείου, αφενός στο ουκρανικό ζήτημα και 
αφετέρου στις σχέσεις με την ομάδα του Βίσεγκραντ (Πο-
λωνία, Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία) των οποίων τα κα-

θεστώτα, μέσα στη συνθήκη της αποδυνάμωσης της ΕΕ, 
παίζουν το χαρτί της εθνικιστικής αναδίπλωσης και του αυ-
ταρχικού κράτους.

Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν μια ανεξάρτητη 
πολιτική έναντι της Ρωσίας, βάσει της οποίας θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουν το ουκρανικό ζήτημα.

Οι ΗΠΑ, παρότι με την κυβέρνηση Μπάιντεν έχουν αυξήσει 
περαιτέρω τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία (έρ-
χεται στην τρίτη θέση μετά το Ισραήλ και την Αίγυπτο), υπο-
στηρίζουν προς το παρόν την πολιτική μετριοπάθειας που 
απαιτεί η Γερμανία, αρνούμενες να παρατείνουν τις κυρώ-
σεις ενάντια στη λειτουργία του Nordstream2.

Εκτός από το ουκρανικό ζήτημα, υπάρχει επίσης το ζήτημα 
της τουρκικής πολιτικής. Η Τουρκία, ενώ ασκεί τη μέγιστη 
δυνατή επιρροή ως μέλος του ΝΑΤΟ ιδίως για την υποστήρι-
ξη της ουκρανικής κυβέρνησης και επιδιώκει τη στήριξη της 
Γερμανίας, την ίδια στιγμή παίζει το δικό της παιχνίδι στη λε-
κάνη της ανατολικής Μεσογείου. Αναλαμβάνει το ρόλο του 
συνοριοφύλακα ενάντια στην πρόσβαση των μεταναστών-
ριών στην Ευρώπη και επιδιώκει ενεργειακή ανεξαρτησία 
και ενισχυμένο τον περιφερειακό της ρόλο, μέσω των συμ-
φωνιών με τη Λιβύη και των υποθαλάσσιων ερευνών για 
φυσικό αέριο, σε ανταγωνισμό προς το σχέδιο EastMed Ελ-
λάδας/Ισραήλ/Κύπρου που έχει την υποστήριξη της Γαλλίας.

Επιπλέον, ιδιαίτερα η Γαλλία της οποίας το οικονομικό βάρος 
στην Ανατολική Ευρώπη, την Ουκρανία και τη Ρωσία είναι 
πολύ μικρότερο, προσπαθεί να αντισταθμίσει την αδυναμία 
αυτή μέσω του διπλωματικού της βάρους και της ιδιότητάς 
της ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνω-
μένων Εθνών. Όμως έχει ήδη χάσει μεγάλο μέρος της επιρ-
ροής της στο Μαγκρέμπ, είναι αποδυναμωμένη λόγω της 
κατάστασης στις Γαλλικές Δυτικές Ινδίες (Αντίλλες) και την 
υφαρπαγή της εξουσίας στο Κανάκι (Νέα Καληδονία), ενώ 
είναι επίσης αδύναμη στην παραδοσιακή ζώνη επιρροής της 
την υποσαχάρια Αφρική. Η απόσυρση από το Μάλι καταδει-
κνύει την αδυναμία των στρατιωτικών δυνάμεων της να δια-

σφαλίσουν τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα σε μια σημαντική 
περιοχή προμήθειας πρώτων υλών. Η Γερμανία έχει επίσης 
αυξήσει τα τελευταία χρόνια τις προσπάθειές της να λάβει 
επίσης στρατιωτικά θέση στην περιοχή που, παρά τα ση-
μαντικά οικονομικά διακυβεύματα των επόμενων ετών, δεν 
αποτελεί πλέον ασφαλή ζώνη για τα ευρωπαϊκά οικονομικά 
συμφέροντα.

Σε γενικές γραμμές, οι περιφερειακές δυνάμεις είναι σε 
θέση να παίξουν το δικό τους παιχνίδι και να μην λειτουρ-
γούν ως αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, 
της Ρωσίας και της Ιαπωνίας. Παρόλο που οι σχέσεις κυρι-
αρχίας μεταξύ Βορρά-Νότου δεν έχουν εξαφανιστεί, σήμερα 
ούτε ο Βορράς ούτε ο Νότος αποτελούν ομοιογενείς πραγ-
ματικότητες. 

4. Ευρασία και περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού

Η σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας διαδραματίζεται σε όλες τις Ηπεί-
ρους, αλλά όχι με την ίδια μορφή ή με την ίδια ένταση. Ανά-
λογα με την ήπειρο και την ωκεάνια περιοχή, οι άλλοι ιμπε-
ριαλισμοί και οι περιφερειακές δυνάμεις διαδραματίζουν 
περισσότερο ή λιγότερο σημαντικό ρόλο. Η πολιτική ιστορία 
και η κληρονομιά των λαϊκών κινημάτων διαμορφώνουν την 
αντίσταση στη νεοφιλελεύθερη τάξη με διαφορετικούς τρό-
πους.

Η περιοχή της Ευρασίας και του Ινδο-Ειρηνικού αποτελεί 
πλέον κομβικό σημείο της παγκόσμιας οικονομίας και γεω-
πολιτικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, όλες οι μεγάλες δυνάμεις βρίσκονται 
αντιμέτωπες μεταξύ άλλων και σε στρατιωτικό επίπεδο. Η 
κορεατική κρίση αφορά άμεσα τις Ηνωμένες Πολιτείες, την 
Ιαπωνία, τη Ρωσία και την Κίνα. Η Θάλασσα της Κίνας είναι 
ένας από τους βασικότερους δρόμους οικονομικής επικοινω-
νίας στον κόσμο και τα δικαιώματα ναυσιπλοΐας αποτελούν 
αντικείμενο συνεχών αντιπαραθέσεων. Το τόξο των αμερι-
κανικών βάσεων αποσκοπεί στον έλεγχο της ανάπτυξης των 
κινεζικών ναυτικών δυνάμεων στα διεθνή ύδατα. Τα νησιωτι-
κά κράτη του Νότιου Ειρηνικού αποτελούν αντικείμενο ενός 
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και στρατιωτικοποιούν τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Το 
οικολογικό μέλλον του πλανήτη και οι συνέπειες της υπερ-
θέρμανσης του πλανήτη παίζονται σε μεγάλο βαθμό στους 
ωκεανούς. Οι ωκεανοί πρέπει να γίνουν και πάλι κοινοί χώ-
ροι διεθνούς συνεργασίας προς όφελος των πληθυσμών 
που ζουν στις ακτές των ωκεανών και για την προστασία της 
βιοποικιλότητας.

- Απέναντι στην πολιτική ασφάλειας που επιβάλλουν οι 
ισχυροί, ας αντιτάξουμε μια πολιτική ασφάλειας που θα βα-
σίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των λαών και στην πρω-
ταρχικότητα των δικαιωμάτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει 
να συμβάλουμε στην ενίσχυση των συμμαχιών μεταξύ των 
λαϊκών κινημάτων σε όλες τις περιοχές συγκρούσεων για να 
προωθήσουμε την αλληλεγγύη των λαών - όπως γίνεται για 
παράδειγμα μεταξύ Πακιστανών και Ινδών ενάντια στην πυ-
ρηνική απειλή ή στη Νότα Ασία με την ανάπτυξη περιφερεια-
κών δομών συνεργασίας, στην Ανατολική Ευρώπη...

- Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις παραδόσεις αμοιβαίας υπο-
στήριξης μεταξύ αυτών των περιφερειακών δικτύων και να 
τα κινητοποιηθούμε από κοινού μπροστά σε πολύ σημαντι-
κές κρίσεις (Βιρμανία/Μιανμάρ).

- Ας συμβάλουμε επίσης στην ενίσχυση των κινημάτων 
αλληλεγγύης προς τους πληθυσμούς που πέφτουν θύματα 
περισσότερο ή λιγότερο φυσικών καταστροφών (τυφώνες, 
σεισμοί...), υγειονομικών κρίσεων (πανδημίες...), δικτατορι-
κών καθεστώτων... ή και των τριών ταυτόχρονα, παρέχοντας 
υλική βοήθεια και πολιτική υποστήριξη.

Πέρα από τις θέσεις αρχών, η διεθνιστική ανανέωση μπο-
ρεί να επιτευχθεί μόνο μέσω πολύμορφων κινητοποιήσεων 
και συγκεκριμένων δράσεων. Ο διεθνισμός θα γίνει και πάλι 
κοινό αγαθό μέσω της ενεργού συμμετοχής σε πρακτικές 
εκστρατείες.
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σοσιαλιστικές επαναστάσεις. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η 
αναγκαία κινητοποίηση απέναντι στις ιμπεριαλιστικές επεμ-
βάσεις οδήγησε ορισμένους-ες να αποσιωπήσουν τον αντι-
δραστικό χαρακτήρα των καθεστώτων του Σαντάμ Χουσεΐν, 
του Μπασάρ Ελ Άσαντ ή του Καντάφι, αδιαφορώντας για 
την αλληλεγγύη που είχαν ανάγκη τα δημοκρατικά ρεύματα 
αντίστασης στα καθεστώτα αυτά και χρήζοντας δικτάτορες 
ως πρωταθλητές του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα. Σήμερα, η 
ιστορία επαναλαμβάνεται ως καρικατούρα και τα καθεστώ-
τα του Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ βρίσκουν πραγματικούς 
πρεσβευτές στις δυτικές χώρες, οι οποίοι διαγράφουν τον 
ενδοϊμπεριαλιστικό χαρακτήρα των συγκρούσεων μεταξύ 
ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας και δικαιολογούν τον καταπιεστικό 
και δικτατορικό χαρακτήρα αυτών των καθεστώτων, ως εαν 
να μην υπάρχει στις χώρες αυτές όπως σε κάθε άλλη χώρα η 
ανάγκη της επιβολής των δημοκρατικών δικαιωμάτων.

- Με την πανδημία του Covid-19 ήρθε στο φως το υπέρογκο 
κόστος που πληρώνουμε ως συνέπεια της νεοφιλελεύθε-
ρης τάξης και της τεράστιας επιρροής της Μεγάλης Φαρ-
μακοβιομηχανίας. Η επίγνωση αυτή έχει ισχύ για όλες τις 
επιδημίες, έχοντας υπόψη ότι αυτή του Covid-19 δεν είναι η 
πιο θανατηφόρα. Ο αγώνας για το δικαίωμα στην υγεία έχει 
πάρει μια πραγματικά διεθνή διάσταση με επίκεντρο το αίτη-
μα να αρθούν οι πατέντες για τα εμβόλια κατά του κορονο-
ϊού και να επιτραπεί στις χώρες του Νότου να παράγουν τα 
εμβόλια και να εξασφαλίσουν αποτελεσματικές εκστρατείες 
εμβολιασμού. Στον αυταρχισμό που εκδηλώνεται στη δια-
χείριση της κρίσης από τις κυρίαρχες τάξεις, πρέπει να αντι-
τάξουμε τις αρχές μιας δημοκρατικής πολιτικής στην υγεία, 
που θα εμπλέκει τους πληθυσμούς στον καθορισμό και την 
εφαρμογή της συλλογικής υγείας. Στα σκοταδιστικά ρεύματα 
που τρέφονται από αυτή την κρίση πρέπει να αντιτάξουμε 
την εναλλακτική μας πολιτική, αλλά και να συμβάλουμε στη 
διασφάλιση της ορθολογικής πληροφόρησης, της οποίας η 
ανάλυση βασίζεται στο επίπεδο της επιστημονικής (αυτοκρι-
τικής) γνώσης.

- Είναι επείγον να κινητοποιηθούμε για την ανασυγκρότηση 
ενός παγκόσμιου αντιπολεμικού κινήματος. Αν και ο πόλε-
μος μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων φαίνεται ίσως απίθανος 
σήμερα, δεν είναι αδιανόητος. Η απειλή του πολέμου είναι 
απαράδεκτη από μόνη της, ιδίως όταν έχει πυρηνική διάστα-
ση όπως συμβαίνει σήμερα. Σε μια εποχή κλιματικής κρίσης, 
είναι απολύτως ανεύθυνη η κινητοποίηση εκατοντάδων χι-
λιάδων στρατιωτών μαζί με όλη την υλικοτεχνική υποδομή 
που συνεπάγεται αυτή – είναι καθαρή υποκρισία το γεγονός 
ότι οι εξοπλισμοί είναι ένας από τους τομείς που δεν λαμβά-
νονται υπόψη στις προβλέψεις για την υπερθέρμανση του 
πλανήτη! Το να αναμένουμε από τη διπλωματία τη διάσωση 
της ειρήνης δεν σημαίνει τίποτε άλλο από την υποθήκευση 
του μέλλοντος και την αποδοχή της ιδέας ότι ο λαός δεν μπο-
ρεί να είναι παρά μόνο παθητικός θεατής.

Το αντιπολεμικό αίσθημα αναζωπυρώθηκε σε διάφορες χώ-
ρες (και στις ΗΠΑ), ιδιαίτερα εξαιτίας της κρίσης στο Αφγανι-
στάν, αλλά η ικανότητα διεθνώς συντονισμένης αντιπολεμι-
κής δράσης παραμένει πολύ χαμηλότερη από ό,τι απαιτείται. 
Πρέπει να ανακτήσουμε και να αναβιώσουμε τις καλύτερες 
παραδόσεις των ισχυρών αντιπολεμικών κινημάτων της 
δεκαετίας του 1970. Τα ισχυρά αντιπολεμικά κινήματα της 
δεκαετίας του ‘60 και του ‘70 στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, 
οι κινητοποιήσεις ενάντια στην ανάπτυξη των πυραύλων 
Pershing τη δεκαετία του ‘80 έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην 
στρατιωτική αποκλιμάκωση και αναζωογόνησαν τα λαϊκά και 

νεολαιίστικα κινήματα εκείνης της εποχής. Σήμερα, υπάρ-
χουν πολύ δραστήριες κινηματικές δυνάμεις που κινητοποι-
ούνται σε πολλές χώρες ενάντια στην κοινωνική αδικία, την 
υπερθέρμανση του πλανήτη και τις διακρίσεις λόγω φύλου 
και ρατσισμού. Αποτελεί επίσης επείγον αγωνιστικό καθήκον 
η οικοδόμηση ενός διεθνούς αντιπολεμικού κινήματος που 
οικοδομεί την αλληλεγγύη και θέτει στο προσκήνιο τα δικαι-
ώματα των λαών που απειλούνται από τις επεμβάσεις των 
ανταγωνιζόμενων ιμπεριαλισμών.

- Το ζήτημα των μεταναστεύσεων και των συνόρων έχει 
πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Φυσικά τείχη υψώνονται 
συνεχώς στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική καθώς επί-
σης και νομικά τείχη (υπεράκτια κράτηση μεταναστών από 
την Αυστραλία, συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Τουρκίας...). Η Ευρώπη-φρούριο έχει λάβει την πλήρη 
έννοια της με τη Frontex, μια υπηρεσία με υπέρμετρες και 
αδιαφανείς εξουσίες.

Η αλληλεγγύη πρέπει να διεκδικηθεί και στις δύο πλευρές 
των τειχών, για την προστασία των εκτοπισμένων πληθυ-
σμών και τον σεβασμό του δικαιώματος μετακίνησης και του 
δικαιώματος ασύλου, τα οποία οι εμπλεκόμενες κυβερνή-
σεις σκόπιμα αγνοούν (βλ. ιδιαιτέρα την αντιμετώπιση των 
Σύρων ή των Αφγανών προσφύγων). 

Οι αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών αποτελούν ανα-
πόφευκτη συνέπεια της παγκόσμιας κρίσης που βιώνουμε, 
για την οποία κυρίως ευθύνεται η κυρίαρχη τάξη πραγμάτων 
(που προκαλεί την οικολογική κρίση και την εκτεταμένη ανα-
σφάλεια). Η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστεύσεων 
είναι περιφερειακές (μεταξύ χωρών του Νότου) ή ακόμη και 
εσωτερικές (εντός της ίδιας χώρας). Αυτή είναι μια πραγμα-
τικότητα που ο αντι-μεταναστευτικός λόγος στις χώρες του 
“κέντρου” σκόπιμα αποκρύπτει.

- “Τείχη” δεν ορθώνονται μόνο στις ηπείρους. Το δίκαιο της 
θάλασσας, που διαμορφώνεται από τα συμφέροντα των 
ισχυρών, δημιουργεί θαλάσσια σύνορα που ιδιωτικοποιούν 

έντονου αγώνα επιρροής μεταξύ των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, 
της Κίνας (και της Γαλλίας χάρη στη συγκράτηση του Κανάκι-
Νέας Καληδονίας στον αποικιακό της χώρο).

Μέση Ανατολή. Η σχετική σταθερότητα της κατάστασης στη 
Μέση Ανατολή ενδέχεται να είναι μόνο προσωρινή. Είναι πι-
θανό σύντομα να δώσει τη θέση της σε μια “θερμή” κρίση, 
τουλάχιστον όσον αφορά το ζήτημα του Ιράν. (χρειάζεται 
ανάπτυξη)

Στη Λατινική Αμερική, οι ΗΠΑ διατηρούν τον οικονομικό-
χρηματοδοτικό αποκλεισμό των κυβερνήσεων της Κούβας 
και της Βενεζουέλας, ενάντια στις οποίες παραδοσιακά διε-
ξάγουν ιδεολογικό αγώνα. Διατηρούν τις στρατιωτικές τους 
βάσεις στην ταραγμένη Κολομβία και τον Τέταρτο Στόλο στα 
νερά του Νότιου Ατλαντικού, διεξάγουν κοινές στρατιωτικές 
ασκήσεις με τον βραζιλιάνικο στρατό του Μπολσονάρου και 
διατηρούν την παραδοσιακή οικονομική και πολιτική τους 
παρουσία στην ηπειρωτική Κεντρική Αμερική.

Σε επίπεδο αγορών, ωστόσο, οι μεγάλες πολυεθνικές εται-
ρείες των ΗΠΑ μοιράζονται όλο και περισσότερο την “πίσω 
αυλή” τους με τράπεζες, βιομηχανίες και εταιρείες τηλεπικοι-
νωνιών από την Ευρώπη, την Κίνα, την Κορέα, ακόμη και την 
Ινδία. Ο Μπάιντεν χρησιμοποιεί τις διαπραγματεύσεις με τη 
μεξικανική κυβέρνηση για να αναγκάσει τον μικρό εταίρο να 
επιβραδύνει το κύμα μετανάστευσης από την Κεντρική και 
Νότια Αμερική. Υπό την ηγεσία του Μπάιντεν, οι ΗΠΑ έχουν 
αποσυρθεί από μορφές άμεσης σύγκρουσης με τη Βολιβία, 
τη Χιλή και την Αργεντινή, οι ασταθείς καταστάσεις ωστόσο 
στο Περού, ενδεχομένως στη Χιλή και στην πολωμένη Βρα-
ζιλία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες παρεμβατικές 
κινήσεις.

5. Για μια διεθνιστική ανανέωση

Ο διεθνισμός είναι μια έκφραση αλληλεγγύης που αποτελεί 
ένα από τα βασικά θεμέλια της δέσμευσής μας στον αγώνα 
για το σοσιαλισμό. Είναι επίσης μια στρατηγική αναγκαιότη-
τα. Οι αντίπαλοί μας δρουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζουμε μπορούν να αντιμετωπιστούν 
μόνο σε διεθνή κλίμακα.

Η συμβολή μας σε μια διεθνιστική ανανέωση είναι επομέ-
νως μια από τις κύριες ευθύνες της Διεθνούς μας. Για το 
σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να συνεργαστούμε με όλες τις 
δυνάμεις που είναι διατεθειμένες να δράσουν στην κατεύ-
θυνση αυτή, αντιπαρατιθέμενες παντού στον ιμπεριαλισμό, 
αγωνιζόμενες παντού για την “πραγματική δημοκρατία”, υπε-
ρασπιζόμενες παντού τους καταπιεσμένους λαούς.

- Ο “καμπισμός/στρατοπεδισμός” συνιστά ένα σημαντικό 
εμπόδιο στην ανάπτυξη αυτού του διεθνισμού. Τοποθετώ-
ντας τον εαυτό του πρωτίστως στο επίπεδο των σχέσεων 
μεταξύ των κρατών, παρά σε αυτό της αλληλεγγύης μεταξύ 
των λαών, συνεπάγεται τη θυσία των πληθυσμών που είναι 
θύματα μιας μεγάλης δύναμης (στην προκειμένη περίπτωση 
της Κίνας και της Ρωσίας...) ή καταπιεστικών καθεστώτων (ή 
αντεπαναστατικών κινημάτων), στο βαθμό που αυτά είναι 
περισσότερο ή λιγότερο αντιαμερικανικά.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, και μέχρι το τέλος 
της δεκαετίας του 1980, ο καμπισμός οδήγησε τα αριστε-
ρά ρεύματα να ξεχνούν ή να δικαιολογούν τα εγκλήματα 
της σοβιετικής και της κινεζικής γραφειοκρατίας, θέλοντας 
να υπερασπιστούν τα καθεστώτα που είχαν προκύψει από 
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λιγότερο από 10% στις “λιγότερο ανε-
πτυγμένες χώρες”. Αυτό αναδεικνύει 
τον παραλογισμό του φαρμακευτικού 
συστήματος, το οποίο υποτάσσεται 
στα συμφέροντα των μεγάλων φαρ-
μακευτικών εταιρειών και όχι στα κρι-
τήρια της παγκόσμιας δημόσιας υγείας. 
Η εμφάνιση νέων παραλλαγών είναι 
επίσης αποτέλεσμα αυτού του άνισου 
εμβολιασμού. Αυτό το χάσμα εμβολια-
σμού συνεπάγεται επίσης ανισότητες 
στην ανάπτυξη και την ανάκαμψη της 
απασχόλησης, κοινωνικές ανισότητες 
και χάσματα στην παραγωγικότητα της 
εργασίας3.

- Σε αυτό πρέπει να προστεθεί η κατα-
στροφή των εθνικών δημόσιων συστη-
μάτων υγείας, ιδίως των νοσοκομείων, 
από την παγκόσμια νεοφιλελεύθερη 
επίθεση των τελευταίων δεκαετιών, 
τόσο στις μεγάλες καπιταλιστικές χώ-
ρες όσο και στον Νότο συνολικά. Αυτή 
η ποιοτική υποβάθμιση έχει ενισχύσει 
σημαντικά τις υγειονομικές και κοινωνι-
κές επιπτώσεις της επιδημίας του κορο-
ναϊού. Ο ανθρώπινος απολογισμός της 
πανδημίας του Κόβιντ θα γίνει πραγμα-
τικά γνωστό ς μόνο όταν συγκεντρω-
θούν συγκρίσεις της θνησιμότητας στα 
διάφορα μέρη του κόσμου, πριν, κατά 
τη διάρκεια και μετά την περίοδο της 
πανδημίας.

2. Έκρηξη των ανισοτήτων

- Η περίοδος της πανδημίας υπήρξε 
περίοδος εξαιρετικά μεγάλων κερδών 
για ορισμένες περιουσίες. Έκτακτα 
κέρδη για τις μεγαλύτερες εταιρείες, το 
οποίο συνέβαλε μερικά στην ιδιαίτερη 
άνοδο των χρηματιστηριακών αξιών4. 
Ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 27% το 
2021, με 11 εταιρείες να διπλασιάζουν 
τη χρηματιστηριακή τους αξία.

- Σύμφωνα με την Oxfam, “οι περιου-
σίες των δισεκατομμυριούχων αυξήθη-
καν περισσότερο στους 19 μήνες της 
πανδημίας από ό,τι την τελευταία δεκα-
ετία”. “Ενώ οι περιουσίες των 10 πλου-
σιότερων δισεκατομμυριούχων του 
κόσμου διπλασιάστηκαν κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας, 160 εκατομμύρια 
άνθρωποι έπεσαν στη φτώχεια”. Αυτή 
η έκρηξη της ανισότητας συμβαίνει σε 
όλο τον κόσμο. Οι γυναίκες, οι φυλετι-
κές ομάδες και οι άνθρωποι στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες πλήττονται περισ-
σότερο από τη βία των ανισοτήτων.

- Η πανδημία έχει επίσης μεταθέσει 
τον στόχο της ισότητας των φύλων από 
τα 99 έτη στα 135 έτη, εάν παραταθεί 
ο σημερινός ρυθμός. 252 άνδρες μοι-
ράζονται σήμερα περισσότερο πλούτο 

από ό,τι το ένα δισεκατομμύριο κορίτσια 
και γυναίκες που ζουν στην Αφρική, τη 
Λατινική Αμερική και την Καραϊβική 
μαζί5.

- Η επισφάλεια που ενισχύεται από το 
μερικό κλείσιμο των κέντρων εργασίας, 
τη διακοπή της οικονομικής δραστηρι-
ότητας, η κατάρρευση και ο μερικός ή 
ολικός στραγγαλισμός των συστημά-
των υγείας, έχει πλήξει κυρίως τους πιο 
ευάλωτους πληθυσμούς, τους εργαζό-
μενους, τις γυναίκες και τους φυλετι-
κούς πληθυσμούς. Έτσι, οι αφρικανικοί 
πληθυσμοί έχουν επιβαρυνθεί από την 
παράλυση των παραγωγικών τομέων, 
του τουρισμού και του πολύ σημαντι-
κού άτυπου τομέα που τους περιβάλ-
λει, έχουν επίσης στραγγαλιστεί από 
το ατελείωτο χρέος, που επιβάλλεται 
όλο και περισσότερο στους ιδιώτες 
πιστωτές - χωρίς να τους αφορούν οι 
αναστολές πληρωμής του χρέους που 
κατά καιρούς αποφασίζονται από τους 
διεθνείς οργανισμούς - και γίνονται 
όλο και περισσότερο στόχος του κλεισί-
ματος των ευρωπαϊκών συνόρων στις 
ανθρώπινες μετακινήσεις.

- Η πανδημία και η κλιματική και πε-
ριβαλλοντική κρίση έχουν, επομένως, 
οξύνει μαζικά τις ανισότητες καθώς και 
την αίσθηση και την πραγματική εμπει-
ρία αυτών των ανισοτήτων. Η ανεπάρ-
κεια, μέσω της υποχρηματοδότησης 
και της αντιδημοκρατικής κατανομής, 
των πόρων της κοινωνίας όσον αφορά 
τη φροντίδα του πληθυσμού της έχει 
αναδειχθεί έντονα. Με τον όρο φροντί-
δα εννοούμε όλους τους κοινωνικούς 
πόρους: υγεία, εκπαίδευση, στέγαση, 
αναψυχή και πολιτισμός, απασχόλη-
ση και εισόδημα, πολιτικά δικαιώματα, 
που επιτρέπουν στους ανθρώπους να 
απολαμβάνουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό 
επίπεδο.

