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Το Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) - Ανδρέας Παπανδρέου 

λειτουργεί ως ένα κέντρο σύγχρονου πολιτικού προβληματισμού, πολιτικής αναζήτησης και επιστημο

νικής έρευνας στο χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Προέκυψε από την ανάγκη επιστημονικής τεκ

μηρίωσης της πολιτικής πράξης και πολιτικής αξιοποίησης της κοινωνικής γνώσης με γνώμονα την επί

τευξη μιας δημοκρατικής κοινωνίας αλληλεγγύης, δικαιοσύνης και ισότητας.

Κοινωνική Δικαιοσύνη:
Νέες απαντήσεις σ’ ένα παλαιό ερώτημα

Σ ’ αυτό το τεύχος μεταφράσαμε και δημο

σιεύουμε οτο Παράρτημα μια συζήτηση 

που έγινε οτα μέσα του περασμένου Ιουλίου 

στη Γερμανία μεταξύ του Γραμματέα του Γερ

μανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Ό λαφ  

Σολτς και σημαντικών διανοουμένων της Γερ

μανίας, όπω ς ο ιστορικός Γιούργκεν Κόκκα, ο 

δημοσιολόγος Βάρνφριντ Ν τέτλινγκ και ο ιε

ρέας Γιούργκεν Γκόντε. Αντικείμενο της συζή

τησης είναι η κοινω νική δικαιοσύνη και πώ ς 

πρέπει να  την αντιλαμβάνεται κανείς σήμερα. 

Αυτές, όπως και άλλες θέσεις του κ. Ό λα φ  Σολ

τς, έχουν γίνει αντικείμενο ισχυρότατων αντι

παραθέσεων στο εσωτερικό της Γερμανικής Σο

σιαλδημοκρατίας. Βέβαια, στην Ευρωπαϊκή Αρι

στερά τέτοια ζητήματα συζητούνται εδώ και αρ

κετό καιρό. Η  επιστημονική επεξεργασία και 

συζήτηση έχουν προηγηθεί όπω ς φαίνεται από 

την πλούσια βιβλιογραφία και το διάλογο που 

διεξάγεται. Το «νέο κοινωνικό ζήτημα», όπω ς 

αποκλήθηκε η εμφάνιση και η παρατεταμένη 

παρουσία τω ν κοινωνικά αποκλεισμένων στις

σύγχρονες ανεπτυγμένες κοινωνίες, ζητεί επει

γόντω ς απαντήσεις και λύσεις, ζητεί νέες προ

σεγγίσεις και πρω τοβουλίες από την πολιτική 

και τους πολίτικους. Σ ’ αυτό φαίνεται να  συμ

φ ω νούν όλοι οι συνομιλητές. Για τους σοσιαλ

δημοκράτες πολίτικους, ωστόσο, υπάρχει και 

μια άλλη διάσταση. Η  ανάγκη να  συγκροτηθεί 

και να  εκφραστεί ο αλληλέγγυος μεσαίος χώ 

ρος, η κεντροαριστερά όπω ς θα λέγαμε στην 

Ελλάδα. Δηλαδή, μια σταθερή συμμαχία με τα 

μεσαία μορφωμένα στρώματα που ενδιαφέρο- 

νται για την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, 

που έχουν συμφέροντα στην εκπαίδευση, στη 

μόρφωση, επηρεάζονται από την τεχνολογική 

αλλαγή και συμμετέχουν στις διαδικασίες πα

γκοσμιοποίησης.

Ο  προσεκτικός αναγνώστης θα διαπιστώσει 

ότι βάση της συζήτησης και τω ν αναζητήσεων 

είναι οι μεγάλες κοινωνικές δημογραφικές και 

πολιτικές αλλαγές που σ υμβαίνουν στις ανα

πτυγμένες κοινωνίες της Δύσης. Α υτές οι αλ

λαγές επιβάλλουν επέκταση και διεύρυνση των
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αντιλήψεών μας για την κοινωνική δικαιοσύνη και τα 

κοινω νικά δικαιώματα. Π .χ. γιατί είναι καλύτερο για 

τον άνεργο το επίδομα ανεργίας από το εισόδημα που 

προέρχεται από εργασία; Δεν θα πρέπει να  διευρύνου

με την έννοια τω ν κοινω νικώ ν δικαιωμάτων ώστε να 

καλύπτεται το μέλλον και η επαγγελματική σταδιοδρο

μία των παιδιών; Π ώ ς πρέπει να  κατοχυρωθεί η εκπαί

δευση ω ς κοινωνικό δικαίωμα; Εάν η εργασία είναι βα

σική αξία και αρχή της σοσιαλδημοκρατίας, πώ ς μπο

ρεί αυτή να  εξασφαλίζεται για όλους; Π ώ ς διασφαλί

ζεται η διαρκής συμμετοχή των πολιτών στον 

εργασιακό βίο και πώ ς ο τελευταίος συμφι

λιώνεται με την οικογένεια; Αυτά είναι μερι

κά μόνο ερωτήματα που τίθενται στο επίκε

ντρο της συζήτησης για  την κοινωνική δι

καιοσύνη.

Σε σύγκριση με άλλες «καθαρές» θεωρητι

κές προσεγγίσεις αξίζει να προσεχθεί και ένα 

άλλο σημείο της συζήτησης: το πρόβλημα της μετάβα

σης. Ο ι νέες μορφές κοινωνικής δικαιοσύνης δεν μπο

ρούν να  αντικαταστήσουν ούτε να  παραμερίσουν ξαφ

νικά τις παραδοσιακές κοινωνικοπολιτικές παρεμβάσεις, 

τις παραδοσιακές κοινωνικές πολιτικές που εξασφάλι

ζαν και εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή. Σ ’ αυτό 

το σημείο οι θέσεις είναι σαφείς. Και τούτο διότι οι προ- 

αναφερόμενες αλλαγές δεν έχουν ακόμη εμπεδωθεί σε 

όλο το κοινωνικό φάσμα. Άλλωστε, υπάρχουν κοινω

νικά στρώματα με συμφέροντα και αναφορές στο υ φ ι

στάμενο κοινωνικό κράτος που δεν μπορεί ούτε πρέπει 

να  αγνοηθούν. Στη σημερινή εποχή, όπου απουσιάζει 

το «ηθικό ισοδύναμο» μιας κρίσης ή ενός πολέμου που 

επέτρεψαν την επαναστατική σχεδόν συγκρότηση των 

κοινωνικών κρατών στο παρελθόν, ριζικές ανατροπές 

τω ν υφιστάμενων κοινωνικοπολιτικών δομώ ν δεν εί

ναι δυνατές και πρέπει να  αποκλείονται. Η  μετάβαση 

επομένως θα είναι μια μακρά διαδικασία. Η  σταθερό

τητα και η ασφάλεια για τις παλαιότερες γενεές θα πρέ

πει να συνοδεύονται με προετοιμασίες για  τις καινούρ

γιες μορφές κοινωνικής δικαιοσύνης. Σ ’ αυτήν την πο

ρεία σημαντικός θα είναι ο ρόλος της συζήτησης, του 

δ ιαλόγου , της πειθούς, τη ς πολιτικής ωρίμασης του 

εκλογικού σώματος και της αποδοχής τω ν νέω ν προ

σανατολισμών.

Το παρόν σημείωμα δεν εξαντλεί το πε

ριεχόμενο του κειμένου. Δ εν είναι καν ει

σαγωγικό. Α πλώ ς σκοπεύει να  δώσει ένα 

ερέθισμα και να  παρακινήσει τον  αναγνώ

στη στο διάβασμα του ντοκουμέντου που 

παραθέτουμε ολόκληρο στο Π αράρτημα. 

Εκεί θα βρει τον αυθεντικό προβληματισμό 

και τα επιχειρήματα. Δεν είναι ανάγκη να 

συμφωνήσει σε όλα. Είναι βέβαιο, όμως, ότι η ουσία 

του ισχύει για όλους και όλες τις χώρες. Άλλες πλευρές 

εκφράζουν ειδικότερα την γερμανική πραγματικότητα. 

Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό το κείμενο θα εμπλουτί

σει και το δικό μας προβληματισμό στην Ελλάδα. Εάν 

θέλει κανείς να  προχωρήσει σε διαπιστώσεις, τότε δύο 

είναι αυτές που έχουν εξαιρετική σημασία και πρέπει να 

προσέξουμε. Π ρώτον, ότι ένας σοβαρός πολιτικός ορ

γανισμός, όπω ς η Γερμανική Σοσιαλδημοκρατία, πα

ρακολουθεί στενότατα τις αλλαγές στην κοινω νία και 

προσαρμόζει το πολιτικό της πρόγραμμα χω ρίς να απε- 

μπολεί τις παραδοσιακές αρχές και αξίες της. Δεύτερον, 

ότι με υπερηφάνεια  σχεδόν υπογραμμίζεται ότι η ευ

θύνη αναμόρφωσης της κοινωνικής αλληλεγγύης ανή

κει σ’ εκείνες τις δυνάμεις που  την καθιέρωσαν στην 

πρώιμη βιομηχανική εποχή. Δηλαδή στους σοσιαλιστές.

Θεόδωρος Σακελλαρόπο υλος 
Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου 

Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΣΤΑΜ Ε -  Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
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Παγκοσμιοποίηση και Μετανεωτερικότηια

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι: Κονστάντσο Πρέβε, Διανοητής - Συγγραφέας, Θωμάς Κο- 

νιαβίτης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Νίκος Μουζέλης, Καθηγητής London School 

of Economics, Κοσμάς Ψυχοπαίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Συντόνισε ο Θεό

δωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Ε.Σ. του ΙΣΤΑ- 

ΜΕ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Πάτον Κοσιάντσο Πρέβε ο όρος 

«παγκοσμιοποίηση» είναι ένας όρος 

της σύγχρονης πολιτικής οικονομίας. 

Ενώ όμως η έννοια της παγκοσμιο

ποίησης έχει περιγραφικό - επιστη

μονικό χαρακτήρα, είναι ουσιαστικά 

επιβεβλημένη σε όλες τις εκφάνσεις 

της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. 

Η  παγκοσμιοποίηση παρουσιάζεται 

συχνά με επιστημονικό τρόπο, στην 

ουσία όμως πρόκειται για έναν κίν

δυνο που πραγματοποιείται με την 

επιτακτική προτροπή: «Παγκοσμιο- 

ποιηθείτε και νατό κάνετε προτού να 

είναι πολύ αργά!». Τα στοιχεία της 

επιβολής και της επιτακτικής προ

τροπής, αντλούνται από το γεγονός 

ότι η παγκοσμιοποίηση παριστά πά

ντα μια σχέση εξουσίας (και άρα δεν 

είναι ουδέτερο φαινόμενο) ανάμεσα 

στα εθνικά κράτη και τις κοινωνικές 

τάξεις.

Αναλύοντας τη σχέση αυτή, ο Πρέ

βε τάσσεται κατά της αντίληψης που 

θέλει τους αρνητές της παγκοσμιο

ποίησης να ανήκουν στην αριστερά 

και τους υποστηρικτές της να  ανή

κουν στη δεξιά. Αντίθετα, διαβλέπει

την αναδιάταξη και το ξεπέρασμα των 

κατηγοριών αυτών. Η  νέα αντιπα

ράθεση εντοπίζεται σήμερα ανάμε

σα στους υποστηρικτές του κρά- 

τους-έθνους (No Global) και στους 

συμμάχους της παγκοσμιοποίησης 

με τη μορφή ενός ποικιλόμορφου 

New Global, δηλαδή μιας διαδικα

σίας εναλλακτικής και καθοδηγού

μενης. Σε αυτό το πλαίσιο οι παρα

δοσιακές κατηγορίες της αριστερής 

και της δεξιάς υπόκεινται σε ριζική 

αναδιάταξη.

Ο ι συμπαρατάξεις Σιράκ - Σρέντερ 

από τη μία πλευρά και Μ πλερ - 

Μπερλουσκόνι από την άλλη, είναι 

ενδεικτικές της νέας αυτής τάσης. 

Ό σο για την αριστερά, αυτή την ώρα 

υφίσταται μια σύγκρουση ανάμεσα 

σε αυτούς που χρησιμοποιούν την 

κατηγορία παγκοσμιοποίηση και 

εκείνους που προτιμούν τον κλασι

κό όρο του ιμπεριαλισμού.

Ο  Πρέβε καταπιάνεται με το ζήτη

μα της μετα-νεωτερικότητας και υπο

στηρίζει ότι, όπως και στην περί

πτωση της παγκοσμιοποίησης, ο 

όρος δεν είναι απλώς περιγραφικός.

Σε σχέση με την έννοια του νεωτερι- 

κού ή «σύγχρονου», στο οικονομι

κό μέρος η θεωρία του σύγχρονου 

αποτελεί συνώνυμο της καπιταλιστι

κής κοινωνίας, από πολιτική άποψη 

μπορεί κανείς να μιλά για μια «καπι

ταλιστική δημοκρατία», ενώ από πο

λιτισμική πλευρά η έννοια του σύγ

χρονου είναι συνώνυμη της πολιτι

στικής αστικής ταυ

τότητας.

Σε ποιο βαθμό 

όμως η μετα-νεωτε- 

ρικότητα δ ιαφορο

ποιείται από τα πιο 

πάνω χαρακτηριστι

κά; Υπάρχουν δύο 

κεντρικές ερμηνείες £ 
της μετα-νεωτερικότη- Κοστάντσο Πρέβε 

τας: Εκείνη του Ζαν ΦρανσουάΛιο- 

τάρ, σύμφωνα με την οποία η μετα- 

νεωτερικότητα σηματοδοτεί το τέλος 

των «μεγάλων αφηγήσεων» του δυ 

τικού κόσμου (θρησκειών, ιδεολο

γιών) και εκείνη του Ντέιβιντ Χάρ- 

βεϊ, όπου η μετα-νεωτερικότητα προ

σεγγίζεται υπό το πρίσμα ενός ευέ

λικτου καπιταλισμού και πιο συγκε-
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κριμένα μιας ευέλικτης συσσώρευ

σης κεφαλαίου. Μ πορεί ακόμη να 

υπάρξει και μια διαφορετική ερμη

νεία της μετα-νεωτερικότητας ως μιας 

«Τρίτης Βιομηχανικής Επανάστα

σης», λαμβάνοντας υπόψη τα τερά

στια τεχνολογικά άλματα που λαμ

βάνουν χώρα και ως επιστημονικές 

διαδικασίες και ως προϊόντα (π.χ. 

στην παραγωγή αγαθών).

Ο  Πρέβε προσθέτει τη θέση όχι η 

μεια-νεωιερικότητα (που χρονολο

γικά τοποθετείται στα μέσα της δε

καετίας του 1970) δεν επαρκεί ως 

επεξηγηματικός όρος της σύγχρο

νης πραγματικότητας. Η  τελευταία, 

εκφραζόμενη στο πρόσωπο της 

στρατιωτικής, οικονομικής και πο

λιτιστικής ηγεμονίας των ΗΠΑ, ωθεί 

προς έναν παράδοξο θρησκευτικό 

φονταμενταλισμό όπου το μίσος για 

το Ισλάμ αποτελεί το δεσπόζον πρό

τυπο του σύγχρονου αντισημιτι

σμού. Πιο ουσιαστικά όμως, ο σύγ

χρονος φονταμενταλισμός αρνείται 

τρεις βασικές, ιδρυτικές διαστάσεις 

του ίδιου του δυτικού κόσμου: τις 

δημοκρατικές συνιστώσες της αρ

χαίας ελληνικής φιλοσοφίας, τη χρι

στιανική παράδοση και τον ορθολο

γισμό του Διαφωτισμού. Ό π ω ς επι

γραμματικά επισημαίνει ο Πρέβε, 

διατρέχουμε μια περίοδο «υψηλού 

κινδύνου».

Στην εισήγησή του ο Θωμάς Κο- 
νιαβίχης προσέγγισε τη μετα-νεω- 

τερικότητα μέσα από τρεις θεμελια

κές πτυχές. Πρώτον, τη θεωρητική 

και επιστημολογική προσέγγιση του 

κοινωνικού γίγνεσθαι, δεύτερον τις 

σχέσεις νεωτερικότητας και μετα-νε- 

ωτερικότητας με το φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης και τρίτον, τις ευ

ρύτερες πολιτικές και ιστορικές δια

στάσεις της μετα-νεωτερικότητας.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη οπτική 

τονίζεται ότι η μετα-νεωτερικότητα 

δεν είναι τίποτε περισσότερο ή λιγό

τερο από μια «προσέγγιση» του κοι

νωνικού, με τους δικούς της όμως 

περιορισμούς και δυνατότητες. Απο

τελεί ένα επεξηγηματικό, λογικό σχή

μα, του οποίου τα θεωρητικά εργα

λεία είναι διαφορετικά από εκείνα 

των παραδοσιακών κοινωνικών επι

στημών. Σε αυτό το πλαίσιο η μετα- 

νεωτερικότητα δεν αποτελεί ένα και

νούργιο ιστορικό στάδιο της κοινω

νικής εξέλιξης. Χρονολογικά συ

μπίπτει με την εμφάνιση του σύγ

χρονου καπιταλισμού. Αυτό που στη 

σύγχρονη πραγματικότητα συντε- 

λείται, είναι η ανασυγκρότηση του 

κόσμου στην κατεύθυνση της πα

γκοσμιοποίησης. Η  ανασυγκρότη

ση αυτή γίνεται με τη λογική της 

ίδιας της νεωτερικότητας, η οποία 

διατρέχει ένα μεγάλο μέρος των αλ

λαγών στις κοινωνικές σχέσεις (σχε- 

τικοποίηση των κοινωνικών τάξεων, 

αποπολιτικοποίηση, αναπροσαρμο

γή του ρόλου του κράτους).

Στη δεύτερη οπτική, η εννοιολογι- 

κή σχέση της νεωτερικότητας και με

τα-νεωτερικότητας με την παγκο

σμιοποίηση προσεγγίζεται με το ερώ

τημα: ομοιογένεια ή ετερογένεια; 

Οδηγεί, δηλαδή, η παγκοσμιοποίη

ση σε μια σειρά φαινομένων με κα

θολική αξία και ισχύ ή, αντίθετα, ενι

σχύει τη διαφορετικότητα και το σχε

τικισμό; Υπάρχουν δύο κυρίαρχες 

τάσεις που προσπαθούν να απαντή

σουν στο ερώτημα αυτό. Η  παρα

δοσιακή, μαρξιστική -  λειτουργι- 

στική τάση, σύμφωνα με την οποία 

το παγκόσμιο σύστημα κωδικοποι- 

είται σε έναν ιδεατό τόπο, σε ενα κα

θολικό σχήμα, και όπου η διαδικα

σία της παγκοσμιοποίησης εμφανί

ζεται να οδηγεί στη διαμόρφωση 

ομοιογένειας. Η  δεύτερη τάση εκ

προσωπείται από τους μετα-νεωτε- 

ριστές και αρνείται την υπερίσχυση 

του καθολικού στο επιμέρους. Υπο

στηρίζει αντίθετα την ύπαρξη ιδιαι

τεροτήτων, ετερότητας και σχετικι

σμού. Για τον Κονιαβίτη, η παρα

πάνω αντιπαράθεση είναι πλασματι

κή εφόσον και οι δύο δυνατότητες 

συνυπάρχουν και αλληλοκαθορίζο- 

νται ως πλευρές 

της ίδιας της 

διαδικασίας της 

ορθολογικοποί- 

ησης, η οποία 

εξακολουθεί να 

αποτελεί το κυ- 

ρίαρχο χαρα

κτηριστικό του
ύστερου εκβιομη- »ωμοςκον/αρ

χανισμού. Βέβαια, το ίδιο το γεγο

νός της ορθολογικοποίησης συνε

πάγεται μια τάση για καθολικότητα 

των αξιών του δυτικού πολιτισμού. 

Ό μως, η τάση αυτή θα πρέπει να συ

σχετίζεται με τη συγκρότηση του κοι

νωνικού χώρου σε τοπικό ή εθνικό 

επίπεδο. Έτσι λοιπόν, η ομοιογένεια 

που επιβάλλεται από την παγκο

σμιοποίηση είναι ανισομερής, αφού 

εξαρτάται από την ιδιαιτερότητα, τη 

σχέση δηλαδή που κατέχει μια χώ

ρα στο παγκόσμιο πλέγμα διασυν

δέσεων και καταμερισμού.

Στο χώρο, τέλος, της πολιτικής, η 

μετα-νεωτερική προοπτική έρχεται 

σε ρήξη με τις παραδοσιακές μορφές 

διεκδικήσεων (εργατικό κίνημα, σο

σιαλιστικά, κομμουνιστικά κόμμα

τα). Η  μετα-νεωτερικότητα επιχειρεί 
να αντικαταστήσει ζητήματα πολίτι

κης ισότητας με εκείνα πολιτικής οε-

βασμού τω ν ιδιαιτεροτήτων, των 

διαφορετικών πολιτισμών και τρό

πω ν ζωής. Για παράδειγμα, κυ

ρίαρχες διεκδικήσεις είναι αυτές που 

σχετίζονται με το φύλο, την οικο

λογία και την πολυπολιτισμικότη- 

τα. Η  μετα-νεωτερικότητα αμφι

σβητεί το πρότυπο της πολιτικής για 

την ισότητα, που επιδιώκει τη μεί

ωση των υλικών ανισοτήτων. Απορ

ρίπτει κάθε ουσιολογικά άποψη για 

τη διαμόρφωση ενός ενιαίου, κα

θολικού πλέγματος αξιών, ενώ απο

δέχεται την πολυπολιτισμικότητα 

και την πολλαπλότητα της εμπειρίας. 

