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Tο άρθρο εξετάζει την επιτυχία συντηρητικών εθνολαϊκιστικών κοµµάτων σε
αρκετά δυτικοευρωπαϊκά κράτη ως ένα αντιφατικό φαινόµενο. Mελετώντας τα
ιδεολογικά, οργανωτικά και κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά αυτών των
κοµµάτων, εντοπίζονται δύο βασικές αντινοµίες που τα διατρέχουν. Πρόκειται
για τον συνδυασµό µιας αντιελιτιστικής κριτικής που δίνει έµφαση στην
ολιγαρχική φύση των σύγχρονων δηµοκρατικών συστηµάτων, µε προτάσεις
επιλεκτικών πολιτικών αλληλεγγύης που συνεπάγονται κοινωνικούς
αποκλεισµούς, καθώς και µε προτάσεις εκδηµοκρατισµού που συνοδεύουν τις
ιεραρχικές εσωτερικές δοµές και τις αυταρχικές κοινωνικές αξίες οι οποίες
είναι αντίθετες προς το σεβασµό της διαφορετικότητας. Tο άρθρο αξιολογεί,
επίσης, την επίδραση των θεσµικών παραγόντων αλλά και του πολιτικού
περιβάλλοντος όσον αφορά στην απήχηση του εθνολαϊκισµού. Tέλος,
εξετάζονται τα όρια της λαϊκιστικής επίδρασης, τα αποτελέσµατα
‘µπούµερανγκ’ που προκαλεί ο πληθωρισµός εκλογικών υποσχέσεων από τα
αντισυστηµικά κόµµατα όταν αυτά αποκτήσουν την εξουσία, καθώς και η
υποστήριξη από τα κόµµατα αυτά της δηµοκρατικής φύσης του καθεστώτος
παρά τη δυσπιστία τους στις αρχές της αντιπροσώπευσης. Aποτέλεσµα του
γεγονότος αυτού είναι ότι ο συστηµικός κίνδυνος που συνεπάγεται ο
σύγχρονος εθνολαϊκισµός δεν είναι δυνατόν να ταυτιστεί µε τον
αποσταθεροποιητικό ρόλο των ακροδεξιών κινηµάτων του µεσοπολέµου.

1. Εισαγωγή: από τον λαϊκισµό ως παθολογία στις εµπειρικές του
διαστάσεις
Αρκετοί σχολιαστές και αναλυτές ξαφνιάστηκαν από την επιτυχία των
εθνολαϊκιστικών κοµµάτων στη Δυτική Ευρώπη κατά τις δύο τελευταίες
δεκαετίες, σε κράτη όπως η Αυστρία (µε το Φιλελεύθερο Κόµµα Αυστρίας
FPÖ, παρεµπιπτόντως ένα από πριν καλά εδραιωµένο µικρό κόµµα), η
Γαλλία (µε το Εθνικό Μέτωπο), η Ελβετία (µε το Ελβετικό Λαϊκό Κόµµα,
που είναι πλέον το πρώτο κόµµα σε ψήφους και σε έδρες στο
οµοσπονδιακό κοινοβούλιο), η Ολλανδία µε τη Λίστα Πιµ Φορτούιν (που
µάλλον κατέρρευσε µετά τη δολοφονία του αρχηγού της), αλλά και σε
περιοχές εθνικών κρατών όπως η περιφερειακή Λίγκα του Βορρά στην
Ιταλία ή το Φλαµανδικό Μπλοκ στο Βέλγιο.1
Όµως ο λαϊκισµός δεν είναι σε καµία περίπτωση καινούριο φαινόµενο: οι
ιστορικές του ρίζες πάνε βαθειά (Canovan 1981), γνώρισε αρκετές εθνικές
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εκφάνσεις στο παρελθόν (Ionescu και Gellner 1969), αλλά προέκυψε και από
τη διεθνή συνεργασία.2 Στα Βαλκάνια και στην ‘ηµι-περιφέρεια’ της Νότιας
Αµερικής, µεγάλα λαϊκιστικά κινήµατα έπεισαν ως οχήµατα της αντιολιγαρχικής διαµαρτυρίας και επανειληµένα πέτυχαν να αποκτήσουν
πρόσβαση στην κυβέρνηση µε δηµοκρατικά µέσα (Mouzelis 1986). Πιο
πρόσφατα, ο Adam Przeworski (1995: 191) τόνισε µε πιο προκλητικό τρόπο
τους παραλληλισµούς µεταξύ Λατινικής Αµερικής και Ανατολικής-Κεντρικής
Ευρώπης σχετικά µε λαϊκιστικές πολιτικές στη φάση µετάβασης στη
δηµοκρατία.3
Η έννοια ‘λαϊκισµός’ αντιµετωπίζεται µε προκατάληψη, ώστε σήµερα να
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής ρητορικής. Έχοντας
εξοµειωθεί µε παθολογία, ο λαϊκισµός έχει φορτωθεί αρκετούς αρνητικούς
συνειρµούς, ώστε η χρήση αυτού του όρου για αναλυτικούς σκοπούς να
καθίσταται ιδιαίτερα λεπτή. Συνήθως απεικονίζει ένα είδος ασθένειας: πέρα
από το να αναφέρεται απλώς και µόνο σε ένα κοινωνικό φαινόµενο,
συσχετίζεται µε ένα πολιτικό και ηθικό πρόβληµα (Canovan 1981: 300· 1999:
2). Είναι ενδιαφέρον, όµως, ότι ενώ 49% των ερωτώµενων σε µια γαλλική
δηµοσκόπηση της SOFRES το Φεβρουάριο του 1995 είχαν εκφράσει
αρνητική άποψη για το λαϊκισµό (πιθανώς οι περισσότεροι αντανακλώντας
απλώς τους όρους της πολιτικής αντιπαράθεσης),4 16% είχε θετικά
αισθήµατα (πιθανώς θεωρώντας τον όρο ως ένα από το λεκτικά όπλα των
αντιπάλων τους) και 35% δεν είχε καµία άποψη, ιδίως µεταξύ των
ψηφοφόρων του Εθνικού Μετώπου, όπου αυτό το ποσοστό έφτανε το 43%
(Grunberg 1998:122). Για τους τελευταίους, ο ‘λαϊκισµός’ φαίνεται ότι δεν
σηµαίνει πολλά ως πολιτική κατηγορία. Επιπλέον, αν και οι υψηλότερες
κοινωνικές οµάδες απέδωσαν, όπως αναµενόταν, λαϊκιστική συµπεριφορά
σε ηγέτες όπως τον Jean-Marie Le Pen ή τον Bernard Tapie, για τους
εργάτες, ο τότε πρωθυπουργός Edouard Balladur έµοιαζε πολύ περισσότερο
λαϊκιστής από τον Le Pen ή τον Robert Hue, τον ηγέτη του Κοµουνιστικού
Κόµµατος (Grunberg 1998: 124). Φαίνεται πως η αναφορά στον λαϊκισµό
επιτρέπει πρώτα από όλα τον στιγµατισµό των αντιπάλων κάποιου, όποιοι κι
αν είναι αυτοί.5
Καθώς λοιπόν οι κατηγορίες περί λαϊκισµού αποτελούν µέρος των
λεκτικών επιθέσεων µεταξύ των πολιτικών κοµµάτων, η µελέτη του
** Kαθηγητής Πολιτικής Eπιστήµης, Institut d’Etudes Politiques et Internationales,
Πανεπιστήµιο Λωζάνης.
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λαϊκισµού αναµφίβολα απαιτεί µια επιπλέον προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί
η αναγκαία κοινωνιολογική απόσταση και επιστηµονική αντικειµενικότητα.
Αυτό φαίνεται να είναι η ελάχιστη συνθήκη για να αποσπασθεί η µελέτη
από κοινότοπες ετικέτες, είτε αυτές χρησιµοποιούνται από τα κόµµατα στις
διαµάχες τους είτε από δηµοσιογράφους στις στήλες των εφηµερίδων.
Όµως, οι αναλυτές έρχονται αντιµέτωποι µε άλλη µια όψη της έννοιας του
λαϊκισµού, πέρα από την πολεµική του σηµασία: την πολυσηµία του. Δεν
υπάρχει επιστηµονική οµοφωνία για οποιοδήποτε ορισµό του λαϊκισµού
(Canovan 1981: 175). Είναι αλήθεια ότι και άλλες κλασικές πολιτικές
έννοιες και προσδιορισµοί είναι ασαφείς και πολυδιάστατοι: αρκεί να
σκεφτεί κανείς όρους όπως δηµοκρατία και δηµοκρατικός, φιλελευθερισµός
και φιλελεύθερος, σοσιαλισµός και σοσιαλιστής. Όµως κάποιος θα
µπορούσε να αναγνωρίσει

στις

έννοιες

αυτές

έναν νοµιναλιστικό

προσδιορισµό: κινήµατα και κόµµατα διεκδικούν κάποια από αυτά τα
χαρακτηριστικά, ενώ ο λαϊκισµός χρησιµοποιείται κυρίως µε αρνητικό
τρόπο, για να υποδηλωθεί ότι κάποιος υπερτερεί των (λαϊκιστών) πολιτικών
του αντιπάλων.6 Από όσο γνωρίζω, η µόνη οργάνωση που έχει ανοιχτά
ταυτισθεί µε το λαϊκιστικό προφίλ ανήκει στο απώτερο παρελθόν: οι Ρώσοι
Narodniki (Λαϊκιστές) στη δεκαετία του 1870, µια οµάδα ορθοδόξων και
σλαβόφωνων διανοουµένων που αντιτίθονταν στη δυτικοποίηση και
υπερασπίζονταν την επιστροφή σε παραδοσιακές αγροτικές αρετές (Hermet
1997: 37).
Οι θεωρίες του λαϊκισµού δεν συµφωνούν ούτε µε τα χαρακτηριστικά
της λαϊκιστικής ιδεολογίας, ούτε µε τις συνθήκες δηµιουργίας και τις
κοινωνικές βάσεις του λαϊκισµού. Για αυτό το λόγο ο Peter Wiles (1969)
παρουσίασε τον λαϊκισµό ως ένα ‘σύνδροµο’. Αν και ένας τέτοιος
χαρακτηρισµός µπορεί να είναι βολικός, αντανακλά µια µορφή παραίτησης
της

διανόησης

απέναντι

στην

πολυπλοκότητα

του

υπό

εξέταση

αντικειµένου. Κρίνοντας λοιπόν από τις θεωρητικές αµφισηµίες του
λαϊκισµού, θα πρέπει κανείς είτε να εκτοπίσει την έννοια αυτή από την
επιστηµονική ορολογία ή, ακόµα καλύτερα, να δοκιµάσει να βρει κάποιους
κοινούς παρονοµαστές στους διάφορους τύπους λαϊκισµού, ώστε να
υπάρξει η απαραίτητη εννοιολογική αποσαφήνιση για τη χρήση του
‘λαϊκισµού’ ως αναλυτικού εργαλείου. Έχοντας επιλέξει αυτό τον δύσκολο
δρόµο, προτείνω να αναγνωρίσουµε τρεις µεγάλες διαστάσεις του
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λαϊκισµού, που την ίδια στιγµή προσφέρουν χρήσιµες πληροφορίες σχετικά
µε την αµφιθυµία του ως πολιτικό φαινόµενο.
2. Τι µας αποκαλύπτει η λαϊκιστική ιδεολογία για τις αντιφάσεις του
λαϊκισµού;
Ας αρχίσουµε µε ό,τι µπορούµε να ξεχωρίσουµε πιο εύκολα, δηλαδή
κάποια κοινά ιδεολογικά χαρακτηριστικά του λαϊκισµού, όπως αυτά
προκύπτουν είτε από τις κουβέντες απλών ανθρώπων7 είτε από τους πιο
λεπτοµερειακούς

και

στρατηγικά

προσανατολισµένους

λόγους

των

πολιτικών οργανώσεων. Διαµαρτυρίες και διεκδικήσεις που έδωσαν λαβή σε
πικρία και παράπονα και που ανέδειξαν οργανωµένες εκφράσεις λαϊκιστικής
φύσης, εµφανίζονται κατά επαναλαµβανόµενα κύµατα, αν και µπορεί να
προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές οµάδες. Ένα τέτοιο εγχείρηµα
διευκολύνει την αποκάλυψη κάποιων χαρακτηριστικών που είναι κοινά σε
αυτό που µπορούµε να ονοµάσουµε λαϊκιστικό κώδικα. Γι’ αυτόν τον σκοπό
προτείνω να επιστρέψουµε στην αντίληψη του λαϊκισµού από το Laclau
(1982). Δεν χρειάζεται να συµφωνεί κανείς µε τις ιδεολογικές προτιµήσεις
του Laclau (είναι πεπεισµένος για τις αρετές του σοσιαλισµού ως του πιο
ευγενούς τύπου λαϊκισµού), να νιώθει άνετα µε τη µαρξιστική του διάλεκτο,
εµπνευσµένη από τη δυσνόητη φρασεολογία του Louis Althusser, ή να είναι
πλήρως ικανοποιηµένος µε την αρκετά αφηρηµένη στρουκτουραλιστικής
έµπνευσης ανάλυσή του. Έχει πάντως ενδιαφέρον στην ανάλυση του
Laclau το επιχείρηµα περί της ιδιαιτερότητας µιας ‘λαϊκο-δηµοκρατικής
έγκλησης’,

σύµφωνα

µε

την

οποία

η

µεγάλη,

οµοιόµορφη

και

αδιαφοροποίητη οµάδα του ‘λαού’ -του οποίου οι αντιφάσεις αποσιωπώνται
για προφανείς λόγους µαζικής κινητοποίησης8- εναντιώνεται σε ένα ‘άρχον
συγκρότηµα’ (power block), όποια κι αν είναι η σύνθεσή του.9 Ο Laclau
τονίζει την απελευθερωτική δυναµική αυτής της ρητορικής: τη συναρθρώνει
σε αντικειµενικές κοινωνικές διαιρετικές τοµές και προσπαθεί να πείσει
τους αναγνώστες ότι οι κυριαρχούµενες οµάδες θα είχαν κάθε συµφέρον
να κατέφευγαν σε αυτή. Όσο αµφιλεγόµενα κι αν είναι αυτά τα
συµπεράσµατά του, ο Laclau ορθά υποδεικνύει το κύριο καθοριστικό
γνώρισµα του λαϊκιστικού λόγου, όποια κι αν είναι η συνάρθρωσή του
(επαρκής ή όχι) µε ‘αληθινά’ κοινωνικά γεγονότα (για παράδειγµα δεν έχει
σηµασία αν µια ‘κυρίαρχη ιδεολογία’ υπάρχει ή όχι, από τη στιγµή που έχει
κατασκευαστεί συµβολικά ως τέτοια στον λαϊκιστικό λόγο).
4

Ο Laclau φτάνει έτσι να αναγνωρίσει έναν ενδιαφέροντα συνδυασµό,
τυπικό της λαϊκιστικής αντίληψης: την επιδίωξη για πολιτική συµµετοχή,
συνυφασµένη µε µια ανταγωνιστική αντίληψη για τις ελίτ, όποιες κι αν
αυτές τυγχάνει να είναι (πολιτικές, οικονοµικές, πολιτιστικές κ.λπ.). Ένα
επίσης ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι µια ανάλογη αντίληψη µοιράζεται και
ένα

µέρος

της

δηµοκρατικής

θεωρίας:

οι

περισσότερες

θεωρίες

συµµετοχικής δηµοκρατίας (π.χ. Barber 1990· Berry 1989· Graham 1986)
ακολουθούν µια επιχειρηµατολογία αρκετά όµοια µε εκείνη του λαϊκιστικού
λόγου. Εδώ συµφωνώ απόλυτα µε τη Margaret Canovan (1999: 15), η οποία
έγραφε ότι
‘[...] πολλά από τα θέµατα του λαϊκισµού είναι παραδόξως οικεία σε
οποιονδήποτε θεωρητικό της πολιτικής [...] όπως και στις θεωρίες
περί

