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Το πρώτο μέρος του κειμένου εξετάζει τις κοινές κοινωνικές, πολιτι
σμικές και πολιτικές ρίζες των νέων κοινωνικών κινημάτων, τα ο
ποία παίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στο χώρο των κοινωνικών κινημά
των στις περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες κατά τις δεκαετίες 
’70 και ’80. Υποστηρίζεται ότι όλα αυτά τα κινήματα έχουν τις ρίζες 
τους σε ένα βασικό ανταγωνισμό μέσα στη νέα μεσαία τάξη - τη δια
μάχη για τον έλεγχο της εξειδικευμένης εργασίας, για την προσωπική 
αυτονομία και, σε τελική ανάλυση, για τα σχέδια περί «καλής ζωής» 
στη σύγχρονη κοινωνία. Επιπλέον, θεωρείται ότι μοιράζονται μια 
κοινή πολιτική καταγωγή από την αντιαυταρχική εξέγερση του τέ
λους της δεκαετίας του ’60, την κινητοποίηση της νέας αριστερός, 
και τις επιτροπές δράσης πολιτών που άρχισαν να ενεργοποιούνται 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στις αρχές της δεκαετίας του 
’70. Το δεύτερο μέρος του κειμένου προσπαθεί να δείξει ότι, παρά τα 
κοινά χαρακτηριστικά που μοιράζονται αυτά τα κινήματα, το επίπε
δο και οι τρόποι ενεργοποίησής τους διαφέρουν σημαντικά από τη 
μία χώρα στην άλλη, σαν αποτέλεσμα της λειτουργίας συγκεκριμέ
νων πλευρών του πολιτικού πλαισίου της κάθε μίας - της δομής των 
αντιθέσεων σε εθνικό επίπεδο, της «μορφολογίας» της αριστερός και 
της θεσμικής δομής του κράτους. Υποστηρίζεται πως η πολιτική 
κληρονομιά του παρελθόντος συμβάλλει σε εθνικές παραλλαγές και 
είναι πιθανό να συνεχίσει έτσι για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμα.

Το παρόν κείμενο βασίζεται στη δεκαπενταετή μελέτη της κινητοποί
ησης των κοινωνικών κινημάτων, πρώτα στην πατρίδα του γράφο- 
ντος, την Ελβετία, και, κατόπιν, στην Ολλανδία -όπου δίδαξα για 
τέσσερα χρόνια- καθώς επίσης και στην ενασχόληση με τη σύγκριση
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μεταξύ κοινωνικών κινημάτων σε τέσσερις δυτικοευρωπαϊκές χώ
ρες, προσθέτοντας στις δύο παραπάνω -μικρότερες- τη Γαλλία και 
τη Γερμανία. Μελετώντας την εξέλιξη του χώρου των κοινωνικών 
κινημάτων σ’ αυτές τις τέσσερις χώρες, εντυπωσιάζεται κανείς α
πό την εξέχουσα θέση που κατέχουν τα λεγάμενα «νέα κοινωνικά 
κινήματα», καθώς και από τον κρίσιμο ρόλο που έπαιξαν στο χώ
ρο της Δυτικής Ευρώπης, συγκεκριμένα τις δεκαετίες ’70 και ’80. 
Στις περισσότερες από αυτές τις χώρες, κινητοποίησαν μεγαλύτε
ρο αριθμό ανθρώπων από οποιοδήποτε άλλο τύπο κινήματος καθ’ 
όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Δεν επέφεραν κάποια ριζική 
αλλαγή στην πολιτική και οικονομική κατάσταση στη Δυτική Ευ
ρώπη, ωστόσο όμως συντέλεσαν σε κοινωνικές και πολιτισμικές 
αλλαγές καθώς και στη μεταβολή του τρόπου με τον οποίο γινόταν 
συνήθως αντιληπτή η πολιτική. Πάνω απ’ όλα, συντέλεσαν στη 
διαμόρφωση συμμετοχικών και ενημερωμένων πολιτών.

Η κατηγορία των νέων κοινωνικών κινημάτων περιλαμβάνει έ
να αρκετά ετερογενές σύνολο κινημάτων. Τα πιο σημαντικά απ’ 
αυτά είναι το οικολογικό, το κίνημα ειρήνης, το κίνημα αλληλεγ
γύης (με τον Τρίτο Κόσμο), το γυναικείο και το κίνημα των κατα
λήψεων [κενών κατοικιών] (ή αυτόνομο κίνημα πόλεων). Αν και 
όλα αυτά τα κινήματα είναι μάλλον ετερογενή, θα θέλαμε να προ
τείνουμε, στο πρώτο μέρος του παρόντος κειμένου, τη διαπίστωση 
πως όλα έχουν κάποιες κοινές κοινωνικές, πολιτισμικές και πολι
τικές ρίζες. Κατά την άποψή μας, όλα τα κοινωνικά κινήματα βα
σίζονται, σε τελική ανάλυση, σε κοινωνικές και πολιτισμικές αντι
θέσεις. Με άλλα λόγια, έχουν τις ρίζες τους σε ευρείες κοινωνικές 
αλλαγές που οδηγούν στην αντιπαράθεση μεταξύ κοινωνικών ομά
δων για δομικούς και πολιτισμικούς λόγους. Οι δομικές ή πολιτι
σμικές εντάσεις μεταξύ αυτών των κοινωνικών ομάδων προσφέ
ρουν ένα γόνιμο έδαφος για την κινητοποίηση των τελευταίων. 
Ισχυριζόμαστε λοιπόν πως -σαν αποτέλεσμα κοινωνικών, οικονο
μικών και πολιτιστικών εξελίξεων- αυτό το γόνιμο για την κινη
τοποίηση των νέων κοινωνικών κινημάτων έδαφος συναντάται λί
γο πολύ στον ίδιο βαθμό σε όλες τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι της προσέγγισης 
του φαινομένου από τη σκοπιά της «πολιτικής διαδικασίας» 
(McAdam, 1982· Tarrow, 1989, 1989α, 1994· Tilly κ.ά., 1975· Tilly, 
1978), σε αντίθεση με πιο κλασικές προσεγγίσεις στο χώρο της με
λέτης των κοινωνικών κινημάτων, η «δομή» και η «κουλτούρα»
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δεν επιδρούν άμεσα στην πολιτική. Οι κοινωνικές και πολιτισμι
κές διαιρετικές τομές -οι κοινωνικές αντιθέσεις- καταλήγουν σε 
πολιτικές αντιθέσεις μόνο αν πολιτικοποιηθούν. Παρόμοια, μερι
κές πρόσφατες μελέτες πάνω στα πολιτικά κόμματα (Bartolini - 
Mair, 1990, σ. 216· Kitschelt, 1994) έχουν δείξει ότι οι κοινωνικές 
και πολιτισμικές εντάσεις αρθρώνονται φανερά μόνο αν έχουν συ
νειδητοποιηθεί και οργανωθεί πολιτικά. Η πολιτική οργάνωση, ω
στόσο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το γενικό πολιτικό πλαί
σιο. Στο δεύτερο μέρος του κειμένου θα θέλαμε, επομένως, να εξε
τάσουμε τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δυτικο
ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά στο βαθμό και στους τρόπους με 
τους οποίους τα νέα κοινωνικά κινήματα δραστηριοποιούνται τα 
τελευταία 25 χρόνια. Ενώ το πρώτο μέρος της συζήτησης είναι μα- 
κροκοινωνιολογικό και θεωρεί δεδομένη μια γενική εξελικτική τά
ση, στο δεύτερο μέρος θα στηριχτούμε στη συγκριτική πολιτική, 
προκειμένου να δείξουμε πως αυτή η γενική τάση αρθρώνεται αρ
κετά διαφορετικά από τη μια χώρα στην άλλη, ανάλογα με το ιδι
αίτερο πολιτικό πλαίσιο της κάθε μίας.

1. ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ: ΤΟ ΔΟΜΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ

Η βαθιά κοινωνική αλλαγή που σημειώθηκε στη Δυτική Ευρώπη α
πό τα τέλη της δεκαετίας του ’60 οδήγησε στην εξασθένιση των πα
ραδοσιακών κοινωνικών αντιθέσεων και απελευθέρωσε τους αν
θρώπους από παραδοσιακούς δεσμούς με πόλους αναφοράς την 
τάξη, τη θρησκεία και την οικογένεια. Το αποτέλεσμα ήταν μεν έ
νας βαθμός εξατομίκευσης χωρίς προηγούμενο, αλλά όχι και η κα
τάλυση ολωσδιόλου των δομικών και πολιτιστικών δεσμών. Αντί
θετα με ό,τι φαίνεται να θεωρούν δεδομένο πολλοί συγγραφείς ό
ταν αναφέρονται στη διαδικασία της εξατομίκευσης, η εξασθένιση 
των παραδοσιακών δομών δεν ισοδυναμεί, σε καμία περίπτωση, 
με την παντελή έλλειψη δομών. Η μεγάλη δομική αλλαγή επέφερε 
νέες μορφές ελέγχου. Τώρα τα άτομα εξαρτώνται από νέα είδη δο
μικά καθορισμένων συνθηκών, που οδηγούν σε συγκρούσεις μετα
ξύ μεγάλων ομάδων στην κοινωνία. Μερικοί θεωρητικοί προτεί
νουν την ανάλυση αυτών των νέων αντιθέσεων από την άποψη δι
αδικασιών κοινωνικής διαφοροποίησης μεγάλης κλίμακας (Neid-
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hardt - Rucht, 1993). Προτιμάμε να παραμείνουμε πιο κοντά στην 
παραδοσιακή ταξική ανάλυση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σκο
πεύουμε να αναγάγουμε τη δομική αλλαγή σε ταξικές μεταβολές- ε
ξακολουθούμε όμως να θεωρούμε χρήσιμη την κατηγορία «τάξη».

Η νέα «εκπαιδευτική επανάσταση» αποτελεί μια από τις κύριες 
δυνάμεις της σύγχρονης κοινωνικής αλλαγής. Στο πρώτο στάδιο 
της διαδικασίας του εκσυγχρονισμού, η εκπαιδευτική επανάσταση 
αναφερόταν στην εξάπλωση της βασικής εκπαίδευσης. Τώρα αφο
ρά την εξάπλωση της ανώτερης εκπαίδευσης. Κατά μία έννοια, η 
εκπαιδευτική επανάσταση συνδυάζει τα θέματα της βιομηχανικής 
και της δημοκρατικής επανάστασης - ισότητα ευκαιριών και ισό
τητα των δικαιωμάτων του πολίτη (Parsons, 1971, σ. 97). Αυτή η 
διαδικασία είναι στενά συνδεδεμένη με το μετασχηματισμό του 
κράτους και της οικονομίας. Ως ένα σημείο, η εξάπλωση της ανώ
τερης εκπαίδευσης αποτελεί ένα λειτουργικό προαπαιτούμενο για 
τον εκσυγχρονισμό του κράτους και της οικονομίας: παρέχει το 
προσωπικό που θα καλύψει τις νέες θέσεις. Έτσι, η εκπαίδευση 
καθίσταται ένας κρίσιμος παράγοντας για την αναπαραγωγή της 
κοινωνικής δομής. Ταυτόχρονα, καθίσταται ένας επίσης κρίσιμος 
παράγοντας για την ατομική κοινωνική κινητικότητα. Στις σύγ
χρονες κοινωνίες, η οικογένεια συνήθως καθορίζει το επίπεδο της 
εκπαίδευσης των παιδιών αντί να τα εφοδιάσει με κεφάλαιο για 
κάποιο ρόλο. Αυτό το «πολιτιστικό κεφάλαιο» αναλαμβάνει όλο 
και περισσότερο το ρόλο των κλασικών μέσων παραγωγής στη 
διαδικασία ένταξης στην κοινωνική ιεραρχία. Η εξάπλωση της α
νώτερης εκπαίδευσης είναι ένα φαινόμενο που έχει διεισδύσει και 
μπορεί να παρατηρηθεί σε όλο το βιομηχανικό κόσμο. Ωστόσο, ο 
όρος «επανάσταση» είναι κάπως παραπλανητικός, εφόσον αυτή η 
διαδικασία είναι στην πραγματικότητα παρατεταμένη- ξεκίνησε τη 
δεκαετία του ’60 κι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η εξάπλωση της ανώτερης εκπαίδευσης έχει επίδραση «απελευ
θερωτική». Προκαλεί μια γενική στροφή στον προσανατολισμό 
των πολιτικών αξιών προς αντιαυταρχικά αιτήματα χειραφέτησης. 
Αλλά η ακριβής επιρροή της ανώτερης εκπαίδευσης στις πολιτικές 
προτιμήσεις καθορίζεται από τη διαδικασία επαγγελματικής απο
κατάστασης. Η προσωπική επένδυση στην ανώτερη εκπαίδευση δε 
συνεπάγεται πλέον αυτόματα ότι η καριέρα κάποιου είναι εξασφα
λισμένη: κατά μέσο όρο, η απόδοση της εκπαιδευτικής επένδυσης 
μειώνεται. Όπως παρατηρεί ο Boudon (1976, σ. 198): «κάθε άτομο
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έχει ένα ορισμένο πλεονέκτημα προσπαθώντας να επιτύχει ένα ό
σο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης - όσο υψηλότερο 
είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο πιο ευνοϊκές είναι οι προσδο
κίες για υψηλή κοινωνική θέση. Αλλά εφόσον όλα τα άτομα θέ
λουν περισσότερη εκπαίδευση, οι προσδοκίες που συνδέονται με 
τα πιο πολλά επίπεδα εκπαίδευσης τείνουν να εκφυλίζονται, και 
αυτό έχει σαν συνέπεια να υποκινείται η ζήτηση για ακόμη περισ
σότερη εκπαίδευση την επόμενη περίοδο». Οι υψηλότερες θέσεις 
είναι λίγες, και γι’ αυτό υπάρχουν συγκεκριμένα όρια στην απόδο
ση της εκπαιδευτικής επένδυσης. Αν η ανώτερη εκπαίδευση αποτε
λεί βασικό μέσο για την επιτυχία ενός ατόμου στη ζωή, είναι επί
σης πιθανό να προκαλέσει ασυνέπειες ως προς την κοινωνική θέ
ση. Οι ματαιωμένες προσδοκίες ατόμων με ανώτερη εκπαίδευση α
ποτελούν γόνιμο έδαφος για την πολιτική κινητοποίηση, όπως έχει 
ήδη τονίσει ο Schumpeter ([1942] 1962, σ. 145 κ.ε.) και, πιο πρό
σφατα, ο Alber (1989, σ. 201). Μπορεί να προκαλέσουν συγκρού
σεις μεταξύ γενεών και πολιτικές προτιμήσεις που να ευνοούν την 
αναδιανομή και την κρατική παρέμβαση.

