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Ι.

ΙΣΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.

Η ισότητα ως συστατικό της κοινωνικής δικαιοσύνης

Η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης διαπλέκεται άρρηκτα µε την αρχή της ισότητας. Η
διαπλοκή αυτή είναι απόρροια της αξιωµατικής παραδοχής ότι η ισότητα αποτελεί συστατικό
της δικαιοσύνης, αν και οι δύο έννοιες µπορούν να έχουν πλήθος περιεχοµένων και
σηµασιών. Είναι προφανές ότι η σηµασιοδότησή τους απορρέει από δηµοκρατικές
διαδικασίες και ηθικές και πολιτικές αξιολογήσεις, οι οποίες είναι υποκείµενες σε διαρκείς
τροποποιήσεις και διαπραγµατεύσεις µεταξύ των κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών
εταίρων, µε βάση κριτήρια συµφέροντος ή ιδεολογίας. Η όλη διαδικασία σηµασιοδότησης
είναι συνεπώς βαθιά πολιτική, τόσο ως προς τη µέθοδο και την επιλογή των κριτηρίων και
των επιχειρηµάτων υπέρ της µιας ή της άλλης άποψης όσο και ως προς το αποτέλεσµα και τα
συµπεράσµατά της.
Αντικείµενο της διαδικασίας αυτής είναι η κατανοµή των αγαθών, και ειδικά όσων η
ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά. Οι µεταβλητές του ερωτήµατος είναι τρεις: ποια αγαθά, θα
διανεµηθούν µε βάση ποια κριτήρια σε ποια υποκείµενα.1 Τα προς κατανοµή αγαθά είναι
συνήθως οι κοινωνικές παροχές, τα δικαιώµατα, οι θέσεις εξουσίας· τα υποκείµενα είναι
συνήθως τα µέλη µιας συγκεκριµένης πολιτικής κοινωνίας, οι πολίτες, ή έστω οι νόµιµοι
κάτοικοι εντός της κοινωνίας αυτής. Τέλος, τα κριτήρια ποικίλουν και µπορεί να είναι είτε η
ανθρώπινη ιδιότητα ή η ιδιότητα του πολίτη (πολιτότητα), οπότε έχουµε την αρχή της
αριθµητικής ισότητας, µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα την αρχή «κάθε πολίτης και µία
ψήφος», είτε η καταγωγή (αριστοκρατία), η αξία (αξιοκρατία), η ανάγκη (θετικές δράσεις), η
προσπάθεια κλπ.2
Κοινωνικά δίκαιη θεωρείται έτσι εκείνη η κατανοµή των αγαθών που υπακούει στην αρχή
της ισότητας µε βάση το «ορθό» κριτήριο. Η οριοθέτηση ωστόσο των τριών µεταβλητών και
ο συνδυασµός τους (ποιο αγαθό µε βάση ποιο κριτήριο σε ποιους), και άρα η επιλογή του
τύπου της ισότητας είναι ο γρίφος που κάθε πολιτική κοινότητα πρέπει να λύσει. Στο πλαίσιο
αυτό, το φάσµα δεξιών και αριστερών πολιτικών αντιλήψεων σηµασιοδοτείται εν πολλοίς
από τις αντιτιθέµενες απόψεις σχετικά µε την ισότητα και την αλληλεγγύη: είναι η αριστερά
που στηρίζει εκείνες τις πολιτικές που κατατείνουν προς τη µείωση, αποδυνάµωση ή και

1

Πρβλ. Norberto Bobbio, ∆εξιά και Αριστερά. Σηµασία και αίτια µιας πολιτικής διάκρισης, Αθήνα 1995, σελ.
161επ.
2
Για τους διαφορετικούς τύπους «ισότητας», βλ. συνοπτικά Λίνας Παπαδοπούλου, ‘Ισότητα εναντίον ισότητας:
µοντέλα διανεµητικής δικαιοσύνης’, σε: Επιστήµη και Κοινωνία 13/2004, 167-199 (180επ).
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κατάργηση των ανισοτήτων ανάµεσα στους ανθρώπους.3 Ενόψει δε της ιδιαίτερης σηµασίας
της ανάπτυξης ως πολιτικού προτάγµατος στη σύγχρονη εποχή, αριστερές είναι οι πολιτικές
θέσεις που επιµένουν ότι εξισωτικά και αναδιανεµητικά µέτρα είναι συµβατά µε αυτήν.4 Στον
ατέρµονο αυτό διάλογο φιλοδοξεί να πάρει µέρος και να διατυπώσει µια αναγκαστικά µερική
και αποσπασµατική άποψη η παρούσα µελέτη.

2.

Ισότητα: τα πάντα και τίποτε

Γενικά η φόρµουλα της ισότητας στηρίζεται στην αρχή «στους όµοιους ίσα και στους
ανόµοιους άνισα», οπότε η αξιολογική κρίση περί ισότητας ή µη µεταφέρεται ένα επίπεδο πιο
πίσω, στην εξέταση δηλαδή ποια χαρακτηριστικά διαφοροποιούν τους ανθρώπους έτσι ώστε
να θεωρούνται όµοιοι και ποια δεν επιτρέπεται να καταλήγουν σε διακριτική µεταχείριση.
Έτσι, είναι προφανές ότι κάποιοι µπορεί να θεωρούν το γένος, το χρώµα ή τη θρησκεία
χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα άτοµα µε τέτοιο τρόπο ώστε να δικαιολογείται και
διαφορετική µεταχείρισή τους. Αυτή ήταν η περίπτωση αιώνων και χιλιετιών της
υποδεέστερης νοµικής θέσης των γυναικών, των εγχρώµων, σε µερικές κοινωνίες των
αλλόθρησκων. Ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο κάθε φορά κριτήριο η ισότητα εµφανίζει
και διαφορετικό πρόσωπο, µε αποτέλεσµα ο όρος «ισότητα» να µην µπορεί να
σηµατοδοτήσει κάτι συγκεκριµένο, εφόσον µπορεί να καταλήξει σε τελείως διαφορετικά
αποτελέσµατα ανάλογα µε το περιεχόµενο που θα προσλάβει.5 Αντίστοιχα ανοικτό ως προς
τα αποτελέσµατά του είναι και το τεκµήριο της ισότητας, µια διαδικαστική αρχή, σύµφωνα
µε την οποία, ίδια µεταχείριση πρέπει να επιφυλάσσεται για όλους τους ανθρώπους εκτός κι
αν υπάρχουν καλοί λόγοι για διαφορετική µεταχείριση.6
Ενόψει των πολλαπλών θεσµισµένων ανισοτήτων στην ιστορία των ανθρώπινων
κοινωνιών, η διακήρυξη της τυπικής / νοµικής ισότητας όλων των ανθρώπων,

3

Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ‘Προλεγόµενα’ σε: Νορµπέρτο Μπόµπιο, ∆εξιά και Αριστερά, Αθήνα: Πόλις 1995,

σελ. 16.
4

Τσουκαλά, όπ.π., σελ. 34-35, ο οποίος τονίζει ότι ήδη η παραδοχή αυτή αποτελεί µια νίκη της ∆εξιάς, εφόσον

