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Δεν είναι καθόλου σύνηθες ένα επιστηµονικό - ερευνητικό βιβλίο να αποτελεί την
έµπνευση για µια ταινία, έστω και µε υφή ντοκιµαντέρ. Κι όµως συνέβη κι αυτό, µε το
πολυσυζητηµένο βιβλίο “The Spirit Level” να αποτελεί τη βασική πηγή έµπνευσης για
το film “The divide” της Katharine Round, που κυκλοφόρησε το 2016 και αφηγείται τις
ιστορίες ζωής 7 (πολύ διαφορετικών) ανθρώπων, µιλώντας για εκείνον τον παράγοντα
που επικαθορίζει τις περισσότερες πτυχές της ζωής µας: το χάσµα µεταξύ πλούσιων και
φτωχών, την ανισότητα ως τέτοια (βλ. http://thedividedocumentary.com/about ).
«Είναι ένας άλλος κόσµος εφικτός»; Παρά τις κατά καιρούς εργαλειακές ανασηµάνσεις
του και τις στρεβλές χρήσεις του, το συγκεκριµένο (επίµονα πολιτικό) ερώτηµα
επανέρχεται στη δηµόσια σφαίρα, πιο επίκαιρο από ποτέ. Και το βιβλίο των Wilkinson
και Pickett δείχνει να συνιστά µια σηµαίνουσα συµβολή. Μεταφρασµένο σε 23
γλώσσες και έχοντας ήδη πουλήσει 150.000 αντίτυπα στα αγγλικά τα 3 πρώτα χρόνια
κυκλοφορίας του (βλ. https://www.equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level), το
“The Spirit Level” δείχνει πιο επίκαιρο από ποτέ, µε δεδοµένο το θηριώδες κοινωνικό
κόστος (διεθνώς) της Οικονοµικής Κρίσης και τις εκτατικές συνέπειες του ανελαστικού
κανόνα της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, που προκρίθηκε ως «θεραπεία» στην Κρίση
στην Ευρώπη.
Το “The Spirit Level: why equality is better for everyone” των Richard Wilkinson και
Kate Pickett, καθηγητών στο UCL και στο York αντίστοιχα, αποτελεί µια ήδη
πολυσυζητηµένη µονογραφία που έχει γίνει σηµείο αναφοράς διεθνώς. Κι αυτό γιατί
συγκροτεί και επιχειρεί να τεκµηριώσει, µέσα από εµπειρική δουλειά 40 ετών, το
επιχείρηµα ότι όλα τα µείζονα πολιτικά διακυβεύµατα µιας κοινωνίας δεν είναι τόσο
συνάρτηση του πλούτου αλλά της κατανοµής ευκαιριών και κυρίως της ισότητας. Όπως
άλλωστε επισήµαναν οι συγγραφείς σε άρθρο τους στον Guardian στις 9/3/2014, η
διασφάλιση µεγαλύτερης ισότητας δεν είναι υπόθεση µόνο των πλούσιων δυτικών
χωρών,

αλλά

είναι

ευεργετική

και

για

πολύ

φτωχότερες

κοινωνίες

(βλ.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/09/society-unequal-the-spiritlevel). Οι συγγραφείς επιχειρούν να καταδείξουν ότι η ισότητα και η ισονοµία δεν
αποτελούν επιλογή µόνο στο όνοµα της κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά πολύ δε
περισσότερο, ζωτική και κυρίως κερδοφόρα επιλογή για τον δυτικό κόσµο σήµερα.
“Evidence hard to dispute”, κατά τον Economist, “a big idea, big enough to change
135

Papadakis Nikos & Tzagarakis Stelios

Number 11, 2018

political thinking”, κατά τους Times. Πρόκειται για ένα βιβλίο εξαιρετικά
καλογραµµένο,