συµµετοχικής

ριζοσπαστικά

δηµοκρατίας

κινήµατα

της

που

δεκαετίας

αναδείχθηκαν
του

1960

και

από

τα

έκτοτε

κυριάρχησαν στη φιλοσοφική συζήτηση του θέµατος’.10

Οι θεωρητικοί της συµµετοχικής δηµοκρατίας, όµω,ς ‘δίνουν πολύ λίγη
ή καθόλου σηµασία στις λαϊκιστικές προσπάθειες να κινητοποιήσουν το
λαό’ (Canovan 1999:2 ), πιθανώς επειδή οι περισσότεροι από αυτούς δεν
έχουν σοβαρή εξοικείωση µε την πρακτική πολιτική δράση ή επειδή ο
σκοπός του λαϊκισµού δεν τους είναι ιδιαίτερα συµπαθής.
Ο ορισµός του Laclau για τη λαϊκιστική ιδεολογία επιτρέπει τη διάκριση
µεταξύ λαϊκιστικών κινηµάτων και άλλων δυνάµεων που απευθύνουν
έκκληση στον λαό. Αν και η αναφορά στον λαό είναι κοινή σε διάφορα
πολιτικά ιδιώµατα, δεν ακολουθείται αναγκαστικά από την αποκήρυξη της
εξουσίας µιας µικρής οµάδας ελίτ. Επειδή το να παρουσιάζεται ένα κόµµα
ως ο αντιπρόσωπος του ‘λαού’ είναι µια απολύτως ορθολογική πρακτική
µεγιστοποίησης της ψήφου, έχουν εξαπλωθεί στις δηµοκρατίες µας τα
‘πολυσυλλεκτικά’ κόµµατα, σύµφωνα µε τον πολύ γνωστό όρο του Otto
Kirchheimer (1966) (τα οποία επιπλέον συχνά στη συντηρητική τους εκδοχή
φέρουν την ονοµασία ‘Λαϊκά Κόµµατα’). Αν και ακόµα υπό την επιρροή της
θεωρίας τού ‘τέλους της ιδεολογίας’ που κυριαρχούσε στη δεκαετία του
1960, τα συµπεράσµατα του Kirchheimer θα µπορούσαν να βρουν επίσης
υποστήριξη σε πιο αφηρηµένες προσεγγίσεις της ορθολογικής επιλογής
(rational choice), τονίζοντας την ανάγκη των κοµµάτων να προσελκύουν τον
µετριοπαθή µέσο ψηφοφόρο (Downs 1957). Τα πιο πολλά ‘πολυσυλλεκτικά’
κόµµατα µετατράπηκαν εν τω µεταξύ σε ‘κόµµατα-καρτέλ’ (Katz/Mair 1995),
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έχοντας καταφέρει να προσελκύουν κρατικούς πόρους χάρη στην
παρατεταµένη παραµονή τους στην εξουσία και να ενισχύουν έτσι την
εκλογική τους βάση, µοιράζοντας µε πελατειακό τρόπο ιδιωτικά αγαθά σε
ψηφοφόρους.11 Πολυσυλλεκτικά και κόµµατα-καρτέλ αυτοπροσδιορίζονται
πλέον ως υπέρµαχοι της συναίνεσης, καθώς σκοπεύουν να εξασφαλίσουν
ένα διαταξικό ακροατήριο. Είναι εποµένως πιο µετριοπαθή κι έχουν
ευρύτερη εκλογική βάση από τα λαϊκιστικά κόµµατα.12 Αντιθέτως, τα
λαϊκιστικά κόµµατα έχουν µεγαλύτερη επιτυχία όταν τα κόµµατα-καρτέλ
αρχίζουν να χάνουν την καθολικότητά τους και εξοµοιώνονται µε οµάδες
συµφερόντων που θυσιάζουν το κοινό καλό προς όφελος αποκλειστικών
προνοµίων που απολαµβάνει ο στενός κύκλος εκείνων που έχουν
διαπλοκές µε την εξουσία.
Η αναγνώριση ενός ελάχιστου ιδεολογικού υπόβαθρου, κοινού σε όλους
τους λαϊκισµούς, δεν είναι φυσικά αρκετή, κυρίως επειδή συνεπάγεται τον
κίνδυνο εξοµοίωσης πολύ διαφορετικών φαινοµένων. Είναι άλλωστε
γνωστό ότι ο λαϊκισµός µπορεί να εντοπιστεί σε διάφορα σηµεία του άξονα
Αριστεράς-Δεξιάς. Ο Pierre Birnbaum (1979) για παράδειγµα, έδειξε ότι η
αντίθεση στην κυριαρχία των ‘les gros’ στη Γαλλία ήταν κοινή στην
κοµµουνιστική αριστερά και την εθνικιστική άκρα δεξιά. Στο εξής θα
εστιάσω στα κεντρικά ιδεολογικά γνωρίσµατα των λαϊκιστικών δυνάµεων
που έχουν τη µεγαλύτερη απήχηση στην Ευρώπη σήµερα, στις δεξιές
λαϊκιστικές δυνάµεις,13 που λέγονται και ‘εθνολαϊκιστικές’ (nationalpopulist). Ο λόγος τους δεν είναι µόνο αντι-ελιτιστικός ή απλώς
αναµεµιγµένος µε ξενοφοβία και ηθικολογία, όπως µπορεί να φαίνεται µε
µια πρώτη µατιά. Ένα αξιοπρόσεκτο κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ο

πληθωρισµός υποσχέσεων (overpromising)14 σε δύο πεδία: στο πεδίο του
εκδηµοκρατισµού και στο πεδίο της ασφάλειας, κάθε ένα χωρισµένο µε τη
σειρά του σε δύο διαστάσεις. Ο πληθωρισµός υποσχέσεων είναι τυπικό
γνώρισµα µιας ‘αντιπολιτευτικής κουλτούρας’ και καθόλου συµβατός µε την
άσκηση εξουσίας που συχνά απαιτεί πραγµατισµό, είτε λόγω της ελλείψεως
διαθεσίµων πόρων για την εκπλήρωση των υποσχέσεων είτε λόγω των
αναπόφευκτων συµβιβασµών που απαιτούνται στη λήψη των αποφάσεων. Ο
πληθωρισµός υποσχέσεων φυσικά δεν περιορίζεται στους λαϊκιστές: µπορεί
κανείς να θυµηθεί ότι οι θεωρίες για την κρίση της διακυβέρνησης (Crozier
et al. 1975) που προκαλείται από κυβερνητική υπερφόρτωση, απέδιδαν τις
δυσλειτουργίες των δηµοκρατιών µας στις ανεύθυνες πράξεις των
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κοµµάτων συνολικά, τα οποία προσπαθούσαν να µεγιστοποιήσουν τις
ψήφους τους στον εκλογικό ανταγωνισµό. Η ίδια αιτία αναφέρεται και ως
πηγή δηµιουργίας ενός παράλληλου νεο-κορπορατιστικού κυκλώµατος,
αποτελούµενου από τις µεγάλες οµάδες συµφερόντων, στο οποίο κάθε
οµάδα θα έχει την αποκλειστικότητα στην αντιπροσώπευση και θα είναι
δοµηµένη ιεραρχικά. Έτσι οι ηγεσίες τους δεν θα ανησυχούν πια για τον
κίνδυνο ‘αποχώρησης’ (exit) και ‘διαφωνίας’ (voice) των µελών και θα είναι
πιο ελεύθερες να φτάσουν σε ρεαλιστικούς συµβιβασµούς (Lehmbruch
1977). Ωστόσο, µπορεί κανείς να περιµένει οι θεσµοί λαϊκιστικής
έµπνευσης, όπως η άµεση δηµοκρατία, να επιδεινώνουν τις συνέπειες
εξαιτίας του πληθωρισµού υποσχέσεων, είτε παρακάµπτοντας τους
‘θυρωρούς’ του συστήµατος (gate-keepers) είτε προτρέποντας τους
ψηφοφόρους να αµφισβητούν τις ρυθµίσεις των ελίτ (Papadopoulos 1995)
παίζοντας τον ρόλο ‘παικτών αρνησικυρίας’ (veto players). Δεν προκαλεί
µεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι οι λαϊκιστές δυσκολεύονται να υπακούουν
στους

περιορισµούς

της

υπεύθυνης

διακυβέρνησης.

Όταν

τους

αντιµετωπίζουν, κινδυνεύουν να χάσουν αρκετή από τη λάµψη τους και
αναγκάζονται τότε να αναζητήσουν εναλλακτικές στρατηγικές, ώστε να
αντισταθµίσουν

τις

απώλειές

τους

και

να

εξασφαλίσουν

την

‘καθηµερινοποίηση’ (Veralltäglichung) της εξουσίας τους. Αυτή είναι,
παρεµπιπτόντως,

µια

πιθανή

εξήγηση

γιατί

οι

αυτοαποκαλούµενοι

αντιπελατειακοί λαϊκιστές µετατρέπονται µε τη σειρά τους συχνά σε
πάτρωνες µόλις έρθουν στην εξουσία.
Ο

πληθωρισµός

υποσχέσεων

αφορά

πρωτίστως

το

πλεόνασµα

δηµοκρατίας που προσπαθεί να προσφέρει ο λαϊκισµός.15 Αυτό µου
επιτρέπει να αναλύσω περισσότερο την ιδέα µιας συγκεκριµένης ‘λαϊκoδηµοκρατικής έγκλησης’ που παρουσιάστηκε από τον Laclau. Μπορούµε να
πούµε ότι βασίζεται πρώτα στη διάγνωση συµπτωµάτων και ακολούθως σε
ένα πρόγραµµα που περιέχει τις θεραπείες (Gamson 1988).
Ας έρθουµε πρώτα στη διάγνωση: οι λαϊκιστές δεν θα διαφωνούσαν µε
τη θεωρία των Katz και Mair για τη µετατροπή των παραδοσιακών κοµµάτων
σε καρτέλ. Άλλωστε, µε τη σειρά της αυτή η θεωρία παρουσιάζει
οµοιότητες

µε

παλιότερα

επιχειρήµατα

(αν

και

λιγότερο

συστηµατοποιηµένα και µε περισσότερο πάθος διατυπωµένα) γύρω από την
‘προδοσία των ελίτ’, όπως είναι η καταγγελία των κοµµατικών ολιγαρχιών
από τον Roberto Michels ή η ανάλυση του Moisei Ostrogorski για τον έλεγχο
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και τον καθορισµό των θεµάτων της πολιτικής ηµερήσιας διάταξης από τα
λεγόµενα ‘omnibus’ πολιτικά κόµµατα.

Αν και

το

επιχείρηµα του

µετασχηµατισµού ορισµένων κοµµάτων σε ένα είδος κρατικών παραγόντων
είναι ενδιαφέρον, παραµένει δύσκολο να τεκµηριωθεί εµπειρικά.16 Όµως,
αυτό που έχει σηµασία εδώ δεν είναι αν κάποιες ‘συµπαιγνιακές
συναλλαγές’ (transactions collusives) (Dobry 1986) πραγµατικά λαµβάνουν
χώρα µεταξύ των ελίτ που φιλοδοξούν να ‘µοιραστούν την πίτα’ εις βάρος
τρίτων, παρότι αρκετά ευρέως προβεβληµένα σκάνδαλα διαφθοράς
συνέβαλαν πολύ στην αύξηση της αξιοπιστίας αυτών των επιχειρηµάτων. Οι
λαϊκιστές κατασκευάζουν µε επιτυχία ένα ‘πολιτικό θέαµα’ (Edelman 1988),
στο οποίο οι αρετές του κοινού ανθρώπου (φρόνηση, ειλικρίνεια κ.λπ.)
αντιπαραβάλλονται µε τα ελαττώµατα και τα πάθη των διαχειριστών της
εξουσίας (στη χειρότερη περίπτωση εγωισµός και πλεονεξία, στην
καλύτερη ανικανότητα).
Και τώρα ας περάσουµε στη θεραπεία: αυτή βρίσκεται, λογικά, στην
κατάργηση

κάθε

διαµεσολάβησης

µεταξύ

των

πολιτών

και

των

κυβερνώντων, µια αντίληψη για τη δηµοκρατία που είναι επίσης καλά
ριζωµένη στην πολιτική θεωρία. Αξιόπιστη κυβέρνηση για το λαό µπορεί να
είναι µόνο η κυβέρνηση από το λαό, επιµένουν οι λαϊκιστές. Βαθιά
δύσπιστοι προς την αντιπροσώπευση, οι λαϊκιστές οικειοποιούνται το
γαλλικό ρητό ‘κανείς δεν εξυπηρετείται ποτέ καλύτερα παρά από τον εαυτό
του’ και προτείνουν ισχυρότερο έλεγχο πάνω στους κυβερνώντες ως
αντίδοτο στην έλλειψη εµπιστοσύνης απέναντί τους.17 Καθώς ζούµε σε µια
περίοδο που οι δηµοσκοπήσεις ανιχνεύουν όλο και περισσότερο αισθήµατα
‘αποξένωσης’, η δυσπιστία φαίνεται να είναι ο κανόνας: κατεστηµένα
κόµµατα, θεσµοί και ελίτ όλο και περισσότερο κρίνονται αναξιόπιστα στο
σύνολό τους. Και πάλι αυτός ο τρόπος σκέψης δεν απέχει πολύ από τους
θεωρητικούς προβληµατισµούς, όπως στην οικονοµία για τις ενδεχόµενες
εντάσεις µεταξύ ‘αντιπροσωπευόµενων και αντιπροσώπων’ (principal-agent
problems)

ή

στην

κοινωνιολογία

για

τη

‘µετάθεση

στόχων’

(goal

displacement) των οργανώσεων. Οι λαϊκιστές, όµως, έχουν επιπλέον µια
έτοιµη

λύση

να

προτείνουν:

περισσότερη

διαφάνεια

ή,

καλύτερα,

‘καθαρότητα’ -όπως ο Taguieff (1996: 222) το θέτει σχετικά µε τη ρητορική
του Le Pen- που πρωτίστως σηµαίνει ‘εκκαθάριση’ των κοινωνιών από τις
διεφθαρµένες και ανίκανες ελίτ.
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Ερχόµενοι τώρα στην προσφορά ασφάλειας, τυπική για εθνικιστικά και
παραδοσιοκρατικά κινήµατα, αυτή δεν έχει πάντα κοινά σηµεία µε την
λαϊκο-δηµοκρατική έγκληση του Laclau, αν και σχετίζεται µε την

περιεκτικότητα του λαϊκιστικού σχεδίου. Το τελευταίο υπόσχεται την
επιστροφή σε έναν τύπο ‘Gemeinschaft’ (κοινότητας): το άγχος και οι
συγκρούσεις που προκαλούνται από τη σύγχρονη ζωή (σήµερα για
παράδειγµα από τον µεταφορντισµό ή την παγκοσµιοποίηση, που απαιτούν
υψηλότερου επιπέδου τεχνολογικές ικανότητες και γνώση, αν και αυτές
είναι

άνισα

κατανεµηµένες),

θα

εκλείψουν,

καθώς

πρόκειται

για

εξιδανικευµένες φαντασιακές κοινότητες που πρέπει να είναι πολιτισµικά
οµοιογενείς (in-group) και εξαγνισµένες και ως εκ τούτου να σέβονται τις
παραδόσεις. Σε κάποιες τουλάχιστον από τις εκφάνσεις του –όπως στον
γαλλικό ‘αριστερολεπενισµό’- ο λαϊκισµός συνδυάζει την αλληλεγγύη µέσα
στην οµάδα µε τον αποκλεισµό ενός ‘out-group’, είτε αυτό αποτελείται από
µετανάστες, είτε από κοινωνικές κατηγορίες που φέρουν το στίγµα να
θεωρούνται

από

τη

rider/Trittbrettfahrer)

φύση
ή

τους

φορείς

ύποπτες

ως

αποκλίνουσας

‘λαθρεπιβάτες’

(free

συµπεριφοράς

(π.χ.

‘παρασιτικοί’ Νότιοι Ιταλοί ή Βαλόνοι στην περίπτωση των τοπικιστικών
κοµµάτων,

ναρκοµανείς,

εφευρίσκονται

γιατί

δεν

οµοφυλόφιλοι
πρέπει

κ.λπ.).