µε αυτόν τον τρόπο «το ιδεολογικοπολιτικό παιχνίδι παίζεται στην έδρα του αντιπάλου».
5
Πρβλ. Westen, Peter (1982). The empty idea of equality. 95 Harvard Law Review, 537-596· Μπόµπιο, ∆εξιά
και Αριστερά, σελ. 166· ∆ηµούλη, όπ.π., σελ. 20επ.
6
Oppenheim Felix (1970). Egalitarianism as a Descriptive Concept. 7 American Philosophical Quarterly, σελ.
148επ., Westen, ό.π., σελ. 540. Ενόψει της αβέβαιης έκβασης ως προς το αποτέλεσµα τόσο της αναλογικής
όσο και της τυπικής ισότητας, ίσως είναι ορθότερο αυτό που επισηµαίνει ο ∆ηµούλης, όπ.π., σελ. 23, ότι
«…χωρίς ειδική αιτιολόγηση της ισότητας ή της ανισότητας έχουµε αυθαίρετη µεταχείριση σε όλες τις
περιπτώσεις».
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συµπεριλαµβανοµένων των γυναικών, στον 20ο αιώνα, υπήρξε ιστορική κατάκτηση και
σηµείο καµπής στην πολιτική ιστορία της ανθρωπότητας. Με το πέρασµα του χρόνου ωστόσο
και την εφαρµογή της γίνεται φανερό ότι αυτός ο τύπος της ισότητας δεν αρκεί να διαρρήξει
τις κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες, οι οποίες διατηρούνται. Γεννιέται έτσι το αίτηµα
για «πραγµατική» ή «ουσιαστική» ισότητα, και η συζήτηση περιστρέφεται στη –µερικές
φορές αντιθετική- σχέση µεταξύ τυπικής και ουσιαστικής ισότητας.
Το ερώτηµα βέβαια –ενόψει της πρωτεϊκής φύσης της ισότητας- παραµένει: τι είδους
ισότητα για ποια αγαθά. Και πάντως µε την εισαγωγική επισήµανση: η απάντηση σχετικά µε
το κριτήριο κατανοµής βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τα ίδια τα αγαθά. Συνεπώς, στο
σύνολό της η απάντηση στο ερώτηµα ‘τι είδους ισότητα’, δεν µπορεί παρά να είναι η
«σύνθετη ισότητα».7 Ιστορικά πάντως το αίτηµα της ισότητας λειτούργησε και λειτουργεί ως
µοχλός πίεσης υπέρ της βελτίωσης της θέσης όσων υφίστανται δυσµενείς διακρίσεις ή
υπολείπονται έναντι άλλων στην απόλαυση αγαθών και δικαιωµάτων. Το ρόλο αυτό καλείται
να παίξει και στο πλαίσιο µιας αριστερής / σοσιαλδηµοκρατικής προσέγγισης, όπου το
ζητούµενο είναι η κοινωνική δικαιοσύνη µε εγγύηση πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και
αναδιανοµή του πλούτου και των ευκαιριών ευηµερίας προς όφελος των αδυνάτων και των
µη προνοµιούχων.

3.

Το ‘ξέπλυµα’ των κοινωνικών ανισοτήτων µέσω της τυπικής ισότητας

Η παρούσα µελέτη υπερασπίζεται την έννοια της επονοµαζόµενης «πραγµατικής»,
«ουσιαστικής» ή «διαφοροποιητικής» ισότητας αναφορικά µε την κατανοµή συγκεκριµένων
κοινωνικών αγαθών, η οποία αντιδιαστέλλεται προς την «τυπική», «νοµική» ή «αριθµητική»
ισότητα και είναι περισσότερο προσανατολισµένη στο αποτέλεσµα της «εξισωτικής»
διαδικασίας παρά στην ίδια τη διαδικασία. Ξεκινάει από τη θεµελιώδη κοινωνιολογικής
φύσης επισήµανση ότι τα άτοµα δεν είναι ίσα µεταξύ τους σ’ ότι αφορά όχι µόνον τα φυσικά
ταλέντα και τις δεξιότητες αλλά και ως απόρροια του κοινωνικού και οικονοµικού
συστήµατος. Τόσο η ύπαρξη ιδεολογικών προκαταλήψεων (ρατσισµός, εθνικισµός, σεξισµός
κλπ) όσο και η λειτουργία της κεφαλαιουχικής παραγωγής και της ελεύθερης αγοράς

7 Σύµφωνα µε τον Walzer, Μ. (1983). Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality. Oxford:
Blackwell, σελ. 6, ο οποίος επισηµαίνει: «...ότι οι αρχές της δικαιοσύνης είναι οι ίδιες τους πλουραλιστικές
στη µορφή τους, ότι διαφορετικά κοινωνικά αγαθά πρέπει να διανεµηθούν για διαφορετικούς λόγους,
σύµφωνα µε διαφορετικές διαδικασίες, από διαφορετικά υποκείµενα· και ότι όλες αυτές οι διαφορές πηγάζουν
από τις διαφορετικές αντιλήψεις για τα ίδια τα κοινωνικά αγαθά - αναπόφευκτο προϊόν της ιστορικής και
πολιτισµικής ιδιαιτερότητας».
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παράγουν κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες και αρνητικές διακρίσεις, πολλές φορές
δοµικές, δηλαδή εγγενώς απορρέουσες από τα δεδοµένα του κοινωνικού συστήµατος.
Η ισότητα ενώπιον του νόµου και η απλή τυπική ισότητα δεν µπορούν παρά να
αναπαραγάγουν και να παγιώσουν τις δοµικές αυτές ανισότητες και µάλιστα να τις
‘ξεπλύνουν’ καθώς τις ενδύουν τον µανδύα της συνταγµατικής νοµιµότητας. Οι κοινωνικές
ανισότητες νοµιµοποιούνται εφόσον έχουν παγιωθεί µέσα από την εφαρµογή εκ πρώτης
όψεως παραδεκτών αξιών, όπως η ισότητα ενώπιον του νόµου και η ισότητα ευκαιριών. Το
αποτέλεσµα τέτοιων διαδικασιών δεν έχει πλέον το στίγµα της κοινωνικής αδικίας επί της
οποίας στηρίχθηκε, αλλά την επίφαση της δικαιοσύνης και της νοµιµότητας των δικαιικά
αποτυπωµένων διαδικασιών µέσω των οποίων επήλθε.
Εφόσον οι ανισότητες αυτές πηγάζουν από τις ίδιες τις δοµές του συστήµατος, µόνον η
αλλαγή των τελευταίων που µπορεί να επιφέρει τη συνολική και µόνιµη –µέχρι τη γέννηση
νέων ανισοτήτων- κατάργησή τους. Ωστόσο, το συµπέρασµα αυτό δεν πρέπει να µας οδηγεί
σε αδράνεια ενόψει των µεσοπρόθεσµων συνεπειών καθώς και προσπάθεια παρέµβασης –αν
όχι αλλαγής- στις κοινωνικές δοµές και σταδιακού µετασχηµατισµού τους µέσω εξωτερικών
επεµβάσεων στη λειτουργία τους. Και αυτό µε το σκεπτικό ότι οι εξωτερικές αυτές
επεµβάσεις µπορούν συν τω χρόνω να επιδράσουν εξ αντανακλάσεως στις ίδιες τις δοµές,
ώστε να µειωθούν οι παραγόµενες δοµικές ανισότητες.

4.