Ο  Κονιαβίτης υποστηρίζει ότι η τά

ση αυτή υστερεί στην αναγνώριση 

πολιτικών συλλογικοτήτων, όπου 

τα δικαιώματα και οι αξίες δεν είναι 

αφηρημένα και αόριστα αλλά εξει

δικεύονται και συγκεκριμενοποι

ούνται, και προτείνει την προοπτι

κή μιας «τροποποιημένης καθολι- 

κότητας», η οποία προκύπτει είτε 

συναινετικά διά μέσου του διαλό

γου (Habermas) είτε με τη σύνδεση 

μεταξύ των πολιτικών αναγνώρισης 

των ιδιαιτεροτήτων και της κοινής 

παραδοχής της αλληλεγγύης.

Ξεκινώντας από το ερώτημα που 

τέθηκε στην προηγούμενη εισήγη

ση, ο Νίκος Μ ουζέλης πρότεινε 

μια παράλληλη εκδοχή, όπου οι δια

στάσεις της νεωτερικότητας και της 

μετα-νεωτερικότητας παραπέμπουν 

τόσο σε επεξηγηματικά (ή και επι

στημολογικά) μοντέλα όσο και σε 

ιστορικο-κοινωνικές πραγματικό

τητες.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη προ

σέγγιση ο Μ ουζέλης εντοπίζει τη 

νεωτερικότητα στην κοινωνική ορ

γάνωση που αναδύθηκε με την αγ
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γλική βιομηχανική επανάσταση και 

τη γαλλική επανάσταση. Το αδυνά

τισμα τω ν παραδοσιακών «κλει

στών» κοινωνιών, η άνοδος του 

κράτους - έθνους, καθώς και η αυ

ξημένη διαφοροποίηση των θεσμι

κών χώρων του πολιτικού, οικο

νομικού και κοινωνικού, είναι οι 

βασικές διαστάσεις της περιόδου 

αυτής.

Ωστόσο, η μεταπολεμική περίο

δος χαρακτηρίζεται από μια νέα με

τεξέλιξη των πιο πάνω διαστάσεων, 

κατά την οποία αξίες όπως αυτές 

της παραγωγικότητας, της αγοράς 

(στο οικονομικό πεδίο), της δημο

κρατίας (πολιτικό), της αλληλεγγύης 

και του σεβασμού της διαφορετι

κότητας, θεσμοποιούνται και παίρ

νουν μαζικό χαρακτήρα. Έτσι, η 

αξία της δημοκρατίας παίρνει τη 

μορφή του κοινοβουλευτισμού, η 

αξία της αλληλεγγύης συνδέεται με 

το κράτος πρόνοιας, ενώ η αξία του 

σεβασμού των διαφορετικοτήτων 

σχετίζεται με το ξεπέρασμα του εθνι

κιστικού, σοβινιστικού πατριωτι

σμού. Η «καθολικότητα» των αξιών 

αυτών προϋποθέτει ένα βαθμό συ

ντονισμού και ενοποίησης των επι

μέρους χώρων (κοινωνικού, οικο

νομικού, κτλ). Για τον Μουζέλη, η 

ενοποίηση των διαφοροποιημένων 

χώ ρω ν επιτυγχάνεται με την κυ

ριαρχία (όχι απαραίτητα ισοπεδω- 

τική) του ενός πάνω στους άλλους.

Έτσι, στην πρώιμη φάση της νε

ωτερικότητας κυρίαρχα στοιχεία εί

ναι το πολιτικό και το εθνικό. Βλέ

πουμε δηλαδή την ανάπτυξη εθνι

κών και στρατιωτικών μηχανισμών, 

οι οποίοι επιφέρουν μια ραγδαία 

πολιτική ενοποίηση και συγκέ

ντρωση τω ν εξουσιών σε εθνικές 

ελίτ. Επιπρόσθετα, μετά τον άγριο

καπιταλισμό της πρώιμης βιομηχα

νικής επανάστασης, το εθνικό κρά

τος παρεμβαίνει εξανθρωπιστικά στο 

βιομηχανικό καπιταλισμό διά μέσου 

εκτεταμένων νομοθετικών και θε

σμικών ρυθμίσεων (π.χ. στην ανά

πτυξη του κράτους πρόνοιας).

Η  κατάσταση αρχίζει να αλλάζει 

στην ύστερη νεωτερικότητα, δηλα

δή στις τελευταίες τρεις δεκαετίες. 

Μεθοδολογικά, οι διαστάσεις που 

άπτονται της πρώιμης περιόδου 

ισχύουν και εδώ. Έτσι 

οι σημαντικότερες δια

στάσεις της ύστερης νε

ωτερικότητας είναι: α) 

το σπάσιμο του «κρατι- 

σμού» (όπου το κράτος 

αδυνατεί να ελέγξει 

διαδικασίες όπως η κί

νηση των κεφαλαίων), 

β) η μετάβαση σε ένα πα- Νίκ0<’ Μου^ Κ  

γκοσμιοποιημένο πλαίσιο ταυτίσε

ων και συγκέντρωσης πόρων (ταύ

τιση με το κέντρο) και υ) η «διαφο

ροποίηση» των θεσμικών χώρων 

στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης 

(κοινωνική, πολιτισμική, οικονομι

κή παγκοσμιοποίηση). Το θεμελια

κό στοιχείο των εξελίξεων αυτών 

είναι η κυριαρχία της οικονομικής 

σφαίρας. Η  τελευταία δεν αφορά 

μόνο την απελευθέρωση του εμπο

ρίου αλλά και την παγκόσμια πα

ραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Κύ

ριος φορέας της νέας αυτής πραγ

ματικότητας είναι οι Η.Π.Α. και συ

γκεκριμένα η μετάφραση της οικο

νομικής και τεχνολογικής υπεροχής 

της χώρας αυτής σε πολιτική κυ- 

ριαρχία.

Τελικά, για τον Μ ουζέλη, οι ηγε

μονικές, νεο-φιλελεύθερες μορφές 

του παγκόσμιου εκσυγχρονιστικού 

μοντέλου, ιδιαίτερα όπως αυτές εκ-
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φράζονται στη σύγχρονη πολιτική 

των ΗΠΑ, αποτελούν ένδειξη μιας 

ετερόνομης πορείας, η οποία όμως 

μπορεί να ανατραπεί. Ω ς ευοίωνες 

προοπτικές αναγνωρίζονται ο ευ

ρύτερος διεθνής πολιτικός ρόλος της 

Ευρώπης και (σε θεωρητικό επίπε

δο) η εναντίωση σε σχεακιστικά σχή

ματα αμφισβήτησης των αξιών των 

δικαιωμάτων και της δημοκρατίας 

(μεταμοντερνισμός, μετανεωτερικό- 

τητα). Ό π ω ς τόνισε ο Μ ουζέλης, 

«το όραμα τω ν προοδευτικών δυ 

νάμεων είναι πώς θα μπορέσουμε να 

μετατρέψουμε τον παγκόσμιο εκ

συγχρονισμό από αυταρχικό και μο- 

νολογικό σε δημοκρατικό και πολυ- 

λογικό».

Ο  Κοσμάς Ψ υχοπαίδης προ

σεγγίζει τη σχέση νεωτερικότητας και 

μετα-νεωτερικότητας σε επιστημο

λογικό επίπεδο. Βασική του θέση εί

ναι ότι το πρόγραμμα του Διαφωτι

σμού, της συμπερίληψης συμφερό

ντων, συγκρούσεων και κοινωνικών 

σχέσεων σε ένα αποκλειστικό, υπερ

βατολογικό πλέγμα αξιών δημοκρα

τίας και ισότητας, έχει διαρραγεί ήδη 

από τον 20ό αιώνα. Στα μέσα της δε

καετίας του 7 0  και οριστικά από τη 

δεκαετία του ’90 και μετά, οι περισ

σότερες τάσεις εξημέρωσης του κα

πιταλισμού (μέσω των ιδεολογιών 

και των αναδιανεμητικών διευθετή

σεων) παραμερίζονται. Γίνονται πια 

πιο διακριτές οι τάσεις των άναρχων 

λογικών που είναι εγγενείς στην κα

πιταλιστική διεύρυνση.

Σε αυτό το πλαίσιο η διάκριση μο

ντέρνο - μεταμοντέρνο είναι εξαιρε

τικά ασαφής. Άλλωστε, όπως υπο

γραμμίζει ο Ψυχοπαίδης, εάν κοιτά

ξει κανείς τις συζητήσεις για την

οριοθέτηση της νεωτερικότητας, δια

πιστώνει ότι οι χαρακτηρισμοί που 

δίνει κανείς για το μεταμοντέρνο λό

γο είναι στην πραγματικότητα χαρα

κτηρισμοί που αποδόθηκαν στη μο

ντέρνα καπιταλιστική κοινωνία.

Ο ι σύγχρονες κοινωνίες είναι κοι

νωνίες της εξατομίκευσης και της 

αγοράς. Κύρια χαρακτηριστικά τους 

είναι η σχετικοποίηση των παραδο

σιακών ιεραρχιών, η εργαλειοποίη- 

ση της πολιτικής δράσης και η ιδεο- 

λογικοποίηση των κοινωνικών πρα

κτικών. Παράλληλα, το κεντρικό ιδε

ολογικό στίγμα της σύγχρονης κοι

νωνικής οργάνωσης είναι η θεώρη

ση μιας πραγματικότητας ω ς απο

κλειστικά συγκροτούμενης από πρα

κτικές εξουσίας και εργαλειακής αντι

παράθεσης. Δίπλα σε αυτές τις πρα

κτικές ανεπίτρεπτα ενσωματώνονται 

πολλές ηθικοθρησκευτικές αξίες.

Ο  Ψυχοπαίδης επισημαίνει εδώ ότι 

κεντρική επιδίωξη της κριτικής σκέ

ψης είναι η επισήμανση των τρόπων 

με τους οποίους τα πιο πάνω χαρα

κτηριστικά σε συνδυασμό με το κυ

ρίαρχο ιδεολόγημα της εργαλειακής 

πραγματικότητας, αναπαράγουν ή 

διαιωνίζουν σχέσεις εκμετάλλευσης, 

ανισότητας και κατεξουσιασμού, δη

λαδή σχέσεις «υλικές».

Ο ι σχέσεις αυτές αποτελούν μια 

συγκεκριμένη ιστορική μορφή της 

«υλικότητας της κοινωνικής σχέσης», 

και επομένως η κριτική σκέψη δεν 

θα έπρεπε να υποπέσει στο σφάλμα 

ενός δι-ιστορικού ουσιολογισμού, 

όπου τα στοιχεία της εργαλειακότη- 

τας γενικεύονται, αποδεσμεύονται 

από τον ιστορικό τους χαρακτήρα, 

εξαντλώντας έτσι κάθε εννοιολογικό 

πλαίσιο.
Στον κοινωνικό βίο, η κριτική στά

ση βρίσκεται στη διαφορά ανάμεσα

σε σχέσεις υποταγής και στην αντί

σταση μιας ιδιόμορφης αλληλεγγύης 

των δρώντων υποκειμένων με τον 

κοινωνικό επιστήμονα. Η  αλληλεγ

γύη αυτή συνίσταται στη διάρρηξη 

και υπέρβαση των σχέσεων υποτα

γής, είτε πρόκειται για κοινωνικές 

πρακτικές είτε για την επιστημονική 

ανάλυση της κοινωνικής αδικίας ως 

έκφρασης ενός συγκεκριμένου τρό

που παραγωγής.

Από την άλλη, η άρνηση της δια

φοράς ανάμεσα στη χειραφετητική 

πράξη (στην επιστήμη και στην κοι

νωνική πρακτική) και στην εγκαθί

δρυση σχέσεων υποταγής συγκαλύ

πτει την υλικότητα της σχέσης και κα

θιστά την κριτική αδύνατη. Τούτο 

συμβαίνει διά μέσου της ταύτισης 

των περιεχομένων της αδικίας, της 

υποταγής αλλά και της αντίστασης 

των κατεξουσιαζομένων με την ίδια 

την εργαλειακότητα που θίγει τα πε

ριεχόμενα αυτά (π.χ. οικονομικές -  

κοινωνικές σχέσεις). Μ ε αυτό τον 

τρόπο η κριτική είναι αδύνατη και 

συχνά ουτοπική.

Σε αυτήν ακριβώς την εξάλειψη της 

διαφοράς μεταξύ μορφής και περιε

χομένου (Adorno, Horkheim er) ή 

μεταξύ διανοίας και λόγου (Kant) 

εξωθεί ο λόγος του μεταμοντερνι- 

σμού, σύμφωνα με τον οποίο ό,τι δεν 

ανάγεται στη σφαίρα της εργαλεια- 

κής νεωτερικότητας θα πρέπει να 

απορριφθεί ω ς μεγάλη αφήγηση ή 

μεταφυσικό ιδεολόγημα.

Α πώτερος στόχος της κριτικής 

στάσης είναι αντίθετα η διατήρηση 

της «διαφοράς» ανάμεσα στην εξου

σιαστική λογική της εργαλειακότη- 

τας και στην κριτική σκέψη. Η  τε

λευταία επιδιώκει να εγκαταστήσει 

νεες αλληλεγγύες και ελεύθερες 
μορφές ζωής.

I
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31 Μάίου 2003, Αθήνα

Το Μέλλον της Ευρώπης -  Η Προοδευτική Πρόταση

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι: Δημήτρης Τσάτσος, Καθηγητής, Ευρωβουλευτής, Μιλτιάδης 

Παπαϊωάννου, Βουλευτής, Μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ. Συντόνισε ο Ριχάρδος Σωμερίτης, 

Δημοσιογράφος.

Ο  Δημήτρης Τσάτσος μίλησε για 

ορισμένα καίρια θέματα της Σ υ

νταγματικής Συνθήκης της Ευρω

παϊκής Ένωσης. Πρώτα απ’ όλα τό

νισε ότι το χαρακτηριστικό της Συ

νέλευσης, η οποία επεξεργάστηκε 

το κείμενο της Συνθήκης, είναι ότι 

είναι πολιτική συνέλευση, σε αντί

θεση με το παρελθόν όταν οι αλλα

γές των συνθηκών, οι αναθεωρή

σεις, ήταν γραφειοκρατική υπόθε

ση των υπαλλήλων του Συμβουλί

ου και των υπουργείων. Μπορεί βέ

βαια θεωρητικά το σχέδιο της Συν

θήκης να απορριφθεί από τη Δια

κυβερνητική, αλλά, επειδή τα συ

νταγματικά και θεσμικά θέματα εί

ναι και πολιτικά θέματα, δεν κρίνε- 

ται η ισχύς από το τι δικαιούται κα

νείς κατά το διεθνές δίκαιο, αλλά 

και από το τι δύναται κατά τη διε

θνή πολιτική. Επομένως, έχουμε 

ένα βαρυσήμαντο κείμενο και ως 

πολιτικό περιεχόμενο, αλλά και ως 

νομιμοποίηση. Πράγματι, πρόκει

ται για ένα ιστορικό κείμενο μεγά

λης σημασίας για την ιστορική εξέ

λιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε 

γίνει δεκτό είτε δεν γίνει.

Για πρώτη φορά μάλιστα στην εξέ

λιξη της Ευρωπαϊκής Έ νωσης γί

νεται λόγος για Σύνταγμα ή για συ

νταγματική συνθήκη, ενώ μέχρι τώ

ρα μιλούσαμε για αναθεώρηση των 

Συνθηκών. Αυτό γίνεται για δύο λό

γους. Πρώτον, διότι μετείχαν στην 

προπαρασκευή του κειμένου για 

πρώτη φορά οι εκπρόσωποι της λαϊ

κής βάσης και δεύτερον, διότι, από 

την ώρα που μία έννομη τάξη ξε

περνά την κλασσική μορφή μίας διε

θνούς συνεργασίας και το κέντρο 

αποκτά εξουσία, τότε συμβαίνει αυ

τό που λέμε «πολιτικοποίηση» μίας 

έννομης τάξης. Τούτο σημαίνει 

άσκηση εξουσίας, σημαίνει υπα

γωγή και σε μία άλ

λη πλην της εθνι

κής, (υπερεθνική) 

εξουσία, επομέ

νως, σημαίνει βα

σικές ανάγκες που 

ανέδειξε η ευρω 

παϊκή ιστορία, 

όπου γεννήθηκε 

εξουσία, όπω ς η προστασία του 

ατόμου, θεμελιώδη δικαιώματα, 

έλεγχος της εξουσίας, διαφάνεια, 

κ.τ.λ. Αυτή η πολιτικοποίηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης την αναγκά

ζει πια, να αναζητήσει σχήματα ορ

γάνωσης, εκεί όπου αυτά αναδεί- 

χθηκαν στην ευρωπαϊκή ιστορία, 

εκεί, δηλαδή, που γεννήθηκαν συ

ντάγματα. Ο  ευρωπαϊκός συνταγ

ματικός πολιτισμός μας έχει δώσει

και μορφές προστασίας τω ν αν

θρώπων και μορφές διαφάνειας και 

μορφές νομιμοποίησης. Αυτά παίρ

νουμε, χρησιμοποιούμε και αξιο- 

ποιούμε, προσαρμόζοντάς τα όμως, 

στις ιδιομορφίες που έχει η ευρω

παϊκή έννομη τάξη, που δεν είναι 

κράτος, αλλά είναι μια νέα μορφή 

υπερκρατικής και διακρατικής έν

νομης τάξης.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο εί

ναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

πιστεύει βαθιά ότι η Ευρώπη είναι

Τα Συντάγματα προϋποθέτουν αξιοπιστία.
Τα Συντάγματα προϋποθέτουν πολιτική πρόθεση καλή.

Τα πραγματικά δημοκρατικά Συντάγματα 
τα κουβαλάνε στους ώμους τους 

όλοι όσοι τα θέλουν.
Ενα Σύνταγμα που επιβάλλεται 

έχει σύντομη ζωή.

Δημήτρης Τσάτσος

δισυπόστατη ή διφυής. Η  Ευρώπη 

είναι ταυτόχρονα ο χώρος του πο- 

λυκρατισμού και ο χώρος ανάπτυ

ξης ενότητας κοινών στοιχείων πο

λιτισμού, κοινών οικονομικών συμ

φερόντων. Μ πορεί οι λαοί να εκ

φράζονται από την πολιτεία τους, 

ταυτοχρόνως όμως, υπάρχει η αί

σθηση ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν 

πολλά κοινά στοιχεία και κοινές 

ανάγκες. Έτσι, λοιπόν, πρέπει να
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δημιουργηθούν θεσμοί που να εκ

φράζουν δύο νομιμοποιήσεις. Μ ία 

νομιμοποίηση από την πλειοψηφία 

των λαών και μία νομιμοποίηση από 

τα κράτη. Ο ι θεομοί εκφράζουν 

ιστορία. Δεν ανατρέπουν ούτε δη

μιουργούν ιστορία. Τα συντάγματα 

αποτυπώνουν δυνάμεις, δεν ξεπερ

νούν δυνάμεις. Τα καλά συντάγμα

τα ερμηνεύουν την ιστορία και απο

δίδουν την πραγματικότητα για να 

λειτουργήσουν δημοκρατικά και δεν 

επιβάλλουν την πραγματικότητα που 

επιθυμούν οι συντάκτες το.υς.

Λρα, λοιπόν, έπρεπε η Συνέλευση 

-  και αυτό δεν έγινε, παρά τα σο

βαρά βήματα προς αυτήν την κα

τεύθυνση που έχουν γίνει -  να ξε

καθαρίσει το θέμα, τι είναι η Ευρώ

πη και τι θέλει. Η  συζήτηση αυτή 

δεν έγινε γιατί υπάρχει επίγνωση ότι 

το κεντρικό πρόβλημα, που είναι η 

εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

δεν αγγίζεται ευχαρίστως (αντιθέ

σεις μεγάλων, μεσαίων, μικρών κρα

τών, κτλ.).