µε

πλήθος

εµπειρικών

αποδείξεων

(αρκετές

οικονοµικού

προσανατολισµού) και µε σαφή διάθεση τεκµηριωµένης αποδόµησης πολλών
«βολικών» αυτονόητων (συστηµατικά επικαθορισµένων από την επικυρίαρχη
οικονοµική ορθολογικότητα) αναφορικά µε το Κοινωνικό Κράτος, τα όρια και τις
αναπτυξιακές δυνατότητες µιας στοχευµένης κοινωνικής πολιτικής. Μια µάλλον
αναπάντεχη (λόγω της µεθοδολογικής αφετηρίας της) συνηγορία για τη σχέση
ανάπτυξης και αναδιανοµής, µε σειρά καθόλου αυτονόητων ευρηµάτων όπως η
συσχέτιση µεταξύ της µείωσης της συνδικαλιστικής πυκνότητας και της αύξησης της
ανισότητας σε 16 χώρες του OECD, µεταξύ 1966 και 1994. Μια από τις βασικότερες
καινοτοµίες του συγκεκριµένου έργου είναι ότι δεν προσεγγίζει θεωρητικά ή
αφαιρετικά τα ζέοντα ζητήµατα και προβλήµατα που απασχολούν τις σύγχρονες
κοινωνίες, αλλά κάθε πρόβληµα που παρουσιάζεται, τεκµηριώνεται κατάλληλα µε τα
απαραίτητα εµπειρικά στοιχεία. Η ερευνητική εδραίωση τόσο του κεντρικού όσο και
των µερικών επιχειρηµάτων, αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρηµα. Ωστόσο, ενδυναµώνει
την προσέγγιση των συγγραφέων και κυρίως επιτρέπει την διατύπωση εµπειρικά
θεµελιωµένων προτάσεων πολιτικής.
Πιο συγκεκριµένα τώρα: Σύµφωνα µε τους συγγραφείς, τις τελευταίες δεκαετίες
παρατηρείται µια τάση προς τον ατοµικό φιναλισµό, µε τους περισσότερους να
ενδιαφέρονται για την βελτίωση της προσωπικής τους θέσης στην κοινωνία και όχι για
την βελτίωση της ίδιας της κοινωνίας. Αυτή η αντίληψη είναι αποτέλεσµα της
σταδιακής µεταστροφής της κοινωνίας λόγω της επικυριαρχίας, για πολλά χρόνια, των
νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων που οδήγησαν στην «νοµιµοποίηση» του άκρατου
ατοµικισµού και την αποδόµηση της συλλογικότητας, ως κοινωνικής µορφής
διαµοιρασµού της ευθύνης για την αντιµετώπιση των κοινωνικών κινδύνων που
αναπόδραστα προκαλεί το καπιταλιστικό σύστηµα. Έτσι, καταγράφεται µια αύξηση του
ναρκισσισµού η οποία έχει κοινές ρίζες και αυξάνεται µαζί µε το άγχος, λόγω της
αύξησης του κοινωνικού αξιολογικού φόβου, του πώς βλέπουν οι άλλοι τον εαυτό µας,
κάτι που καταλήγει σε έναν αγώνα για τη διατήρηση ή κατάκτηση της κοινωνικής
θέσης που θα γίνεται αποδεκτή από την υπόλοιπη κοινωνία. Αποδεικνύεται
παραστατικά και µε πληθώρα διαγραµµάτων ότι η ανισότητα είναι βασικός παράγοντας
δηµιουργίας ή αύξησης των κοινωνικών προβληµάτων, προβλήµατα που είναι
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αλληλένδετα κι έχουν άµεση σχέση µε το επίπεδο της ανισότητας και όχι µε αυτό του
εισοδήµατος, µε αποτέλεσµα η όποια οικονοµική ανάπτυξη είχε επιτευχθεί σε
αναπτυγµένες χώρες να µην συναρτάται απαραίτητα µε αντίστοιχη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών τους, εφόσον δεν συνοδεύεται από τις κατάλληλες
πολιτικές µείωσης των ανισοτήτων. Οι κοινωνικές σχέσεις απονευρώνονται στις άνισες
κοινωνίες καθώς µειώνεται η εµπιστοσύνη και αυξάνεται η ανασφάλεια, κάτι που
εκβάλει στη µείωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής. Η έλλειψη εµπιστοσύνης και
ασφάλειας αυξάνει την κοινωνική απόσταση ανάµεσα σε διαφορετικές οµάδες,
κάνοντας τους πολίτες να βλέπουν τους συµπολίτες τους σαν διαφορετικούς, σαν
«άλλους», ήτοι σαν «ξένους». Η δυσανεξία στην ετερότητα συναρτάται µε τον
προαναφερθέντα ατοµικό φιναλισµό και από κοινού θεµιτοποιούν τόσο τον κοινωνικό
αποκλεισµό όσο και τη συµβολική βία (µε όρους Pierre Bourdieu). Από τις νοσηρές
απολήξεις της ανισότητας αρδεύονται τόσο νέα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα όσο και τα
συστατικά της κοινωνικής ευπάθειας.