- Αυτή η αίσθηση ανισότητας προκά-
λεσε διαμαρτυρίες και αγώνες, ακόμη 
και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
τότε που οι περιορισμοί της κοινωνικής 
δραστηριότητας ήταν οι πιο αυστηροί. 
Αν και είχαν κάποιες περιορισμένες 
επιτυχίες, οι αγώνες αυτοί δεν μετα-
τράπηκαν σε μια γενική αμφισβήτηση 
της σημερινής κοινωνίας παρά κάποια 
μαζικά κινήματα για δημοκρατία..

- Εν τω μεταξύ, παραμένει το πλαίσιο 
μιας συνεχιζόμενης μεταναστευτικής 
κρίσης, με σχεδόν 82 εκατομμύρια 
ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί βί-
αια το 2021 (όπως σαν συνέπεια της 
νίκης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν) 
και αυτό χωρίς να υπολογίσουμε τους 

πρόσφυγες λόγω κλιματικής αλλαγής, 
που υπολογίζονται σε 20 εκατομμύρια 
ετησίως. Εκείνο που βρίσκεται σε ιδιαί-
τερη κρίση είναι οι πολιτικές υποδοχής 
των μεταναστών, είτε στην Ευρώπη, 
είτε στη Βόρεια Αμερική, είτε στην 
Αυστραλία, οι οποίες εγκαταλείπουν 
κάθε βασική ανθρωπιστική αρχή. Στην 
πραγματικότητα δεν είναι δυνατόν να 
γίνει διάκριση ανάμεσα στους αιτού-
ντες άσυλο για πολιτικούς λόγους, για 
κοινωνικοοικονομικούς λόγους ή λόγω 
κλιματικών καταστροφών. Οι ταξιδιωτι-
κοί περιορισμοί που θεσπίστηκαν λόγω 
της πανδημίας και η εισαγωγή του δι-
αβατηρίου Covid στις ανεπτυγμένες 
χώρες γίνονται νέα εμπόδια στην ελεύ-
θερη κυκλοφορία των ανθρώπων.

3. Μια οικονομική ανάκαμψη 
γεμάτη προβλήματα και 
αντιφάσεις

- Κατά τους τελευταίους μήνες του 
2021, σημειώθηκε κάποια ανάκαμψη 
της παγκόσμιας οικονομίας. Ωστόσο, 
οι τελευταίες οικονομικές προβλέψεις 
του ΔΝΤ, που δημοσιεύθηκαν στις 25 
Ιανουαρίου 2022, υποβαθμίζουν πε-
ραιτέρω την πρόβλεψη ανάπτυξης για 
το 2022 από το 4,9% που είχε ανα-
κοινωθεί τον Οκτώβριο του 2021 σε 
4,4%6. Στο σημερινό πλαίσιο, η ανά-
καμψη χαρακτηρίζεται από πολλές 
αντιφάσεις, διαφοροποιήσεις και προ-
βλήματα.

- Ο πληθωρισμός βρίσκεται σε άνοδο 
και σε ρεκόρ δεκαετίας για το 2021, 
όπως υπολογίζεται από τον δείκτη 
τιμών καταναλωτή, κυρίως στις προ-
ηγμένες χώρες (+3,6%), αλλά και στις 
αναδυόμενες οικονομίες (+6,8%). Η 
άνοδος των τιμών είναι εντυπωσιακή 
στον τομέα της ενέργειας, με τις τιμές 
αγοράς για το φυσικό αέριο (+130% 
σε ετήσια βάση) και τον άνθρακα να 
φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. 
Ακολουθούν το πετρέλαιο και η ηλε-
κτρική ενέργεια, με τα επίπεδα να επι-
στρέφουν σε εκείνα του 2014 ή ακόμη 
και του 2008. Η άνοδος των τιμών είναι 
έντονα εμφανής στα τρόφιμα (+30 έως 
40%): δημητριακά, έλαια, γάλα, κρέας, 
καθώς και στους βιομηχανικούς τομείς.

- Αυτό που είναι επίσης αξιοσημείωτο 
στο σημερινό οικονομικό κλίμα είναι η 
έλλειψη ορισμένων βιομηχανικών προ-
ϊόντων λόγω της έλλειψης βασικών εν-
διάμεσων προϊόντων. Οι μικροεπεξερ-
γαστές είναι ένα γνωστό παράδειγμα, 
το οποίο καθυστερεί τις γραμμές παρα-
γωγής, όπως εκείνη της αυτοκινητοβι-
ομηχανίας. Πολλά ενδιάμεσα προϊόντα 

Διεθνής Επιτροπή

Η παγκόσμια οικονομία 
σε έναν πλανήτη σε κρίση: 

Yλικοτεχνικές διαταραχές, πληθωρισμός, 
οικονομικός πυρετός. Αυξανόμενες 

ανισότητες, αντίσταση και λαϊκά αιτήματα

1. Συνεχιζόμενη υγειονομική 
κρίση με άνισες επιπτώσεις

- Η γενική κρίση του καπιταλισμού 
συνδέεται με μια κρίση του μεταβολι-
σμού της ανθρώπινης κοινωνίας και 
του γήινου συστήματος. Γινόμαστε 
μάρτυρες μιας αλυσίδας κρίσεων: η 
φαινομενική έξοδος από μια κρίση μας 
οδηγεί γρήγορα σε μια νέα κρίση.

- Το COVID-19 απέχει πολύ από του να 
τελειώσει, το τρέχον στάδιο μπορεί να 
χαρακτηριστεί σαν παγκόσμια υγειο-

νομική κρίση. Η ασθένεια φαίνεται να 
αποκτά ενδημικό χαρακτήρα2, τείνο-
ντας να αυξήσει μόνιμα τη θνησιμό-
τητα των πιο ευάλωτων πληθυσμών. 
Αυτό επιβεβαιώνει τις αναλύσεις που 
συνδέουν την εμφάνιση νέων ασθε-
νειών με τις συνθήκες της ανθρώπινης 
ζωής σε έναν πλανήτη πεπερασμένο 
και με υποβαθμισμένη βιοποικιλότητα.

- Τα ποσοστά εμβολιασμού παραμέ-
νουν εξαιρετικά άνισα, με περισσότε-
ρο από τα δύο τρίτα, κατά μέσο όρο, 
στις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά με 

Αυτό το κείμενο ήταν ένα 
από τα τρία που παρουσι-

άστηκαν για να ανοίξει μια 
συζήτηση για τη διεθνή κα-

τάσταση στη συνεδρίαση 
της Διεθνούς Επιτροπής 

τον Φεβρουάριο του 2022, 
τα οποία μαζί θα αποτελέ-

σουν τη βάση για τη μελ-
λοντική μας ανάλυξη.1
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ρωμών χρέους κατά 10,9 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια, αφού πολλές απέρριψαν 
τη διεθνή βοήθεια και στράφηκαν στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές για να χρη-
ματοδοτήσουν την αντιμετώπισή της 
πανδημίας του κορονοϊού. Σύμφωνα 
με την Παγκόσμια Τράπεζα, η ομάδα 
των 73 χωρών με χαμηλό εισόδημα θα 
πρέπει να αποπληρώσει περίπου 35 
δισεκατομμύρια δολάρια σε επίσημους 
διμερείς και ιδιωτικούς δανειστές το 
2022, δηλαδή 45% περισσότερα από 
το 2020.

- Η χρηματοπιστωτική πολιτική μετά 
την κρίση του 2007-9 συνίσταται σε 
πολύ χαμηλά επιτόκια, τα οποία κράτη-
σαν πολλές επιχειρήσεις όρθιες παρά 
την έλλειψη κερδών, μόνο και μόνο 
λόγω της δυνατότητας φθηνής ανα-
χρηματοδότησης. Κατά τη διάρκεια της 
κρίσης COVID-19, χρησιμοποιήθηκαν 
μαζικές ενέσεις ρευστότητας για την 
αγορά χρηματοπιστωτικών τίτλων από 
τις τράπεζες. Αυτή η μεγάλη ρευστότη-
τα χρησιμοποιήθηκε συχνά για κερδο-
σκοπία, ιδίως σε τίτλους πρώτων υλών 
και τροφίμων, γεγονός που φυσικά συ-
νέβαλε στον πληθωρισμό.

- Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις 
εξηγήσεις που συνίστανται στην εξή-
γηση του μεγαλύτερου μέρους ή του 
συνόλου της ανόδου από την έλλειψη 
πρώτων υλών, από προβλήματα εφο-
διασμού, ακόμη και αν αυτό παίζει κά-
ποιο ρόλο. Τα προβλήματα προσφοράς 
είναι επίσης εν μέρει αποτέλεσμα των 
μεγάλων επενδυτών που προτιμούν 
να αποθηκεύουν αντί να παραδίδουν, 
προκειμένου να ωθούν τις τιμές προς 
τα πάνω. Ωστόσο, υπάρχουν παράγο-
ντες που σχετίζονται περισσότερο με 
την οικονομία των υλών, ορισμένοι από 
τους οποίους είναι περιστασιακοί και 
συνδέονται με την κρίση του COVID, 
ενώ άλλοι συνδέονται περισσότερο με 
το γενικότερο πλαίσιο της περιόδου.

5. Ανάκαμψη της ζήτησης 
και διαταραχές της αλυσίδας 
εφοδιασμού

- Σύμφωνα με μια “αισιόδοξη” προσέγ-
γιση, τα προβλήματα ανάπτυξης και η 
άνοδος των τιμών θα εξηγούνταν απλά 
από τα κενά μεταξύ προσφοράς και ζή-
τησης, τα οποία προκλήθηκαν από την 
ξαφνική επαναδραστηριοποίηση μετά 
τον εγκλεισμό και τους υγειονομικούς 
περιορισμούς. Η άνοδος των τιμών θα 
ωθούσε την αγορά να προσαρμοστεί 
και όλα θα επανέρχονταν στην κανονι-
κότητα μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 
2022. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι διαταρα-

χές έχουν βαθύτερα και λιγότερο συ-
γκυριακά αίτια. Πρώτον, επειδή οι ανα-
ταράξεις που προκάλεσε η πανδημία, η 
οποία προκλήθηκε από διαρθρωτικούς 
παράγοντες, δεν έχουν ακόμη ξεπερα-
στεί.

- Η σημερινή κατάσταση καταδεικνύει 
την πολυπλοκότητα και την ευπάθεια 
της διεθνούς αλυσίδας εφοδιασμού, η 
οποία είναι σε μεγάλο βαθμό ολοκλη-
ρωμένη παγκοσμίως, προσανατολι-
σμένη προς το “just-in-time” και εξαρ-
τώμενη από τις μεταφορές μεγάλων 
αποστάσεων, οι τιμές και οι χρόνοι πα-
ράδοσης των οποίων έχουν εκτοξευθεί 
στα ύψη. Το έχουμε ήδη δει αυτό με την 
κρίση στη διώρυγα του Σουέζ και την 
κατάσταση στα περιορισμένα λιμάνια 
της Κίνας, μια κατάσταση που επανα-
λήφθηκε και πάλι πρόσφατα. Τα πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εί-
ναι αποδιοργανωμένα, έχουν κολλήσει 
σε ορισμένα λιμάνια υπερφορτωμένα, 
ενώ λείπουν από αλλού.

- Μπροστά στις ελλείψεις που δημι-
ουργήθηκαν, ορισμένοι υπεργολάβοι 
απέκτησαν, ίσως προσωρινά, ένα νέο 
βάρος για να διαπραγματευτούν τις 
τιμές των ενδιάμεσων προϊόντων. Είναι 
αναμενόμενο ότι οι πολλοί παράγοντες 
αστάθειας παγκοσμίως θα αναπαρά-
γουν όλο και περισσότερο καταστάσεις 
αποδιοργανωμένων αλυσίδων εφοδι-
ασμού. Πρέπει να αντιτάξουμε σε όλα 
αυτά ένα κοινωνικό σχέδιο που περνάει 
από τη μετεγκατάσταση της παραγω-
γής ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από 
τις μεταφορές.

6. Βαθύτερες τάσεις   
στο σύστημα παραγωγής

- Υπάρχει επίσης μια πιο διαρθρωτική 
μεταβολή της ζήτησης ανάμεσα στους 
τομείς, λόγω διαρθρωτικών ελλείψεων 
βασικών πρώτων υλών, όπως τα ορυ-
κτά καύσιμα, και της “πράσινης μετά-
βασης”: οι επενδύσεις στην ηλιακή και 
αιολική ενέργεια, τις ηλεκτρικές μπα-
ταρίες κ.λπ. οδηγούν σε αύξηση της 
ζήτησης για ορισμένες πρώτες ύλες 
που δεν είναι εύκολα διαθέσιμες (σπά-
νια ορυκτά), ενώ η πίεση στα ορυκτά 
καύσιμα επιβαρύνει άλλους βιομηχανι-
κούς τομείς. Αυτή η άνοδος των τιμών 
σημαίνει ήδη μια εντατικοποίηση της 
πίεσης για εξορύξεις στα εδάφη όπου 
αυτά τα υλικά είναι δυνητικά διαθέσιμα.

- Η ολοκλήρωση των διαφόρων πα-
ραγωγικών διαδικασιών συνδέει την 
εξέλιξη των τιμών στους διάφορους 
τομείς. Οι τιμές της ενέργειας επηρεά-
ζουν όλους τους παραγωγικούς τομείς. 

Επίσης, υπάρχει πλέον ανταγωνισμός 
για την κατάληψη του εδάφους μεταξύ 
της ενεργειακής βιομηχανίας (για χρή-
ση ως βιοκαύσιμα ή για την εγκατάστα-
ση αιολικών ή ηλιακών σταθμών ηλε-
κτροπαραγωγής) και των τροφίμων.

- Οι πληθωριστικές τάσεις είναι διαρ-
θρωτικές και χρονολογούνται από τις 
αρχές του αιώνα, ιδίως σε ό,τι αφορά 
τις πρώτες ύλες, δείχνοντας τα όρια και 
τις δυσκολίες σε παγκόσμια κλίμακα 
που βρίσκει σήμερα η αύξηση της πα-
ραγωγής. Στα τρόφιμα, οι κακές χρο-
νιές στη συγκομιδή των δημητριακών 
λόγω κλιματικών διαταραχών γίνονται 
όλο και πιο συχνές. Οι κλιματικές κατα-
στροφές αποτελούν γενικά παράγοντα 
κρίσεων και μόνιμης αστάθειας9.

- Μέρος των κονδυλίων που εκταμι-
εύονται από τα κράτη υποτίθεται ότι 
συγχρηματοδοτεί τη μετάβαση σε ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, οι 
προβλέψεις για μια πράσινη μετάβαση 
βασίζονται σε τεχνολογίες δέσμευσης 
άνθρακα που δεν υπάρχουν προς το 
παρόν. Λόγω της έλλειψης πρόβλεψης 
για έναν πραγματικό μετασχηματισμό 
της δομής της παραγωγής και των με-
ταφορών προς πραγματικά βιώσιμα 
μοντέλα, η λεγόμενη πράσινη μετά-
βαση φαίνεται να είναι μια δικαιολογία 
για μια καπιταλιστική επανεκκίνηση 
βασισμένη στην κερδοσκοπία και την 
ιδιωτικοποίηση των κοινών αγαθών. 
Συνεπώς, καθίσταται κεντρικό ζήτημα 
η καταγγελία της ψευδούς λύσης που 
προϋποθέτει τη μαζική ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εάν 
αυτή δεν συνοδεύεται από πραγματική 
μείωση της εξόρυξης ορυκτών καυσί-
μων και από βαθύ μετασχηματισμό των 
συστημάτων παραγωγής, μεταφορών 
και κατανάλωσης.

7. Λαϊκές κινητοποιήσεις  
και αιτήματα

Σημαντικοί αγώνες διεξήχθησαν κατά 
τη διάρκεια του περασμένου έτους 
ενάντια στις πολιτικές των κυρίαρχων 
τάξεων σε διάφορες πτυχές. Ανάμεσα 
σε αυτές, οι πιο εμβληματικές:

- Στην Ινδία, το τεράστιο κίνημα των 
αγροτών άντεξε για εξαιρετικά μεγά-
λο χρονικό διάστημα και κατάφερε να 
κάνει την ολοένα και πιο αυταρχική 
κυβέρνηση Μόντι να υποχωρήσει στα 
σχέδιά της για την πλήρη απελευθέρω-
ση της γεωργίας.

- Στις ΗΠΑ, οι επισφαλείς εργαζόμενοι, 

λείπουν από τη βιομηχανία, όπως τα 
πλαστικά, το ξύλο και το χαρτί κ.λπ.

- Σε αυτές τις συνθήκες μιας πολύ 
προβληματικής οικονομικής ανάκαμ-
ψης, πρέπει να τεθεί το πολιτικό ερώ-
τημα ποιος θα πληρώσει το τίμημα του 
πληθωρισμού και της αστάθειας: οι 
εργαζόμενοι και οι λαϊκές μάζες ή οι 
μεγάλες εταιρείες που έβγαλαν εξαι-
ρετικά κέρδη σε αυτή την πανδημική 
περίοδο; Σήμερα, η απάντηση φαίνεται 
ξεκάθαρη: οι άρχουσες τάξεις ρίχνουν 
όλο το βάρος της παγκόσμιας αστάθει-
ας στους ώμους των εργαζομένων, ιδι-
αίτερα των γυναικών εργαζομένων, και 
στις εργατικές τάξεις στο σύνολό τους.

4. Οικονομικές πολιτικές

- Διαπιστώνουμε ότι ποτέ στην ιστορία 
του καπιταλισμού κατά τους τελευταί-
ους δύο αιώνες οι μεγάλες χρηματοπι-
στωτικές εταιρείες δεν απολάμβαναν 
τόσο μακροχρόνια υποστήριξη από 
τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερ-
νήσεις, ιδίως στη Βόρεια Αμερική, τη 
Δυτική Ευρώπη και την Ιαπωνία. Αυτή 
η αμέριστη στήριξη ξεκίνησε στην 
Ιαπωνία στα μέσα της δεκαετίας του 
1990 ως απάντηση στην οικονομική 
και στεγαστική κρίση και είναι ευρέως 
διαδεδομένη στο δυτικό ημισφαίριο 
από το 2008. Έκτοτε, η Ομοσπονδιακή 
Τράπεζα των ΗΠΑ, την οποία σύντομα 
ακολούθησε η Τράπεζα της Αγγλίας και 
στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, υιοθέτησαν πολιτικές “ποσο-
τικής χαλάρωσης”, παρέχοντας μόνιμη 
ροή ρευστότητας στις τράπεζες, ειδικό-
τερα, και στις χρηματοπιστωτικές αγο-
ρές, γενικότερα.

- Η μαζική και συνεχής ένεση ρευστό-
τητας σε συνδυασμό με μια χαλαρή 
πολιτική χρηματοπιστωτικής ρύθμισης 
είχε σαν στόχο και εξυπηρέτησε την 
αποφυγή των τεράστιων ζημιών που 
λογικά θα είχαν υποστεί οι μεγαλομέ-
τοχοι εάν είχε εφαρμοστεί μια διαφο-
ρετική πολιτική. Οι συνέπειες περιλαμ-
βάνουν τα εξής:

1. Δεν υπήρξε καταστροφή κεφαλαίου 
στον βιομηχανικό, χρηματοπιστωτικό 
ή εμπορικό τομέα. Σε αντίθεση με τις 
προηγούμενες κρίσεις, δεν υπήρξαν 
μεγάλες πτωχεύσεις, με εξαίρεση 
τη Lehman Brothers τον Σεπτέμβριο 
του 2008. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
υπήρξαν εθνικοποιήσεις τραπεζών με 
διάσωση των μεγαλομετόχων και τη 
θέληση ιδιωτικοποίησης μόλις οι εν 
λόγω χρηματοπιστωτικές εταιρείες 
εξυγιανθούν σε βάρος του Δημοσίου. 
Κατά τη διάρκεια των περιοδικών κρίσε-

ων, συνήθως η καταστροφή του σταθε-
ρού κεφαλαίου, η οποία είναι συνέπεια 
του κλεισίματος των επιχειρήσεων, επι-
τρέπει στον καπιταλισμό να αυξήσει το 
ποσοστό κέρδους κατά τη στιγμή της 
οικονομικής ανάκαμψης, επειδή υπάρ-
χει τροποποίηση της αναλογίας μεταξύ 
μεταβλητού και σταθερού κεφαλαίου 
ή της αναλογίας μεταξύ ζωντανού και 
νεκρού κεφαλαίου. Μια άλλη συνέπεια 
των πολιτικών ποσοτικής χαλάρωσης 
είναι η απουσία καταστροφής του πλα-
σματικού κεφαλαίου, ο όγκος του οποί-
ου συνέχισε να αυξάνεται πολύ έντονα.

2. Από την άλλη πλευρά, η μαζική 
εισροή χρηματικών πόρων σε μεγά-
λες χρηματοπιστωτικές εταιρείες και 
άλλους τομείς δεν έχει μετατραπεί σε 
επενδύσεις στον παραγωγικό τομέα, 
κυρίως επειδή το ποσοστό κέρδους 
θεωρείται από το Κεφάλαιο ανεπαρ-
κές. Η συντριπτική πλειονότητα των 
χρηματοδοτικών μέσων που τέθηκαν 
στη διάθεση του μεγάλου ιδιωτικού 
κεφαλαίου από τις κυβερνήσεις και τις 
κεντρικές τράπεζες κατευθύνθηκε σε 
χρηματιστηριακές κεφαλαιοποιήσεις, 
στην αγορά ακινήτων και στις πρώτες 
ύλες, συμπεριλαμβανομένων των γε-
ωργικών προϊόντων, επειδή η βραχυ-
πρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη κερδο-
φορία είναι πολύ υψηλότερη από αυτή 
που θα παρήγαγε μια επένδυση στον 
παραγωγικό τομέα. Είναι όμως σαφές 
ότι αυτή η κερδοφορία του χρηματο-
πιστωτικού τομέα είναι δύσκολο να 
διατηρηθεί μακροπρόθεσμα, διότι πρό-
κειται για κέρδη που προέρχονται από 
την κερδοσκοπία και στην ανάπτυξη 
«φούσκων» από πλασματικά κεφάλαια.

- Έχουν συσσωρευθεί οι αντικειμε-
νικές συνθήκες για το ξέσπασμα μιας 
νέας μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρί-
σης είναι παρούσες. Αυτό θα μπορούσε 
να συμβεί ανά πάσα στιγμή, ιδίως κα-
θώς οι κεντρικές τράπεζες, όπως αυτές 
των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγ-
γλίας, αρχίζουν να αυξάνουν σταδιακά 
τα επιτόκια και να μειώνουν τις αγορές 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων, δηλαδή πλασματικών κεφα-
λαίων. Όσο οι κεντρικές τράπεζες αγο-
ράζουν μαζικά πλασματικό κεφάλαιο, 
αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό ασφαλές 
επειδή βρίσκεται στον ισολογισμό αυ-
τών των κεντρικών τραπεζών, αλλά μό-
λις οι κεντρικές τράπεζες μειώσουν τις 
αγορές τους, οι μεγάλοι καπιταλιστές 
που αγοράζουν χρηματοπιστωτικούς 
τίτλους θα αρχίσουν να ελέγχουν κα-
λύτερα την ποιότητα αυτών των τίτλων 
και τους κινδύνους ζημιών που αυτό 
μπορεί να συνεπάγεται.

- Η Παγκόσμια Τράπεζα τον Ιανουάριο 
του 2022 προειδοποίησε ότι οι “ανα-
πτυσσόμενες” χώρες θα έχουν ακόμη 
μεγαλύτερη καθυστέρηση από τον 
πλούσιο κόσμο, καθώς αγωνίζονται να 
ανακάμψουν από τις οικονομικές επι-
πτώσεις της πανδημίας λόγω της εξά-
πλωσης των παραλλαγών του κορονα-
ϊού και της περιορισμένης ικανότητάς 
τους να εφαρμόσουν μέτρα τόνωσης 
της οικονομίας. Σε μια νέα οικονομική 
πρόβλεψη που δημοσιεύθηκε την Τρί-
τη 11 Ιανουαρίου 2022, η Παγκόσμια 
Τράπεζα δήλωσε ότι αναμένει ότι η 
παγκόσμια οικονομία θα παρουσιάσει 
ανάκαμψη δύο ταχυτήτων το 2022, 
τροφοδοτώντας την αύξηση της ανι-
σότητας. Ενώ η Παγκόσμια Τράπεζα 
αναμένει ότι η παραγωγή στις πλού-
σιες χώρες θα επιστρέψει στα προ της 
πανδημίας επίπεδα έως το 2023, η πα-
ραγωγή στις “αναπτυσσόμενες” χώρες 
θα παραμείνει κατά μέσο όρο 4% κάτω 
από τα προ της πανδημίας επίπεδα. 
Σύμφωνα με την Τράπεζα, η αδύναμη 
ανάκαμψη από τις επιπτώσεις του κο-
ρονοϊού θα είναι ιδιαίτερα σοβαρή στις 
πιο ευάλωτες χώρες- μέχρι το επόμενο 
έτος, η παραγωγή στις “εύθραυστες και 
επηρεαζόμενες από συγκρούσεις χώ-
ρες και στα μικρά νησιωτικά κράτη θα 
εξακολουθεί να είναι 7,5-8,5%” κάτω 
από τα προ της πανδημίας επίπεδα.

- Στις οικονομίες των πιο βιομηχανικών 
χωρών, δύο χρόνια μετά την έναρξη 
της πανδημίας, ορισμένες μεγάλες οι-
κονομίες δεν έχουν ακόμη ανακτήσει 
το επίπεδο του ΑΕΠ που είχαν φθάσει 
στο τέλος του 2019, όπως η Ισπανία, 
η Ιταλία και η Γερμανία. Η Γερμανία και 
η Αυστρία σημείωσαν πράγματι πτώ-
ση της παραγωγής και του ΑΕΠ το 4ο 
τρίμηνο του 2021. Έτσι, οι ισχυρισμοί 
των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης 
και των κυβερνήσεων σχετικά με την 
υποτιθέμενη ανάκαμψη της ανάπτυξης 
είναι κατάφωρα υπερβολικοί και σε 
ορισμένες περιπτώσεις αβάσιμοι7.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι 
φτωχότερες χώρες αντιμετωπίζουν αύ-
ξηση των αποπληρωμών χρέους κατά 
11 δισεκατομμύρια δολάρια το 20228 . 
Η Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποιεί για 
τον κίνδυνο “άτακτης χρεοκοπίας”.