Δύο είναι οι σημαντικοί παράγο

ντες αυτήν την εποχή. Η  διεύρυν

ση και η κρίση της αξιοπιστίας που 

διέρχεται η Ευρώπη. Η  διαφορά με

ταξύ 15 και 25 κρατών δεν είναι μό-

Ο  Μ ιλτιάδης Π απάίωάννου
υπογράμμισε ότι για να προχωρή

σει η Ευρώπη μπροστά πρέπει να 

υπάρξει όραμα και να υπηρετηθούν 

αξίες. Η  πρόταση των σοσιαλιστών, 

των αριστερών δυνάμεων και γενι

κότερα, των δημοκρατικών πολιτι

κών δυνάμεων στην Ευρώπη είναι 

ότι, κατ’ αρχήν θέλει μία Ευρώπη 

που να περιλαμβάνει όλες τις χώρες 

της γηραιάς Ηπείρου, θέλει μία Ευ-

νο ποσοτική είναι και ποιοτική, διό

τι είναι άλλου βαθμού δυσχέρειες οι 

αναζητήσεις συντονιστικών και ορ

γανωτικών λύσεων. Αυτό δεν είναι 

κατά της διεύρυνσης. Είναι υπέρ της 

διεύρυνσης, φτάνει να ξέρουμε ότι 

η διεύρυνση μας υποχρεώνει να 

αναλύουμε την κατάσταση περισ

σότερο. Και το δεύτερο, πρέπει να 

είναι σαφές ότι αυτήν τη στιγμή πα- 

ράγεται η Συνταγματική Συνθήκη, 

όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως με 

το Ιράκ, βρίσκεται σε μια βαθιά κρί

ση αξιοπιστίας, την οποία κάποια 

στιγμή πρέπει να αποκαταστήσει στις 

συνειδήσεις των εκατομμυρίων αν

θρώπων που κατέβηκαν στους δρό

μους. Υπάρχουν θέματα της Συν

θήκης που δημιουργούν συγκρού

σεις, όπως ο θεσμός του Προέδρου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Πρόε

δρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλί

ου), ο τρόπος που λαμβάνονται 

αποφάσεις στο Συμβούλιο (πλειο

ψηφία κρατών που να αντιστοιχούν 

στα 3/5 του πληθυσμού της Ευρω

παϊκής Ένωσης), και ο περιορισμός 

των Επιτρόπων από 25 σε 14. Υπάρ

χουν και θετικά σημεία, όπως η απο

τύπωση των θεμελιωδών δικαιωμά

των σε κεφάλαιο δεσμευτικό, ο ορι-

ρώπη που να διαδραματίζει πρω

ταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο 

σύστημα διακυβέρνησης, θέλει μία 

Ευρώπη δημοκρατική, και θέλει μία 

Ευρώπη όπου θα κυριαρχεί η υψη

λής ποιότητας κοινωνική προστα

σία και συνοχή. Για να γίνουν αυ

τά χρειάζεται η Ευρώπη να οργα

νωθεί σε μία γνήσια Ομοσπονδια

κή Πολιτική Ένωση, όπου οι δη

μοκρατικοί θεσμοί θα λειτουργούν

σμός της πλήρους απασχόλησης ως 

στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

κατοχύρωση της ισότητας γυναικών 

και ανδρών, και μία σειρά θετικών 

αιτημάτων των δημοκρατικών και 

προοδευτικών δυνάμεων που έχουν 

πράγματι περάσει στο κείμενο.

Αλλά το πρόβλημα, ποιος θα απο

φασίζει τελικά, ποιος θα έχει την τε

λευταία λέξη, ποιος θα έχει το μη

χανισμό της επιρροής, αυτό παίζε

ται στο συνδυασμό των παραπάνω 

τριών θεμάτων (Προεδρία, πλειο

ψηφία, Επιτροπή).

Ο  κ. Τσάτσος έκλεισε την εισήγη

σή του λέγοντας: «Τα Συντάγματα 

τα καλά, δεν γεννούν αξιοπιστία. Τα 

Συντάγματα προϋποθέτουν αξιοπι

στία. Τα Συντάγματα προϋποθέτουν 

πολιτική πρόθεση καλή. Τα πραγ

ματικά δημοκρατικά Συντάγματα τα 

κουβαλάνε στους ώμους τους όλοι 

όσοι τα θέλουν. Ένα Σύνταγμα που 

επιβάλλεται έχει σύντομη ζωή. Εγώ 

πιστεύω βαθιά στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, είμαι αισιόδοξος, χρειάζε

ται αγώνας και τώρα, κυρίως, αγώ

νας επανάκτησης της αξιοπιστίας. 

Αυτή θα πρέπει να είναι η αναζήτη

ση των προοδευτικών δυνάμεων της 

Ευρώπης».

με αποτελεσματικότητα. Το εγχεί

ρημα λοιπόν της ευρωπαϊκής ολο

κλήρωσης θα είναι το μεγάλο ιστο

ρικό γεγονός του αιώνα μας.

Σε ένα πιο συγκεκριμένο επίπεδο 

τώρα, μπορούμε να δούμε τρεις το

μείς. Ο  πρώτος τομέας αφορά την 

κοινή εξωτερική πολιτική και άμυ

να. Η  Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα 

αντιμετωπίζει μία ιστορικής σημα

σίας πρόκληση: Π ώ ς θα εξασφαλί

σει την πολιτική συνοχή της. Ο  πό

λεμος στο Ιράκ ανέδειξε το γεγο

νός ότι δεν υπάρχει μία ενιαία φω 

νή στην Ε.Ε. σε σχέση με τα πα

γκόσμια δρώμενα. Εάν όμως η 

Ε.Ε. δεν μπορέσει να σταθεί πολι

τικά στο παγκόσμιο σύστημα δια

κυβέρνησης, τότε αναμφίβολα, η 

τύχη της Ευρώ πης είναι προδια

γεγραμμένη αρνητικά.

Ένας δεύτερος τομέας είναι η οι

κονομική πολιτική της Ευρωπαϊ

κής Έ νωσης. Μ πορεί η Ε.Ε. να 

έχει ενοποιηθεί νομισματικά και να 

αποτελεί μία μεγάλη οικονομική και 

εμπορική δύναμη σήμερα, αλλά 

αυτό δεν αρκεί. Οικονομική πολι

τική δεν είναι μόνο η νομισματική. 

Είναι η φορολογική, είναι η δημο

σιονομική κτλ., και σήμερα, πρέ

πει να διαπιστώσουμε ότι η Ευρω

παϊκή Ένωση δεν διαθέτει μηχανι

σμούς συντονισμού της οικονομι

κής πολιτικής, πέρα από το Σύμ

φωνο Σταθερότητας, το οποίο εί

ναι πια ξεπερασμένο.

Ο  τρίτος τομέας έχει να κάνει με 

την αριστερή - προοδευτική πρό

ταση. Μ ια τέτοια λοιπόν πρό

ταση δεν μπορεί να σταματά μόνο 

στο θέμα «ισχυρή οικονομία». Πρέ

πει να έχει ως στόχο την ευημερία 

όλων τω ν πολιτών, χω ρίς απο

κλεισμούς και διακρίσεις. Έτσι, η 

πρόταση μιλάει για κατοχύρωση 

και δ ιεύρυνση του ευρωπαϊκού 

κοινωνικού μοντέλου.

Τα προηγούμενα χρόνια , όταν 

στην Ευρώπη υπήρχε «κεντροαρι

στερή πλειοψηφία», υπήρξαν θετι

κές εξελίξεις προς αυτήν την κα

τεύθυνση. Μ ε τη Συνθήκη του 

Άμστερνταμ το 1997, η κοινωνική 

Ευρώπη παίρνει νέα δυναμική. Δη

λαδή, η απασχόληση μπαίνει στη

Συνθήκη ω ς θέμα κοινού ενδια

φέροντος. Π ριν, τα ζητήματα τα 

κοινωνικά δεν ήταν θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος, αλλά ήταν αντικεί

μενο της κάθε χώρας ξεχωριστά. 

Τώρα, γίνονται θέματα κοινού εν

διαφέροντος και αρχίζει να ισχύει 

η αρχή της επικουρικότητας. Ξε

κίνησε έτσι μία διεργασία, από τη 

διαδικασία του Λ ουξεμβούργου 

τον Α ύγουστο του 1997 μέχρι τη 

Σύνοδο της Λισσαβόνας το 2000 

και τη «στρατηγική για την απα

σχόληση». Αυτό το κείμενο της 

Λ ισσαβόνας, η Στρατηγική της 

Λ ισσαβόνας όπω ς αναφέρεται,

ντρική πολιτική επιλογή.

Ό μω ς, από τη μία μεριά, η ύφε

ση που επικρατεί τα 2 τελευταία 

χρόνια στην Ευρώπη και από την 

άλλη πλευρά, η επικράτηση στην 

Ευρώπη των συντηρητικών πολι

τικών δυνάμεων, δημιουργούν πιέ

σεις για την εγκατάλειψη αυτής της ■ 

στρατηγικής.

Αποτέλεσμα αυτών των δεδομέ

νων είναι ότι στο πλαίσιο της Συ- | 

νέλευσης δεν προτείνονται μέτρα | 

για τη διαφύλαξη και την ενίσχυ

ση των κοινωνικών πολιτικών των 

κρατών-μελών. Το ευρωπαϊκό κοι

νωνικό πρότυπο καλείται, πλέον,

Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ένα ισχυρό ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό 
κόμμα μέσα στο οποίο θα μπορούν να γίνουν οι συζητήσεις και να 

διαμορφωθούν συνθέσεις και απόψεις. 
Χρειάζονται προσπάθειες, αγώνας για ομογενοποίηση των απόψεων 

των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών πάνω σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα που 
συνθέτουν ή συνιστούν αυτό που λέμε «προοδευτική πρόταση»

για την Ευρώπη.

αποτελεί το πιο προοδευτικό και 

πιο σημαντικό κείμενο που έχει κα

ταθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ύστε

ρα από συζητήσεις και διεργασίες.

Υπενθυμίζουμε εδώ ότι οι στό

χοι που έχει θέσει αυτό το κείμε

νο είναι ότι η Ευρώπη το 2010 θα 

πρέπει να έχει γίνει η πιο δυναμι

κή οικονομία του κόσμου, βασι

σμένη μάλιστα στη γνώση, στη διά 

βίου μάθηση, στις νέες τεχνολο

γίες, στην καινοτομία, στο αν

θρώπινο κεφάλαιο, στην κοινω 

νική συνοχή και στην πλήρη απα

σχόληση. Και βέβαια, στη συνέ

χεια, αυτό επεκτάθηκε και στα ζη

τήματα της κοινω νικής προστα

σίας, και έτσι, το κράτος Πρόνοι

ας γίνεται για  την Ε υρώ πη, κε-

Μιλτιάδης Παπαϊωάννου

να λειτουργεί μόνο σε δευτερεύ- 

οντα ζητήματα, όπω ς τα θέματα 

υγιεινής και ασφάλειας των εργα

ζομένω ν, τω ν ίσω ν ευκαιριών, 

των δικαιωμάτων μεταξύ ανδρών 

και γυναικών κτλ.

Επομένως, όπως το ελληνικό Σύ

νταγμα έχει κοινωνικές προβλέψεις, 

έτσι οφείλει να έχει και το ευρω

παϊκό. Ν α  προβλεφθεί δηλαδή στο 

κείμενο, ότι στόχος είναι η πολιτι

κή της απασχόλησης, η κοινωνική 

προστασία, συντάξεις, κοινωνική 

ενσωμάτωση, υγεία. Αυτά πρέπει 

να αποκτήσουν νομική βάση, για 

να μπορούν να εφαρμοστούν ανε

ξάρτητα από το συγκυριακό χαρα

κτήρα των πολιτικών δυνάμεων της 

Ευρώπης.
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Η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια  

έχει έλλειψη ηγετών με ισχυρή πο

λιτική βούληση γ ι’ αυτά τα ζητή

ματα. Το θέμα είναι πολιτικό. Το 

Π Α ΣΟ Κ  όμως έχει πολύ ξεκάθα

ρες θέσεις όσον αφορά την πορεία 

της Ευρώπης.

Η επιτυχημένη ελληνική προεδρία 

είναι σαφώς αποτέλεσμα και αυτών 

των καθαρών θέσεων.

Η  πρόταση μίας Ομοσπονδιακής 

Ευρώπης στο πλαίσιο της υφιστά

μενης πολιτισμικής και γλωσσικής 

ιδιαιτερότητας, με κοινά δικαιώμα

τα για όλους τους Ευρωπαίους πο

λίτες, με ισχυρούς θεσμούς εκπρο

σώπησης σε διεθνές επίπεδο και 

ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

είναι σ αφώ ς μία πρόταση με 

έμπνευση και όραμα που αντλείται 

από τη σοσιαλιστική ιδεολογία και 

πρακτική. Είναι πρόταση δημοκρα

τική και κοινωνική. Είναι μία πρό

ταση που θέτει μπροστά την πολι

τική από την οικονομική και κοι

νωνική ρύθμιση.

Ο ι συντηρητικές δυνάμεις, οι νε

οφιλελεύθερες, αλλά ακόμη και οι 

αγγλοσαξονικές σοσιαλιστικές δυ

νάμεις, ουσιαστικά, έχουν την οι

κονομία μπροστά από την πολιτική. 

Και αυτή είναι η μεγάλη ειδοποιός 

διαφορά.

Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ένα 

ισχυρό ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό 

κόμμα μέσα στο οποίο θα μπορούν

να γίνουν οι συζητήσεις και να δια

μορφωθούν συνθέσεις και απόψεις. 

Χρειάζονται προσπάθειες, αγώνας 

για ομογενοποίηση των απόψεων 

των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών πά

νω σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα 

που συνθέτουν ή συνιστούν αυτό 

που λέμε «προοδευτική πρόταση» 

για την Ευρώπη.

Και τέλος, μια άλλη διάσταση του 

προβλήματος είναι η μη συμμετοχή 

τω ν Ε υρω παίω ν πολιτών στα τε- 

κταινόμενα. Διότι, κανένα ιστορικό 

εγχείρημα δεν θα μπορέσει να πάει 

μπροστά και κυρίως, κάτω από τις 

ταχύτητες που επιβάλλει η εποχή 

μας, αν δεν έχει λαϊκή συναίνεση 

και αποδοχή.

• Με το ίδιο θέμα (Το Μέλλον της Ευρώπης -  Η Προοδευτική Πρόταση), το ΙΣΤΑΜΕ-Α.ΠΑ- 

ΠΑΝΔΡΕΟΥ διοργάνωσε άλλες δύο εκδηλώσεις-συζητήσεις. Η πρώτη έγινε στην Πάτρα 

από το Παράρτημα Αχαΐας του ΙΣΤΑΜΕ-Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ στις 6 Ιουνίου 2003 και συμ
μετείχαν οι: Γιάννης Σοιιλαδάκης, Ευρωβουλευτής, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΙΣΤΑΜΕ, Γιάννης 

Κουκιάδης, Ευρωβουλευτής, Καθηγητής ΑΠΘ, Πάνος Γρηγορίου, Καθηγητής Παν/μίου 

Αιγαίου, Μέλος Ε.Σ. του ΙΣΤΑΜΕ. Τη συζήτηση συντόνισε ο Σταμάτης Αλαχιώτης, Καθ. 

Παν. Πατρών, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής του 

ΙΣΤΑΜΕ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Αχαΐας.

• Η άλλη συζήτηση έγινε στη Λαμία, συνδιοργανώθηκε από το Παράρτημα Λαμίας του 

ΙΣΤΑΜΕ-Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, το Εργατικό Κέντρο Λαμίας και το ΤΕΙ Λαμίας στις 9 Ιουνίου 

2003 και συμμετείχαν οι: Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης 

Κοινοτικών και Αλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Στέλιος Περράκης, Καθηγητής 

Παντείου Παν/μίου, Μέλος Ε.Σ. του ΙΣΤΑΜΕ, Αλέξης Ηρακλειδής, Αν. Καθηγητής Πα- 

ντείου Παν/μίου, Νίκος Μπίστης, Δικηγόρος, Εκπρόσωπος ΑΕΚΑ. Τη συζήτηση συντόνι

σε ο Γιάννης Παρασκευουλάκος, Δικηγόρος, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής του Πα
ραρτήματος ΙΣΤΑΜΕ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Λαμίας.
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Με σκοπό να προωθήσει την έρευνα σε ζητήματα που απαιτούν πολιτικές απαντήσεις και πα

ρεμβάσεις, το ΙΣΤΑΜΕ -Α . ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ εγκαινίασε μια σειρά πέντε μελετών που αφορούν 

τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Τα αποτελέσματα, που αναμένονται στις αρχές του 2004, θα 

δημοσιοποιηθούν και θα εκδοθούν σε νέα σειρά δημοσιεύσεων ως κείμενα έρευνας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του 

με το ΙΣΤΑ Μ Ε -  Α. Π Α Π Α Ν 

ΔΡΕΟΥ ο Αλέκος Κουτσογιάννης 

έχει αναλάβει την εκπόνηση μελέ

της με τίτλο Ατομική και Συλλογι
κή Υπευθυνότητα στο χώρο της 
Κοινωνικής Πολιτικής. Η  έρευνα 

έχει θεωρητικό και μεθοδολογικό 

χαρακτήρα και εξελίσσεται σε δύο 

συνοπτικά στάδια.

Στο πρώτο ερευνώνται εκείνες οι 

κοινωνικές αναδιατάξεις (ατομικό

τητα, κοινωνική διάρθρωση, πα

γκοσμιοποίηση) που σηματοδο

τούν μια νέα θεώρηση της κοινω

νικής πολιτικής. Στο πλαίσιο νέων

δεδομένων κοινωνικής οργάνωσης 

η έννοια της ευθύνης αποκτά θε

μελιακό περιεχόμενο για την πολι

τική. Στο δεύτερο μέ

ρος η κοινω νική και 

ατομική ευθύνη προσ

διορίζονται εννοιολο- 

γικά και συσχετίζονται 

πιο άμεσα με τις προο

πτικές αποτελεσματικό

τερων πρακτικών κοι

νωνικής μέριμνας. Κε

ντρικό επιχείρημα της 

μελέτης αποτελεί η άποψη ότι η 

κοινωνική πολιτική δεν αποτελεί 

μεμονωμένη λειτουργία ενός οικο

νομικού κρατικού ή ημι-κρατικού 

μηχανισμού, αλλά αφορά ένα συ

νολικότερο κοινωνικοπολιτικό σχέ

διο, στο πλαίσιο του οποίου συ- ; 

γκροιουνια ι η ατομική και κοινω- | 

νική υπευθυνότητα.

Ο Αλέκος Κουτσογιάννης γεννήθηκε το 
1972, σπούδασε κοινωνιολογία στο Πά- 

ντειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστή

μιο του Sussex της Αγγλίας από όπου έλα

βε και το διδακτορικό του δίπλωμα. Η  δια

τριβή του έχει τον τίτλο «Ιδεολογία, Απο

ξένωση και Κοινωνικό Φαντασιακό. Από 

τον Μαρξ στον Καστοριάδη».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του 

με το ΙΣΤΑ Μ Ε -  Α. Π Α Π Α Ν 

ΔΡΕΟΥ ο Η ρ α κ λ ή ς  Μ ο σ κ ώ φ  έχει 

αναλάβει την εκπόνηση μελέτης με 

τίτλο Π ολιτική Κουλτούρα και 
Κοινωνία των Πολιτών στην Ελ
λάδα την εποχή της Παγκοσμιο
ποίησης. Μ έσα από τους παραπά

νω άξονες αναφοράς, η μελέτη θα 

επιχειρήσει να εκβάλει σε συγκε

κριμένες προτάσεις πολιτικού προ

σανατολισμού που δύνανται να 

αξιοποιηθούν, συμβάλλοντας αφε

νός στην κατανόηση της παθογέ- 

νειας και των αντιφάσεων που χα

ρακτήρισαν την πορεία του πολι

τισμικού και θεσμικού εκσυγχρο

νισμού μέχρι σήμερα, και αφετέ

ρου , στη χάραξη μιας πολιτικής 

που θα κατανοείται και θα υιοθε

τείται από πλειοψηφικά κοινωνικά

χειρήματος τω ν τελευταίων ετών, 

με όρους και αναλυτικά εργαλεία | 

που προέρχονται από την ανάλυ

ση της ελληνικής πολιτικής κουλ- |

Ο Ηρακλής Μοσκώφ γεννήθηκε το 1970, σπούδασε κοινωνιολογία 

και κοινωνική ανθρωπολογία στο Brunei University του Αονδίνου και 

έχει ολοκληρώσει διδακτορική διατριβή στο τμήμα κοινωνιολογίας του 

London School o f Economics με καθηγητή τον Νίκο Μουζέλη και θέ

μα «Θρησκεία, Κράτος και Πολιτική Κουλτούρα στη μετα-δικτατορική 

Ελλάδα». Τα τελευταία τρία χρόνια εργάζεται ως ειδικός σύμβουλος 

στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΥΠ.ΕΞ. σε 

θέματα διαπολιτισμικής συνεργασίας, μεταναστευτικής πολιτικής και 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ρεύματα. Ο ι πολιτικές προτάσεις 

θα στηρίζονται σε : α) μια αποτί

μηση του εκσυγχρονιστικού εγ

τούρας. β) Στην εξέταση του ρό 

λου της ελληνικής κοινωνίας των 

πολιτώ ν και τω ν Μ Κ Ο  στη δια-
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μόρφω ση του υφ ιστάμενου θε

σμικού πλαισίου, γ) Στην εξεύρε

ση τω ν όρω ν με το υ ς  ο π ο ίο υ ς

υπάρχει η δυνατότητα να ισχυρο

ποιηθεί η ελληνική κοινωνία των 

πολιτώ ν, ώστε να  αναδειχθεί σε

προοπτική ελπίδας για τον θεσμι

κό και πολιτισμικό εκσυγχρονισμό 

της χώρας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του 

με το ΙΣΤΑΜ Ε -  Α. Π Α Π Α Ν 

ΔΡΕΟΥ ο Χαράλαμπος Οικονόμου
έχει αναλάβει την εκπόνηση μελέτης

με τίτλο Ο ι επιπτώσεις της διεύ
ρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον υγειονομικό τομέα των κρα- 
τών-μελών της: Η  περίπτωση της 
Ελλάδας.

