Οι ταραχέσ των περιιωριοποιημένων τονίζουν τη χρεοκοπία
του καπιταλιςμοφ
Μόνο η ταξικθ πάλη μπορεί να προςφέρει μια προοπτικθ για
το μέλλον!
Εκείνοι που ζχουν περικωριοποιθκεί από τθ διάλυςθ του κράτουσ
πρόνοιασ, που ζχουν περικωριοποιθκεί από το ςουθδικό κεφάλαιο,
ςτισ ηωζσ των οποίων θ ανεργία, θ φτϊχεια, θ δυςτυχία, ο ρατςιςμόσ, ο
ςυςτθματικόσ εξευτελιςμόσ και θ καταπίεςθ αποτελοφν κακθμερινά
ςτοιχεία, και για τουσ οποίουσ μια ηωι μεγαλφτερθσ διάρκειασ ςε
τζτοιεσ ςυνκικεσ κόλαςθσ δεν ςθμαίνει τίποτα, ςτθν απόγνωςι τουσ,
επαναςτατοφν. Τα γεγονότα είναι τα ίδια όπωσ και ςε άλλεσ
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ: θ αςτυνομία προκαλεί και αυτό οδθγεί ςε μια
κλιμάκωςθ τθσ οργισ που ςιγοβράηει ςε ξεςπάςματα βίασ και
εξζγερςθσ.
Το 2005, ςτθ Γαλλία, το λίκνο τθσ αςτικισ τάξθσ, αςτυνομικοί
κυνιγθςαν νζουσ με βαναυςότθτα. Δφο νζοι άνκρωποι, ςτθν
προςπάκειά τουσ να διαφφγουν κατζφυγαν ςε ζναν μεταςχθματιςτι
θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Και μιασ και θ αςτυνομία δεν ιταν υποχρεωμζνθ
να τουσ βοθκιςει, πζκαναν. Το περιςτατικό αυτό ιταν θ αρχι μιασ
εξζγερςθσ που κράτθςε τρεισ εβδομάδεσ, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ
δεκάδεσ χιλιάδεσ αυτοκίνθτα και δεκάδεσ καταςτιματα, δθμόςια κτίρια,
ςχολεία, κτλ. πυρπολικθκαν. Για πρϊτθ φορά μετά από το Μάιο του
1968 κθρφχτθκε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Ραρόμοια γεγονότα
επαναλιφκθκαν τον Αφγουςτο του 2011 ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο. Η
αςτυνομία ςκότωςε ζνα νεαρό μαφρο άνδρα που ονομαηόταν Μαρκ
Ντάγκαν. Η δολοφονία του πυροδότθςε τθν εξζγερςθ τθσ νεολαίασ που
είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πυρπόλθςθ εκατοντάδων αυτοκινιτων και
καταςτθμάτων.
Φζτοσ, ςτισ 19 Μαΐου, τα ίδια γεγονότα επαναλιφκθκαν ςτθ Σουθδία,
ςε μια φτωχι περιοχι που ονομάηεται "Χοφςμπι", τόποσ κατοικίασ
κυρίωσ μεταναςτϊν, που βρίςκεται ςτα βορειοδυτικά τθσ Στοκχόλμθσ.
Ζνασ 68χρονοσ άνδρασ, ο οποίοσ μετά από πρόκλθςθ που δζχκθκε από
φρουρό αςφαλείασ, ζδειξε το μαχαίρι του από το μπαλκόνι του
διαμερίςματόσ του. Λίγο αργότερα, θ αςτυνομία ειςζβαλε βίαια ςτο
διαμζριςμα, πζταξε δακρυγόνα μζςα ςτο ςπίτι και πυροβόλθςε
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τζςςερισ φορζσ ςκοτϊνοντασ τον 68χρονο. Η αςτυνομία ιςχυρίςτθκε ότι
ο άντρασ τοφσ απείλθςε με ςτιλζτο. Ειπϊκθκαν ψζματα από τθν
αςτυνομία ςχετικά με τον κάνατο του άνδρα. Ζνασ από τουσ γείτονεσ
είχε φωτογραφιςει το ςυμβάν και αυτό ζδωςε τθν αφορμι για
διαμαρτυρίεσ από κατοίκουσ των γφρω περιοχϊν. Η αςτυνομία
προςβάλλει ςυχνά τουσ νζουσ, δεν δείχνει κανζνα ςεβαςμό προσ
αυτοφσ αποκαλϊντασ τουσ "αράπθδεσ", "μαϊμοφδεσ" κτλ. και
προςφεφγει ςτθ βία. Αυτό ζδωςε ςτουσ νζουσ ανκρϊπουσ το κίνθτρο
για να επαναςτατιςουν. Στθ ςυνζχεια, κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ
εβδομάδασ, κάθκαν εκατοντάδεσ αυτοκίνθτα, ςπάςτθκαν βιτρίνεσ
καταςτθμάτων και περιπολικϊν, ζνα πυροςβεςτικό όχθμα και ακόμθ
και ζνα κτίριο τθσ αςτυνομίασ δζχτθκαν επίκεςθ. Ππωσ και ο Βρετανόσ
ομόλογόσ του, ο ςουθδόσ πρωκυπουργόσ κατιγγειλε τισ «πράξεισ βίασ»
και χαρακτιριςε βανδαλιςμοφσ τισ πράξεισ των νζων.
