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Κατανοώντας τις πολυδιάστατες κρίσεις του ευρωπαϊκού 

εγχειρήματος (μτφρ.) 

Ουμούτ Μποζκούρτ 

Το ευρωπαϊκό εγχείρημα προσδιορίζεται σήμερα από μια σειρά κρίσεων: οικονομική 

αδυναμία,  έλλειμμα δημοκρατικής υπευθυνότητας, εμφανή αποτυχία της 

πολυπολιτισμικότητας, την άνοδο της πολιτότητας της λιτότητας, την αυξανόμενη 

ριζοσπαστικοποίηση των Ευρωπαίων μουσουλμάνων και την άνοδο της ακροδεξιάς και της 

ξενοφοβίας. Η βασική ιδέα αυτής της ομιλίας είναι ότι σήμερα αυτές οι κρίσεις υπονομεύουν 

σήμερα σημαντικά την αίσθηση του ανήκειν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. 

Μετά την παγκόσμια κρίση του 2008, η οποία είχε σοβαρές επιπτώσεις σε όλες τις 

ευρωπαϊκές οικονομίες, οι κυβερνήσεις σε όλη την ήπειρο θέσπισαν μέτρα λιτότητας για να 

αναγκάσουν τους εργαζόμενους να αναλάβουν το κόστος της χρηματοπιστωτικής 

κατάρρευσης. Παρόλο που μια σημαντική αιτία αυτής της κρίσης ήταν η ενσυνείδητη 

αμέλεια των τραπεζιτών, ‘το κλιμακωτό και ιεραρχικό σύστημα στην Ευρώπη με τη Γερμανία, 

την Αυστρία και την Ολλανδία να βρίσκονται στην κορυφή προσπάθησε να παρουσιάσει την 

κρίση της Ευρωζώνης ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής απειθαρχίας ηγετών στην 

Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία’. Κάτω από την καγκελάριο Angela Merkel, 

η Γερμανία υιοθέτησε μια καταστρεπτική πολιτική λιτότητας που απαιτούσε περικοπές του 

προϋπολογισμού και αντιτάχθηκε σε προγράμματα τόνωσης που θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν στην αναζωογόνηση των οικονομιών της νότιας Ευρώπης που αγωνίζονται να 

επιβιώσουν. Κατά συνέπεια, οι δρακόντιες περικοπές των δημοσίων δαπανών 

δημιούργησαν τεράστια προβλήματα σε κοινωνίες όπως της Ελλάδας και Ισπανίας, όπου η 

ανεργία αυξήθηκε άνω του 25%. Ωστόσο, παρά τα μέτρα αυτά, δεν είναι δυνατόν να 

υποστηριχθεί ότι το σύστημα έχει σταθεροποιηθεί καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει τώρα 

αποπληθωρισμό και εμβάθυνση της οικονομικής ύφεσης. 

Ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και των 

μέτρων λιτότητας που εφαρμόστηκαν ήταν η αναβίωση της ακροδεξιάς της Ευρώπης. Στη 

Γαλλία, το Εθνικό Μέτωπο της Marine Le Pen βρίσκεται σε άνοδο. Σε ένα περιβάλλον που 

χαρακτηριζόταν από την αδυναμία της αριστεράς και την ανικανότητα του Hollande να 

αντισταθεί στα μέτρα λιτότητας, το Εθνικό Μέτωπο εκμεταλλεύτηκε τους φόβους των 

πολιτικά μειονεκτούντων και πολιτικά στερημένων δυσαρεστημένων πολιτών που βρέθηκαν 

αντιμέτωποι με υψηλή ανεργία, απώλεια περιουσιακών στοιχείων και πιστωτική αδυναμία. 

Το Εθνικό Μέτωπο προωθεί ένα πρόγραμμα που απαιτεί ένα μορατόριουμ για τη 

μετανάστευση και την εφαρμογή μιας «πρώτα οι Γάλλοι» πολιτικής για τα κοινωνικά 

επιδόματα και την απασχόληση, καθώς και για την αποκατάσταση της θανατικής ποινής. 



Αυτός ο λόγος, απέδωσε. Στις ευρωεκλογές του 2014, το Εθνικό Μέτωπο αναδείχθηκε ως 

κυρίαρχο κόμμα, λαμβάνοντας το 25% όλων των ψήφων. 