Θετικές δράσεις

Ως απάντηση στη λειτουργία αναπαραγωγής των πραγµατικών ανισοτήτων που επιτελεί η
αρχή της τυπικής ισότητας και ως εργαλείο προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής,
προβάλλεται η ανάγκη θετικών δράσεων του κράτους υπέρ όσων ξεκινούν από υπολειπόµενη
αφετηριακή θέση τη διεκδίκηση περιζήτητων αγαθών. Οι θετικές διακρίσεις αποτελούν
ειδικότερη έκφανση της αναλογικής ισότητας που εξαρτά την κατανοµή των αγαθών ή βαρών
από συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και στηρίζονται στο αξίωµα “όµοια µεταχείριση των
όµοιων και ανόµοια των ανόµοιων”, ενώ η ιδιαιτερότητά τους έγκειται στο ότι εξαρτούν την
(προτεραιότητα στην) απόλαυση αγαθών από αρνητικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά
αυτά αναφέρονται είτε σε παροντικές είτε σε παρελθοντικές ανισότητες ή / και αρνητικές
διακρίσεις που τα άτοµα έχουν υποστεί. Για την εφαρµογή τους απαιτείται συνεπώς το άτοµο
να απεκδυθεί το µανδύα της αφαίρεσης και να ‘προσωποποιηθεί’ µέσα από την συνεκτίµηση
των ειδικότερων χαρακτηριστικών του, της προσωπικής αλλά και της συλλογικής του
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ταυτότητας. Είναι συνεπώς η επιταγή της ισότητας που επιβάλλει τη διαφορετική
µεταχείριση, µε σκοπό την αντιστάθµιση τυχόν αρνητικών χαρακτηριστικών των ατόµων.8
Όπως εξάλλου παρατηρεί ο Amartya Sen9 εξαιτίας της ανθρώπινης ποικιλότητας και
ετερογένειας και της πολλαπλότητας των µεταβλητών µε βάση τις οποίες µπορεί να
αξιολογηθεί το αποτέλεσµα κάθε δράσης, η παραγνώριση των διαπροσωπικών διαφορών
µπορεί να έρχεται σε ριζική αντίθεση µε την ισότητα, καθώς αποκρύπτει το γεγονός ότι ο ίση
µέριµνα (equal concern) για όλους µπορεί να απαιτεί πολύ άνιση µεταχείριση υπέρ των
µειονεκτούντων. Οι θετικές διακρίσεις έτσι βασίζονται φιλοσοφικά στη διαισθητική
παραδοχή ότι, αν και όλες οι βελτιώσεις στην κατάσταση των ανθρώπων έχουν κάποια αξία,
οι βελτιώσεις στη ζωή αυτών που βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση έχουν µεγαλύτερο
ηθικό βάρος από τις βελτιώσεις στη ζωή όσων βρίσκονται σε καλύτερη µοίρα.10
Οι θετικές δράσεις του κράτους ή εν γένει της πολιτικής κοινότητας µπορεί να είναι
προληπτικές (proactive) ή / και επανορθωτικές, αν και η διαχωριστική γραµµή είναι πολύ
λεπτή και βέβαια οι δύο µορφές αλληλοσυµπληρώνονται. Θα µπορούσαµε µάλιστα να πούµε
ότι οι προληπτικές θετικές δράσεις µειώνουν την ανάγκη επανορθωτικών θετικών
διακρίσεων.
Στο κύριο µέρος της µελέτης αυτής θα εξετάσουµε κάποια ειδικότερα θέµατα µιας
πολιτικής

θετικών

δράσεων

µε

άξονα

την

πραγµατική

ή

ουσιαστική

ισότητα,

επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον µας σε δύο µορφές θετικών µέτρων (positive measures): τις
θετικές ή αντίστροφες διακρίσεις (positive discrimination) ή θετικές δράσεις (positive /
affirmative action) εν στενή εννοία, οι οποίες λειτουργούν κυρίως επανορθωτικά και την
επιλεκτικότητα στις κοινωνικές παροχές (selectivity / targeting), που εµφανίζει κυρίως
προληπτική λειτουργία, επενδύει δηλαδή στο µέλλον παρότι προφανώς στηρίζεται και αυτή
σε υφιστάµενες ανισότητες. Και στις δύο περιπτώσεις είτε ο νόµος είτε οι κοινωνικές παροχές
προσανατολίζονται σε µια ευνοϊκή µεταχείριση όσων βρίσκονται σε χειρότερη κοινωνική ή
οικονοµική κατάσταση προκειµένου να εξισορροπήσουν τη µειονεκτική εφαλτήριο θέση τους
και άρα την κατ’ ουσία ανισότητα ευκαιριών έναντι προνοµιούχων συνυποψηφίων τους στην
προσπάθεια εξασφάλισης και απόλαυσης κάποιων περιζήτητων κοινωνικών αγαθών ή την
αποφυγή κοινωνικών βαρών. Βασική υπόθεση αυτής της µελέτης είναι ότι η τυπική ισότητα
‘µεταφράζεται’ σε απλή νοµική ισότητα, σε ισότητα έναντι του νόµου, ενώ η ουσιαστική
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Έτσι και ο ∆ηµήτρης ∆ηµούλης, ‘Η χίµαιρα της ισότητας. Αποσπάσµατα κριτικής των «ανθρωπίνων
δικαιωµάτων», σε: Θέσεις 2005, τεύχος 90, σελ. 13-38 (17), που µιλάει για λογικό παράδοξο.
9
Inequality Reexamined, New York – Oxford 1992, σελ. 1.
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Nagel Th. (1991). Equality and Partiality, New York, Oxford: Oxford University Press, σελ. 12
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ισότητα δεν µπορεί παρά να στηρίζεται σε διαφοροποιητική µεταχείριση, θετικές δράσεις και
αντίστροφες διακρίσεις καθώς και επιλεκτικές και στοχευµένες κοινωνικές παροχές.

II.

ΘΕΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

1.

Οι θετικές δράσεις ως αναγκαίο συµπλήρωµα της τυπικής ισότητας

Οι θετικές δράσεις (positive / affirmative action) νοούνται ως αντίδοτο στην τυπική / νοµική
ισότητα και αποσκοπούν στην επίτευξη εξισωτικών αποτελεσµάτων και όχι µόνον
διαδικασιών.
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Συχνά περιγράφονται ως εργαλείο που έχει ως σκοπό να εξισώσουν τη

γραµµή αφετηρίας σε µια εξ ορισµού άνιση κοινωνία και να καταστήσουν την ισότητα των
ευκαιριών πραγµατική και όχι τυπική, πλασµατική.
Κεντρική θέση είναι ότι οι θετικές δράσεις αποτελούν εργαλείο πραγµατικής ή ουσιαστικής
ισότητας ή µία έκφανση της έννοιας της ισότητας που την φέρνει πιο κοντά στην
πραγµάτωσή της, και όχι, όπως ισχυρίζονται οι πολέµιοί της, το αντίθετο της ισότητας. Κατ’
αυτήν την έννοια, οι θετικές διακρίσεις δεν έρχονται σε αντίθεση µε την αξιοκρατία και την
ισότητα των ευκαιριών, αλλά καθιστούν και τις δύο αρχές ουσιαστικές καθώς η αξία δεν
µπορεί να αποτυπωθεί αντικειµενικά όταν δεν υφίσταται ισότητα ευκαιριών και η τελευταία
υποσκάπτεται δραµατικά από τις κοινωνικές, οικονοµικές και εν γένει δοµικές ανισότητες.
Ωστόσο, ιδιαίτερα στην Αµερική όπου έχουν εφαρµοστεί ευρέως, όσο και στην Ευρώπη και
τις υπόλοιπες φιλελεύθερες δηµοκρατίες, οι θετικές δράσεις έχουν διχάσει τόσο τη θεωρία
και τη νοµολογία όσο και την κοινή γνώµη, µε τρόπο αρκετά πολωτικό. Όσοι τοποθετούνται
στο αριστερό φάσµα του πολιτικού σκηνικού και της πολιτικής σκέψης συνήθως στηρίζουν
τις θετικές δράσεις, ενώ αντίθετα όσο προχωρούµε προς τα δεξιά η αντίθεση γίνεται όλο και
πιο ευθεία. Η στάση αυτή συνδέεται άρρηκτα µε τη µεγαλύτερη ευαισθησία της Αριστεράς –
και αυτό τη διαχωρίζει περισσότερο από ο,τιδήποτε άλλο από τη ∆εξιά- σε θέµατα ισότητας.
Η πρώτη τείνει να θεωρεί τις περισσότερες ανισότητες ως κοινωνικά δοµηµένες και συνεπώς
να πιστεύει ότι µε την κατάλληλη διαρρύθµιση του πολιτικού και κοινωνικού συστήµατος,
αυτές µπορούν να αρθούν. Αντίθετα, η ∆εξιά εκκινεί από την πεποίθηση ότι οι περισσότερες
ανισότητες απορρέουν από φυσικές διαφορές και δεν θεωρεί σκόπιµο να παρέµβει σε φυσικές
διαδικασίες ή να έρθει σε σύγκρουση µε κατεστηµένους µηχανισµούς ή την παράδοση. Η
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Σύµφωνα µε τον ορισµό του αµερικάνικου National Council for Research on Women, 1996, Affirmative
Action: Building a national community that works, Issues Quarterly 1(4), 1-11, «Οι θετικές δράσεις είναι ένα
σύστηµα δηµόσιων πολιτικών, νόµων και εκτελεστικών διαταγµάτων καθώς και οικειοθελών και δικαστικά
οριζόµενων πρακτικών που είναι σχεδιασµένες να προωθήσουν τη δικαιοσύνη και την ποικιλότητα».
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Αριστερά αναπτύσσει έτσι µια βουλησιαρχική αντίληψη της πολιτικής δράσης, µε την οποία
θεωρεί ότι µπορεί να αλλάξει τα κακώς κείµενα της κοινωνίας, ακόµη και της φύσης, ενώ η
∆εξιά θεωρεί ότι η κοινωνία αυτορυθµίζεται και είναι περισσότερο «διατεθειµένη να
αποδεχτεί ό,τι είναι φυσικό, καθώς και τη συνήθεια, την παράδοση, τη δύναµη του
παρελθόντος, που αποτελούν της δεύτερη φύση της».12 Το εύρος των επιχειρηµάτων υπέρ και
κατά θα προσπαθήσουµε να σκιαγραφήσουµε σε αδρές γραµµές και βέβαια σχηµατοποιώντας
αµέσως παρακάτω:

2.

Επιχειρήµατα κατά των θετικών δράσεων13

α.

Αντιδραστικά επιχειρήµατα

Στην ακροδεξιά άκρη του πολιτικού φάσµατος οι υπερ-συντηρητικοί αρνούνται ότι υφίσταται
κοινωνικά δοµηµένη αδικία. Για αυτούς η κοινωνική ανισότητα είναι η συνέπεια προσωπικής
προσπάθειας, της επιµέλειας των γονιών ή της βιολογίας και συνεπώς το αξιοκρατικό
αποτέλεσµα φυσικών και ευπρόσδεκτων διαδικασιών που συνοδεύουν αναπόφευκτα και
θεµιτά την προσωπική ιδιαιτερότητα και το οποίο δεν µπορεί να θεωρηθεί άδικο ή αθέµιτο.
Κατ’ αυτήν την έννοια η κοινωνική ανισότητα είναι ένα θεµελιώδες χαρακτηριστικό κάθε
καλής κοινωνίας που λειτουργεί αρµονικά και αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα των
σύγχρονων κοινωνικών συστηµάτων. Ο νόµος και το κράτος πρέπει να µεταχειρίζεται όλους
όµοια και η αναπαραγώµενη ανισότητα της αφετηριακής θέσης είναι δίκαιη καθώς
αντανακλά τη φυσική ανισότητα των ατόµων και τις ατοµικές τους επιλογές.

β.

Συντηρητικά επιχειρήµατα

Η επόµενη θέση στο πολιτικό φάσµα θα µπορούσε να είναι εκείνη που ναι µεν δεν θεωρεί
επιθυµητή την κοινωνική ανισότητα την βλέπει όµως ως κοινωνικά αναπόδραστη, όχι τόσο
λόγω της ανθρώπινης φύσης, όσο κυρίως για λόγους κοινωνικής ρύθµισης, η οποία είναι
καταδικασµένη να αποτύχει στους στόχους που θέτει. Είναι συνεπώς σκεπτικοί απέναντι σε
κάθε προσπάθεια κοινωνικής µηχανικής (social engineering), όχι µόνον επειδή είναι
ιδεολογικά αντίθετοι στην ιδέα της πολιτικής µεταρρύθµισης αλλά και επειδή αµφισβητούν
την δυνατότητά οποιασδήποτε κοινωνικής αλλαγής να πετύχει. Θεωρούν αντίθετα ότι
προσπάθειες κοινωνικών µεταρρυθµίσεων που θα έρχονταν σε αντίθεση µε την καθεστηκυία
12
13

Μπόµπιο, ∆εξιά και Αριστερά, σελ.172.
Πρβλ. Garth Massey, ‘Thinking about Affirmative Action: Arguments Supporting Preferential Policies’, in:
Review of Policy Research, 21/6 (2004), pp 783-797 (785).
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τάξη, που αποτελεί απαύγασµα φυσικών διαδικασιών, θα δηµιουργούσε πολύ περισσότερα
προβλήµατα από αυτά που πιθανόν θα έλυνε.

γ.

Φιλελευθερίζοντα επιχειρήµατα

Η λειτουργία της φιλελεύθερης δηµοκρατίας και της οικονοµίας της αγοράς είναι αρκετές να
διασφαλίσουν την ισότητα των ευκαιριών για όλους ανεξάρτητα από τη φυλετική και εθνική
καταγωγή, το φύλο, τις ερωτικές προτιµήσεις ή την κοινωνική τάξη. Σύµφωνα µε την
αντίληψη αυτή αν η φιλελεύθερη δηµοκρατία λειτουργεί ικανοποιητικά, οποιαδήποτε άλλη
περαιτέρω παρέµβαση είναι περιττή και αθέµιτη. Η κεντρική κυβερνητική παρέµβαση θα
αποτελούσε η ίδια πρόβληµα –σύµφωνα µε τη θέση αυτή- παρά θα έλυνε τα προβλήµατα που
τυχόν υφίστανται, και τα οποία η πολυκεντρική λειτουργία της αγοράς θα µπορούσε πολύ πιο
αποτελεσµατικά να επιλύσει αποκαθιστώντας τους µηχανισµούς κατανοµής του πλούτου και
εξίσωσης των ευκαιριών.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσουµε και την επιχειρηµατολογία των ήπιων πολέµιων των
θετικών δράσεων που ισχυρίζονται ότι η τυπική / νοµική ισότητα των υποκειµένων είναι
επαρκής και η αυστηρή τήρησή της ικανή να φέρει σταδιακά χωρίς πειραµατισµούς
κοινωνικής µηχανικής –και σ’ αυτό µοιάζουν µε τους συντηρητικούς- τα προσδοκώµενα και
επιδιωκόµενα αποτελέσµατα ουσιαστική ισότητας. Η διαφορά µε τους συντηρητικούς είναι
ότι οι φιλελεύθεροι δεν διαφωνούν µε το στόχο της πραγµατικής ισότητας, που για τους
δεξιούς και συντηρητικούς είναι αθέµιτη ή αδύνατη αντίστοιχα, δεν θεωρούν ωστόσο
αναγκαία τη θετική διάκριση επαφιόµενοι στη λειτουργία της φιλελεύθερης δηµοκρατίας και
των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
Μια παραλλαγή των φιλελεύθερων επιχειρηµάτων στηρίζεται στην ακαταλληλότητα
των θετικών δράσεων να επιφέρουν µια καταρχήν θεµιτή και επιθυµητή εξίσωση του πεδίου
δράσης των υποκειµένων, λόγω των παρεπόµενων συνεπειών της σε βάρος όσων δεν
ευνοούνται από αυτήν.. Σύµφωνα µε αυτή τη γραµµή επιχειρηµατολογίας, οι θετικές δράσεις
υπέρ συγκεκριµένων κατηγοριών νοµικών υποκειµένων καταργούν τη γενική τυπική ισότητα
και την αφηρηµένη κατηγορία «υποκείµενο δικαιωµάτων», καθώς την αντικαθιστούν µε
συλλογικές ταυτότητες που µπορεί να υποτιµούν τις προσωπικές. Αναιρούν έτσι την
προϋπόθεση ατοµικής ελευθερίας, την εξατοµίκευση του κάθε υποκειµένου, η οποία ωστόσο
δεν µπορεί παρά να στηρίζεται σε µια καταρχήν αφαίρεση των επιµέρους ιδιοτήτων του.
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3.