- Μια ομάδα 74 χωρών χαμηλού εισο-
δήματος θα πρέπει να αποπληρώσει 
περίπου 35 δισεκατομμύρια δολάρια 
σε επίσημους διμερείς και ιδιωτικούς 
δανειστές το 2022, με τη Σρι Λάνκα να 
θεωρείται μία από τις πιο ευάλωτες. Οι 
φτωχότερες χώρες του κόσμου αντιμε-
τωπίζουν φέτος αύξηση των αποπλη-
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Το κείμενο αυτό ήταν ένα από τα τρία που παρουσιά-
στηκαν για να ανοίξει μια συζήτηση για τη διεθνή κα-
τάσταση στη συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής τον 
Φεβρουάριο του 2022 και τα οποία συμφωνήσαμε ότι 
μαζί θα αποτελέσουν τη βάση για τη μελλοντική μας 
ανάπτυξη.1

1. Τραβήξτε το φρένο έκτακτης ανάγκης

Η οικοκτόνος συσσώρευση του κεφαλαίου απειλεί τις ίδιες 
τις συνθήκες της ανθρώπινης ύπαρξης στον πλανήτη. Η 
πανδημία Covid το επιβεβαιώνει αυτό, εφόσον η αύξηση 
των ζωονόσων τα τελευταία σαράντα χρόνια οφείλεται στην 
καταστροφή των οικοσυστημάτων. Τα πλανητικά οικολογικά 
όρια της βιώσιμης ανθρώπινης ανάπτυξης έχουν ξεπερα-
στεί σε διάφορους τομείς (κλίμα, βιοποικιλότητα, άζωτο και 
χρήση γης). Κοντεύουν να ξεπεραστούν και στον τομέα της 
χημικής και πλαστικής ρύπανσης, ενώ σε άλλους βασικούς 
παράγοντες της αειφορίας (πόροι γλυκού νερού, ρύπανση 
από μικροσωματίδια, κύκλος του φωσφόρου κ.λπ.) υπάρχει 
μεγάλη αβεβαιότητα. 

Η καπιταλιστική πρόοδος βρισκόταν πάντα σε αντίθεση με 

την ορθολογική διαχείριση των υλικών ανταλλαγών μεταξύ 
της ανθρωπότητας και της υπόλοιπης φύσης, αλλά η σημερι-
νή κατάσταση είναι χωρίς προηγούμενο. Ο βασικός παραγω-
γισμός του συστήματος (που συνεπάγεται αναγκαστικά τον 
καταναλωτισμό) έχει γίνει μια καταστροφική τελετουργική 
δύναμη που έχει φέρει τη Γη σε μια νέα γεωλογική εποχή 
- την Ανθρωπόκαινο. Οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι, αλλά το 
Κεφάλαιο συνεχίζει την πορεία του, παρά τις επιστημονικές 
προειδοποιήσεις. Η καταστροφή βαθαίνει. 

Από τη μία πλευρά, πλήττει όλο και περισσότερο τις λαικές 
τάξεις, ιδίως στον παγκόσμιο Νότο. Από την άλλη πλευρά, οι 
κατέχοντες εκμεταλλεύονται την οικολογική κρίση για να αυ-
ξήσουν τα προνόμιά τους πέρα από κάθε όριο, καταφεύγο-
ντας όλο και περισσότερο στη βία για να τα υπερασπιστούν. 
Μια νέα ακροδεξιά ποντάρει στην εξόντωση των φτωχών 
σαν “διέξοδο” από την οικολογική κρίση. Το μαλθουσιανό 
φάντασμα της βύθισης στη βαρβαρότητα μεγαλώνει. Μόνο 
οι συγκλίνοντες αγώνες των εκμεταλλευόμενων και των κα-
ταπιεσμένων θα μπορέσουν να το σταματήσουν. Αλλά αυτοί 
οι αγώνες είναι και θα είναι όλο και περισσότερο υπερκα-
θοριζόμενοι από την οικολογική κρίση, η οποία αντικειμενι-

Διεθνής Επιτροπή

Συμβολή στην εκπόνηση ενός 
οικοσοσιαλιστικού προγράμματος 

στο πλαίσιο της αναγκαίας μείωσης 
της παγκόσμιας υλικής παραγωγής…

ιδίως οι νέοι στον τομέα των υπηρεσι-
ών, συνέχισαν να διεκδικούν υψηλότε-
ρα ωρομίσθια και καλύτερη προστασία 
στην εργασία, ενώ στους πιο δομημέ-
νους τομείς αναπτύσσονται νέοι αγώ-
νες. Είδαμε να εμφανίζεται ένα άνευ 
προηγουμένου κύμα παραιτήσεων ερ-
γαζομένων σαν τρόπος αμφισβήτησης 
των συνθηκών εργασίας και των εισο-
δημάτων. Αυτή η μαχητικότητα αποτε-
λεί πηγή ελπίδας, καθώς η δυναμική 
του Μπάιντεν ξεθωριάζει τόσο γρήγο-
ρα όσο ανασυγκροτείται η δυναμική 
του Τραμπ.

- Στη Χιλή, η Πινοσετίστικη Δεξιά έχει 
βαλθεί να σπάσει τη δυναμική της εξέ-
γερσης του Οκτωβρίου 2019 ενάντια 
στις τιμές των δημόσιων υπηρεσιών 
και τον παλιό πολιτικό κόσμο, η οποία 
επανεπενδύθηκε στη διαδικασία της 
συντακτική; Συνέλευσης και στην ανα-
ζήτηση ενός νέου σχεδίου κοινωνίας 
που θα είναι ποιοτικά πιο δημοκρατικό, 
φεμινιστικό και ισότιμο. Αλλά στους 
δρόμους και στις κάλπες, ο λαός της 
Χιλής κατάφερε να αποκρούσει αυτές 
τις υπεραντιδραστικές επιθέσεις.

- Στο Σουδάν, οι μεγάλες δυνάμεις και 
οι διεθνείς οργανισμοί είχαν καταφέρει 
να επιβάλουν την επέκταση των νεοφι-
λελεύθερων πολιτικών, της επαναχρέ-
ωσης και της αύξησης των τιμώνς των 
εμπορευμάτων στην προβληματική 
πολιτικοστρατιωτική κυβέρνηση που 
προέκυψε από την αδιέξοδη επανάστα-
ση του 2019. Αυτό διευκόλυνε το πρα-
ξικόπημα που επέτρεψε στον στρατό να 
αναλάβει άγρια όλη την εξουσία. Αλλά 
πέντε μήνες μετά, ο λαός του Σουδάν 
εξακολουθεί να καταλαμβάνει τους 
δρόμους, η εξέγερση δεν παραδίδεται, 
αυτοοργανώνεται και η χούντα βρίσκε-
ται σε ένα κάποιο αδιέξοδο.

- Στη Βιρμανία, μετά το στρατιωτικό 
πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου 
2021, η χούντα αντιμετώπισε ένα κί-
νημα πολιτικής ανυπακοής εξαιρετι-
κού μεγέθους, που προκάλεσε γενική 
στάση εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα. 
Αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα αιματη-
ρή καταστολή, η αντίσταση πήρε και 
στρατιωτικές μορφές, μεταξύ άλλων 
στην κεντρική πεδιάδα, σε συνδυασμό 
με εθνοτικές εξεγέρσεις στην ορεινή 
περιφέρεια. Αν και ο στρατός δεν δι-
στάζει να χρησιμοποιήσει την αεροπο-
ρία εναντίον του πληθυσμού και υπο-
στηρίζεται από τις κυβερνήσεις των 
γειτονικών χωρών, δεν έχει καταφέρει 
να εδραιώσει την εξουσία του και έχει 
υποστεί σημαντικές διπλωματικές οπι-
σθοδρομήσεις, με την αντιπολίτευση 

να διεκδικεί τη νομιμότητά της και να 
έχει την υποστήριξη ενός πολύμορφου 
κινήματος αλληλεγγύης.

Αλλά γενικότερα, ενώ τα φεμινιστικά 
κινήματα διατηρούν υψηλό επίπεδο 
μαχητικότητας και ορατότητας, τα κοι-
νωνικά και δημοκρατικά κινήματα (και 
ακόμη και το περιβαλλοντικό κίνημα, 
παρά τη σημαντική κινητοποίηση στην 
COP 26 στη Γλασκώβη) έχουν σε μεγά-
λο βαθμό καταπνιγεί τα τελευταία δύο 
χρόνια από το συνδυασμό μιας διάχυ-
της κρίσης υγείας και της αποφασιστι-
κότητας των πολιτικών και οικονομικών 
δυνάμεων να συντρίψουν κάθε μορφή 
αμφισβήτησης. Αυτό επηρέασε ιδιαίτε-
ρα τη δημοκρατική δυναμική στη Βιρ-
μανία, το Χονγκ Κονγκ, την εξέγερση 
στην Αλγερία και τα λαϊκά κινήματα στο 
Μαγκρέμπ και τη Μέση Ανατολή, την 
εξέγερση στο Καζακστάν και τις κινη-
τοποιήσεις στη Ρωσία και τη Λευκορω-
σία, οι οποίες καταστάλθηκαν λιγότερο 
ή περισσότερο άγρια. Και επηρέασε 
επίσης, σε ένα άλλο επίπεδο, τα κοινω-
νικά κινήματα στη Δυτική και Κεντρική 
Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο αξιοσημείωτης απώ-
λειας της νομιμότητας των κυρίαρχων 
στρωμάτων, την οποία αντισταθμίζουν 
με την κατασταλτική τους βαρβαρότη-
τα, τα λαϊκά κινήματα αναγεννιούνται 
και διαρθρώνονται συνεχώς. Είναι 
απαραίτητο για εμάς να προβάλλουμε 
αιτήματα που συνδυάζουν το κοινωνι-
κό, το οικολογικό και το πολιτικό. Αντι-
μέτωποι με τις κοινωνικές διαστάσεις 
της κρίσης, πρέπει να τονίσουμε

- διασφάλιση της πρόσβασης του πλη-
θυσμού σε βασικά καταναλωτικά αγα-
θά, δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας, 
εκπαίδευσης και έρευνας, ιδίως με την 
υπαγωγή τους σε δημόσια και δημο-
κρατική διαχείριση, απαλλοτρίωση και 
κοινωνικοποίηση των εταιρειών ενέρ-
γειας, φαρμάκων και διαχείρισης υδά-
των, και κυρίως των χρηματοπιστωτι-
κών εταιρειών,

- την επιβολή ελέγχου των τιμών απέ-
ναντι στον πληθωρισμό, την αύξηση 
των μισθών και των εισοδημάτων 
αντικατάστασης, ριζικές φορολογικές 
μεταρρυθμίσεις που θα επιτίθενται στα 
κέρδη και θα μειώνουν την ανισότητα

- προγράμματα για την κατασκευή, 
την αποκατάσταση και την επίταξη κα-
τοικιών υπό δημόσια διαχείριση και 
με οικολογικό σχεδιασμό, τα οποία θα 
επιτρέπουν την πρόσβαση σε αξιοπρε-
πείς κατοικίες σε προσιτές τιμές, ακόμη 

και στους φτωχότερους- μέτρα για την 
καταπολέμηση της κερδοσκοπίας στα 
ακίνητα και την επιστροφή στο δημόσιο 
τομέα των οίκων ευγηρίας,

- μαζική μείωση των ωρών εργασίας 
και μείωση της ηλικίας συνταξιοδότη-
σης, απαγόρευση των απολύσεων και 
άνοιγμα των λογιστικών βιβλίων των 
εταιριών, θέτοντάς τα υπό δημοκρατικό 
έλεγχο. Θέλουμε να δώσουμε δουλειά 
σε όλους τους ανέργους και τις άνερ-
γες, να δώσουμε σε όλους/ες πρόσβα-
ση στον ελεύθερο χρόνο, στον ελεύθε-
ρο χρόνο και στη δημοκρατική δημόσια 
ζωή και να αναπροσανατολίσουμε την 
παραγωγή προς ό,τι είναι κοινωνικά 
χρήσιμο και οικολογικά αποδεκτό. Οι 
ζωές μας αξίζουν περισσότερο από τα 
κέρδη τους!

Διεθνής Επιετροπή 4ης Διεθνούς 
23 Φεβρουαρίου 2022

1“Συμβολή στην εκπόνηση ενός οικοσοσι-
αλιστικού προγράμματος στο πλαίσιο της 
αναγκαίας μείωσης της παγκόσμιας υλικής 
παραγωγής” https://fourth... και “Στοιχεία για 
την παγκόσμια γεωστρατηγική κατάσταση”.
2https://www.na...
3Για μια ανάπτυξη αυτής της ανάλυσης, βλέ-
πε Eric Toussaint https://www.ca...
4https://www.ft... “Υπάρχουν ελλείψεις σε 
κάθε εμπόρευμα που μπορεί να σκεφθεί 
κανείς, ανεξέλεγκτος πληθωρισμός, πολιτι-
κές διαμάχες, φυλετικοί και ταξικοί πόλεμοι, 
αλλά υπάρχουν επίσης μερικά από τα μεγα-
λύτερα εταιρικά κέρδη όλων των εποχών”, 
δήλωσε ο Jim Paulsen, επικεφαλής των 
επενδύσεων στην Leuthold Group.
5Η ανισότητα σκοτώνει Μπροστά στο ρεκόρ 
ανισοτήτων που δημιούργησε το COVID-19, 
η επείγουσα ανάγκη για μέτρα χωρίς προη-
γούμενο https://www.ox...
6ΔΝΤ, Ιανουάριος 2022 World Economic 
Outlook Προοπτικές της παγκόσμιας οικονο-
μίας “Αύξηση του αριθμού των συμβάντων, 
καθυστέρηση της ανάκαμψης και αύξηση 
του πληθωρισμού” https://www.im...
7Financial Times, 31 Ιανουαρίου 2022, “Η 
Ευρωζώνη επιστρέφει στα προ κρίσης επί-
πεδα ΑΕΠ παρά τη χειμερινή επιβράδυνση”
8Financial Times 17 Ιανουαρίου 2022
9Για μια αναλυτική παρουσίαση αυτών 
των τελευταίων σημείων, βλέπε François 
Chesnais “Ένα νέο καθεστώς αδύναμης 
ανάπτυξης έρχεται όπου η πίεση στην εργα-
σία και τη φύση θα αυξηθεί” https://fourth...
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ποίησης του κεφαλαίου και της εξουσίας του (σε κάθε πε-
ρίπτωση, η τεχνολογία αυτή θα ερχόταν πολύ αργά για να 
αντιμετωπιστεί η κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης).

Από κοινωνική άποψη - ο νεοφιλελευθερισμός υποχρεώ-
νει - η εφαρμογή αυτών των συνταγών ανατίθεται εξ ολο-
κλήρου στην “πράσινη” χρηματοδότηση, η οποία, στο όνομα 
του “καθαρού μηδενικού κόστους έως το 2050”, προσφέρει 
τεράστιες ευκαιρίες για κερδοσκοπία, οικολογικό ξέπλυμα 
και οικειοποίηση μέσω απαλλοτρίωσης, εις βάρος ιδίως των 
αυτοχθόνων πληθυσμών και των αγροτικών κοινοτήτων. 
Ταυτόχρονα, οι κυβερνήσεις καταφεύγουν όλο και περισσό-
τερο στους νεοφιλελεύθερους μηχανισμούς (κίνητρα, φόροι 
κ.λπ.) για να τιμωρήσουν την καταναλωτική συμπεριφορά 
των μαζών και να ανοίξουν έτσι ευκαιρίες για τον πράσινο 
καπιταλισμό, γεγονός που βαθαίνει τις ανισότητες.

Σε γενικές γραμμές, ο επείγων χαρακτήρας και η έκταση των 
μειώσεων των εκπομπών που πρέπει να γίνουν πολύ γρήγο-
ρα για να μείνουμε κάτω από 1,5°C χωρίς να το ξεπεράσου-
με (μέχρι το 2030, 5%/έτος κατά μέσο όρο παγκοσμίως για 
μία στις δύο πιθανότητες να μείνουμε κάτω από 1,5°C- 10%/
έτος για δύο στις τρεις πιθανότητες...) είναι τέτοια που αυτές 
οι ψευτολύσεις είναι καταδικασμένες σε αποτυχία. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος 
το σύστημα να ορμήσει στο χειρότερο είδος τεχνοκρατικής 
τρέλας: τη γεωμηχανική, με άλλα λόγια την ανάπτυξη μέσων 
για τη μείωση της ποσότητας της ηλιακής ακτινοβολίας που 
εισέρχεται στην ατμόσφαιρα. Αυτή η γεωμηχανική δεν θα 
μείωνε την ατμοσφαιρική συγκέντρωση του CO2 (άρα δεν 
θα σταματούσε την όξυνση των υδάτων που απειλεί τη θα-
λάσσια ζωή), αλλά θα άνοιγε ένα νέο πεδίο αξιοποίησης για 
το κεφάλαιο. Θα όξυνε επίσης τον ανταγωνισμό μεταξύ των 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, οι οποίες θα μπορούσαν να χει-
ραγωγήσουν το κλίμα σύμφωνα με τα γεωστρατηγικά τους 
συμφέροντα, σε βάρος των φτωχότερων λαών. 

4. Η αντικειμενική αναγκαιότητα    
της επανάστασης  

Όλες οι προϋποθέσεις φαίνεται να υπάρχουν για να μετα-
τραπεί η καταστροφή σε κατακλυσμό. Μόνο μια παγκόσμια 
οικοσοσιαλιστική επανάσταση θα μπορούσε να τη σταματή-
σει, αλλά αυτή δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. Το κεφάλαιο 
ενισχύει παντού τη λαβή του, τα συνδικάτα προσκολλώνται 
στην καπιταλιστική αναγέννηση σαν να είναι σανίδα σωτη-
ρίας, τα κοινωνικά κινήματα βρίσκονται σε άμυνα, τα δημο-
κρατικά και κοινωνικά δικαιώματα υποχωρούν, το πολιτικό 
πεδίο μετατοπίζεται προς τα δεξιά και προς την άκρα δεξιά 
στις περισσότερες χώρες...

Ο καπιταλισμός είχε βυθίσει την ανθρωπότητα σε μια τέτοια 
σκοτεινή κατάσταση και στο παρελθόν, ιδαίτερα στις παρα-
μονές του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Καθώς η εθνικι-
στική υστερία κατέλαβε τις μάζες και η σοσιαλδημοκρατία, 
προδίδοντας την υπόσχεσή της να απαντήσει στον πόλεμο 
με επανάσταση, έδωσε το πράσινο φως στη σφαγή, ο Λένιν 
όρισε την κατάσταση ως “αντικειμενικά επαναστατική”, με 
την έννοια ότι μόνο η επανάσταση θα μπορούσε να σταμα-
τήσει τη σφαγή. Εξ ου και το σύνθημα “Ψωμί, ειρήνη, γη”. Η 
ιστορία τον δικαίωσε: η επανάσταση στη Ρωσία και η τάση 
εξάπλωσής της ανάγκασε τις αστικές τάξεις να βάλουν τέλος 
στη σφαγή. Η σύγκριση έχει προφανώς τα όριά της. Άλλο 
πράγμα είναι να αψηφάς ηρωικά τον θάνατο για να μην ρι-
σκάρεις τη ζωή σου σκοτώνοντας άλλους ανθρώπους για 

το κέρδος των εμπόρων όπλων, την ιμπεριαλιστική διαίρεση 
του κόσμου και τις δόξες των στρατηγών. Ένα άλλο πράγμα 
είναι να ξεσηκώνεσαι ενάντια στο κεφάλαιο, επειδή, ενσω-
ματώνοντας την εργατική δύναμη που παράγει υπεραξία, 
αποανθρωποποιεί τους προλετάριους σε σημείο που να 
τους καθιστά αλλοτριωμένα όργανα της καταστροφής του 
“ανόργανου σώματός” τους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τις 
επόμενες γενιές. Οι διαμεσολαβήσεις προς την επαναστα-
τική δράση είναι εδώ απείρως πιο πολύπλοκες. Ωστόσο, η 
ίδια αφύπνιση της συνείδησης είναι απαραίτητη. Ωστόσο, 
μπροστά στην οικολογική κρίση, μια αντικαπιταλιστική επα-
νάσταση είναι αντικειμενικά ακόμη πιο αναγκαία. Αυτή η 
θεμελιώδης απόφαση πρέπει να αποτελέσει το υπόβαθρο 
για την εκπόνηση ενός προγράμματος, μιας στρατηγικής και 
μιας τακτικής, διότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος.

Αντιμέτωποι με την κλιματική κρίση, ειδικότερα, υπάρχουν 
λοιπόν δύο παγίδες που πρέπει να αποφύγουμε: αυτή ενός 
αφηρημένου επαναστατικού μαξιμαλισμού, από τη μία πλευ-
ρά, και εκείνη ενός πραγματισμού που έχει εμμονή με τις 
άμεσες απαντήσεις, από την άλλη. Η πρώτη, στο όνομα της 
ιδεολογικής καθαρότητας, οδηγεί στον σεκταριστικό προ-
παγανδισμό και την απομόνωση- η δεύτερη, στο όνομα της 
σκοπιμότητας, τείνει να προσαρμοστεί στον πράσινο ρεφορ-
μισμό, και συνεπώς στον πράσινο καπιταλισμό σαν τέτοιο - 
συμπεριλαμβανομένης της ιμπεριαλιστικής σχέσης του με 
τον παγκόσμιο Νότο.

5. Ένα μεταβατικό πρόγραμμα για σήμερα

Η γεφύρωση της τεράστιας απόστασης μεταξύ του αντικει-
μενικά αναγκαίου και του υποκειμενικά εφικτού απαιτεί ένα 
πρόγραμμα που να γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στην πα-
ρούσα κατάσταση και την κατάκτηση της εξουσίας. Ένα πρό-
γραμμα που θα περιέχει ταυτόχρονα ένα σύνολο προτάσεων 
που χαράζουν μια παγκόσμια αντικαπιταλιστική απάντηση 
στην αντικειμενική κατάσταση και μορφές δράσης που βα-
σίζονται στη δημοκρατική αυτοοργάνωση των εκμεταλλευ-
όμενων και καταπιεσμένων. Ένα πρόγραμμα του οποίου ορι-
σμένα αιτήματα είναι υλοποιήσιμα μέσα στο καπιταλιστικό 
πλαίσιο, αλλά η συνολική του σύνθεση το καθιστά ασύμβατο 
με την κανονική λειτουργία του συστήματος, έτσι ώστε να 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο να καταληφθεί 
η πολιτική εξουσία για να επαναστατικοποιηθεί η κοινωνία 
από πάνω προς τα κάτω. Αυτή η προσέγγιση του Μεταβα-
τικού Προγράμματος είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Όμως, η 
αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα προϋποθέ-
τει μια αποφασιστική καινοτομία: το πρόγραμμα πρέπει να 
οργανώσει μια παγκόσμια μείωση της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας και, ως εκ τούτου, της υλικής παραγωγής και των 
μεταφορών. Αυτό αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για 
την αποκατάσταση της ενεργειακής ισορροπίας της Γης και, 
συνεπώς, για τη σταθεροποίηση του κλίματος. 

Αυτή η “αποανάπτυξη” δεν είναι προφανώς ένα κοινωνικό 
σχέδιο- είναι ένας αντικειμενικός φυσικός περιορισμός στον 
οποίο η ανθρωπότητα πρέπει να υποταχθεί για ένα ορισμένο 
χρονικό διάστημα. Ενώ είναι προφανές ότι ορισμένοι τύποι 
παραγωγής πρέπει να αναπτυχθούν για να καλύψουν τις 
γιγαντιαίες ανικανοποίητες ανάγκες πολύ μεγάλων τμημά-
των της ανθρωπότητας, δεν μπορούν να αναπτυχθούν παρά 
μόνο μέσα σε ένα σχέδιο μείωσης της παγκόσμιας κατα-
νάλωσης ενέργειας. Το γεγονός αυτό δεν μπορεί να παρα-
καμφθεί: πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο του προγράμματος 
από την αρχή, διότι βρίσκεται στο επίκεντρο της κλιματικής/

κά απαιτεί μια ριζική μείωση της εξόρυξης υλικών και της 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Όσοι/-ες αγωνίζονται για 
τη χειραφέτηση πρέπει να βγάλουν όλα τα συμπεράσματα 
από αυτό. Η παλιά προοπτική της “άρσης των καπιταλιστικών 
φραγμών στην (ποσοτική) ανάπτυξη των παραγωγικών δυ-
νάμεων” πρέπει επομένως να εγκαταλειφθεί ρητά. 

Στο πλαίσιο του Ανθρωπόκαινου, ο αντικαπιταλισμός απαιτεί 
να σπάσει η καταστροφική δύναμη του καπιταλιστικού παρα-
γωγισμού, η εξόρυξη, η αποικιοκρατία και η πατριαρχική ιδε-
ολογία της “κυριαρχίας πάνω στη φύση”. Το φρένο έκτακτης 
ανάγκης πρέπει να τραβηχτεί τόσο για την καταπολέμηση 
των κοινωνικών ανισοτήτων όσο και για να ανοίξει ο δρόμος 
προς την ποιοτική ανάπτυξη με επίκεντρο τη φροντίδα των 
ανθρώπων μέσω της ικανοποίησης των πραγματικών αν-
θρώπινων αναγκών, απαλλαγμένων από τα εμπορεύματα, 
που καθορίζονται δημοκρατικά με προσεκτικό σεβασμό στα 
οικοσυστήματα.

2. Το φιάσκο των καπιταλιστικών πολιτικών

Η υπερθέρμανση του πλανήτη εκφράζει το μεγαλύτερο μέ-
ρος της καπιταλιστικής οικολογικής καταστροφής. Επιταχύ-
νεται και απειλεί με ραγδαίες ανακατατάξεις που απειλούν τη 
ζωή εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, τις συνθήκες 
ύπαρξης δισεκατομμυρίων άλλων και την επιβίωση οικο-
συστημάτων που είναι προϊόν εκατομμυρίων ετών φυσικής 
ιστορίας. Οι επιστήμονες του κλίματος κρούουν τον κώδω-
να του κινδύνου εδώ και περισσότερο από τριάντα χρόνια, 
αλλά οι καπιταλιστές υπεύθυνοι της λήψης αποφάσεων δεν 
έχουν κάνει τίποτα για να ελέγξουν ή έστω να περιορίσουν 
την καταστροφή. Ακόμη χειρότερα, οι πολιτικές τους για το 
κλίμα διευρύνουν τις ανισότητες μεταξύ Βορρά και Νότου 
και μεταξύ πλούσιων και φτωχών μέσα στις χώρες. Οι εκ-
πομπές αερίων του θερμοκηπίου συνεχίζουν να αυξάνονται. 
Έχουν αυξηθεί κατά 60% από το 1990. Μέσα σε τρεις δεκα-
ετίες (1990-2019), συμπεριλαμβανομένων 25 “κλιματικών 
συνόδων κορυφής”, εκπέμφθηκε περισσότερο CO2 από 
ορυκτά καύσιμα από ό,τι στα 240 χρόνια ανάμεσα στο 1750 
και το 1990. 

