Χωρίς αυταπάτες...

Διαλέγουμε πλευρά...

Εισαγωγή

Η συγγραφή αυτού του κειμένου έγινε με αφορμή την
εκδήλωση με τίτλο “Ο εκφασισμός της κοινωνίας : Το
σύγχρονο κυνήγι μαγισσών, απο τους μετανάστες ,τις
οροθετικές πόρνες και τα νέα τάγματα εφόδου,απο τα
κρατικά στρατόπεδα συγκέντρωσης μέχρι τις
συμμορίες της Χρυσής Αυγής” που πραγματοποιήθηκε
στις 27/10/2012 από το Αντιφασιστικό Μέτωπο
Ζωγράφου στο οποίο συμμετέχουμε ως
Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος Βίλλα
Ζωγράφου. Είναι αποτέλεσμα συνδιαμόρφωσης και
εκφράζει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας
σχετικά με το θέμα του εκφασισμού της κοινωνίας και
ό,τι αυτό περιλαμβάνει, καθώς και τους φορείς έκφρασής
του. Έναυσμα γι αυτή τη προσπάθεια αποτέλεσε η
ανάγκη μας για οριοθέτηση των φασιστικών ομάδων και
καθεστώτων ως μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας, τον
εκφασισμό. Στη προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε το
φαινόμενο αυτό, ψηλαφίζουμε τα μέσα μέσω των οποίων
επιτυγχάνεται -ή τουλάχιστον επιχειρείται- από μεριάς
τους κράτους, όπως επίσης ποιό σύνολο ή υποσύνολο της
κοινωνίας αφορά ή θα έπρεπε να αφορά. Τέλος,
προτάσσουμε τον τρόπο αντίστασής μας ,κάτι που δεν
αποτελεί μέρος μόνο μιας ιδεολογίας ή θεωρίας.
Αποτελεί καθημερινό αγώνα, που περιλαμβάνει
παρουσία στο δρόμο -εκεί που όλα παίζονται- αλλά και
δημιουργία δομών και σχέσεων ως μέρος της
μελλοντικής κοινωνίας που ονειρευόμαστε...
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Τον φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον...
Εκφασισμός της κοινωνίας είναι η διαδικασία μετασχηματισμού
των κοινωνικών σχέσεων προς μια κατεύθυνση με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά. Αποτελεί εγγενές στοιχείο στον καπιταλισμό,
υπό την έννοια ότι κάποια στοιχεία του είναι δομικά για τη
λειτουργία του, ενώ απο την άλλη, κάποια άλλα ενεργοποιούνται
ανάλογα με τις εκάστοτε κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.
Λέγοντας δομικά, εννοούμε τα στοιχεία εκείνα που είναι
απαραίτητα για τη λειτουργία και τη διαιώνιση του
συγκεκριμένου τρόπου οργάνωσης. Τα στοιχεία αυτά είναι,
αφενός, η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και η
καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, με σκοπό την ολοένα
αυξανόμενη συσσώρευση πλούτου στα χέρια των αφεντικών, και
αφετέρου, η ολοκληρωτικού τύπου διαχείριση της παραγωγής και
της εργασίας. Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να εντοπιστούν σε
κάθε μορφή του καπιταλισμού, τόσο σε περιόδους ακμής του
“κοινωνικού κράτους”, όσο και σε φιλελεύθερα ή αμιγώς
φασιστικά καθεστώτα.
Παράλληλα, όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν, ενεργοποιούνται
μηχανισμοί -στο βαθμό και την ένταση που κρίνεται απαραίτητογια τη διατήρηση του status quo, δηλαδή τη συνέχιση και εί
δυνατόν την εντατικοποίηση της υποτίμησης των ζωών μας προς
όφελος των εκμεταλλευτών. Τέτοιοι είναι η κλιμάκωση και
διάχυση του κοινωνικού κανιβαλισμού, δηλαδή λογικές τύπου
“πατάω επί πτωμάτων”, και αύξηση της ενδοταξικής βίας.
Επιπλέον αναβαθμίζονται τα μέσα πειθάρχησης, καταστολής και
ελέγχου που βιώνουμε, όπως κατάλυση της ιδιωτικότητας,
κάμερες στους δρόμους, δόγμα μηδενικής ανοχής σε κάθε θύλακα
αντίστασης, αναβάθμιση του νομικού οπλοστασίου του κρατους
και πολλά άλλα. Σε αυτούς τους μηχανισμούς προφανώς ανήκουν
και η ανάδυση κρατικών και παρακρατικών φασιστικών
συμμοριών, καθώς και η επιβολή φασιστικών καθεστώτων.
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Όλα τα παραπάνω δε γίνονται ορμώμενα από κάποιου είδους
εξουσιαστικού φετίχ, ούτε αποτελούν σχέδια κάποιων
αρρωστημένων μυαλών. Αντίθετα, πηγάζουν από την ανάγκη
των εξουσιαστών για ολοένα μεγαλύτερη άντληση της
υπεραξίας της εργασίας, με όσο το δυνατόν μικρότερο
κόστος, μέσω της στρατιωτικοποίησης της εργασίας.