Επιχειρήµατα υπέρ των θετικών δράσεων

Τα επιχειρήµατα υπέρ των θετικών δράσεων εντάσσονται στην αριστερή ιδεολογία ενός
εξισωτικού φιλελευθερισµού, εκείνης δηλαδή της συνιστώσας του –επίσης, όπως και η
ισότητα, πολυπρόσωπου- φιλελευθερισµού, για τον οποίο κεντρική αξία είναι η ισότητα όλων
των υποκειµένων, χωρίς βέβαια άρνηση της θεµελιώδους ελευθερίας ατοµικού και
συλλογικού αυτοπροσδιορισµού. Θα εξετάσουµε συνεπώς τα επιχειρήµατα αυτά συνολικά,
χωρίς επιµέρους διαφοροποιήσεις στο πολιτικό φάσµα, καθώς είναι δύσκολο να εντοπίσουµε
επιµέρους αποχρώσεις ανάµεσα σε µια σοσιαλιστική / σοσιαλδηµοκρατική, µια αριστερή
φιλελεύθερη, και µια οικολογική κατεύθυνση, αλλά σε συνδυασµό µε τις αντιρρήσεις που
προβάλλονται σε αυτά.

α.

Επανορθωτική δικαιοσύνη

Σύµφωνα µε αυτή τη γραµµή επιχειρηµατολογίας τα άτοµα που πρόκειται να ευνοηθούν από
τις θετικές δράσεις ανήκουν σε κοινωνικές οµάδες που στο παρελθόν βρίσκονταν ή
συνεχίζουν να βρίσκονται σε µειονεκτικότερη κοινωνική θέση και υφίστανται έµµεσες
αρνητικές διακρίσεις, λόγω ακριβώς εκείνου του χαρακτηριστικού τους που τα νοµιµοποιεί
και για την απόλαυση των θετικών διακρίσεων. Με άλλα λόγια, οι τελευταίες έρχονται ως
συνειδητές δράσεις θεσµικής µηχανικής να εξισορροπήσουν ή να άρουν δοµικές κοινωνικές ή
οικονοµικές ανισότητες. ∆εν χρειάζεται να πάµε στο ακραίο αµερικάνικο παράδειγµα της
σκλαβιάς τριών αιώνων του έγχρωµου πληθυσµού για να ανακαλύψουµε τέτοιου είδους
κοινωνικές οµάδες. Η πρώτη -και µάλιστα πλειοψηφική πληθυσµιακά κοινωνική κατηγορίαπου µας έρχεται στο µυαλό µε ελληνικά δεδοµένα, είναι οι γυναίκες, οι οποίες υφίσταντο
µέχρι προ εικοσιπενταετίας όχι µόνον κοινωνικές, που συνεχίζονται µερικώς ακόµη και
σήµερα, αλλά και νοµικές διακρίσεις. Μπορούµε να σκεφτούµε τους οµοφυλόφιλους, και
βέβαια τους αλλόθρησκους, ειδικά τους Μουσουλµάνους της Θράκης, ή αλλόφυλους (ή έτσι
θεωρούµενους), όπως τους Ποµάκους της ίδιας περιοχής, ή τους τσιγγάνους αλλά και νέες
κοινωνικές οµάδες, όπως τους παλιννοστούντες ή τους µετανάστες.
Αν λοιπόν κάποιοι ήταν ιστορικά αποκλεισµένοι από την πολιτική, κοινωνική και
οικονοµική ζωή, θα πρέπει όχι απλώς να τους επιτραπεί να συµµετέχουν, αλλά και να τους
δοθούν περισσότερα κίνητρα, ευκαιρίες και δυνατότητες επιτυχούς συµµετοχής σε αυτή.
Απέναντι στα επιχειρήµατα αυτά κάποιοι απαντούν ότι ενώ είναι δίκαιο να αποζηµιωθεί
κάποιος για αδικία που έγινε στον ίδιο, δεν ισχύει το αυτό όταν η αδικία έχει συντελεσθεί στο
παρελθόν στους προγόνους του. Αν έτσι σήµερα οι γυναίκες κάτω της ηλικίας των 30 χρόνων
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δεν έχουν υποστεί καµιά -νοµική τουλάχιστον- διάκριση –και σύµφωνα µε τη
φιλελευθερίζουσα παραδοχή ότι αρκεί η τυπική / νοµική ισότητα για την πραγµάτωση της
ουσιαστικής ισότητας- τα οποιαδήποτε µέτρα θετικών δράσεων δεν θα πρέπει να αφορούν σε
αυτές. Το ποιος βέβαια έχει προσωπικά υποστεί αρνητικές διακρίσεις και ποιος όχι αποτελεί
µια αξιολογική κρίση. Αν λοιπόν κάποιος δεν αποδέχεται την ύπαρξη δοµικών κοινωνικών
διακρίσεων αλλά θεωρεί ανισότητα µόνον εκείνη που πηγάζει από διαφορετική νοµική
µεταχείριση, είναι προφανές ότι δεν θα δεχτεί θετικές δράσεις ως επανορθωτική δικαιοσύνη
για καµιά απολύτως κατηγορία, αφού θα ήταν παράλογο τέτοιου είδους δράσεις υπέρ της
συγκεκριµένης κατηγορίας να συνυπάρχουν µε νοµικές ανισότητες σε βάρος της.
Και το αντεπιχείρηµα συνεχίζει: Αν οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην πολιτική ή
σε διευθυντικές θέσεις και υπερεκπροσωπούνται σε θέσεις µερικής απασχόλησης και
κατώτερου προσωπικού οφείλεται όχι σε δοµική αρνητική διάκριση σε βάρος τους ή σε
προκατασκευασµένους κοινωνικούς ρόλους, αλλά στις προσωπικές τους επιλογές. Κανείς δεν
τους εµποδίζει, και σίγουρα όχι το κράτος- να ανέλθουν επαγγελµατικά ή να ασχοληθούν µε
την πολιτική.
Είναι σαφές ότι αν κάποιος δεν µπορεί να δει βαθύτερα στο κοινωνικό σύστηµα και
να διαισθανθεί τη δοµική κοινωνική ανισότητα και τη διαµόρφωση του ίδιου του κοινωνικού
ιστού σύµφωνα µε τα πρότυπα της κυρίαρχης κοινωνικής οµάδας που αντιµετωπίζει κάθε
παρέκκλιση από το (όχι αναγκαστικά πλειοψηφικό) πρότυπο ως εξαίρεση και όχι ως
κανονικότητα, είναι δύσκολο να πειστεί ότι κάποιο άτοµο που δεν ανήκει στο πρότυπο δεν
έχει στην πραγµατικότητα τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες δυνατότητες µε κάποιο άλλο που
ανήκει. Η αποδοχή συνεπώς της αναγκαιότητας θετικών δράσεων µε σκοπό την
εξισορρόπηση εγγενών στο σύστηµα δοµικών ανισοτήτων ανάγεται στην ικανότητα ή
ετοιµότητά µας να διακρίνουµε την ύπαρξη των τελευταίων και στην πολιτική µας θέληση,
αν τις διακρίνουµε, να τις υπερβούµε ή να τις υποσκάψουµε, αν η ανατροπή του συνολικού
συστήµατος δεν εµφανίζεται πιθανή ή ορατή.

β.