Εικόνα 1: Τα κοινωνικά προβλήµατα και τα προβλήµατα υγείας είναι στενά συνδεδεµένα µε την
ανισότητα ανάµεσα στις πλούσιες χώρες. (Wilkinson & Picket, Spirit Level: 2009: 106)
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Οι τάσεις αποµόνωσης, που δηµιουργούνται λόγω των απονευρωµένων κοινωνικών
σχέσεων, σύµφωνα µε τους Wilkinson και Pickett, µπορούν να δηµιουργήσουν
περαιτέρω προβλήµατα καθώς είναι άµεσα σχετιζόµενες µε την ψυχική κατάσταση.
Εποµένως, η ψυχική ασθένεια σχετίζεται µε την εισοδηµατική ανισότητα κάτι που έχει
παρατηρηθεί και σε σειρά πειραµάτων και ερευνών, που έχουν διεξαχθεί. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρουν, «πολύ µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού υποφέρει από
ψυχικές διαταραχές στις πιο άνισες χώρες» (Wilkinson & Pickett 2010: 67).
Παλεύοντας να ανταγωνιστούν το γεγονός ότι τα υψηλότερα στρώµατα ζουν µε
µεγαλύτερες ανέσεις, τα χαµηλότερα αποκτούν άγχος, ψυχικές διαταραχές, σωµατικές
διαταραχές και η χρήση ναρκωτικών αυξάνεται ραγδαία. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι για
µια µεγάλη σειρά προβληµάτων ευθύνεται η ανισότητα, καθώς επιδρά τόσο στην
ποιότητα ζωής των ανθρώπων όσο και στην ψυχική τους κατάσταση κάνοντάς τους να
νιώθουν µειονεκτικά, να αποκτούν προβλήµατα υγείας και η συµπεριφορά τους να
εξαρτάται από όλους αυτούς τους παράγοντες. Σε σηµεία αυτού του βιβλίου νιώθει
κανείς να διανύεται εµπειρικά η (οµολογουµένως επίµονη) απόσταση από τα «εκ
γειτνιάσεως αποτελέσµατα» του Milton Friedman µέχρι τη «φύση του ποδηλάτη» των
Adorno και Horkheimer. Μια φαινοµενικά ανίερη διαδροµή, που ωστόσο υπενθυµίζει
ότι (ακόµα και οι θεµελιωτές του νεοφιλελευθερισµού καταλάβαιναν) η ένταση της
ανισότητας και οι δοµικές ασυµµετρίες εκβάλουν µοιραία σε συστηµικές ανισορροπίες.
Όµως, οι Wilkinson και Pickett αναδιατάσσουν συνολικά τη συζήτηση, ή τουλάχιστον
το επιχειρούν. Η διατύπωση ότι η ψυχική υγεία είναι απολύτως συναρτηµένη µε τη
σωµατική υγεία, µπορεί εύκολα να τεκµηριωθεί από την στιγµή που γίνεται απολύτως
φανερό ότι οι καρδιακές προσβολές σε µεγάλο βαθµό δηµιουργούνται λόγω του
άγχους. Αυτό δεν είναι καθόλου προφανές, είναι η διαπίστωση ότι η υγεία είναι
συνυφασµένη µε το κοινωνικό κεφάλαιο. Παρατηρείται ωστόσο ότι όπου το κοινωνικό
κεφάλαιο δεν είναι υψηλό το ίδιο ισχύει και για τα επίπεδα υγείας. «Τα κοινωνικά
προβλήµατα και τα προβλήµατα υγείας είναι πιο συχνά στις χώρες µε µεγαλύτερες
εισοδηµατικές ανισότητες» (Wilkinson & Pickett 2010: 20). Τα έξοδα για την ιατρική
περίθαλψη δεν συσχετίζονται γραµµικά µε το προσδόκιµο ζωής, καθώς το τελευταίο
φαίνεται να συναρτάται κυρίως µε τα επίπεδα ανισότητας. Οι ασθένειες, οι οποίες
εµφανίζονται περισσότερο στις σύγχρονες ανεπτυγµένες κοινωνίες είναι οι χρόνιες
ασθένειες και όχι οι µολυσµατικές, καθώς αυτές έχουν καταπολεµηθεί σε µεγάλο βαθµό
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σε σύγκριση µε το παρελθόν. Χρόνιες ασθένειες όπως η παχυσαρκία, εµφανίζονται όλο
και περισσότερο στις ανεπτυγµένες κοινωνίες και κυρίως στα χαµηλότερα κοινωνικό οικονοµικά στρώµατα µε αιτίες όπως το άγχος (επίσης συναρτηµένο µε την «τάξη της
ανισότητας»), αλλά και συλλογικές συµπεριφορικές επιλογές, όπως αυτές που
γενίκευσαν την «προσφυγή» στο junk food.
Στο επίπεδο της εκπαίδευσης οι έρευνες που επικαλούνται οι συγγραφείς
ενδυναµώνουν την υπόθεση περί ευθείας συσχέτισης κοινωνικό - οικονοµικής
ανισότητας και πολιτιστικής υστέρησης µε την εκπαιδευτική επίδοση. Ο «φαύλος
κύκλος της πενίας» (µε όρους κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης) έχει άλλωστε επανεπιβεβαιωθεί, εδώ και χρόνια. Περιοριζόµαστε να υπενθυµίσουµε εδώ ότι ακόµα και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην πρώτη προσπάθεια θεσµικής «επαν-ανακάλυψης» της
κοινωνικής δικαιοσύνης (στο πλαίσιο του πολυσυζητηµένου «Equity & Efficiency» του
2006 µετά και την επιδραστική έρευνα του European Group of Research on Equity of
Educational Systems µε θέµα «A European Set of Indicators on the Equity of
Educational Systems. Validation and Diffusion»), αναγνώρισε ότι είναι απολύτως
εφικτή όσο και αναγκαία η πολιτική και µεταρρυθµιστική συσχέτιση αριστείας και
κοινωνικής δικαιοσύνης. Αξίζει µάλιστα να δει κανείς µε προσοχή τις follow-up
οικονοµετρικές µελέτες, όπως του European Expert Network on Economics of
Education (EENEE), που δείχνουν τεκµηριωµένα ότι τα ανταποδοτικά οφέλη (return
rates) της εκπαιδευτικής επένδυσης στα χαµηλά κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα είναι
απολύτως εντυπωσιακά σε µακρο-κλίµακα.