Η Σύμβαση-πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) 
εγκρίθηκε στο Ρίο (1992) με στόχο την “πρόληψη επικίνδυ-
νων ανθρωπογενών παρεμβάσεων στο κλιματικό σύστημα”. 
Μόλις το 2015 (Παρίσι, COP21) οι κυβερνήσεις υιοθέτησαν 
στα χαρτιά το ανώτατο όριο του 1,5°C αύξησης της θερμο-
κρασίας σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Η αρχή των 
κοινών αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και δυνατοτήτων 
βρίσκεται στο επίκεντρο της Σύμβασης-Πλαισίου. Θα έπρε-
πε να καθοδηγήσει τη δίκαιη κατανομή του εναπομείναντος 
“προϋπολογισμού για τον άνθρακα” μεταξύ Βορρά και Νό-
του, αλλά οι ΗΠΑ και η ΕΕ το εγκατέλειψαν de facto στην 
Κοπεγχάγη. Ως αποτέλεσμα, κάθε κυβέρνηση ενθαρρύνεται 
να κάνει λιγότερα από τις άλλες, έτσι ώστε οι δεσμεύσεις 
που ανακοινώθηκαν στην COP26 (Γλασκώβη) να βάλουν τον 
πλανήτη σε μια καταστροφική πορεία προς την αύξηση της 
θερμοκρασίας κατά τουλάχιστον 2,4°C. 

Η βρετανική προεδρία της διάσκεψης προσπαθεί να διατη-
ρήσει τον μύθο ότι ο μηχανισμός της COP μπορεί ακόμη να 
επιτύχει τον στόχο του 1,5°C, αλλά κανείς δεν ξεγελιέται. Η 
COP26 δεν μπόρεσε καν να αποφασίσει την άμεση διακο-
πή της χρήσης του άνθρακα (μια διακοπή που υποστήριξε 
ακόμη και ο πολύ καπιταλιστικός Διεθνής Οργανισμός Ενέρ-
γειας). Η Γλασκώβη είναι στην πραγματικότητα μια πλήρης 
αποτυχία: μια αποτυχία της προεδρίας, μια αποτυχία της “από 

κάτω προς τα πάνω” διαδικασίας που επινοήθηκε στο Παρί-
σι για να “αυξήσει τις φιλοδοξίες” των κρατών, μια αποτυχία 
των νεοφιλελεύθερων προσπαθειών να καταπολεμηθεί η 
υπερθέρμανση του πλανήτη μέσω των μηχανισμών της αγο-
ράς και μια αποτυχία των οικονομολόγων του κλίματος που 
κρύβουν τα νεοφιλελεύθερα δόγματά τους σε μαθηματικά 
μοντέλα, προκειμένου να τα μεταμφιέσουν σε Επιστήμη. Στο 
βάθος, η αποτυχία αυτή είναι εκείνη του καπιταλισμού, ο 
οποίος ισχυρίζεται ότι η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε 
αφενός να συνεχίσει να αναπτύσσεται και επομένως να κα-
ταναλώνει όλο και περισσότερη ενέργεια - προκειμένου να 
παράγει όλο και περισσότερο - και αφετέρου να απαλλαγεί 
από τις εκπομπές του άνθρακα αντικαθιστώντας το σύστημα 
ενέργειας που βασίζεται κατά 80% στα ορυκτά καύσιμα με 
ένα νέο σύστημα βασιζόμενο στις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας. 

Όμως, αν όλα είναι ίσα, η οικοδόμηση του νέου συστήμα-
τος απαιτεί αναγκαστικά αύξηση της κατανάλωσης ορυκτής 
ενέργειας και, επομένως, των εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου: είναι επομένως αδύνατο να “ενισχυθεί η ανάπτυξη” 
και να ακυρωθούν ταυτόχρονα οι “καθαρές εκπομπές” που 
οφείλονται στην καύση ορυκτών καυσίμων, καθώς αυτό εί-
ναι φυσικά αδύνατο. Αλλά ο νόμος του κέρδους υπερισχύει 
των νόμων της φυσικής για τους υπεύθυνους του καπιτα-
λισμού. Η αποτυχία της πολιτικής τους για το κλίμα είναι η 
πιο σαφής και δραματική απεικόνιση της χρεοκοπίας αυτού 
του παραγωγικού συστήματος, του τερατώδους ανορθολο-
γισμού του και του εγκληματικού ταξικού χαρακτήρα του.

3. Λανθασμένες και επικίνδυνες λύσεις

Στη λογική της συσσώρευσης της αξίας, το μόνο που απο-
μένει στο κεφάλαιο να κάνει ως “λύση” είναι να προσπαθή-
σει να απωθήσει τα φυσικά εμπόδια μέσω της τεχνολογικής 
φυγής προς τα εμπρός. Διαστρεβλώνοντας τον στόχο της 
“ουδετερότητας του άνθρακα” ή των “καθαρά μηδενικών εκ-
πομπών”, αποκλίνει από την πραγματική αλλά περιορισμένη 
δυνατότητα απορρόφησης του μεριδίου των εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα που θα παραμείνει αναπόφευκτο. Προ-
κειμένου να μειώσουν τις εκπομπές και να προσπαθήσουν 
να σβήσουν την περίσσεια του CO2, συνεχίζοντας παράλλη-
λα να βγάζουν κέρδη και να συσσωρεύουν νεκρό κεφάλαιο, 
οι μαθητευόμενοι μάγοι του ν παραγωγισμού ανταγωνίζο-
νται μεταξύ τους σε συνταγές. 

Από τεχνική άποψη, κάθε ψευδολύση τους είναι γεμάτη με 
συγκεκριμένες αντιφάσεις: Η θεώρηση του φυσικού αερίου 
ως “μεταβατικής ενέργειας” είναι προφανώς μια φάρσα- 
εκτός από τα πάντα πιθανά ατυχήματα και τον κίνδυνο διά-
δοσης των ατομικών όπλων, η μόνη “βιωσιμότητα” της ειρη-
νικής πυρηνικής ενέργειας είναι αυτή των αποβλήτων της- η 
γεωλογική δέσμευση-απομόνωση προϋποθέτει φαραωνικά 
έργα και ένα επικίνδυνο στοίχημα για τη στεγανότητα των 
δεξαμενών- το ενεργοβόρο υδρογόνο είναι πάνω απ’ όλα 
ένα μέσο για να βαφτούν πράσινες οι χημικές, πετρελαϊκές 
και πυρηνικές βιομηχανίες. Ως προσωρινό και σχετικά ασή-
μαντο μέτρο αναστολής, η μαζική φύτευση δέντρων αυξάνει 
την ήδη υπερβολική πίεση στη χρήση της γης και στα αποθέ-
ματα γλυκού νερού, θέτοντας έτσι σε ανταγωνισμό την αν-
θρώπινη διατροφή, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του 
κλίματος, Η αναπαραγωγή στη Γη της πυρηνικής σύντηξης 
που επιτυγχάνει ο Ήλιος εξ αποστάσεως και με ασφάλεια 
(ανακυκλώνοντας τα απόβλητά της), έχει νόημα μόνο από 
την άποψη της αυξανόμενης συγκέντρωσης και συγκεντρο-
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ανά έτος (στην Ινδία θα παραμείνουν πολύ χαμηλότερες). 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι μεγαλύτερες αναλογικά μειώσεις 
εκπομπών θα επιβληθούν στους έχοντες το χαμηλότερο 
εισόδημα στις ανεπτυγμένες χώρες. Τα δεδομένα αυτά δεί-
χνουν την πιθανότητα ενός πλειοψηφικού οικοκοινωνικού 
μπλοκ σε μια ταξική γραμμή. Βέβαια, το 40% της λεγόμενης 
“μεσαίας τάξης” πρέπει να μειώσει τις εκπομπές του κατά πε-
ρισσότερο από δύο στην ΕΕ και τη Βρετανία, κατά τρία στην 
Κίνα και κατά περίπου τέσσερα στις ΗΠΑ για να μείνει κάτω 
από τον 1,5°C. Η κατάκτηση της κοινωνικής πλειοψηφίας δεν 
θα είναι επομένως χωρίς συγκρούσεις και μερικές φορές 
επώδυνες αναθεωρήσεις. Αλλά το στρατηγικό συμπέρα-
σμα που πρέπει να εξαχθεί από τους αριθμούς δεν είναι ότι 
πρέπει να επιβληθούν “αντιλαϊκά” μέτρα της αγοράς στους 
εργαζόμενους του Βορρά για να επιτραπεί η ανάπτυξη του 
Νότου. Η εμπειρία δείχνει ότι τα μέτρα αυτά είναι αναποτελε-
σματικά. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να διχάσουν 
αυτούς που πρέπει να είναι ενωμένοι, ενώ παράλληλα παί-
ζουν το παιχνίδι των δημαγωγών της κλιματικής άρνησης. 

Το στρατηγικό συμπέρασμα είναι ότι είναι απαραίτητο να 
αγωνιστούμε για να κάνουμε τους πλούσιους σε Βορρά και 
Νότο να πληρώσουν και ότι αυτοί οι αγώνες δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις για το ξεκαθάρισμα που θα μας επιτρέψει να 
προχωρήσουμε προς το πλειοψηφικό οικοκοινωνικό μπλοκ. 
Αυτό έδειξε η εξέγερση των Κίτρινων Γιλέκων στη Γαλλία, 
ξεκινώντας από την άρνηση του φόρου στα καύσιμα, και 
γέρνοντας προς τα αριστερά, σε σημείο που ενίοτε να ενώ-
νεται με το κίνημα για το κλίμα (“τέλος του κόσμου, τέλος του 
μήνα, ο ίδιος αγώνας”), ακόμα και με το φεμινιστικό κίνημα 
κατά της βίας κατά των γυναικών.

7. Ορισμένα επείγοντα οικοκοινωνικά μέτρα

Η ανάπτυξη αυτού του στρατηγικού συμπεράσματος απαιτεί 
την εκπόνηση ενός σχεδίου διαρθρωτικών μεταρρυθμίσε-
ων, αντινεοφιλελεύθερου και αντικαπιταλιστικού χαρακτή-
ρα. Η οικολογική κρίση απαιτεί προφανώς ένα ειδικά οικο-
λογικό πρόγραμμα, βασισμένο στην ορθή επιστήμη. Όμως 
αυτό το πρόγραμμα δεν θα λύσει τίποτα χωρίς μια δέσμη 
μέτρων που θα κάνει τους πλούσιους και τους καπιταλιστές 
να πληρώσουν για την αποκατάσταση της κοινωνίας, της φύ-
σης και της σχέσης μεταξύ κοινωνίας και φύσης. Στον τομέα 
της κατανάλωσης, η ένταση άνθρακα του τρόπου ζωής των 
πλουσίων είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη του τρόπου 
ζωής των εργαζομένων. Στον τομέα της παραγωγής, η ορθο-
λογική απόδοση του άνθρακα στο δημόσιο τομέα είναι πολύ 
υψηλότερη από εκείνη στον ιδιωτικό τομέα, ενώ εκείνη στην 
αγροοικολογία είναι απείρως υψηλότερη από εκείνη στην 
αγροτική επιχειρηματικότητα. Στη σφαίρα της κοινωνικής 
αναπαραγωγής, η προώθηση της αυτονομίας και του σεβα-
σμού ευνοεί μια κουλτούρα φροντίδας για τους ζωντανούς, 
σε αντίθεση με την καπιταλιστική-πατριαρχική ιδεολογία της 
κυριαρχίας και του θανάτου. Σε γενικές γραμμές, τα αιτήματα 
που μειώνουν τη δέσμευση της υπεραξίας από τους πλού-
σιους - είτε για να χρηματοδοτήσουν την κατανάλωσή τους, 
είτε για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους, είτε για 
να αυξήσουν την εξουσία τους στον κόσμο και στα σώματα, 
είτε για να δημιουργήσουν νέες χρηματοπιστωτικές αγορές 
- δεν ανταποκρίνονται μόνο στην κοινωνική, αλλά και στην 
οικολογική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα μέτρα αυτά εγ-
γράφονται στην πραγματική δυνατότητα να ζήσουν όλοι οι 
άνθρωποι μια καλή ζωή καταναλώνοντας λίγη ενέργεια και 
μειώνοντας τις συνολικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα.

Μπορούν να ομαδοποιηθούν σε πέντε άξονες:

1. «Επείγουσες ρυθμίσεις, σε βάρος των πλουσίων και των 
επιχειρήσεών τους». Απέναντι στις κυβερνήσεις και τα μέσα 
ενημέρωσης που μας προτρέπουν συνεχώς να “αλλάξουμε 
τη συμπεριφορά μας”, να προβάλλουμε άμεσα αιτήματα που 
στοχεύουν στην κατανάλωση των πλουσίων: τα ιδιωτικά τζετ, 
τα σουπεργιώτ, ο διαστημικός τουρισμός, η Φόρμουλα 1... 
πρέπει να απαγορευτούν- η παραγωγή SUV πρέπει να στα-
ματήσει αμέσως- τα αεροπορικά ταξίδια πρέπει να κατηγορη-
θούν (“ντροπή πτήσης”) και να υπόκεινται σε ετήσια φορολό-
γηση. Μπροστά στην αποτυχία των μηχανισμών της αγοράς, 
να χρησιμοποιήσουμε το προηγούμενο του Πρωτοκόλλου 
του Μόντρεαλ (σταδιακή κατάργηση των CFCs, με κονδύλια 
στήριξης για να βοηθηθεί η προσαρμογή των χωρώνς του 
Νότου) για να απαιτήσουμε αυστηρά ρυθμιστικά μέτρα, σε 
βάρος των καπιταλιστών: να σταματήσουν οι διαρροές με-
θανίου ( η διακοπή των διαρροών μεθανίου από το δίκτυο 
φυσικού αερίου, τις πετρελαιοπηγές και τα ανθρακωρυχεία 
μπορεί να γίνει “εφάπαξ” αλλά δεν παρουσιάζει τεχνικές 
δυσκολίες και αντιστοιχεί σε 0,5°C μετριασμού της αύξησης 
της θερμοκρασίας), να σταματήσουν οι εκπομπές φθοριού-
χων αερίων (από το 1990 έως το 2019, 250% αύξηση των 
εκπομπών αυτών των αερίων, των οποίων η ακτινοβολία εί-
ναι αρκετές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες φορές μεγα-
λύτερη από εκείνη του CO2 και τα οποία παραμένουν στην 
ατμόσφαιρα για αρκετές δεκάδες χιλιάδες χρόνια), μηδενική 
αποψίλωση των δασών και διακοπή της καταστροφής των 
υγροτόπων. Απαγόρευση της αναζήτησης/εκμετάλλευσης 
νέων ορυκτών αποθεμάτων, δεσμευτική σταδιακή κατάργη-
ση των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα, φυσικό 
αέριο και πετρέλαιο (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της 
ΔΟΕ και της IPCC), άμεση αγρο-οικολογική μεταρρύθμιση 
των γεωργικών πολιτικών (σύμφωνα με το πρόγραμμα της 
Via Campesina για το κλίμα), μετασχηματισμός των τρόπων 
μεταφοράς (ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορών, περιορι-
σμός της θέσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου...).

2. “Φορολογική δικαιοσύνη, κοινωνική δικαιοσύνη = κλιμα-
τική δικαιοσύνη”. Ένα δολάριο στην τσέπη του 1% = τριάντα 
φορές περισσότερο CO2 από ένα δολάριο στην τσέπη του 
50% και δεκαπέντε φορές περισσότερο από ένα δολάριο 
στην τσέπη του 40%. Εισαγωγή ανώτατου μισθού και αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού. Επέκταση της κοινωνικής προ-
στασίας. Δωρεάν υπηρεσίες (νερό, θέρμανση, φωτισμός, 
αστικές μεταφορές) μέχρι το επίπεδο των βασικών αναγκών, 
με ταχέως προοδευτική τιμολόγηση πέραν αυτού, για να 
χτυπηθεί η σπατάλη και η πολυτελής κατανάλωση (οι εφαρ-
μογές αυτού του μοντέλου στο νερό, για παράδειγμα, νικούν 
τη φιλελεύθερη προπαγάνδα της “τραγωδίας των κοινών”: 
οι δωρεάν υπηρεσίες ενθαρρύνουν τον αυτοέλεγχο, όχι την 
κατάχρηση!). Επαναχρηματοδότηση του δημόσιου τομέα.

Άμεση καταβολή των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετη-
σίως από το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα, σε επιδοτήσεις (όχι 
δάνεια - όχι στον στραγγαλισμό του Νότου με το χρέος!). 
Αποζημίωση για απώλειες και ζημίες. Κάτω τα χέρια από τις 
πλουτοπαραγωγικές πηγές των χωρών του Νότου, όχι στον 
“συμψηφισμό άνθρακα”, κατάργηση των χρεών του Νότου, 
άρση των πατεντών στις πράσινες τεχνολογίες... για να μπο-
ρέσουν οι άνθρωποι να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους με 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιώσιμη γεωργία και παρα-
γωγή: η ηλιακή ενέργεια πρέπει να είναι στην υπηρεσία των 
ανθρώπων. Προκειμένου να απελευθερωθούν οι γιγαντιαίοι 
παγκόσμιοι πόροι που είναι απαραίτητοι για την καταπολέμη-

οικολογικής κρίσης, η οποία σήμερα υπερκαθορίζει ολόκλη-
ρη την κοινωνικοπολιτική κατάσταση. “Μόνο η αλήθεια είναι 
επαναστατική”, έλεγε η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Αυτό σημαίνει 
όχι μόνο ότι τα ψέματα είναι αντεπαναστατικά, αλλά και ότι 
η αλήθεια έχει τη δύναμη να κατευθύνει τις μάζες προς την 
επανάσταση. Η ανάγκη για υλική αποανάπτυξη είναι ένα 
βασικό μέρος αυτής της αλήθειας, αλλά μόνο ένα μέρος. Η 
πλήρης αλήθεια - όλη η αλήθεια - είναι ότι ο φυσικός πε-
ριορισμός της αποανάπτυξης είναι απαραίτητος επειδή ο 
καπιταλιστικός κοινωνικός τρόπος παραγωγής έχει ωθήσει 
την ανθρωπότητα πέρα από τα οικολογικά όρια, και θα την 
ωθήσει στην άβυσσο αν δεν ξεριζωθούν οι παραγωγιστικές 
ψευδαισθήσεις. 

Η αναγκαία αποανάπτυξη πρέπει επομένως να είναι τόσο 
οικολογική όσο και κοινωνική - οικοσοσιαλιστική. Πρέπει 
να ενισχύσει τον κοινωνικό αγώνα για να πληρώσουν οι 
πραγματικοί υπαίτιοι της καταστροφής - οι καπιταλιστές που 
πλουτίζουν και ενισχύονται μέσω της καταστροφής. Πρέπει 
να ενθαρρύνει τον αγώνα για την κατανομή του πλούτου, της 
γνώσης και της εξουσίας μεταξύ πλουσίων και φτωχών, όχι 
μόνο μεταξύ Βορρά και Νότου, αλλά και μέσα στις κοινωνίες 
του Βορρά και του Νότου. Πρέπει να αποδειχθεί ότι το πά-
γωμα της αρχής των διαφοροποιημένων ευθυνών και ικα-
νοτήτων είναι η υλοποίηση της βούλησης των καπιταλιστών 
να κινηθούν προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Πρέπει 
να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι αν αφήσουμε αυτούς 
τους βρυκόλακες να κάνουν τη δουλειά τους, αν οι φτωχοί 
δεν αναγκάσουν τους καπιταλιστές να πληρώσουν για την 
αποανάπτυξη, αυτή θα επιβληθεί μέσω της καταστροφής 
των ανθρώπων. Η φυσική δεν διαπραγματεύεται... Η πολιτι-
κή έκφραση αυτής της “λύσης” είναι ο φασισμός. Η επιλογή 
είναι επομένως σαφής: οικοσοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Το 
συμπέρασμα είναι επίσης σαφές: χρειαζόμαστε ένα οικοσο-
σιαλιστικό μεταβατικό πρόγραμμα για δίκαιη αποανάπτυξη, 
που θα καταργεί την εκμετάλλευση και την καταπίεση.

6. Οι πλούσιοι καταστρέφουν το κλίμα

Στους ιδεολόγους που ισχυρίζονται ότι η οικολογική/κλιμα-
τική κρίση θολώνει εντελώς τις γραμμές ανάμεσα στα κοι-
νωνικά στρατόπεδα, λέμε ότι ο αγώνας για το κλίμα είναι 
ένας ταξικός αγώνας με την πιο άμεση έννοια: ένας αγώνας 
μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Η παραμονή κάτω από τους 
1,5°C σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος θα εκπέμπει 2,3 τόνους 
CO2/έτος κατά μέσο όρο το 2030. Συνολικά, το πλουσιότερο 

1% του παγκόσμιου πληθυσμού εκπέμπει σήμερα σχεδόν 
διπλάσιες εκπομπές από το φτωχότερο 50%. Για να επιτευ-
χθούν οι 2,3t/άτομο/έτος με σεβασμό στις υπευθυνότητες 
και τις διαφοροποιημένες ικανότητες, το 1% θα πρέπει να 
διαιρέσει τις εκπομπές του με το τριάντα, ενώ το φτωχότερο 
50% θα μπορούσε να τις πολλαπλασιάσει με το τρία.

Οι πολιτικές των κυβερνήσεων για το κλίμα μετά την COP21 
(2015, Παρίσι) κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση: το 
μερίδιο των παγκόσμιων εκπομπών του 1% αυξήθηκε από 
13% το 1990 σε 15% το 2015- θα φθάσει το 16% το 2030. 
Θα είναι τότε 25% υψηλότερο από ό,τι το 1990 και δεκαέξι 
φορές υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Το μερίδιο 
του φτωχότερου 50%, εν τω μεταξύ, θα αυξηθεί από 8% σε 
9% το 2030, με κατά κεφαλήν εκπομπές πολύ κάτω από 2,3 
τόνους CO2/έτος. Στην πραγματικότητα, οι δεσμεύσεις μείω-
σης μέχρι το 2030 είναι αντιστρόφως ανάλογες με το εισό-
δημα: το 1% θα κάνει το ένα εικοστό, το 10% το ένα όγδοο 
και το 40% των μεσαίων εισοδημάτων το ένα έκτο αυτού 
που θα έπρεπε να υπαγορεύει η κλιματική δικαιοσύνη. 

Οι καπιταλιστικές πολιτικές για το κλίμα που στοχεύουν στο 
αποτύπωμα άνθρακα της μαζικής κατανάλωσης αφήνουν 
στη σκιά το πολύ μεγαλύτερο αποτύπωμα άνθρακα της πο-
λυτελούς κατανάλωσης (σουπεργιώτ, ιδιωτικά τζετ, πολλα-
πλές κατοικίες, SUV, διαστημικός τουρισμός...). Το 50% των 
αεροπορικών ταξιδιών γίνεται από το πλουσιότερο 1%, αλλά 
μόνο το 1% της δράσης για το κλίμα στοχεύει στον τομέα των 
αεροπορικών εταιρειών. Το 1% εκμεταλλεύεται επίσης την 
αδιαφάνεια της οικονομίας για να αποκρύψει το αποτύπωμα 
άνθρακα των καπιταλιστικών επενδύσεών του. Εν όψει αυ-
τού, η μεγάλη αδικία είναι ότι το 50% (που έχει περιορισμένη 
ευθύνη για την υπερθέρμανση του πλανήτη!) θα χρησιμο-
ποιήσει μόνο το ένα δέκατο τρίτο του προϋπολογισμού για 
τον άνθρακα το 2030, τον οποίο θα δικαιούνταν αν τηρού-
νταν η αρχή των “διαφοροποιημένων ευθυνών”. Αυτή η αδι-
κία επιτείνεται από το γεγονός ότι ο ιμπεριαλισμός αρνείται 
να αποζημιώσει τις “απώλειες και ζημιές” στον Νότο και δεν 
τηρεί τη δέσμευση να καταβάλλει εκατό δισεκατομμύρια 
δολάρια ετησίως στο Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα. Ωστόσο, 
η αδικία σε όφελος των πλουσίων στο Βορρά και στο Νότο 
επηρεάζει σε διαφορετικό βαθμό όλες τις λαικές τάξεις. Το 
50% βρίσκεται σε σχετικά παρόμοια κατάσταση: μέχρι το 
2030, σε τέσσερις από τις πέντε μεγάλες χώρες εκπομπής 
(ΗΠΑ, ΕΕ, ΛΟ, Κίνα) οι εκπομπές του φτωχότερου 50% θα 
παραμείνουν λίγο πάνω ή λίγο κάτω από τους 2,3 τόνους 
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Κάθε χρόνο, η διεθνής ημέρα αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών 
αποτελεί στιγμή κλειδί, για να γίνουν ορατοί οι φεμινιστικοί αγώνες 
κατά του πατριαρχικού καπιταλισμού, ο οποίος προσπαθεί συνεχώς 

να βρίσκει νέους τρόπους για να μας καταπιέζει και να μας εκμεταλλεύεται. 
Με την υγειονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία του covid-19 και που 
προστέθηκε στην οικονομική κρίση και στις επιθέσεις των συντηρητικών 
κυβερνήσεων ενάντια στα δικαιώματα των γυναικών, η διεθνής κινητοποί-
ηση σε αυτή την ημέρα γίνεται ακόμα πιο σημαντική και επείγουσα.

Η πανδημία προώθησε μια κρίση σε διάφορες πλευρές της ανθρώπινης 
ζωής και έδειξε με σαφήνεια, ιδιαίτερα όταν εφαρμόστηκαν υγειονομικά 
μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης, ότι οι εργασίες που είναι αληθινά ουσι-
αστικές είναι αυτές που είναι απαραίτητες για την ίδια τη ζωή. Με τη φυσική 
αποσταστασιοποίηση, οι γυναίκες περιορίστηκαν στον οικιακό χώρο του 
νοικοκυριού και έχασαν και την απασχόλησή τους που, έστω και επισφα-
λώς, τους έδινε κάποιο εισόδημα. Ταυτόχρονα, το υπέρβαρος εργασίας 
στη φροντίδα της οικογένειας αυξήθηκε σημαντικά. Το ίδιο και η βία και οι 
γυναικοκτονίες, ως ένας τρόπος για να επιβληθεί ακριβώς στις γυναίκες 
αυτό το πρόσθετο βάρος. Η πανδημική κρίση ανέδειξε το ότι η εργασία της 
κοινωνικής αναπαραγωγής βρίσκεται στο κέντρο των εναλλακτικών για τη 
διαχείριση της κρίσης αυτής και για να βρεθούν λύσεις, αλλά ταυτόχρονα 
ενέχει και τον κίνδυνο εμβάθυνσης και κρυστάλλωσης των ρόλων των γυ-
ναικών στην πραγματοποίησή της.