Αυτό συνίσταται στην πλήρη πειθάρχηση των εργατών και την
εντατικοποίηση των συνθηκών εργασίας τους, αλλά και στην
προσπάθεια οργάνωσης της καθημερινότητας με όρους
εργοστασίου, ή καλύτερα “καλολαδωμένης μηχανής”.
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Καπιταλιστική σπορά...φασιστική σοδειά
Το έδαφος, για να προχωρήσει η διαδικασία του εκφασισμού,
προλειαίνεται μέσω των σαθρών αξιών, που όμως πλασάρονται
ως αυτονόητες στην κοινωνία, από το καπιταλιστικό σύστημα: ο
ατομισμός, η ψευδαίσθηση κοινωνικής ανέλιξης, η ιεραρχία, οι
λογικές ανάθεσης και διαμεσολάβησης, η παθητικότητα για το
κοινωνικό γίγνεσθαι, η ανταγωνιστικότητα και γενικότερα
όλο αυτό το σάπιο αξιακό σύστημα με το οποίο γαλουχείται
ολόκληρη η κοινωνία και που στη συνέχεια επανατροφοδοτεί και
διαχέει στο εσωτερικό της.
Η αναπαραγωγή αυτών των
αξιών πραγματώνεται διαμέσου
προτύπων που προωθούνται,
τόσο μέσω της επίσημης
κρατικής “παιδείας”, των ΜΜΕ,
αλλά και κρατικών θεσμών –
μηχανισμών (όπως είναι ο
στρατός, οι πρόσκοποι, οι
εθνικές παρελάσεις κλπ), όσο
των οικογενειακών αλλά και των
ευρύτερων κοινωνικών
σχέσεων.
Η κυριαρχία, στην προσπάθειά της να ελέγξει και να πειθαρχήσει
αποτελεσματικά τους “υπηκόους” της, επιστρατεύει δύο βασικά
μοντέλα διαχείρισης:
Απο τη μία προσπαθεί να διαιρέσει το κοινωνικό σώμα με
κριτήρια που η ίδια επιλέγει (βλέπε δημόσιος – ιδιωτικός
υπάλληλος, άνδρας – γυναίκα, φορτηγατζήδες, ταξιτζήδες κλπ).
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Οι κινήσεις αυτές σκοπό έχουν να αποκρύψουν το βασικό κριτήριο
διαχωρισμού, που κωδικοποιείται εν τέλει στο σχήμα
εκμεταλλευτές – εκμεταλλευόμενοι. Έτσι, το κέντρο βάρους στις
συνειδήσεις, απο το κυρίαρχο πρόβλημα, που δεν είναι άλλο απο
το υπάρχον κοινωνικο – οικονομικό σύστημα και τις σχέσεις που
αυτό ορίζει, μετατοπίζεται κατά το δοκούν ενάντια σε κοινωνικές
ομάδες ή ομαδοποιήσεις εντός των εκμεταλλευομένων (βλ.
μετανάστες, πόρνες, “κλέφτες δημόσιοι υπάλληλοι” κλπ)
Απο την άλλη, στο πεδίο του κοινωνικού ελέγχου, οι μηχανισμοί
του κράτους,επίσημοι και μη, εργάζονται στοχεύοντας στην
εξατομίκευση του ελέγχου του κοινωνικού σώματος. Αυτό μπορεί
να φανεί με σαφή τρόπο, τόσο από την πλήρη ταξινόμηση και
“μηχανογράφηση” μεγάλου μέρους της καθημερινότητας (υγεία,
οικονομικές συναλλαγές, ελεγχος της επικοινωνίας και πολλά
άλλα), όσο και στην όχι και τόσο επίσημη κρατική ρητορεία και
πρακτική - η οποία διαχέεται και προσπαθεί να ριζώσει μέσα στο
κοινωνικό σύνολο - και που εν ολίγοις καταλήγει :
“Εσύ ο άστεγος, ο φτωχός, ο άρρωστος ψυχικά και σωματικά, όχι
μόνο είσαι υπεύθυνος για τα δεινά σου, αλλά και για τα δεινά που
μπορεί να προκαλέσει η κατάστασή σου στην κατά τα άλλα “υγιή”
κοινωνία (βλ. υγιειονομική βόμβα λόγω μεταναστών, ιερόδουλων,
ναρκομανών κλπ) και εν τέλει επιβαρύνεις οικονομικά -και όχι
μόνο- την κοινωνία στην προσπάθειά της να σε ξανακάνει
κοινωνικά αποδεκτό και οικονομικά ωφέλιμο”
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Η εθνική ενότητα είναι μια παγίδα...
Για να προωθηθεί ο εκφασισμός της κοινωνίας, αναγκαία
συνθήκη είναι η εθνική ενότητα. Το δόγμα της εθνικής ενότητας
έχει σκοπό τη συσπείρωση του λαού γύρω απ' το έθνος-κράτος
ως δομή και λειτουργία, ανεξαρτήτα από την εκάστοτε
κυβέρνηση. Ουσιαστικά, ανατείθεται στο κράτος να διαχειριστεί
και να αντιμετωπίσει όλα τα κοινωνικά ζητήματα, είτε
οφείλονται σε εσωτερικούς, είτε σε εξωτερικούς παράγοντες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να καλλιεργηθεί αυτό το δόγμα
είναι η συνειδητή προεργασία από το σύστημα για να ριζωθεί ένα
μόνιμο αίσθημα απειλής από εχθρούς, εσωτερικούς (“λαθραίους”
μετανάστες, “άρρωστες” ιερόδουλες, “τρομοκράτες” αγωνιστές)
και εξωτερικούς (οι “κακοί” γερμανοί που θέλουν να μας
υποδουλώσουν...), στο μυαλό του εθνικού υποκειμένου.
Ειδικότερα, όσον αφορά τους εσωτερικούς εχθρούς, το κράτος
πατάει σε αυτό το δόγμα -με ρητορείες περί ανάπτυξης της
οικονομίας, πάταξη της φοροδιαφυγής κλπ- έτσι ώστε να
αποκτήσουν κοινωνική νομιμοποίηση οι επιθέσεις στα πιο
αδύναμα κοινωνικά στρώματα (ανέργους, συνταξιούχους,
μετανάστες) και σε όσους αντιστέκονται σε αυτές τις επιθέσεις
(πχ αριστερούς, αναρχικούς, αυτόνομους).