Εικόνα 2: Οι επιδόσεις των µαθητών είναι χαµηλότερες στις πιο άνισες χώρες. (Wilkinson & Picket,
Spirit Level: 2009: 106)
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Τι καινούργιο λοιπόν έχει να προσθέσει το “The Spirit Level” σε αυτήν την (εµπειρικά
ανανεωµένη συζήτηση); Υπενθυµίζοντας, µε άλλους όρους, αυτό που εύστοχα
συνόψισε η Fraser ότι «η υλική ανισότητα στις κοινωνίες της νεωτερικότητας σχετίστηκε
άµεσα µε την άνιση πρόσβαση µεταξύ άλλων στην υγεία, την εκπαίδευση και τις
δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου»1, οι συγγραφείς προχωρούν σε έναν
µεθοδολογικό υπαινιγµό: ότι στα είδη του κεφαλαίου που συναρτούµε µε την
εκπαιδευτική επίδοση οφείλουµε να προσθέσουµε και το «ψυχολογικό». Οι Wilkinson
και Pickett ισχυρίζονται ότι τα παιδιά που προέρχονται από τα χαµηλότερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα υφίστανται µία ακόµα υστέρηση. Οι γονείς τους, βιώνοντας
έντονα πολλαπλά επίπεδα άγχους, αδυνατούν να προτεραιοποιήσουν την εκπαίδευση
των παιδιών τους και τη συνακόλουθη ενασχόληση - επένδυση στη µάθηση. Επιπλέον,
είναι πολύ πιθανό να προκληθούν ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, βία και γονεϊκή
ψυχική ασθένεια, ως συνέπειες της αυξηµένης ανισότητας, µε εµφανείς αρνητικές
επιπτώσεις στην ανάπτυξη του παιδιού. Επιπρόσθετα, ο «στερεοτυπικός κίνδυνος»
κάνει την εµφάνισή του και στο έτερο µείζον πεδίο της δηµόσιας πολιτικής (την
εκπαίδευση) αφού η εκπαιδευτική επίδοση δυνητικά επηρεάζεται από τον τρόπο που
νιώθει ο εκπαιδευόµενος ότι τον αντιµετωπίζουν οι άλλοι. Αυτό είναι ένα ακόµα
στοιχείο που συνηγορεί στη διαπίστωση ότι η ανισότητα λειτουργεί ως αυτόεκπληρούµενη προφητεία, κάνοντας τους ανθρώπους επιρρεπείς στο λάθος και
«θεµιτοποιώντας» το αίσθηµα κατωτερότητας, µέχρι αυτό να αναπαράγει τον εαυτό
του.
Ένας άλλος δείκτης που συναρτάται µε την ανισότητα είναι αυτός των επιπέδων
γεννήσεων σε εφηβική ηλικία. Ο συγκεκριµένος δείκτης αυξάνεται εκεί που υπάρχουν
µεγάλα επίπεδα διαζυγίων, χαµηλά επίπεδα εµπιστοσύνης, χαµηλή κοινωνική συνοχή,
υψηλή ανεργία, φτώχεια, υψηλά επίπεδα εγκληµατικότητας, άρα εκεί που υπάρχουν
υψηλά επίπεδα ανισότητας.
Από τα πλέον ενδιαφέροντα σηµεία του βιβλίου είναι η εστίαση στη βία. Οι Wilkinson
και Pickett ισχυρίζονται ότι η συµβολική και κυρίως υλική βία αποτελεί µια
συσσωµάτωση πρακτικών, που συχνά επιχειρεί να αποτρέψει ή να ελαττώσει το
αίσθηµα της ντροπής και του εξευτελισµού και αυξάνεται µαζί µε την ένταση των
1