Ακόμη πιο συγκεκριμένα, αν η εκπαιδευτική επένδυση επιτρέπει 
συνήθως την πρόσβαση στη νέα μεσαία τάξη, δεν εξασφαλίζει τον 
προσωπικό έλεγχο πάνω στην ίδια την εργασία κάποιον. Στη σύγ
χρονη κοινωνία των οργανώσεων (Perrow, 1989), τα άτομα με α
νώτερη μόρφωση συνήθως εργάζονται σε μεγάλης κλίμακας' οργα
νισμούς και ο βαθμός στον οποίο είναι ικανά να ελέγχουν την ίδια 
τους την εργασία εξαρτάται από τον έλεγχό τους πάνω στους ορ- 
γανωσιακούς πόρους. Το γεγονός αυτό εισάγει ένα βασικό αντα
γωνισμό μέσα στη νέα μεσαία τάξη μεταξύ αυτών που ελέγχουν 
τους οργανωσιακούς πόρους και αυτών των οποίων οι πόροι πε
ριορίζονται στις ατομικές ικανότητες και την εξειδίκευση, που εί
ναι ανεξάρτητες από τον οργανισμό (Kriesi, 1987, 1989, 1993). Σ’ 
αυτή τη σύγκρουση, που διαπερνά τη νέα μεσαία τάξη, οι επαγγελ- 
ματίες των οποίων οι μόνοι πόροι είναι η εξειδίκευση και οι ατο
μικές ικανότητες -οι επαγγελματίες «ειδικοί»- πρέπει να αμυν
θούν ενάντια στην καταπάτηση της εργασιακής τους αυτονομίας α
πό τους συναδέλφους τους που κυρίως ασχολούνται με τη διοίκη
ση των μεγάλων ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών - τους «μά- 
νατξερ». Για να είμαστε ακόμη πιο ακριβείς, θα πρέπει να εισαγά
γουμε μια πρόσθετη διάκριση μεταξύ διαφορετικών ειδών εξειδί- 
κευσης και ικανοτήτων, μια που μερικές από αυτές εξαρτώνται πε
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ρισσότερο από τον οργανισμό απ’ ό,τι άλλες. Οι ικανότητες των 
διοικητικών και των τεχνικών ειδικών -των «τεχνοκρατών»- τεί
νουν να είναι πιο στενά συνδεδεμένες με τον οργανισμό για τον ο
ποίο εργάζονται αυτοί, από τις ικανότητες των «ειδικών στους το
μείς της κοινωνίας και του πολιτισμού», οι οποίοι προορίζονται 
για την εξυπηρέτηση των πελατών των οργανισμών. Σαν αποτέλε
σμα, οι «ειδικοί στους τομείς της κοινωνίας και του πολιτισμού» 
είναι πιο πιθανό να υπεραμύνονται αντιαυταρχικών πολιτικών α
ξιών χειραφέτησης, ενώ οι «μάνατζερ» είναι πιο πιθανό να υπερα
μύνονται της εξουσίας του οργανισμού και των τεχνικών και οικο
νομικών επιταγών του κατεστημένου, με τους «τεχνοκράτες» να 
κρατάνε μια ενδιάμεση στάση. Επιπλέον, οι μάνατζερ και οι τε
χνοκράτες είναι’ αναμενόμενο να είναι περισσότερο αστοί, με πο
λιτικοοικονομικούς όρους, ενώ οι επαγγελματίες στους τομείς της 
κοινωνίας και του πολιτισμού θα πρέπει να έχουν ένα μάλλον σο
σιαλδημοκρατικό προσανατολισμό.

Θα μπορούσε κανείς να αντιτάξει ότι οι πολιτικές αξίες και 
προτιμήσεις δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα ανώτερης εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά καθορίζουν και οι ίδιες 
με τη σειρά τους την επιλογή του τύπου της ανώτερης εκπαίδευσης 
και τη θέση κάποιου στο σύστημα απασχόλησης. Π.χ., οι ίδιοι οι 
«επαγγελματίες στους τομείς της κοινωνίας και του πολιτισμού», 
που είναι πολύ πιθανό να υπεραμύνονται της εργασιακής τους αυ
τονομίας, τείνουν ήδη εξ αρχής να επιλέγουν την απασχόλησή 
τους υπό την επήρεια αντιαυταρχικών αξιών χειραφέτησης. Το γε
γονός αυτό μας στρέφει προς το ζήτημα της ύπαρξης επιπλέον αι
τιών αλλαγής αξιών, που δεν εξαρτώνται από την εξάπλωση της α
νώτερης εκπαίδευσης και τη διαδικασία επαγγελματικής αποκατά
στασης. Με βάση τις απόψεις του Inglehart (1977, 1990), θα μπο
ρούσαμε να επισημάνουμε τη γενική άνοδο του επιπέδου ευημε
ρίας στις ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης, η οποία έχει, σύμφωνα 
με τη θεωρία του, την ίδια απελευθερωτική επίδραση στις πολιτι
κές αξίες όπως και η εξάπλωση της ανώτερης εκπαίδευσης. Η δη
μογραφία αποτελεί ένα δεύτερο παράγοντα: αν οι ηλικιακές ομά
δες είναι ασυνήθιστα μεγάλες, όπως ήταν οι πρώτες μεταπολεμι
κές ομάδες, οι παραδοσιακοί φορείς κοινωνικού ελέγχου είναι λι
γότερο αποτελεσματικοί, τουλάχιστον προσωρινά, και η παρέα α
ποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα, καθοριστικό της ε
φηβικής συμπεριφοράς, γεγονός που διευκολύνει την ανάδειξη νέ
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ων αξιών και ταυτοτήτων (Wallimann - Zito, 1984, σ. 71). Η απου
σία του πατέρα από την κοινωνικοποίηση των πρώτων μεταπολε
μικών γενεών (Mitscherlich, 1963) κατέστησε τη μετάδοση αξιών 
μεταξύ των γενεών δυσκολότερη. Οι τεχνικές καινοτομίες ήταν ε
πίσης πολύ σημαντικές. Η τρομερή εξάπλωση του «χαπιού» και 
της τηλεόρασης σε όλη τη δεκαετία του ’60 και στις αρχές της δε
καετίας του ’70 είχε πιθανόν την πιο σημαντική επίδραση από την 
άποψη της μεταλλαγής των αξιών. Το «χάπι» στήριξε τη σεξουαλι
κή επανάσταση, η οποία υπονόμευσε την παραδοσιακή εξουσία της 
οικογένειας και της εκκλησίας. Η τηλεόραση και η συνακόλουθη α
νάπτυξη της τεχνολογίας των επικοινωνιών άνοιξε ένα παράθυρο 
στον κόσμο για κάθε νοικοκυριό. Ως συνολικό αποτέλεσμα αυτών 
των πρόσθετων παραγόντων, θα περιμέναμε μια γενική αύξηση σε 
αντιαυταρχικά αιτήματα χειραφέτησης, πέρα από τις περιορισμέ
νες ακόμα τάξεις των ατόμων με ανώτερη εκπαίδευση ή τον ακόμη 
πιο περιορισμένο κύκλο των «επαγγελματιών στους τομείς της 
κοινωνίας και του πολιτισμού».

Ανακεφαλαιώνοντας, η βαθιά μεταβολή που επιφέρει η εκσυγ
χρονιστική διαδικασία δημιουργεί ένα νέο είδος δομικής διαμά
χης, η οποία αποτελεί τη βάση της πολιτικής κινητοποίησης. Μετα
ξύ των νικητών της εκσυγχρονιστικής διαδικασίας -των μελών της 
νέας μεσαίας τάξης- υπάρχουν κάποιοι που κερδίζουν περισσότε
ρα από κάποιους άλλους. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί μια δομι
κή σύγκρουση που πάνω απ’ όλα είναι σύγκρουση για τον έλεγχο 
της εξειδικευμένης εργασίας, για την προσωπική αυτονομία, και, 
σε τελική ανάλυση, για τα διαφορετικά σχέδια περί «καλής ζωής» 
στη σύγχρονη κοινωνία. Εκτός απ’ αυτή τη σύγκρουση μέσα στο ί
διο το στρατόπεδο των νικητών της εκσυγχρονιστικής διαδικα
σίας, υπάρχει άλλη μια αντίθεση που παίρνει μορφή - αυτή μεταξύ 
των νικητών-μελών της νέας μεσαίας τάξης ως συνόλου, από τη 
μία πλευρά, και της ετερογενούς κατηγορίας των «χαμένων», από 
την άλλη. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία - πέρα από τους σκο
πούς του παρόντος κειμένου.

Το επιχείρημά μας είναι ότι η σύγκρουση μέσα στο πλαίσιο της 
ίδιας της νέας μεσαίας τάξης αποτελεί τη βάση μιας νέας πολιτι
κής αντίθεσης που αρθρώνεται από τα νέα κοινωνικά κινήματα. 
Οι επαγγελματίες στους τομείς της κοινωνίας και του πολιτισμού 
που τείνουν να χάσουν τον αγώνα για τον έλεγχο της εργασίας, α
ποτελούν την κύρια πηγή αυτών των νέων κοινωνικών κινημάτων,
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τα οποία επιτίθενται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην χωρίς όρια 
κυριαρχία της τεχνοκρατίας. Στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο του 
1990 (Ευρωβαρόμετρο 34.0) δείχνουν ότι σε διάφορες δυτικοευρω
παϊκές χώρες, οι οπαδοί των οικολογικών κομμάτων (κόμματα 
που είναι χαρακτηριστικά κοντά στα νέα κοινωνικά κινήματα) εί
ναι γενικά άτομα με μόρφωση ανώτερη από τον εθνικό μέσο όρο. 
Ειδικότερα, μια λεπτομερής ανάλυση της κατάστασης στην Ολλαν
δία επιβεβαιώνει ότι οι ειδικοί στους τομείς της κοινωνίας και του 
πολιτισμού είναι αυτοί με τη μεγαλύτερη αντιπροσώπευση στην 
πρωτοπορία των διαφόρων κινημάτων αυτής της κατηγορίας 
(Kriesi, 1989, 1993), όπως είναι το οικολογικό, το γυναικείο και το 
κίνημα ειρήνης.