Ο φασισμός πρώτα έρχεται για τους άλλους
και μετά για όλους...
Ενώ ξεκινάει από τα πιο αδύναμα στρώματα, σύντομα
εξαπλώνεται και στη υπόλοιπη κοινωνία. Ένα πρόσφατο
παράδειγμα είναι η δεκαετία 1990 μέχρι και τους ολυμπιακούς
αγώνες του 2004 και το ξεζούμισμα των μεταναστών εργατών
που συνέβει εκείνη τη περίοδο, την ίδια στιγμή που η ντόπια
κοινωνία ζούσε σχετικά σε οικονομική ευμάρεια.
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Σήμερα, ίδιες ή και χειρότερες συνθήκες εργασίας έχει να
αντιμετωπίσει η ντόπια εργατική τάξη, με κατάργηση του 8ώρου
και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καταποντισμό των
μισθών (μαζί και των αποζημιώσεων σε περίπτωση απόλυσης) και
γενικότερα την καθιέρωση ενός νομικού πλαισίου ξεκάθαρα υπέρ
των αφεντικών. Αυτή η μικρή ιστορική αναδρομή καταδεικνύει
πως όταν δέχεται επίθεση ένα μέρος της εργατικής τάξης, τόσο
στο εργασιακό όσο και σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο της
καθημερινότητας, και δεν υπάρχει οργανωμένη αντίσταση από το
σύνολό της, γρήγορα η επίθεση αυτή θα γενικευτεί.