Fraser N., From redistribution to recognition? Dilemmas of Justice in a “post- socialist” age, in C.
Willett (ed.), Theorizing Multiculturalism, Cornwall, Blackwell, 1998, σ. 19.
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προναφερθέντων συναισθηµάτων, τα οποία µε τη σειρά τους αποτελούν ψυχολογικά
παράγωγα της υλικής ανισότητας. Η ανισότητα συνιστά δοµική βία, η οποία
αναπαράγεται ως πραγµατική βία µέσα στην κοινωνία, καθώς «οι ανθρωποκτονίες και
οι επιθέσεις είναι στενά συνδεδεµένες µε την εισοδηµατική ανισότητα» (Wilkinson &
Pickett 2010: 135). Ενδεικτικά, κάποιοι παράγοντες που προκαλούν τη βία, ιδιαίτερα σε
νεαρές ηλικίες, είναι η έλλειψη πατέρα αλλά και οι βίαιες συµπεριφορές από τους
γονείς κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας των παιδιών τους, ως αποτελέσµατα του
άγχους και των λοιπών προβληµάτων που τους προκαλεί η ανισότητα. Αυτοί οι
παράγοντες δηµιουργούν ψυχικά προβλήµατα στα παιδιά κι επιπλέον αναπτύσσουν το
αίσθηµα της εκδίκησης οδηγώντας τα σταδιακά σε παραβατικές συµπεριφορές. Το
οικογενειακό περιβάλλον διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση της βίας όπως
και η υπεράσπιση του κοινωνικού status, η οποία παρατηρείται κυρίως στα αγόρια,
αφού αποτελεί το συγκριτικό τους πλεονέκτηµα σε περιβάλλοντα που εξακολουθούν να
νοµιµοποιούν την «ανδρική κυριαρχία». Η άσκηση βίας φαίνεται λοιπόν να λειτουργεί
ως στρεβλό status symbol µιας υπονοµευµένης (από την ανισότητα) καθηµερινότητας.
Τα υψηλά επίπεδα βίας αυξάνουν τις πιθανότητες εγκλεισµού και φυλάκισης, αφού
παρατηρείται

ότι

τα

πιο

«άνισα»

κράτη

εµφανίζουν

µεγαλύτερα

ποσοστά

φυλακισµένων. Ταυτόχρονα, διαπιστώνονται σηµαντικές διαφορές στα σωφρονιστικά
συστήµατα, καθώς εκεί που οι ανισότητες είναι µικρότερες, τα επίπεδα και συχνά οι
συνθήκες εγκλεισµού µειώνονται ενώ εκεί που οι ανισότητες είναι µεγάλες τα επίπεδα
εγκλεισµού αυξάνονται. Στις πιο άνισες χώρες το κράτος αναπτύσσει αυστηρά
συστήµατα µε έµφαση στην κατασταλτική λειτουργία, κάτω από την πολιτική πίεση, τα
οποία όµως δεν οδηγούν στον σωφρονισµό των κρατούµενων, αµβλύνουν τις
ανισότητες και κοστίζουν ακριβά. Αντιθέτως, στις χώρες µε µεγαλύτερη ισότητα,
αξιοποιείται περισσότερο η «εµπειρογνωµοσύνη» (expertise) ενώ - όχι σπάνια προτεραιοποιείται εµπραγµάτως ο σωφρονισµός των κρατούµενων και η οµαλή επανένταξή τους στην κοινωνία, µε τα αποτελέσµατα να είναι εµφανή τόσο σε κοινωνικό
όσο και σε οικονοµικό επίπεδο.
Δεν εκπλήσσει η ανάλυση της συσχέτισης κοινωνικής κινητικότητας και ανισότητας,
ωστόσο είναι ενδιαφέρον το συµπέρασµα ότι αυτή η συσχέτιση αποκρυσταλλώνεται σε
πάγια δυσλειτουργίας και µοιραία αναπαράγει (σχεδόν παγιώνει) την ανισότητα
ευκαιριών. Μια κρίσιµη διαπίστωση που αξίζει να αναφερθεί για όλα τα παραπάνω
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ευρήµατα των ερευνών ως προς την ανισότητα, είναι ότι πλήττει την πλειοψηφία του
πληθυσµού και όχι µόνο τους φτωχούς, λειτουργεί δηλαδή εκτατικά, αρδευόµενη από
την κεντρόφυγη εντατικότητα των αποτελεσµάτων (µε όρους Michel Foucault). Με την
επίτευξη υψηλών επιπέδων ισότητας ωφελούνται τελικά και τα ανώτερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα, όχι στο βαθµό που ωφελούνται τα κατώτερα, αλλά σε έναν
ικανοποιητικό βαθµό, καθώς βελτιώνονται τα επίπεδα της ποιότητας ζωής γενικότερα.
Φυσικά, υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάµεσα στα Κράτη και αναµφίβολα κάποιοι
ιστορικοί παράγοντες καθιστούν κάποιες χώρες περισσότερο ή λιγότερο «άνισες». Μια
αιτία είναι οι νεοφιλελεύθερες επιλογές, οι οποίες ευνόησαν τις εισοδηµατικές
ανισότητες. Βεβαίως, στόχος των κυβερνήσεων που υιοθέτησαν αυτές τις πολιτικές δεν
ήταν απαραίτητα να δηµιουργήσουν – αυξήσουν τα προαναφερθέντα κοινωνικά
προβλήµατα,