Θα πρέπει κανείς να αναγνωρίσει, φυσικά, ότι οι αντιθέσεις 
που αρθρώνονται από τα νέα κοινωνικά κινήματα δεν μπορούν να 
αναχθούν σε αυτήν τη νέα ταξική σύγκρουση για τον έλεγχο της ερ
γασίας. Αυτή η σύγκρουση είναι μέρος ενός ευρύτερου αγώνα για 
τη μορφή της σύγχρονης κοινωνίας. Όπως τονίζουν πολλοί ανα
λυτές των νέων κοινωνικών κινημάτων (Beck, 1983, 1986· Brand, 
1987· Duyvendak, 1992· Giddens, 1990, 1991· Kriesi, 1987· Offe 
1985· Raschke, 1985· Schmitt-Beck, 1992- Touraine, 1980), αυτά τα 
κινήματα ενεργοποιήθηκαν από νέα είδη απειλών που ασκούν 
στην προσωπική αυτονομία συλλογικά υποκείμενα - «τον αποικι- 
σμό του έμβιου κόσμου από συστημικές επιταγές» του Χάμπερμας, 
ή το «σιδερένιο κλουβί» του Βέμπερ, όπως επίσης και από νέους, 
αόρατους κινδύνους που επηρεάζουν τους ανθρώπους με τον ίδιο 
τρόπο πάνω κάτω, άσχετα από την κοινωνική τους θέση - τη ρα
διενέργεια ή το AIDS, για παράδειγμα. Για τη νέα μεσαία τάξη, αυ
τές οι νέες απειλές έχουν αντικαταστήσει την εξάρτηση από παρα
δοσιακούς δεσμούς και τη στέρηση που προκύπτει από την άνιση 
κατανομή πόρων. Οι επαγγελματίες στο χώρο των κοινωνικών και 
πολιτιστικών υπηρεσιών είναι γενικά πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα 
είδη απειλών, αλλά τους φόβους και τα κίνητρά τους μοιράζονται 
και πάρα πολλοί μορφωμένοι άνθρωποι που, μερικώς τουλάχι
στον, έχουν ευαισθητοποιηθεί από προηγούμενες προσπάθειες αυ
τών των ίδιων νέων κοινωνικών κινημάτων για τα οποία αποτε
λούν τώρα ένα δυναμικό. Η απήχηση αυτών των κινημάτων έχει 
προχωρήσει πολύ πέρα από τον στενό κύκλο των επαγγελματιών 
στους τομείς της κοινωνίας και του πολιτισμού, γεγονός ενδεικτι
κό της μεγάλης μεταλλαγής αξιών που σημειώθηκε στη Δυτική Ευ



ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 13

ρώπη από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 έχουν επιτύχει πολύ υψη
λά επίπεδα κινητοποίησης στη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκα
ετιών. Επιπλέον, μπορούν να βασίζονται στη συνεχή ύπαρξη τερά
στιου δυναμικού για μελλοντικές πολιτικές εκστρατείες (Fuchs- 
Rucht, 1992- Kriesi, 1993· Watts, 1987). Παραθέτουμε ένα μόνο πα
ράδειγμα: ο αριθμός των ανθρώπων που εμπλέκονται στο ολλαν
δικό οικολογικό κίνημα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό αυτών 
που συμμετέχουν σε όλα τα ολλανδικά πολιτικά κόμματα ή σε ό
λες τις ολλανδικές συνδικαλιστικές ενώσεις μαζί (Kriesi, 1993, σ. 
258). Είναι πολύ πιθανό ότι όχι μόνο οι σκοποί αυτών των κινη
μάτων, αλλά και ο τρόπος που εμπλέκονται στην πολιτική -συμμε
τοχικός, συνδεδεμένος με συγκεκριμένα ζητήματα, προσανατολι
σμένος προς την κοινή γνώμη- έχει αγγίξει μια ευαίσθητη χορδή 
των πληθυσμών των δυτικοευρωπαϊκών χωρών.

2. Η ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

Η πρώτη φορά που η υποθετική νέα δομική αντίθεση εκδηλώθηκε 
με πολιτικό τρόπο ήταν στα τέλη της δεκαετίας του ’60, με την α
ντιαυταρχική εξέγερση του φοιτητικού κινήματος και της νέας α
ριστερός. Η αναταραχή στα τέλη της δεκαετίας του ’60 άρθρωσε 
μια ριζοσπαστική κριτική του οικονομικού συστήματος, της αντι
προσωπευτικής («αστικής») δημοκρατίας και της αμερικανικής η
γεμονίας. Η εξέγερση ήταν αντιαυταρχική· στρεφόταν ενάντια στις 
παραδοσιακές αυθεντίες σε όλους τους τομείς και ζητούσε αυθε
ντική, συμμετοχική πολιτική, χειραφέτηση από τις τεχνικές-διοικη- 
τικές επιταγές του «συστήματος» και αλληλεγγύη με τον Τρίτο Κό
σμο. Αυτή η νέα γενιά ριζοσπαστών συνέχιζε τη θεμελιώδη κριτική 
που κάποιοι μοναχικοί διανοούμενοι της παραδοσιακής αριστε- 
ράς άρθρωναν ακόμη, την οποία όμως είχαν σε μεγάλο βαθμό ε
γκαταλείψει οι μεγαλύτερες οργανώσεις του εργατικού κινήματος. 
Σε ένα θεωρητικό επίπεδο, αυτό σήμαινε την πλήρη υιοθέτηση του 
μαρξισμού ως αναλυτικού εργαλείου. Επιπλέον, αφού η αντιαυ
ταρχική της εξέγερση κατέληξε σε αδιέξοδο, στα τέλη της δεκαετίας 
του ’60/αρχές της δεκαετίας του ’70, η νέα αριστερά επίσης στρά
φηκε προς τα οργανωτικά μοντέλα της παραδοσιακής αριστερός. 
Κάποιοι νέοι ριζοσπάστες δανείστηκαν τα οργανωτικά τους μο
ντέλα από τα λενινιστικά κινήματα που αγωνίζονταν με επιτυχία
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για την απελευθέρωση του Τρίτου Κόσμου, και άρχισαν να χτί
ζουν τα δικά τους επαναστατικά κόμματα. Κάποιοι έφτασαν να 
δημιουργήσουν τις δικές τους ομάδες ανταρτών στις μητροπόλεις. 
Πολλοί προσχώρησαν στα ήδη υπάρχοντα κόμματα της αριστερός 
και στις συνδικαλιστικές ενώσεις. Σαν αποτέλεσμα, ο αγώνας της 
νέας αριστερός συνδέθηκε με τον ανταγωνισμό μεταξύ παραδοσια
κής αριστερός και παραδοσιακής δεξιάς και, έμμεσα, με τον αντα
γωνισμό μεταξύ των υπερδυνάμεων σε Ανατολή και Δύση. Τέλος, 
μερικοί αποτραβήχτηκαν σε μια αντικονλτούρα, στον πειραματι
σμό με εναλλακτικούς τρόπους ζωής, στη δημιουργία μιας εναλλα
κτικής «σκηνής» με τη δική της υποδομή.