ορισµένες

Διάφοροι

κοινωνικές

λόγοι

οµάδες

να

απολαµβάνουν κρατική προστασία: όχι µόνο δεν θεωρείται επαρκής η
συνεισφορά τους στη συλλογική πρόνοια (µέσω συµµετοχής στην εργασία,
στη φορολογία κ.λπ.), αλλά θεωρείται επιπλέον ότι προσπαθούν να
ιδιοποιηθούν παροχές

και

να οικειοποιηθούν τα µέτρα κοινωνικής

προστασίας για καθαρά ίδιους σκοπούς. Ο λαϊκισµός γίνεται τότε φορέας
καταγγελίας άνοµων προνοµίων που κάποιοι απολαµβάνουν αδικαιολόγητα.
Ανεξάρτητα αν αυτοί είναι µέλη της ελίτ, γραφειοκράτες, ξένοι ή
ναρκοµανείς, το ζήτηµα είναι ότι δεν βρίσκονται στη θέση που τους αρµόζει
στο σύστηµα κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς λαµβάνουν περισσότερα από
τον µέσο, σκληρά εργαζόµενο πολίτη, ενώ στην πραγµατικότητα θα έπρεπε
να λαµβάνουν λιγότερα.
Η προσφορά αποκλειστικών µορφών αλληλεγγύης και προστασίας είναι
το πρώτο συγκολλητικό στοιχείο της Gemeinschaft. Διαφαίνεται καθαρά
στον όρο ‘σοβινισµός πρόνοιας’ (welfare chauvinism) του Herbert Kitschelt
(1995) που αξίζει εδώ να αναλυθεί. Ο Kitschelt χωρίζει τη ριζοσπαστική
δεξιά στη Δυτική Ευρώπη σε τρεις τύπους:
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-Στη νέα ριζοσπαστική δεξιά (σε Γαλλία, Δανία, Νορβηγία και Βέλγιο)
που χαρακτηρίζεται από συνδυασµό νεοφιλελεύθερων, ξενοφοβικών και
κοινωνικά συντηρητικών αντιλήψεων. Αυτό το κοµµάτι του λαϊκιστικού
φαινοµένου εµφανίζεται, κατά τον συγγραφέα, ως µια αντίδραση στην
άνοδο

κινηµάτων

της

νέας

αριστεράς

(left-libertarian),

τα

οποία

υπερασπίζονται την προσωπική χειραφέτηση χάρη στην εξάπλωση των
µηχανισµών πολιτικής συµµετοχής σε κοινωνίες µε αυξηµένη ισότητα και
πολυπολιτισµικό χαρακτήρα.18
-Στον αντικρατικό λαϊκισµό (Αυστρία και Λίγκα του Βορρά στην Ιταλία),
όπου το νεοφιλελεύθερο πιστεύω είναι πάντα παρόν, αλλά δεν συνοδεύεται
από ξενοφοβικές και κοινωνικά συντηρητικές αντιλήψεις (κάτι που όµως
δεν ισχύει πια).
-Στον λαϊκισµό του ‘σοβινισµού πρόνοιας’ (ενσαρκωνόταν κυρίως στη
Γερµανία από τους Republikaner), όπου η ξενοφοβία και ο κοινωνικός
συντηρητισµός συνδυάζονται µε θέσεις υπέρ ενός κράτους πρόνοιας που
θα λειτουργεί σύµφωνα µε το αξίωµα της ‘εθνικής προτιµήσεως’
(προτεραιότητα θα δίνεται στα αιτήµατα των πολιτών της χώρας και µετά σ’
εκείνα των µεταναστών).
Σχεδόν δέκα χρόνια µετά, η παραπάνω τυπολογία υπερεκτιµά πια τη
νεοφιλελεύθερη διάσταση του λαϊκισµού εις βάρος του στοιχείου του
σοβινισµού πρόνοιας, ο οποίος εµφανίζεται ως υπολειµµατική κατηγορία,
χαρακτηριστική ενός µόνο κόµµατος, µάλιστα µεταξύ των λιγότερο
επιτυχηµένων. Όµως το σηµείο αυτό είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες
πλευρές της ανάλυσης του Κitschelt. Ο Κitschelt θεωρεί ότι η φόρµουλα που
επιτρέπει στον δεξιό λαϊκισµό να έχει αντίκτυπο είναι ο κάπως περίεργος
συνδυασµός οικονοµικού φιλελευθερισµού και πολιτισµικού αυταρχισµού.
Όµως στοιχεία πρόνοιας και κοινωνικής δικαιοσύνης αποτελούν επίσης
µέρος των συστατικών αυτής της φόρµουλας (Immerfall 1988: 255). Η
υπεράσπιση της κοινωνικής πρόνοιας δεν είναι πάντα µια θετική αξία στον
εθνολαϊκιστικό λόγο. Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα
κόµµατα ή ακόµα και µέσα στα κόµµατα, µεταξύ ρευµάτων, µερών του
εκλογικού σώµατος κ.λπ. O εθνολαϊκισµός υποδηλώνει τουλάχιστον µια
αρνητική ερµηνεία της κοινωνικής αλληλεγγύης, περιχαρακώνοντας τον
κύκλο εκείνων που δικαιούνται κοινωνικά προνόµια σ’ αυτούς που δείχνουν
µε τη συµπεριφορά τους ότι τα αξίζουν. Αυτό το στοιχείο είναι πλέον ένας
κοινός παρονοµαστής όλων των εθνολαϊκιστικών κοµµάτων: ακόµα και στα
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κόµµατα που ο ατοµισµός συνδέεται µε αντικρατισµό και µε αρνητικές
απόψεις για τον ‘παρασιτισµό’ της γραφειοκρατίας, η αρνητική ερµηνεία της
αλληλεγγύης δεν λείπει πλέον σε καµία περίπτωση.19
Όπως θέτει το ζήτηµα ο Fritz W. Scharpf (1999: 8-9), στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης η αλληλεγγύη προϋποθέτει την αµοιβαία εµπιστοσύνη
και η τελευταία
‘πολύ πιθανό να προκύπτει από την πεποίθηση στη βασική οµοιότητά
«µας»,

ένα

είδος «Gemeinschaftsglaube»,

δηλαδή πίστης

ότι

ανήκουµε στην ίδια κοινότητα (Max Weber), που απορρέει από
προϋπάρχουσες ιστορικές, γλωσσικές, πολιτιστικές και εθνικές
οµοιότητες. Όταν αυτή η πεποίθηση σε µια «πυκνή» συλλογική
ταυτότητα θεωρείται δεδοµένη, η αρχή της πλειοψηφίας µπορεί
όντως να χάσει τον απειλητικό της χαρακτήρα20 και µπορεί επίσης να
χρησιµοποιηθεί για να νοµιµοποιηθούν µέτρα διαπροσωπικής και
διαπεριφερειακής αναδιανοµής που διαφορετικά δεν θα γίνονταν
αποδεκτά’.

Εν τούτοις ο Scharpf λανθασµένα θεωρεί τα σχόλιά του ως απλώς
ακαδηµαϊκού ενδιαφέροντος για ‘τα παραδοσιακά εθνικά κράτη, όπου οι
κοινωνιο-πολιτισµικές προϋποθέσεις ύπαρξης µιας κοινής συλλογικής
ταυτότητας θεωρούνται κατά το µάλλον ή ήττον δεδοµένες’: η δυαδικότητα,
η πολυδιάσπαση και η πολυπολιτισµικότητα υπονοµεύουν τις συνθήκες για
την εφαρµογή πολιτικών που ενισχύουν την αλληλεγγύη ακόµα και µέσα
στα παραδοσιακά εθνικά κράτη.
Η εικόνα που µας δίνει ο Κitschelt βασίζεται σε µια στιγµιαία όψη των
διαθέσεων των εκλογέων δεξιών λαϊκιστικών κοµµάτων στις αρχές της
δεκαετίας του 1990 και όχι σε έρευνα στα προγράµµατα των κοµµάτων
(Karapin 1998: 219). Εκτός απ’ αυτό, από το τέλος της δεκαετίας του 1990 ο
σοβινισµός

πρόνοιας

δεν

είναι

πια

περιθωριακό

φαινόµενο

στην

21

εθνολαϊκιστική ιδεολογία. Ο Betz (1999: 11-16) σηµειώνει την αυξανόµενη
ρητορική των λαϊκιστικών κοµµάτων υπέρ του κρατικού προστατευτισµού
και εις βάρος νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων: ο Le Pen ασκεί έντονη κριτική
στην ‘παγκοσµιοποίηση’ και ο Haider στον ‘ράµπο-καπιταλισµό’. Αυτό
πιθανώς οφείλεται στις τάσεις προλεταριοποίησης της λαϊκιστικής ψήφου:
το Εθνικό Μέτωπο στις εκλογές του 1997 έγινε το µεγαλύτερο κόµµα της
εργατικής τάξης στη Γαλλία, το κόµµα του Haider έφτασε να υποστηρίζεται
από τους µισούς ψηφοφόρους της εργατικής τάξης, ενώ παρόµοιες
εξελίξεις έχουν εντοπιστεί στη Λίγκα του Βορρά στην Ιταλία ή την
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εθνικιστική δεξιά στη Δανία και τη Νορβηγία. Για παράδειγµα, η ανάπτυξη
του ‘αριστερολεπενισµού’, όντως συσχετιζόµενη µε µια αυξανόµενη ψήφο
της εργατικής τάξης υπέρ του κόµµατος του Le Pen,22 καθώς και η
‘κοινωνική’ στροφή του δεξιού Vlaams Blok στη Φλαµανδία (de Witte &
Scheepers 1998) αποµακρύνουν αυτά τα κόµµατα από το νεοφιλελεύθερο
µοντέλο. Από την άλλη, η ξενοφοβία έγινε εµφανής στο FPÖ όσον αφορά
τις θέσεις του για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ανατολικοευρωπαίους
µετανάστες ή τους αιτούντες άσυλο, αλλά και στη Λίγκα του Βορρά όσον
αφορά τους extra-communitarii ή ακόµη Ιταλούς από το Mezzogiorno, οι
οποίοι δεν αξίζει να γίνουν πολίτες της Παντανίας. Με αυτό τον τρόπο οι
δύο πρώτες κατηγορίες της τυπολογίας του Kitschelt όλο και περισσότερο
µοιάζουν στην τρίτη: υπάρχει µια οµογενοποίηση του εθνολαϊκιστικού
πολιτικού λόγου στη Δυτική Ευρώπη, εµφανής στη ρητορική της ‘εθνικής (ή
τοπικιστικής) προτιµήσεως’ (κεντρικό σύνθηµα στο Front National: ‘les
Français d’abord’–Πρώτα οι Γάλλοι, στο Vlaams Blok: ‘eigen volk eerst’–
Πρώτα ο δικός µας λαός, στο FPÖ: ‘Oesterreich zuerst’–Πρώτα η Αυστρία).23
Επιπλέον η αντίθεση απέναντι στην κρατική γραφειοκρατία, χαρακτηρίζεται
κυρίως από την επιθυµία να καταπολεµηθούν οι αδικίες που προκαλούνται,
σύµφωνα µε το Haider ή το Bossi, από την παρασιτική και πελατειακή της
φύση, η οποία οδήγησε σε υπερβολική διαφθορά προς όφελος µιας κάστας
αργόσχολων αλλά και ενοχλητικών γραφειοκρατών (Hassenteufel 1999).
Οι υπερεθνικές και οι διεθνείς εξελίξεις τείνουν να συγκεντρώνουν
γύρω από τα εθνολαϊκιστικά κόµµατα τον ετερογενή συνασπισµό των
ηττηµένων του εκσυγχρονισµού (Kriesi 1999). Συσπειρώνουν εκλογείς που
ανήκουν είτε στο µικρό κεφάλαιο (ιδιοκτήτες µικροµεσαίων επιχειρήσεων,
καταστηµατάρχες, αγρότες) είτε στην εργατική τάξη (‘µπλε κολάρα’,
ανειδίκευτοι εργάτες, άνεργοι). Σε αυτή την κοινωνιολογική διάσταση θα
επανέλθω λεπτοµερειακά αργότερα, αλλά αρκεί να αναφέρω εδώ ότι ο

λαϊκός χαρακτήρας της κοινωνικής βάσης των σύγχρονων εθνολαϊκιστικών
κοµµάτων ευνοεί την συνάρθρωση αιτηµάτων για µέτρα κοινωνικής
πρόνοιας και για µέτρα προστασίας από εξωτερικές απειλές. Ενώ η
διεθνοποίηση ενισχύει τον προστατευτικό σοβινισµό, η ‘λαϊκοποίηση’
(popularisation) του εκλογικού σώµατος ενισχύει τον σοβινισµό πρόνοιας.24
Είναι

ακριβώς

αυτός

ο

συνδυασµός

εσωτερικής

αλληλεγγύης

και

προστασίας από τον εξωτερικό ανταγωνισµό που επιτρέπει την ασφάλεια
µέσα στη Gemeinschaft. Τέλος, πρέπει να τονιστεί η ιδιότυπη σχέση που
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έχουν οι λαϊκιστές µε τον αποκλεισµό. Ενώ διαµαρτύρονται κατά του
αποκλεισµού των ιδίων, πιέζοντας για µεγαλύτερη διαφάνεια, περισσότερη
λαϊκή

συµµετοχή,

καθώς

και

για λιγότερο

πελατειακές

πολιτικές,

ταυτόχρονα καθορίζουν οι ίδιοι νέους στόχους του αποκλεισµού: αυτοί που
για κάποιο λόγο δεν συνεισφέρουν αρκετά, µη εφαρµόζοντας τον σιωπηρό
κανόνα της ανταπόδωσης που είναι θεµελιώδης για την δηµιουργία
σχέσεων εµπιστοσύνης µέσα στην κοινότητα. Φτάνουµε έτσι σε µια άλλη
διάσταση της εθνολαϊκιστικής πολιτικής ιδεολογίας, στη σχέση της µε την
παροχή ασφάλειας στους δέκτες της: προσήλωση στις ηθικές αρχές ως
απάντηση

στον

ηθικό

αποπροσανατολισµό

και

στις

ελευθεριακές

διεκδικήσεις για χειραφέτηση, όπως σηµειώνουν ο Kitschelt (1995) και ο
Ignazi (1999). Αυτό είναι ένα τυπικό χαρακτηριστικό του παραδοσιακούσυντηρητικού οπλοστασίου, που συνήθως µεταφράζεται στην άρνηση της
απόκλισης από τους κανόνες ‘σωστής’ συµπεριφοράς, είτε η απόκλιση
χαρακτηρίζει τους κατέχοντες την εξουσία είτε, στην κάτω άκρη της
κοινωνικής κλίµακας, τις ‘περιθωρικές’ οµάδες. Η αλληλεγγύη που είναι το
συγκολλητικό στοιχείο της Gemeinschaft προϋποθέτει την καταπίεση των
αποκλίσεων και την εµπέδωση της

κοινωνικής οµοιοµορφίας. Αυτή η

αυταρχική διάσταση δεν είναι εµφανής µόνο στα αιτήµατα για ‘νόµο και
τάξη’, αλλά και στο γεγονός στο οποίο αναφέρθηκα, ότι η αλληλεγγύη είναι
επιτρεπτή

µόνο

εφ’όσον

την

αξίζει

κανείς.

Η

λαϊκή

βάση

των

εθνολαϊκιστικών κοµµάτων επιδρά θετικά στην ανάπτυξη αυτής της
αυταρχικής διάστασης, αφού τέτοιες απολυταρχικές στάσεις είναι ευρέως
διαδεδοµένες µεταξύ της παραδοσιακής µικροαστικής τάξης και των µελών
της εργατικής τάξης µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο.
Ως ένα πρώτο αναλυτικό βήµα, πρέπει να τονιστεί η αδιαµφισβήτητη
συγγένεια

του

ελλείµµατος’.