αλλά

αν

αυτές

είχαν

εκτιµήσει

τις

µεσοπρόθεσµες

και

τις

µακροπρόθεσµες επιπτώσεις της συγκεκριµένης ιδεολογικής επιλογής, θα είχαν λάβει
εκ των προτέρων τα κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ή θα
απέφευγαν την ίδια την επιλογή εξαρχής. Το γεγονός ότι η οικονοµία της αγοράς
φάνηκε να έχει µεγάλη αποδοτικότητα οφείλεται και στην δυναµική της απληστίας ως
κινήτρου, ισχυρίζονται οι Wilkinson και Pickett (υιοθετώντας µια µάλλον χοµπσιανή
οπτική). Η ίδια όµως η πρόσφατη µείζονα δηµοσιονοµική κρίση και η επίµονη
ενίσχυση του κοινωνικού αποκλεισµού, υπενθυµίζουν οδυνηρά τις επιπτώσεις της
εγκατάλειψης της ρύθµισης και της απόλυτης επικυριαρχίας της οικονοµικής
ορθολογικότητας (συχνά στρεβλής) στις δηµόσιες πολιτικές. «Η οικονοµική
κατάρρευση του 2008 και η επακόλουθη ύφεση αποδεικνύουν πόσο επικίνδυνοι
µπορούν να καταστούν οι υψηλοί µισθοί και τα bonus» (Wilkinson & Pickett 2010:
270).
Και

όπως

επισηµαίνουν

οι

συγγραφείς

οι

συνέπειες

δεν

σταµατούν

στα

προαναφερθέντα. Το επί δεκαετίες κυρίαρχο πρότυπο οικονοµικής ανάπτυξης επέφερε
δυσµενή αποτελέσµατα στο περιβάλλον και απαιτεί πλέον υψηλό βαθµό συνεργειών
προς την κατεύθυνση της αντιµετώπισής τους. Οι έρευνες έχουν αποδείξει την ίδια
στιγµή ότι το περιβάλλον δεν µπορεί να αντέξει άλλη υπονόµευση. Δράσεις όπως η
γενίκευση της χρήσης συσκευών φιλικών στο περιβάλλον, όσο σηµαντικές κι αν είναι,
δεν συµβάλλουν αυτόµατα στη µείωση των εκποµπών άνθρακα. Μια νέα στρατηγική
για το περιβάλλον, ίσως στη µορφή της πράσινης ανάπτυξης, δεν µπορεί παρά να είναι
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ολιστική και να µην αρκείται σε χρήσιµες µεν, εµβαλωµατικές δε, λύσεις. Κι εδώ πάλι
η ανισότητα φαίνεται να διαδραµατίζει ουσιώδη ρόλο, καθώς όσο µεγαλύτερη ισότητα
υπάρχει τόσο λιγότερη πολιτισµική και ψυχική πίεση ασκείται για κατανάλωση και
τόσο µικρότερα είναι τα επίπεδα καταστροφής του περιβάλλοντος. Συγχρόνως, όσο
µεγαλύτερες είναι οι εισοδηµατικές διαφορές τόσο µεγαλύτερος είναι ο ανταγωνισµός
και όσο αυξάνεται η ανισότητα, µειώνονται τα αποθέµατα και αυξάνονται τα χρέη, ως
αποτέλεσµα του ανταγωνισµού και της προσπάθειας να συγκρατηθεί το status σε
επίπεδα ώστε να µην είναι εµφανείς οι διαφορές. Πρόκειται για την λειτουργία του
«veblen effect» σύµφωνα µε το οποίο τα αγαθά επιλέγονται για την κοινωνική αξία
τους περισσότερο από ότι για τη χρησιµότητά τους. Όλο αυτό δείχνει να ενδυναµώνεται
όχι µόνο λόγω της απελευθέρωσης των αγορών αλλά και λόγω θεσµικών αλλαγών,
όπως στην περίπτωση των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, η ιδεολογία της ελεύθερης αγοράς
εισήγαγε