Όπως και στις ΗΠΑ, τόσο ο επαναστατικός αγώνας, στη βίαιη 
και στην οργανωμένη εκδοχή του, όσο και η αναζήτηση καταφυγί
ου σε μια αντικουλτούρα, πέρασαν δυσκολίες κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του ’70. Ενώ ο επαναστατικός αγώνας δεν κινητοποίησε 
τις μάζες, η αναζήτηση καταφυγίου σε μια αντικουλτούρα έπρεπε 
να λάβει σοβαρά υπόψη τον παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα της 
νεοτερικότητας που έκανε αδύνατη την απόδραση. Ωστόσο, τόσο η 
οργανωτική προσπάθεια της νέας αριστερός όσο και η προσπάθειά 
της να χτίσει μια εναλλακτική υποδομή, υπήρξαν κρίσιμες για την 
κινητοποίηση των νέων κοινωνικών κινημάτων στη διάρκεια των 
δεκαετιών ’70 και ’80. Η νέα αριστερά όχι μόνο παρείχε μια ζωτι
κή βάση σ’ αυτά τα κινήματα αλλά αποτέλεσε επίσης το πιο ομοιο
γενές, κοινωνικά, και το πιο προοδευτικό, πολιτισμικά, τμήμα 
τους. Από άποψη δομής, την αποτελούσε -με μεγάλη ομοιογένεια- 
η «νέα τάξη» των επαγγελματιών στο χώρο των κοινωνικών και 
πολιτιστικών υπηρεσιών. Από άποψη κουλτούρας, ήταν μια πολύ 
συνεπής ομάδα χειραφέτησης (βλ. Kriesi, 1993, σ. 248 κ.ε.). Εν ολί- 
γοις, η νέα αριστερά αντιπροσώπευε κάτι σαν την πρωτοπορία 
των νέων κοινωνικών κινημάτων, όχι όμως πρωτοπορία με την 
κλασική λενινιστική έννοια του όρου. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 
του ’70 και τις αρχές της δεκαετίας του ’80, με τη μορφή των Πρα
σίνων ή άλλων σχετικών κομμάτων, η νέα αριστερά είχε πια κατη
γορηματικά απορρίψει το λενινιστικό μοντέλο ενός ιεραρχικού δε
σμού κόμματος-ψηφοφόρων. Υιοθέτησε χαλαρά συντονισμένα, ορ
γανωτικά μοντέλα που να ικανοποιούν την αντι-οργανωτική στά
ση της πελατείας τους.

Αν και η νέα αριστερά ήταν παράγοντας κρίσιμος για την κινη
τοποίηση των νέων κοινωνικών κινημάτων, ωστόσο αποτελεί μό
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νο μία από τις πηγές απ’ όπου τα τελευταία έλκουν την καταγωγή 
τους σε επίπεδο οργάνωσης. Αυτά τα κινήματα πηγάζουν επίσης 
από τις επιτροπές δράσης πολιτών που άρχισαν να κινητοποιού
νται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο στις αρχές της δεκαετίας 
του ’70, προκειμένου να ικανοποιήσουν συγκεκριμένα παράπονα 
των ενδιαφερομένων πληθυσμών. Η καταγωγή απ’ αυτόν το χώρο 
έχει πολύ πιο πρακτικό και, ταυτόχρονα, πολύ ευρύτερο -από ά
ποψη δομής και κουλτούρας- χαρακτήρα, απ’ ό,τι η καταγωγή από 
τη νέα αριστερά αυτή καθαυτή. Σαν αποτέλεσμα αυτής της ευρύτε
ρης απήχησης, τα νέα κοινωνικά κινήματα έχουν κατορθώσει να 
πραγματοποιήσουν ό,τι η νέα αριστερά ποτέ δεν κατάφερε από μό
νη της - το σχηματισμό ευρέων πολιτικών συμμαχιών και τη μαζι
κή κινητοποίηση πολιτών στο όνομα απελευθερωτικών σκοπών.

3. ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αν τα νέα κοινωνικά κινήματα έχουν καταστεί σημαντικοί φορείς 
δράσης στο χώρο των κοινωνικών κινημάτων, το επίπεδο καθώς 
και οι τρόποι κινητοποίησής τους διαφέρουν σημαντικά από τη 
μια χώρα στην άλλη, στη Δυτική Ευρώπη, ανάλογα με συγκεκριμέ
νες πλευρές του πολιτικού πλαισίου της κάθε μίας.

4. Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, Η
«ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ» ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ

Πρώτα απ’ όλα, φαίνεται πως η συνολική ικανότητα κινητοποίη
σης των νέων κοινωνικών κινημάτων είναι μια λειτουργία των πα- 
γιωμένων δομών των αντιθέσεων σε εθνικό επίπεδο. Δεδομένου ό
τι τα νέα κοινωνικά κινήματα αρθρώνουν μια νέα κοινωνική αντί
θεση, είναι προφανές ότι η συνεχιζόμενη δύναμη των παραδοσια
κών αντιθέσεων, που αντανακλάται στη δομή των πολιτικών συ
γκρούσεων σε εθνικό επίπεδο, έχει αντίκτυπο στην πιθανότητα α
νάδειξης της νέας αντίθεσης. Ενώ τα δομικά θεμέλια της νέας αντί
θεσης είναι παρόντα σε όλες τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, η συ
γκριτική δύναμη των παραδοσιακών αντιθέσεων αναμένεται ότι
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θα περιορίσει τις πιθανότητες κινητοποίησης στη βάση των νέων 
αντιθέσεων. Η κατασκευή νέων ταυτοτήτων είναι δυνατή μόνο ό
ταν οι παλιές ταυτότητες ξεθωριάζουν και χάνουν την ικανότητά 
τους να βοηθούν τους ανθρώπους να ερμηνεύσουν τον κόσμο. Οι 
διαφορετικές, ήδη υπάρχουσες ταυτότητες παρέχουν, με άλλα λό
για, ένα προστατευτικό κάλυμμα ενάντια στις απόψεις που τα α- 
νερχόμενα συλλογικά υποκείμενα προσπαθούν να επιβάλουν. Επι
πλέον, αυτά τα τελευταία προσπαθούν να δραστηριοποιήσουν χρό
νο, ενέργεια και χρήμα από το σχετικά μικρό τμήμα του πληθυσμού 
που έχει πολιτική δράση, δηλαδή πόρους που ίσως απλώς να μην 
είναι διαθέσιμοι αν η πολιτική κινητοποίηση στο πλαίσιο παραδο
σιακών αντιθέσεων απορροφά ακόμα μεγάλο μέρος τους. Οργα
νώσεις που εμπλέκονται σε παραδοσιακές πολιτικές διαμάχες 
μπορεί ακόμα και ενεργητικά να εμποδίσουν τους πιθανούς υπο- 
στηρικτές των νέων συλλογικών υποκειμένων να συμβάλουν στην 
κινητοποίησή τους. Με βάση αυτό το σκεπτικό, υπάρχει μια σχέση 
μηδενικού αθροίσματος μεταξύ της ισχύος των παραδοσιακών πο
λιτικών αντιθέσεων και της δυνατότητας που έχουν τα νέα κοινω
νικά κινήματα να αρθρώσουν τις νέες κοινωνικές αντιθέσεις.

Σε μια συγκριτική μελέτη της κινητοποίησης των νέων κοινωνι
κών κινημάτων σε τέσσερις δυτικοευρωπαϊκές χώρες -Γαλλία, 
Γερμανία, Ολλανδία και Ελβετία- εξετάσαμε αυτήν την υπόθεση 
μηδενικού αθροίσματος για την περίοδο 1975-1989 (Kriesi κ.ά., 
1995). Κάνοντας μια ανασκόπηση της δομής των τεσσάρων παρα
δοσιακών πολιτικών συγκρούσεων που υπογραμμίζουν οι Lipset 
και Rokkan (1967) -κέντρο-περιφέρεια, ύπαιθρος-πόλη, θρησκευ
τική και ταξική σύγκρουση- στις τέσσερις χώρες, διαπιστώσαμε ό
τι η κατάσταση στη Γαλλία διέφερε σημαντικά από τις υπόλοιπες 
τρεις χώρες της μελέτης μας. Ενώ οι παραδοσιακές αντιθέσεις εί
χαν λίγο πολύ κατευναστεί και αποπολιτικοποιηθεί στις άλλες 
τρεις χώρες την περίοδο που καλύπτει η μελέτη, συνέχιζαν να εί
ναι ιδιαίτερα οξυμμένες στη Γαλλία. Όσον αφορά συγκεκριμένα 
την ταξική αντίθεση, η κατάσταση στη Γαλλία διαφέρει έντονα από 
την κατάσταση στις άλλες τρεις χώρες. Στη Γαλλία, ο συνεχιζόμε
νος ανταγωνισμός ανάμεσα στους δύο κλάδους της διασπασμένης 
παραδοσιακής αριστερός -τους κομμουνιστές και τους σοσιαλι
στές- έχει διατηρήσει αυτήν την αντίθεση ζωντανή και δυναμική 
(Duyvendak, 1992). Επομένως, περιμέναμε ότι ο «χώρος» για την 
κινητοποίηση των νέων κοινωνικών κινημάτων, τα οποία, όπως έ
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χουμε δει, ανήκουν επίσης στην αριστερά, θα ήταν ιδιαίτερα πε
ριορισμένος στη Γαλλία, και, σαν αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης 
«χώρου», η κινητοποίηση των γαλλικών νέων κοινωνικών κινημά
των θα ήταν πολύ πιο αδύναμη απ’ ό,τι στις άλλες τρεις χώρες.