Η απουσία ριζοσπαστικών μέσων οργάνωσης και αντίστασης των
εργατών, σε συνδυασμό με τη μερικότητα των αιτημάτων τους και
την έλλειψη ταξικής συνείδησης και αλληλεγγύης, οδηγεί στην
αδυναμία απάντησης στην επίθεση του κράτους. Σύντομα θα
καταλάβουμε και θα νιώσουμε πως τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
της “δημοκρατίας” δεν έχουν χώρο μόνο για μετανάστες.
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Όσο περισσότερο σου κλέβουν τη ζωή, τόσο σε
ταΐζουνε με έθνος και φυλή...
Από τα παραπάνω λοιπόν γίνεται σαφές ότι ο φασισμός δεν είναι
κάτι ουρανοκατέβατο και σίγουρα δεν αρχίζει και ούτε τελειώνει
με τις συμμορίες της Χρυσής Αυγής. Οι νεοναζιστικές ομάδες
αποτελούν ξεκάθαρα συστημικές παρακρατικές δυνάμεις, η
δράση των οποίων αποσκοπεί έμμεσα αλλά συνειδητά, στη
νομιμοποίηση των ολοκληρωτικών μεθόδων ελέγχου και βίας
του κράτους. Αυτό γίνεται μέσω της προβολής, απο τη μεριά του
κράτους, της πιο προφανούς έκφανσης του εκφασισμού ως
“κατακριτέας”, διεκδικώντας κατ' αυτόν τον τρόπο το μονοπώλιο
της βίας επί του κοινωνικού σώματος. Ένα αντιπροσωπευτικό
παράδειγμα είναι τα φασιστικά πογκρόμ του 2011 -που κατέκρινε
μεγάλο μέρος της κοινωνίας- τα οποία έστρωσαν το έδαφος για
τις επίσημες αστυνομικές επιχειρήσεις τύπου “Ξένιος Δίας”, το
2012, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και πιο πρόσφατα σε
υπόλοιπες πόλεις -χωρίς να υπάρξουν αντίστοιχες αντιδράσεις.
Τέλος, στην ουσία χειραγωγούν, κατευθύνουν και εν τέλει
μετατοπίζουν το πεδίο έκφρασης της οργής του κοινωνικού
σώματος σε ακίνδυνα για το σύστημα μονοπάτια.

Κοινότητες αγώνες σε κάθε γειτονιά,
τσακίστε τους φασίστες και τ' αφεντικά...
Η πολύπλευρη και πολύπλοκη φύση αυτής της διαδικασίας, του
εκφασισμού, απαιτεί μια ολιστική αντιμετώπιση και όχι
μεμονωμένες και αποσπασματικές δράσεις και θεωρία.
Απαιτείται λοιπόν η καλλιέργεια ταξικής συνείδησης και
αυτοοργανωμένοι - αδιαμεσολάβητοι αγώνες σε κάθε χώρο
εργασίας,θεμελίωση δομών κοινωνικής αλληλεγγύης σε επίπεδο
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γειτονιάς, κατάληψη και αυτοδιαχείρηση των μέσων παραγωγής,
με σκοπό, όχι απλά την αντικατάσταση του ενός αφεντικού από
τους πολλούς εργάτες, αλλά την τροφοδότηση της αντιστεκόμενης
κοινωνίας με τα μέσα για να επιβιώσει και να συνεχίσει τον
αγώνα.
Με λίγα λόγια, να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας και να
δημιουργήσουμε μια κοινωνία που θα διέπεται από σχέσεις
ισότητας, αλληλεγγύης και πραγματικής ελευθερίας. Μη ξεχνάμε
πως ο φασισμός γεννιέται και αναπαράγεται μέσα από τις σχέσεις
εξουσίας και εκμετάλλευσης. Απαραίτητη, λοιπόν, είναι η
εξάλειψή τους από την καθημερινότητά μας, καθώς και η βίαιη
ρήξη με κάθε φορέα εξουσίας, είτε κρατικό είτε παρακρατικό.
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“Ο αγώνας ενάντια στον εκφασισμό δεν είναι αγώνας μεταξύ
δύο άκρων,αλλά αγώνας μεταξύ δύο κόσμων:
του κόσμου της ελευθερίας και του κόσμου του
ολοκληρωτισμού”

Οκτώβριος 2012
Αυτοδιαχειριζόμενος
Κοινωνικός Χώρος Βίλλα Ζωγράφου