∆ιαφορετικότητα

Τα κριτήρια της αξίας µε τα οποία αποφασίζεται η κατανοµή των αγαθών σύµφωνα µε την
κλασική ισότητα των ευκαιριών και την τυπική νοµική ισότητα είναι κριτήρια του τέθηκαν µε
βάση τις αξίες, τις ικανότητας αλλά και τα χαρακτηριστικά του κυρίαρχου προτύπου
(ελληνικής καταγωγής ορθόδοξος ετεροφυλόφιλος άνδρας για τη χώρα µας). Αντίθετα οι
αξίες και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικά αδύναµων υποβιβάζονται και υποτιµόνται.
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Συνεπώς οι διαδικασίες πρόσβασης σε επιθυµητές θέσεις και περιζήτητα αγαθά επιτρέπουν
µε τρόπο έµµεσο αλλά πολλές φορές καθοριστικό την επιτυχία περισσότερο και ευκολότερα
σε όσους πληρούν τα κριτήρια του κυρίαρχου προτύπου.
Οι θετικές δράσεις επιτρέπουν σε άτοµα που δεν ανήκουν στο κυρίαρχο αυτό πρότυπο
να διεισδύσουν στον επαγγελµατικό, κοινωνικό και πολιτικό χώρο και να προσθέσουν τις
δικές τους ευαισθησίες, αξίες και στόχους, κάνοντας έτσι το σύστηµα πιο ποικιλόµορφο. Με
τον τρόπο αυτό εξάλλου τα κριτήρια και οι διαδικασίες µπορούν να γίνουν αντικείµενο
επαναδιαπραγµάτευσης και να εµπλουτιστούν µε στοιχεία που επιτρέπουν την απρόσκοπτη
πρόσβαση και χωρίς θετικές δράσεις ατόµων που δεν ανήκουν στο κυρίαρχο πρότυπο.
Αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής είναι ένα κοινωνικό σύστηµα πιο ευπροσάρµοστο και
εµπλουτισµένο, το οποίο επιτρέπει και ενσωµατώνει διαφορετικά µοντέλα ζωής χωρίς το
τίµηµα του κοινωνικού αποκλεισµού και των προδεδοµένων ρόλων, και άρα ενισχύει τόσο
την προσωπική όσο και τη συλλογική αυτονοµία.

ΙΙΙ. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
1.

Κράτος Πρόνοιας και Ισότητα

Σηµαντική εξέλιξη του συνταγµατισµού τον 20ο αιώνα αποτελεί η αναγνώριση και
κατοχύρωση σε πολλά ευρωπαϊκά συντάγµατα κοινωνικών δικαιωµάτων, αναγνώριση που
οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στα σοσιαλιστικά κινήµατα και γενικότερα στην Αριστερά και
βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση µε την αναζήτηση της ισότητας.14 Η ίδια η ιδέα των
κοινωνικών δικαιωµάτων που προϋποθέτουν θετική παρέµβαση του κράτους και της
εφαρµογής της κοινωνικής αρχής απορρέει από την παραδοχή ότι δεν µπορεί να υπάρξει ούτε
πραγµατική ελευθερία ούτε ισότητα και βέβαια ούτε δηµοκρατία αν δεν εξασφαλιστούν οι
βασικές ανάγκες των πολιτών. Η άποψη περί αδιαιρέτου των θεµελιωδών δικαιωµάτων
(ατοµικών, πολιτικών και κοινωνικών, ως αντίστοιχα των προταγµάτων των τριών
συνιστωσών του συνταγµατισµού, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και της ισότητας)
στηρίζεται στη λογική επισήµανση ότι κανείς δεν µπορεί να λειτουργήσει ως ελεύθερος
14

Μπόµπιο, ∆εξιά και Αριστερά, σελ. 177, σύµφωνα µε τον οποίο τα δικαιώµατα αυτά, και ειδικότερα το

δικαίωµα στην εκπαίδευση, στην υγεία και στην εργασία «αποσκοπούν στο να καταστήσουν µικρότερη την
ανισότητα ανάµεσα στους κατέχοντες και στους µη κατέχοντες, ή να παράσχουν τη δυνατότητα σε ένα ολοένα
µεγαλύτερο αριθµό προσώπων να είναι λιγότερο άνισοι σε σχέση µε πρόσωπα πιο τυχερά εξαιτίας της
καταγωγής ή της κοινωνικής τους κατάστασης».
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πολίτης αλλά και ιδιώτης αν στερείται βασικών αγαθών, απαραίτητων για µια αξιοπρεπή
ύπαρξη και στοιχειώδη ευηµερία.
Με το σκεπτικό αυτό, η πολιτική κοινότητα αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει
τα αναγκαία αγαθά και το κράτος επενδύει στις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών του,
επιτελώντας µια λιγότερο ή περισσότερο διευρυµένη αναδιανεµητική λειτουργία. Η
λειτουργία αυτή αν και δεν εξαλείφει τις ανισότητες, καθώς δεν επενεργεί άµεσα στις δοµές
του συστήµατος, πάντως τις µειώνει. Οι δηµόσιες δαπάνες πρέπει να υπηρετούν τόσο την
αποτελεσµατικότητα όσο και την ισότητα, παρεµβαίνοντας και επιδιορθώνοντας τα στρεβλά
αποτελέσµατα της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς. Η δηµόσια, και άρα πολιτική αυτή
παρέµβαση µέσω δηµοσίων δαπανών νοµιµοποιείται από ανησυχίες που απορρέουν από τα
διανεµητικά αποτελέσµατα ελλείψει οποιασδήποτε κρατικής παρέµβασης. Η ελεύθερη αγορά,
ακόµη και αν λειτουργεί αποτελεσµατικά και µε όρους υγιούς ανταγωνισµού, έχει ως
αποτέλεσµα την πρόκληση φτώχειας σε µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού και µεγάλες και µη
αποδεκτές ανισότητες. Η ανεπάρκεια του φορολογικού συστήµατος να επιτελέσει τη θεµιτή
αναδιανεµητική λειτουργία αποτελεί έναν δεύτερο παράγοντα αναγκαιότητας εξειδικευµένων
δηµοσίων δαπανών.
Η λειτουργία αυτή της πολιτικής κοινότητας υποσκάπτεται από τη µείωση των
εσόδων των κρατών και τη δηµοσιονοµική στενότητα σε ένα καθεστώς κοινωνικού και
φορολογικού dumping ενόψει της παγκοσµιοποίησης µε νεο-φιλελεύθερη κατεύθυνση. Η
οικονοµική στενότητα και ο δηµοσιονοµικός περιορισµός επιβάλλουν στις κυβερνήσεις
αξιολογήσεις ουσίας και επώδυνες µερικές φορές επιλογές και σταθµίσεις ανάµεσα σε εξίσου
αναγκαίους κοινωνικοοικονοµικούς στόχους. Η δηµόσια παροχή αγαθών γίνεται ολοένα και
πιο ακριβή και συνεπώς δύσκολες πολιτικές επιλογές πρέπει να γίνουν.
Είναι αυταπόδεικτο ότι οι δηµόσιες δαπάνες σε µία ευνοµούµενη δυτική κοινωνία, και
στην Ελλάδα, αποσκοπούν σε µία πληθώρα σκοπών δηµοσίου συµφέροντος, ένας από τους
οποίους είναι η καταπολέµηση της φτώχειας και η παροχή των βασικών αγαθών σε όσους τα
στερούνται. Φιλοδοξία αυτού του κεφαλαίου είναι να θυµίσει ότι ο τελευταίος αυτός σκοπός
έχει αυξηµένη ηθική αξία και πρέπει να απολαµβάνει πολιτικής προτεραιότητας έναντι και να
συνυπάρχει µε δαπάνες δηµοσίων επενδύσεων υπέρ µιας ισόρροπης και βιώσιµης
οικονοµικής ανάπτυξης. Η πιο συχνή πρόταση για µια πολιτική υπέρ των πιο αδύναµων
κοινωνικά είναι η στοχευµένες κοινωνικές παροχές (targeting). Οι τελευταίες συντελούν στην
σχετικοποίηση της αρχής της καθολικότητας και την αντικατάστασή της από µορφές
επιλεκτικών κοινωνικών παροχών.
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2.