Ροιο είναι το υπόβακρο αυτϊν των εξεγζρςεων; Η ςουθδικι κυβζρνθςθ
ζπαιξε ζναν υποκριτικό ρόλο κατά τθ διάρκεια του Β' Ραγκοςμίου
Ρολζμου: από τθ μία πλευρά θ Σουθδία προμικευε ςίδερο και χάλυβα
ςτθ ναηιςτικι Γερμανία, και από τθν άλλθ πλευρά είχε μια ςτενι ςχζςθ
με τθν Αμερικι και τθ Μεγάλθ Βρετανία. Δεν ενεπλάκθ ςτον πόλεμο και
ζπαιξε ζνα ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανοικοδόμθςθ μετά το τζλοσ του Β'
Ραγκοςμίου Ρολζμου. Για να υλοποιιςει το τελευταίο θ Σουθδία
ςτθρίχκθκε ςε μεγάλο βακμό ςε ξζνο εργατικό δυναμικό. Ξζνοι
εργαηόμενοι εργάςτθκαν ςε εργοςτάςια όπωσ τθσ "Volvo", "Saab",
"SKF" και οφτω κακεξισ. Η ςυμβολι τθσ Σουθδίασ ςτθν μεταπολεμικι
αναςυγκρότθςθ οδιγθςε ςτθν ευθμερία τθσ Σουθδίασ, και, με τθ
βοικεια τθσ ςοςιαλδθμοκρατικισ ιδεολογίασ, δθμιουργικθκε το κράτοσ
πρόνοιασ.
Με τθν αποτυχία του ανατολικοφ μπλοκ και τισ διαδοχικζσ κρίςεισ του
καπιταλιςμοφ, το κράτοσ πρόνοιασ διαλφκθκε ςτισ αρχζσ του 1990. Το
χάςμα μεταξφ των κοινωνικϊν τάξεων ςτον «Ραράδειςο του
Καπιταλιςμοφ» αποκάλυψε το άςχθμο πρόςωπό του, όπωσ ζγινε και ςε
άλλεσ καπιταλιςτικζσ χϊρεσ. Με τθ διάλυςθ του κράτουσ πρόνοιασ, οι
ξζνοι εργαηόμενοι ιταν εκείνοι που κατθγορικθκαν για τθν ανεργία. Ο
ρατςιςμόσ ζγινε ζνα τζρασ μζςα ςτθν κοινωνία. Οριςμζνα μζλθ τθσ
κοινότθτασ κεωροφνταν πραγματικά πολίτεσ δεφτερθσ κατθγορίασ.
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Η νεότερθ γενιά αυτοφ του τμιματοσ τθσ κοινωνίασ ηει ςτισ άκλιεσ
ςυνκικεσ που το βρϊμικο καπιταλιςτικό ςφςτθμα ζχει προβλζψει για
αυτοφσ. Οι νζοι δεν είναι ςε κζςθ να ειςζλκουν ςτθν αγορά εργαςίασ
(ζνασ κφκλοσ εκμετάλλευςθσ) και οι διακρίςεισ και ο ςυςτθματικόσ
εξευτελιςμόσ αποτελοφν ςτοιχεία τθσ κακθμερινισ τουσ ηωισ. Οι
αςτυνομικζσ προκλιςεισ ζχουν αυξθκεί και ζχουν γίνει ρουτίνα. Οι νζοι
δεν ζχουν καμία ελπίδα για το μζλλον τουσ. Ζχουν κυριευκεί από τον
μθδενιςμό και επαναςτατοφν.