Η αναβίωση της ακροδεξιάς στη Γαλλία, αλλά και στη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Σουηδία, την 

Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σημαίνει ότι υπάρχει μια χορωδία εθνικών ηγετών που 

υποστηρίζουν ότι «τα ανοιχτά σύνορα και η φιλελεύθερη ανοχή που προασπίζει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπουν σε ένα μολυσματικό ιό, το τζιχάντ, να μολύνει τις χώρες μας» 

και ότι «ο πραγματικός ένοχος είναι οι Ισλαμιστές μετανάστες που αφαιρούν θέσεις 

εργασίας από τους γηγενείς». Στο Ηνωμένο Βασίλειο το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου 

Βασιλείου του Φάραντζ θέλει να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και επικρίνει τις 

πολυπολιτισμικές πολιτικές ότι δημιουργούν μια «πέμπτη στήλη» τζιχάντ στη Γαλλία. Το 

UKIP κέρδισε το 28% των ψήφων στις ευρωεκλογές του 2014. Το αντι-μεταναστευτικό Κόμμα 

Δημοκρατών Σουηδίας κέρδισε το 13% των ψήφων στη Σουηδία το 2014. Στην Ελλάδα η 

νεοναζιστική Χρυσή Αυγή μπήκε στο κοινοβούλιο το 2012. Το σύνθημά του ήταν «έτσι 

μπορούμε να απαλλάξουμε αυτή τη χώρα από τη βρωμιά». 

Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη μαρτυρεί την φθίνουσα στήριξη προς την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αλλά η διάβρωση του αισθήματος του 

ανήκειν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, όπως καταδεικνύεται από τα στοιχεία του 

Ευρωβαρομέτρου που δείχνουν τη μεταβολή του ποσοστού των πολιτών που εμπιστεύονταν 

την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ του 2007 και του 2012, εκδηλώνεται ευρύτερα από μια απλή 

στροφή προς αντιδραστικό εξτρεμισμό. Εκτός από τη Φινλανδία και τη Σουηδία, σημειώθηκε 

μια αισθητή μείωση του αριθμού των πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που υποστηρίζουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα, ιδιαίτερα στην Ιρλανδία, τη Σλοβενία, την 

Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα. 

Η πιο έντονη πτώση της στήριξης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκε σε χώρες που 

αντιμετωπίζουν μια βαθύτερη οικονομική κρίση. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη μειώθηκε ακόμη 

και σε χώρες που δεν βρέθηκαν άμεσα κάτω από  όρους ή πιέσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση 

και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η μείωση της εμπιστοσύνης προς την ΕΕ αποκαλύπτει 

την κρίση νομιμότητας στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την κρίση του 2008. 

Η ΕΕ αποφάσισε να αντιμετωπίσει τη χρηματοπιστωτική κρίση επιβάλλοντας μέτρα 

λιτότητας στις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις ως αποτέλεσμα αποφάσεων που 

λήφθηκαν από μια κλειστή ομάδα, που δεν υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο και που 

λαμβάνει τις αποφάσεις προς εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων. Όλο και περισσότερο, η 

Ευρώπη μετατρέπεται σε μια Ευρώπη των αγορών στις οποίες «μη δημοκρατικοί θεσμοί 

χρησιμοποιούν τον εκβιασμό και το φόβο για να επιβάλλουν αντιλαϊκές αποφάσεις. Το 

πρόβλημα είναι ότι, μετά το 2008, το Ευρωκοινοβούλιο έχει δει την υπόστασή του να 

μειώνεται, ενώ η κλειστή ομάδα που λαμβάνει τις αποφάσεις έχει σταδιακά αποκτήσει 

μεγαλύτερη βαρύτητα στη χάραξη πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που 

δημιουργήθηκε ως μη υποκείμενη σε δημοκρατικούς ελέγχους, έχει αποκτήσει τεράστια 

εξουσία, καθώς αποφασίζει αν θα εκδώσει χρήμα και πώς θα το κατανείμει. Οι αποφάσεις 

που ελήφθησαν με ελάχιστη διαφάνεια επιβλήθηκαν στη συνέχεια στις δημοκρατικά 

εκλεγμένες κυβερνήσεις, που με αυτή τη διαδικασία οδηγήθηκαν στην απώλεια της 

κυριαρχίας τους. 



Οι κρίσεις νομιμότητας και δημοκρατίας της Ευρώπης είναι συζευγμένες με την κρίση 

πολιτότητας. Η κατά Μάρσαλ έννοια της πολιτότητας που είχε γίνει μέρος της νέας 

μεταπολεμικής συναίνεσης, δίνει σήμερα τη θέση της στην πολιτότητα της λιτότητας. 

Σύμφωνα με τον Άγγλο κοινωνιολόγο Marshall, η πολιτότητα είναι ένα στάτους, το οποίο 

παρέχεται σε όλα τα πλήρη μέλη μιας κοινότητας, και έχει τρία βασικά στοιχεία: αστικά 

δικαιώματα (ελευθερία λόγου, σκέψης, πίστης, ελευθερία του ατόμου, το δικαίωμα 

ιδιοκτησίας και σύναψης έγκυρων συμβάσεων, δικαίωμα στην δικαιοσύνη), πολιτικά 

δικαιώματα (δικαίωμα συμμετοχής και άσκησης εξουσίας) και κοινωνικά δικαιώματα 

(δικαίωμα σε ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο, δικαίωμα στην εκπαίδευση, δικαίωμα 