ΣκΟπός της μελέτης είναι η διε- 

ρεύνηση των προκλήσεων στον το

μέα της υγείας των κρατών - μελών 

της Κοινότητας και ειδικότερα της

Ελλάδας, που θέτει η προσχώρηση 

σε αυτή των νέων χωρών. Ο ι προ

κλήσεις αυτές πηγάζουν από τις δια

φορές μεταξύ των χωρών που εμ

φανίζονται στο επίπεδο υγείας και 

στην οργάνωση τω ν υπηρεσιών 

υγείας και σχετίζονται με τη διαφύ

λαξη του «κοινοτικού κεκτημένου» 

και τις επιπτώσεις στην ελεύθερη 

διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και 

προσώπων. Συνεπώς μείζονα ζητή

ματα του υγειονομικού τομέα που 

θα πρέπει να  αντιμετωπίσουν οι

εθνικές πολιτικές υγείας είναι οι επι

πτώσεις στα εθνικά συστήματα υγεί

ας από την ελεύθερη διακίνηση των 

ασθενών, των επαγγελματιών υγεί

ας, τω ν φαρμα

κευτικών προϊό

ντων και της βιοϊ- 

ατρικής τεχνολο

γίας. Επιπροσθέ

τους, η μετακίνηση 

τω ν πληθυσμών 

καθιστά επιτακτι

κή την ανάπτυξη 

μηχανισμών ελέγ

χου των μεταδοτικών νόσων. Στο 

πλαίσιο αυτό, η παρούσα μελέτη 

αποσκοπεί στη διαπραγμάτευση των 

παραπάνω ζητημάτων από τη σκο

πιά της Ελλάδας, με σκοπό τη δια

τύπωση προτάσεων για τη διαμόρ

φωση μιας ολοκληρωμένης πολιτι

κής υγείας στο πλαίσιο της διευρυ- 

μένης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΟ Χαράλαμπος Οικονόμου γεννήθηκε ίο  / 968 και σπούδασε κοινωνιολογία στο Πάντειο Πα

νεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη δι

οίκηση υπηρεσιών υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και το 1997 απέκτησε διδα

κτορικό δίπλωμα από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. 0  τίτλος της διατριβής του είναι: «Το Κράτος 

Πρόνοιας στην Ελλάδα τη δεκαετία του '80: Το Παράδειγμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας». 

Είναι επιστημονικός συνεργάτης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και διδάσκει στο Τμήμα 

Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και στο Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και 

Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας. Είναι συγγραφέας βιβλίων για θέματα υγειονομικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με 

το ΙΣΤΑΜΕ -  Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ο Νίκος Τράντας έχει αναλάβει την 

εκπόνηση μελέτης με τίτλο Η  Τοπι
κή Διάσταση της Κοινωνικής Πολι
τικής.

Η  μελέτη αποτελείται από τέσσερα

κυρίως μέρη. Στο πρώτο, θεωρητικό, 

μέρος αναπτύσσεται η προβληματική 

για τη μεγάλη σημασία που αποκτά η 

τοπική διάσταση στην εποχή της πα

γκοσμιοποίησης και της ευρωπαϊκής 

διεύρυνσης. Στο δεύτερο μέρος εξε

τάζεται η τοπική διάσταση της Ευ-

0  Νίκος Τράντας γεννήθηκε το 1963, σπούδασε στο Queens College 

του City University o f New York, πολιτική επιστήμη, οικονομικά και 

βυζαντινές και νεοελληνικές σπουδές. Έλαβε το διδακτορικό του 

δίπλωμα από το Τμήμα Π ολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πα

ντείου Πανεπιστημίου. Η διατριβή του έχει τον τίτλο «Το Κράτος 

στη Θεωρία και Πράξη του ΠΑΣΟΚ». Είναι ερευνητής στο ΙΣΤΑΜΕ 

-  Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.

ρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης 

και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για 

την Κοινωνική Ενσωμάτωση, και ο 

ρόλος της Ανοιχτής Μ εθόδου Συ

ντονισμού ως εργαλείου για μια πιο 

αποκεντρωμένη μορφή ευρωπαϊκής 

διακυβέρνησης. Στο τρίτο μέρος απο- 

τιμάται η αποκέντρωση των κοινωνι

κών πολιτικών στην Ελλάδα, σε σχέ

ση με πολιτικές απασχόλησης, κοι

νωνικής ενσωμάτωσης και υγείας. Το 

τέταρτο μέρος φιλοδοξεί να προτεί

νει νέες στρατηγικές για την πλήρη 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων της το

πικής κοινωνίας στον τομέα της κοι

νωνικής πολιτικής.
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Στο πλαίσιο της συνεργασίας του 

με το ΙΣΤΑ Μ Ε -  Α. Π Α Π Α Ν 

Δ ΡΕΟ Υ  ο Μ ιχάλης Χρηστάκης 
έχει αναλάβει την εκπόνηση μελέ

της με τίτλο Οι Επιπτώσεις της Δ ι
εύρυνσης στην Ελληνική Δημόσια 
Διοίκηση -Προσαρμογές, Προο
πτικές, Προτάσεις.

Στον τομέα της δημόσιας διοίκη

σης θα πρέπει να διερευνηθούν οι 

αλλαγές που επιβάλλεται να γίνουν 

λόγω της Στρατηγικής της Λισσα- 

βόνας, της διοικητικής μεταρρύθ

μισης και ως αποτέλεσμα της δι

εύρυνσης.

Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να λά

βουν επίσης υπόψη τους και άλλες 

πολιτικές, οικονομικές και κοινω

νικές ανάγκες, π.χ. την ενίσχυση 

των φορέων και των διοικητικών 

μηχανισμών που άμεσα ή έμμεσα 

διαμορφώνουν και ασκούν εξωτε

ρική πολιτική, την ενίσχυση των δι

οικητικών μηχανισμών που αντι

μετωπίζουν τα διεθνή και ευρω 

παϊκά θέματα στο δημόσιο σύστη

μα (διευθύνσεις ή τμήματα διεθνών

μαντικό ζήτημα είναι η εμπέδωση 

και η αξιοποίηση σε όλη αυτή την 

προσπάθεια του πολιτιστικού και 

του περιβαλλοντικού πλεονεκτή

ματος που διαθέτει η χώρα και που

0  Μιχάλης Χρηστάκης γεννήθηκε το 1962, σπούδασε Πολιτικές Επι

στήμες και Δημόσια Διοίκηση στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Εξειδικεύτηκε στα ευρωπαϊκά θέματα και στις διεθνείς σχέ

σεις στο Πανεπιστήμιο του Reading στην Αγγλία (Masters). Αναγο

ρεύτηκε σε Διδάκτορα Διεθνών Σχέσεων από το Πανεπιστήμιο του 

Κεντ στην Αγγλία. Η διατριβή του έχει τον τίτλο «Η Ελλάδα και η Ευ

ρωπαϊκή Κοινότητα. Η Αλλαγή Στάσης των Ελλήνων Σοσιαλιστών απέ

ναντι στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα». Είναι Ειδικός Επιστήμονας του 

Υπουργείου Εσωτερικών στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, όπου 

είναι Υπεύθυνος Έρευνας και Σπουδών για τα ευρωπαϊκά θέματα, τις διεθνείς 

σχέσεις, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

και ευρωπαϊκών σχέσεων σε κε

ντρική, αποκεντρωμένη διοίκηση 

και OTA), και την ενίσχυση της επι

μόρφωσης στα θέματα των δημο

σίων υπαλλήλων. Επίσης, ένα ση

αν προωθηθεί από τη δημόσια δι

οίκηση, τότε θα βοηθηθεί η οικο

νομική σε πραγματικούς όρους σύ

γκλιση της χώρας με το μέσο κοι

νοτικό δείκτη.

I

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΣΤΑΜΕ ΣΕ ΔΙΕΟΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το ΙΣΤΑΜΕ -  Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ τον τελευταίο χρόνο, με την ιδιότητά του ως Μη Κυβερνητι

κού Οργανισμού, έχει καταρτίσει και υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία Διεθνούς Ανα

πτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του υπουργείου Εξωτερικών 3 ολοκληρωμένες προτάσεις έρ

γων. Αυτές έχουν εγκριθεί και το ΙΣΤΑΜΕ έχει διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία τα εξής 3 διε

θνή προγράμματα:

Γυναικεία Ανεργία, Αγορά Εργασίας και Αυτοαπασχόληση στην Αλβανία

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία και αφο

ρούσε την εκπαίδευση και κατάρτιση κυρίως γυναικών, 

αλλά και ανδρών, μεταξύ 20-36 ετών, μεσαίου και υψη

λού εκπαιδευτικού επιπέδου, στον τομέα των κανόνων 

λειτουργίας των ελεύθερων αγορών και της αυτοαπα

σχόλησης ως μέσου για την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Το πρόγραμμα είχε ω ς στόχο την κατάρτιση των νέων 

Αλβανίδων και Αλβανών σε θέματα οικονομικών και 

επαγγελματικών κανόνων που διέπουν μια σύγχρονη

δημοκρατική κοινωνία, την ενθάρρυνση για ανάληψη 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών μέσα από την ίδρυση 

ατομικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και 

στην απόκρουση του οικονομικού εγκλήματος και της 

διαφθοράς. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιελάμβανε 

τις εξής ενότητες: αρχές οικονομικών συναλλαγών, θε

σμική κατοχύρωση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, νο

μοθεσία οικονομικών και εμπορικών πράξεων, τεχνικές 

δημιουργίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τεχνι-
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κές τιμολόγησης προϊόντων, διεθνείς σχέσεις και συνερ

γασίες, πολιτιστικά μοντέλα και πολιτιστικές διαφορές 

μεταξύ των λαών.

Υπεύθυνος του προγράμματος ήταν ο Θανάσης Κουρ

ματζής και συμμετείχαν ακόμη ο Ν ίκος Λιούσης και η 

Μαίρη Μπόση.

Τεχνικές δημιουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς, 
με σκοπό τη συμβολή στην αντιμετώπιση της ανεργίας στη Βουλγαρία

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία και αφ ο

ρούσε την κατάρτιση νέων πολιτών της Βουλγαρίας σε 

θέματα δημιουργίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς. Ω ς στόχοι είχαν τεθεί η 

μεταφορά τεχνογνωσίας προς τους νέους Βούλγαρους 

επιστήμονες που επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και με

σαίες επιχειρήσεις, η δυνατότητα για τις ελληνικές επι

χειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία να 

βρουν ανθρώπινο δυναμικό για τις ανάγκες τους, η ευ-

αισθητοποίηση των νέων Βουλγάρων να στραφούν σε 

μη κρατικές δραστηριότητες, η αντιμετώπιση της ανερ

γίας με τη δημιουργία μικρών και μεσαίων επιχειρήσε

ων. Ό λοι αυτοί οι στόχοι, που ήταν ενταγμένοι στο πλαί

σιο των σχέσεων καλής γειτονίας και αλληλεγγύης των 

δύο χωρών, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, έχουν επι

τευχθεί. Υπεύθυνος του προγράμματος ήταν ο Θανάσης 

Κουρματζής και συμμετείχαν ακόμη ο Γιάννης Κοτρώ- 

νης, ο Ν ίκος Λιούσης και η Μαίρη Μπόση.

Αναδιάρθρωση της Βουλής της Γεωργίας

Σε πλήρη εξέλιξη και σε συνεργασία του ΙΣΤΑΜΕ με 

τη Βουλή της Γεωργίας βρίσκεται το έργο της αναδιορ

γάνωσης της Βουλής της Γεωργίας. Παρεμβάσεις γίνο

νται σε τρία επίπεδα: α) νομικό πλαίσιο (κανονισμός Βου

λής κ.τ.λ.), β) οργανωτικό - λειτουργικό πλαίσιο (νέοι 

κανονισμοί οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργιών 

της Βουλής), γ) αυτοματοποίηση εργασιών της Βουλής 

(κοινοβουλευτικό έργο, πληροφορικό σύστημα διοίκη

σης και αυτοματισμοί γραφείων). Μ ε την ολοκλήρωση

του έργου ενισχύονται οι τοπικοί δημοκρατικοί θεσμοί, 

επιτυγχάνεται η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολτών 

και η προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαι

ωμάτων. Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Μίλτος 

Τσόγκας και συμμετέχουν οι: Γιώργος Αγγελόπουλος, 

Ν ίκος Αμανατίδης, Δημήτρης Δημητρίου, Στέφανος 

Κουτσουμπίνας, Γιάννα Ντούσκα, Κώστας Ορφανός, 

Γιάννης Πανούσης, Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος, Αρι

στείδης Χαραλαμπίδης.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΑΜΕ
• Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η  Τ Η Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ

Βερολίνο, 2-3 Ιουνίου 2003

Το ΙΣΤΑΜΕ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, με εκπρόσωπο τη Μαίρη Μ πόση, συμμετείχε σε συνάντηση ινστιτού

των και ιδρυμάτων που έγινε στο Βερολνο με πρω τοβουλα του Friedrich Ebert Stiftung. Η  γερμανική πρωτοβουλα 

είχε αφετηρία τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε στη Διάσκεψη του Παρισιού (20-21 Μ αρτίου 2003). Το θέμα 

που απασχόλησε τους συμμετέχοντες ήταν η ανταλλαγή απόψεων για τις ευρωπαϊκές θέσεις στον τομέα της «προώ

θησης της δημοκρατίας».

• Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η  Ε Λ Λ Η Ν Ο Κ Υ Π Ρ ΙΩ Ν  ΚΑΙ ΤΟ Υ Ρ Κ Ο Κ Υ Π Ρ ΙΩ Ν  Ε Κ Π Ρ Ω Σ Ω Π Ω Ν  Τ Η Σ  ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Πράγα, 10-11 Μαϊου 2003

Ο ι συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων των δύο πλευρών της Κύπρου ξεκίνησαν εδώ και αρκετά χρόνια ύστερα από

προοπτικές

πρω τοβουλα του προέδρου του παραρτήματος Friedrich Ebert Stiftung (FES) στην Κύπρο Ανδρέα Δελενίκα και του 

αποβιώσαντος προέδρου του ΙΚΜ Ε Ρένου Πρέντζα. Το ΙΣΤΑΜ Ε - ΑΝΔΡΕΑΣ Π ΑΠΑΝΔΡΕΟΥ συμμετείχε για 

πρώτη φορά με τον Γιάννη Σουλαδάκη στη συνάντηση του Νοεμβρίου 2001 στη Λευκωσία, κατόπιν προσκλήσεως 

του FES. Στη συνάντηση της Πράγας από πλευράς ΙΣΤΑΜΕ -  ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ συμμετείχαν, έπειτα από 

πρόσκληση του κ. Ανδρέα Δελενίκα, τα μέλη του ΙΣΤΑΜΕ Μαίρη Μ πόση και Δημήτρης Μ αχαιρίδης, προκειμένου 

να υπάρξει προσέγγιση και επαφή της ελληνικής αριστερής με εκπροσώπους της τουρκοκυπριακής αριστερής, με προ

οπτική ανάληψης συγκεκριμένων πρω τοβουλώ ν από πλευράς ΙΣΤΑΜΕ, υποκαθιστώντας σταδιακά το FES στο ρό

λο του διαμεσολαβητή.

• Τ Ο  Μ Ε Λ Λ Ο Ν  Τ Η Σ  Π Α ΓΚ Ο ΣΜ ΙΑ Σ  Τ Α Ξ Η Σ  

Τρίπολη - Λιβύη, 15-18 Μαΐου 2003

Το ΙΣΤΑΜ Ε - ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, με εκπρόσωπο τη Μ αίρη Μ πόση, συμμετείχε σε διεθνές workshop 

έπειτα από πρόσκληση του κύριου ακαδημαϊκού ινστιτούτου της Λιβύης. Συμφωνήθηκε η ανταλλαγή μνημονίου συ

νεργασίας μεταξύ των δύο ινστιτούτων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΑΜΕ-Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Το ΙΣΤΑΜΕ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, στο πλαίσιο της Εγκυκλίου του Εκτελεστικού Γρα

φείου του ΠΑΣΟΚ για τη σεμιναριακή επιμόρφωση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, πραγμα

τοποίησε τρία σεμινάρια.

• Το 1 ο Σεμινάριο έγινε σε συνεργασία με τη Σηουδάζουσα Νεολαία ΠΑΣΟΚ στις 24 Μαΐου 2003 και είχε θέμα: 

Παγκοσμιοποίηση και Οικονομία: Ευκαιρία ή Απειλή;

Συμμετείχαν οι: Γιάννης Σουλαδάκης, Ευρωβουλευτής, πρόεδρος Δ.Σ. ΙΣΤΑΜΕ, Θεόδωρος Σακελλαρό- 
πουλος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Ε.Σ. ΙΣΤΑΜΕ, Θανάσης Κουρματζής, οικονομο

λόγος, Γιάννης Παπανικολάου, οικονομολόγος.

• Το 2ο Σεμινάριο έγινε στις 2 Ιουνίου 2003 με θέμα:

Το Μέλλον της Ευρώπης: Η  πρόταση των Σοσιαλστών.

Συμμετείχαν οι: Γιώργος Παπαδημητρίου, Καθηγητής, Σύμβουλος Πρωθυπουργού για νομικά θέματα, Γιάν
νης Νικολάου, Πρόεδρος ΟΑΕΔ, Μέλος Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, Στέλιος Περράκης, Καθηγητής Παντείου Παν/μί- 

ου, Μέλος Ε.Σ. του ΙΣΤΑΜΕ, Στέφανος Τζουμάκας, Δικηγόρος, Μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, π. Υπουργός.

• Το 3ο Σεμινάριο έγινε σε συνεργασία με τον Τομέα Ισότητας Π Α ΣΟ Κ  στις 18 Ιουνίου 2003 με θέμα:

Το Μέλλον της Ευρώπης: Η πρόταση των Σοσιαλιστών.

Συμμετείχαν οι: Στέφανος Τζουμάκας, μέλος της Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός, Θεόδωρος Σακελλαρό- 
πουλος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Ε.Σ. ΙΣΤΑΜΕ, Έφη Μπέκου, Γενική Γραμματέας 

Ισότητας των φύλων, Μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, Σούλα Ευθυμίου, Γραμματέας Τομέα Ισότητας ΠΑΣΟΚ, 

δικηγόρος, Ηλίας Παναγιωτακάκος, μέλος ΙΣΤΑΜΕ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Κοινωνική Δικαιοσύνη: Νέες απαντήσεις σ’ ένα παλαιό ερώτημα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΣΤΟ WILLY-BRANDT-HAUS 

ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ,

16 Ιουλίου 2003

Εισήγηση: Όλαφ Σολτς, Γενικός Γραμματέας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμα

νίας (SPD): «Η δικαιοσύνη και ο αλληλέγγυος μεσαίος χώρος τον 21ο αιώνα»

Συζητούν: Δρ Βάρνφριντ Ντέτλινγκ, δημοσιογράφος, καθηγητής, δρ Γιούργκεν Κόκκα, ιστο

ρικός και πρόεδρος του Κέντρου Επιστημών (Wissenschaftszentrum) του Βερολίνου, Γιούρ- 

γκεν Γκόντε, ιερέας, πρόεδρος της Υπηρεσίας Διακονίας.

ΣυντονισμόςΤίσυ Μπρουνς, δημοσιογράφος (της εφημερίδας Der Tagesspiegel)

Όλαφ Σολτς
Δικαιοσύνη και αλληλέγγυος 
μεσαίος χώρος τον 21 ο αιώνα

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κυ

ρίες και κύριοι. Ο ι συνθήκες κάτω 

από τις οποίες κατανοούμε την έννοια 

της δικαιοσύνης αλλάζουν. Το ερώ

τημα της διαμόρφωσης μιας πολιτι

κής για τη δικαιοσύνη συζητήθηκε 

στη μεταπολεμική Γερμανία κυρίως 

ως ζήτημα της δίκαιης διανομής της 

αύξησης της ευημερίας και του εισο

δήματος -  δηλαδή ως ζήτημα της δι

καιοσύνης στη διανομή. Η  θεώρηση 

αυτή δεν ανταποκρίνεται πλέον στις 

σύγχρονες προκλήσεις. Χρειαζόμα

στε έναν ευρύτερο ορισμό της δικαι

οσύνης.

Ό λο  και περισσότεροι άνθρωποι 

αναγνωρίζουν πως οι ιδέες που θε

ωρούν δεδομένη την υπάργουσα κα

τάσταση συμβάλλουν όλο και λιγό

τερο στη διαφύλαξη και στον επανα

καθορισμό της δικαιοσύνης. Έχουν 

αναδειχθεί νέα προβλήματα, διαφο

ρετικής υφής: η παγκοσμιοποίηση, η 

σταδιακή, ενίοτε και ταχύτατη απο

μάκρυνση από τη βιομηχανική επο

χή, η εμφάνιση μιας οικονομίας εντά- 

σεως γνώσης, η δημογραφική κρίση, 

η μαζική ανεργία που δυστυχώς έχει 

παγιωθεί, οι τάσεις αποκλεισμού και 

διάσπασης στην κοινωνία μας, η απο

σύνθεσή της σε δομικούς «insider/με- 

τέχοντες» και «outsider/μη μετέχοντες» 

καθώς και η δημοσιονομική κρίση, 

συνθέτουν ένα άνευ προηγουμένου 

πλέγμα προβλημάτων, το οποίο δεν 

μπορεί να αντιμετωπιστεί πια με μια 

πολτική προσανατολσμένη στο status 

quo του κοινωνικού κράτους της 

πρώην Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 

της Γερμανίας.