25

λαϊκισµού

µε

το

πρόβληµα

του

‘δηµοκρατικού

Όµως η σχέση του λαϊκισµού µε τη δηµοκρατία είναι

αµφίθυµη και όχι ευθύγραµµη, παρά τους λαϊκιστικούς κοµπασµούς. Ο
λαϊκιστικός πληθωρισµός υποσχέσεων εµφανίζεται κατά πρώτον ως
προσφορά πλεονάσµατος δηµοκρατίας που στοχεύει να ενδυναµώσει
εκείνα τα τµήµατα του πληθυσµού που αισθάνονται αποκλεισµένα, προς
όφελος

ενός

καρτέλ

προνοµιούχων

ελίτ

(πολιτικών,

οικονοµικών,

πολιτιστικών κ.λπ.). Η θεραπεία σε αυτή την περίπτωση είναι η κάθαρση από
τα παρασιτικά στοιχεία και η ανάπτυξη θεσµών άµεσης δηµοκρατίας. O
εθνολαϊκιστικός πολιτικός λόγος εµπεριέχει επίσης υποσχέσεις για
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επιστροφή σε µια ασφαλή κοινότητα και αντιλήψεις για κοινωνική
αλληλεγγύη, αν και ιδιαίτερης υφής: πρόκειται για ένα είδος αλληλεγγύης
επιλεκτικής και αποκλειστικής, που περιορίζεται στο εσωτερικό της οµάδας
των ανθρώπων που την αξίζουν έχοντας συνεισφέρει στο σύνολο. Τέλος, η
προσήλωση

στις

ηθικές

αρχές,

εµφανής

απέναντι

στις

ελίτ

που

κατηγορούνται για διαφθορά και στους απόκληρους που θεωρούνται
υπεύθυνοι για τη µοίρα τους, έρχεται να µετριάσει το δηµοκρατικό δυναµικό
του λαϊκισµού µε την ενστάλαξη σε αυτό µιας γεύσης απολυταρχισµού, η
οποία επιβεβαιώνεται (όπως θα δούµε αργότερα) από τους τρόπους
οργάνωσης των λαϊκιστικών κοµµάτων.
Η προσέγγιση του ορισµού του λαϊκισµού που προηγήθηκε, υποδηλώνει
ότι το περιεχόµενό του δεν µπορεί να διαχωριστεί από τη λαϊκή φύση της
πελατείας των λαϊκιστικών κοµµάτων. Κατά συνέπεια ο λαϊκισµός δεν
µπορεί να οριστεί µόνο στο ιδεολογικό επίπεδο. Η ανάλυση της λαϊκιστικής
ιδεολογίας οφείλει όντως να συµπληρώνεται από τη µελέτη της κοινωνικής
βάσης και του τρόπου οργάνωσης του λαϊκισµού, όπως έχει προταθεί σε µια
κλασική µελέτη του φαινοµένου στη Λατινική Αµερική από τον Torcuato di
Tella (1965). Μια τέτοια ανάλυση θα µας βοηθήσει να συµπληρώσουµε τις
παρατηρήσεις µας για τη σχέση λαϊκισµού και δηµοκρατίας.
3. Τι µας αποκαλύπτουν οι κοινωνικές βάσεις του λαϊκισµού για την
αµφιλεγόµενη ταυτότητα του λαϊκιστικού φαινοµένου;
Στο κλασικό έργο της Populism, η Margaret Canovan, ενώ αποδέχεται
τον ορισµό του Laclau ως τον ελάχιστο κοινό παρονοµαστή της λαϊκιστικής
ιδεολογίας, αρνείται κάθε κοινωνιολογική ενότητα στο φαινόµενο του
λαϊκισµού. Όντως ο ορισµός του λαϊκισµού στη βάση της εκλογικής του
πελατείας είναι πολύ δυσκολότερος από τον ορισµό στη βάση της
λαϊκιστικής ιδεολογίας. Κάτι τέτοιο αντανακλάται στο γεγονός, ότι οι
κοινωνιολογικές µελέτες του λαϊκισµού ταλαντεύονται µεταξύ δύο
αντίθετων πόλων.
Από τη µια, βρίσκουµε ad hoc ορισµούς µεµονωµένων κινηµάτων ως
λαϊκιστικών, όπως ο Περονισµός στην Αργεντινή, που στρατολογούσε τα
µέλη

του

κυρίως

από

το

αστικό

προλεταριάτο

άρτι

αφιχθέντων

descamisados στις µεγάλες πόλεις της χώρας, ή ο γαλλικός µικροαστικός
πουζαντισµός, κ.ο.κ. Όµως, µια επιλεκτική απαρίθµηση µεµονωµένων
περιπτώσεων δεν επιτρέπει τη διατύπωση οποιασδήποτε γενικότερης
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θεωρίας σχετικά µε τις κοινωνικές βάσεις του λαϊκισµού. Ο κίνδυνος,
λοιπόν, είναι να καταλήξουµε σε µια ακραία εννοιολογική πολυδιάσπαση.
Αυτή η έλλειψη εννοιολογικής ενότητας είναι εµφανής ακόµα και στο έργο
της Margaret Canovan, παρά την προσπάθειά της να διαµορφώσει µια
τυπολογία

των

λαϊκισµών.

Η

Canovan

(1981:

13-16)

περιέργως

αντιδιέστειλε τους πολιτικούς από τους αγροτικούς λαϊκισµούς, µε τους
δεύτερους να ορίζονται σύµφωνα µε την κοινωνική προέλευσή τους, ενώ οι
πρώτοι σύµφωνα µε ιδεολογικά σχήµατα (αντιελιτισµός και εξιδανίκευση
του ‘λαού’). Καθώς αυτά τα σχήµατα δεν φαίνεται να αποκλείουν το ένα το
άλλο, είναι πολύ δύσκολο να τα συγκρίνουµε µεταξύ τους.
Στο άλλο άκρο, βρίσκουµε ορισµούς του λαϊκισµού, των οποίων το
µειονέκτηµα είναι η υπερβολική επέκτασή τους: βαφτίζονται λαϊκιστικά
κινήµατα που δεν υποστηρίζονται από κάποια συγκεκριµένη κοινωνική
κατηγορία ή αυτά που αποτελούνται από απόκληρους, όποια κι αν είναι η
κοινωνική οµάδα στην οποία ανήκουν. Στις κοινωνίες µας, η πελατεία των
λαϊκιστικών

κινηµάτων

συντίθεται

ευρέως

από

ηττηµένους

του

εκσυγχρονισµού. Οι τελευταίοι πάντως δεν είναι σε καµία περίπτωση το
µοναδικό κοµµάτι της κοινωνίας που υποστηρίζει τα λαϊκιστικά κόµµατα. Ας
πάρουµε για παράδειγµα το FN, τµήµα των ψηφοφόρων του οποίου έχει
παρόµοια χαρακτηριστικά µε ψηφοφόρους κατεστηµένων δεξιών κοµµάτων
(Mayer 1997), ή το Eλβετικό Λαϊκό Kόµµα (SVP), ο υπερφιλελευθερισµός
του οποίου ελκύει τµήµατα των παραδοσιακών αστών ψηφοφόρων.
Επιπλέον,

η

ετερογένεια

του

συνασπισµού

των

ηττηµένων

του

εκσυγχρονισµού είναι τέτοια, που δεν µας επιτρέπει να µάθουµε πολλά για
την κοινωνική βάση του λαϊκισµού, αν δεν ληφθούν πιο συγκεκριµένα
υπόψη οι κοινωνιολογικές µεταβλητές που επηρεάζουν τη λαϊκιστική ψήφο.
Για παράδειγµα στη Δανία και τη Νορβηγία, το Προοδευτικό Κόµµα
υπεραντιπροσωπευόταν

στον

ιδιωτικό

τοµέα

και

στους

άρρενες

χειρώνακτες, αν και οι τελευταίοι ‘δεν είναι περιθωριοποιηµένοι’ σύµφωνα
µε τον Esping-Andersen (1999: 312-313). Είναι επίσης ενδιαφέρον, όπως
επισηµαίνει η Nonna Mayer (1997: 440), ότι το γαλλικό FN είναι αδύναµο
µεταξύ των αγροτών, µια κοινωνική οµάδα που έχει διατηρήσει ισχυρούς
δεσµούς µε τον γκωλισµό και παραµένει ευαίσθητη στην επιρροή του
καθολικισµού

που

οδηγεί

σε

µετριοπαθείς

πολιτικές

στάσεις.

Οι

παραλλαγές σε διεθνές επίπεδο είναι επίσης αξιοσηµείωτες: όντως το FN
κινητοποιούσε πάνω από τον µέσο όρο (27%) αυτών που πίστευαν ότι η

15

οικονοµική κατάσταση της Γαλλίας θα επιδεινωθεί, αυτών που αισθάνονταν
ανήσυχοι για το προσωπικό και το επαγγελµατικό τους µέλλον (19%) και
αυτών που δήλωναν ότι ανήκουν στους µη προνοµιούχους (26%) (Mayer
1997: 441). Οµοίως, στη Γερµανία, 21% των ανέργων ήταν διατεθειµένοι να
ψηφίσουν την άκρα δεξιά, ένα ποσοστό τέσσερις φορές µεγαλύτερο από
τον µέσο όρο διαθεσιµότητας ψήφου για την άκρα δεξιά στον συνολικό
πληθυσµό

(Esping-Andersen

1999:

313).

Όµως

το

πορτρέτο

του

Schweizerische Volkspartei (SVP) είναι πιο διαφοροποιηµένο. Αν και το
κόµµα αυτό είναι ιδιαίτερα ριζωµένο πλέον στην κατώτερη τάξη στα
γερµανόφωνα, προτεσταντικά κατά παράδοση, καντόνια, στα οποία η
Xριστιανοδηµοκρατία απουσιάζει,26 η συµπάθεια για τον χαρισµατικό ηγέτη
του, Christoph Blocher (από την 1η Ιανουαρίου 2004 υπουργό πλέον της
οµοσπονδιακής κυβέρνησης), βρισκόταν σε υψηλότερα επίπεδα µεταξύ
ανθρώπων ικανοποιηµένων από την προσωπική οικονοµική τους κατάσταση.
Ενώ το 44% των ανέργων ή αυτών που είχαν κάποιον άνεργο στην
οικογένειά τους ψήφισε το 1995 το Ελβετικό Σοσιαλιστικό Κόµµα, κανείς
τους δεν ψήφισε το SVP· µεταξύ αυτών που φοβόντουσαν την ανεργία,
41% ψήφισε τους Σοσιαλιστές και όχι πάνω από 11% το SVP (Schloeth
1988: 232-233). Μια δηµοσκόπηση από το ινστιτούτο Gfs, αµέσως µετά τις
οµοσπονδιακές εκλογές του 1999, έδειξε ότι το SVP πέτυχε τα καλύτερα
αποτελέσµατά του στις πολύ υψηλές και τις πολύ χαµηλές εισοδηµατικές
οµάδες! Ένα τέτοιο αποτέλεσµα µπορεί να σχετίζεται µε το γεγονός ότι το
SVP ήταν προφανώς ικανό να συνδυάσει, τόσο στο ιδεολογικό όσο και στο
κοινωνικό επίπεδο, τα δύο κύρια ρεύµατα που, σύµφωνα µε τους Gentile και
Kriesi (1998), συνιστούν την ελβετική νέα δεξιά: το ‘φιλελεύθεροεθνικιστικό’ και το ‘κοινωνικό εθνικιστικό’ ρεύµα.27 Όσον αφορά την
τοπικιστική Lega Nord στην Ιταλία, «η στήριξη εκ µέρους της έντονων
αντικρατιστικών αιτηµάτων έλκει ένα ευρύ εκλογικό σώµα, στο οποίο δεν
υπεραντιπροσωπεύεται καµία επαγγελµατική οµάδα (Karapin 1998: 221). O
Esping-Andersen (1999: 314) φτάνει να υποστηρίξει ότι η Λίγκα ‘µπορεί να
συναρθρώνει µια «πολιτική θυµού», αλλά αυτός είναι ο θυµός των
ευκατάστατων, όχι ενός λούµπεν προλεταριάτου’.28 Παρόµοιο συµπέρασµα
µπορεί

να

εξαχθεί

και

από

το

Aυστριακό

Freiheitliche

Partei.

Η

κορπορατιστική συγκρότηση της αυστριακής δηµόσιας ζωής από τα µεγάλα
κόµµατα και τις οµάδες συµφερόντων, αλλά και ο συνακόλουθος στενός
πελατειακός έλεγχος πάνω στην κατανοµή των πόρων, ενίσχυσαν την
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επιτυχία του FPÖ, το οποίο κατάφερε να εµφανιστεί ως συνήγορος των
αποκλεισµένων από το σύστηµα (Hassenteufel 1991 και 1999· Kriesi 1999:
420). Ο Patrick Moreau (1998) παρατηρεί, όµως, ότι αν και ο σοβινισµός
πρόνοιας δεν απουσιάζει από τους εκλογείς του FPÖ µε προέλευση από
την εργατική τάξη, οι οποίοι παλιότερα ψήφιζαν σοσιαλιστές, παρατηρείται
ωστόσο στις αξίες των εκλογέων του FPÖ και στη ρητορική του κόµµατος
µια ισχυρή επικράτηση της ιδέας, ότι καθένας είναι υπεύθυνος για τη µοίρα
του και ότι ‘δεν υπάρχει τίποτα που να µπορεί να περιµένει κανείς από
πάνω’. Τέλος, ο Betz (1999: 13) δεν συµφωνεί ότι οι ψηφοφόροι των
εθνολαϊκιστικών κοµµάτων είναι ιδιαίτερα χαµηλού µορφωτικού επιπέδου
και αντιδρούν στις προκλήσεις της µεταβιοµηχανικής εποχής.
Δεν είναι, λοιπό,ν δύσκολος µόνο ο εντοπισµός κάποιων κοινών
κοινωνιολογικών χαρακτηριστικών στον λαϊκισµό, αλλά ενίοτε και η εύρεση
µιας οµοιογενούς βάσης µέσα σε µεµονωµένα λαϊκιστικά κόµµατα. Γι’ αυτό
θα πρέπει να αποφεύγονται οι γενικεύσεις και είναι προτιµότερο τα
συµπεράσµατα

που

εξάγονται

πάνω

σε

αυτό

το

θέµα

να

είναι

διαφοροποιηµένα. Ο Kriesi (1999: 408) π.χ., βασιζόµενος σε στοιχεία από το

Ευροβαρόµετρο (1990), συνάγει για την υποστήριξη ξενοφοβικών δεξιών
κοµµάτων το εξής:
‘(σ)ε γενικές γραµµές, οι υποστηρικτές της ριζοσπαστικής δεξιάς
είναι λιγότερο µορφωµένοι από ό,τι ο πληθυσµός στο σύνολό του,
προέρχονται πιο συχνά από τις παρακµάζουσες µεσαίες τάξεις ή
την ανειδίκευτη εργατική τάξη, είναι πιο συχνά άνεργοι, περιµένουν
περισσότερο ότι η προσωπική τους κατάσταση θα χειροτερεύσει και
είναι ξεκάθαρα πιο κοντά στη δεξιά από τους εθνικούς µέσους
όρους

(...).

Τα

ξενοφοβικά

συναισθήµατα

είναι

ιδιαίτερα

εξαπλωµένα µεταξύ των λιγότερο µορφωµένων σε όλα τα κράτη
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε εξαίρεση την Πορτογαλία και την
Ελλάδα’.

Οπωσδήποτε, η σχέση µεταξύ της πολιτικής και της κοινωνικής
διάστασης της λαϊκιστικής διαµαρτυρίας δεν είναι άµεση. Η τετριµµένη
εξίσωση µεταξύ κοινωνικο-οικονοµικής περιθωριοποίησης και πολιτικής
αποξένωσης

υπάρχει, αλλά απέχει από το να εξηγεί συνολικά το

φαίνοµενο, υποστηρίζει ο Ignazi (1999). Ενδεχοµένως ο λαϊκισµός να φέρει
κοντά άτοµα, τα οποία αν και ανήκουν σε διαφορετικά τµήµατα του
πληθυσµού, µοιράζονται ένα κοινό αίσθηµα αποκλεισµού τους σε σχέση µε
την παροχή διαφόρων αγαθών (οικονοµικών, πολιτικών, πολιτιστικών),
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πράγµα

που καλλιεργεί µια κοινή τους απέχθεια για τα άτοµα που

συνδέονται µε την άσκηση της εξουσίας.
Αν και όπως είδαµε είναι δυνατό να εντοπίσει κανείς ένα κοινό
ιδεολογικό προφίλ του εθνολαϊκισµού στη Δυτική Ευρώπη, κάτι τέτοιο είναι
δυσκολότερο όταν πρόκειται για τις κοινωνικές του βάσεις. Όµως, η
λαϊκιστική επιτυχία µοιάζει να έρχεται ως συνέπεια του γεγονότος ότι οι
καπιταλιστικές

δηµοκρατίες

δεν είναι

ικανές

να πείσουν για την

αποτελεσµατικότητα της διανεµητικής τους λειτουργίας.29 Από την άλλη
πλευρά, οι λαϊκιστικές αντιδράσεις, όσον αφορά στον αποκλεισµό που
δηµιουργεί η καπιταλιστική δηµοκρατία, δεν παίρνουν τη µορφή ενός
ευρέως περιεκτικού και οικουµενικού προγράµµατος παροχής κοινωνικών
δικαιωµάτων.
αισθάνονται

Αυτοί

που

‘χαµένοι’,

ψηφίζουν

τείνουν

να

εθνολαϊκιστικά
επιδεικνύουν

κόµµατα

µάλλον

επειδή

εγωιστικές

διαθέσεις, ακόµα κι αν θεωρούν εαυτούς θύµατα του συστήµατος. Η
κοινωνιολογική µελέτη του λαϊκισµού καταδεικνύει µια ισχυρή τάση
υπονόµευσης της κοινωνικής συνοχής στις φιλελεύθερες δηµοκρατίες,
όποιες κι αν είναι οι λαϊκιστικές υποσχέσεις για τη δηµιουργία µιας µησυγκρουσιακής κοινότητας. Επιβεβαιώνει την ευρεία διάδοση, µεταξύ
διαφορετικών κοινωνικών οµάδων, αντιλήψεων περί της συλλογικής
ευηµερίας, οι οποίες, αν και προκαλούνται από δυσαρέσκεια για τα
διανεµητικά µειονεκτήµατα των καπιταλιστικών δηµοκρατιών, µαρτυρούν
στενά

ωφελιµιστικές

απόψεις,

χαρακτηριστικές

της

παρακµής

της

αλληλεγγύης στις δυτικές κοινωνίες (Offe 1987). Οι λαϊκιστές κατακρίνουν
την έλλειψη πολιτικής αρετής των κρατούντων, αλλά και η δική τους
πολιτική αρετή είναι επίσης περιορισµένη. Αυτή η αµφιθυµία στη λαϊκιστική
κριτική όσον αφορά το εγωιστικό στοιχείο στην πολιτική επαυξάνεται από
την αµφιθυµία του λαϊκισµού όσον αφορά το στοιχείο της δηµοκρατικής
οργάνωσης. Σε αυτό το σηµείο θα αναφερθώ τώρα.
4.Τι µας αποκαλύπτει η λαϊκιστική οργάνωση για την αντιφατικότητα
του λαϊκισµού;
Παραδόξως δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη µελέτη της
λαϊκιστικής οργάνωσης, της τρίτης διάστασης που ανέφερε ο di Tella, αν
και πιθανώς βρίσκουµε εδώ µια από τις πλέον χαρακτηριστικές πλευρές των
λαϊκιστικών κινηµάτων. Για παράδειγµα, ούτε η Canovan ούτε ο Laclau
εξέτασαν σε βάθος την οργανωτική διάσταση. Στο σηµείο αυτό, οι εµπειρίες
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από τη Λατινική Αµερική µπορεί να προσφέρουν κάποια βοήθεια, καθώς η
έρευνα για τον λαϊκισµό στην Ευρώπη δεν είναι αρκετά εξοικειωµένη µε τις
εµπειρίες αυτές (αυτό δεν συµβαίνει στην περίπτωση των Canovan και
Laclau). Αυτό που ο Guy Hermet (1992: 6), σε µια κάποια σηµείωση,
αποκάλεσε ‘λατινοαµερικανοποίηση’ της έννοιας, δεν είναι µια άχρηστη
επισήµανση.