στέγασης). Τόνισε ότι και τα τρία στοιχεία ήταν διασυνδεδεμένα: πρώτα αποκτήθηκαν τα 

πολιτικά δικαιώματα, ακολουθούμενα από τα πολιτικά και τα κοινωνικά δικαιώματα. Το 

μοντέλο του Μάρσαλ έγινε το κυρίαρχο μοντέλο για την κατανόηση της πολιτότητας στις 

φιλελεύθερες δημοκρατίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Μετά το 1945 οι ευρωπαϊκές κοινωνίες απορρόφησαν τα μέλη της εργατικής τάξης τους, 

παρέχοντάς τους τη βασική ευημερία που απαραίτητα απορρέει από τα διασυνδεδεμένα 

δικαιώματα που βρίσκονται στον πυρήνα του κατά Μάρσαλ μοντέλου πολιτότητας. Ωστόσο, 

με την παρακμή του κοινωνικού κράτους μετά τις οικονομικές κρίσεις της δεκαετίας του ’70, 

την άνοδο του νεοφιλελευθερισμού και τις δημοσιονομικές περικοπές που εισήχθηκαν για 

να αντιμετωπιστεί η κρίση του 2008, η πολιτική λιτότητας παράγει αυτό που ο Νίκος 

Τριμικλινιώτης, ο Δημήτρης Παρσανόγλου και ο Βασίλης Τσιάνος ορίζουν ως “πολιτότητα της 

λιτότητας». Υποστηρίζουν ότι «Πολιτότητα εν προκειμένω είναι το ειδικό εργαλείο της 

κυρίαρχης διακυβέρνησης που ρυθμίζει την ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και 

εκπροσώπησης και καθιστά ορισμένους πληθυσμούς ως νόμιμους φορείς δικαιωμάτων, ενώ 

άλλοι πληθυσμοί χαρακτηρίζονται ως ανύπαρκτοι», ποινικοποιούνται και καθίστανται 

«παράνομοι» και αόρατοι. Ποιοι είναι οι νέοι «απόβλητοι»; Οι νέοι άστεγοι που έχασαν τα 

σπίτια τους μετά την οικονομική κρίση, οι άνεργοι, οι μετανάστες. Ο αποκλεισμός των 

ομάδων που συμμετείχαν στο σύστημα στο παρελθόν οδηγεί σε καταστρεπτικές κοινωνικές 

αναταραχές, όπως οι επιθέσεις που γίνονται από τζιχανιστές που στρατολογούνται από τα 

πληγέντα από τη φτώχεια προάστια γαλλικών και βελγικών πόλεων. 

Επιπλέον, η επιβολή της πολιτότητας λιτότητας διαιωνίζει την εικόνα μιας Ευρώπης-οχυρού 

που δεν είναι οτιδήποτε άλλο από πολυπολιτισμικό. Οι υποδεέστεροι μετανάστες 

κατηγορούνται για υπονόμευση του “δικού μας” κοινωνικού κράτους. Οι μετανάστες είναι 

αποδιοπομπαίοι τράγοι λόγω της ανικανότητάς τους να ενταχθούν στα “δικά μας” 

φιλελεύθερα πρότυπα που οφείλεται στη δήθεν προδιάθεση ή ροπή τους προς το 

φονταμενταλιστικο Ισλάμ, την εγκληματικότητα, την τρομοκρατία. Παρόλο που είναι οι 

νεοφιλελεύθερες πολιτικές που δημιουργούν τις συνθήκες για τον αποκλεισμό, την 

περιθωριοποίηση και τη θυματοποίηση των μεταναστών, η πολιτότητα της λιτότητας 

χρησιμεύει στο να νομιμοποιήσει τον αποκλεισμό ορισμένων ομάδων και τους καθιστά 

αόρατους. 

Κατακλείδα 

Αυτό που βρίσκεται στη ρίζα της πολυδιάστατης σειράς προβλημάτων που βιώνει σήμερα η 

Ευρώπη είναι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που δημιουργούν τις συνθήκες για τον 

αποκλεισμό, την περιθωριοποίηση και τη θυματοποίηση ορισμένων ομάδων στην κοινωνία 



και παράγουν την πολιτότητα της λιτότητας. Η Ευρώπη παραμένει ένα πολιτικό 

κατασκεύασμα που ευνοεί τη λευκή μεσαία τάξη, ενώ η εργατική τάξη και οι μετανάστες 

αποκλείονται. Επιμένει με ένα οικονομικό μοντέλο που ανταποκρίνεται στις έγνοιες για 

σταθερότητα ενός μικρού αριθμού καπιταλιστών σε βάρος μιας παραπαίουσας οικονομίας 

που χαρακτηρίζεται από την εμβάθυνση της ανισότητας και την υψηλή ανεργία. Όσο 

συμβαίνει αυτό, είναι δύσκολο να δούμε πώς μπορεί να αποκατασταθεί το αίσθημα του 

ανήκειν και της εμπιστοσύνης στην Ευρώπη. 

 