Κάθε έννοια της δικαιοσύνης, που 

υπό αυτές τις συνθήκες αναφέρεται 

κυρίως στη διαχείριση και στην κα

τανομή των υφιστάμενων υλικών πό

ρων, κινδυνεύει να οδηγηθεί στον πα- 

ραλογισμό, λόγω των διαδικασιών 

διαρκούς μεταβολής. Για εμένα του

λάχιστον είναι σαφές πως σήμερα θα 

ήταν το δίχως άλλο δικαιολογημένη 

κάθε αλλαγή και κάθε μετατροπή, κά

θε νέο ξεκίνημα και κάθε ανανέωση

της παρούσας κατάστασης της κοι

νωνίας μας. Πρέπει να χαράξουμε νέ

ους δρόμους.

Τι είναι δίκαιο;
Στο ανθρώπινο πρότυπο της σο

σιαλδημοκρατίας ανταποκρίνεται μό

νο ένας τρόπος κατανόησης της έν

νοιας της δικαιοσύνης: αυτός που 

λαμβάνει πάντοτε υπόψη του τη σχέ

ση της δικαιοσύνης με την ελευθερία. 

Δίκαιο είναι ό,τι δίνει στους ανθρώ

πους τη δυνατότητα να διαμορφώ

σουν τη ζωή τους με τον τρόπο που 

θα επέλεγαν οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν, η 

δικαιοσύνη προϋποθέτει την ελευθε

ρία και η ελευθερία τη δικαιοσύνη: 

μια πολτική που ενισχύει την εξάρ

τηση των ανθρώπων και τους στερεί 

το δικαίωμα ελευθερίας της γνώμης 

ή τους αφαιρεί τον αυτοσεβασμό 

τους, δεν είναι ούτε δίκαιη ούτε προ

σανατολσμένη στην ελευθερία. Με 

αυτή την έννοια λοιπόν, μια πολτική 

διέπεται από δικαιοσύνη όταν διαρ

κώς δημιουργεί και ανανεώνει τις 

προϋποθέσεις ώστε να μπορούν οι

προοπτικές

πολτες να ακολουθούν τους στόχους 

που οι ίδιοι έχουν θέσει στη ζωή τους.

Το Σοσιαλδημοκρατικό 
Κόμμα της Γερμανίας: 
ένα κίνημα χειραφέτησης

Από ιστορική άποψη, η σοσιαλδη

μοκρατία βρισκόταν για δεκαετίες 

ακριβώς στον αντίποδα ενός κόμ

ματος στατικά προσανατολσμένου 

στη συντήρηση. Ή ταν, πρώτα απ’ 

όλα, ένα κίνημα χειραφέτησης στις 

περιόδους των θεμελωδών κοινω

νικών μεταβολών και ρωγμών που 

ακολούθησαν την εκβιομηχάνιση και 

την αστικοποίηση. Μ ε τη σημερινή 

συζήτηση περί δικαιοσύνης, το Σο

σιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμα

νίας (SPD) μπορεί να υιοθετήσει ξα

νά ένα επιθετικό σχέδιο κοινωνικής 

παρέμβασης- μπορεί έτσι να συνδε

θεί και π άλ  συμβολκά, πολτισμικά 

και συναισθηματικά με τις διάφορες 

φάσεις της ιστορίας του, οι οποίες 

για μεν το κόμμα είναι θεμελώδους 

σημασίας, όμως δυστυχώς τις τε

λευταίες δεκαετίες δεν βρίσκονται πια 

στην ημερήσια διάταξη.

Περισσότερες ευκαιρίες 
ζωής, περισσότερη 
συμμετοχή για 
περισσότερους ανθρώπους

Ο ι μεγαλύτερες προκλήσεις που 

έχει να αντιμετωπίσει το ευρωπαϊκό 

κοινωνικό κράτος είναι οι νέες τά

σεις περιχαράκωσης και αποκλει

σμού. Ακόμη και πριν από τη μελέ

τη PISA και τα εντυπωσιακά της απο

τελέσματα, γνωρίζαμε πως η γενικό

τερη κοινωνική δυναμική προόδου 

στη Γερμανία βρίσκεται σε τέλμα. Αν 

κοιτάξουμε γύρω μας, θα δούμε πως 

αυτή η αλλαγή διαπιστώνεται με ποι

κίλους τρόπους. Δεν ισχύει πια αυ

τό που ίσχυε πριν από μερικά χρό

νια, όταν, π.χ., ύστερα από μια επέ

κταση της εκπαίδευσης, πολλοί ήταν 

οι πρώτοι μέσα στην οικογένειά τους 

που απόκτησαν απολυτήριο μέσης 

εκπαίδευσης και συνέχισαν τις σπου

δές τους στα πανεπιστήμια. Επίσης, 

δεν υπάρχουν πια παντού στην κοι

νωνία ευκαιρίες για άνοδο και πε

ραιτέρω εξέλξη. Θ α λέγαμε μάλλον 

ότι διαπιστώνουμε μια «νέα στασι

μότητα».

Ό σοι κατάφεραν πριν από μία ή 

δύο γενιές να αποτελέσουν μέρος της 

μεγάλης αυτής επέκτασης στην εκ

παίδευση, φροντίζουν βεβαίως τώ

ρα ώστε να απολαύσουν και τα παι

διά τους τα προνόμια αυτής της νέ

ας κοινωνίας της γνώσης. Δεν μπο

ρούμε όμως να ισχυριστούμε ότι 

υπάρχει ακόμη, όπως πριν από με

ρικές δεκαετίες, μια παρόμοια πορεία 

και δυναμική για περαιτέρω πρόοδο 

και ανάπτυξη για εκείνους τους αν

θρώπους που, ζώντας στις χειρότε

ρες κοινωνικές συνθήκες, αξιώνουν 

τη συμμετοχή και τη συνεργασία 

τους στην κοινωνία μας. Και αυτό 

δεν αφορά μόνο την εκπαιδευτική 

πολτική. Αν κοιτάξουμε πιο προσε

κτικά γύρω μας, διαπιστώνουμε πα

ντού, πώς, λόγου χάρη, διαμορφώ

νονται οι ηγεσίες των κοινωνικών 

οργανώσεων -κομμάτων, συνδικά

των ή σωματείων- ή τον τρόπο και 

τις δυνατότητες ατομικής εξέλξης 

που υπάρχουν στους μεγάλους ορ

γανισμούς και επιχειρήσεις.

Θ α αναφέρω ένα μικρό παράδειγ

μα, ίσως όχι πολύ σημαντικό: πριν 

από λ γ α  μ ό λ ς  χρόνια ήταν ακόμη 

αυτονόητο πως ένας εργαζόμενος σε 

ασφαλσπκό ταμείο είχε δυνατότη

τες επαγγελματικής ανόδου. Κάποι

ος που μετά το σχολείο άρχιζε να ερ

γάζεται εκεί και να μαθαίνει τη δου

λειά, είχε την ευκαιρία να ανέλθει έως 

και στο διοικητικό συμβούλο του 

ταμείου. Σήμερα, οι επιτελκές θέσεις 

είναι εκ των προτέρων προορισμέ

νες για πτυχιούχους. Και αυτό ενι

σχύει την τάση της «νέας στασιμό

τητας».

Ταυτόχρονα διαπιστώνουμε πως 

ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι 

στην κοινωνία μας δεν έχουν πρό

σβαση στις δυνατότητες εργασίας και 

απασχόλησης. Αυτή η τροπή έχει 

προσλάβει τέτοιες διαστάσεις, που 

πρέπει ίσως να τη θεωρούμε τη με

γαλύτερη απειλή για το ευρωπαϊκό 

κοινωνικό κράτος: Ό λο  και περισ

σότεροι άνθρωποι -ίσως εδώ και δύο 

ή τρεις γενιές- είναι αποκλεισμένοι 

από το σημαντικότερο αγαθό στην 

κοινωνία μας: την εργασία.

Το SPD αγωνίζεται εδώ και πολ

λές δεκαετίες για καλύτερες ευκαι

ρίες και για μια καλύτερη ζωή, που 

θα τις απολαμβάνουν όλο και πε

ρισσότεροι άνθρωποι σε έναν πιο δί

καιο κόσμο. ΓΓ αυτόν το λόγο οι σο

σιαλδημοκράτες δεν μπορούν σήμε

ρα να συμβιβαστούν με την άποψη 

ότι οι προσωπικές ευκαιρίες στη ζωή 

του καθενός είναι προκαθορισμένες 

από την κοινωνική, την τοπική ή την 

εθνική καταγωγή του. Εν όψει αυ

τής της κατάστασης, δύο είναι οι το

μείς της πολτικής που μελλοντικά 

θα δείξουν αν η κοινωνία μας είναι 

σε θέση να δώσει σε όλους, κατά το 

δυνατόν, ευκαιρίες για συμμετοχή: 

ο τομέας της μόρφωσης και ο τομέ

ας της εργασίας. Σε αυτά τα πεδία θα 

μετρηθεί κυρίως ο βαθμός δικαιο

σύνης της κοινωνίας μας. Σε αυτά τα 

πεδία πρέπει σήμερα οι σοσιαλδη

μοκράτισσες και οι σοσιαλδημοκρά

τες να φανούν αντάξιοι του απελευ-
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θερωτικού οράματος και της κληρο

νομιάς τους.

Πρόληψη και επένδυση 
στο κοινωνικό κράτος

Πυρήνας μιας σοσιαλδημοκρατικής 

πολιτικής δικαιοσύνης προσανατολι

σμένης στο μέλλον πρέπει να είναι μια 

προληιιτική κοινωνική πολιτική, που 

έχει σκοπό να καταστήσει τους πολί

τες ικανούς και να τους δίνει ευκαι

ρίες ώστε να είναι οι ίδιοι αποκλει

στικά υπεύθυνοι για τις επιλογές και 

την εξέλιξη της ζωής τους. Είναι πο

λύ σημαντικό να συνειδητοποιήσου

με εδώ ότι το μέλλον ανήκει σ’ ένα 

κοινωνικό κράτος που ενεργεί και 

ενεργοποιεί, που σκόπιμα επενδύει 

στους ανθρώπους, ώστε οι τελευταί

οι, σε καιρούς δυναμικών μεταβο

λών, να μπορούν να διαμορφώσουν 

μόνοι τη ζωή τους ως συνειδητοί πο

λίτες και να μην παγιδεύονται στη 

μέγγενη καταστάσεων οι οποίες δια

φεύγουν του ελέγχου τους.

Το μέλλον του ευρωπαϊκού κοινω

νικού μοντέλου δεν εξαρτάται τόοο 

από το αν θα καταφέρει, λόγου χά

ρη, να διατηρήσει ένα ορισμένο ύψος 

συντάξεων, αλλά από το αν θα επι

τύχει να επιστρατεύσει αποτελεσμα

τικά μέσα ενάντια στον αυξανόμενο 

κοινωνικό αποκλεισμό. Από την οπτι

κή της οικονομίας και της κοινωνι

κής δικαιοσύνης, εδώ έχουμε να κά

νουμε, εν δυνάμει τουλάχιστον, με 

μια κατάσταση όπου όλοι είναι κερ

δισμένοι (“win-win situation”). Ορι

σμένες ευρωπαϊκές χώρες το έχουν 

επιτύχει υποδειγματικά: όπου αυξά

νονται σταθερά τα ποσοστά απασχό

λησης, εκεί εμφανίζονται και νέες δυ

νατότητες χρηματοδότησης του κοι

νωνικού κράτους, είτε για προληπτι

κές είτε για κοινωνικές επενδυτικές

πολιτικές. Και όπου η συνεχής ανα

βάθμιση και διαρκής ανανέωση των 

ανθρώπινων δεξιοτήτων αποτελούν 

πυρήνα δράσης ενός σύγχρονου κρά

τους κοινωνικής επένδυσης, εκεί ανα

νεώνονται ταυτόχρονα και οι προϋ

ποθέσεις για μια επιτυχημένη οικο

νομική δραστηριότητα.

Το μακροπρόθεσμα δίκαιο και οι

κονομικά πετυχημένο ευρωπαϊκό 

κράτος του 21ου αιώνα δεν συνεπά

γεται λοιπόν τη συστηματική συρρί

κνωση των παροχών του κοινωνικού 

κράτους. Από αυτή την άποψη, η τρέ

χουσα αντιπαράθεση για «περισσότε

ρο» ή «λιγότερο» κοινωνικό κράτος 

είναι παραπλανητική: η ποιότητα της 

πολιτικής δικαιοσύνης δεν είναι και 

δεν ήταν ποτέ πρωτίστους ζήτημα του 

ύψους των κοινωνικών μεταβιβασπ- 

κών πληρωμών.

Εκπαίδευση σημαίνει 
δικαιοσύνη - δικαιοσύνη 
σημαίνει εκπαίδευση

Τίποτα δεν είναι σήμερα πιο δίκαιο 

από την καθοριστική διεύρυνση των 

ευκαιριών και της πρόσβασης στην 

παιδεία για όλα τα κοινωνικά στρώ

ματα. Ασφαλώς, το κοινωνικό κρά

τος οφείλει να συνεχίζει να προστα

τεύει και να εξασφαλίζει «εκ των υστέ

ρων» τους πολίτες που βρίσκονται σε 

«κατάσταση ανάγκης». Από την άπο

ψη της δικαιοσύνης όμως, είναι πο

λύ σημαντικότερο να αποφεύγονται 

προληπτικά τα αίτια της ανεργίας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού, αντί 

να γίνεται παρέμβαση με μεταβιβα- 

σακές πληρωμές και μέτρα όταν πλέ

ον έχει συντελεστεί η «ζημιά» της 

ανεργίας, της κοινωνικής περιθωριο

ποίησης και του αποκλεισμού.

Ό σοι διακόψουν νωρίς την εκπαί

δευσή τους δεν θα έχουν σήμερα ού

τε στο μέλλον ευκαιρίες κοινωνικής 

συμμετοχής. Γι’ αυτό λοιπόν είναι τό

σο σημαντικό να εκσυγχρονίσουμε 

το κοινωνικό κράτος προς την κα

τεύθυνση της πρόληψης και της κοι

νωνικής επένδυσης. Επειδή η εκπαί

δευση θα αποτελεί στο μέλλον το δια

βατήριο για τη συμμετοχή στην κοι

νωνική ζωή, στο επίκεντρο κάθε 

«στρατηγικής κοινωνικής επένδυσης» 

σε ανθρώπους θα πρέπει να βρίσκε

ται η πρόσβαση και η διά βίου ανα

νέωση των ευκαιριών στην παιδεία.

Η εργασία ως κεντρική 
προϋπόθεση της δικαιοσύνης

Για τους σοσιαλδημοκράτες, μόνο 

ένα είναι εξίσου σημαντικό όπως η 

συμμετοχή στη μόρφωση: η συμμε

τοχή στην εργασία. Η  συμμετοχή 

όλων στην εργασία είναι κεντρική 

προϋπόθεση της δικαιοσύνης. Η 

κοινωνία μας είναι δομημένη πάνω 

στην εργασία και ευημερεί μέσω της 

εργασίας. Το SPD, που ιδρύθηκε 

ως εργατικό κόμμα, θεμελίωνε πά

ντοτε τη συλλογική του συνείδηση 

και το πρόγραμμά του στην αξία της 

εργασίας. Η  εργασία δεν παύει να 

είναι εξάλλου η σημαντικότερη πη- 

γή ψυχικής σταθερότητας και κοι

νω νικής ταυτότητας- δίνει νόημα 

στη ζωή των ανθρώπων, τους βοη

θάει να αποκτήσουν σεβασμό και 

αυτοσεβασμό. Αυτό, ανεξάρτητα 

από ό,τι άλλο συζητείται, δεν πρό

κειται να αλλάξει σύντομα.

Ω ς κανόνας και ως πραγματικό

τητα, η βιοποριστική εργασία πα

ραμένει θεμελιώδης για τη συνοχή 

και την κουλτούρα της κοινωνίας 

μας. Αυτό συνεπάγεται ταυτόχρονα 

πως η ανεργία, ακόμη και εκεί όπου 

δεν οδηγεί άμεσα στη φτώχια, ση

μαίνει αποκλεισμό από το βασικό-
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μόζονται τα δικαιώματα στη συμμε

τοχή; Γιατί η δυνατότητα συμμετοχής 

και η ίδια η συμμετοχή δεν επαρκούν 

σε ορισμένες καταστάσεις, όταν, λό

γου χάρη, οι κοινωνικές υπηρεσίες

μετατρέπονται μέσω της αγοράς σε 

εμπορεύσιμα αγαθά. Εκεί πρέπει να 

καθοριστούν δικαιώματα, δικαιώμα

τα που είναι ανθρώπινα. Πρέπει να 

καθοριστούν τα δικαιώματα των κα

ταναλωτών. Πρέπει να περιγράφει με 

μεγάλη ακρίβεια η σχέση δικαίου και 

συμμετοχής, αν θέλουμε να αποφύ

γουμε τον αποκλεισμό. Αυτό είναι για 

εμένα το κύριο ζητούμενο.

Τίσυ Μ προυνς: Παρά τις πολλές ερωτήσεις που έχουν απευθύνει οι κύριοί, επιτρέψτε μου να κάνω κι εγώ στον κύ

ριο Σολτς μια πιο πεζή ερώτηση, μάλλον μεθοδολογικού χαρακτήρα. Πριν από έναν περίπου μήνα είχατε συνέδριο στο 
κόμμα σας, το οποίο αποδείχθηκε πολύ σημαντικό και τράβηξε την προσοχή όλων. Όπως μου είπε προσφάτως ένας πο
λύ  αριστερός σύντροφός σας, υπήρξαν διαφωνίες σχετικά με τη βασική ιδέα: «Μάλιστα, τώρα όλοι συμφώνησαν πως οι 
βασικές μας αξίες παραμένουν ίδιες, πρέπει όμως να ελεγχθούν όλα τα εργαλεία». Κω ο αριστερός σύντροφός σας προ
σέθεσε: «Αυτό είνω βεβαίωςμεγάιλη απάτη». Εν όψει της σημερινής εκδήλωσης, μπορώ να πω ότι έχει δίκιο, γιατί σήμε

ρα συζητάμε---- με δική σας πρωτοβουλία- για τη βασική έννοια της δικωοσυνης, δηλαδή για μια προπατορική έννοια

της σοσιαλδημοκρατίας. Μ ήπως λοιπόν την 1 η Ιουνίου (στο συνέδριο) δεν έγινε κάτι στο SPD, κάτι που όμως τώρα εί
νω εξωρετικά επίκωρο κω το οποίο μας το παρουσιάζετε σήμερα;

Ό λαφ Σολτς: Θ α ξεκινήσω από 

αυτή την ερώτηση. Πιστεύω πως στο 

συνέδριο του κόμματος την 1η Ιου

νίου λάβαμε ριζικές αποφάσεις σε 

σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα 

που τέθηκε. Βεβαίως δεν αποφασί

σαμε απλώς να πράξουμε μόνο ό,τι 

περιλαμβάνεται στα τωρινά πολιτικά 

μας καθήκοντα, αλλά αποφασίσαμε 

να φροντίσουμε συνολικά, ώστε το 

κοινωνικό κράτος να λειτουργεί και 

στο μέλλον. Και γι’ αυτόν το λόγο δεν 

μπορεί να πάψει η συζήτηση με το 

συνέδριο του κόμματος. Αποφασί

σαμε να εξετάσουμε στο επόμενο συ

νέδριο, τον Νοέμβριο, τις προοπτι

κές της προόδου. Ή δη βρίσκεται σε 

εξέλιξη μια πολύ ευρεία συζήτηση, 

από την οποία αναφέραμε σήμερα 

εδώ ορισμένες μόνο πλευρές.

Ό λοι έχουμε υπόψη μας πως σκο

πεύουμε και οφείλουμε να συζητή

σουμε για τις νέες σοσιαλδημοκρα

τικές προγραμματικές αρχές. Π ρο

σπαθούμε μέχρι το τέλος του έτους 

να έχουμε καταλήξει σε ένα πρώτο 

σχέδιο, έτσι ώστε να έχουμε την ευ

καιρία να το κρίνουμε για έναν ολό

κληρο χρόνο. Στο σχέδιο αυτό το ζή

τημα για το οποίο μιλάμε εδώ κατέ

χει σημαντικό ρόλο -  δεν είναι βε

βαίως το μοναδικό, πρέπει να το το

νίσουμε αυτό. Είναι όμως κάτι που 

πρέπει να συζητηθεί. Πιστεύω πως 

συνδέουμε την πολιτική που ασκού

με με τη στάση ότι αυτό που κάνου

με είναι το οωστό -  και δεν εννοώ ότι 

το ξορκίζουμε λέγοντας «κάνουμε 

κάτι που είναι λάθος, οπότε το λάθος 

πρέπει τώρα να γίνει σωστό». Αντί

θετα, εννοώ ότι με βάση τα προβλή

ματα που αντιμετωπίζουμε σκεφτό

μαστε μήπως ορισμένα ερωτήματα 

πρέπει να απαντηθούν διαφορετικά, 

με έναν νέο τρόπο.

Κατά την άποψή μου, το ζήτημα 

της δικαιοσύνης είναι η βαθύτερη 

ουσία του SPD. Τουλάχιστον για 

εμένα προσωπικά. Μπήκα στο SPD 

στα δεκαεπτά μου χρόνια, γιατί ήθε

λα να κάνω κάτι για τη δικαιοσύνη. 

Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, αυτό θα 

αποτελεί και για τους περισσότερους 

το αποφασιστικό κίνητρο ένταξής 

στους στο κόμμα. Και πιστεύω πόας 

ο δεσμός μου με το SPD εξαρτάται 

από το αν το κόμμα αυτό ενδιαφέ- 

ρεται ουσιαστικά για τη δικαιοσύνη. 