Αυτή η προσδοκία επιβεβαιώνεται σε μεγάλο βαθμό από τα 
στοιχεία μας πάνω σε γεγονότα διαμαρτυρίας την περίοδο μεταξύ 
των μέσων της δεκαετίας του ’70 και του τέλους της δεκαετίας του 
’80. Μπορέσαμε να δείξουμε ότι στη Γερμανία, την Ολλανδία και 
την Ελβετία, το κύριο μέρος της πολιτικής κινητοποίησης, με τη 
μορφή γεγονότων διαμαρτυρίας τη συγκεκριμένη περίοδο, πραγ
ματοποιήθηκε από τα νέα κοινωνικά κινήματα. Αντίθετα, οποιο- 
δήποτε είδος δείκτη κι αν χρησιμοποιήσουμε, τα νέα κοινωνικά κι
νήματα ήταν πολύ mo αδύναμα στη Γαλλία την ίδια περίοδο. Στη 
Γαλλία, όχι μόνο η ταξική αντίθεση (εργατικό κίνημα) αλλά και η 
αντίθεση μεταξύ κέντρου και περιφέρειας (περιφερειακά κινήμα
τα), η θρησκευτική αντίθεση (κινήματα που δραστηριοποιούνται 
γύρω από εκπαιδευτικά ζητήματα) και η αντίθεση μεταξύ υπαί
θρου και πόλης (τα κινήματα των αγροτών) έχουν προκαλέσει έ
ναν υψηλό βαθμό κινητοποίησης, που έχει συντείνει στον περιορι
σμό της ικανότητας κινητοποίησης που διαθέτουν τα νέα κοινωνι
κά κινήματα. Η ταξική αντίθεση στη Γαλλία ευθύνεται για όχι λι
γότερο από τα 2/3 του αριθμού των ανθρώπων που διαμαρτύρο
νται. Στην πραγματικότητα, οι απεργίες έχουν κινητοποιήσει συ
γκριτικά περισσότερους ανθρώπους στη Γαλλία (συμμετέχοντες α- 
νά εκατομμύριο κατοίκους) απ’ ό,τι όλα τα νέα κοινωνικά κινήμα
τα μαζί σε κάθε μια από τις τρεις άλλες χώρες. Αυτά τα αποτελέ
σματα επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι υπάρχει μια σχέση μηδενι
κού αθροίσματος ανάμεσα στην ικανότητα κινητοποίησης που έ
χουν οι παραδοσιακές αντιθέσεις και την αντίστοιχη ικανότητα 
των νέων κοινωνικών κινημάτων.

Η εγγύτητα των νέων κοινωνικών κινημάτων προς την αριστε
ρά έχει, στην πραγματικότητα, αμφίσημες συνέπειες τόσο για τα 
νέα κοινωνικά κινήματα όσο και για την αριστερά. Υποδηλώνει ό
τι δεν είναι μόνο ανταγωνιστές όσον αφορά τη λαϊκή υποστήριξη 
αλλά επίσης πιθανοί σύμμαχοί Συμμαχίες μεταξύ των δύο συνα
ντιόνται, πράγματι, παντού. Ωστόσο, οι όροι αυτών των συμμα- 
χιών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διαμόρφωση του συσχε
τισμού των δυνάμεων μέσα στην αριστερά. Εκεί όπου η παραδο
σιακή, κατεστημένη αριστερά είναι διασπασμένη σε κομμουνιστές
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και σοσιαλιστές, όπως στη Γαλλία, η υποστήριξη προς τα νέα κοι
νωνικά κινήματα εμφανίζεται μόνο μέχρι το σημείο όπου τα αιτή- 
ματά τους θα μπορούσαν να αναδιαμορφωθούν με τους όρους του 
κλασικού αγώνα του εργατικού κινήματος. Στη Γαλλία, η παραδο
σιακή αριστερά έχει πολύ επιτυχημένα ενσωματώσει τα νέα κοινω
νικά κινήματα - με μοιραίες συνέπειες για την περαιτέρω ανεξάρ
τητη ανάπτυξή τους, όπως θα δούμε αμέσως. Αντίθετα, μια ενωμέ
νη και συναινετική παραδοσιακή αριστερά, όπως τη συναντάμε 
στις άλλες τρεις χώρες, είναι πολύ πιο πιθανό να υποστηρίξει τα 
νέα κοινωνικά κινήματα με τους δικούς τους όρους. Σ’ αυτές τις 
χώρες, τη σοσιαλδημοκρατική παραδοσιακή αριστερά προκαλού- 
σε, από τ’ αριστερά κυρίως, η νέα αριστερά, η οποία την πίεζε να 
υποστηρίξει τους σκοπούς αυτών των κινημάτων. Εκεί, η νέα και 
η παραδοσιακή αριστερά συνέβαλαν από κοινού σε μερικές από 
τις εκστρατείες μεγάλης κλίμακας των νέων κοινωνικών κινημά
των. Με τη σειρά της, η κινητοποίηση των νέων κοινωνικών κινη
μάτων συνέβαλε στη μεταβολή της «μορφολογίας» της αριστερός 
σ’ αυτές τις χώρες. Έτσι, η μαζική κινητοποίηση του γερμανικού 
κινήματος ειρήνης συνέβαλε όχι μόνο στο εντυπωσιακό εκλογικό 
αποτέλεσμα των Γερμανών Πρασίνων αλλά και στην ενίσχυση της 
νέας αριστερός μέσα στο SPD. Με άλλα λόγια, σε χώρες με συναι
νετική παραδοσιακή αριστερά, και τα νέα κοινωνικά κινήματα με
ταβάλλονται αν συνάψουν συμμαχίες με την αριστερά, αλλά και η 
αριστερά μπορεί να επηρεαστεί έντονα από αυτές τις συμμαχίες. 
Σ’ αυτές τις χώρες, η ενίσχυση της νέας αριστερός μπορεί κάλλι- 
στα να είναι μία από τις κύριες ακούσιες συνέπειες της δράσης αυ
τών των κινημάτων.

Ένα τελευταίο σημείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη όσον αφο
ρά στη σχέση μεταξύ αριστερός και νέων κοινωνικών κινημάτων έ
χει χαρακτήρα πιο βραχυπρόθεσμο. Αφορά στο αν η κατεστημένη 
παραδοσιακή αριστερά είναι ή όχι στην κυβέρνηση. Όταν είναι 
στην αντιπολίτευση, η παραδοσιακή αριστερά επωφελείται από τις 
προκλήσεις των νέων κοινωνικών κινημάτων προς την κυβέρνηση. 
Αυτό αληθεύει ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μετριοπαθείς προκλή
σεις, που θεωρούνται εύλογες από ένα μεγάλο μέρος του εκλογι
κού σώματος. Επιπλέον, εφόσον οι υποστηρικτές των νέων κοινω
νικών κινημάτων αποτελούν επίσης ψηφοφόρους της αριστερός, η 
κατεστημένη παραδοσιακή αριστερά θα απευθυνθεί σε αυτούς στο 
πλαίσιο μιας γενικής στρατηγικής, σχεδιασμένης να χτίσει έναν ό
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σο το δυνατόν πιο ευρύ εκλογικό συνασπισμό. Όντας στην αντι
πολίτευση, η αριστερά θα τείνει επομένως να διευκολύνει την κι
νητοποίηση των νέων κοινωνικών κινημάτων. Αντίθετα, εάν είναι 
στην κυβέρνηση, η παραδοσιακή αριστερά όχι μόνο αντιμετωπίζει 
εκλογικούς περιορισμούς, αλλά πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει 
τους περιορισμούς των καθιερωμένων πολιτικών και τις πιέσεις 
από τις κυρίαρχες κοινωνικές δυνάμεις (βιομηχανία, χρηματοοικο- 
νομία, τεχνοκρατία). Με δεδομένους αυτούς τους περιορισμούς, θα 
είναι πολύ πιο διατακτική στο να υποστηρίξει την κινητοποίηση ο- 
ποιουδήποτε κινήματος. Αυτοί οι παράγοντες συνεπάγονται απο
φασιστικές αλλαγές στις πολιτικές ευκαιρίες των νέων κοινωνικών 
κινημάτων, τόσο όταν η παραδοσιακή αριστερά γίνει τμήμα της κυ
βέρνησης όσο και όταν παραιτηθεί από αυτή. Όταν η αριστερά γίνει 
εξουσία, το καθαρό αποτέλεσμα είναι μια εμφανής μείωση της κι
νητοποίησης των νέων κοινωνικών κινημάτων, αλλά όχι απαραί
τητα άλλων κινημάτων που δεν εξαρτώνται από την υποστήριξη 
της αριστερός ή που δεν απευθύνουν αιτήματα άμεσα προς την κυ
βέρνηση. Αντίστροφα, όταν η αριστερά είναι στην αντιπολίτευση, 
το καθαρό αποτέλεσμα είναι μια εμφανής αύξηση της κινητοποίη
σης των νέων κοινωνικών κινημάτων, αλλά όχι απαραίτητα άλλων 
κινημάτων που δεν εξαρτώνται από την υποστήριξη της αριστερός 
ή που δεν απευθύνουν αιτήματα άμεσα προς την κυβέρνηση.