Υπάρχουν

οπωσδήποτε

σηµαντικές

διαφορές

µεταξύ

λατινοαµερικανικού και ευρωπαϊκού λαϊκισµού. Το οικονοµικό πλαίσιο και η
κοινωνική δοµή διαφέρουν πολύ ανάµεσα σε οµάδες κρατών µε πολύ άνισο
επίπεδο ανάπτυξης. Ούτε η πολιτική κατάσταση είναι όµοια σε καθεστώτα
που ταλαντεύονται µεταξύ απολυταρχικών και δηµοκρατικών επεισοδίων
αφ’ενός και στις µακρόχρονες σταθερές δηµοκρατίες αφ’ετέρου. Επιπλέον,
αντίθετα από τον δυτικοευρωπαϊκό λαϊκισµό, ο οποίος -µε την εξαίρεση
των µεσογειακών κρατών- περιορίζεται σε κόµµατα διαµαρτυρίας, ο
λατινοαµερικανικός λαϊκισµός είναι κυβερνητικός, όπως τείνουν να
δείχνουν οι εµπειρίες στο Περού, τη Βραζιλία, την Αργεντινή ή σήµερα στη
Βενεζουέλα.
Κατ' αρχάς, ορισµένες θετικές και προοδευτικές συνεκδοχές του
λαϊκισµού είναι συνδεµένες µε την παρουσίασή του στη βιβλιογραφία της
Λατινικής Αµερικής, η οποία αναγνωρίζει τους µεταρρυθµιστικούς και αντιολιγαρχικούς στόχους του. Δεν χρειάζεται απαραιτήτως να πάρουµε τοις
µετρητοίς αυτούς τους στόχους, αλλά η παρουσίαση αυτή µας υπενθυµίζει
την αντιφατική φύση της έννοιας και την ανάγκη αποφυγής της
παθολογικοποίησης του φαινοµένου, στην οποία αναφέρθηκα. Ίσως όµως
µας υπενθυµίζει κάτι ακόµη πιο σηµαντικό: ότι τα λαϊκιστικά επεισόδια στη
Λατινική Αµερική χαρακτηρίστηκαν συχνά από αυταρχικούς πειρασµούς
απέναντι στους δηµοκρατικούς θεσµούς. Όπως θα σηµειώσουµε αργότερα,
κάτι παρόµοιο δεν µπορεί να ανιχνευθεί σήµερα στην Ευρώπη. Ωστόσο, µια
οµοιότητα µε τον λατινοαµερικανικό λαϊκισµό αφορά στην απολυταρχική

εσωτερική δοµή των λαϊκιστικών κινηµάτων. Οι λαϊκιστές πιέζουν για µια
πιο διαφανή και συµµετοχική δηµοκρατία, ενώ απέχουν από την επίτευξη
αυτής της υποχρέωσης στη δική τους οργάνωση. Ο Μουζέλης (1986)
ξεχώρισε τρεις σηµαντικές µορφές της µαζικής ενσωµάτωσης στην
πολιτική: µέσω των πελατειακών δικτύων, των λαϊκιστικών κινηµάτων και
των µαζικών οργανώσεων. Η λαϊκιστική ενσωµάτωση εµφανίζεται να είναι
περισσότερο σύµφωνη µε µια σύγχρονη σύλληψη της πολιτικής από ό,τι η
πελατειακή ενσωµάτωση, στο σηµείο που ασκείται µέσω οργανωµένων και
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συγκεντρωτικών κοµµατικών δοµών και δεν στηρίζεται σε προσωπικές
εύνοιες. Δεν έχει, όµως, πολλά κοινά σηµεία µε την ενσωµάτωση µέσω των
συλλογικών ταξικών οργανώσεων, όπως είναι τα συνδικάτα. Ένα τέτοιο
επιχείρηµα

πάσχει

από

µια

κάπως

εξιδανικευµένη

αντίληψη

της

ενσωµάτωσης µέσω µαζικών οργανώσεων όπως τα συνδικάτα: ο Μουζέλης
έχει κατά νου πιθανώς το βρετανικό µοντέλο ενός αποκεντρωµένου και
έντονα ταξικά προσανατολισµένου συνδικαλιστικού κινήµατος, ενώ η
αντιπροσώπευση µέσω των συνδικάτων στα νεοκορπορατιστικά µοντέλα
είναι πολύ περισσότερο οργανωµένη κατά µονοπωλιακό τρόπο, σε κάθετες,
συγκεντρωτικές και µη ανταγωνιστικές οργανώσεις. Εντούτοις, ο Μουζέλης
σωστά δίνει έµφαση στις ιδιαιτερότητες τής λαϊκιστικής οργάνωσης: µια
απολυταρχική και πατερναλιστική δοµή που διευκολύνει την κάθετη
ενσωµάτωση

των

µαζών,

κάτω

από

µια

χαρισµατική

ηγεσία

που

χρησιµοποιεί δηµοψηφισµατικές µεθόδους.31
Οι λειτουργίες της χαρισµατικής ηγεσίας αξίζουν, όµως, κάποιας
µεγαλύτερης προσοχής και δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς µερικές
επισηµάνσεις για τη φύση της χαρισµατικής κυριαρχίας που γίνονται από
τον Max Weber στο κλασικό έργο του Oικονοµία και Kοινωνία. Σύµφωνα µε
τον Weber, το χάρισµα δεν είναι µια έµφυτη ιδιότητα των ιδιαίτερα
ταλαντούχων (εάν όχι των ταλαντούχων στην τέχνη της πολιτικής
επικοινωνίας!). Το χάρισµα είναι αποτέλεσµα της διάδρασης µεταξύ των
ηγετών και εκείνων που αισθάνονται αρκετά σύµφωνοι µε το µήνυµά τους
για να γίνουν οπαδοί τους. Τονίζοντας τις ‘περιστασιακές’ πτυχές της
χαρισµατικής κυριαρχίας, ο Michel Dobry (1986: 236-237) κάνει λόγο για
‘κοινωνικούς µηχανισµούς επιβεβαίωσης του χαρισµατικού προσόντος’. Το
κλειδί είναι η πίστη των οπαδών στη δυνατότητα τού ηγέτη να προωθήσει
κατάλληλα τις διεκδικήσεις τους: πρόκειται λοιπόν για σηµασία που
υποκειµενικά αποδίδεται στο χάρισµα από συγκεκριµένες κοινωνικές
οµάδες. Τέλος, το χάρισµα παράγει κυριαρχία που αναγνωρίζεται από τους
οπαδούς και, υπό αυτήν την έννοια, αποτελεί έναν ιδιαίτερο τρόπο
νοµιµοποίησης της εξουσίας, κατά τον οποίο οι τυπικοί κανόνες και οι
θεσµοί είναι περιττοί για να επιτευχθεί συναίνεση. Μόνο µετά την πτώση
της χαρισµατικής στιγµής έρχεται η ανάγκη της ‘καθηµερινοποίησης’ του
χαρίσµατος. Αυτές οι εκτιµήσεις είναι χρήσιµες για τη µελέτη της εξέλιξης
των λαϊκιστικών κοµµάτων. Περιέργως, εντούτοις, ο Weber δεν είπε πολλά
για τις κοινωνικές βάσεις της χαρισµατικής ηγεσίας, αναφερόµενος µόνο
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στη µεταβατική φύση των κοινωνιών, στις οποίες το χάρισµα γνωρίζει
επιτυχία. Αυτό σε αντίθεση, επί παραδείγµατι, από τον Karl Marx, ο οποίος
στη 18η Brumaire συνέλαβε αρκετά καλά τους λόγους για τους οποίους οι
Γάλλοι αγρότες προσελκύθηκαν τόσο πολύ από την προσωπικότητα του
Λουδοβίκου Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Στην περίπτωση του λαϊκισµού, το
χάρισµα µπορεί να καταστεί χρήσιµο για πολιτικούς σκοπούς από διάφορες
απόψεις: είναι πολύ πιθανό να συνενώσει µια ετερογενή κοινωνική βάση
(Suter 1993: 4) και κατ’ αυτόν τον τρόπο να συµβάλλει στον περιορισµό των
εµποδίων στην ανάπτυξη συλλογικής δράσης ή, ακόµη, µπορεί να
µετατραπεί σε υποκατάστατο της ταύτισης µε θεσµούς, όταν οι τελευταίοι
υποσκάπτονται από ευρεία δυσπιστία (Offe 1997: 27-28).
Θα ήταν λάθος να θεωρηθεί ότι το ιδιαίτερο οργανωτικό προφίλ του
λαϊκισµού είναι περιορισµένο στον λατινοαµερικανικό caudillismo. Ο
προσωποπαγής

χαρακτήρας

είναι

ορατός

στα

πιο

επιτυχηµένα

εθνολαϊκιστικά κόµµατα της Ευρώπης: από το γαλλικό Εθνικό Μέτωπο υπό
τον Jean-Marie Le Pen, έως το FPÖ υπό τον Jörg Haider, το SVP υπό τον
Christoph Blocher ή την ιταλική Lega Nord υπό τον Umberto Bossi.32 Ο
προσωποπαγής

χαρακτήρας

είναι,

τελικά,

µια

λογική

κατασκευή,

λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο των λαϊκιστικών πεποιθήσεων: µόνο η
λαϊκή θέληση έχει σηµασία και αυτή ενσωµατώνεται στον ηγέτη. Ως εκ
τούτου οποιαδήποτε ενδιάµεση δοµή αποδεικνύεται περιττή: η σχέση του
ηγέτη µε τον λαό µπορεί να είναι µόνο άµεση, χωρίς οποιαδήποτε
µεσολάβηση µεταξύ της ηγεσίας και της βάσης. Στο εσωτερικό των
λαϊκιστικών οργανώσεων το µοντέλο της δηµοψηφισµατικής δηµοκρατίας
λαµβάνει τη µορφή της προσωποπαγούς κυριαρχίας. Δεδοµένου ότι ο
χαρισµατικός ηγέτης ξέρει καλύτερα τι πρέπει να γίνει, δεν µπορεί εύκολα
να ανεχτεί τη θεσµοποίηση οποιωνδήποτε δοµών λήψης αποφάσεων που θα
µπορούσαν να αµφισβητήσουν τις απόψεις του.
Ο λαϊκισµός εποµένως, χαρακτηρίζεται από µια βαθιά δυσπιστία
απέναντι στην αντιπροσώπευση, όχι µόνο στο γενικό επίπεδο των
πολιτικών θεσµών, αλλά και στο εσωτερικό οργανωτικό επίπεδο και αυτό
ανεξάρτητα από την ιδεολογική του χροιά. Οι θεσµοί θεωρούνται πηγές
ακαµψίας33 που µπορεί να εναντιωθούν στις επιθυµίες του ηγέτη και του
λαού, οι µόνες που πρέπει να θεωρούνται νόµιµες. Ο λαϊκισµός δεν τρέφει
ιδιαίτερη εκτίµηση στους θεσµούς, οι οποίοι συχνά θεωρούνται εµπόδια,
συνήθως σκόπιµα δηµιουργηµένα από το κατεστηµένο, για να περιορίσουν
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την έκφραση της λαϊκής θέλησης που βρίσκει την ασυναγώνιστη έκφρασή
της στον λόγο του ηγέτη. Πριν µερικά χρόνια, όταν ορισµένοι αντιτέθηκαν
στον Ανδρέα Παπανδρέου επειδή µια µεταρρύθµιση που προωθούσε δεν
ήταν συµβατή µε το Σύνταγµα, τους αποκρίθηκε αφοπλιστικά στην ουσία,
ότι µόνο η θέληση του λαού (στην πραγµατικότητα του ίδιου) έχει σηµασία
και όχι οι θεσµοί. Πιο πρόσφατα, µια από τις πρώτες ενέργειες του
εκλεγµένου λαϊκιστή Προέδρου της Βενεζουέλας ήταν να συντάξει ένα νέο
Σχέδιο Συντάγµατος και να σιγουρευτεί ότι η Συντακτική Συνέλευση θα του
ήταν αρκετά πιστή ώστε να το υπερψηφίσει χωρίς οποιαδήποτε σηµαντική
τροποποίηση. Όσον αφορά τις εσωτερικές οργανωτικές διαδικασίες, ο
πρόεδρος της ελβετικής Lega dei Ticinesi απάντησε ως εξής στην ερώτηση
ενός δηµοσιογράφου: ‘το συνέδριό µας, θα το οργανώσουµε στις πλατείες
των πόλεων!’.
Σε αυτό το επιχείρηµα µπορεί να αντιτεθεί ότι ο ρόλος των πολιτικών
προσωπικοτήτων δεν περιορίζεται µε κανένα τρόπο στα λαϊκιστικά
κόµµατα. Η προσωποποίηση των προεκλογικών εκστρατειών µπορεί να είναι
µια ορθολογική στρατηγική επιλογή στη σύγχρονη πολιτική, όπου η
κοµµατική επιλογή µε καθαρά ιδεολογικές αρχές γίνεται δύσκολη, καθώς τα
ανταγωνιζόµενα

κόµµατα

µοιράζονται

λίγο-πολύ

συναφείς

προγραµµατικούς στόχους και δεν χωρίζονται πλέον από σηµαντικές
διαφορές στις προτιµήσεις τους σε ζητήµατα δηµόσιας πολιτικής. Στο
κλασικό άρθρο του για τα πολυσυλλεκτικά κόµµατα ο Kirchheimer (1966)
παρατήρησε ότι σ’ αυτά η κοµµατική ηγεσία είναι ενισχυµένη απέναντι στα
απλά µέλη, επειδή τα πολυσυλλεκτικά κόµµατα πρέπει να είναι πιο ευέλικτα
να µεταβάλλουν τις ιδεολογικές τους επιλογές ώστε να προσελκύουν νέες
εκλογικές

πελατείες:

η

οργάνωση

στην

τυποποιηµένη

της

µορφή

εµφανίζεται και εκεί ως πηγή ακαµψίας. Ο Guy Hermet (1992) υποστήριξε
ότι η χαρισµατική διάσταση είναι σήµερα αποδυναµωµένη µέσα σε µια
γενικότερη προσωποποίηση της πολιτικής, στην οποία ξέρουµε ότι τα µέσα
ενηµέρωσης συµβάλλουν σηµαντικά. Το γεγονός παραµένει εντούτοις ότι η
προσωποποίηση είναι υψηλότερη στα λαϊκιστικά κινήµατα απ’ ό,τι σε άλλα
κόµµατα και, επίσης, ότι συνδυάζεται µε την έλλειψη θεσµοποίησης των
οργανωτικών δοµών.
Ακόµη και στη Δυτική Ευρώπη, όπου τα εθνολαϊκιστικά κόµµατα δεν
προκαλούν σοβαρά τη φιλελεύθερη-δηµοκρατική µορφή διακυβέρνησης, η
εσωτερική δοµή τους παραµένει αυταρχική. Παρατηρείται, λοιπόν, µια
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κραυγαλέα αντίφαση µεταξύ των λαϊκιστικών αξιώσεων για περισσότερη
συµµετοχή και εσωτερικών πρακτικών που βρίσκονται στον αντίποδα των
δηµοκρατικών αρχών. Η δηµοψηφισµατική δηµοκρατία µετατρέπεται στο
εσωτερικό

του

κόµµατος

σε

προσωποπαγή

απολυταρχισµό.34

Ο

απολυταρχισµός, ο προσωποπαγής χαρακτήρας, το δηµοψηφισµατικό ύφος
και η αδύναµη θεσµοποίηση συνθέτουν, λοιπόν, το οργανωτικό µίγµα του
λαϊκισµού, και αποτελούν µια σηµαντική πτυχή αυτού του φαινοµένου,
παράλληλα µε τις ιδεολογικές και κοινωνικές διαστάσεις του. Δύο βασικές
αντινοµίες διατρέχουν τον εθνολαϊκισµό: η συνύφανση της κριτικής για τον
ολιγαρχικό χαρακτήρα των δηµοκρατιών µε προτάσεις για επιλεκτικές
µορφές αλληλεγγύης που προϋποθέτουν κοινωνικούς αποκλεισµούς και,
επίσης, η πρόταση για εκδηµοκρατισµό που συνοδεύεται από ιεραρχικές
εσωτερικές πρακτικές και αυταρχικές κοινωνικές αξίες που απαρνώνται το
δικαίωµα στη διαφορά.
Ήρθε τώρα η στιγµή να συνάγουµε ορισµένα γενικότερα συµπεράσµατα,
κατ’ αρχάς όσον αφορά το πλαίσιο της εµφάνισης του εθνολαϊκισµού στις
σύγχρονες δηµοκρατίες και στη συνέχεια όσον αφορά τα όριά του, καθώς
είναι απαραίτητο να αποδραµατοποιηθεί ο αντίκτυπος του εθνολαϊκισµού
στο δηµοκρατικό πολιτικό σύστηµα. Ανεξάρτητα από τις ‘αντιπαθείς’ (συχνά
ρατσιστικές) ιδεολογικές επιλογές του, ο δεξιός εθνολαϊκισµός, στις
µορφές που παίρνει στη Δυτική Ευρώπη σήµερα, δεν αποτελεί σοβαρή
απειλή για τη δηµοκρατία, αντίθετα από την άκρα δεξιά του µεσοπολέµου.
5. Ο λαϊκισµός και το πολιτικό του περιβάλλον
Κατά πρώτον, πρέπει να επιστρέψουµε στα προβλλήµατα ορισµού του
λαϊκιστικού φαινοµένου. Γνωρίζουµε ότι πρόκειται για ασαφή έννοια και ότι
λίγα είναι τα κοινά γνωρίσµατα των κοινωνικών συµµαχιών που διάκεινται
ευνοϊκά προς τα λαϊκιστικά κινήµατα. Θα ήταν χρήσιµο για τους
ευρωπαίους αναλυτές να ανατρέξουν στη λατινοαµερικανική βιβλιογραφία
για τον εκσυγχρονισµό, η οποία πριν µερικές δεκαετίες παρουσίαζε τον
λαϊκισµό ως ένα τυπικό µεταβατικό φαινόµενο. Παραδείγµατος χάριν, ο
λαϊκισµός στη Δυτική Ευρώπη µπορεί, επίσης, να γνωρίσει ώθηση εξαιτίας
των νέων µορφών της διακυβέρνησης (ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, λήψη
αποφάσεων µέσω διαπραγµατεύσεων σε αδιαφανή δίκτυα όπου δηµόσιοι
και ιδιωτικοί φορείς συνυπάρχουν, ρόλος των τεχνοκρατών και των
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ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών κ.λπ.), οι οποίες παραµένουν χαλαρά
συναρθρωµένες µε τους δηµοκρατικούς-αντιπροσωπευτικούς θεσµούς και
κατά συνέπεια δεν απολαµβάνουν επαρκή νοµιµοποίηση, ενώ η επιρροή των
κοινοβουλευτικών πολιτικών κοµµάτων τείνει να µειωθεί (Papadopoulos
2003). Αν και αυτή η υπόθεση δεν εξετάστηκε µέχρι τώρα, ο λαϊκισµός
µπορεί επίσης να είναι µεταβατικός στην Ευρώπη, συσχετιζόµενος µε την
αβεβαιότητα που προκαλείται από τέτοιες αλλαγές (Papadopoulos 2002).
Βέβαια, εάν δοθεί έµφαση στη µεταβατική πλευρά του λαϊκισµού, θα πρέπει
αυτό να γίνει µε προσοχή λόγω των περιορισµών των εξελικτικών
προσεγγίσεων: είναι πιο εύκολο να επισηµαίνεται από πού εκκινούν οι
διαδικασίες µετασχηµατισµού παρά να σκιαγραφείται εκ των προτέρων
προς τα πού οδηγούν.
Ο λαϊκισµός στη Δυτική Ευρώπη, στην επικρατούσα εθνικιστική και
προσκολληµένη στις παραδόσεις µορφή του, συνιστά µια απόρριψη της
πολυπολιτισµικότητας που λαµβάνει χώρα στο εσωτερικό της και της
παγκοσµιοποίησης που συντελείται στο διεθνές περιβάλλον. Εκτός αυτού,
δεν υπάρχει αµφιβολία ότι συσχετίζεται µε την αυξανόµενη δυσπιστία
στους θεσµούς της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας, στις πολιτικές ηγεσίες
και στις κατεστηµένες πολιτικές δυνάµεις. Όµως, η θεώρηση του λαϊκισµού
µόνο ως αποτέλεσµα κοινωνικών ή πολιτικών κρίσεων, όπως συµβαίνει
συχνά, δεν είναι αρκετά ακριβής. Τις περισσότερες φορές η αναφορά στις
κρίσεις και τον αντίκτυπό τους δεν είναι µόνο µάλλον ασαφής ή απλοϊκή,
αλλά συνεπάγεται και τον κίνδυνο κυκλικότητας και ταυτολογικής
εξήγησης.35 Για παράδειγµα στην προσέγγιση του Laclau, ο λαϊκισµός
θεωρείται ένα προϊόν κρίσης ηγεµονίας του κυρίαρχου λόγου: η αιτιολογία
δεν είναι όµως σαφής, αφού ο λαϊκισµός θα µπορούσε επίσης να είναι ένα
σύµπτωµα ή µια διάσταση αυτής της ίδιας κρίσης.36 Επιπλέον, η στενή
κοινωνιολογική προσέγγιση πάσχει από έναν υπερβολικό µηχανισµό, µε τον
λαϊκισµό να εννοείται ως η πολιτική απάντηση σε κάποια κοινωνικά
ερεθίσµατα. Αγνοεί έτσι τη µεσολάβηση πολιτικο-θεσµικών µεταβλητών,
που επίσης ασκούν επιρροή στην επιτυχία του λαϊκισµού. Ας µου επιτραπεί
να

δώσω

µερικά

παραδείγµατα

θεσµών

που

έχουν

αντίκτυπο,

αναγνωρίζοντας εντούτοις ότι η κατεύθυνση του αντίκτυπου αυτού δεν
µπορεί πάντα να προσδιοριστεί:
- Το εκλογικό σύστηµα, µε την αναλογική αντιπροσώπευση να είναι πολύ
ευνοϊκότερη στα συνήθως σχετικώς µικρά λαϊκιστικά κόµµατα, αλλά µε τα
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πλειοψηφικά

συστήµατα

να

δίνουν

περισσότερη

αξιοπιστία

στην

αυτοπαρουσίαση του λαϊκισµού ως ενός ‘θύµατος’ του συστήµατος
- Η άµεση ή δηµοψηφισµατική δηµοκρατία είναι µια σηµαντική λαϊκιστική
αξίωση και µπορεί να γίνει όχηµα της λαϊκιστικής αντιπολίτευσης. Στην
Ελβετία εντούτοις, όπου οι θεσµοί άµεσης δηµοκρατίας είναι βαθειά
ριζωµένοι, έχουν συµβάλλει, κατά πάσα πιθανότητα για µια πολύ µεγάλη
περίοδο, στην ύπαρξη συγκριτικά χαµηλών µεταβολών των εκλογικών
δυνάµεων. Επίσης, οδήγησαν στην ενσωµάτωση των αντιπολιτευτικών
δυνάµεων και των ισχυροτέρων οµάδων πιέσεως, προσβλέποντας ακριβώς
στην αποφυγή δηµοψηφισµάτων µε αρνητικό αποτέλεσµα. Στην Ελβετία, τα
πλειοψηφικά

αποτελέσµατα

δηµοκρατίας

των

παρακάµπτονται

λαϊκιστικών
µέσω

θεσµών

της

περίπλοκων

άµεσης

διαδικασιών

διαπραγµάτευσης των ελίτ. Το ελβετικό πολιτικό σύστηµα συνδυάζει την
ελιτιστική µε τη λαϊκιστική διάσταση, την πλειοψηφική µε τη συναινετική
(Papadopoulos 1997: 157-172). Είναι έτσι µάλλον παραπλανητικό να το
θεωρήσει κανείς ως ‘την πρωτεύουσα περίπτωση λαϊκιστικής δηµοκρατίας’
(Canovan 1981: 198).37
- Ήδη από το τέλος του 18ου αιώνα στις Ηνωµένες Πολιτείες, οι
αντιφεντεραλιστές ήταν σε θέση να καταδείξουν ότι η λαϊκιστική
δηµοκρατία ‘βραχείας απόστασης’ (short distance) απαιτεί αποκεντρωµένη
λήψη αποφάσεων. Στα οµοσπονδιακά κράτη όµως, η πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση προκαλεί έναν τεµαχισµό της πολιτικής ηµερήσιας διάταξης
µεταξύ των διαφορετικών ενοτήτων καθώς και έναν κατακερµατισµό των
πολιτικών δυνάµεων. Κατά συνέπεια, οι διαθέσιµες ευκαιρίες στους
λαϊκιστές µπορεί να ποικίλουν αρκετά, καθώς ο τεµαχισµός των εθνικών
υποενοτήτων, µπορεί να δράσει ανασταλτικά στην ‘εθνικοποίηση’ της
ψήφου και κατά συνέπεια στον σχηµατισµό κινηµάτων σε εθνικό επίπεδο.
Εκτός

από

να

δοθεί

προσοχή

στους

κατάλληλους

θεσµικούς

παράγοντες, µια επαρκής αντιµετώπιση του λαϊκισµού συνεπάγεται επίσης
την κατανόηση της ιδιαίτερης λογικής της ανταγωνιστικής κοµµατικής
πολιτικής, όπως αυτή εκτίθεται από τον Anthony Downs (1957) στην
ενδεχοµένως υπερβολικά κυνική, αλλά εντούτοις χρήσιµη οικονοµική
προσέγγισή του. Στα ανταγωνιστικά κοµµατικά συστήµατα οι λαϊκιστικές
οργανώσεις αντλούν τη δύναµή τους από τις αδυναµίες των ανταγωνιστών
τους. Ως εκ τούτου, εάν µπορεί να υπάρξει πράγµατι, όπως υποστηρίζει ο
Laclau, µια κρίση αξιοπιστίας των κυρίαρχων λόγων, πιθανώς σηµαντικότερη
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για την ανάπτυξη τού λαϊκισµού είναι η κρίση αξιοπιστίας όσων
υποστηρίζουν ότι αντιπροσωπεύουν τα εξουσιαζόµενα τµήµατα της
κοινωνίας. Για παράδειγµα, ο Ignazi (1999) ασκεί κριτική στις θέσεις του
Kitschelt (1995: 42), ότι είναι η σύγκλιση µεταξύ των κατεστηµένων
κοµµάτων που δηµιούργησε ένα ιδεολογικό κενό και επέτρεψε την
ανάπτυξη του εθνολαϊκισµού στην Ευρώπη. Αντιθέτως ο Ignazi παρατηρεί
µια ριζοσπατικοποίηση προς τα δεξιά των µετριοπαθών συντηρητικών
κοµµάτων, η οποία προσέφερε ‘γην και ύδωρ’ στους εθνολαϊκιστές. Η
καθεστηκυία δεξιά έθεσε στην ηµερήσια διάταξη µερικά προβλήµατα (π.χ.
µετανάστευση), τα οποία παλιότερα θεωρούνταν ταµπού, χωρίς εντούτοις
να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της όταν ήταν στην
εξουσία,

αφήνοντας

έτσι

τους

λαϊκιστές

ελεύθερους

να

τα

εκµεταλλευτούν. Ο Ignazi από την πλευρά του υποτιµά ότι τα µεγάλα
σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα παρέµειναν µε τη σειρά τους ενσωµατωµένα,
αφήνοντας κατά συνέπεια στους λαϊκιστές την ευκαιρία να γεµίσουν άλλο
ένα κενό. Εν ολίγοις, η ριζοσπαστικοποίηση της Δεξιάς µπορεί να
νοµιµοποίησε τα ιδεολογήµατα των εθνολαϊκιστών, όµως η αδυναµία της
Αριστεράς να εκφράσει τις αντιπολιτευτικές τάσεις και τη δυσπιστία των
λαϊκών στρωµάτων έπαιξε και αυτή τον ρόλο της. Μια σύγκριση µεταξύ των
καντονίων

στην

Ελβετία

(Kriesi

1998)

προσφέρει

ενδιαφέροντα

αποτελέσµατα: ο εθνολαϊκισµός έχει ισχυρές προσβάσεις στην εργατική
τάξη στα αρχικώς προτεσταντικά και τώρα θρησκευτικά µικτά (µε
διαµαρτυρόµενους και καθολικούς) γερµανόφωνα καντόνια, όπου η ταξική
σύγκρουση είχε προηγουµένως κατευναστεί χάρη στον ρόλο ενός αρκετά
ισχυρού αλλά ενσωµατωµένου Σοσιαλιστικού Κόµµατος. Ο εθνολαϊκισµός
διαπερνά τώρα όλο και περισσότερο τα καθολικά καντόνια, στα οποία η
ταξική σύγκρουση έχει περιοριστεί στο παρελθόν χάρη στον ρόλο µιας
διαταξικής, αλλά πλέον παρακµάζουσας Xριστιανοδηµοκρατίας, ενώ ο
εθνολαϊκισµός είναι σχετικά πιο περιορισµένος στα αρχικώς προτεσταντικά
και τώρα θρησκευτικά µικτά, γαλλόφωνα καντόνια, στα οποία η δηµοκρατική
πάλη των τάξεων είναι ακόµα ζωηρή υπό την πίεση ισχυρών κοµµάτων και
συνδικάτων που τοποθετούνται στα αριστερά του Σοσιαλιστικού Κόµµατος.
Ο λαϊκισµός πρέπει να αναλυθεί και ως στρατηγική, όπου ένας πολιτικός
φορέας διακρίνει το ιδεολογικό ‘προϊόν’ που προσφέρει στην πολιτική
αγορά, οµοιογενοποιώντας τους ανταγωνιστές του. Υπό αυτήν τη µορφή, ο
λαϊκισµός συνιστά πρωταρχικά µια αντιπολιτευτική στρατηγική, καθώς είναι
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πολύ πιο δύσκολο να κατασκευαστεί ένα απλουστευµένο πολιτικό θέαµα
(Edelmann 1988) όταν κάποιος καλείται να µοιραστεί τις ευθύνες της
εξουσίας.
Συγχρόνως, όµως, ο λαϊκισµός µεταβιβάζει µια εικόνα πολιτικής
αγνότητας που µπορεί µεν να είναι ευκολότερα αξιόπιστη όταν κάποιος δεν
µοιράζεται την εξουσία, συνιστά όµως µια κριτική στα συστήµατα λήψης
αποφάσεων που ισχύουν στις δηµοκρατίες µας και γι’ αυτό πρέπει να
ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν. Οι πολιτικές ηγεσίες υπόκεινται στη λαϊκιστική
κριτική γιατί παραµελούν την πλευρά των δηµοκρατικών εισροών (inputs): οι
πολιτικές