Ακριβώς γΡ αυτό όμως είναι κατά τη 

γνώμη μου τόσο σημαντικό να αντι

μετωπίσουμε τώρα διαφορετικά αυ

τό το ζήτημα και να μην περιορι

στούμε σε μεμονωμένες αποφάσεις.

Τίσυ Μ προυνς: Κύριε Σολτς, θεωρώ πολύ σημαντικό να πείτε δυο λόγια σε σχέση με το θέμα που εθίγη για τη δια
φορά μεταξύ των γενεών —παρόν, μέλλον, δικωοσύνη-, γιατί αυτήν τη στιγμή παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τόσο στις 
συζητήσεις μέσα στο SPD όσο κω στην κοινωνία.

Ό λαφ Σολτς: Ευχαρίστως. Μια 

παρατήρηση πρώτα για το ζήτημα

της ανισότητας: στην ομιλία μου ανα

φέρθηκα συνειδητά επί μακρόν στο

ότι διαθέτουμε ένα ανεπτυγμένο κοι

νωνικό κράτος. Δεν μπορούμε λοι-
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πόν να συζητάμε λες και θα το οικο

δομούσαμε τώρα, αφού υπάρχει ήδη! 

Φυσικά η ανισότητα είναι κάτι το 

οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε κα

τάματα. Πιστεύω όμως πως με το φο

ρολογικό μας σύστημα και το σύ

στημα κοινωνικής πολιτικής που ακο

λουθούμε έχουμε δώσει ουσιαστικές 

απαντήσεις σε αυτό το ζήτημα. Σε αυ

τές τις απαντήσεις πρέπει να εμμεί

νουμε, ακόμη και όταν αλλάζουν οι 

συνθήκες. Σε μια τέτοια συζήτηση νο

μίζω πως δεν μπορούμε να κάνουμε 

σαν να ήμασταν στον 19ο αιώνα. Και 

δεν μπορούμε επίσης να κάνουμε πως 

βρισκόμαστε σε κάποιο άλλο μέρος 

της γης, όπου δεν υπάρχει τίποτα από 

όλα αυτά.

Ας έρθω τώρα στο ζήτημα της δι

καιοσύνης σε σχέση με τις διαφορές 

μεταξύ των γενεών. Πρόκειται για ένα

θέμα που πρέπει να λυθεί, γιατί έχει 

να κάνει με αριθμούς. Ο ι εργαζόμε

νοι και οι εργαζόμενες στην κοινω

νία μας πρέπει να μπορούν να αντι

μετωπίσουν τα οικονομικά βάρη που 

προκύπτουν, λόγου χάρη, από την 

ανάγκη χρηματοδότησης των παρο

χών γήρατος. Και πρέπει να μπορούν 

και στο μέλλον να χειριστούν τις συ

νέπειες που προκύπτουν από τα ση

μερινά δημόσια χρέη. Από αυτή την 

άποψη, το ζήτημα είναι βαρύνουσας 

σημασίας.

Θα ήθελα όμως επίσης να πω γιατί 

πιστεύω πως πρέπει να αντιμετωπί

ζουμε πιο προσεκτικά τη συζήτηση 

επ’ αυτού του θέματος απ’ ό,τι σε 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Η  συ

ζήτηση αυτή δεν αντικαθιστά το ζή

τημα της δικαιοσύνης. Έρχεται απλώς 

να προσθέσει μια νέα διάσταση. Θα

κάναμε λάθος αν δεν αντιμετωπίζαμε 

το ζήτημα με τον κατάλληλο τρόπο. 

Γιατί αλλιώς, για μερικούς ανθρώ

πους, το ζήτημα της δικαιοσύνης με

ταξύ των γενεών θα γίνει κάποτε το 

κυρίως θέμα σε σχέση με όλα τα άλ

λα ζητήματα της κοινωνικής δικαιο

σύνης. Και από αυτή την άποψη, 

στον καθένα που θέλει να λάβει ενερ

γά μέρος στην πολιτική δικαιοσύνης 

μπορώ να πω μόνο πως αυτό το ζή

τημα πρέπει να αντιμετωπιστεί πρα

κτικά. Ό ποιος προσπαθεί, να το απο- 

φύγει, θα βιώσει κάποτε τις συ

γκρούσεις των γενεών για τις οποί

ες συχνά γίνεται λόγος — και οι οποί

ες, δόξα τω θεώ, δεν υπάρχουν. 

Αντίθετα, αν το ζήτημα αντιμετωπι

στεί με θάρρος καί λυθεί σωστά, τό

τε δεν θα βρεθούμε προ τέτοιων συ

γκρούσεων.

Τίσυ Μ προυνς: Θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση προς όλους τους συνομιλητές. Στην έννοια της δικαιοσύνης που 
συνδέεται με τιςμεταβιβαστικές πληρωμές και την ίση διανομή αντιπαραβάλλουμε μια έννοια της δικαιοσύνης που προά
γει την ενεργό συμμετοχή. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα πεδίο όπου εκδηλώνονται εντάσεις. Δ εν είναι δυνατόν να μεταβεί κα

νείς από τη μία πλευρά στην άλλη απλιώς επειδή το σκέφτηκεκαι το αποφάσισε, χωρίς να περάσει από μεταβατικό στάδιο. 
Η  ερώτησή μου συνεπώς είναι: η πρόσβαση στη συμμετοχή στην εργασία και στην εκπαίδευση δεν είναι, τρόπον τινά, μια 
εντελώς καινούργια, αλλά πολύ πιο σκληρή και αμείλικτη μάχη για τη διανομή;

Βάρνφριντ Ντέτλινγκ; Μ πορού

με να το πούμε κι έτσι. Θ α μετατρα

πεί σε μάχη για τη διανομή. Και σκέ

φτομαι πως το SPD μπορεί να απο

κτήσει νέο πρόσωπο αν διευρύνει 

πραγματικά την εκπαίδευση -κατά το 

δυνατόν με μεγαλύτερη συνέπεια απ’ 

ό,τι τα άλλα κόμματα-, αν δηλαδή δεν 

μείνει προσκολλημένο σε ένα παλιό 

εκπαιδευτικό σύστημα, που κοινωνι

κοποιεί το κόστος της εκπαίδευσης 

και ιδιωτικοποιεί το -διόλου ευκατα

φρόνητο- κέρδος από την εκπαίδευ

ση, αλλά αν εισαγάγει πιο έντονα τον 

ανταγωνισμό κι έπειτα διανείμει τους

πόρους πραγματικά προς όφελος εκεί

νων που διαφορετικά δεν θα μπο

ρούσαν να συμμετέχουν ισομερώς. 

Αυτό θα ήταν κάτι καινούργιο. Το 

δεύτερο θα ήταν, βεβαίως, να ανοίξει 

περισσότερο το SPD την αγορά ερ

γασίας. Το γερμανικό κοινωνικό σύ

στημα έχει επινοήσει πολλά τεχνά

σματα ώστε να κρατήσει έξω απ’ την 

αγορά εργασίας όσο το δυνατόν πε

ρισσότερες ομάδες του πληθυσμού. 

Μ ε τις γυναίκες, ας πούμε, αυτό εί

ναι εμφανές. Ό σον αφορά τους ηλι

κιωμένους, παρουσιάστηκε ως κοι

νωνική πολιτική — με το σύνθημα σύ-

νταξη στα 60 και τα λοιπά Το να ανοί

ξει λοιπόν διάπλατα η αγορά εργασίας 

θα ήταν κάτι πραγματικά καινούργιο. 

Αυτό είναι το ένα σημείο στο οποίο 

ήθελα να αναφερθώ.

Κατά τα άλλα, κύριε Κόκκα: η ανα

διανομή παραμένει φυσικά ακόμη επί

καιρη γιατί από τις ομάδες της οικο

νομίας με υψηλή παραγωγικότητα 

πρέπει να αναδιανεμηθεί κάτι στις μη 

παραγωγικές ομάδες της κοινωνίας, 

σε όλους εκείνους δηλαδή που δεν 

έχουν άλλο τρόπο να συμμετέχουν. 

Το ερώτημα είναι όμως πώς το χειρί

ζεται κανείς αυτό έξυπνα.

προοπτικές

Το επόμενο σημείο -μ ια  εντελώς 

καινούργια διάσταση της δικαιοσύ

ν η ς -  δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη 

στην κοινωνία, αλλά και η δικαιοσύ

νη καθ’ όλην την πορεία ζωής των 

ανθρώπων. Το ζήτημα της δικαιοσύ

νης εμφανίζεται πάντοτε εκ νέου στη 

ζωή κάθε ανθρώπου. Και αυτό ση

μαίνει πως κάθε άνθρωπος δεν χρει

άζεται ίσες ευκαιρίες μόνο μία φορά, 

στο ξεκίνημά του, αλλά πρέπει να έχει 

πάντοτε νέες ευκαιρίες. Και αυτό δεν 

είναι προσωπική υπόθεση. Ο  καθέ

νας -κα ι όχι μόνο ο κύριος Φρί- 

ντμαν- χρειάζεται μια δεύτερη και μια 

τρίτη ευκαιρία, όχι επειδή έκανε τρέ

λες, αλλά και έπειτα από μια εντελώς 

κανονική πορεία ζωής. Ας σκεφτού- 

με λοιπόν πώς θα δημιουργήσουμε νέα 

κοινωνικά δικαιώματα. Δηλαδή, πώς 

θα μπορούν οι άνθρωποι, όταν βρί

σκονται στη μέση της ζωής τους, να 

έχουν χρόνο για να τον επενδύσουν 

στην εκπαίδευσή τους. ΓΓ αυτό πρέ

πει να ευρεθούν έξυπνα μοντέλα χρη

ματοδότησης, τα οποία με τα σημερι

νά δεδομένα είναι ακόμη ανέφικτα.

Και το τέταρτο σημείο: Μια έξυπνη 

συζήτηση περί δικαιοσύνης πρέπει 

να ξεκαθαρίζει ότι η δικαιοσύνη δεν 

μπορεί πια να συζητείται και να κρί- 

νεται σε αφηρημένο επίπεδο. Όσο πιο 

άδικη ήταν η κοινωνία και όσο μεγα

λύτερες ανωμαλίες παρουσιάζονταν, 

όπως τον 19ο αιώνα ή και παλιότερα, 

τόσο πιο σαφής ήταν η απάντηση της 

δικαιοσύνης. Αν η δικαιοσύνη δεν 

αντιμετωπίζει ίσα τα δύο φύλα, τότε 

είναι σαφές ποια είναι η απάντηση. 

Ό ταν οι δούλοι και οι γυναίκες δεν 

θεωρούνται πολίτες, όπως συνέβαι- 

νε στην αρχαία Ελλάδα και με τους 

πατέρες του συντάγματος στην Αμε

ρική, τότε είναι σαφές τι είναι δίκαιο. 

Σήμερα οι μεγάλες μάχες για την ισό

τητα έχουν δοθεί. Ό ταν σήμερα συ

ζητάμε για τη δικαιοσύνη, το ζήτημα 

παρουσιάζεται πολύ διαφοροποιη

μένο και πολύ πιο περίπλοκο. Θ α 

αναφέρω εν συντομία δύο παραδείγ

ματα. Πρώτον, η προστασία από την 

απόλυση: φυσικά από μια άποψη εί

ναι άδικο να δουλεύουν στην ίδια επι

χείρηση άνθρωποι που υπόκεινται σε 

διαφορετικό καθεστώς απόλυσης. 

Ίσως όμως με αυτόν τον τρόπο κά

ποιος, που αλλιώς δεν θα μπορούσε 

να προσληφθεί, αποκτά μια ευκαιρία 

πρόσληψης. Και από μια άποψη εί

ναι σαφώς πιο δίκαιο να του δίνουν 

οι νέοι κανονισμοί καινούργιες ευ

καιρίες, τις οποίες σε άλλη περίπτω

ση δεν θα είχε.Το δεύτερο παράδειγ

μα: Η σχέση ανάμεσα στον άντρα και 

τη γυναίκα, η σχέση μεταξύ των δύο 

φύλων. Εδώ θα μπορούσατε να πεί

τε: έτσι όπως είναι διαμορφωμένα τα 

πράγματα σήμερα, είναι πολύ άδικα. 

Έρχονται οι Σουηδοί και λένε ότι δί

νουν στον πατέρα δύο μήνες γονική 

άδεια. Και αν εκείνος δεν δεχθεί την 

προσφορά, χάνει το δικαίωμα: use it 

or lose it! Αυτή η παροχή κοστίζει πά

ρα πολλά χρήματα. Παρ’ όλα αυτά 

μερικοί άντρες ενδεχομένως να μην 

τη χρησιμοποιήσουν. Και ίσως τότε 

τα χρήματα αυτά να λείψουν από κά

που αλλού, όπου θα μπορούσαν να 

επενδυθούν, ώστε να προωθηθεί η 

ισότητα των ευκαιριών για τις γυναί

κες. Τέτοια ζητήματα δικαιοσύνης θα 

τίθενται στο μέλλον. Ο  Ό ττο Ρεχά- 

γκελ είχε πει κάποτε: «Η αλήθεια βρί

σκεται στο γήπεδο». Και τα ζητήμα

τα δικαιοσύνης μπορούν να συζητη

θούν και να λυθούν μόνο σε συγκε

κριμένη βάση.

Για τους σοσιαλδημοκράτες, οι αξίες 

της δικαιοσύνης αποτελούν ό,τι και 

οι οικογενειακές αξίες για τους χρι

στιανοδημοκράτες. Καθώς φαίνεται, 

έχουμε τις υψηλότερες οικογενειακές 

αξίες σε ολόκληρο τον κόσμο και πα

ράλληλα τα λγότερα παιδιά. Δεν θέ

λω να πω ότι έχουμε παγκοσμίως τις 

υψηλότερες αξίες δικαιοσύνης ενώ η 

πραγματικότητά μας είναι η πιο άδι

κη. Λέω όμως ότι το λάβαρο της δι

καιοσύνης ικανοποιεί τα συναισθή

ματα -κα ι έτσι πρέπει-, αλλά όταν 

το ζήτημα τίθεται στην πράξη, ου

σιαστικά δίνει ελάχιστες κατευθυ

ντήριες γραμμές για το πώς πρέπει 

να αποφασίζουμε πρακτικά για τα 

πράγματα.

Μ ια σημαντική συμβολή της τωρι

νής μας συζήτησης είναι ότι θα τα εκ- 

φράσει προς τα έξω όλα αυτά, ότι θα 

συζητηθούν και θα υπάρξουν αντι

παραθέσεις. Πιστεύω πως αυτό είναι 

καλό στοιχείο. Δείχνετε ότι είστε ένα 

κόμμα που μαθαίνει. Θ α ήθελα να πω 

κάτι ακόμη: μου έκανε μεγάλη εντύ

πωση μια συνέντευξη που έδωσε 

πρόσφατα ο κύριος Μυντεφέρινγκ 

στην εφημερίδα Die Zeit, όπου είπε 

ότι πριν από μερικά χρόνια είχε δια

φορετικές απόψεις γι’ αυτά τα θέμα

τα. Τι είναι όμως αυτό που τον έκα

νε να αλλάξει γνώμη; Δεν είναι, με

ταξύ άλλων, ένα δείγμα πολτικής ευ

φυΐας και υπευθυνότητας;

Εδώ στη Γερμανία συζητάμε συνε

χώς για το ίδιο θέμα: για όνομα του 

θεού, ποια είναι τέλος πάντων η ταυ

τότητά μας; Ποια είναι η ταυτότητα 

της σοσιαλδημοκρατίας; Ποια είναι η 

ταυτότητα των ανθρώπων; Κάποτε 

ένας ψυχολόγος μού είχε πει: «όταν 

κάποιος μιλάει συνεχώς για την ταυ

τότητα, το μόνο που δείχνει είναι ότι 

δεν έχει ξεπεράσει την εφηβική ηλι

κία. Ο ι ενήλικες λύνουν τα προβλή- 

ματά τους και δεν αναρωτιούνται συ

νεχώς για την ταυτότητά τους».
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Γιούργκεν Κόκκα: Έπειτα από 

αυτή την εύγλωττη και αριστοτεχνι

κό παρέμβαση θα χρειαζόταν πολύ 

θάρρος για να απαντήσει κανείς εν 

συντομία στην ερώτηση της κυρίας 

Μπρουνς. Παρ’ όλα αυτά θα το επι

χειρήσω. Η  ερώτηση ήταν η εξής: 

Άραγε η πρόσβαση στην εργασία και 

τη γνώση δεν είναι αφεαυτής ένα 

πρόβλημα και μια μάχη διανομής;

Από μια άποψη, σαφώς και είναι, 

πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι 

δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πο- 

..............................................<■..............

Γιούργκεν Γκόντε: Στο ζήτημα 

της πρόσβασης έχουμε να κάνουμε 

με τη δικαιοσύνη διανομής. Γίνεται 

εμφανές σε όλη την Ευρώπη, από το 

παράδειγμα των παροχών υπηρε

σιών για τη φροντίδα των ηλικιωμέ

νων. Δεν συμφωνώ καθόλου μαζί 

σας, κύριε Ντέτλινγκ, όταν λέτε πως 

οι μεγάλες μάχες για την ισότητα 

έχουν δοθεί. Αντίθετα, βρίσκονται 

ακόμη μπροστά μας. Και επίκεινται 

κυρίως στο ζήτημα της δικαιοσύνης 

ανάμεσα στις γενιές. Αυτό είναι στην

σότητα εργασίας και μια συγκεκρι

μένη ποσότητα γνώσης που πρέπει 

απλώς να μοιραστούν δίκαια. Η 

γνώση και η εργασία είναι μεγέθη 

που μπορούν να αυξηθούν.

Πρέπει πάση θυσία να απομα

κρυνθούμε από τη λογική του μη

δενικού αθροίσματος που συνίστα- 

ται στην πεποίθηση ότι το μειονέ

κτημα του ενός είναι πλεονέκτημα 

του άλλου -  και αντίστροφα, ότι το 

πλεονέκτημα του ενός πρέπει να εί

ναι το μειονέκτημα του άλλου. Ακρι-

πραγματικότητα το καίριο ζήτημα. 

Και αν σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα 

απαντήσω θέτοντας στο επίκεντρο 

την αξία της δικαιοσύνης, τότε θε

ωρώ πως η κοινωνία μας είναι με

ταβλητή και επιδέχεται αλλαγές. Το 

καθοριστικό πρόβλημα σε αυτή τη 

συζήτηση είναι να ξεκαθαρίσουμε 

σε ποιους τομείς μπορούν να ανα

πτυχθούν τα κοινωνικά μας συστή

ματα.

Θ α μπορούσαμε να τα ισοπεδώ

σουμε όλα περιφέροντας τις αξίες

βώς όταν πρόκειται για τη δίκαιη δια

νομή της εργασίας και της γνώσης, 

πρέπει να γίνει απολύτως κατανοη

τό ότι δεν έχουμε να κάνουμε με κα

θορισμένα μεγέθη, αλλά με φαινό

μενα που μπορούν να μεγεθυνθούν, 

να επεκταθούν, να εξελιχθούν.

Άρα, αν δούμε το ζήτημα από αυ

τή την πλευρά, θα αποκομίσουμε ευ

καιρίες για μεγαλύτερη δικαιοσύνη, 

οι οποίες δεν προκύπτουν μόνο μέ

σα από τον αγώνα του ενός ενάντια 

στον άλλον.

σαν να ήταν αρτοφόρια, τότε όμως 

δεν θα ήμασταν σε θέση να διακρί

νουμε σε ποια σημεία θα έπρεπε να 

εμμείνουμε ώστε να τα βελτιώσου

με. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για 

τους τομείς της εκπαίδευσης και της 

εργασίας. Για μένα το κρίσιμο ερώ

τημα είναι πώς θα καταφέρουμε να 

θέσουμε στους δύο αυτούς τομείς 

μια κοινή κατεύθυνση, με απώτερο 

σκοπό να αποφύγουμε τον απο

κλεισμό. Αυτό είναι το βασικό πρό

βλημα.

Τίσυ Μ προυνς: Κύριε Κόκκα, τι γίνεται με το πρόβλημα της κοινωνικής διαμεσολάβησης σε μια ανανεωμένη αντίλη

ψη για την πολιτική δικαιοσύνης, όπως την περιέγραψε ο Ό λαφ Σολτς;

Γιούργκεν Κόκκα: Από την ιστο

ρία της Ομοσπονδιακής Δημοκρα

τίας έχουμε να αναφέρουμε πάρα 

πολλά παραδείγματα όπου ο λαός 

υπέμεινε την εφαρμογή αποφάσεων 

τις οποίες δεν στήριζε, αποδείχτήκε 

όμως ότι μακροπρόθεσμα, αλλά και 

από την άποψη της πολιτικής συναί

νεσης, άξιζε τον κόπο. Η  αρχή έγινε 

με την εφαρμογή της κοινωνικής οι

κονομίας της αγοράς του Έρχαρτ. 

Σκέφτομαι τώρα και τη σκληρή διέ

νεξη για τη σύνδεση της Ομοσπον

διακής Γερμανίας με τη Δύση. Αρχι

κά αυτό επιτεύχθηκε παρά την αντί

θετη γνώμη της πλειοψηφίας. Και δεν 

εξελίχθηκε όπως το 1918, τότε που 

μια ομάδα «έβγαλε τα κάστανα απ’ τη 

φωτιά» κι έπειτα απομακρύνθηκε από 

την πολιτική.