Ως αντίβαρο, οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο δημιούργησαν και ενίσχυσαν 
τα δίκτυα αλληλεγγύης και αμοιβαιότητας, τις μορφές προστασίας και 
καταγγελίας του τύπου αυτού βίας, καθώς και μορφές αντίστασης στην 
πείνα, στη φτώχεια, και στη στέρηση δικαιωμάτων, που επιδείνωσε η παν-
δημία. Πρωτοβουλίες σε σχέση με την καλλιέργεια, την παραγωγή και την 
κατανομή της διατροφής και του υγειονομικού προστατευτικού υλικού, η 
αντικατάσταση φυσικών συνευρέσεων από διαδικτυακές, η δημιουργία 
μηχανισμών αυτοπροστασίας, ήταν πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων, που 
εφαρμόστηκαν με την προώθηση των γυναικών. Επιπλέον, οι αγώνες που 
τις συνέχισαν ενεργητικά οι γυναίκες και μέσα στην πανδημία επέτρεψαν 
να υπάρξουν σημαντικές νίκες, όπως η νομιμοποίηση της έκτρωσης φέτος 
στην Κολομβία και προηγουμένως στην Αργεντινή και σε ορισμένες πολι-
τείες του Μεξικού. Επίσης, οι γυναίκες, που αποτελούν σημαντικό μέρος 
των «ουσιαστικών εργαζομένων» (υγειονομικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί, 
κλπ.), δεν δίστασαν να ξεκινήσουν απεργίες για να στηρίξουν τις συνθήκες 
εργασίας τους.

Η ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία άγγιξε ιδιαίτερα τις γυναίκες. Οι γυναίκες 
και τα παιδιά τους αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα του ήδη άνω του 
ενός εκατομμυρίου προσφύγων που έχει φύγει από τη χώρα. Ταυτόχρονα, 
οι νέες γυναίκες ιδιαίτερα παίρνουν ενεργά μέρος στην ένοπλη και άοπλη 
άμυνα της χώρας τους. Οι γυναίκες επίσης παίζουν κρίσιμο ρόλο για την 
κινητοποίηση των κοινοτήτων της διασποράς και παίζουν επίσης πρωταγω-
νιστικό ρόλο και στο αντιπολεμικό κίνημα στη Ρωσία.

Η 8 Μάρτη φέτος θα είναι πολύ σημαντική για να διασωθούν οι εναλλακτι-
κές που δημιουργήθηκαν σε όλες αυτές τις χρονιές στέρησης, τονίζοντας 
το ρόλο που έπαιξε η απεργία γυναικών για την ορατότητα της εργασίας της 
κοινωνικής αναπαραγωγής.

Καταλαμβάνουμε τους δρόμους, τα κοινωνικά δίκτυα και όλους τους χώ-
ρους όπου μπορούν να διεξάγονται οι αγώνες μας. 

    Θέλουμε να ζήσουμε χωρίς 
ματσισμούς, χωρίς βία, με την αναγνώριση της εργασίας μας και 

με ισότητα!

Ζήτω η Διεθνής ημέρα αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών!
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ση της καταστροφής, κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου, 
περιουσιολόγιο, κατάργηση των φορολογικών παραδείσων, 
φορολόγηση των μεγάλων κληρονομιών, φορολόγηση των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, επαναφορά της προοδευ-
τικής φορολογίας σύμφωνα με το σύστημα που ίσχυε στις 
Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του New Deal (έκπτωση 
95% στο χαμηλότερο εισοδηματικό κλιμάκιο).

3. “Η δημοκρατία για να ανακτήσουμε τον έλεγχο της ζωής 
μας, για να φροντίσουμε τους ανθρώπους και τη Γη.

Οικοφεμινισμός: Να βάλουμε στο επίκεντρο τη φροντίδα για 
τον άνθρωπο και για ό,τι ζει, να αναγνωρίσουμε και να εκτι-
μήσουμε το έργο της υγείας, της εκπαίδευσης, της φροντί-
δας των ηλικιωμένων ή/και των εξαρτημένων ατόμων, της 
φροντίδας των παιδιών, της αποκατάστασης των οικοσυστη-
μάτων, όλων των δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για 
τη ζωή και που εκπέμπουν ελάχιστα και που σήμερα αφανί-
ζονται και απαξιώνονται από τον πατριαρχικό καπιταλισμό- 
δικαίωμα στην ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση στην 
άμβλωση και την αντισύλληψη, αγώνας ενάντια στη σεξιστι-
κή και σεξουαλική βία.

Δημοκρατία: υποχρέωση λαϊκής διαβούλευσης για έργα με 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις (εξορυκτική δραστηριότητα, 
αποζημίωση...). Έλεγχος και δικαίωμα βέτο των εργαζομέ-
νων για την οργάνωση, το περιεχόμενο και τον σκοπό της ερ-
γασίας (κατά της προγραμματισμένης απαξίωσης, προιόντα 
επισκευάσιμα και ανακυκλώσιμα...). Δικαιώματα ελέγχου και 
βέτο των αυτοχθόνων πληθυσμών και των αγροτικών κοινο-
τήτων στα εδάφη και τους πόρους τους.

4. «Παράγουμε λιγότερο, δουλεύουμε λιγότερο, ζούμε κα-
λύτερα». Κατάργηση των άχρηστων (διαφήμιση, αναλώσιμα 
gadgets) ή επιβλαβών (εξοπλισμοί, επιταχυνόμενη απαξίω-
ση) προιόντων. Πόλεμος κατά του πολέμου και του μιλιτα-
ρισμού. Κατάργηση των στρατών, ταυτόχρονα πελατών και 
ένοπλου βραχίονα του απολιθωμένου κεφαλαίου ενάντια 
στο λαό. Μέγιστη τοπικοποίηση της παραγωγής για την 
εξάλειψη των κοινωνικά άχρηστων μεταφορών. Απόλυτη 
εγγύηση της συλλογικής ανασυγκρότησης χωρίς απώλεια 
μισθών για τους εργαζόμενους/ες σε κοινωνικά και οικολογι-
κά χρήσιμες δραστηριότητες, κάτω από εργατικό έλεγχο. Να 
σταματήσει η καταναλωτική αποξένωση σαν μίζερη αποζη-
μίωση για τις μίζερες ανθρώπινες σχέσεις. Μη έμφυλη κατα-
νομή και κοινωνικοποίηση των καθηκόντων. Όταν οι υλικές 
συνθήκες για μια άνετη ζωή είναι εγγυημένες για όλους, ο 
χρόνος, οι κοινωνικές σχέσεις και η βύθιση στη φύση είναι ο 
πραγματικός πλούτος. Επανεκκίνηση του αντιπαραγωγικού 
αγώνα για τη ριζική συλλογική μείωση του χρόνου εργασίας, 
χωρίς απώλεια μισθού ή εντατικοποίηση του ρυθμού. Μόνο 
μια πολιτική που θα είναι αποφασιστικά προσηλωμένη σε 
έναν νέο, πραγματικά ανθρώπινο πολιτισμό μπορεί να δη-
μιουργήσει τις κοινωνικές συνθήκες που θα ευνοήσουν τη 
μεγάλης κλίμακας αμφισβήτηση των μη βιώσιμων ατομικών 
συμπεριφορών, ιδίως στον τομέα του ελεύθερου χρόνου και 
της διατροφής (ειδικότερα με δραστική μείωση της κατανά-
λωσης κρέατος).

5. “Αφοπλίζουμε τους άνδρες που δεν τους αρέσει η ζωή”. 
Δεν θα βγούμε από τον καπιταλισμό, δεν θα σταματήσουμε 
την καταστροφή πολλαπλασιάζοντας τις εναλλακτικές τοπι-
κές εμπειρίες. Η σωτηρία του κλίματος και της βιοποικιλότη-
τας θα παραμείνει μια χίμαιρα όσο το κεφάλαιο κρατάει στο 
χέρι του τους τομείς-κλειδιά. Αυτά πρέπει να κοινωνικοποι-

ηθούν μέσω της απαλλοτρίωσης, ξεκινώντας από την ενέρ-
γεια και τη χρηματοδότηση. Η απάντηση στην πρόκληση του 
δημοκρατικού σχεδιασμού που είναι απαραίτητος σε όλα 
τα επίπεδα (από το τοπικό έως το παγκόσμιο) με σεβασμό 
των “διαφοροποιημένων ευθυνών” απαιτεί την κατάκτηση 
της εξουσίας και την οικοδόμηση ενός νέου τύπου δικτύου 
εξουσίας, που θα βασίζεται στην κινητοποίηση των λαϊκών 
τάξεων και θα ελέγχεται από αυτές. Ένα δίκτυο εξουσίας 
εμπνευσμένο από την εμπειρία της Παρισινής Κομμούνας 
για την ανάκτηση του δημοκρατικού ελέγχου της παραγω-
γής της κοινωνικής ύπαρξης, τη δίκαιη μείωση των εκπο-
μπών για όλους/ες, την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων 
και την εξασφάλιση μιας άνετης ζωής με μικρή κατανάλωση 
ενέργειας για όλους.

8. Οικοδόμηση μιας οικοσοσιαλιστικής 
ηγεμονίας

Η “Συμβολή στην εκπόνηση ενός οικοσοσιαλιστικού προ-
γράμματος στο πλαίσιο της αναγκαίας μείωσης της παγκό-
σμιας υλικής παραγωγής” δεν είναι μια καθαρή άσκηση 
προπαγάνδας, αλλά ένας οδηγός δράσης. Η δράση απαιτεί 
μια στρατηγική υπόθεση. Είναι κοινοτοπία να πούμε ότι ο 
τρόπος παραγωγής της κοινωνικής ύπαρξης δεν θα αλλάξει 
χωρίς τη συνειδητή συμμετοχή των παραγωγών. Πώς θα εκ-
παιδεύσουμε τους εργαζόμενους/ες να αντιμετωπίσουν την 
παραγωγιστική τρέλα από την οποία εξαρτάται η καθημερινή 
τους ύπαρξη; Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Η απάντηση 
μπορεί να έρθει μόνο από τους αγώνες και τη σύγκλιση των 
αγώνων. Πρέπει να δουλέψουμε συστηματικά πάνω σε αυτό, 
πράγμα που συνεπάγεται τη δημιουργία στα κοινωνικά κινή-
ματα ομάδων αγωνιστών, ικανών να ανταλλάσσουν και να 
συσσωρεύουν εμπειρίες, γνώσεις και τεχνογνωσία. Παρά 
την πολύ αμυντική κατάσταση, η στρατηγική αυτή πρέπει 
να συνδυαστεί με μια φιλόδοξη μάχη για την ηγεμονία στην 
κοινωνία. Η διπλή ιστορική αποτυχία της σοσιαλδημοκρατίας 
και του σταλινισμού έχει σίγουρα βυθίσει το σοσιαλιστικό εγ-
χείρημα σε βαθιά κρίση. Όμως το ηθικό μήνυμα που ανέκα-
θεν στήριζε αυτό το έργο μπορεί να έχει μεγαλύτερη απήχη-
ση από ποτέ, για τον απλούστατο λόγο ότι η οικολογική κρίση 
υπονομεύει την υγεία μας και θέτει σε κίνδυνο την επιβίωσή 
μας και την επιβίωση των παιδιών μας. Ο καπιταλισμός πνίγει 
τον κόσμο, την ομορφιά του, τον πλούτο του “στα παγωμένα 
νερά του εγωιστικού υπολογισμού”. Η συνεχής καταγγελία 
αυτής της παράλογης και τρομακτικής πραγματικότητας 
μπορεί κατά περίπτωση να μετατραπεί σε μαζική κλίμακα σε 
μια ισχυρή κατηγορηματική επιταγή που ανοίγει κενά στην 
ταξική συνεργασία των “φιλοαναπτυξιακών” συνδικαλιστι-
κών ηγεσιών. Μόνο η τύχη θα αποφασίσει το πότε. Μπορού-
με μόνο να προετοιμαστούμε γι’ αυτό. Οι πιθανότητες επιτυ-
χίας θα εξαρτηθούν από την ασυμβίβαστη ριζοσπαστικότητα 
των αγώνων εκείνων που βρίσκονται πρακτικά στην πρώτη 
γραμμή του οικοσοσιαλιστικού αγώνα σήμερα: της νεολαίας, 
των ιθαγενών, των αγροτών και των γυναικών.

Διεθνής Επιτροπή της 4ης Διεθνούς

23 Φεβρουαρίου 2022

1“Η παγκόσμια οικονομία σε έναν πλανήτη σε κρίση: διαταραχές του 
εφοδιασμού, πληθωρισμός, οικονομικός πυρετός. Αυξανόμενες ανι-
σότητες, αντίσταση και λαϊκά αιτήματα” https://fourth... και “Στοιχεία 
για την παγκόσμια γεωστρατηγική κατάσταση” https://fourth... .
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Ο καπιταλισμός, μέσα από την εκμε-
τάλλευση της μισθωτής εργασίας σε 
παγκόσμιο επίπεδο, επέτρεψε την αύ-
ξηση της παραγωγής εμπορευμάτων 
και την πραγματοποίηση υπηρεσιών 
με περιβαλλοντικά αμέτρητο κόστος. 
Η καταστροφική αυτή τάση ενισχύθηκε 
ιδιαίτερα από την εντατικοποίηση δια-
δικασιών όπως η αγροτική παραγωγι-
κότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η 
καρκινογενής εκτίναξη του εξορυκτικι-
σμού. Τα υλικά οφέλη από την ιστορική 
αυτή διαδικασία υπεραντισταθμίζονται 
σήμερα από τις αρνητικές επιπτώσεις 
της στη συνολική ζωή, όχι μόνο των 

ανθρώπινων όντων, αλλά και όλων 
των όντων. Ταυτόχρονα, η εκθετική 
ανάπτυξη του καπιταλισμού παράγει 
ένα νέο κύμα ανισοτήτων στο χώρο της 
ενέργειας, των εισοδημάτων και της 
πρόσβασης στα βασικά αγαθά σε όλο 
τον κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να 
εξεταστεί η ανάπτυξη της περιβαλλο-
ντικής καταστροφής στη Λατινική Αμε-
ρική για δύο λόγους. Από τη μια, είναι 
η κλιματική αλλαγή που, σε μια τόσο 
ευάλωτη περιοχή με τόσες πολιτικές 
εντάσεις, αποκτάει προτεραιότητα στην 

προοπτική των σοσιαλιστών. Από την 
άλλη, η επιδείνωση των επιπτώσεων 
του εξορυκτικισμού μας αναγκάζει να 
ξαναθέσουμε σε ηπειρωτικό επίπεδο 
το σχέδιο χειραφέτησης που θέλουμε 
να οικοδομήσουμε.

Η κλιματική αλλαγή στη 
Λατινική Αμερική

Η κλιματική αλλαγή είναι μια παγκόσμια 
διαδικασία που πλέον δεν αμφισβητεί-
ται από την επιστημονική κοινότητα. 
Η κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής 
είναι η συγκέντρωση «αερίων του θερ-

μοκηπίου» (ΑΘ) στην ατμόσφαιρα ως 
επίπτωση της καύσης ορυκτών καυσί-
μων. Οι ρύποι αυτοί προέρχονται από 
την υλική βάση της παγκόσμιας οικονο-
μίας: κατά συνέπεια, η σταθεροποίηση 
ή μείωση των εκπομπών ΑΘ αποτελεί 
μία από τις μεγαλύτερες σημερινές 
προκλήσεις, καθώς προϋποθέτει μια 
αλλαγή στην ίδια τη βασική οικονομική 
μήτρα. Από την άποψη αυτήν, το υπό-
δειγμα επέκτασης και ανάπτυξης στο 
οποίο βασίζεται το οικοκτόνο καπιταλι-
στικό σύστημα αποτελεί το κύριο εμπό-
διο για τον περιορισμό των εκπομπών 
άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Στη Λατινι-
κή Αμερική αντιμετωπίζουμε μια σειρά 
από ειδικά προβλήματα που πηγάζουν 
από τους ακόλουθους δείκτες, γεγονό-
τα και τάσεις:

• Το 2016, οι παγκόσμιες εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου έφτασαν 
τους 50 γιγατόννους (Gt ισοδύνα-
μου CO2) και η Λατινική Αμερική 
και η Καραϊβική είχαν εκπέμψει 4,2 
Gt CO2 την ίδια χρονιά. Δηλαδή, η 
Λατινική Αμερική συμμετείχε κατά 
8,3% στις παγκόσμιες εκπομπές 
CO2 στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της CEPAL (Οικονο-
μική Επιτροπή για τη Λατινική Αμε-
ρική και την Καραϊβική).

• Με βάση την οικονομική ανάπτυξη 
της Λατινικής Αμερικής, η ετήσια 
αύξηση των συνολικών εκπομπών 
της φτάνει στο 1%.

• Η διάρθρωση των εκπομπών της 
περιοχής διαφέρει από τη διάρ-
θρωση των παγκόσμιων εκπο-
μπών. Το 70% των εκπομπών στον 
πλανήτη προέρχονται από τον 
ενεργειακό τομέα: στην περιοχή 
μας, αντίθετα, η συμμετοχή του 
ενεργειακού τομέα είναι 45%, ενώ 
της γεωργίας και της κτηνοτρο-
φίας είναι 23%. Το γεγονός ότι το 
19% των εκπομπών στη Λατινική 
Αμερική και Καραϊβική προέρχεται 
από την αλλαγή χρήσης του εδά-
φους σημαίνει πως είναι σημαντι-
κό το καθήκον του να σταματήσει η 
αποψίλωση των δασών.

• Στη Λατινική Αμερική και την Κα-
ραϊβική, οι εκπομπές όλων των το-
μέων συνεχίζουν να αυξάνουν και, 
όπως συμβαίνει και στον υπόλοιπο 
κόσμο, η κύρια αύξηση παρατηρεί-
ται στον τομέα της ενέργειας και, 
στο εσωτερικό του, ιδιαίτερα στις 
μεταφορές.

Από την άποψη αυτήν, η περιοχή έχει 

περιληφθεί στις διεθνείς συμφωνίες 
που υποτίθεται ότι συγκρατούν, ανε-
παρκώς, την κλιματική κρίση: Συμφω-
νία του Παρισιού, Πράσινο Ταμείο για 
το Κλίμα, και διάφοροι πόροι που έχουν 
ως στόχο να προσφέρουν δυνατότητες 
απάλυνσης και προσαρμογής και που 
αφιερώνονται σε διεθνή αντισταθμί-
σματα μετατρεπόμενα σε πιστώσεις 
(πιστώσεις άνθρακα). Τέλος, σε σχέση 
με τις εθνικά καθορισμένες συμβολές 
(ΕΚΣ), η κάθε χώρα ορίζει το επίπεδο 
εκπομπών που θα προσπαθήσει να πε-
τύχει στην επόμενη πενταετία.

Οι διεθνείς διαπραγματεύσεις 
της Συμφωνίας του Παρισιού 
και οι πρόοδοί τους

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης 
των Μερών της Συμφωνίας-πλαίσιο 
του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή 
(COP25), στη Μαδρίτη το 2019, τα κύ-
ρια σημεία που συμφωνήθηκαν ήταν τα 
εξής:

• Μια μεγαλύτερη φιλοδοξία στην 
εξέταση των εθνικά καθορισμέ-
νων συμβολών (ΕΚΣ).

• Η ένταξη των ωκεανών και τομέων 
όπως η ηλεκτροκίνηση ή η κυκλι-
κή οικονομία στις διαπραγματεύ-
σεις.

• Η συμφωνία για τις αγορές άνθρα-
κα και τους κανόνες καταγραφής 
τους (άρθρο 6 της Συμφωνίας του 
Παρισιού).

• Η αναθεώρηση του Διεθνούς Μη-
χανισμού της Βαρσοβίας για τις 
Απώλειες και τις Ζημιές από τις 
Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλα-
γής.

• Το σχέδιο δράσης για το έμφυλο.

• Τα μέτρα παρέμβασης.

• Διευθετήσεις για τις δυνατότητες 
προσαρμογής και ανθεκτικότητας.

• Ενίσχυση του πλαισίου διαφάνειας 
για τα μέτρα και τη στήριξη, που εί-
χαν δημιουργηθεί κατά την COP21 
και τις εισηγήσεις της.

Στη συνεδρίαση με θέμα την ενέργεια, 
οι υπουργοί της Χιλής και της Κολομ-
βίας έθεσαν ως στόχο για τη Λατινική 
Αμερική και την Καραϊβική να φτάσει 
στο 70% η χρήση ενέργειας από ανα-
νεώσιμες πηγές ώς το 2030. Με πρω-
τοβουλία της Χιλής, η COP25 άνοιξε το 
ζήτημα των ωκεανών και της χρήσης 
της γης.

Όλα αυτά τα σημεία, που μπορούμε 
να τα θεωρήσουμε δεδομένα, είναι 
ανησυχητικά σε σχέση με τις επιπτώ-
σεις που μπορούμε να αναμένουμε σε 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο 
στην περιοχή. Έχουμε δει σήμερα πόσο 
οι προσπάθειες που γίνονται μέσα από 
την οικονομία της αγοράς για συγκρά-
τηση των προβλεπόμενων επιπτώσεων 
δεν έχουν αποτελέσματα και είναι απί-
θανο η λογική των συμφωνιών από τα 
πάνω, ανάμεσα σε κυβερνήσεις και σε 
επιχειρήσεις, να καταφέρουν να βελτι-
ώσουν την κατάσταση. Για να πάρουμε 
μια ιδέα, αρκεί να συγκρίνουμε την κα-
τάσταση των διαπραγματεύσεων με τις 
ακόλουθες προγνώσεις:

• Η αύξηση της θερμοκρασίας στην 
Κεντρική και τη Νότιο Αμερική 
προβλέπεται να είναι από +1,6°C 
ώς +4°C το 2100 σε σχέση με την 
περίοδο 1986-2005.

• Οι κλιματικές προβλέψεις, με μέσο 
επίπεδο εμπιστοσύνης, βλέπουν 
το επίπεδο βροχόπτωσης στην 
Κεντρική Αμερική να κυμαίνεται 
μεταξύ του -22% και του +7% στα 
τέλη του 21ου αιώνα. Για τη Νό-
τιο Αμερική, όμως, οι προβλέψεις 
είναι ετερογενείς και με χαμηλό 
επίπεδο εμπιστοσύνης: για παρά-
δειγμα, θεωρείται ότι οι βροχο-
πτώσεις θα μειωθούν κατά 22% 
στη βορειοανατολική Βραζιλία, 
αλλά θα αυξηθούν κατά 25% στο 
νοτιοανατολικό τμήμα της Νοτίου 
Αμερικής.

• Επιπλέον, στη Λατινική Αμερι-
κή και την Καραϊβική υπάρχουν 
κλιματικά φαινόμενα όπως η δι-
ατροπική σύγκλιση, το σύστημα 
μουσώνων της Βορείου και Νοτί-
ου Αμερικής, η νότια ταλάντωση 
El Niño, οι ταλαντώσεις του Ατ-
λαντικού Ωκεανού και οι τροπικοί 
κυκλώνες (IPCC, 2013a, 2013b). 
Σε αυτό το πλαίσιο, οι ετήσιες 
βροχοπτώσεις έχουν ήδη αυξηθεί 
στη νοτιοανατολική πλευρά της 
Νοτίου Αμερικής, σε τμήματα του 
πολυεθνικού κράτους της Βολιβί-
ας και στο βορειοανατολικό Περού 
και Ισημερινό, ενώ έχουν μειωθεί 
στη νοτιοκεντρική Χιλή και στη βο-
ρειοανατολική Βραζιλία, στο νότιο 
Περού και σε τμήμα της Κεντρικής 
Αμερικής και του Μεξικού (IPCC, 
2012, 2013a, Magrin και άλλοι, 
2007, 2014).

• Επίσης, κατά το δεύτερο ήμισυ 
του 20ου αιώνα υπήρξε σημαντι-

Η Λατινική Αμερική προς την COP26:

Κλιματική αλλαγή 
και εξορυκτικισμός
[Κείμενο που υιοθετήθηκε στην πρώτη συνεδρίαση 
της επιτροπής οικολογίας Λατινικής Αμερικής τον Ιούνιο 2021]
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κή υποχώρηση των παγετώνων 
(IPCC, 2012, 2013a, Magrin και 
άλλοι, 2007, 2014).

• Επιδείνωση στις ακτογραμμές. 
Για παράδειγμα, η διάβρωση των 
παραλιών και η λεύκανση των κο-
ραλλιών επιδρούν αρνητικά στους 
τοπικούς πόρους, όπως η αλιεία, 
και μειώνουν και την αξία των πα-
ραλιών ως τουριστικών προορι-
σμών.

• Πλημμύρες, θυελλώδεις παλίρ-
ροιες, διάβρωση και άλλοι κίνδυ-
νοι στις ακτογραμμές, που επιδει-
νώνονται και από την άνοδο του 
επιπέδου της θάλασσας, απειλούν 
ζωτικές υποδομές και εγκαταστά-
σεις που συμβάλλουν στη στήριξη 
της ζωής των τοπικών κοινοτήτων.

• Αυξημένες εισβολές μη αυτόχθο-
νων ειδών, όπως συμβαίνει με το 
σάργασσο στην Καραϊβική.

• Οικονομικές απώλειες από τη μει-
ωμένη αγροτική απόδοση.

• Απώλεια μαγκρόβιων δασών και 
κοραλλιογενών υφάλων εξαιτίας 
της ανόδου του επιπέδου της θά-
λασσας.

• Λεύκανση και οξίνιση του ωκεα-
νού.

• Πλήγματα στα δάση από τα ακραία 
φαινόμενα.

• Μείωση των διαθέσιμων γλυκών 
υδάτων εξαιτίας της μείωσης των 
βροχοπτώσεων και της διάβρω-
σης από αλατισμένο νερό.

• Πλημμύρες στις εγκαταστάσεις 
και στα καλλιεργημένα εδάφη στις 
ακτές.