Οι επαγγελματίεσ και βρϊμικοι αςτοί ιδεολόγοι και δθμοςιογράφοι
ζχουν ιδθ αναλάβει δράςθ για να ολοκλθρωκεί το ςενάριο.
Ρροςποιοφνται ότι οι ταραχζσ των περικωριοποιθμζνων δεν
προζρχονται από τα προβλιματα του καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ, τθ
χρεοκοπία του καπιταλιςμοφ, αλλά οφείλονται ςτο γεγονόσ ότι οι
διαδθλωτζσ είναι εγκλθματίεσ.
Μία από τα δθμοφιλζςτερεσ ςουθδικζσ εφθμερίδεσ, που ονομάηεται
"Dagens Nyheter", ανακοίνωςε ότι ςχετικζσ μελζτεσ κατζλθξαν ςτο
ςυμπζραςμα ότι οι νζοι διαδθλωτζσ είναι εγκλθματίεσ που είχαν
διαπράξει εγκλιματα ςτο παρελκόν, οι οποίοι αντιμετωπίηουν
οικογενειακά προβλιματα, κάνουν χριςθ ναρκωτικϊν και πάςχουν από
ψυχολογικά προβλιματα. Ζνα μεγάλο μζροσ τθσ κοινότθτασ ηει
πουλϊντασ τθν εργαςία του, αλλά προφανϊσ οι αςτοί ιδεολόγοι και οι
δθμοςιογράφοι κερδίηουν τα προσ το ηθν πουλϊντασ τθ "ςυνείδθςθ"
και τθν "υπόλθψι" τουσ.
Δυςτυχϊσ, οι διαμαρτυρίεσ των νζων ενάντια ςε μια ηωι κόλαςθ δεν
ζχουν αντι-καπιταλιςτικό προςανατολιςμό, αλλά είναι μάλλον μια
τυφλι εξζγερςθ. Ραρόλο που οι νζοι αυτοί είναι οι φτωχοί τθσ
κοινωνίασ και προζρχονται από οικογζνειεσ τθσ εργατικισ τάξθσ,
ςτοχεφουν κατά του εαυτοφ τουσ. Ο ςτόχοσ δεν είναι θ τάξθ των
καπιταλιςτϊν. Οι νζοι από τισ φτωχογειτονιζσ και τισ μειονεκτοφςεσ
κοινότθτεσ δεν πθγαίνουν ςτισ ςυνοικίεσ που ηουν τα ανϊτερα λαϊκά
ςτρϊματα για να βάλουν φωτιά ςτα αυτοκίνθτα, αλλά καίνε τα
αυτοκίνθτα των ίδιων τουσ των οικογενειϊν και των γειτόνων τουσ. Με
τα αυτοκίνθτα αυτά οι άνκρωποι από τισ γειτονιζσ αυτζσ πθγαίνουν ςτισ
δουλειζσ τουσ. Η επίκεςθ ςε πυροςβεςτικά και πυροςβζςτεσ είναι
πράξεισ απόγνωςθσ ενάντια ςτουσ ταξικοφσ αδελφοφσ και αδελφζσ τουσ.
Με άλλα λόγια, τα κφματα αυτϊν των νζων δεν είναι το ανϊτερο
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ςτρϊμα τθσ κοινωνίασ, αλλά θ εργατικι τάξθ και τα άλλα φτωχά
ςτρϊματα τθσ κοινωνίασ.
Η ατομικι βία που ςτρζφεται προσ τα φτωχά κοινωνικά ςτρϊματα
αποτελεί αλλοτρίωςθ των ςυμφερόντων τθσ εργατικισ τάξθσ. Μόνο θ
ςυλλογικι βία που ςτρζφεται κατά του κράτουσ του κεφαλαίου και των
οργάνων του καπιταλιςμοφ είναι προσ το ςυμφζρον του προλεταριάτου.