ελίτ

παρουσιάζονται

ως

µια

συνεκτική

οµάδα

που

δεν

ενδιαφέρεται πλέον να αντανακλά τις προτιµήσεις των πολιτών αλλά µόνο
να προωθεί τα εγωιστικά συµφέροντά της. Η πλευρά των εκροών (outputs)
του πολιτικού συστήµατος υπόκειται επίσης σε κριτική: οι λαϊκιστές
καταγγέλλουν τις κυβερνήσεις ότι δεν τιµούν τις δεσµεύσεις τους,
ιδιαίτερα

όταν

ο

εκλογικός

ανταγωνισµός

οδηγεί

σε

πληθωρισµό

υποσχέσεων, ενώ οι κυβερνητικές ευθύνες συνεπάγονται συµβιβασµούς,
λήψη αποφάσεων µε ελλιπή πληροφόρηση και επιλογές µε ανεπαρκείς
πόρους

για

την

Παραµένοντας

αποτελεσµατική

στην

αντιπολίτευση,

αντιµετώπιση
οι

των

εθνολαϊκιστές

προβληµάτων.
µπορούν

να

προσφέρουν απλοϊκές λύσεις βασισµένες ιδίως στον περιορισµό των
διαθέσιµων πόρων που ‘αποµυζούνται’ από κοινωνικά στιγµατισµένες
οµάδες είτε στην κορυφή είτε στη βάση της κοινωνικής κλίµακας, οµάδες οι
οποίες δεν αξίζουν τα ‘προνόµιά’ τους, όπως π.χ. είναι οι πλούσιοι ή οι
µετανάστες. Πιθανώς δεν έχει αναφερθεί αρκετά ότι η λαϊκιστική επιτυχία
οφείλεται

στα

συνδυασµένα

αποτελέσµατα

της

κριτικής

που

προσανατολίζεται στις εισροές και τις εκροές του πολιτικού συστήµατος. Ο
πληθωρισµός υποσχέσων, που είναι ένα δοµικό χαρακτηριστικό γνώρισµα
του κοµµατικού ανταγωνισµού (το ίδιο άλλωστε όπως και της εµπορικής
διαφήµισης) προκαλεί αναπόφευκτα απογοητεύσεις, προσφέροντας κατ’
αυτόν τον τρόπο στους λαϊκιστές µια θέση στην αγορά: ο λαϊκισµός είναι,
λοιπόν, ένα αποτέλεσµα των κρίσεων εκροών. Η αποσύνδεση από την
εκλογική πολιτική-θέαµα διαφόρων δικτύων και θεσµών λήψης αποφάσεων,
που βασίζονται στη συνεργασία ή στη γνώση αντί του ανταγωνισµού,38
αποτελεί την ελιτιστική θεραπεία στον πληθωρισµό υποσχέσεων, γιατί
αναµένεται να ενθαρρύνει πιο υπεύθυνες επιλογές. Από την άλλη πλευρά,
όµως, η αδιαφάνεια που τείνει τότε να επικρατεί εµποδίζει την λογοδοσία,
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ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο το αίσθηµα των πολιτών ότι ο λόγος τους
δεν µετράει: ο λαϊκισµός είναι λοιπόν επίσης ένα αποτέλεσµα των κρίσεων
εισροών (Papadopoulos 2002).39
Τέλος, η αξιολόγηση της θέσης του λαϊκισµού στις σύγχρονες
δηµοκρατίες δεν µπορεί να περιοριστεί στην εξέταση του λαϊκιστικού
δυναµικού, αλλά οφείλει να λάβει υπ’ όψιν τα όρια τού λαϊκισµού.
6.

Τα

όρια

του

λαϊκισµού

στα

δυτικοευρωπαϊκά

δηµοκρατικά

συστήµατα
Όσο κινδυνολογική κι αν είναι η ρητορική των µέσων ενηµέρωσης, η
απήχηση των εθνολαϊκιστικών κινηµάτων στη Δυτική Ευρώπη έχει κάποια
ξεκάθαρα όρια. Αυτά συσχετίζονται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
σύγχρονου λαϊκισµού και µε τους περιορισµούς που η περιπλοκότητα των
κοινωνιών µας επιβάλλει στη σύλληψη, χάραξη, και εφαρµογή πολιτικών.
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι, ως νεοφερµένα στην πολιτική σκηνή, τα
εθνολαϊκιστικά κινήµατα ωφελούνται επίσης (αν και δεν είναι τα µόνα που
ωφελούνται από αυτό) από την παρακµή αυτού που οι εκλογικοί
κοινωνιολόγοι

αποκαλούν

‘κανονική

ψήφο’

(normal

vote).

Αν

και

κοινωνιολογικές µεταβλητές, όπως η οικογενειακή παράδοση, παρήγαγαν
στο παρελθόν ισχυρούς ιδεολογικούς δεσµούς και µε αυτόν τον τρόπο
δέσµευαν τους εκλογείς µε κάποιο ιδιαίτερο ιδεολογικό χαρακτηριστικό
(θρησκευτικό, εργατικό κ.λπ.) που διέθεταν τα επιµέρους κόµµατα,
σηµαντικές αλλαγές έχουν πλέον λάβει χώρα, αν και υπάρχει κάποια
διαµάχη σχετικά µε τα όριά τους (Bartolini και Mair 1990). Περισσότεροι
εκλογείς αισθάνονται τώρα αποσυνδεδεµένοι από ιδεολογικές ταυτίσεις
και δεσµεύσεις και κρίνουν τα κόµµατα βασιζόµενοι στις συγκεκριµένες
δεσµεύσεις τους και µε βάση την απόδοσή τους (θεµατική ψήφος).
Προβαίνουν κατά συνέπεια σε πιο γνήσιες εκλογικές επιλογές αντί να
συµπεριφέρονται κατά ‘προγραµµατισµένο’ τρόπο. Ως εκ τούτου, µια
ευρύτερη εκλογική πελατεία εµφανίζεται διαθέσιµη στους αµφισβητίες των
κατεστηµένων κοµµάτων, αυτή δε η µεγαλύτερη µεταβλητότητα αποτελεί
πρόσφορο έδαφος και για τους λαϊκιστές.
Όµως αυτό µπορεί να είναι δίκοπο µαχαίρι: τα λαϊκιστικά κινήµατα είναι
πιθανό να γίνουν στη συνέχεια θύµατα της κινητικότητας από την οποία
είχαν ωφεληθεί σε προηγούµενες εκλογές. Λαµβάνοντας υπόψη τα βασικά

28

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της λαϊκιστικής ιδεολογίας και συγκεκριµένα
τον αντιελιτισµό, η ψήφος για τους λαϊκιστές µπορεί να χαρακτηρίζεται
κυρίως από αρνητικές παρά από θετικές εκτιµήσεις: σαν µια τιµωρία για το
συγκρότηµα εξουσίας.
προγραµµάτων

είναι

Ακόµα κι αν η απλότητα των λαϊκιστικών
αναµφισβήτητα

ελκυστική,

η

αδυναµία

τους

µακροπρόθεσµα, συνδυασµένη µε την αστάθεια που είναι έµφυτη σε µια
έντονα προσωποπαγή πολιτική στάση (Betz 1998: 9· Immerfall 1998: 258),
καθιστά τις λαϊκιστικές επιτυχίες περισσότερο σποραδικές παρά τακτικές
(χωρίς

αυτό

να

υποτιµά

την

πολιτική

σηµασία

της

περιοδικής

επανεµφάνισης κυµάτων λαϊκισµού). Οι Nonna Mayer και Pascal Perrineau
(1996: 388) σηµειώνουν επί παραδείγµατι ότι ο Jean-Marie Le Pen είχε
χάσει δύο εκατοµµύρια ψηφοφόρους σε λίγες εβδοµάδες µεταξύ της
προεδρικής εκλογής και της επόµενης κοινοβουλευτικής εκλογής το 1988.
Αντιθέτως,

το

FN

κέρδισε

περισσότερους

από

2,5

εκατοµµύρια

ψηφοφόρους µεταξύ των Ευρωεκλογών του 1994 και της προεδρικής
εκλογής του 1995! Όµως, οι λαϊκιστές δεν είναι καταδικασµένοι να είναι
συνεχώς ευάλωτοι στο µεταβαλλόµενο εκλογικό σώµα και, κατά συνέπεια,
η υπόθεση µιας βαθµιαίας σταθεροποίησης των λαϊκιστικών ταυτίσεων
οφείλει επίσης να εξεταστεί. Πάντα σχετικά µε το εκλογικό σώµα του
γαλλικού Εθνικού Μετώπου, φάνηκε ότι µόνο 38% των ερωτηθέντων
απάντησε ότι θα ψήφιζε Εθνικό Μέτωπο πρωτίστως για να τιµωρήσει άλλα
κόµµατα. Η Mayer (1997: 446-47) σηµειώνει ότι η ψήφος για το FN διαθέτει
ακόµα ένα ισχυρότερο αρνητικό συστατικό από ό,τι η ψήφος για άλλα
κόµµατα, αλλά βρίσκεται σε µια πορεία κανονικοποίησης, παράλληλα µε µια
αύξηση της θετικής ταύτισης των ψηφοφόρων µε το Εθνικό Μέτωπο.
Καθώς

οι

λαϊκιστές

µπορεί

να

είναι

θύµατα

της

εκλογικής

µεταβλητότητας που τους ήταν χρήσιµη στο παρελθόν, το ίδιο πράγµα
µπορεί να υποστηριχτεί και για τα αποτελέσµατα του πληθωρισµού
υποσχέσεων. Αν και το βρίσκουν εύκολο να επικρίνουν την εγωιστική
συµπεριφορά των κρατούντων, η οποία διίσταται από τις γενναιόδωρες
δεσµεύσεις τους, δεν είναι ούτε οι ίδιοι απρόσβλητοι από το να ενδίδουν
στον πληθωρισµό υποσχέσεων. Η τακτική της διάκρισης απέναντι στους
ανταγωνιστές,

την

οποία

υιοθετούν,

καθιστά

µάλιστα

κάτι

τέτοιο

απαραίτητο. Ενόσω παραµένουν στην αντιπολίτευση αυτό δεν τους
δηµιουργεί προβλήµατα. Είναι, όµως, αλλιώς αν αναλάβουν κυβερνητικές
ευθύνες, έστω µόνο και σε τοπικό επίπεδο. Τότε οι ψηφοφόροι τους
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µπορούν να εξετάσουν και τη δική τους αποδοτικότητα και συνεισφορά,
ενώ πια οι λαϊκιστές, όπως και οι αντίπαλοί τους, πρέπει να τα βγάλουν
πέρα µε περιορισµένους πόρους και να διαλέξουν µεταξύ ασυµβίβαστων
επιλογών, η καθεµιά µε πολιτικό κόστος. Σηµειώσαµε νωρίτερα ότι τα
περισσότερα λαϊκιστικά κόµµατα κινητοποιούν ένα µάλλον ετερογενές
εκλογικό σώµα. Το τελευταίο αποτελείται από διαφορετικές κοινωνικές
οµάδες, των οποίων τα ενδιαφέροντα δεν συµπίπτουν πάντα. Αυτή είναι
παραδείγµατος χάριν η περίπτωση του Εθνικού Μετώπου, του οποίου το
εκλογικό σώµα διαπερνάται από µια ‘fracture sociale’ (κοινωνική τοµή), όπως
οι Mayer και Perrineau παρατηρούν στην εισαγωγή του βιβλίου τους.
Τέλος, αντίθετα από τα κτυπήµατα των αντικοινοβουλευτικών
δυνάµεων

που

υπονόµευσαν

τις

δηµοκρατίες

στην

περίοδο

του

µεσοπολέµου, τα σύγχρονα εθνολαϊκιστικά κινήµατα στη Δυτική Ευρώπη
δεν µπορούν να θεωρηθούν πραγµατικός κίνδυνος για τα παρόντα
δηµοκρατικά καθεστώτα. Αντίθετα από τη Λατινική Αµερική ή την
Ανατολικο-Κεντρική Ευρώπη, όπου λαϊκιστικά στοιχεία ήρθαν στην εξουσία
µέσω ανταγωνιστικών εκλογών, στη Δυτική Ευρώπη τα εθνολαϊκιστικά
κόµµατα δεν είναι παρά δευτερεύοντες πολιτικοί παράγοντες συγκρινόµενα
µε τα κατεστηµένα κόµµατα. Στις χώρες αυτές οι δηµοκρατίες είναι
παγιωµένες και αυτό αντανακλάται και στον λαϊκιστικό λόγο. Αντίθετα από
την περίοδο του µεσοπολέµου, οι λαϊκιστές δεν αντιτίθενται στους
κοινοβουλευτικούς θεσµούς, αλλά µόνο στους κατέχοντες υπεύθυνες
πολιτικές θέσεις. Χρησιµοποιώντας τους όρους του David Easton, θα
µπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι εθνολαϊκιστές είναι πολύ επικριτικοί µε τις
αρχές, αλλά το καθεστώς παραµένει απρόσβλητο από την κριτική τους και
ακόµη ότι η κοινότητα επίσης αντιµετωπίζεται θετικά. Αυτό αντιστοιχεί σε
ευρύτερες κοινωνικές στάσεις του εκλογικού σώµατος, καθώς οι πολιτικοί
και τα κόµµατα κρίνονται πιο αρνητικά από τα κοινοβούλια, ενώ άλλοι
θεσµοί ή η δηµοκρατία στο σύνολό της επιτυγχάνουν τα καλύτερα
αποτελέσµατα (Ignazi 1999). Τα εθνολαϊκιστικά κόµµατα παραµένουν πιστά
στα δηµοκρατικά συντάγµατα.41 Εποµένως, όσο κι αν ο λαϊκισµός
απεικονίζεται σωστά ως µια πρόκληση για και τα κατεστηµένα κόµµατα και
τις πολιτικές ηγεσίες, θα ήταν οπωσδήποτε υπερβολικό να θεωρηθεί ότι
γενικότερα συνιστά επίσης µια σοβαρή απειλή για τις ώριµες δηµοκρατίες.
Mετάφραση από τα Aγγλικά:
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Σταύρος Σκρίνης

Σηµειώσεις
1

Μαζί µε κάποια κόµµατα της Βόρειας Ευρώπης που προηγήθηκαν, όπως τα αντι-

κρατιστικά (αντι-φορολογικό και αντι-γραφειοκρατικό) στη Δανία και τη Νορβηγία,
επιτυχηµένα από τη δεκαετία του 1970. Σ’ αυτές τις χώρες η εθνολαϊκιστική δεξιά
συνεχίζει να έχει ισχυρή εκλογική επιρροή.
2

Αµερικανοί λαϊκιστές εµπνεύστηκαν παραδείγµατος χάριν από Ελβετούς οµοϊδεάτες

τους στο τέλος του 19ου αιώνα για την εισαγωγή µορφών άµεσης δηµοκρατίας σε διάφορες
πολιτείες (Papadopoulos 1998: 33-36).
3

‘Ξεχάστε τη γεωγραφία για λίγο και τοποθετήστε την Πολωνία στη θέση της Αργεντινής,

την Ουγγαρία στη θέση της Ουρουγουάης . Θα δείτε (...) λαϊκιστικά κινήµατα µε αµφίβολη
αφοσίωση σε δηµοκρατικούς θεσµούς (...)’: ο λαϊκισµός δεν είναι παρά ένα µικρό κοµµάτι
στη µακρά λίστα προβληµάτων που µαστίζουν τις χώρες αυτές, σύµφωνα µε τον
συγγραφέα.
4
5

‘Η κοινή γνώµη δεν υπάρχει’ ήταν από τις αγαπηµένες εκφράσεις του Pierre Bourdieu.
Ο Grunberg (1998: 126) συµπεραίνει: ‘Όπως, άλλοτε, ένα µεγάλο µέρος των δεξιών