Η  εμπειρία της ιστορίας λοιπόν εν

θαρρύνει εκείνους, που σε μια κατά

σταση όπως η σημερινή προσπαθούν 

να εφαρμόσουν δύσκολες αποφά

σεις, για τις οποίες δεν έχουν άμεσα 

τη στήριξη της πλειοψηφίας. Τα πα

ραδείγματα από την ιστορία δείχνουν 

πως αξίζει τον κόπο. Φυσικά, όταν 

τώρα μια πολιτική διαδικασία εφαρ

μόζεται βιαστικά και με κόπο, όταν 

βιδώνονται τώρα πολλές, βίδες στον 

τομέα της οργάνωσης της αγοράς ερ

γασίας -  αυτό δεν θα έχει άμεση επί

δραση, τα αποτελέσματά του θα φα

νούν σε μερικά χρόνια. Χρειάζεται 

λοιπόν βαθιές ανάσες και υπομονή, 

την οποία φυσικά δύσκολα βρί

σκουμε, όταν έχουμε συνεχώς εκλο

γές. Θ α το πω όμως άλλη μια φορά:

προοπηκές

εκείνοι που προσπαθούν να εφαρ

μόσουν κάτι λογικό δεν πρέπει να τι

μωρούνται γι’ αυτό μακροπρόθεσμα.

Πιστεύω ότι μέσα στο πλαίσιο της 

σωστής και απαραίτητης αναθεώρη

σης της έννοιας της δικαιοσύνης δεν 

πρέπει να ξεχνάμε τη διάσταση της 

δίκαιης διανομής και της αντίστοιχης 

επιβάρυνσης των οικονομικά αδύ

ναμων και ισχυρών κατά την κοινω

νική διαμεσολάβηση. Και δεν την ξε

χνάμε εξάλλου.

Το παράδειγμά σας, κύριε Σολτς, 

ότι ένα δέκα τοις εκατό των φορο

λογούμενων συνεισέφερε το πενή

ντα τοις εκατό των συνολικών εσό

δων από τη φορολογία, δείχνει ότι 

φυσικά εφαρμόζεται η εξισορρόπη- 

ση και η αναδιανομή. Και θα μπο

ρούσα να αναφέρω παραδείγματα αν

θρώπων που γνωρίζω, όπως οι φαρ

μακοποιοί για παράδειγμα, που υπέ

φεραν πολύ από τις αλλαγές των τε

λευταίων μηνών. Εδώ δεν καλείται 

μια μόνο ομάδα να περιορίσει τις 

απαιτήσεις της. Το ζήτημα είναι -και 

είναι εφικτό- να γίνει μια δίκαιη δια

νομή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να 

ορίσουμε την κοινωνική δικαιοσύ

νη. Αντιθέτως, είναι εξαιρετικά δύ

σκολο. Και πάντως δεν θα το επιχει

ρούσα τώρα. Μιλάμε για την κοινω

νική δικαιοσύνη δείχνοντας ορισμέ

νες διαστάσεις της, διαχωρίζοντάς 

την από άλλα πράγματα ή λέγοντας 

ότι στην περίπτωση της σοσιαλδη

μοκρατίας προκύπτει κάτι ιδιαίτερο 

από τη γεμάτη εντάσεις αλληλεπί

δραση των βασικών αξιών -  δηλαδή 

της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της 

αλληλεγγύης. Κι έτσι κάνουμε ένα 

βήμα προς τα εμπρός.

Τέλος, δυο λόγια ακόμη για τη σχέ

ση της κοινωνικής δικαιοσύνης με τη 

δυναμική της οικονομίας. Πρόκειται 

για μια δύσκολη σχέση. Χωρίς την 

οικονομική ανάπτυξη θα ήταν πολύ 

πιο δύσκολο να επιτευχθούν όλοι 

σχεδόν οι στόχοι της πολιτικής για τη 

δικαιοσύνη. Στην ιστορία γνωρίζου

με δημοκρατικά και, ταυτόχρονα, κοι

νωνικά συστήματα μόνο υπό συν

θήκες οικονομικής ανάπτυξης. Στη 

δεκαετία του ’70, μετά τη «Λέσχη της 

Ρώμης», που προέβλεψε τότε τα όρια 

της ανάπτυξης, άρχισε μια συζήτη

ση για το πού θα κατέληγε η δημο

κρατία μας αν για μεγάλο χρονικό 

διάστημα είχαμε μηδενικούς ή και αρ

νητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν 

τολμά ούτε να το σκεφτεί κανείς! Θα 

έπρεπε να αλλάξουμε δραματικά τη 

νοοτροπία μας, τις προσδοκίες και τις 

ιδέες μας, ώστε να παραμείνουμε δη

μοκρατικοί και σοσιαλιστές υπό συν

θήκες μηδενικών ή αρνητικών ρυθ

μών ανάπτυξης. Θέλουμε να ελπί

ζουμε πως δεν θα βρεθούμε σε αυ

τήν τη θέση.

Η  οικονομική ανάπτυξη λοιπόν εί

ναι εξαιρετικά σημαντική για την κα

ταπολέμηση της κοινωνικής ανισό

τητας. Αυτό ισχύει φυσικά ιδίως

όσον αφορά την ανεργία. Όταν η πο

λιτική κοινωνικής δικαιοσύνης δυ

σχεραίνει σημαντικά την ανάπτυξη, 

πριονίζει θα λέγαμε το κλαρί πάνω 

στο οποίο κάθεται. Από την άλλη 

πλευρά όμως, η οικονομική ανάπτυ

ξη προϋποθέτει κοινωνική συνοχή, 

η οποία με τη σειρά της είναι δύσκο

λο να υπάρξει χωρίς την κοινωνική 

δικαιοσύνη. Η  σχέση λοιπόν είναι 

αμφίδρομη -  μια ευαίσθητη ισορρο

πία. Θ α  ήθελα όμως να πω ότι σή

μερα -σ ε  αντίθεση με τις δεκαετίες 

του ’50 και του ’60 - φαίνεται πως εί

ναι σημαντικά προϋπόθεση να επι

τύχουμε μια επιταχυνόμενη ανάπτυ

ξη ώστε να έχουμε την ευκαιρία να 

ασκούμε πολιτική δικαιοσύνης.

Αν δούμε την καμπύλη ανάπτυξης 

για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, θα 

διαπιστώσουμε πως από τη δεκαετία 

του ’70 υπάρχει σαφής πτώση. Δεν 

είναι όμως μόνο αυτό. Ενώ μέχρι τη 

δεκαετία του ’70 η καμπύλη ανάπτυ

ξης της Ομοσπονδιακής Δημοκρα

τίας της Γερμανίας κρατιόταν πάνω 

από τον παγκόσμιο μέσο όρο ανά

πτυξης, από τη δεκαετία του ’70 και 

του ’80 έχει πέσει κάτω από αυτόν. 

Αντιμετωπίζουμε λοιπόν ένα τερά

στιο πρόβλημα. Κατά συνέπεια, η μό

νη συμβουλή που μπορώ να δώσω 

είναι να πάρουμε στα σοβαρά την οι

κονομική ανάπτυξη και τη δυναμική 

της οικονομίας ω ς παράγοντες που 

διευκολύνουν την οικοδόμηση της 

κοινωνικής δικαιοσύνης.

Βάρνφριντ Ντέτλινγκ: Θ α ήθε

λα να αναφερθώ ξανά στην πολιτι

κή που λαμβάνει υπόψη της την πο

ρεία τω ν ανθρώπων καθ’ όλην τη 

διάρκεια της ζωής τους. Η  επιθυμία 

της κοινωνίας για αόριστες συζητή

σεις περί δικαιοσύνης έχει κάποια

όρια -  ακόμη κι αν αυτή εδώ η συ

ζήτηση δίνει μια άλλη εντύπωση. Η 

πολιτική όμως στην οποία αναφέ- 

ρομαι αφορά φυσικά κάτι κοινό σε 

όλους μας: όλοι έχουμε μια ζωή πί

σω μας και μια ζωή μπροστά μας. 

Και μπορούμε να προσδιορίσουμε

με αρκετή σαφήνεια ποιοι είναι οι 

σημαντικότεροι τομείς στην πορεία 

της ζωής μας. Είναι κατ’ αρχάς η εκ

παίδευση, που παλιότερα λεγόταν 

προετοιμασία για τη ζωή. Έπειτα εί

ναι η οικογένεια. Ο  τρίτος τομέας 

είναι η δουλειά. Και ο τέταρτος εί
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ναι η επιθυμία να κερδίσουμε χρή

ματα, να έχουμε ένα ικανοποιητικό 

εισόδημα, να φτιάξουμε μια περιου

σία για τα γηρατειά μας, για τα παι

διά και ούτω καθεξής. Για καθέναν 

από τους τομείς αυτούς θα μπορού

σαμε να ρωτήσουμε: πώς τίθενται οι 

κοινωνικές συνθήκες και το κρατικό 

πλαίσιο, ώστε να  μπορούν οι άν

θρωποι να πραγματοποιούν τις επι

θυμίες τους;

Ό ταν στη Γερμανία πρέπει να φτά

σει κανείς 30 χρονώ ν για να ολο

κληρώσει τις σπουδές του, μαι τότε 

είναι ήδη πολύ δύσκολο να ενταχθεί 

στην επαγγελματική διαδικασία, τό

τε πρέπει να αναρωτιόμαστε γιατί οι 

Γερμανοί δεν κάνουν παιδιά ή κά

νουν λιγότερα απ’ ό,τι οι κάτοικοι 

άλλων χωρών. Ό ταν επιπλέον λεί

πουν η κοινωνική υποστήριξη και 

η υποδομή, τότε η απάντηση είναι 

πολύ σαφής. Και όταν εδώ η κατα

σκευή ενός σπιτιού είναι ακριβότε

ρη από αλλού, τότε όλα αυτά αθροί

ζονται. Δηλαδή, δεν είναι καθόλου 

εύκολο να κάνει κανείς ορισμένα 

πράγματα. Η  κατάργηση των επιδο

τήσεων ιδιόκτητης κατοικίας μπορεί 

να θεμελιωθεί με επιχειρήματα κοι

νωνικής δικαιοσύνης - θα μπορού

σαμε απλώς να  πούμε: να πάρει η 

ευχή, για ποιο λόγο ξοδεύουμε τό

σο πολλά χρήματα για να χτίσει κά

ποιος ένα σπίτι και ταυτόχρονα δεν 

μένουν καθόλου χρήματα για άλλα 

πράγματα, για να κάνουμε επενδύ

σεις προς όφελος τω ν παιδιών; -  

γιατί αυτό εξάλλου σημαίνει κρατι

κή οικογενειακή πολιτική.

Θέλω λοιπόν να πω το εξής: πώς 

μπορούμε να μεταβάλουμε τις συν

θήκες ώστε σε όλους αυτούς τους 

τομείς να αλλάξουν τα πράγματα 

προς το καλύτερο; Έχω πολύ συ

γκεκριμένες απόψεις επ’ αυτού. Η 

πολιτική διανομής δεν συνίσταται 

μόνο στη διανομή υλικών αγαθών, 

αλλά και στην ισοκατανομή των εξα

σφαλίσεων. Και στην κοινωνία μας, 

μέσα στις ίδιες ομάδες, οι εξασφαλί

σεις είναι συγκεντρωμένες σε λίγους. 

Ο ι πτυχιούχοι καθηγητές μέσης εκ

παίδευσης που είναι διορισμένοι σε 

σχολείο είναι πολύ περισσότερο εξα

σφαλισμένοι από τους αδιόριστους 

πτυχιούχους καθηγητές μέσης εκ

παίδευσης. Γιατί δεν το αλλάζουμε 

αυτό; Η πολιτική διανομής σημαίνει 

λοιπόν και ισοκατανομή των εξα

σφαλίσεων.

Σκεφτόμαστε επίσης πώς οι άν

θρωποι στο μέσο της ζωής τους 

έχουν περιόδους, ένα ή δύο χρόνια, 

για να αποκτήσουν νέες ικανότητες 

-  συνέπεια της κοινωνίας της γνώ

σης και της παλαίωσης της γνώσης. 

Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς 

μπορεί να χρηματοδοτηθεί κάτι τέ

τοιο. Πρέπει να απελευθερώσουμε 

τους πόρους, οι οποίοι ενδεχομένως 

θα αποπληρωθούν εν μέρει από αυ

τούς που έχουν κέρδη από την εκ

παίδευση, γιατί το κράτος έχει ήδη 

προκαταβάλει πόρους γι αυτούς. Και 

με αυτά τα χρήματα μπορώ εγώ με

τά πάλι να δώσω σε μεσήλικες τη δυ

νατότητα να μάθουν κάτι καινούρ

γιο. Είναι πολύ καινούργια πράγμα

τα αυτά και οφείλουμε να τα σκε

φτούμε. Και έχουν όλα να κάνουν 

με τη δικαιοσύνη. Λέω απλώς ότι δεν 

βοηθάει πολύ να συζητάμε αόριστα 

για τη δικαιοσύνη. Η  αοριστία δεν 

προάγει τίποτα, όταν έχουμε να κά

νουμε με συγκεκριμένες καταστάσεις.

Και φυσικά καλούμαστε πάντοτε 

να απαντήσουμε στο ερώτημα: πώς 

μεταβιβάζω πόρους; Μ πορώ να με

ταβιβάζω επ’ άπειρον πόρους μεγά

λου ύψους; Και τότε είναι φυσικά 

σαφές ότι το ύψος και η διάρκεια των 

μεταβιβαστικών πληρωμών -γ ια  πα

ράδειγμα για τους ανέργους— έχουν 

συνέπειες για την επανένταξη και την 

επιστροφή στην επαγγελματική ζωή. 

Ο  πρώην πρω θυπουργός της Δα

νίας Πόουλ Νίρουπ Ρασμούσεν, σο

σιαλδημοκράτης, που μετά το 1993 

κατάφερε να μειώσει την ανεργία στη 

χώρα του μέσα σε δέκα χρόνια από 

το 14 στο 4 τοις εκατό, το θέτει πο

λύ απλά: στη Δανία, η πρώτη ανη

συχία των ανέργων είναι: «πώς θα 

επιστρέφω όσο γίνεται πιο σύντομα 

στην αγορά;». Αντίθετα, στη Γερμα

νία η πρώτη ανησυχία των ανέργων 

είναι: «για πόσο καιρό θα μπορώ να 

λαμβάνω το επίδομα ανεργίας και 

πόσο υψηλό θα είναι αυτό;». Και 

όταν έχουν έτσι τα πράγματα, τότε 

εμπλέκεται άμεσα το ζήτημα της κοι

νωνικής δικαιοσύνης.

Δυο λόγια ακόμη για τη δικαιοσύ

νη σε σχέση με το φύλο. Θεωρώ, 

ακόμη και σε ό,τι αφορά αυτό το ζή

τημα, ότι οι βασικές μάχες έχουν δο

θεί στο κανονιστικό επίπεδο. Κανείς 

δεν αμφισβητεί δημόσια ότι η κοι

νωνικά αναγκαία εργασία πρέπει να 

διανεμηθεί ισομερώς ανάμεσα στις 

γυναίκες και τους άντρες. Ακόμη και 

ο πιο συντηρητικός πολιτικός της 

Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης 

(CDU) δεν βγαίνει δημόσια να πει: 

οι γυναίκες πρέπει να μένουν στο 

σπίτι, οι άντρες πρέπει να δουλεύ

ουν και οι ρόλοι να είναι κατανεμη

μένοι όπως παλιότερα. Κατ’ αρχήν 

λοιπόν, η μάχη έχει δοθεί.

Τότε πού οφείλεται το ότι δεν έχει 

δοθεί σε πραγματικό επίπεδο; Οφεί

λεται φυσικά στο ότι οι άντρες και οι 

γυναίκες αλλάζουν δραματικά από 

τη στιγμή που θα γεννηθεί το πρώ

προοητικές

το τους παιδί. Ο ι ίδιοι άντρες που 

προηγουμένως συμπεριφέρονταν 

συντροφικά επιστρέφουν στον πα

λιό τους ρόλο και λένε ότι τώρα 

έχουν επιπλέον ένα παιδί να φ ρο

ντίσουν και πρέπει να βγάζουν πε

ρισσότερα λεφτά και τα λοιπά. Η  πο

λιτική ρύθμιση που δίνει την απά

ντηση είναι η εξής: συντομότερη και 

καλύτερα πληρωμένη γονική άδεια, 

ώστε να είναι οικονομικά ελκυστική 

και για τους άντρες, να πλησιάζει 

τον κανονικό μισθό, αλλά να μοιρά

ζεται σε συντομότερες περιόδους, 

γιατί είναι μεγάλη περιπέτεια να λεί- 

ψεις τρία χρόνια από τη δουλειά σου 

σήμερα, που όλα αλλάζουν τόσο 

γρήγορα.

Αυτό ήταν το πρώτο σημείο που 

ήθελα να θίξω. Το δεύτερο είναι πο

λιτισμικής φύσεως. Και αυτό είναι 

πολύ πιο δύσκολο να αλλάξει. Υπάρ

χουν γυναίκες, ας πούμε 68 ετών, 

πολύ χειραφετημένες, οι οποίες τώ

ρα βλέπουν πως νεότερες γυναίκες, 

τριαντάχρονες, απειλούν να τους πά

ρουν τη δουλειά. Και είναι και πα

ντρεμένες. Και τότε ξεσηκώνονται 

οι μητέρες γιατί ο κανακάρης τους 

καλείται να βοηθάει τώρα περισσό

τερο στο νοικοκυριό. Μ α εκείνες δεν 

τον μεγάλωσαν για να κάνει την κα- 

ριέρα της αυτή η «τσαπατσούλα» κι 

εκείνος να πλένει πιάτα στο σπίτι. 

Αυτά είναι πολιτισμικά εμπόδια νο

οτροπίας τα οποία ισχύουν και για 

τις σύγχρονες γυναίκες της ηλικίας 

μου. Και δεν ξέρω τι θα μπορούσε 

να κάνει κανείς γι’ αυτό.

Ο ι επιχειρήσεις ενεργοποιούνται 

εν μέρει από μόνες τους πάνω σ’ αυ

τό το ζήτημα- μια κινητήρια δύνα

μη για την ίση μεταχείριση των δύο 

φύλων προκύπτει από τους επιχει

ρηματίες, γιατί γνωρίζουν ότι χρει

άζονται τις γυναίκες για οικονομι

κούς λόγους- θα ήταν σαν να κάνει 

χαρακίρι η οικονομική ανάπτυξη αν 

απέκλειε τη μισή κοινωνία. Αυτό εί

ναι πολύ σημαντικό. Και κατά την 

αναδιανομή για την οποία συζη

τούσαμε προηγουμένως, φυσικά οι 

άντρες από 30 έως 55 ετών θα βγαί

νουν χαμένοι, ενώ οι καλά μορφω

μένες γυναίκες θα κερδίζουν στο 

μέλλον. Παραμένει ωστόσο ανοιχτό 

το ερώτημα: πρέπει αυτό να απο

κτηθεί με τόσες περικοπές εις βάρος 

άλλων πραγμάτων που θέλουν και 

οι γυναίκες, όπως η οικογένεια και 

τα παιδιά;

Μιλάμε λοιπόν για αλλαγές στην 

πολιτική και την κοινωνική νοοτρο

πία. Και τα ζητήματα νοοτροπίας εί

ναι πολύ δύσκολο να τα προσεγγί

σει κανείς. Εννοώ πως θα έπρεπε τε

λικά -κα ι θεωρώ ότι η κυβέρνηση 

βρίσκεται σε σωστό δρόμο ως προς 

αυτό- να φροντίσουμε ώστε να λαμ

βάνουν όλοι οικογενειακή βοήθεια, 

χωρίς «αν» και «αλλά». Πάντοτε 

όμως κρυβόταν μια ύπουλη σκέψη 

πίσω από ανάλογες προσπάθειες: 

υπήρχε η ελπίδα να περιοριστούν οι 

γυναίκες στο σπίτι μέσω της μείω

σης των οικογενειακών παροχών και 

υπηρεσιών. Εδώ λοιπόν πρέπει να 

συντελεστεί η αλλαγή στη νοοτρο

πία ώστε να αντιληφθούμε αυτό που 

σήμερα είναι εμφανές παντού: πρώ

τον, ότι τα υψηλότερα και όχι τα χα

μηλότερα ποσοστά απασχόλησης 

των γυναικών θα επιφέρουν αύξη

ση της γεννητικότητας. Δεύτερον, 

τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης 

των γυναικών δεν σημαίνουν υψη

λότερη, αλλά χαμηλότερη ανεργία.

Παλιότερα, σε αυτό το ζήτημα τα 

δύο κόμματα ήταν σύμφωνα και έλε

γαν: όταν οι γυναίκες μένουν στο

σπίτι έχουμε δύο πλεονεκτήματα: 

γεννιούνται περισσότερα παιδιά-για- 

τί περισσότερες νοικοκυρές σημαί

νει περισσότερα παιδιά- έχουμε επί

σης χαμηλότερη ανεργία, γιατί οι 

νοικοκυρές δεν θεωρούνται άνερ

γες. Αυτός ο τρόπος σκέψης πρέπει 

να αλλάξει, γιατί έχει ζημιογόνες επι

πτώσεις στη δυναμική της κοινω

νίας. Ό ταν οι άνθρωποι δουλεύουν 

για περισσότερο χρόνο, όταν δεν 

βγαίνουν τόσο νωρίς στη σύνταξη, 

η ανεργία είναι μικρότερη και όχι με

γαλύτερη, γιατί μια δυναμική κοι

νωνία εκδηλώνει τη δυναμικότητά 

της και σε τομείς που δεν μπορού

με να φανταστούμε.