Η κοινωνικι επανάςταςθ δεν είναι θ καταςτροφι των υλικϊν μζςων
αλλά θ καταςτροφι των κοινωνικϊν ςχζςεων που δθμιουργοφν τα
δεςμά τθσ καπιταλιςτικισ παραγωγισ. Μια τζτοια εξζγερςθ, όχι μόνο
δε ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ «ταξικισ ςυνείδθςθσ», αλλά
ςυμβάλλει ςτθν κοινοτικι αςτυνόμευςθ. Δίνει ςτθν αςτυνομία τθν
ευχζρεια για περαιτζρω καταςτολι. Ενιςχφει τισ ξενοφοβικζσ,
ρατςιςτικζσ και ναηιςτικζσ δυνάμεισ. Για παράδειγμα, δθμιουργικθκε
μια ςελίδα ςτο Facebook με τον τίτλο «Υποςτηρίζουμε την αςτυνομία
του Χοφςμπυ - Να ςταματθςει η τρέλα αυτθ τη ςτιγμθ», θ οποία ζχει
πλζον ςχεδόν εκατόν είκοςι χιλιάδεσ υποςτθρικτζσ. Ο πραγματικόσ
ρόλοσ τθσ είναι θ υποςτιριξθ τθσ αςτυνομίασ και των ρατςιςτικϊν
δυνάμεων.
Δυςτυχϊσ, λόγω των ψευδαιςκιςεων τθσ ςουθδικισ εργατικισ τάξθσ ςε
ςχζςθ με τθν κοινωνικι δθμοκρατία, τα ςυνδικάτα και τθ δθλθτθριϊδθ
προπαγάνδα τθσ αςτικισ τάξθσ, θ εργατικι τάξθ τθσ Σουθδίασ
πραγματικά παίηει τον ρόλο του παρατθρθτι. Η εργατικι τάξθ και τα
πολιτικά ρεφματά τθσ ευκφνονται για τα γεγονότα αυτά.
Ο παςιφιςμόσ για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των γεγονότων ςθμαίνει
ζλλειψθ αιςκιματοσ ευκφνθσ προσ τα φτωχότερα ςτρϊματα τθσ
κοινωνίασ. Διεκνιςτικά και επαναςτατικά ρεφματα κα πρζπει να
προςπακιςουν να ςτρζψουν αυτι τθν τυφλι οργι προσ τθν ταξικι
οργι. Είναι μζροσ του κακικοντοσ τθσ εργατικισ τάξθσ και των
πολιτικϊν ρευμάτων τθσ να ςτρζψουν τισ διαμαρτυρίεσ αυτϊν των νζων
προσ τθν ταξικι πάλθ, να προλάβουν τθν καταςτροφικι ςυμπεριφορά
τουσ, και να προςπακοφν να τουσ τραβιξουν από αντιδραςτικά
κινιματα.
Ο καπιταλιςμόσ είναι θ πθγι κάκε κοινωνικισ αδικίασ και ανιςότθτασ. Η
δυςωδία και θ βρωμιά του ζχει εξαπλωκεί παντοφ. Ο καπιταλιςμόσ
ευκφνεται για τθν κόλαςθ που ηοφμε. Αντί τθσ τυφλισ διαμαρτυρίασ
που κατευκφνεται προσ τισ φτωχζσ και μειονεκτοφςεσ γειτονιζσ, θ
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επίκεςι μασ κα πρζπει να ςτρζφεται προσ το βρϊμικο καπιταλιςτικό
ςφςτθμα και τα όργανά του. Η διαμαρτυρία μασ κα πρζπει να είναι
αλλθλζγγυα με τθν εργατικι τάξθ και τα άλλα φτωχά ςτρϊματα τθσ
κοινωνίασ και κα πρζπει να ενιςχφει το ταξικό πνεφμα και τθν ταξικι
αλλθλεγγφθ.
Μόνο θ ταξικι πάλθ μπορεί να προςφζρει ζνα πραγματικό όραμα για
το μζλλον τθσ ανκρωπότθτασ. Η ταξικι πάλθ μζςα από επιτροπζσ
γειτονιάσ, απεργιακζσ επιτροπζσ, εργοςταςιακζσ επιτροπζσ κτλ. (που
εκλζγονται από τθ γενικι ςυνζλευςθ των μελϊν και είναι άμεςα
ανακλθτζσ), μπορεί να δϊςει μια επαναςτατικι δυναμικι ςτθν ταξικι
πάλθ και μια ςαφι κατεφκυνςθ προσ τθν αμφιςβιτθςθ του
καπιταλιςμοφ.

Internationalist Voice
27 Μαΐου 2013
Homepage: www.internationalist.tk

5