ψηφοφόρων δεν αναγνωρίζονταν ως ταυτισµένοι (στη συγκεκριµένη περίπτωση µε τη
Δεξιά) στη βάση µιας ταξινόµησης Αριστεράς-Δεξιάς που τους επέβαλε η Αριστερά,
σήµερα, οι ψηφοφόροι οι οποίοι έχουν απόψεις που χαρακτηρίζονται ως λαϊκιστικές από
τους αντιπάλους τους, στη βάση ενός συστήµατος ταξινόµησης «λαϊκιστές-αντιλαϊκιστές»,
δεν αναγνωρίζουν τον εαυτό τους σ’ αυτή την ταξινόµηση. Για ένα µέρος από αυτούς, οι
«δηµαγωγοί» και όσοι µοιράζουν «ψεύτικες υποσχέσεις» είναι αυτοί που κυβερνούν χωρίς
να ανταποκρίνονται στις ανησυχίες τους’.
6

‘Λαϊκιστής’ και όχι ‘λαϊκός’, που είναι µια πολύ κοινή ετικέτα: Λαϊκό Κόµµα, Parti

Populaire, Partito Popolare, Volkspartei κ.λπ. Πάντως το Αµερικανικό Λαϊκό Κόµµα (People’s
Party) επίσης θα ταίριαζε στον ορισµό που δίνω στον λαϊκισµό, βλ. παρακάτω.
7

Βλ. την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για την αντι-ελιτίστικη χροιά του ξενοφοβικού και

παραδοσιακού καθηµερινού λόγου στην Ελβετία από την οµάδα του Uli Windisch (1985).
8

Μια οικεία στους λαϊκιστές στρατηγική οριοθέτησης απέναντι στις άλλες πολιτικές

οργανώσεις είναι η περιγραφή εαυτών ως ένα ενοποιητικό κίνηµα και η κριτική του
διαιρετικού ρόλου των κοµµάτων.
9

’[...] αυτό που µετατρέπει έναν ιδεολογικό λόγο σε λαϊκιστικό είναι µια ιδιάζουσα µορφή

συνάρθρωσης των λαϊκο-δηµοκρατικών εγκλήσεων. Η θέση µας είναι ότι ο λαϊκισµός
συνίσταται στην ανασύνθεση των λαϊκο-δηµοκρατικών εγκλήσεων ως πλέγµα αντιθετικό
προς την κυρίαρχη ιδεολογία’ (Laclau 1982: 172-173 {194, 195}· ΣτM: η απόδοση
παραθεµάτων και όρων του Laclau προέρχεται από την ελληνική έκδοση του έργου του

Πολιτική και Iδεολογία στη Mαρξιστική Θεωρία. Kαπιταλισµός, Φασισµός, Λαϊκισµός. Mτφ.
Γρ. Aνανιάδης. Aθήνα: Eκδόσεις Σύγχρονα Θέµατα, Θεσσαλονίκη 1983. Mέσα σε αγκύλη οι
σελίδες της ελληνικής έκδοσης).
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10

Το ακόλουθο απόσπασµα από τον Benjamin Barber (1990: 145), ενός από τους πιο

διαπρεπείς διανοητές της σχολής της συµµετοχικής δηµοκρατίας, είναι εύγλωττο: ‘η
αντιπροσώπευση είναι ασύµβατη µε την ελευθερία επειδή εξουσιοδοτώντας αποξενώνει
την πολιτική θέληση από τη γνήσια αυτοδιακυβέρνηση και αυτονοµία’.
11

Έτσι είναι φανερό ότι η πατρωνία δεν είναι µόνο φαινόµενο καθυστερηµένων κοινωνιών

αλλά και ένα αναπόσπαστο κοµµάτι του σύγχρονου αποµαγευµένου (entzaubert) τρόπου
άσκησης πολιτικής. Αν και οι εµπειρικές µελέτες είναι λιγοστές (σε αντίθεση µε τα όσα
έχουν γραφεί για τη διαφθορά), για ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν στην Αυστρία βλ.
Mueller (1989).
12

Αυτό µπορεί να σχετίζεται µε διαφορές στον ορισµό του ποιος περιλαµβάνεται στην

έννοια ‘λαός’: το ‘έθνος’ ολόκληρο ή µόνο οι απόκληροι (underdogs) (Canovan, 1984). Ο
πρώτος ορισµός ταιριάζει περισσότερο µε την πολυσυλλεκτική έννοια, ο δεύτερος µε τη
λαϊκιστική. Προκαλεί έκπληξη πάντως ότι η Canovan (1981: 263 και 1984: 322) τείνει στο
έργο της να εξισώσει τα λαϊκιστικά µε τα πολυσυλλεκτικά κόµµατα.
13

Είναι, όµως, ενδιαφέρον ότι οι Inglehart και Sidjanski (1976: 236 επ.) είχαν βρει, στην

έρευνά τους για την πολιτική συµπεριφορά στην Ελβετία της δεκαετίας του 1970, ότι δεν
ήταν εύκολο να εντοπίσουν τους εθνολαϊκιστές εκείνης της εποχής στην άκρα δεξιά του
ιδεολογικού φάσµατος. Το εκλογικό τους σώµα αυτοχαρακτηριζόταν ως κεντρώο και, πιο
σηµαντικό, βρισκόταν µακριά από οποιοδήποτε άλλο κόµµα σε έναν δεύτερο άξονα.
Αναλύοντας τις επιλογές των κοµµάτων σε οµοσπονδιακά δηµοψηφίσµατα ο Hug (1994:
62-8) έφτασε σε παρόµοια συµπεράσµατα για την Ελβετία στην περίοδο 1970-1987.
14

Οφείλω την αρχική διατύπωση αυτής της ιδέας στη Silvia Kobi, βλ. Kobi και Papadopoulos

(1997).
15

Ένα πλεόνασµα που τείνει να παραλείπεται, όταν ο εθνολαϊκισµός προσλαµβάνεται

κυρίως ως προσηλωµένος σε παραδοσιακές ηθικές αξίες και ως αντίδραση στην επιρροή
των κινηµάτων της νέας αριστεράς (left-libertarian) (Kitschelt 1995).
16

Το ίδιο επιχείρηµα έχει χρησιµοποιηθεί για οµάδες συµφερόντων που έχουν

ενσωµατωθεί στο κράτος και έχουν αποκτήσει τυπική αναγνώριση ως επίσηµοι εταίροι σε
διαπραγµατεύσεις κάτω από την αιγίδα του (Offe 1981). Για ορισµένους δείκτες πάνω στην
‘κρατικοποίηση’ του ΠΑΣΟΚ βλ. Papadopoulos (1989). Παρόµοιες µετρήσεις στο ισπανικό
PSOE βλ. Maravall (1999: 169).
17

Ο Luhmann (1979) εκλαµβάνει τον έλεγχο και την εµπιστοσύνη ως λειτουργικά
ισοδύναµα.
18
Αν και οι οπαδοί της νέας αριστεράς ήταν περιθωριακοί στο γαλλικό κοµµατικό πεδίο
όταν το FN άρχισε να απολαµβάνει τις πρώτες του εκλογικές επιτυχίες στη δεκαετία του
1980, ενώ στη Γερµανία το δυναµικό Πράσινο εναλλακτικό κίνηµα δεν δηµιούργησε
σηµαντική λαϊκιστική αντιπολίτευση (Immerfall 1998: 256).
19

Η Silvia Kobi (2000) δείχνει µε τεχνικές ανάλυσης περιεχοµένου ότι στην Ελβετία τα

άτοµα που υποστηρίζουν εθνολαϊκιστικές θέσεις θεωρούν ότι χάνουν στις συναλλαγές
τους µε το κράτος και διαµαρτύρονται διότι τα µέτρα κοινωνικής πρόνοιας λαµβάνονται
άδικα προς όφελος οµάδων που είναι άξιες της µοίρας τους.
20

Σε αυτό θα επανέλθω αργότερα, εξετάζοντας τους κινδύνους της εφαρµογής της αρχής

της πλειοψηφίας σε πολυδιασπασµένες κοινωνίες. Ο σεβασµός της πολυπολιτισµικότητας
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συνεπάγεται έτσι την ανάπτυξη διαφόρων µηχανισµών για την προστασία των
µειονοτήτων, βλ. Kymlicka (1988).
21

Και πιθανώς ούτε στην αρχή της δεκαετίας του 1990: έχει υποστηριχθεί για παράδειγµα

ότι οι ψηφοφόροι του Προοδευτικού Κόµµατος της Δανίας στήριζαν το κράτος πρόνοιας κι
αυτό ήταν επίσης εµφανές στη συµπεριφορά της κοινοβουλευτικής οµάδας του κόµµατος
(Karapin 1998: 220).
22

Ένας από τους πιο διαπρεπείς ειδικούς για το FN σηµείωνε σε µια πρόσφατη συνέντευξή

του: ‘Tο ζήτηµα του FN δεν είναι απλώς ένα ζήτηµα που η δεξιά υποβάλλει στην αριστερά,
είναι επίσης ένα κοινωνικό ζήτηµα συνδεδεµένο µε την αριστερά’ (Perineau 1998: 30). To
FN αντικατέστησε σταδιακά τη φιλελεύθερη ρητορική του µε αναφορές στην ανάγκη για
‘εθνικοποίηση’ των κοινωνικών πολιτικών ως θεραπεία εναντίον της ‘παγκοσµιοποίησης’
(Birenbaum et al. 1996: 363-364). Οι εκλογείς του FN από τις λαϊκές τάξεις παρέµειναν
πιστοί στις αριστερές αξίες και οι προσµονές των εκλογέων του FN σε θέµατα κοινωνικοοικονοµικής πολιτικής είναι κοντά σε αυτές των εκλογέων αριστερών κοµµάτων (π.χ. το
35ωρο), βλ. Mayer (1997: 441-43). Η αυξάνουσα απόκλιση µεταξύ κοινωνικών τµηµάτων
της εκλογικής βάσης του FN µπορεί να εξηγήσει τη διάσπασή του και τη δηµιουργία νέου
κόµµατος από τον Mégret (Mayer 1999).
23

Μπορεί η κατά Betz θεωρία της προλεταριοποίησης, µε µια πρώτη µατιά, να έρχεται σε

αντίφαση µε την πιο διαφοροποιηµένη εικόνα των εκλογέων εθνολαϊκιστικών κοµµάτων
που εµφανίζεται στη συνέχεια. Θα ήταν όµως ένα επιχείρηµα υπέρ της αν τα λαϊκιστικά
κόµµατα όντως υιοθετούν εντονότερα ένα λαϊκό προφίλ.
24

Η συσχέτιση µεταξύ λαϊκοποίησης και προνοιακού προστατευτισµού πρέπει ακόµα να

επαληθευθεί στη βάση µιας συστηµατικής µελέτης των εκλογέων και του κοµµατικού
λόγου, καθώς θα πρέπει επίσης να προσδιοριστεί η σχέση αιτίας και αιτιατού.
25

Το πρόβληµα αυτό (‘democratic deficit’) έχει τονιστεί όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση,

όµως κατά τη λαϊκιστική ιδεολογία αγγίζει επίσης τα πολιτικά συστήµατα των εθνικών
κρατών, παρά τον επίσηµα δηµοκρατικό τους χαρακτήρα.
26

Στο αστικό καντόνι της Ζυρίχης, 58% των ανειδίκευτων εργατών ψήφισε στις

οµοσπονδιακές εκλογές του 1995 το SVP και µικρότερα ακροδεξιά κόµµατα (Kriesi 1998:
180).
27

Όµως οι πρώτες αναλύσεις από το Iνστιτούτο Gfs των εκλογών του 2003 υποδεικνύουν

µια τάση προλεταριοποίησης και αυτού του κόµµατος: το ψήφισε 43% των εκλογέων µε
χαµηλό µορφωτικό επίπεδο (µέσο εθνικό ποσοστό 27%).
28

Εξ αιτίας της γλωσσικής και γεωγραφικής εγγύτητας, η ελβετική Lega dei Ticinesi, στο

καντόνι Ticino, συσχετίστηκε βιαστικά µε τη Lega Nord, παραβλέποντας το γεγονός ότι η
πρώτη µεταφέρει τη διαµαρτυρία ενός τµήµατος της οικονοµικής περιφέρειας της
Ελβετίας, ενώ η δεύτερη αποτελεί το όχηµα διαµαρτυρίας του οικονοµικού κέντρου.
29

Όπως έχει υποστηριχθεί, αυτή η υπόθεση µοιάζει όλο και πιο λογική αν τα λαϊκιστικά

κόµµατα είναι υπό προλεταριοποίηση.
31

Για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Λατινική Αµερική, βλ. επίσης Weyland (1999).

33

32

Βλ. Betz (1999: 8), ο οποίος θεωρεί την ισχυρή ηγεσία ως κλειδί για τη λαϊκιστική

επιτυχία, αντιπαραβάλλοντας αυτές τις περιπτώσεις καθώς και τη Νορβηγία µε τη
Γερµανία.
33

Ενάντια στο λαϊκιστικό πιστεύω, σταθεροί θεσµοί µπορεί φυσικά να θεωρηθούν ως

παράγοντες ‘απαραίτητης ακαµψίας’ (µε βάση το συστηµικό νόµο της απαραίτητης
ποικιλίας), διότι εµποδίζουν την αυθαιρεσία και ελαττώνουν τον αριθµό αποδεκτών
πολιτικών συµπεριφορών. Ο Philippe C. Schmitter (1988) αναφέρεται στο έργο του Claus
Offe πάνω σε αυτό το σηµείο.
34

Πρέπει να υπενθυµίσουµε εντούτοις, ότι µια παρόµοια αντίφαση µεταξύ των

διακηρυγµένων αρχών και της καθηµερινής πρακτικής ήταν ευδιάκριτη και στα
κοµουνιστικά κόµµατα, όπως στον διάσηµο ‘δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό’ που έκρυβε την
απόλυτη ισχύ των επιλογών της ηγεσίας επί της εσωτερικής µειοψηφίας, όταν αυτή
εκδηλωνόταν. Εντούτοις ο βαθµός µορφοποίησης των κοµουνιστικών οργανώσεων ήταν
πολύ υψηλότερος.
35

Για µια πρωτότυπη κριτική της επικρατούσας έρευνας σχετικά µε τις πηγές των

πολιτικών κρίσεων βλέπε Dobry (1986).
36

‘(...) η εµφάνιση του λαϊκισµού είναι ιστορικά συνδεδεµένη µε µια κρίση του κυρίαρχου

ιδεολογικού λόγου που είναι µε τη σειρά της µέρος µιας ευρύτερης κοινωνικής κρίσης’
(Laclau 1982: 175 {197-8}). Σύµφωνα µε τον Laclau, αυτή η κρίση µπορεί να προέρχεται είτε
από µια ‘ρήξη στο συγκρότηµα εξουσίας’, µε ένα µέρος του να συµµαχεί µε το λαό, είτε
από έλλειψη αποτελεσµατικής κυριαρχίας και ελέγχου. Η εξήγηση αυτή παραµένει πάρα
πολύ αφηρηµένη, ώστε να είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για εµπειρικούς σκοπούς.
37

Αυτό απέχει πολύ από το να είναι ένας σιδερένιος νόµος, όπως εµφανίζεται από τη

συγκριτική έρευνα. Με παραπλήσιους θεσµούς, η Ιταλία και η Καλιφόρνια δεν γνωρίζουν
ανάλογες συναινετικές πρακτικές (Papadopoulos 1998: 37-81).
38

Αυτό δεν σηµαίνει ότι η σύγκρουση είναι απούσα σ’ αυτούς τους χώρους, αλλά ότι τείνει

να ‘εκπολιτιστεί’: ο Marin (1990) χρησιµοποιεί τον οξύµορο όρο ‘ανταγωνιστική
συνεργασία’.
39

Οι κρίσεις εκροών είναι συγκρίσιµες µε την κρίση ορθολογικότητας του Habermas (1976)

και οι κρίσεις εισροών µε την κρίση κινήτρων του ιδίου, καταλήγοντας και οι δύο αυτές
διαστάσεις της κρίσης στην άποψή του για την ύπαρξη µιας ευρείας κρίσης νοµιµοποίησης.
41

Με την σχετική εξαίρεση του γαλλικού Εθνικού Μετώπου που πρότεινε το πέρασµα προς

µια ‘6η Δηµοκρατία’. Αλλά το FN δεν αµφισβητεί τη δηµοκρατική µορφή του κράτους και τα
γαλλικά κόµµατα στο σύνολό τους αισθάνονται πιο ελεύθερα από τα ξένα αντίστοιχά τους
να παίζουν (αν και κυρίως ρητορικά) µε τους κανόνες του παιχνιδιού: µερικά χρόνια πριν
ανέβει στην προεδρία, ο François Mitterrand αναφέρθηκε στο καθεστώς της 5ης Γαλλικής
Δηµοκρατίας ως ‘το µόνιµο πραξικόπηµα’.
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