πρακτικές

όπως

η

εισαγωγή

των

ευέλικτων

µορφών

εργασίας,

ανασχηµατίζοντας την ίδια την έννοια, η οποία συνιστά θεµελιώδες νεωτερικό
χαρακτηριστικό ατοµικής αυτονοµίας και δηµιουργώντας συνακόλουθα κενά
προστασίας που ευνοούν µορφές εκµετάλλευσης και υποβάθµισης του εργατικού
δυναµικού. Ως εκ τούτου, η κουλτούρα που δηµιουργήθηκε έχει ως αποτέλεσµα την
µείωση της συµµετοχής στα εργατικά σωµατεία κάτι που ανατροφοδοτεί προοπτικά την
ένταση της ανισότητας, σύµφωνα µε τους συγγραφείς.
Και τώρα τι λοιπόν;
Μια στρατηγική για τη µείωση της ανισότητας σηµαίνει µετακίνηση του ισοζυγίου από
έναν διαχωριστικό, ατοµοκεντρικό καταναλωτισµό, λόγω του ανταγωνισµού θέσης,
προς µια ολοκληρωµένη και αξιακά εδραιωµένη κοινωνία, αφού η µεγαλύτερη ισότητα
συµβάλει την ανάπτυξη του δηµόσιου ήθους, του αισθήµατος του κοινωνικού ανήκειν,
της σηµασίας της έννοιας της πολιτειότητας ως ισότιµης και ανεµπόδιστης συµµετοχής
στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουν οι συγγραφείς
σύµφωνα µε τις παραπάνω διαπιστώσεις είναι ότι οι πλούσιες χώρες καταπολεµώντας
την ανισότητα στο εσωτερικό τους, µπορούν να δηµιουργήσουν τις συνθήκες να
καταπολεµηθεί η ανισότητα και σε διεθνές επίπεδο, αναδιατάσσοντας την πολιτική
οικονοµία και των διεθνών σχέσεων. Αυτό όµως που απαιτείται είναι ένας
µετασχηµατισµός των κοινωνιών και αυτό που φαίνεται να προτείνουν οι συγγραφείς
είναι στην πραγµατικότητα ένας ισόρροπος ολισµός (µε όρους Μουζέλη) institutional
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και capacity building. Μια ακολουθία ανατροφοδοτούµενων αλλαγών στην κατεύθυνση
της διεύρυνσης και ποιοτικής εµβάθυνσης της ισότητας ευκαιριών και της αναδιανοµής.
Με τη σειρά τους όλα αυτά µπορούν να διασφαλίσουν ακόµα και την οικονοµική
ανάπτυξη µεσοπρόθεσµα, σε άλλη κατεύθυνση όµως. Για παράδειγµα, τα υψηλά
επίπεδα ανισότητας καθιστούν απαραίτητη την επιπλέον χρηµατοδότηση για φυλακές
και σωφρονιστικά συστήµατα την ίδια στιγµή που αυτά τα χρήµατα θα µπορούσαν να
επενδυθούν στην παιδεία. Για να εφαρµοστούν όµως πολιτικές ενδυνάµωσης της
ισότητας πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη πολιτική βούληση και σίγουρα µια
διευρυµένη συναίνεση. Δεν έχει τόσο σηµασία µε ποιο τρόπο θα επιτευχθεί η ισότητα –
υπάρχουν παραδείγµατα χωρών που εφαρµόζουν διαφορετικές πολιτικές αλλά
επιτυγχάνουν υψηλά επίπεδα ισότητας, η Ιαπωνία µε το περιορισµένο κράτος και η
Σουηδία µε το εκτεταµένο κοινωνικό κράτος – αλλά το αν υπάρχει πολιτικό consensus
(και σύστοιχες διαδικασίες λήψης απόφασης) για να αντιµετωπιστεί η ανισότητα καθώς
και η απαραίτητη γνώση και κατανόηση των προβληµάτων που αυτή επιφέρει. Ακριβώς
αυτός είναι και ο τελικός στόχος του «The Spirit Level» κατά τους συγγραφείς του. Η
παροχή στοιχείων (evidence και επιχειρηµάτων) που µπορούν να θεµελιώσουν την
αναγκαιότητα µιας τέτοιας συναίνεσης. Μια από τα κάτω (bottom- up) συναίνεση,
αντιστικτικά µε την παράδοση των top- down κατασκευής καθεστώτων αληθείας.
Εύλογα µπορεί να αναρωτηθεί κανείς µε ποιον τρόπο θα επιτευχθεί η καταπολέµηση
της ανισότητας από τη στιγµή που τα συστήµατα κεντρικής διοίκησης κατέρρευσαν
καθώς δηµιουργούσαν µεγαλύτερες ανισότητες από τις σηµερινές και ο καπιταλισµός,
µέσω των ιδιωτικοποιήσεων, έχει οδηγήσει σε ακόµα υψηλότερα επίπεδα ανισότητας
λόγω του ατοµικισµού και του καταναλωτισµού. Οι λύσεις που προτείνουν οι
συγγραφείς του Spirit Level συµπεριλαµβάνουν τη δηµιουργία εταιριών που ανήκουν
στους εργαζοµένους τους, εταιριών βάσης που θα συνδυάζονται µε µεθόδους
συµµετοχικής διοίκησης. Θεωρώντας ότι οι µεγαλύτερες βελτιώσεις στην ποιότητα
ζωής δεν εξαρτώνται από µεγαλύτερη οικονοµική ανάπτυξη, η εστίαση πρέπει να γίνει
στην κοινότητα και στις σχέσεις των ανθρώπων και αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω
της ανάπτυξης και διάδοσης των εταιριών βάσης. Ας µην ξεχνάµε ότι σύµφωνα µε τους
Wilkinson και Pickett η σύγχρονη ανισότητα αναπτύσσεται επειδή η δηµοκρατία έχει
αποβληθεί από την οικονοµική σφαίρα. Η εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας στην εργασία,
η ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογίας και η ισχυρή πολιτική βούληση από κοινού
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µε την επιστηµονική γνώση, µπορούν να οδηγήσουν σε µια κοινωνία λιγότερο
ανταγωνιστική και καταναλωτική και περισσότερο ίση, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν
θα ικανοποιεί τις πολυποίκιλες ανάγκες της. Κάποια από τα οφέλη που επιφέρουν είναι
η κοινωνική χειραφέτηση, ο δηµοκρατικός έλεγχος των εισοδηµάτων, η αναδιανοµή, η
παραγωγικότητα, η ενίσχυση της αίσθησης του µέλους της κοινότητας και η
κοινωνικότητα. Όλα αυτά για να συντελεστούν πρέπει η κοινωνία να µην είναι αυστηρά
ιεραρχική και αυτό θα επιτευχθεί µε συνεχιζόµενη προσπάθεια που απαιτεί χρόνο,
συναινέσεις, θεσµικούς µετασχηµατισµούς και ισχυρή πολιτική βούληση, η οποία
µπορεί να δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες. Στο σηµείο αυτό ίσως εντοπίζεται
και η προφανέστερη αδυναµία του βιβλίου. Οι προτάσεις πολιτικής του δεν έχουν το
βαθµό τεκµηρίωσης, που θα ανέµενε κανείς µετά από µια αναντίλεκτα συγκροτηµένη
όσο και καινοτόµα ανάλυση της κατάστασης των πραγµάτων. Άλλοτε απροϋπόθετες
και