• Μείωση του τουρισμού εξαιτίας 
της μεγαλύτερης συχνότητας και 
σοβαρότητας των ακραίων μετεω-
ρολογικών φαινομένων.

Οι πολιτικές των μεγάλων δυνάμεων 
δεν σταμάτησαν να επιμένουν στην 
ανάγκη συνέχισης της οικονομικής 
ανάπτυξης, ιδιαίτερα μετά την πανδη-
μία που έβαλε στην άκρη ορισμένους 
σημαντικούς τομείς. Είναι εξοργιστικό 
που η ορθοδοξία της ελεύθερης αγο-
ράς και του νεοφιλελευθερισμού δεν 
είναι διατεθειμένη να επαναδιατυπω-
θεί ούτε καν στο ελάχιστο. Σε καμία 
χώρα δεν εντάσσεται στην οικονομική 
πολιτική ούτε καν μια διάθεση να προ-
στεθεί η παρέμβαση του κράτους στην 

οικονομία κάπως ισχυρότερα ώστε να 
συγκρατηθεί η καταστροφή. Είναι άρα-
γε αλήθεια ότι οι αναπτυσσόμενες χώ-
ρες χρειάζεται να αναπτυχθούν περισ-
σότερο για να μπορέσουν να λύσουν 
τα οικονομικά και κοινωνικά τους προ-
βλήματα και να μειώσουν την απόκλι-
ση εισοδημάτων, τεχνολογίας και υπο-
δομών σε σχέση με τις αναπτυγμένες 
οικονομίες; Το αδιέξοδο αυτό εμφα-
νίζεται στις χώρες της Λατινικής Αμε-
ρικής σε σχέση με τον εξορυκτικισμό 
που, ενώ δημιουργεί ενίοτε οικονομικά 
οφέλη, οι επιπτώσεις του επιδεινώνουν 
μακροχρόνια τις συνθήκες ζωής του 
πληθυσμού και το περιβάλλον.

Λατινική Αμερική και 
Καραϊβική, COP26 και 
μαζικοί αγώνες

Απέναντι στην κατάσταση αυτή, η Συν-
διάσκεψη των Μερών για την Κλιματική 
Αλλαγή (COP26) που προγραμματίζε-
ται για τη Γλασκόβη στα τέλη της χρο-
νιάς έχει ήδη θέσει ένα αναγκαστικό 
πολιτικό και μιντιακό πλαίσιο σε όλο τον 
κόσμο, έστω και αν θα είναι προβλε-
πτά απογοητευτικό. Όμως, η κλιματική 
κρίση είναι ένα κοινωνικοπολιτικό ζή-
τημα πλανητικής κλίμακας. Η ανάδυση 
Παγκόσμιων Ημερών Απεργίας για το 
Κλίμα, με εκατομμύρια συμμετέχοντες 
από δεκάδες χώρες, που κινητοποιού-
νται από το 2019, βρίσκεται στο επίκε-
ντρο των διεθνών συζητήσεων. Το νέο 
αυτό στοιχείο μας επιτρέπει, και απαι-
τεί, να αλλάξουμε τον προπαγανδιστικό 
μας λόγο.

Η ζύμωση θα πρέπει να αρχίσει να επα-
ναπροσανατολίζει τους σημερινούς 
αγώνες που αναπτύσσονται στη Λατι-
νική Αμερική προς μία πιο πλανητική 
αντίληψη, που εκφράζεται στην Ευρώ-
πη, στην Ασία και στη Βόρειο Αμερική. 
Και να συνδέσει την παγκοσμιοποιημέ-
νη αυτή αντίληψη με τους συγκεκριμέ-
νους αγώνες που γίνονται στην ήπειρό 
μας.

Για την 4η Διεθνή η πρότασή μας σε 
σχέση με το κλιματικό ζήτημα στη Λα-
τινική Αμερική πρέπει να ξεκινήσει από 
τη σύνδεσή της με την ιθαγενή αγροτι-
κή αντίσταση, που διεκδικεί τις σοδειές 
της, τις πρακτικές της, την ταυτότητα 
και εθνικότητά της, και που προσκρούει 
αντικειμενικά στη μαζική αποψίλωση 
των δασών, στις εγκληματικές πυρκα-
γιές, στα μεταλλαγμένα, στις εκτετα-
μένες μονοκαλλιέργειες, δηλαδή στα 
καπιταλιστικά σχέδια και πράξεις.

Βλάβες του εξορυκτικισμού 
(κύριες εκμεταλλεύσιμες 
πρώτες ύλες)

Πέρα από τη λεπτή κατάσταση στην 
οποία μας αφήνει η κλιματική αλλαγή 
στην περιοχή, έχουμε και ένα βαθύ 
πρόβλημα που ανάγεται στη διαδικα-
σία της αποικιοποίησης και στην υπο-
ταγή των οικονομιών μας στα συμφέ-
ροντα των ιμπεριαλιστικών χωρών: 
είναι η εξόρυξη πρώτων υλών μαζί με 
την εντατική γεωργική, κτηνοτροφική 
και αλιευτική παραγωγή. Για το λόγο 
αυτόν, η σημασία μιας ραδιογραφίας 
και μιας ανάλυσης της πρωτογενούς 
οικονομίας στη Λατινική Αμερική είναι 
πρωταρχικά πολιτική, καθώς είναι από 
την ανάπτυξη αυτών των δραστηριο-
τήτων που πηγάζουν οι κοινωνικοπερι-
βαλλοντικές διενέξεις που έχουν πάρει 
κεντρικό ρόλο σε πρακτικά όλες τις χώ-
ρες της περιοχής.

Η κριτική διανόηση της ηπείρου γενικά 
θεωρεί πέντε τύπους εξορυκτικισμού 
ως παρόντες και οξυμένους στη Λατι-
νική Αμερική:

1. Ορυκτός, ενεργειακός, δασικός και 
υδρολογικός εξορυκτικισμός. Αυτός 
συνίσταται στην εξόρυξη πρώτων 
υλών σε μεγάλους όγκους και με 
γρήγορη και εντατική μορφή πα-
ραγωγής. Πάνω από το 75% των 
πρώτων υλών που εξορύσσονται 
στη Λατινική Αμερική εξάγονται, ενώ 
περνούν από ελάχιστη επεξεργασία 
για να μειωθεί το κόστος τους. Αυτός 
ο τύπος εξόρυξης «επιτρέπεται» από 
τις παραχωρήσεις, τις άδειες εκμε-
τάλλευσης και τις διεθνείς συμφωνί-
ες που ανέχονται την καταλήστευση 
με την υπόσχεση οικονομικής ανά-
πτυξης.

2. Ιδιοποίηση και απαλλοτρίωση εδα-
φών για παραγωγή. Αυτό συνίσταται 
στον έλεγχο του εδάφους και των 
πόρων που βρίσκονται σε αυτό. Η λο-
γική δεν είναι μόνο η εξόρυξη αλλά 
και ο έλεγχος. Για παράδειγμα, οι 
φυτείες με μονοκαλλιέργεια ή και για 
ξυλεία. Το 70% του νερού αφιερώ-
νεται σε αυτόν τον τύπο γεωργικής, 
δασικής και κτηνοτροφικής παραγω-
γής.

3. Αστικοποίηση (αστικός εξορυκτικι-
σμός). Η αστικοποίηση δεν είναι μια 
φυσική διαδικασία επέκτασης, είναι 
μια διαδικασία που καθορίζεται από 
τη λογική της αγοράς. Η πλειονότη-
τα των πόλεων στη Λατινική Αμερική 
δεν είναι μέρη όπου ζει κανείς αξιο-

πρεπώς, γιατί δεν διαθέτουν βασικές 
υπηρεσίες όπως νερό, ασφαλή στέ-
γη ή ηλεκτρικό. Οι πόλεις που οικοδο-
μούνται δεν επιτρέπουν αξιοπρεπή 
διαβίωση. Οι περιφέρειες της πόλης 
έχουν προβλήματα ανισότητας, φτώ-
χειας και βίας, που οξύνονται.

4. Μεγα-υποδομές. Δρόμοι, φράγματα, 
υδροηλεκτρικά, αιολικά πάρκα, κλπ. 
Είναι παραδείγματα προγραμμάτων 
που δικαιολογούνται με μια οικονο-
μική ανάπτυξη που θα μας πλησίαζε 
προς τις αναπτυγμένες οικονομίες. 
Τα μεγα-προγάμματα αυτά είναι οι-
κοκτόνα και δεν προσφέρουν πιο 
αξιοπρεπή ζωή.

5. Βιοεμπορευματοποίηση. Είναι η ιδι-
οποίηση του οικονομικού οφέλους 
από ένα οικοσύστημα, με εμπορευ-
ματοποίηση της φύσης και των στοι-
χείων της. Για παράδειγμα, προστα-
τευμένες φυσικές περιοχές ή δάση 
επί πληρωμή των περιβαλλοντικών 
τους υπηρεσιών (αγορά άνθρακα): 
ένα οικοσύστημα περικλείεται για να 
αποδώσει κέρδος, ένα οικοσύστημα 
προστατεύεται για να εξορυχθεί μια 
οικονομική αξία από αυτό.

Οι 5 αυτοί τύποι, παρότι προβληματικοί 
εξαιτίας της έκτασής τους, είναι ωστό-
σο χρήσιμοι για να καταλάβουμε τις 
τάσεις των οικονομιών μας και τις συ-
σχετίσεις τους. Όμως, είναι σημαντικό 
να επικεντρωθούμε, καταρχάς, στην 
πρώτη θεώρηση, γιατί είναι οι αυστηρά 
οικονομικές μορφές που εξορύσσουν 
φυσικά αγαθά χωρίς μεγάλη προστιθέ-
μενη αξία.

Οι πρωτογενείς οικονομικές δραστη-
ριότητες στη Λατινική Αμερική (μεταξύ 
τους και οι εξορύξεις) αντιπροσωπεύ-
ουν το υψηλότερο ποσοστό παγκοσμί-
ως, φτάνοντας το 2017 να αποτελούν 
το 37% της οικονομίας όλης της περι-
οχής. Ένα από τα κύρια σημεία είναι ότι 
οι εξαγωγές προς την παγκόσμια αγο-
ρά αυτών των αγαθών χωρίς μεγάλη 
επεξεργασία έχει αυξηθεί εξαιρετικά, 
μεταξύ άλλων στα τελευταία χρόνια και 
από τη μεγάλη ζήτηση πρώτων υλών 
από την Κίνα.

Τα έσοδα αυτά από τις εξαγωγές φυ-
σικών πόρων κράτησαν στα πρόσφατα 
χρόνια την οικονομική ανάπτυξη πολ-
λών χωρών της περιοχής. Ιδιαίτερα, 
τα ορυχεία και το πετρέλαιο χρημα-
τοδότησαν την ανάπτυξη διάφορων 
λατινοαμερικάνικων οικονομιών, που 
έτσι εξαρτήθηκαν από τις εξορυκτικι-
στικές βιομηχανίες για να εξασφαλί-

σουν τα επίπεδα ανάπτυξης, όπως και 
για να χρηματοδοτήσουν προγράμμα-
τα αναδιανομής του πλούτου, χωρίς 
να αναγκαστούν να αγγίξουν τις με-
γάλες περιουσίες. Είναι σημαντικό να 
αναφέρουμε ότι οι τιμές των πρώτων 
υλών ωφέλησαν κυβερνήσεις τόσο 
της αριστεράς όσο και της δεξιάς (στο 
Μεξικό, οι τιμές του πετρελαίου ενίσχυ-
σαν τις συντηρητικές κυβερνήσεις). Και 
αξίζουν να αναφερθούν στη Λατινική 
Αμερική ειδικότερα μερικές προοδευ-
τικές κυβερνήσεις, όπως της Βραζιλί-
ας και της Βολιβίας, που εκτίναξαν την 
εξάρτησή τους από τον τοπικό εξορυ-
κτικισμό σε παρανοϊκά επίπεδα.

Αυτό κατέστη δυνατόν επειδή η πα-
γκόσμια εξόρυξη υλών τριπλασιάστηκε 
στις τέσσερεις τελευταίες δεκαετίες 
και καθώς οι πρώτες ύλες διατήρησαν 
υψηλές τιμές στην αγορά. Η κατάσταση 
αυτή, ενώ ενισχύει την εξάρτηση των 
χωρών μας από τον παγκόσμιο κατα-
μερισμό της εργασίας, ενισχύει ταυ-
τόχρονα και την κλιματική αλλαγή και 
την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η εξάρ-
τηση μεταφράζεται και σε επιδείνωση 
του εδάφους στις εξαρτημένες χώρες 
και σε αύξηση της κατανάλωσης στις 
πιο πλούσιες χώρες του κόσμου, που 
τώρα κατά μέσον όρο καταναλώνουν 
δεκαπλάσιες πρώτες ύλες απ’ό,τι οι πιο 
φτωχές.

Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι, σε κοι-
νωνικούς όρους, το αποτέλεσμα στην 
περιοχή είναι ο πολλαπλασιασμός πε-
ριβαλλοντικών συγκρούσεων. Η περί-
πτωση της Κολομβίας το δείχνει ανη-
συχητικά, αφού ώς το 2017 το 41% των 
κοινωνικών διενέξεων, που καταγρά-
φει ο Άτλας της Κλιματικής Δικαιοσύ-
νης, είχαν να κάνουν με μεταλλευτικές 
διενέξεις.

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι η 
διαδικασία της πανδημικής κρίσης ενι-
σχύει ορισμένες από τις τάσεις αυτές 
(έστω και στο πλαίσιο εξασθένισης του 
παγκόσμιου εμπορίου), καθώς βαθαί-
νει η εξαγωγική πρωτογενοποίηση, με 
λιγότερες θέσεις εργασίας, μεγαλύτε-
ρη περιβαλλοντική επιδείνωση και με 
αύξηση της ανισότητας (βλ. CEPAL).

Πολιτική πρόταση και 
στρατηγική στη Λατινική 
Αμερική

Οι ζημιές του νεοφιλελευθερισμού: 
ιδιωτικοποιήσεις και 
εξορυκτικισμός

Είναι σαφές ότι ο νεοφιλελευθερισμός 
και ο εξορυκτικισμός δεν αποτελούν 

δύο ανταγωνιστικές αντιλήψεις δύο δι-
αφορετικών τύπων κυβερνήσεων στην 
περιοχή. Ο πρώτος είναι μια συγκρότη-
ση της οικονομίας που ωθεί την ελεύ-
θερη αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο και 
ο δεύτερος είναι, βασικά, ένας κλάδος 
της πρωτογενούς οικονομίας που έχει 
πάρει καρκινογενείς διαστάσεις.

Οι δύο αυτές στιγμές δεν είναι καθό-
λου αντιφατικές, αφού όταν εμφανίζε-
ται η εξορυκτικιστική εκτίναξη ο νεοφι-
λελευθερισμός συνεχίζει να λειτουργεί 
σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς να περι-
ορίζεται ούτε καν με τις υποτιθέμενα 
προστατευτικές πολιτικές αλά Τραμπ. 
Στην πραγματικότητα, θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι η αύξηση των τιμών των 
πρώτων υλών κατέστη δυνατή εξαιτί-
ας της δυναμικής που δημιούργησε ο 
νεοφιλελευθερισμός στην οικονομία 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η διαφο-
ρά που μπορούμε να εντοπίσουμε, σε 
πολιτικούς όρους, είναι μια άμβλυνση 
της φτώχειας από μέρους των προο-
δευτικών κυβερνήσεων με βάση μηχα-
νισμούς αναδιανομής κερδών από τις 
τιμές των commodities (πρώτων υλών) 
και ειδικών φορολογήσεων ορισμένων 
οικονομικών δραστηριοτήτων.

Το κύριο είναι να εντοπίσουμε και να 
καταγγείλουμε τις σχέσεις που υπάρ-
χουν ανάμεσα στο νεοφιλελευθερισμό 
και στις διαδικασίες περιβαλλοντικής 
καταστροφής, όπως είναι η νομιμοποί-
ηση της ιδιωτικοποίησης των κοινόχρη-
στων φυσικών περιοχών ή άλλοι μηχα-
νισμοί που διευκολύνουν την εξόρυξη 
πρώτων υλών για την τροφοδότηση 
της παγκόσμιας αγοράς.

Πρέπει να πάρουμε υπόψη μας το ότι η 
αγορά πρώτων υλών συνδέεται άμεσα 
με την πιο προχωρημένη οικονομία του 
καπιταλιστικού συστήματος, με έδρα 
την Silicon Valey. Δηλαδή η πίεση στις 
δικές μας περιοχές θα συνεχίσει να 
υπάρχει όσο οι κλάδοι της πιο προχω-
ρημένης τεχνολογικά οικονομίας, όπως 
η αγορά των πλατφορμών, των συ-
γκοινωνιών ή των φαρμακευτικών, θα 
συνεχίσουν να αναπτύσσονται χωρίς 
όρια. Και, δυστυχώς, είναι ακριβώς αυ-
τοί οι ίδιοι κλάδοι που αναζωογονούν 
τον καπιταλισμό μετά από την ύφεση 
και την πανδημία.

Αυτοί είναι και μερικοί από τους λόγους 
που εξηγούν γιατί, παρά το γεγονός 
ότι υπήρξαν μεταβάσεις ανάμεσα σε 
νεοφιλελεύθερες και σε προοδευτικές 
κυβερνήσεις, στη Λατινική Αμερική, 
ωστόσο οι εξορυκτικιστικές πολιτικές 
ενισχύθηκαν.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1. Ξημερώματα της 24ης Φεβρουαρίου 2022, ο ρωσικός 
στρατός άρχισε να εισβάλει στην Ουκρανία, βομβαρδίζο-
ντας το εσωτερικό της χώρας και διασχίζοντας τα βόρεια, 
ανατολικά και νότια σύνορά της, κατευθυνόμενος προς την 
πρωτεύουσα, Κίεβο. Η επίθεση αυτή έχει ήδη προκαλέσει 
πολλούς θανάτους, άμαχων και στρατιωτών. Ο ουκρανικός 
στρατός και ο πληθυσμός αμύνονται, πολλές πόλεις αντιστέ-
κονται στον εισβολέα. Εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανοί πή-
ραν το δρόμο της προσφυγιάς, αλλά η αντίσταση συνεχίζει. 
Ο ουκρανικός λαός αντιστέκεται, με όπλα και χωρίς όπλα..

Η αναγνώριση από το Κρεμλίνο, τρεις μέρες νωρίτερα, της 
«ανεξαρτησίας» των λεγόμενων «λαϊκών δημοκρατιών» του 
Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ και η επίσημη είσοδος του ρω-
σικού στρατού στα εδάφη αυτά ήταν απλώς το πρελούδιο 
μιας εισβολής που έχει σα στόχο την πλήρη καθυπόταξη της 
γειτονικής χώρας.

Είναι μια στρατιωτική εισβολή στο έδαφος ενός άλλοτε χρό-
νια καταπιεσμένου έθνους, από ένα ολιγαρχικό, αυταρχικό, 
ιμπεριαλιστικό και καπιταλιστικό καθεστώς, του οποίου ο 
στόχος είναι η παλινόρθωση της ρωσικής αυτοκρατορίας.

2. Ο Πούτιν ποτέ δεν έκρυψε τον μεγαλορώσικο εθνικισμό 
του και, από το 2014, πήρε συγκεκριμένα μέτρα για να πλή-
ξει την κυριαρχία της Ουκρανίας. Ο σοβινιστικός του ψευδο-
ιστορικός λόγος, με τον οποίο προσάπτει στην οκτωβριανή 
επανάσταση του 1917 ότι συγκρότησε «τρεις διακριτούς 
σλαβικούς λαούς: το ρώσικο, τον ουκρανικό και τον λευκο-
ρώσικο, αντί του μεγάλου ρωσικού έθνους», δεν είναι πρό-
σφατη επινόηση.

Η εισβολή στην Ουκρανία βρίσκεται στη συνέχεια της σοβι-
νιστικής και ιμπεριαλιστικής πολιτικής της Μεγάλης Ρωσίας, 
που ξεπήδησε σε διαφορετικό πλαίσιο και κατά φάσεις μετά 
τη διάλυση της ΕΣΣΔ: από τη χρήση του «ενεργειακού πολέ-
μου» (παίζοντας με τις τιμές και με τους εναλλακτικούς αγω-
γούς) έως την εργαλειοποίηση των συγκρούσεων εθνικών 
μειονοτήτων -όπως στη Μολδαβία (με τη συγκρότηση της 
«Δημοκρατίας της Υπερδνειστερίας» με τη στήριξη του ρώ-
σικου στρατού το 1990-91) και στη Γεωργία (με τη συγκρότη-
ση της «Δημοκρατίας της Απχαζίας» το 1992) και αργότερα 
τον πόλεμο με τη Γεωργία για τον έλεγχο της Νότιας Οσετίας 
(2008)- αλλά και με τους άμεσα κατασταλτικούς πολέμους 
όπως ο πόλεμος για την κατοχή της Τσετσενίας (1994-1996 
και 1999-2009). Κάθε φορά, ο στόχος είναι να στηριχτούν 
τα συμφέροντα του Κρεμλίνου ή να καταληφθούν εδάφη. 
Όμως συνολικά, οι δεκαετίες του Πούτιν (μετά το 2000) 
αντιστοιχούν στην (αν)οικοδόμηση ενός ισχυρού κράτους 
(ελεγχόμενου από τους ολιγάρχες) που εκσυγχρονίζει τη 
στρατιωτική του μηχανή, δημιουργώντας μια ευρωασιατική 
οικονομική ένωση -με τις στρατιωτικές της διαστάσεις. Μια 
νέα φάση ξεκίνησε το 2014 με την ουκρανική κρίση και την 
πτώση του Γιανουκόβιτς (που περιγράφηκε ως «φασιστικό 
πραξικόπημα» με την αιγίδα του ΝΑΤΟ) και ακολουθήθηκε 
από την προσάρτηση της Κριμαίας και τη δημιουργία των 
αποσχιστικών «Δημοκρατιών» στο ουκρανικό Ντονμπάς, οι 
οποίες ελέγχονται από φιλορώσους μισθοφόρους. Η στρα-
τιωτική στήριξη που δόθηκε στον Λουκατσένκο στη Λευ-
κορωσία ενάντια στη λαϊκή εξέγερση του 2020, όπως και 
η στρατιωτική επέμβαση (μέσω του ΟΣΣΑ -Οργάνωση του 
Συμφώνου για τη Συλλογική Ασφάλεια) για να «ομαλοποιη-
θεί» το Καζακστάν το Γενάρη φέτος, επέτρεψαν στον Πούτιν 
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Παρόλο που η υψηλή εξάρτηση των 
οικονομιών από την εξόρυξη πρώτων 
υλών που περιγράψαμε αποτελεί και, 
σε μεγάλο βαθμό, τη βάση της περι-
βαλλοντικής καταστροφής, πρέπει 
ωστόσο να συνειδητοποιήσουμε ότι 
δεν είναι απλώς ο ρόλος μας στην 
παγκόσμια αγορά που οδήγησε στην 
κατάσταση αυτή: είναι επιπλέον και ο 
ενεργός ρόλος του κράτους που ενί-
σχυσε την εξάρτησή μας.

Κατά τις πρόσφατες λατινοαμερικάνι-
κες προοδευτικές κυβερνήσεις, όταν 
αυξήθηκε η κρατική παρέμβαση, δεν 
πάρθηκαν μέτρα που να αμφισβητούν 
ή να ανακόπτουν έναν καπιταλισμό που 
στηρίζει την εξόρυξη, την εκποίηση, τη 
ρύπανση ή την καταστροφή της φύσης. 
Οι επιπτώσεις στη ζωή των ιθαγενών 
και αγροτικών πληθυσμών είναι ένα 
από τα υψηλά χρέη των προοδευτικών 
κυβερνήσεων, καθώς τα δικά τους εδά-
φη κατακτιούνται, ρυπαίνεται ο αέρας 
και το νερό τους και σε αυτούς είναι που 
ενισχύεται η φτώχεια και οι ασθένειες. 
Ο εξορυκτικισμός επιβάλλει, εκεί όπου 
εισβάλλει, τη βία με διάφορες μορφές, 
δημιουργώντας κοινωνικές συνθήκες 
που οδηγούν στον αλκοολισμό, στην 
πορνεία και στο εμπόριο ανθρώπων, 
καθώς και σε ρήξεις στο εσωτερικό του 
κοινωνικού και του οικογενειακού τους 
ιστού.

Οικοσοσιαλιστική στρατηγική 
στη Λατινική Αμερική: προς 
την COP26 και πιο πέρα

Η Λατινική Αμερική, όπως και οι χώρες 
από άλλες ηπείρους που έζησαν την 
αποικιοκρατία και υπέστησαν τη βίαιη 
υποταγή εκ μέρους των κεντρικών χω-
ρών, κατέχει διαφοροποιημένη θέση 
στην παγκόσμια σκηνή σε σχέση με 
την κλιματική αλλαγή, στο μέτρο που η 
διαδικασία καταπολέμησης της παγκό-
σμιας υπερθέρμανσης παίρνει πολύ 
πιο ισχυρές μορφές και με μεγαλύτε-
ρη κρατική βία, ενώ ταυτόχρονα η πε-
ριβαλλοντική καταστροφή επηρεάζει 
άμεσα πολύ εκτεταμένους τομείς του 
πληθυσμού.

Με αυτή την έννοια, ένα σημαντικό 
τμήμα μιας ειδικά οικοσοσιαλιστικής 
προοπτικής σήμερα είναι η προσπά-
θεια κινητοποίησης και συνάρθρωσης 
των τμημάτων που παλεύουν κατά της 
κλιματικής αλλαγής, για τα εδάφη και 
για μια δίκαιη μετάβαση, με βάση μια 
ρήξη με τη λογική του καπιταλισμού και 
των κρίσεών του, δηλαδή με ένα ανοι-
χτά οικοσοσιαλιστικό σχέδιο.

Η σύνδεση της δύναμης των κινημάτων 
και τομέων που σήμερα απαντούν στην 
περιβαλλοντική κρίση με μια ριζοσπα-
στική αντίληψη που προτείνουμε απο-
τελεί αναγκαιότητα, γιατί δεν υπάρχουν 
μισές λύσεις στο πρόβλημα που θέτει 
η κλιματική αλλαγή, ενώ ταυτόχρονα 
δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε τον 
ουτοπικό ορίζοντα από τις πραγματικές 
ή δυνητικές διαδικασίες, δηλαδή την 
ισχυροποίηση της δύναμης αυτής που 
θα την καθιστούσε αποτελεσματική.