Επιλεκτικότητα και ισότητα

Το παρόν άρθρο δεν έχει σκοπό να επισηµάνει τις τεχνικές λεπτοµέρειες, που συχνά είναι η
αλήθεια είναι καθοριστικές για την επιτυχία και τελικά τη χρησιµότητα προγραµµάτων
επιλεκτικών κοινωνικών παροχών. Κάτι τέτοια αποτελεί αντικείµενο πραγµατεύσεων
κοινωνικής πολιτικής και οικονοµικών ή διαχείρισης (management) και υπερβαίνει κατά
πολύ τόσο τη φιλοδοξία όσο και τις δυνατότητες της συγγραφέως. Η δική µας
επιχειρηµατολογία

περιορίζεται

πολύ

περισσότερο

στο

πεδίο

της

πολιτικής

και

συνταγµατικής θεωρίας και τοποθετεί τις επιλεγµένες κοινωνικές παροχές στο γενικότερο
ζήτηµα της πρόσληψης της ισότητας µε µια πιο ουσιαστική, ‘πραγµατική’ εκδοχή της, η
οποία διαφοροποιείται ποιοτικά, και όχι µόνον ποσοτικά, από την τυπική / νοµική εκδοχή της
ισότητας, που καταλήγει να ευνοεί τους ανήκοντες στο κυρίαρχο πρότυπο.
Ενόψει της δηµοσιονοµικής στενότητας των κρατικών προϋπολογισµών ο στόχος της
µείωσης των ανισοτήτων και της εξασφάλισης ενός ελάχιστου επιπέδου ευηµερίας για τους
πολίτες ή κατοίκους κάθε κράτους τίθεται σε κίνδυνο καθώς οι πόροι δεν επαρκούν. Η
συνεπαγόµενη αναγκαστική αναδιάρθρωση του κράτους πρόνοιας στηρίζεται εν πολλοίς και
στη σταδιακή και σε περιορισµένους προς το παρόν τοµείς αντικατάσταση της αρχής της
καθολικότητας των κοινωνικών παροχών από επιλεκτικές και στοχευµένες κοινωνικές
παροχές. Η διαδικασία αυτή ενισχύεται και από την εµπειρική διαπίστωση ότι τα µεσαία
στρώµατα κάνουν πιο εκτεταµένη χρήση των κοινωνικών παροχών έναντι των κατώτερων
και άρα πλέον χρηζόντων κοινωνικής στήριξης κοινωνικών στρωµάτων. Οι στοχευµένες
κοινωνικές παροχές αποτελούν απόκλιση από τις ενιαίες χωρίς ανταποδοτικούς µηχανισµούς
χρηµατοδότησης και στηρίζονται στην κατηγοριοποίηση των πιθανών δικαιούχων βάσει του
εισοδήµατός τους ή των αναγκών τους. 15
Η ανακατεύθυνση αυτή των πόρων σε όσους τους έχουν περισσότερη ανάγκη αποτελεί
έκφανση της διαισθητικής παραδοχής που προαναφέραµε, ότι δηλαδή οι βελτιώσεις στις ζωές
όσων βρίσκονται σε χειρότερη µοίρα έχουν µεγαλύτερη αξία. Η εξασφάλιση σε αυτούς
βασικών βιοτικών αγαθών προηγείται έναντι της ευηµερίας κοινωνικών στρωµάτων που
απολαµβάνουν τουλάχιστον ένα µίνιµουµ αξιοπρέπειας. Κατ’ αυτήν την έννοια η τυπική /
αριθµητική ισότητα που θα συνεπαγόταν ίσες παροχές (ίσα µερίδια) σε όλους κάµπτεται µέσα
από την ενίσχυση κατεξοχήν ή αποκλειστικά των κοινωνικά µειονεκτούντων. Με αυτό τον
15

Ξενοφών Κοντιάδης, Όψεις αναδιάρθρωσης του κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη. Σύγχρονες τάσεις και
προσαρµογή της ελληνικής διοίκησης, Αθήνα-Κοµοτηνή 1997, σελ. 20.
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τρόπο µεγαλώνουν τα µερίδια για αυτούς που περισσότερο τα έχουν ανάγκη, εξασφαλίζεται
ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης και µειώνονται –έστω και οριακά- οι
ανισότητες. Οι πολιτικές στοχευµένης και επιλεκτικής κοινωνικής προστασίας και παροχής
κοινωνικών αγαθών βρίσκονται έτσι στο πλαίσιο της φιλοσοφίας των θετικών δράσεων του
κράτους υπέρ των µειονεκτούντων, µε σκοπό να προσφέρουν σε αυτούς όσα οι υπόλοιποι
µπορούν να εξασφαλίσουν και χωρίς τη συνδροµή του κράτους.
Η αντίληψη ότι η επιλεκτικότητα αποτελεί έκφραση και έκφανση της αρχής της
ουσιαστικής / διαφοροποιητικής ισότητας έρχεται σε αντίθεση µε την έννοια της τελευταίας
ως ‘ενσωµάτωσης’ ή ‘συµπερίληψης’. Στη µορφή αυτή η κατανοµή των αγαθών θεωρείται
σύµφωνη µε την ισότητα όταν κανείς δεν αποκλείεται από αυτήν, οπότε έχουµε την απόλυτη
ισότητα στην αρχή ‘ίσα µερίδια για όλους’, ή τόσο περισσότερη ισότητα όσο πιο µεγάλη η
κατηγορία των ατόµων στα οποία κατανέµονται τα αγαθά.16 Είναι προφανές ότι ο κανόνας
αυτός προσκρούει στις αντιρρήσεις που έχουµε ήδη διατυπώσει: δεν λαµβάνει υπόψη του τις
ήδη υφιστάµενες ανισότητες. Επιπλέον έρχεται σε αντίθεση και µε διαισθητικές µας κρίσεις:
θα έπρεπε για παράδειγµα να θεωρήσουµε εξισωτικούς τους έµµεσους φόρους και όχι την
κλιµακωτή φορολόγηση. Συνεπώς, η ισότητα ως συµπερίληψη και καθολικότητα µπορεί να
λειτουργήσει πραγµατικά εξισωτικά µόνον αν εφαρµοστεί σε ένα κατά το δυνατόν
διευρυµένο πεδίο κατανοµής αγαθών -κυρίως εισοδήµατος, εργασίας, εκπαιδευτικών
ευκαιριών κλπ- ώστε να εξαλείψει τις υφιστάµενες ανισότητες. ∆ιαφορετικά, απλώς τις
επιβεβαιώνει ή / και τις ενισχύει. Με τον τρόπο αυτό δεν αποτρέπει ούτε έστω αντιµετωπίζει
τη σταδιακή δηµιουργία µιας κοινωνίας αποκλεισµού.
Η διαδικασία οικονοµικού και άρα κοινωνικού και πολιτικού αποκλεισµού προκαλεί τη
δυσαρέσκειά µας τόσο µε ηθικούς όσο και µε πολιτικούς όρους, καθώς έρχεται σε αντίθεση
µε θεµελιώδεις διαισθητικές µας επιλογές υπέρ µιας καταρχήν ίσης ηθικής αξίας όλων των
ατόµων και µιας δηµοκρατικής συγκρότησης της πολιτικής µας κοινωνίας. Είναι προφανές
ότι η δηµιουργία µιας διευρυµένης κατηγορίας νεόπτωχων όχι µόνον καταργεί το θεµελιώδες
δικαίωµά τους σε ανθρώπινη αξιοπρέπεια αλλά και ακυρώνει την ιδιότητά τους ως πολιτών
µιας δηµοκρατικής πολιτείας. Ενόψει των παραπάνω –και παρά το γεγονός ότι το πρόβληµα
δεν µπορεί να λυθεί χωρίς την πολιτικοποίηση προς µια δηµοκρατική και κοινωνική
κατεύθυνση της παγκοσµιοποίησης- η αναγκαιότητα παρεµβάσεων που έχουν ως στόχο τα
κατώτερα οικονοµικά στρώµατα και την καταπολέµηση της φτώχειας, σε µια κοινωνία των