άλλοτε

οραµατικές

κάποιες

από

τις

συνιστώσες

της

προτεινόµενης

µεταρρυθµιστικής ατζέντας εκβάλλουν σε µια εµφανή αναντιστοιχία µε την ανάλυση
του Πραγµατικού. Η τελευταία θα µπορούσε και να αποδοθεί σε µια, λανθάνουσα,
αγωνία των συγγραφέων να ολοκληρώσουν µια µεγάλη αφήγηση κινούµενοι µεταξύ
ιστορικότητας και τροπικότητας.
Η έµφαση σε µια αναλυτική παρουσίαση των θεµατικών αξόνων, των εµπειρικών
ευρηµάτων και των όρων συγκρότησης του κεντρικού επιχειρήµατος, παρά στην
κριτική προσέγγιση του βιβλίου, αποτελεί συνειδητή επιλογή των υποφαινόµενων κι
αυτό γιατί θεωρούν ότι παρά την όχι σπάνια τάση για γενίκευση επί µερικών
συµπερασµάτων, την άνιση σχέση εµπειρικά θεµελιωµένων συµπερασµάτων και
τελικών προτάσεων πολιτικής αλλά και την προφανή αγωνία των συγγραφέων για την
συγκρότηση θεωρίας µεγάλης κλίµακας (η οποία σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργεί
υπονοµευτικά στην εδραίωση του επιχειρήµατος) το Spirit Level καινοτοµεί και
προκαλεί την αναδιάταξη των όρων διεξαγωγής µιας επίµονα επίκαιρης (και λόγω
κρίσης) συζήτησης. Δεν είναι βέβαιον ότι οι Wilkinson & Pickett πείθουν οριστικά ότι
ένας άλλος κόσµος είναι εφικτός. Και πώς θα µπορούσε να συµβεί αυτό άλλωστε στη
δεδοµένη καταιγιστική συγκυρία; Τεκµηριώνουν πολύ πειστικά όµως ότι ο δρόµος για
µια τέτοια επιλογή βρίσκεται πολύ µακριά από απλουστευτικούς διαφορικούς
διαµοιρασµούς που αρδεύονται από τον µονολογισµό της επικυρίαρχης οικονοµικής
ορθολογικότητας στην δηµόσια πολιτική και εκβάλλουν σε στρεβλά διλλήµατα τύπου
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«ανάπτυξη ή αναδιανοµή». Το Spirit Level δεν συµβάλλει απλά στη συζήτηση για την
αναγκαιότητα της αναδιανοµής των δηµόσιων αγαθών µε όρους θετικής διάκρισης
(positive discrimination). Στην πραγµατικότητα επιχειρεί να την ξανανοίξει,
αναδιατάσσοντας την ίδια την αφετηρία της και αυτό είναι το πιο σηµαντικό.
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