Με αυτή την έννοια, πρέπει να καλέ-
σουμε μέσα στο 2021, όταν διεξάγεται 
η COP26, σε κινητοποίηση της νεολαί-
ας που αγωνίζεται κατά της κλιματικής 
αλλαγής, των ιθαγενών λαών και των 
αγροτών που υπερασπίζονται τα εδάφη 
τους ενάντια στις άγριες εξορύξεις και 
των λαϊκών πληθυσμών των πόλεων 
και των εργαζομένων που υπερασπί-
ζονται τις δημόσιες υπηρεσίες (υγεία, 
συγκοινωνίες, νερό, κλπ.). Στη Λατινική 
Αμερική και στον υπόλοιπο Νότο του 
πλανήτη είναι θεμελιώδες να συναρ-
θρωθούν οι διαδικασίες αντίστασης 
της υπαίθρου και της πόλης, με την 
κλιματική κρίση να πλήττει πιο σκληρά 
τους φτωχοποιημένους τομείς και των 
δύο τμημάτων.

Η συσχέτιση των οικολογικών αιτη-
μάτων με το κίνημα των γυναικών σε 
ηπειρωτικό και σε διεθνές επίπεδο 
είναι ζήτημα κλειδί, γιατί αυτές είναι 
που κινητοποιούνται περισσότερο σε 
όλο τον κόσμο και γιατί η κριτική του 
πατριαρχικού καπιταλισμού πρέπει να 
συναρθρώσει τη βία που ασκείται ενά-
ντια στις περιοχές και στα σώματα των 
γυναικών.

Είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια ότι τα 
καλέσματα για κινητοποίηση για το κλί-
μα που εξέφρασε η Γκρέτα Θάνμπεργκ, 
δεν είχαν στην πραγματικότητα μεγάλη 
επιρροή στη Λατινική Αμερική, παρόλο 
που σε όλα τα κινήματα διεθνώς υπάρ-
χουν σήμερα δείγματά τους έως και 
στα πιο απομακρυσμένα σημεία του 
πλανήτη. Στη Λατινική Αμερική, ήταν 
κυρίως στη Χιλή, τη Βραζιλία και το 
Μεξικό όπου υπήρξαν οι μεγαλύτερες 
κινητοποιήσεις νέων σε σχέση με τα αι-
τήματα αυτά, έστω και αν ήταν κυρίως 
νέοι από μεσαία και ανώτερα στρώμα-
τα.

Από την άλλη, η λογική του κινήματος 
αυτού, παρό,τι γενικά είναι «προοδευ-
τική» ή αριστερή, ενέχει πρωτοβουλίες 
που εύκολα θα μπορούσαν να τις ιδιο-
ποιηθούν με την επιρροή τους οι ΜΚΟ 
του πράσινου καπιταλισμού. Το κίνημα 

των νέων συνάντησε σοβαρές δυσκο-
λίες στο να μπορέσει να θέσει μια τρίτη 
εναλλακτική ανάμεσα στις κυβερνή-
σεις και στις πράσινες επιχειρήσεις.

Ωστόσο, τα κινήματα αυτά συνεχίζουν 
να αμφισβητούνται και οι σύντροφοί 
μας στην Ευρώπη έχουν κάνει σημα-
ντικά βήματα στο να προωθήσουν μια 
αντικαπιταλιστική προοπτική στο εσω-
τερικό τους, καθώς δεν είναι εκ των 
προτέρων δεδομένος ο χαρακτήρας 
του νεολαιίστικου αυτού κινήματος, ιδι-
αίτερα καθώς η κατεύθυνση της Γκρέτα 
Θάνμπεργκ είναι ενοχλητική και πολ-
λές φορές πιο ριζοσπαστική από ορι-
σμένες από τις εθνικές της εκφράσεις.

Έχουμε εξάλλου και ένα ιθαγενές κί-
νημα που αποτελεί πρωτοπορία σε 
πολλούς αγώνες της ηπείρου: είναι οι 
Mapuches στη Χιλή, στην Αμαζονία στη 
Βραζιλία, La Conaie (Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador) 
στον Ισημερινό και οι ιθαγενείς στη Βο-
λιβία, στην Κολομβία και στη Βενεζου-
έλα που αντιστέκονται, ενώ στο Μεξικό 
διατηρούν τοπικές αυτοκυβερνήσεις 
και βάζουν πλώρη και για την Ευρώπη.

Ο ρόλος των ιθαγενών λαών, των 
αγροτών και των στρωμάτων στις πό-
λεις που οργανώνονται για τον οικο-
σοσιαλιστικό αγώνα στηρίζεται στο 
ριζοσπαστικό ρόλο που κατέχει η αυτο-
χειραφέτηση, καθώς και η σύγκρουση 
με το αποικιακό και ρατσιστικό σύστημα 
όπως και με το παράδειγμα ζωής που 
προσφέρει. Παρό,τι μειοψηφικό σε σχέ-
ση με το σύνολο του κοινωνικού κινή-
ματος, αποτελεί ωστόσο την αφετηρία 
πολλών από τις ριζοσπαστικές τοποθε-
τήσεις που ανοίγει ο οικοσοσιαλισμός.

Επιτροπή Οικολογίας Λατινικής 
Αμερικής της 4ης Διεθνούς

21 Ιουνίου 2021
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να αισθανθεί πιο ισχυρός, μέσα στο πλαίσιο της αμερικα-
νικής ήττας στο Αφγανιστάν και των ανοικτών διαιρέσεων 
των μελών του ΝΑΤΟ για τα ενεργειακά ζητήματα (αγωγοί 
αερίων).

Η Ουκρανία είναι μια ανεξάρτητη χώρα που έχει κρατήσει 
ένα καθεστώς επισήμως δημοκρατικό. Η Ρωσία είναι ένα 
αυταρχικό και κατασταλτικό κοινοβουλευτικό σύστημα, 
με ακροδεξιούς βουλευτές στη Δούμα. Στην Ουκρανία, οι 
ακροδεξιές και φασιστικές δυνάμεις ήταν πολύ ορατές κατά 
τις διαδηλώσεις του Μαϊντάν το 2014. Η ρωσική εισβολή 
κινδυνεύει να ενισχύσει τις σημερινές ακροδεξιές δυνάμεις, 
τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία. Τα κορυφαία στελέ-
χη των ακροδεξιών και νεοφασιστικών δυνάμεων διεθνώς 
υποστηρίζουν ανοιχτά τον Πούτιν.

Η εισβολή στην Ουκρανία έχει σαφώς ως στόχο να εγκατα-
στήσει ένα καθεστώς μαριονέτα, υπάκουο στο Κρεμλίνο και 
στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

3. Η προπαγάνδα του Πούτιν επιχείρησε να δικαιολογήσει 
την επίθεση λέγοντας ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανα-
τολικά θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη της Ρωσίας. Το ΝΑΤΟ 
(στο οποίο έχουμε αντιταχθεί ήδη από την ίδρυσή του) είναι 
ένα εργαλείο του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και των συμ-
μάχων του, που στήθηκε στην αρχή ενάντια στη Σοβιετική 
Ένωση και στην κομμουνιστική Κίνα. Λογικά, θα έπρεπε να 
είχε διαλυθεί όταν διαλύθηκε και το Σύμφωνο της Βαρσο-
βίας, τον Ιούλιο του 1991, αλλά οι διαδοχικές κυβερνήσεις 
των ΗΠΑ, όχι μόνο διαιώνισαν την ύπαρξή του, αλλά και συ-
νέχισαν την επέκτασή του. Απορρίπτουμε την ανταγωνιστική 
λογική των εξουσιών των καπιταλιστικών κρατών, η οποία 
οδηγεί στη συσσώρευση όλο και πιο ισχυρών εξοπλισμών. 
Αυτό είναι που κινητοποιεί και την αντίθεση στο ΝΑΤΟ ενός 
μεγάλου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού -και αυτό δεν 
είναι η έγνοια του Πούτιν! Ωστόσο, σε μερικές χώρες, που 
είχε αποικιοκρατηθεί από τον τσαρισμό ή που είχαν υποτα-
χτεί στην ΕΣΣΔ, η ένταξη στο ΝΑΤΟ υποστηρίχτηκε και από 
τους πληθυσμούς τους, με την ελπίδα ότι αυτή θα προστά-
τευε την ανεξαρτησία τους. Εμείς υποστηρίζουμε, αντίθετα, 
την εξάλειψη των ανισοτήτων, την αναγκαία κοινωνική, πε-
ριβαλλοντική και δημοκρατική ανάπτυξη ως μέσον για την 
υποστήριξη της ειρήνης.

Η πάλη κατά της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ ανατολικά περνάει 
σήμερα μέσα από την ανυποχώρητη υπεράσπιση των εθνι-
κών και δημοκρατικών δικαιωμάτων των λαών που απειλού-
νται από τον ρώσικο ιμπεριαλισμό.

Απαιτούμε τη διάλυση του ΝΑΤΟ, αλλά δεν είναι αυτό το 
ζήτημα που θέτει η απόπειρα προσάρτησησ της Ουκρανίας 
από τον ρώσικο ιμπεριαλισμό, ο οποίος αρνιέται ακόμα και 
την ύπαρξη του έθνους αυτού -ο Πούτιν διατείνεται πως δεν 
είναι παρά εφεύρεση του Λένιν και των μπολσεβίκων. Ο αμε-
ρικάνικος ιμπεριαλισμός απλώς επωφελείται από τη φυγή 
προς τα εμπρός του νέου τσάρου του Κρεμλίνου.

Υποστηρίζουμε το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του ουκρανικού 
λαού και την προστασία των δικαιωμάτων των εθνικών μει-
ονοτήτων της χώρας. Ούτε η Ρωσία, ούτε το ΝΑΤΟ, δεν θα 
στηρίξουν τα δικαιώματα αυτά. Απαιτούμε τη διάλυση όλων 
των στρατιωτικών βάσεων έξω από τις χώρες προέλευσής 
τους, τη διάλυση του ΝΑΤΟ, που είναι υπό την ηγεσία των 
ΗΠΑ, και του ΟΣΣΑ -Οργάνωση του Συμφώνου για τη Συλ-
λογική Ασφάλεια- που είναι υπό τη ρωσική ηγεσία. Η απειλή 

χρήσης πυρηνικών όπλων πρέπει να απορριφθεί αποφασι-
στικά σε όλα τα επίπεδα.

Την ώρα που η απολύτως επείγουσα ανάγκη σε παγκόσμιο 
επίπεδο έπρεπε να είναι η πάλη κατά της επιταχυνόμενης 
κλιματικής αλλαγής, η ανάπτυξη των στρατιωτικών περι-
πετειών και όλο και πιο εξελιγμένων οπλικών συστημάτων 
από τους ιμπεριαλιστές,δείχνει στους λαούς την ανάγκη να 
απαλλαγούν από τους ανεύθυνους ηγέτες τους και να αλ-
λάξουν την ίδια τη λειτουργία της κοινωνίας: Ενάντια στο 
γενικευμένο ανταγωνισμό που φέρνει ο καπιταλισμός, να 
επιβάλουμε τη λογική της αλληλεγγύης!

4. Ενώ το 1968, όταν έγινε η εισβολή στην Τσεχοσλοβα-
κία, οι θαρραλέοι Ρώσοι αντίπαλοι της εισβολής ήταν με-
τρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, την ίδια μέρα που 
έγινε η εισβολή στην Ουκρανία, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν 
στους δρόμους περίπου 50 ρωσικών πόλεων, αψηφώντας 
τις αρχές για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην επίθεση 
του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία. «Όχι στον πόλεμο!», 
φώναζαν οι διαδηλωτές(-τριες), κατά πλειοψηφία νέοι, που 
συγκεντρώθηκαν το απόγευμα και βράδυ στους δρόμους 
και στις κεντρικές πλατείες στις Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, 
Νοβοσιμπίρσκ, Εκατέρινμπουρκ,, Κρασνοντάρ ή ακόμα και 
Μουρμάνσκ. Το 2014, υπήρχε στο ρωσικό πληθυσμό μια γε-
νική στήριξη για την προσάρτηση της Κριμαίας, αλλά σήμερα 
υπάρχει αμφισβήτηση ακόμα και μέσα από το κατεστημένο, 
που θα μπορούσε να οδηγήσει και στην πτώση του Πούτιν.

170 Ρώσοι δημοσιογράφοι και ειδικοί της εξωτερικής πολι-
τικής στη Ρωσία έγραψαν μια ανοικτή επιστολή που καταδι-
κάζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησε η Ρωσική 
Ομοσπονδία στην Ουκρανία. «Ο πόλεμος ποτέ δεν ήταν ούτε 
και ποτέ δεν θα γίνει μέθοδος επίλυσης διενέξεων και τίποτα 
δεν τον δικαιολογεί», γράφουν.

Ήδη από την πρώτη μέρα των διαδηλώσεων, το καθεστώς 
προχώρησε σε χιλιάδες συλλήψεις και η αστυνομία βάναυ-
σα αντιμετώπισε τους διαδηλωτές που συνέλαβε. Επίσης 
διέταξε να περιοριστεί η πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, τα 
οποία κατηγορούνται ότι «παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως και τα δικαιώ-
ματα και ελευθερίες των ρώσων πολιτών»!

Παρά την καταστολή, το αντιπολεμικό κίνημα συνεχίζει να 
αναπτύσσεται στη Ρωσία! Αξίζει την αλληλεγγύη του παγκό-
σμιου εργατικού κινήματος.

5. Μπροστά στον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι ευθύνη 
όλων των αγωνιστών του εργατικού κινήματος και των κοι-
νωνικών κινημάτων, όλων όσων κινητοποιούνται ενάντια 
στον πόλεμο, να υποστηρίξουν την αντίσταση του καταπιε-
σμένου ουκρανικού έθνους. Για να σταματήσει ο πόλεμος, 
πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στο καθεστώς του Πούτιν 
και υποστηριχθεί η Ουκρανία στην αντίσταση κατά της επί-
θεσης.

• Άμεση απόσυρση των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων 
από όλη την ουκρανική επικράτεια, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των περιοχών που καταλήφθηκαν από το 2014.

• Αλληλεγγύη και στήριξη προς την ένοπλη και την άο-
πλη αντίσταση του ουκρανικού λαού. Ενίσχυσή του με 
τα όπλα που ζητάει ο ουκρανικός λαός για να παλέψει 
ενάντια στον ρώσο επιδρομέα στο έδαφός του. Είναι η 

στοιχειώδης αλληλεγγύη με τα θύματα της εισβολής 
ενός πολύ πιο ισχυρού αντιπάλου.

• Υποστήριξη όλων των μορφών αυτοοργάνωσης για την 
αμοιβαία βοήθεια και την αντίσταση του ουκρανικού 
πληθυσμού.

• Υποστήριξη των κυρώσεων που ζητάει η ουκρανική 
αντίσταση ενάντια στη Ρωσία, για να περιοριστεί η ικα-
νότητα του Πούτιν να συνεχίσει την τωρινή του επιδρομή 
και γενικότερα την πολεμοχαρή του πολιτική. Απόρριψη 
όσων κυρώσεων περισσότερο πλήττουν το ρωσικό λαό 
απ’ό,τι την κυβέρνηση και τους ολιγάρχες.

• Άνοιγμα των συνόρων, για να γίνουν δεχτοί οι πληθυ-
σμοί που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, 
παρέχοντάς τους συγκεκριμένη βοήθεια που χρειάζο-
νται βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, παίρνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητά 
τους είναι γυναίκες και παιδιά.

• Διαγραφή του ουκρανικού χρέους, άμεση ανθρωπιστι-
κή βοήθεια στις πολιτικές, συνδικαλιστικές και λαϊκές 
οργανώσεις στην Ουκρανία!

Διεθνιστική αλληλεγγύη

Επιεβαιώνουμε την πλήρη μας αλληλεγγύη με όσους κινη-
τοποιούνται κατά του πολέμου στη Ρωσία και όσους παλεύ-
ουν για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

Τα συμφέροντα των λαών, όπως και το δικαίωμά τους στην 
ειρήνη και στην ασφάλεια, δεν μπορούν να τα υποστηρίξουν 
ούτε ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός ούτε το ΝΑΤΟ ούτε ο ρώ-
σικος και ο κινέζικος ιμπεριαλισμός. Τα εξαιρετικά σοβαρά 
αυτά γεγονότα μας θυμίζουν όσο ποτέ την ανάγκη να οικο-
δομήσουμε διεθνιστική κινητοποίηση για να δώσουμε στους 
λαούς μια διαφορετική φωνή από των Κρατών και σε αλλη-

λεγγύη με τον ουκρανικό λαό ενάντια σε όλες τις πολιτικές 
που τον πλήττουν και τον καταπιέζουν. Οι κυβερνήσεις δεν 
θα ξεκινήσουν τέτοια πορεία προς την ειρήνη. Πρέπει να την 
οργανώσουμε μόνοι μας.

• Όχι στην καταστολή του αντιπολεμικού κινήματος στη 
Ρωσία. Να οικοδομήσουμε ενεργητική και ορατή αλλη-
λεγγύη με το κίνημα αυτό. Καλούμε τους ρώσους στρα-
τιώτες να αρνηθούν τη συμμετοχή τους στην εισβολή 
και να οργανώσουμε την αλληλεγγύη μας προς αυτούς, 
συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού ασύλου, αν το ζη-
τήσουν.

• Υποστήριξη στις προοδευτικές δυνάμεις που παλεύουν 
για τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη στην 
Ουκρανία. Να οικοδομήσουμε όλες τις δυνατές σχέσεις 
για να αναπτυχθεί διάλογος μαζί τους στο δρόμο για μια 
δίκαιη ειρήνη.

• Για διεθνή αλληλεγγύη με το δικό μας κοινωνικό στρα-
τόπεδο! Να οικοδομήσουμε σχέσεις ανάμεσα στα λαϊκά 
και εργατικά κινήματα που παλεύουν για τη δημοκρατία 
και την κοινωνική δικαιοσύνη στη Ρωσία, στην Ουκρα-
νία και στις άλλες χώρες της περιοχής, καθώς και σε 
διεθνές επίπεδο.

• Μόνο η διεθνής εργατική τάξη, παλεύοντας μαζί με 
όλους/ες τους καταπιεσμένους και εκμεμαλλευόμε-
νους, για την ειρήνη, ενάντια στον ιμπεριαλισμό, τον κα-
πιταλισμό και τον πόλεμο, μπορεί να δημιουργήσει έναν 
καλύτερο κόσμο.

Εκτελεστικό Γραφείο της 4ης Διεθνούς

1η Μαρτίου 2022

https://tpt4.org/?p=7133



30 31

Παρόλο που το μεγαλύτερο τμήμα της Αριστεράς έχει κα-
ταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ενότητα του 
αριστερού στρατοπέδου παραμένει ζητούμενο. Θα θέλαμε 
να απευθυνθούμε σε εκείνους τους αριστερούς που επι-
μένουν να κρατούν «ίσες αποστάσεις», ερμηνεύοντας τον 
πόλεμο ως σύγκρουση ανάμεσα σε δύο ιμπεριαλιστικές δυ-
νάμεις.

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ξυπνήσει η Αριστερά και να 
προβεί σε μια «συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης 
κατάστασης», αντί να αναπαράγει τα μπαγιάτικα ερμηνευ-
τικά σχήματα του Ψυχρού Πολέμου. Η παραγνώριση του 
ρωσικού ιμπεριαλισμού είναι ένα τεράστιο λάθος για την 
Αριστερά. Είναι ο Πούτιν, όχι το ΝΑΤΟ, που κάνει τον πόλεμο 
στην Ουκρανία. Γι αυτό το λόγο είναι βασικό να στρέψουμε το 
βλέμμα μας από το δυτικό ιμπεριαλισμό στον επιθετικό ιμπε-
ριαλισμό του Πούτιν, που βασίζεται όχι μόνο σε οικονομικούς 
παράγοντες, αλλά και σε ιδεολογικούς και πολιτικούς.

Ο ρωσικός ιμπεριαλισμός έχει δύο 
συνιστώσες:

• Πρώτον, συνεπάγεται τον αναθεωρητικό ρωσικό εθνικι-
σμό. Μετά το 2012, ο Πούτιν και το κατεστημένο του πέ-
ρασαν από μια πολιτική έννοια του έθνους (ως rossiysky, 
δηλ. «σχετιζόμενη με τη Ρωσία») σε μια αποκλειστικά, 
καθαρά εθνοτική αντίληψη του έθνους (ως russkiy, δηλ. 
«εθνοτικά και πολιτισμικά ρωσική»). Η επίθεση που εξα-
πέλυσε ο Πούτιν το 2014 και το 2022 νομιμοποιήθηκε 
από την επιστροφή «αρχικά» ρωσικών εδαφών. Επιπλέ-
ον, αυτή η αντίληψη της (εθνοτικής) «ρωσικής ταυτότη-
τας» αναβιώνει την αυτοκρατορική αντίληψη του ρωσι-
κού έθνους που κυριαρχούσε τον 19ο αιώνα, η οποίοα 
υποβαθμίζει την ουκρανική και την λευκορωσική ταυτό-
τητα σε περιφερειακές ταυτότητες. Σύμφωνα με τη θε-
ώρηση αυτή, οι Ρώσοι, οι Λευκορώσοι και οι Ουκρανοί 
αποτελούν ένα ενιαίο λαό. Η χρήση αυτής της αντίλη-
ψης στην επίσημη ρητορική ισοδυναμεί με την άρνηση 

ανεξάρτητης ουκρανικής κρατικής υπόστασης. Γι αυτό 
δεν μπορούμε να πούμε με κάποιο βαθμό ασφάλειας 
ότι ο Πούτιν θέλει μόνο την αναγνώριση της ρωσικής 
κυριαρχίας στην Κριμαία και στο Ντονμπάς. Ο Πούτιν 
μπορεί να θέλει είτε να προσαρτήσει είτε να υποτάξει 
ολόκληρη την Ουκρανία, απειλές που ήδη εμφανίζονται 
στο άρθρο του με τίτλο «Για την ιστορική ενότητα των 
Ρώσων και των Ουκρανών» και στο διάγγελμά του στις 
21 Φεβρουαρίου 2022. Τέλος, οι προοπτικές για δια-
πραγματεύσεις ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας 
φαίνονται χλωμές, δεδομένου ότι επικεφαλής της ρω-
σικής ομάδας βρίσκεται ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού, 
Βλαδίμιρ Μεντίνσκι, ένας από τους πιο πιστούς οπαδούς 
της ιδεολογίας του russkiymir(του εθνικά Ρωσικού Κό-
σμου) –ενός κόσμου, όπου, πιστέψτε μας, κανένας δεν 
θα είναι ευτυχής.

• Δεύτερον, παρόλο που η επιθετικότητα του Πούτιν είναι 
δύσκολο να εξηγηθεί ορθολογικά, τα τρέχοντα γεγο-
νότα έχουν δείξει, ωστόσο, ότι μπορεί να έχουν αρκετή 
λογική έτσι ώστε να πρέπει να πάρουμε τη ρωσική ιμπε-
ριαλιστική ρητορική τοις μετρητοίς. Ο ρωσικός ιμπερι-
αλισμός τροφοδοτείται από την επιθυμία να αλλάξει η 
λεγόμενη «παγκόσμια τάξη πραγμάτων». Έτσι, η απαί-
τηση του Πούτιν να φύγει το ΝΑΤΟ από την Ανατολική 
Ευρώπη μπορεί να είναι μια ένδειξη ότι η Ρωσία ενδέ-
χεται να μη σταματήσει στην Ουκρανία, αλλά να είναι οι 
επόμενοι στόχοι της επιθετικότητας του Πούτιν η Πολω-
νία, η Λετονία, η Λιθουανία ή η Εσθονία. Το αίτημα της 
αποστρατιωτικοποίησης της Ανατολικής Ευρώπης είναι 
εντελώς αφελές, διότι υπό το φως των σημερινών συν-
θηκών, το μόνο που θα πετύχει είναι ο κατευνασμός του 
Πούτιν, καθιστώντας παράλληλα τις χώρες της Ανατο-
λικής Ευρώπης ευάλωτες απέναντι στην επιθετικότητά 
του. Το αφήγημα για την επέκταση του ΝΑΤΟ συγκαλύ-
πτει την επιθυμία του Πούτιν να διαιρέσει τις σφαίρες 
επιρροής στην Ευρώπη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολι-
τείες και τη Ρωσία. Όσες χώρες θα βρεθούν στη ρωσική 
ζώνη επιρροής θα υποτάσσονται πολιτικά στη Ρωσία και 
θα δεχθούν την επέκταση του ρωσικού κεφαλαίου. Οι 
περιπτώσεις της Γεωργίας και της Ουκρανίας καταδει-
κνύουν ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει τη 
βία, για να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις στις χώρες 
που πιστεύει ότι επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη ρωσι-
κή σφαίρα επιρροής. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε 
ότι η αντίληψη του Πούτιν για τους βασικούς παράγο-
ντες που επηρεάζουν την παγκόσμια τάξη πραγμάτων 
περιορίζεται βασικά στις ΗΠΑ και την Κίνα. Δεν αναγνω-
ρίζει την κυριαρχία άλλων χωρών, θεωρώντας τες ως 
δορυφόρους ενός από αυτούς τους παράγοντες της 
διεθνούς τάξης πραγμάτων.

Ο Πούτιν και το κατεστημένο του είναι πολύ κυνικοί. Χρησιμο-
ποιούν τον βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ, 
την αμερικανική επέμβαση στο Αφγανιστάν και την εισβολή 
στο Ιράκ ως ασπίδα για τον βομβαρδισμό της Ουκρανίας. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η Αριστερά πρέπει να δείξει συνέπεια και 
να πει όχι σε κάθε ιμπεριαλιστική επιθετικότητα στον κόσμο. 
Σήμερα η ιμπεριαλιστική επίθεση προέρχεται από τη Ρωσία, 
όχι από το ΝΑΤΟ, και αν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία στην 
Ουκρανία, θα συνεχίσει σίγουρα την επιθετικότητά της.