Σ ’ εμάς όμως κυριαρχεί ακόμη ο 

στατικός τρόπος σκέψης: όταν οι 

ηλικιωμένοι αποσύρονται από την 

εργασία όσο πιο νω ρίς μπορούν, 

όταν οι νέοι συνεχίζουν την εκπαί

δευσή τους όσο το δυνατόν περισ

σότερο, όταν οι γυναίκες αφοσιώ- 

νονται στα παιδιά και την οικογέ

νεια, τότε για τους υπόλοιπους, ας 

πούμε για τον λευκό άντρα μεταξύ 

30 και 55 ετών -γ ια  να μην μιλή

σουμε για τους μετανάστες- ανοί

γεται μια θαυμάσια επαγγελματική 

ζωή. Αυτή η σκέψη θα σημάνει 

όντως το θάνατο της κοινωνικής και 

της οικονομικής εξέλιξης.

Αν συνεχίσουν έτσι οι Γερμανοί, 

να εμποδίζουν δηλαδή την ίση με

ταχείριση προς τις γυναίκες επ ι

στρατεύοντας όλα τα δυνατά τε

χνάσματα και επί πλέον να κωφεύ

ουν προς τα μηνύματα που έρχο

νται απ’ έξω, τότε θα έχουμε πραγ

ματικά να  κάνουμε με ένα πρό

γραμμα οικονομικής και κοινωνι

κής αυτοκτονίας τα επόμενα 20 

χρόνια. Δεν είναι δύσκολο να προ- 

βλέψουμε κάτι τέτοιο.
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Γιούργκεν Κόκκο: Αυτό μου φαί

νεται και εμένα πολύ σαφές. Αυτό εν

νοούσα προηγουμένως όταν έλεγα 

«να απεμπλακούμε από τη λογική του 

μηδενικού αθροίσματος». Δεν υπάρ

χει μια συγκεκριμένη ποσότητα ερ

γασίας προς διανομή. Δεν θα έχουν 

οι υπόλοιποι περισσότερη δουλειά να 

κάνουν αν αποκλείσουμε τις γυναί

κες από την εργασία και στείλουμε 

τους ηλικιωμένους από νωρίς στα 

σπίτια τους. Δεν ισχύει αυτό! Ό λες οι 

στατιστικές δείχνουν πως αυτά η σχέ

ση είναι αντίστροφη. Όταν.δηλαδή 

δουλεύουμε για περισσότερα χρόνια 

υπάρχει μικρότερη ανεργία. Πρόκει

ται για ένα φαινόμενο ρεαλιστικό, μια 

εφικτή δυναμική. Και όσο πιο πολύ 

σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, και 

με ακόμη πιο ανοιχτό μυαλό, τόσο 

πιο πολύ βοηθιόμαστε. Εύκολα απο- 

δεικνύεται αυτό, αν κάνουμε συ

γκρίσεις με άλλες χώρες.

Έχω να παρατηρήσω και κάτι άλλο 

επ’ αυτού: η μάχη δεν έχει κερδηθεί 

σε ορισμένο βαθμό μόνο σε κανονι- 

στικό-νομοθετικό επίπεδο. Έχουν αλ

λάξει και πάρα πολλά άλλα. Πρόκει

ται για μια από τις μεγαλύτερες επα

ναστάσεις. Η  σχέση της κατανομής 

της εργασίας στα δύο φύλα με την κα

τανομή του πληθυσμού στα δύο φ ύ

λα έχει αλλάξει βαθύτατα τις τελευ

ταίες δεκαετίες. Πλησιάζουμε τη χρο

νική εκείνη στιγμή -πολλοί λένε ότι 

θα είναι κιόλας το 2014— που το πο-

Γιούργκεν Γκόνιε: Θ α συνεχίσω 

λίγο με αφορμή αυτή την τελευταία 

διατύπωση -  η κοινωνία που συρρι

κνώνεται και γερνάει και ο προσα

νατολισμός στον ολοκληρωμένο κύ

κλο ζωής. Η  πραγματική μεταβολή 

συνίσταται, κατά την άποψή μου, σε 

μια λεπτομέρεια. Παλιότερα ο ολο-

σοστό απασχόλησης των γυναικών 

θα είναι ίσο με το ποσοστό απασχό

λησης των αντρών, πράγμα που δεν 

σημαίνει βεβαίως ότι θα ασκούν τα 

ίδια επαγγέλματα.

Θ α ήθελα να μιλήσω ακόμη και για 

τη διάβρωση της σταθερής σχέσης ερ

γασίας. Υπήρχε κάποτε μια ιδεώδης 

κατάσταση, κατά την οποία μπορού

σε κανείς να είναι για μια ζωή σε ένα 

επάγγελμα και με το μισθό του να τρέ

φει μια οικογένεια- αυτό ήταν εφικτό, 

κυρίως για τους άντρες, στο τρίτο τέ

ταρτο του 20ού αιώνα. Αλλά ούτε 

πριν ούτε μετά δεν θεωρούνταν «κα

νονική» αυτή η σχέση εργασίας για 

τους περισσότερους άντρες. Και για 

τις γυναίκες οι σταθερές σχέσεις ερ

γασίας ήταν έτσι κι αλλιώς πάντοτε η 

απόλυτη εξαίρεση. Τώρα οι σχέσεις 

αυτές αρχίζουν να διαβρώνονται και 

για τους άντρες. Η  εξέλιξη αυτή προ- 

καλεί μεν δυσαρέσκεια και αντίδρα

ση, ωστόσο αποτελεί μια προσέγγιση 

ανάμεσα στην τυπικά ανδρική και την 

τυπικά γυναικεία πορεία ζωής και ερ

γασίας. Γι’ αυτό και μερικοί αναρω

τιούνται αν πλησιάζουμε για πρώτη 

φορά σε ένα κοινωνικό σύστημα με 

βάση το ανδρόγυνο- ακόμη και αν 

αυτό δεν γίνεται απαραιτήτους με τον 

πιο επιθυμητό τρόπο.

Το μεγάλο τίμημα που πληρώνου

με, η μείωση της ικανότητας αναπα

ραγωγής του πληθυσμού, δεν είναι 

εξίσου υψηλό σε όλες τις κοινωνίες.

κληρωμένος κύκλος ζωής ήταν ιδιω

τική υπόθεση. Αυτό έχει αλλάξει ρι

ζικά. Ο  κύριος Ντέτλινγκ υπέδειξε 

πολύ σωστά ότι η ανάγκη της γυναι

κείας απασχόλησης προκύπτει από 

μια οικονομική λογική. Υπάρχει όμως 

και μια δημογραφική λογική. Και αυ

τό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά

Και εδώ υπάρχουν διαφορές ανάμε

σα στα κράτη. Αξίζει να δούμε ποιες 

είναι αυτές. Ό πω ς δείχνουν οι δημο

σκοπήσεις, στη Γερμανία είναι εμφα

νής η πεποίθηση ότι η ανατροφή ενός 

παιδιού εκτός της οικογένειας ή από 

ανάδοχους γονείς είναι κακό πράγ

μα. Σε συγκρίσιμες χώρες, όπως οι 

Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρε

τανία ή η Σουηδία, αυτή η πεποίθη

ση δεν είναι τόσο εμφανής. Πρέπει 

λοιπόν να καταπολεμηθεί το πρό

βλημα νοοτροπίας που έθιξε ο κύριος 

Ντέτλινγκ.

Φυσικά αυτό απαιτεί να εξασφαλι

στούν οι δυνατότητες ανατροφής, τα 

ολοήμερα σχολεία και τα λοιπά, οι 

οποίες κάνουν πιο συμβατό το ρόλο 

της μητέρας με το ρόλο της εργαζό

μενης γυναίκας -  και σε αυτό το ζή

τημα η πολιτική που ακολουθείται 

βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Δεν παύ

ει όμως να είναι σαφές ότι αντιμετω

πίζουμε εδώ ένα τεράστιο πρόβλημα 

που αφορά άμεσα την κοινωνική δι

καιοσύνη, ακόμη και από την άποψη 

της ικανότητας αναπαραγωγής αυτής 

της κοινωνίας. Έχουμε μόλις αρχίσει 

να προσεγγίζουμε δημόσια αυτό το 

πρόβλημα. Γιατί ο όρος «δημογρα- 

φική πολιτική» δικαίως ακούγεται 

άσχημα, λόγω της ιστορίας που έχου

με πίσω μας. Ό μως, σε μια κοινωνία 

όπως η δική μας, που συρρικνώνε

ται και γερνάει, το πρόβλημα είναι τε

ράστιο.

υπόψη μας. ΓΓ αυτό είναι τόσο ση

μαντικό να διακρίνουμε ανάμεσα σε 

έναν ιδιωτικό και ένα δημόσιο κύκλο 

ζωής. Η  εξέλιξη αυτή αφορά το δη

μόσιο συμφέρον και την ανάγκη ρύθ

μισης που προκύπτει. Θεωρώ πως η 

διαδικασία γήρανσης και συρρίκνω

σης δεν είναι κατ’ αρχήν αρνητική

προοπτικές

διαδικασία. Έχουμε πλέον μια δια

φορετική κοινωνία. Ό λοι ξέρουμε 

πως σε μια κοινωνία που γερνάει δεν 

υπάρχει δυνατότητα αέναης οικονο

μικής ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει πως

πρέπει πράγματι να αναρωτηθούμε 

ποιοι θα είναι οι αξιόπιστοι χειρισμοί 

μιας διαφορετικής μεταχείρισης, ώστε 

όλοι οι άνθρωποι να έχουν τη δυνα

τότητα να συμμετέχουν σε έναν ολο

κληρωμένο κύκλο ζωής. Αυτό ισχύ

ει και για τις γυναίκες και για τους 

άντρες. Πρέπει να δημιουργηθούν 

οι κατάλληλες συνθήκες για κάτι 

τέτοιο.

Τίσυ Μ προυνς: Τώρα τον τελευταίο λόγο έχει ο Ό λαφ Σολτς, για να επιλέξει σε ποια επψέρους ζητήματα θέλει να ανα
φερθεί ξανά. Βεβαίως, ορισμένα ερωτήματα θα μείνουν ανοιχτά, αλλιώς η κουβέντα θα ήταν βαρετή. Εξάλλου, δεν θα πά- 
φουν να υπάρχουν εξελίξεις.

Όλαφ Σολχς: Από τα τόσα θέματα 

που θίχτηκαν θα ήθελα να επισημά- 

νω ορισμένα, γιατί και οι συνομιλη

τές μου έχουν ήδη πάρει θέση σε πολ

λά από αυτά. Από τη δική μου πλευ

ρά, θέλω να προσθέσω μια ακόμη 

οπτική στο ζήτημα της δικαιοσύνης 

ανάμεσα στα δύο φύλα. Πιστεύω πως 

η κοινωνία στην οποία ζούμε είναι 

κατά βάσην προσανατολισμένη προς 

τους εργαζόμενους εργένηδες, άντρες 

και γυναίκες. Και επειδή δεν έχουμε 

δημιουργήσει κοινωνικές συμπλη

ρωματικές δομές στο εκπαιδευτικό 

σύστημα, στον τομέα της φροντίδας 

των παιδιών και σε άλλους τομείς, 

έχουν ληφθεί πολλές αποφάσεις με 

γνώμονα τον εργαζόμενο εργένη, 

άντρα ή γυναίκα. Πρέπει λοιπόν να 

αναρωτηθούμε πώς μπορούμε να το 

αλλάξουμε αυτό. Ίσως είναι μια από 

τις λίγες πραγματικά αντικαπιταλιστι- 

κές ερωτήσεις που έχουν απομείνει: 

πώς μπορεί κανείς να οργανώσει στην 

κοινωνία μας κατάλληλα τον χρόνο, 

ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος για 

τις σχέσεις, την οικογένεια και τα παι

διά; Αυτό πρέπει να συζητηθεί σε νέα 

βάση.

Νιώθω ότι σε ένα κομματικό πρό

γραμμα έχουν μεν θέση στο κεφάλαιο 

της οικονομίας τα δημογραφικά κί

νητρα, δεν είναι όμως στην ουσία η 

σωστή αρχή. Άλλο είναι που πρέπει 

να ξεκαθαρίσουμε. Πρέπει να δια-

μορφώσουμε αιτήματα προς την κοι

νωνία, στην οποία ζούμε και θέλου

με να ζούμε, από τη σκοπιά των παι

διών, από τη σκοπιά των εργαζόμε

νων γονέων. Οι απαντήσεις που προ

κύπτουν είναι διαφορετικές από τη 

σημερινή μας πραγματικότητα. Αυτό 

είναι πολύ απελευθερωτικό. Είναι χει

ραφέτηση να το συζητάμε με αυτόν 

τον τρόπο, και, αν το θέλετε, μια ακό

μη όψη της συμμετοχής. Πιστεύω ότι 

είναι μια νέα προοπτική που την έχου

με ανάγκη. Και σκέφτομαι ότι αυτή η 

προοπτική πρέπει να καταλάβει με

γάλο χώρο στη συζήτηση για το πρό

γραμμα του SPD και ότι οδηγεί επί

σης σε εντελώς καινούργιες και δια

φορετικές απαντήσεις από αυτές που 

δόθηκαν στο παρελθόν τουλάχιστον 

στην πράξη.

Μ ια ακόμη παρατήρηση. Υπάρχει 

συγκεκριμένος λόγος που η δίκαιη 

διανομή ω ς μοναδικό κριτήριο είναι 

απολύτως αναποτελεσματική -  κανείς 

δεν θέλει να την εγκαταλείψει, ελπί

ζω, αυτό έχει γίνει αρκετά σαφές. Πα

ντού στη Γερμανία υπάρχουν περιο

χές σας πόλεις που θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν «ξεχασμένες». Και 

γι’ αυτόν το λόγο πιστεύω -όπω ς και 

πολλοί άλλοι- ότι ο κοινωνικός απο

κλεισμός αποτελεί τη μεγαλύτερη και 

τη σημαντικότερη απειλή για το ευ

ρωπαϊκό κοινωνικό κράτος. Ό ταν 

διαμορφώναμε το «Jump-Progiamm»

μίλησα με τους νέους της εκλογικής 

μου περιφέρειας, που πήγαιναν σ’ 

εκείνα τα τρίμηνα προγράμματα άσκη

σης στο Αμβούργο. Σε καθένα από 

αυτά τα μικρά τμήματα υπήρχαν νέοι 

που έλεγαν ότι οι γονείς τους ήταν 30 

ή 33 χρονών και δεν είχαν δουλέψει 

ποτέ στη ζωή τους. Μ ια τόσο μα

κρόχρονη ανεργία δεν έχει σχέση με 

την έλλειψη θέσεων εργασίας. Έχει 

όμως σχέση με την κακή οργάνωση. 

Αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει 

να μας ταρακουνήσει πιο πολύ απ’ 

όλα, όταν σκεφτόμαστε τα προβλή

ματα της κοινωνίας μας. Και μπο

ρούμε νατό αντιμετωπίσουμε με επι

τυχία αν επιφέρουμε τόσες προόδους 

και αλλαγές στο ζήτημα της φροντί

δας, της ανατροφής και της εκπαί

δευσης των παιδιών, ώστε όλα τα παι

διά να αποκτήσουν πραγματικά την 

ευκαιρία να συμμετέχουν στην κοι

νωνία μας και αργότερα να εργα

στούν. Αυτό είναι το ζήτημα. Στην 

πραγματικότητα πρέπει να δώσουμε 

τη δυνατότητα στους ανθρώπους, να 

τους κάνουμε ικανούς να συμμετέ

χουν στην εργασία και στην κοινω

νία συνολικά. Και να τους παρέχου

με καλές ευκαιρίες εκπαίδευσης, ανε

ξάρτητα από το περιβάλλον και τη γει

τονιά στην οποία ζουν και ανεξάρτη

τα από τις διάφορες άλλες συνθήκες. 

Αυτό το θεωρώ θεμελιώδες.

Θα ήθελα επίσης να διατυπώσω την
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άποψή μου για τις συζητήσεις και τις 

πρακτικές γύρω από το ζήτημα της εκ

παιδευτικής πολιτικής των τελευταί

ων δεκαετιών. Μ ε μεγάλη σιγουριά 

μπορώ να πω πως δεν δίνουμε αρκε

τά λεφτά για την εκπαίδευση -  πρέπει 

λοιπόν να αλλάξουμε άρδην κατεύ

θυνση. Πάντως τα χρήματα που δί

νουμε δεν είναι τελικά και τόσο λίγα. 

Η μεγαλύτερη αποτυχία του γερμα

νικού εκπαιδευτικού συστήματος, που 

δύσκολα τη συνειδητοποιούμε, είναι 

ότι οι νέοι, σε μεγάλο ποσοστό, πα

ρατάνε το σχολείο πριν πάρουν το 

απολυτήριο βασικής εκπαίδευσης -  

και μάλιστα χωρίς να προκαλείται δη

μόσιο σκάνδαλο. Δεν μπορώ να φα

νταστώ ότι οι ικανότητες και οι δυνα

τότητάς τους είναι τόσο διαφορετικές 

ώστε να δικαιολογούν το ότι κάποιος 

δεν παίρνει απολυτήριο και κάποιος 

άλλος παίρνει. Το ότι όμως σε μια κοι

νωνία στραμμένη τόσο πολύ στη μόρ

φωση υπάρχουν άνθρωποι που δεν 

παίρνουν ούτε καν το απολυτήριο βα

σικής εκπαίδευσης ενώ δεν συντρέ

χουν λόγοι υγείας -  αυτό είναι πολύ 

απλά μια αποτυχία του τρόπου με τον

οποίο αντιμετωπίσαμε το σημαντικό

τερο ζήτημα κοινωνικής συμμετοχής. 

Και εδώ πρέπει να αλλάξουν ριζικά 

ορισμένα πράγματα.

Ό λοι γνωρίζουμε πως ακόμη και 

όσοι παίρνουν το απολυτήριο βασι

κής εκπαίδευσης θα έχουν στο μέλ

λον τεράστια προβλήματα με τον επαγ

γελματικό προσανατολισμό. Ο  αριθ

μός των θέσεων εργασίας για ανθρώ

πους με λίγα τυπικά προσόντα δεν αυ

ξάνεται, μειώνεται. Ό μω ς ο αριθμός 

εκείνων που ζητούν τέτοιες θέσεις ερ

γασίας έχει την τάση να αυξάνεται. Και 

αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα 

τεράστιο πρόβλημα δικαιοσύνης. Αν 

δεν το λύσουμε, τότε ίσως το 2010 να 

έχουμε ταυτόχρονα και υψηλό ποσο

στό ανεργίας και δραματικές ελλείψεις 

σε εργατικό δυναμικό. Και μια τέτοια 

προοπτική σημαίνει πως η κοινωνία 

δεν δίνει σε όλους τις ευκαιρίες που 

δικαιούνται.

Αυτή είναι η άποψή μου. Θ α  ήθε

λα, τέλος, να προσθέσω ένα ακόμη πο

λιτικό θέμα. Στην ερώτηση αν θα κα

ταφέρουμε να αναστείλουμε τις δια

δικασίες αποκλεισμού και περιθωριο

ποίησης στην κοινωνία μας και να τις 

ανακόψουμε, παίζει αποφασιστικό ρό

λο, σε εντελώς πρακτικό επίπεδο, το 

πώς θα διαμορφωθεί η συμμετοχή 

στις εκλογές και η δημοκρατία στα ευ

ρωπαϊκά κοινωνικά κράτη κατά τις 

επόμενες δεκαετίες. Συμμετοχή ση

μαίνει επίσης να καταφέρουμε —σε 

αντίθεση με τις Η Π Α - να συμμετέχει 

στην Ευρώπη στις εθνικές εκλογές το 

70 και το 80 τοις εκατό των ψ ηφο

φόρων. Και όταν δεν αφήνουμε με

ρικούς να συμμετέχουν, όταν αποδε

χόμαστε διαδικασίες αποκλεισμού, τό

τε προκύπτει κάτι που θα εκβάλλει εί

τε στο λαϊκισμό, όπως τον έχουμε δει 

στα ευρωπαϊκά κράτη, είτε στην αδια

φορία, πράγμα που ισχύει στο αμερι

κανικό πολιτικό μοντέλο. Εκεί κανείς 

δεν απευθύνεται και δεν ρωτάει τους 

ανθρώπους για τους οποίους συζη

τάμε τώρα εδώ, με αποτέλεσμα να 

εξέρχονται, όσο περνάει ο καιρός, 

από το οπτικό πεδίο της πολιτικής. 

Γι’ αυτόν το λόγο σκέφτομαι πως 

υπάρχει και αυτή η διάσταση, η πο

λιτική διάσταση, στο θέμα που συ

ζητήσαμε σήμερα.

Τίσυ Μ προυνς: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως που ως οικοδεσπότης πήρατε την πρωτοβουλία για την 
πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Ευχαριστώ επίσης τους συνομιλητές μου, που σας επαίνεσαν και σας επέκριναν κα
τά τη διαδικασία. Τέλος, ευχαριστώ κυρίως το κοινό και εύχομαι σε όλους να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα στο ηλιό

λουστο Βερολίνο.

Μετάφραση: Ιωάννα Μεϊτάνη
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