Δεδομένης της εξάρτησής τους από την παραδοσιακή αριστερά, 
τα γαλλικά νέα κοινωνικά κινήματα κατέρρευσαν όταν αυτή τα ε- 
γκατέλειψε, τη στιγμή της ανόδου της στην εξουσία το 1981. Αντί
θετα, τα γερμανικά νέα κοινωνικά κινήματα επωφελήθηκαν σημα
ντικά όταν ο συνασπισμός αριστεράς-φιλελευθέρων έχασε την ε
ξουσία το 1982. Όπως ήταν αναμενόμενο, άλλα κοινωνικά κινή
ματα επηρεάστηκαν ελάχιστα απ’ αυτές τις αλλαγές στην εξουσία. 
Στις δύο μικρότερες χώρες η κατάσταση ήταν λίγο πιο περίπλοκη, 
αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ίδιοι μηχανισμοί ίσχυαν και εκεί.

5. ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ, ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Αν το επίπεδο κινητοποίησης που έχουν επιτύχει τα νέα κοινωνι
κά κινήματα συνδέεται κυρίως με τη δομή των αντιθέσεων σε εθνι
κό επίπεδο και τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες πλευρές 
της διαμόρφωσης του συσχετισμού των δυνάμεων μέσα στην αρι
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στερά, οι τρόποι με τους οποίους αυτά τα κινήματα οργανώνονται 
εσωτερικά και κινητοποιούνται εξωτερικά φαίνεται να εξαρτώ- 
νται κυρίως από τη θεσμική δομή του κράτους και τις κυρίαρχες 
στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι αρχές για να αντιμετωπίσουν 
τις προκλήσεις των κινημάτων.

Η Γαλλία είναι πάλι μια ειδική περίπτωση. Όπως έχει ήδη πα
ρατηρήσει ο Tocqueville, ένα ισχυρό κράτος συμβαδίζει με μια α
δύναμη κοινωνία και το αντίθετο. Ο συγκεντρωτισμός του κρά
τους αποθαρρύνει την αυτο-οργάνωση της βάσης στο τοπικό επί
πεδο. Παρόμοια, όταν η κυρίαρχη στρατηγική αποκλείει τις κοινω
νικές οργανώσεις από τη συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία, α
ποθαρρύνει την αυτο-οργάνωση. Στην παράδοση της Γαλλικής 
Επανάστασης, ειδικά το ισχυρό γαλλικό κράτος αντιστάθηκε για 
πολύ στη δημιουργία ενώσεων κάθε είδους. Επομένως, η οργανω
τική ανάπτυξη των περισσότερων γαλλικών ενώσεων είναι παρα
δοσιακά λιγότερο στέρεη απ’ ό,τι σε πολλές άλλες χώρες. Ανάλο
γα, η οργανωτική δομή των γαλλικών νέων κοινωνικών κινημάτων 
είναι επίσης αδύναμη (βλ. Kriesi κ.ά., 1995). Αντίθετα, οι οργανώ
σεις των κοινωνικών κινημάτων στις δύο μικρότερες χώρες έχουν 
συγκριτικά μεγάλο αριθμό μελών, είναι πλούσιες σε πόρους και 
σχετικά καλά ενσωματωμένες σε παγιωμένα συστήματα διαμεσο- 
λάβησης συμφερόντων. Το αδύναμο ελβετικό κράτος γενικά αντι
στοιχεί σε μια πολύ οργανωμένη κοινωνία. Το ισχυρό και συγκε
ντρωτικό ολλανδικό κράτος, εκ πρώτης όψεως, δεν είναι τόσο ευ
νοϊκό για την οργανωτική ανάπτυξη όσο το αδύναμο ελβετικό 
κράτος. Ωστόσο, η οργάνωση της ολλανδικής κοινωνίας σε μεγά
λες θρησκευτικές κοινότητες [pillarization] έχει για καιρό χρησι
μεύσει σαν λειτουργικό ισοδύναμο του ελβετικού φεντεραλισμού 
όσον αφορά την ενθάρρυνση της αυτο-οργάνωσης μιας κοινωνίας. 
Η Γερμανία αποτελεί μια ενδιάμεση περίπτωση: το γεγονός ότι το 
«ημι-κυρίαρχο» κράτος, όπως το αποκαλεί ο Katzenstein (1987), 
είναι ανοιχτό, ενθαρρύνει την κοινωνική αυτο-οργάνωση· ωστόσο, 
η καταπιεστική κληρονομιά και η παραδοσιακή απόσταση μεταξύ 
κράτους και γερμανικής κοινωνίας εμπόδισαν για καιρό την πραγ
μάτωσή της στη δημόσια ζωή. Πιο πρόσφατα, εντούτοις, ο βαθμός 
ανάμειξης στην πολιτική αυξάνεται στη Γερμανία, ειδικά στη νεό
τερη γενιά. Από αυτήν την άποψη, είναι αρκετά εντυπωσιακό ότι 
το επίπεδο πόρων των οργανώσεων των πιο κλασικών γερμανι
κών κοινωνικών κινημάτων είναι κοντά σε αυτό της Γαλλίας, δη
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λαδή εξαιρετικά χαμηλό αν συγκριθεί με το αντίστοιχο επίπεδο 
στην Ολλανδία και την Ελβετία. Αντίθετα, το επίπεδο πόρων των 
οργανώσεων των πιο πρόσφατων γερμανικών κοινωνικών κινημά
των μοιάζει πιο πολύ με το αντίστοιχο επίπεδο στις μικρότερες 
ευρωπαϊκές χώρες.