Εξάλλου, δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες για το καθε-
στώς του Πούτιν. Δεν προσφέρει καμία εναλλακτική λύση 
απέναντι στον δυτικό καπιταλισμό. Πρόκειται για μια αυ-

ταρχική και ολιγαρχική μορφή καπιταλισμού. Οι κοινωνικές 
ανισότητες στη Ρωσία έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά τη 
διάρκεια των 20 ετών της ηγεσίας του. Ο Πούτιν δεν είναι 
μόνο εχθρός της εργατικής τάξης, αλλά και εχθρός όλων 
των μορφών δημοκρατίας. Η λαϊκή συμμετοχή στην πολιτι-
κή και στην κοινωνία των πολιτών αντιμετωπίζεται με καχυ-
ποψία στη Ρωσία. Ο Πούτιν είναι ουσιαστικά ένας αντικομ-
μουνιστής και εχθρός όλων των στόχων για τους οποίους 
αγωνίστηκε η Αριστερά στον εικοστό αιώνα και εξακολουθεί 
να αγωνίζεται στον εικοστό πρώτο. Στην κοσμοθεωρία του, 
οι ισχυροί έχουν το δικαίωμα να χτυπούν τους αδύναμους, 
οι πλούσιοι έχουν το δικαίωμα να εκμεταλλεύονται τους 
φτωχούς και οι ισχυροί που βρίσκονται στην εξουσία έχουν 
το δικαίωμα να λαμβάνουν αποφάσεις για λογαριασμό του 
ανίσχυρου πληθυσμού τους. Αυτή η κοσμοθεωρία πρέπει να 
δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα στην Ουκρανία. Προκειμένου να 
επέλθει πολιτική αλλαγή στο εσωτερικό της Ρωσίας, ο ρωσι-
κός στρατός πρέπει να ηττηθεί στην Ουκρανία.

Θέλουμε να θίξουμε ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο αίτημα, 
αυτό της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Κατα-
νοούμε τις επιπτώσεις της στρατιωτικοποίησης για το προο-
δευτικό αριστερό κίνημα παγκοσμίως και για την αντίσταση 
της Αριστεράς στην επέκταση του ΝΑΤΟ ή στην επέμβαση 
της Δύσης. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη τα ευρύτε-
ρα πλαίσια για να δώσουμε μια πληρέστερη εικόνα. Πρώτα 
απ’ όλα, οι χώρες του ΝΑΤΟ προμήθευσαν όπλα στη Ρωσία 
παρά το εμπάργκο του 2014 (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Αυ-
στρία, Βουλγαρία, Τσεχία, Κροατία, Σλοβακία και Ισπανία). 
Έτσι, η συζήτηση για το αν τα όπλα που στέλνονται στην πε-
ριοχή καταλήγουν στα σωστά ή στα λάθος χέρια ακούγεται 
λίγο καθυστερημένη. Βρίσκονται ήδη σε κακά χέρια, και οι 
χώρες της ΕΕ απλώς θα διόρθωναν τα προηγούμενα λάθη 
τους παρέχοντας όπλα στην Ουκρανία. Επιπλέον, οι εναλλα-
κτικές εγγυήσεις ασφάλειας που έχει προτείνει η ουκρανική 
κυβέρνηση απαιτούν τη συμμετοχή πολλών χωρών και πιθα-
νώς μπορούν να επιτευχθούν μόνο και με τη δική τους συμ-
μετοχή. Δεύτερον, όπως έχουν τονίσει πολυάριθμα άρθρα, 
το σύνταγμα Αζόφ είναι ένα πρόβλημα. Ωστόσο, σε αντίθεση 
με το 2014, η ακροδεξιά δεν παίζει εξέχοντα ρόλο στον ση-
μερινό πόλεμο, ο οποίος έχει μετασχηματιστεί σε λαϊκό πό-
λεμο -και οι σύντροφοί μας στην αντιεξουσιαστική Αριστερά 
της Ουκρανίας, της Ρωσίας και της Λευκορωσίας μάχονται 
μαζί ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Όπως έχει γίνει σαφές τις 
τελευταίες μέρες, η Ρωσία προσπαθεί να αντισταθμίσει την 
αποτυχία της στο έδαφος με αεροπορικές επιθέσεις. Η αε-
ράμυνα δεν θα δώσει στο Αζόφ επιπλέον ισχύ, αλλά θα βοη-
θήσει την Ουκρανία να διατηρήσει τον έλεγχο του εδάφους 
της και να μειώσει τους θανάτους αμάχων, ακόμη και αν οι 
διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Κατά την άποψή μας, τα αιτήματα της Αριστεράς θα 
πρέπει να είναι τα εξής:

• άμεση απόσυρση όλων των ρωσικών στρατευμάτων 
από την Ουκρανία

• νέες στοχευμένες, προσωπικές κυρώσεις κατά του 
Πούτιν και των πολυεκατομμυριούχων του. (Είναι ση-
μαντικό να κατανοήσουμε ότι ο Πούτιν και το κατεστη-
μένο του ενδιαφέρονται μόνο για τα δικά τους ιδιωτικά 
περιουσιακά στοιχεία -αγνοούν την κατάσταση της ρω-
σικής οικονομίας συνολικά. Η Αριστερά μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιήσει αυτό το αίτημα, για να εκθέσει την 
υποκρισία εκείνων που χρηματοδότησαν το καθεστώς 

Κοινή επιστολή προς τη διεθνή αριστερά
του Ρωσικού Σοσιαλιστικού Κινήματος (RSD) και

του Κοινωνικού Κινήματος Ουκρανίας (Sotsialnyi Rukh)
Πέμπτη 7 Απριλίου

Κάτω ο ρώσικος ιμπεριαλισμός



32 33

και το στρατό του Πούτιν και ακόμη και τώρα συνεχίζουν 
να πωλούν όπλα στη Ρωσία)

• επιβολή κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό 
αέριο

• αυξημένη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, ιδίως 
όσον αφορά την προμήθεια συστημάτων αεράμυνας

• εισαγωγή ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ από χώ-
ρες που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ για την προστασία των 
αμάχων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 
πράσινων διαδρόμων και της προστασίας των πυρηνι-
κών εργοστασίων (το βέτο της Ρωσίας στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ μπορεί να ξεπεραστεί στο επίπεδο 
της Γενικής Συνέλευσης)

Η Αριστερά πρέπει επίσης να στηρίξει τους Ουκρανούς 
αριστερούς που αντιστέκονται, δίνοντάς τους προβολή, 
φροντίζοντας να ακουστούν κεντρικά οι φωνές τους και 
στηρίζοντάς τους οικονομικά. Αναγνωρίζουμε ότι είναι τα 
εκατομμύρια των απαραίτητων ουκρανών εργαζομένων και 
των εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας που καθιστούν δυ-
νατή την περαιτέρω αντίσταση.

Μια σειρά από άλλα αιτήματα -υποστήριξη όλων των προ-
σφύγων στην Ευρώπη ανεξαρτήτως υπηκοότητας, διαγρα-
φή του εξωτερικού χρέους της Ουκρανίας, κυρώσεις κατά 
των Ρώσων ολιγαρχών κ.λπ.- είναι ευρέως αποδεκτά στην 
Αριστερά και, ως εκ τούτου, δεν τα συζητάμε εδώ.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δημιουργεί ένα τρομα-
κτικό προηγούμενο για την επίλυση συγκρούσεων που ενέ-
χουν τον κίνδυνο πυρηνικού πολέμου. Γι’ αυτό η Αριστερά 
πρέπει να διαμορφώσει ένα δικό μας όραμα για τις διεθνείς 
σχέσεις και την αρχιτεκτονική της διεθνούς ασφάλειας, που 

Παρέμβαση του σ.Ιλύα Μπουντράιτσκις στην προεκλο-
γική συγκέντρωση του Φιλίπ Πουτού, NPA Γαλλία, 2 
Απριλίου 2022

Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου -ημέρα που ο Πούτιν ξεκίνησε 
τον πόλεμό του- σημαδεύει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώ-
πων διαχωρίζοντας ένα «πριν» και ένα «μετά». Εκατομμύρια 
κάτοικοι των ουκρανικών πόλεων πλήττονται από τους βομ-
βαρδισμούς. Πρόσφυγες -οι περισσότεροι γυναίκες και παι-
διά- γεμίζουν σήμερα τις ευρωπαϊκές πόλεις. Ρώσοι στρατι-
ώτες πεθαίνουν μαζικά -οι περισσότεροι νέοι, από φτωχές 
και επαρχιακές οικογένειες, χωρίς να καταλάβουν πού και 
γιατί στάλθηκαν. Οι κάτοικοι της Ρωσίας βυθίζονται όλο και 
περισσότερο στη φτώχεια. Στις ρωσικές πόλεις οι διαδηλω-
τές κατά του πολέμου φυλακίζονται ή εξαναγκάζονται να φύ-
γουν από τη χώρα.

Αναμφίβολα, ο Πούτιν και η εγκληματική του συμμορία είναι 
οι κύριοι υπεύθυνοι της τραγωδίας αυτής. Αυτοί είναι που 
αποφάσισαν να ξεκινήσουν τον πόλεμο αυτόν. Αυτοί είναι 
που, με την καταστολή και την εμμετική τους σοβινιστική 
προπαγάνδα, εξανάγκασαν τη ρωσική κοινωνία σε παθητι-
κότητα και υποταγή. Σήμερα, όλες οι δυνάμεις της αριστεράς 
παγκοσμίως πρέπει να απαιτήσουν τον άμεσο τερματισμό 
του πολέμου και τη διερεύνηση των εγκλημάτων που δια-
πράχθηκαν με τις διαταγές του Πούτιν.

Για να το απαιτήσουν αυτό, άνθρωποι συνεχίζουν να κατε-
βαίνουν στους δρόμους των ρωσικών πόλεων, για να δια-
μαρτυρηθούν ενάντια στον πόλεμο, ακόμα και σήμερα, τη 
στιγμή που κάθε αναφορά στο «όχι στον πόλεμο» θεωρεί-
ται εγκληματική από τη ρωσική νομοθεσία. Για όλους τους 
ανθρώπους αυτούς, χωρίς εξαίρεση, υπάρχουν επιπτώσεις: 
φυλάκιση, εξαιρετικά πρόστιμα, αποκλεισμός από τα πανεπι-
στήμια, απώλεια εργασίας. Ορισμένοι, ωστόσο, συνεχίζουν 
να διαδηλώνουν, ενώ οι περισσότεροι έχουν παραλύσει από 
το φόβο. Οι ρώσοι σοσιαλιστές, τόσο στο εσωτερικό όσο και 
στο εξωτερικό της Ρωσίας, συνεχίζουν να προβάλουν τις 
αντιπολεμικές τους διαθέσεις. 

Η στρατιωτική και πολιτική χρεοκοπία του καθεστώτος Πού-
τιν είναι αναπόφευκτη, αλλά θα παραταθεί χρονικά. Η περί-
οδος αυτή θα είναι ασφαλώς δύσκολη: πολλοί θα υποστούν 
φυλακίσεις ή εξορία. Η αλληλεγγύη του αριστερού διεθνούς 
κινήματος -και με συγκεκριμένη βοήθεια- μας είναι σήμερα 
απαραίτητη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα 
αυτόν.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η σημερινή τραγωδία της Ουκρανί-
ας δεν μπορεί να κατανοηθεί και να λυθεί παρά μόνο με έναν 

μπορεί να περιλαμβάνει τον πολυμερή πυρηνικό αφοπλισμό 
(που θα είναι δεσμευτικός για όλες τις πυρηνικές δυνάμεις) 
και τη θεσμοθέτηση διεθνών οικονομικών απαντήσεων σε 
κάθε ιμπεριαλιστική επιθετικότητα στον κόσμο. Η στρατιωτι-
κή ήττα της Ρωσίας θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα προς 
τον εκδημοκρατισμό της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων και 
τη διαμόρφωση ενός διεθνούς συστήματος ασφάλειας και 
η διεθνής Αριστερά πρέπει να συμβάλει σε αυτό τον σκοπό.

Sotsialnyi Rukh [Κοινωνικό Κίνημα] -Ουκρανία

Российское социалистическое движение -РСД [Ρωσικό 
Σοσιαλιστικό Κίνημα -RSM] – Ρωσία

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022
https://tpt4.org/?p=7460

Το Ρωσικό Σοσιαλιστικό Κίνημα [Российское 
социалистическое движение -РСД] είναι μια πολιτική 
οργάνωση που προωθεί το όραμα του δημοκρατικού 
σοσιαλισμού με βάση την κοινοκτημοσύνη της ιδιοκτησίας, 
την πολιτική ελευθερία και την αυτοδιάθεση. Πιστεύει ότι 
μόνο ένα μαζικό κίνημα -σοσιαλιστών, συνδικάτων, φεμι-
νιστριών, αντιφασιστών και περιβαλλοντικών ακτιβιστών- 
οπλισμένο με ταξική αλληλεγγύη και ισονομία μπορεί να 
τερματίσει την κυριαρχία του κεφαλαίου στη Ρωσία. https://
anticapitalist.ru/

Το Σοτσιάλνι Ρούχ [Sotsialnyi Rukh] είναι μια ουκρανική 
δημοκρατική-σοσιαλιστική αριστερή οργάνωση που μάχε-
ται ενάντια στον καπιταλισμό και την ξενοφοβία. Το Κοινω-
νικό Κίνημα ενώνει κοινωνικούς ακτιβιστές και συνδικάτα 
στον αγώνα για την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου 
χωρίς δικτατορία του κεφαλαίου, πατριαρχία και διακρίσεις. 
https://rev.org.ua/sotsialnyi-rukh-who-we-are/

συνεκτικό αντικαπιταλιστικό προσανατολισμό. Ο Πούτιν και 
το καθεστώς του δεν αποτελούν ανομαλία, ούτε και ένα 
αρχαϊκό δημιούργημα μιας ιδιαίτερης ιστορίας της Ρωσίας. 
Είναι, αντίθετα, η φυσική συνέπεια του παγκόσμιου καπιταλι-
σμού και του ιμπεριαλισμού.

Η ιδεολογία του -σοβινισμός, περιφρόνηση του κόσμου της 
εργασίας και διάθεση να βλέπει στα πάντα απλώς μια «σύ-
γκρουση συμφερόντων»- εύκολα αναγνωρίζεται στη ρητο-
ρική όλης της άκρας δεξιάς παντού στον κόσμο. Δεν είναι 
τυχαίο που, έως και πρόσφατα, ο Πούτιν ήταν το ίνδαλμα των 
Λε Πεν, Ζεμούρ ή Σαλβίνι. Τέτοιοι πολιτικοί είναι οι άμεσοι 
υπεύθυνοι για όσα υποφέρει σήμερα ο ουκρανικός λαός. Και 
ο ανένδωτος αγώνας ενάντια στους υποψήφιους της άκρας 
δεξιάς είναι μέρος του παραγματικού αγώνα ενάντια στον 
πόλεμο του Πούτιν κατά του ουκρανικού λαού.

Αλλά το καθεστώς του Πούτιν δεν περιορίζεται μόνο στο 
σοβινισμό και στον εθνικισμό. Αποτελεί και μια κραυγαλέα 
κοινωνική ανισότητα, είναι η εξουσία μιας χούφτας πλου-
σίων επί της πλειονότητας των μισθωτών που στερούνται 
όλων των δικαιωμάτων. Το καθεστώς του Πούτιν είναι το 
καθεστώς των γραφειοκρατών και των δισεκατομμυριού-
χων που, εδώ και πολλά χρόνια, βουτάνε όλο το χρήμα της 
χώρας, το μεταφέρουν στις δυτικές τράπεζες, το επενδύουν 
σε βίλες και σε θαλαμηγούς στην Ευρώπη. Και οι ευρωπαϊ-
κές καπιταλιστικές κυβερνήσεις, που ήξεραν πολύ καλά την 
εγκληματική προέλευση των χρημάτων αυτών και έκλειναν 
τα μάτια τους, έχουν επίσης ευθύνη για τον πόλεμο στην Ου-
κρανία. Επιπλέον, έως τα τελευταία χρόνια, χώρες όπως η 
Γαλλία συνέχιζαν να πουλάνε στη Ρωσία τα όπλα με τα οποία 
σκοτώνονται σήμερα τα παιδιά της Ουκρανίας. Όλα αυτά 
αποδεικνύουν την τελική απανθρωπιά, την ανηθικότητα του 
καπιταλισμού ως συστήματος.

Νά γιατί μόνο ένα αντικαπιταλιστικό και σοσιαλιστικό πρό-
γραμμα είναι το μόνο αληθινά αντιπολεμικό σήμερα -επει-
δή επιτίθεται στις ρίζες και όχι απλώς στις επιπτώσεις. Είναι 
μόνο ο αγώνας για ένα τέτοιο πρόγραμμα που θα μπορέσει 
να εμποδίσει τους μελλοντικούς πολέμους, αλλά και να στα-
ματήσει αυτόν που σήμερα αιματοκυλεί την Ουκρανία. Νά 
γιατί υποψήφιοι όπως ο Φιλίπ Πουτού είναι οι αληθινοί μα-
χητές κατά του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Και γιατί η συμμε-
τοχή στην καμπάνια του αποτελεί αληθινή στράτευση για το 
μέλλον του πλανήτη.

2 Απριλίου 2022 
https://tpt4.org/?p=7453

“Η στρατιωτική και πολιτική 
χρεωκοπία του καθεστώτος Πούτιν 

είναι αναπόφευκτη, 
έστω και αν πάρει χρόνο...”

του Ilya Budraitskis
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Για τον Alain
Κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών μας χρόνων στη Γαλλία, 
και για τους δύο μας που ανήκαμε στη «γενιά του 1970», ο 
Αλέν ήταν προφανώς ένας σύντροφος με το κύρος των πολ-
λών μαχών που είχαν ήδη δοθεί στην πρώτη γραμμή, τον 
Μάη του ’68 και φυσικά με τη διαύγεια του για το τι σήμαινε 
αυτό το γεγονός, τη συμμετοχή του στην υποστήριξη των 
απελευθερωτικών αγώνων στην Αλγερία και το Βιετνάμ, 
αλλά και την εντυπωσιακή εσωτερική μάχη σε ένα PCF του 
οποίου το βάρος και την άρνηση σε οποιαδήποτε εσωτερι-
κή συζήτηση μπορούσαμε ακόμα να μετρήσουμε… Αλλά 
ο πλούτος του Αλέν για εμάς, τους νέους αγωνιστές, ήταν 
επίσης η παιδαγωγική του συμβολή στην κατανόηση του τι 
είναι ένα εργατικό κόμμα, μια κεφαλαιώδης έννοια για να 
μην κάνουμε λάθη στον αγώνα ή στη συζήτηση με κόμμα-
τα όπως το ΣΚ ή το ΚΚ, και η ανοιχτή του αντίληψη για την 
εξέλιξη του επαναστατικού κινήματος και κόμματος, που 
επέτρεψε στη Λίγκα να ξεχωρίσει τότε και στη συνέχεια από 
όλες τις μικρές ή μεγάλες σέχτες που διακήρυτταν ότι είναι 
ο πυρήνας του επαναστατικού κόμματος, και αυτή η αντίλη-
ψη, για εμάς, ήταν και παραμένει θεμελιώδης για τον σοσι-
αλισμό που θέλουμε! Και φυσικά, σύντροφοι όπως ο Alain, 
όπως η Jeannette Habel, ο Daniel Bensaïd, ο Michael Löwy, η 
Catherine Samary, ο Pierre Rousset (και όλοι οι άλλοι), υπήρ-
ξαν καθοριστικοί στο να μας κάνουν να καταλάβουμε τι ση-
μαίνει διεθνισμός στην ουσία.

Ακόμη και αν αυτή η άλλη πτυχή είναι βασική, θα την αναφέ-
ρουμε μόνο, καθώς τονίζεται στα περισσότερα αφιερώματα: 
ο Αλέν είναι η ακλόνητη πίστη στα σοσιαλιστικά ιδεώδη που 

πολλοί άλλοι εγκατέλειψαν, λόγω καιροσκοπισμού ή κούρα-
σης. Μια πίστη που ήταν πάντοτε εμφανής σε καθημερινή 
βάση και που αποτελούσε πάντοτε πυξίδα και ενθάρρυν-
ση για εμάς, παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν από μια 
ολοένα και πιο αδυσώπητη και καταπιεστική καπιταλιστική 
κοινωνία. Και για έναν σοβαρό λόγο. Επειδή τα εν λόγω 
σοσιαλιστικά ιδεώδη έχουν πάντα, με αντιφατικό τρόπο, 
μια συγκεκριμένη και επικαιροποιημένη ερμηνεία, εδώ και 
τώρα, για τον τρόπο με τον οποίο οικοδομούμε το μέλλον: εξ 
ου και ο σεβασμός του προς όλους τους αγωνιστές του ερ-
γατικού κινήματος, ανεξαρτήτως των διαφορών, ακόμη και 
των πιο τεταμένων. Πρόκειται για δύο μαθήματα των οποίων 
εκτιμούμε τη θεμελιώδη ειλικρίνεια, αλλά και την αρετή της 
αξιοπιστίας τους.

Και αυτά τα δύο μαθήματα ήταν πάντα πολύ χρήσιμα για 
εμάς στην Ελλάδα, όπου βρεθήκαμε στα τέλη της δεκαετίας 
του 1980. Πράγματι, παρά την πολύ πλούσια ιστορία του τρο-
τσκιστικού επαναστατικού κινήματος στην Ελλάδα πριν από 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μεταπολεμική περίοδος 
σημαδεύτηκε και παραμένει εν μέρει από το βάρος του στα-
λινισμού, του σεχταρισμού και, όπως βλέπουμε ακόμα αυτές 
τις μέρες με τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία, από 
έναν καμπισμό που είναι δύσκολο να εξαλειφθεί. Μπροστά 
σε αυτό, οι αρχές που ανέφερε και ενσάρκωσε ο Αλέν ήταν 
και είναι εξαιρετικά πολύτιμες για εμάς προκειμένου να δια-
τηρήσουμε και να αναπτύξουμε μια ανοιχτή αντίληψη για το 
τι πρέπει να είναι το επαναστατικό κόμμα, βασική αρχή του 
οποίου πρέπει να είναι να γνωρίζουμε πώς να προτείνουμε 
μεθοδικά πλαίσια ενιαίου μετώπου κατά τη διάρκεια των 
(πολλών!) κινητοποιήσεων. Έτσι, οι επισκέψεις του Αλέν στην 
Ελλάδα ήταν πάντα η αφορμή για θερμές συναντήσεις με 

οργανώσεις που συχνά δεν μιλούσαν μεταξύ τους, χωρίς να 
σταθούμε εδώ σε ένα παρελθόν που ο Αλέν μας είπε αστει-
ευόμενος (και υπερβάλλοντας επίτηδες για να δείξει καλύ-
τερα την πρόοδο που έχει σημειωθεί! ): στη δεκαετία του 
1970, στο αεροδρόμιο της Αθήνας, πέντε ή έξι σύντροφοι 
έσπευσαν να τον υποδεχτούν, ο καθένας ισχυριζόμενος ότι 
ήταν το επίσημο τμήμα της Τέταρτης Διεθνούς!… Και φυσικά, 
όλες αυτές οι συναντήσεις τα τελευταία τριάντα χρόνια ήταν 
πάντα η αφορμή για γόνιμες συζητήσεις και φιλικές ταβέρ-
νες μεταξύ του Αλέν και των συντρόφων του τμήματος. Ας 
θυμηθούμε επίσης ότι στη δεκαετία του 2010, ο Αλέν ήταν 
από την αρχή πολύ σαφής σχετικά με το (χαοτικό! ) του ΣΥ-
ΡΙΖΑ: ενώ ένα μέρος της άκρας αριστεράς τον θεωρούσε το 
νέο επαναστατικό κόμμα που θα ήταν η απαρχή της σοσια-
λιστικής επανάστασης στην Ευρώπη, ο Αλέν μας δικαίωσε 
στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα ρεφορμιστικό κόμμα με ρι-
ζοσπαστικές αναφορές και ότι ακόμη και εάν δεν έπρεπε να 
περιοριστούμε σε σεχταριστικές καταγγελίες, δεν θα έπρε-
πε ωστόσο να τρέφουμε ψευδαισθήσεις για το τι θα έκανε 
ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Σίγουρα, με βάση αυτή την κοινή 
διαπίστωση, θα ήταν απαραίτητο να παραταθεί η συζήτηση 
με τον Αλέν και τους άλλους για το ποιος θα μπορούσε και 
θα έπρεπε να είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ξε-
περαστούν τα αδιέξοδα του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να παραμείνουμε 
στην καταγγελία και πιέζοντας για ρήξη…

Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε τη συμβολή του Alain σε 
μια ελάχιστα γνωστή πτυχή της πιθανής εξέλιξης του NPA. 
Πολύ γρήγορα, αντιλήφθηκε ότι το ολοκαίνουργιο αντικαπι-
ταλιστικό κόμμα και η απήχηση που είχε την εποχή της ίδρυ-
σής του είχαν απροσδόκητα αποτελέσματα στο εξωτερικό: 
από τις γαλλικές κοινότητες του εξωτερικού, που αποτελού-

νταν λιγότερο από ποτέ μόνο από διπλωμάτες και επιχειρη-
ματίες, αλλά αντίθετα γίνονταν όλο και πιο λαϊκές, έφταναν 
στο NPA πάρα πολλά αιτήματα για επαφές. Σε συζήτηση με 
τον Alain, ξεκινήσαμε το σχέδιο των τμημάτων του NPA στο 
εξωτερικό, ένα σχέδιο που δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Για 
άλλη μια φορά, ο Alain επέδειξε οργανωτική διορατικότητα: 
λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα όλων των μορφών 
μετανάστευσης, είχε κατανοήσει ότι για τους «Γάλλους στο 
εξωτερικό», η ενσωμάτωση στις χώρες υποδοχής δεν αναι-
ρεί τον δεσμό με τις χώρες προέλευσης, με αποτέλεσμα 
στην προκειμένη περίπτωση, ιδίως, αιτήματα και κινητοποι-
ήσεις όπως για τη γαλλική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία 
στο εξωτερικό και για συνεργασία (εκπαιδευτική, πολιτιστική 
και άλλη) χωρίς ηγεμονικές αξιώσεις. Χάνουμε σήμερα έναν 
σύντροφο που αποτελούσε πάντα πηγή εμπιστοσύνης για 
εμάς, έναν φίλο του οποίου η ζεστασιά βασιζόταν, όπως όλοι 
λένε, στην ήρεμη σεμνότητά του και στο παρήγορο χιούμορ 
του. Φυσικά, περισσότερο από ποτέ μπροστά στην άθλια 
και θανατηφόρα λογική του καπιταλισμού, συνεχίζουμε τον 
αγώνα του Αλέν, με μεγάλη θλίψη στην καρδιά μας, αλλά με 
όλη την ελπίδα σε έναν κόσμο κοινωνικής δικαιοσύνης που 
ο αγαπημένος μας σύντροφος συνέβαλε τόσο πολύ στην 
εδραίωση. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του, στους 
οικείους του, σε όλους τους συντρόφους μας του NPA και 
της Τέταρτης Διεθνούς.

 Αθήνα

 Τάσος, Christian

 TPT – Ελληνικό τμήμα της Τέταρτης Διεθνούς

https://tpt4.org/?p=7356
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