Αν στραφούμε από τις εσωτερικές οργανωτικές δομές στην α
νοιχτή κινητοποίηση, η Γαλλία και η Ελβετία αποτελούν τις δύο α
κραίες περιπτώσεις (Koopmans - Kriesi, 1995, σ. 44 κ.ε.). Στην 
Ελβετία, κράτος αδύναμο και, ταυτόχρονα, κράτος όπου οι αρχές 
υιοθετούν αρκετά αφομοιωτικές στρατηγικές, τα κοινωνικά κινή
ματα γενικά και τα νέα κοινωνικά κινήματα ειδικότερα έχουν τελι
κά το πιο μετριοπαθές ρεπερτόριο δράσης μεταξύ των τεσσάρων 
κρατών. Το γαλλικό μοντέλο έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με την 
κατάσταση στην Ελβετία. Δεδομένου ότι το ισχυρό και απρόσιτο 
γαλλικό κράτος είναι γενικά κλειστό, πολύ μετριοπαθείς τρόποι, 
όπως η συλλογή υπογραφών, δεν είναι πιθανό να έχουν αποτέλε
σμα, και, επομένως, σπάνια χρησιμοποιούνται. Αντίστροφα, α
κραίες μορφές βίας εμφανίζονται πολύ πιο συχνά στη Γαλλία απ’ 
ό,τι στις άλλες χώρες, ακόμα κι αν δε χρησιμοποιούνται τόσο συ
χνά από τα νέα κοινωνικά κινήματα όσο από κάποια άλλα γαλλι
κά κινήματα, όπως τα περιφερειακά. Προφανώς, πολλοί Γάλλοι α- 
κτιβιστές πιστεύουν πως, δεδομένης της γενικής έλλειψης ευκαι
ριών, αυτά τα ριζοσπαστικά μέσα είναι απαραίτητα για να προ- 
σελκύσουν την προσοχή και να κάνουν ευρύτερα γνωστά τα παρά
πονα. Το ολλανδικό και το γερμανικό ρεπερτόριο δράσης δεν εί
ναι ούτε ιδιαίτερα μετριοπαθή ούτε πολύ ριζοσπαστικά. Ωστόσο, 
υπάρχουν μερικές ενδιαφέρουσες διαφορές ως προς την έμφαση. 
Η Ολλανδία διακρίνεται για την πολύ υψηλή αναλογία γεγονότων 
αντιπαράθεσης, που ξεπερνάει ακόμα και αυτήν της Γαλλίας. Η 
Γερμανία, αντίθετα, είναι πιο κοντά στην Ελβετία όσον αφορά αυ
τές τις μορφές κινητοποίησης. Αλλά το επίπεδο ακραίας βίας είναι 
αρκετά υψηλό στη Γερμανία. Τα αποκλίνοντα μοντέλα στη Γερμα
νία και στην Ολλανδία μπορούν επίσης να συνδεθούν με τις δια
φορετικές δομές ευκαιριών στις δύο χώρες. Ενώ το γεγονός ότι η 
ολλανδική διοίκηση είναι επίσημα «κλειστή» και πράγματι ενθαρ
ρύνει κάποιο βαθμό ριζοσπαστισμού, οι στρατηγικές ενσωμάτω
σης που επικρατούν όσον αφορά στη μεταχείριση των αμφισβη- 
τιών και στο ανάλογο χαμηλό επίπεδο καταστολής εμποδίζουν τη 
ραγδαία κλιμάκωση των πολιτικών συγκρούσεων. Η τακτική απο



22 HANSPETER KRIESI

κλεισμού και η κατασταλτική στρατηγική των γερμανικών αρχών, 
από την άλλη μεριά, ίσως να επιτυγχάνουν να ωθήσουν την πλειο- 
ψηφία των ακτιβιστών σε πιο μετριοπαθείς στρατηγικές. Ωστόσο, 
η καταστολή θα προκαλέσει επίσης τη βίαιη αντιπαράθεση μεταξύ 
των αρχών και μιας μειοψηφίας ακτιβιστών. Με άλλα λόγια, ενώ η 
ολλανδική δομή ευκαιριών επιτρέπει στα κοινωνικά κινήματα να 
επιλέξουν μια μέση στρατηγική μεταξύ μετριοπαθών, νόμιμων 
μορφών μαζικής κινητοποίησης από τη μια, και βίας από την άλλη, 
ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονται οι ευκαιρίες των γερμανι
κών κινημάτων τα αναγκάζει να διαλέξουν το ένα ή το άλλο άκρο.

Εκτός από αυτές τις συστηματικές γενικές διαφορές μεταξύ των 
ρεπερτορίων δράσης, υπάρχουν επίσης σημαντικές διαφορές όσον 
αφορά το μετασχηματισμό τους μέσα στο χρόνο και οι οποίες συν
δέονται με τις διαφορές στα αντίστοιχα πολιτικά πλαίσια (Kriesi, 
1995, σ. 179 κ.ε.). Έτσι, μεταξύ 1975 και 1989 το ρεπερτόριο δρά
σης του γαλλικού οικολογικού κινήματος εξελίχθηκε μάλλον δια
φορετικά απ’ αυτό του γερμανικού και του ολλανδικού κλάδου 
του ίδιου κινήματος. Ενώ το γαλλικό κίνημα έγινε πιο ριζοσπα
στικό, τα άλλα δύο κινήματα έγιναν πιο συμβατικά. Το ελβετικό 
κίνημα, τέλος, ήταν πάντα μάλλον συμβατικό.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ανατρέχοντας στο παρελθόν για την ανάλυση της περίπτωσης της 
Ολλανδίας και προσθέτοντας το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπα
νία στη συγκριτική ανάλυση των δεκαετιών ’70 και ’80, ο 
Koopmans (1996) υποστηρίζει σε ένα πρόσφατο κείμενό του ότι η 
πολιτική κινητοποίηση στη Δυτική Ευρώπη ακολουθεί ένα γενικό 
εξελικτικό μοντέλο. Σύμφωνα με αυτή τη συλλογιστική, η Γερμα
νία, η Ολλανδία και η Ελβετία αντιπροσωπεύουν τις πιο «προχω
ρημένες» περιπτώσεις στη διαδικασία εκσυγχρονισμού της πολιτι
κής συμμετοχής, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τη στροφή από 
παραδοσιακά (ταξικά, θρησκευτικά, εθνικά) ζητήματα προς τα εν
διαφέροντα των νέων κοινωνικών κινημάτων καθώς και από τη 
στροφή προς περισσότερο συμβατικές και πιο οργανωμένες μορ
φές. Η Γαλλία, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, του οποίου τα κινή
ματα φαίνεται να μοιάζουν ποικιλοτρόπως με το γαλλικό μοντέ
λο, αποτελούν «ενδιάμεσες» περιπτώσεις, ενώ η Ισπανία θεωρεί
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ται ως η πιο «καθυστερημένη», με την έννοια ότι οι παραδοσιακές 
συγκρούσεις επικρατούν στο χώρο των κοινωνικών κινημάτων, το 
επίπεδο μη συμβατικής κινητοποίησης είναι εξαιρετικά υψηλό και 
η συμμετοχή σε οργανώσεις μικρή.

Στο πρώτο μέρος του παρόντος κειμένου, υποστηρίχθηκε ότι 
την ίδια εξελικτική τάση τη συναντάμε λίγο πολύ στον ίδιο βαθμό 
σε όλες τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Παντού εμφανίζονται τα ί
δια δομικά δυναμικά για την κινητοποίηση των νέων κοινωνικών 
κινημάτων. Ωστόσο, όσα αναφέρονται στο δεύτερο μέρος έρχονται 
σε αντίθεση με την ουσία της πρότασης του Koopmans. Στο δεύτε
ρο μέρος, επιμείναμε στις διαφορές ανάλογα με τη χώρα ως προς 
το βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιούνται τα νέα κοι
νωνικά κινήματα. Συνδέσαμε αυτές τις διαφορές με το θεσμικό 
σκηνικό του πολιτικού πλαισίου της κάθε χώρας και με την κληρο
νομιά των πολιτικών αγώνων του παρελθόντος. Το δεύτερο μέρος 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτή η κληρονομιά όχι απλώς επι
βραδύνει ή επιταχύνει κατά κάποιον τρόπο μια γενική τάση, αλλά 
ότι έχει μόνιμες συνέπειες στη μορφή και την έκβαση τωρινών και 
μελλοντικών πολιτικών αγώνων. Ενώ σήμερα υπάρχουν γενικές 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές τάσεις στη Δυτική Ευ
ρώπη, η πολιτική τούς προσδίδει διαφορετική μορφή σε εθνικό ε
πίπεδο. Είναι φυσικά κατανοητό ότι μακροπρόθεσμα οι πολιτικές 
τάσεις επίσης συγκλίνουν. Ωστόσο, όπως έχει επισημάνει ο 
Dahrendorf στις σκέψεις του πάνω στις επαναστάσεις της Ανατο
λικής Ευρώπης, και όπως επεξηγεί γραφικά ο Putnam στην ανάλυ
σή του για την πολιτική των περιφερειακών συγκρούσεων στην 
Ιταλία, η πολιτική διαδικασία εξελίσσεται με πολύ αργούς ρυθ
μούς και η πολιτική κληρονομιά του παρελθόντος είναι πιθανό να 
συμβάλει στη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών συνθηκών 
για κάποιο διάστημα ακόμα.

Μετάφραση: Μαριάνθη Μυστακίδου
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