16

Oppenheim, F. (1970). Egalitarianism as a Descriptive Concept. 7 American Philosophical Quarterly, σελ.
147
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2/3, όπου το εναποµένον 1/3 βυθίζεται ολοένα και περισσότερο σε καθεστώς ένδειας και
στέρησης εµφανίζεται σχεδόν αναπόδραστη για όποιον θέλει να µιλάει µε όρους ουσιαστικής
ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Κατ’ αυτήν την έννοια έχει δίκαιο ο Μουζέλης όταν
προτείνει ότι η κεντροαριστερά και τα σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα πρέπει να
εγκαταλείψουν το δόγµα της καθολικότητας υπέρ ενός µοντέλου «γενναιόδωρης
επιλεκτικότητας».17
Έτσι, µια κοινωνική παροχή για παράδειγµα που µετριέται σε απόλυτους αριθµούς και
είναι ίδια για όλους ανεξαρτήτως εισοδήµατος ναι µεν µειώνει την ψαλίδα µεταξύ πλουσίων
και φτωχών –εφόσον αποτελεί µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση για τους τελευταίους- αλλά
µπορεί να αποτελεί απλώς σπατάλη, αφού για τους πρώτους µπορεί να µην σηµαίνει καµιά
ουσιαστική διαφορά ενώ για τους τελευταίους να µην επαρκεί. Αντίθετα, σε τέτοιες
περιπτώσεις σκέψεις βασιζόµενες στην ισότητα ως ‘αντίστροφης διάκρισης’ / ουσιαστικής
ισότητας θα οδηγούσαν σε αντιστρόφως ανάλογη προς το εισόδηµα παροχή µέχρι του
σηµείου κατάργησής της για όσους κριθεί ότι δεν την έχουν καθόλου ανάγκη. Αυτό θα είχε
ως άµεση συνέπεια την ακόµη µεγαλύτερη αύξηση της παροχής για όσους πραγµατικά τη
χρειάζονται και για τους οποίους θα κάνει ουσιαστική διαφορά. Άρα σηµαίνει ότι όχι απλώς
δεν πρέπει να είναι ανάλογη προς το εισόδηµα – αυτό θα ήταν σε απόλυτους αριθµούς υπέρ
των πλουσίων- αλλά ούτε αρκεί να είναι σε απόλυτους αριθµούς –έστω και αν τότε
ποσοστιαία θα ήταν υπέρ των φτωχών- αλλά –σχηµατοποιώντας- θα πρέπει να είναι
ανύπαρκτη για το πλουσιότερο 1/3 του πληθυσµού, όσο το δυνατόν πιο αυξηµένη για το
κατώτερο 1/3 και ανάλογα µε την οικονοµική ευχέρεια υπαρκτή ή µη για το µεσαίο 1/3.
Κατά των επιλεκτικών παροχών µπορούν να προβληθούν επιχειρήµατα που σχετίζονται
άµεσα µε το επίπεδο ζωής των µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων. Εξάλλου, η δωρεάν και
άνευ όρων παροχή βασικών αγαθών, όπως η υγεία και εκπαίδευση, θεωρείται από κάποιους
αδιαπραγµάτευτη για τον καθένα ανεξαρτήτως εισοδήµατος. Εξάλλου, υποστηρίζεται ότι
µέσα από τις επιλεκτικές παροχές αποδυναµώνεται «το αίτηµα για µια διάχυτη συνολική
δικαιοσύνη και αλληλεγγύη».18
Ακόµη περισσότερο η πρόταση υπέρ ενός επιλεκτικά γενναιόδωρου κράτους συναντάει
την ριζοσπαστική κριτική εκείνων που εµπνέονται από µια εκ βάθρων αλλαγή του
συστήµατος της οικονοµικής παραγωγής ώστε το τελευταία να µην παράγει ανισότητες. Είναι

17

Νίκου Μουζέλη, ‘Υπάρχει τρίτος δρόµος;’ σε: Το Βήµα της Κυριακής, 11.10.1998, αποτυπωµένο και σε: του
ίδιου, Από την αλλαγή στον εκσυγχρονισµό. Κριτικές Παρεµβάσεις, Αθήνα: Θεµέλιο, σελ. 49-51.
18
Κ. Τσουκαλά, ‘Περί δωρεάν παιδείας συνέχεια…’, σε: Το Βήµα, 28.05.1995.
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προφανές ότι µόνον η κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής,19 εξουσίας και µόρφωσης
µπορεί µε τρόπο ριζικό να οδηγήσει δυνητικά σε πραγµατική εξάλειψη των ανισοτήτων, έστω
και µε µείωση του κατά κεφαλήν πλούτου για το µέσο πολίτη του δυτικού κόσµου, αν
εφαρµοστεί σε µια δίκαια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία. Ωστόσο ενόψει του µακρινού
ενδεχόµενου µιας τέτοιας ριζικής αλλαγής, είναι παράλογο να µην σκεφτόµαστε κάποια
εργαλεία αντιµετώπισης των προβληµάτων έστω στην εκδήλωσή τους.

3.

∆υσκολίες εφαρµογής της επιλεκτικότητας

Τα επιχειρήµατα κατά των πολιτικών επιλεκτικών παροχών εντοπίζονται κυρίως στις
δυσκολίες εφαρµογής τους. Ο αυξηµένος βαθµός δυσκολίας υλοποίησης τους οφείλεται
κυρίως σε γραφειοκρατικές δυσχέρειες εντοπισµού των ευνοούµενων από αυτές, την
αυξηµένη πιθανότητα να λαµβάνουν τα οφέλη όσοι δεν τα δικαιούνται πραγµατικά και να
µένουν απέξω οι πραγµατικοί δικαιούχοι, αδυναµία δηλαδή να έχουν πρόσβαση όλοι οι
φτωχοί και µόνον οι φτωχοί. Αυτό µπορεί να οφείλεται και στην αδυναµία πρόσβασης των
κοινωνικά αποκλεισµένων στους διοικητικούς µηχανισµούς της επιλεκτικής κάλυψης, τους
οποίους προσεγγίζουν ευκολότερα κοινωνικές οµάδες µε µικρότερες ανάγκες κοινωνικής
προστασίας.20
Είναι πάντως σαφές ότι όσο πιο εξειδικευµένες είναι οι παροχές, σε όσο δηλαδή πιο
εξατοµικευµένα χαρακτηριστικά στηρίζονται, τόσο οι δυσκολίες εντοπισµού των δικαιούχων
αυξάνονται. Έτσι για παράδειγµα µια πολιτική παροχών µε βάση το φύλο είναι απλή στον
εντοπισµό των δικαιούχων της και πολύ δύσκολα, αν όχι αδύνατο, να παραποιηθεί, καθώς
ένα και µόνον χαρακτηριστικό αρκεί για αυτόν, αλλά το ταυτοποιητικό αυτό στοιχείο δεν
είναι αρκετό να εντοπίσει όσες έχουν πραγµατική ανάγκη εξειδικευµένης στήριξης.21 Η
έµµεση για παράδειγµα, αλλά πολύ ουσιαστική στήριξη των γυναικών µέσω της διευρυµένης
και ποιοτικής λειτουργίας παιδικών σταθµών απευθύνεται καταρχάς σε όλες τις γυναίκες.
Μία καθολικά παρεχόµενη υπηρεσία είναι πιθανόν να την απολαµβάνουν στην πράξη οι

19

Έτσι Καρλ Μαρξ, Κριτική του Προγράµµατος της Γκότα, 1875, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή 1994, σελ. 24. Ο
ίδιος πάντως -πριν καταλήξει στην απόρριψη κάθε αναδιανεµητικής πρότασης στο πλαίσιο της καπιταλιστικής
παραγωγής- επισηµαίνει (σελ. 23), ότι «θα έπρεπε το δίκαιο να είναι µάλλον άνισο αντί να είναι ίσο», ενώ
στην κοµµουνιστική κοινωνία το αξίωµα διανοµής πρέπει να είναι «από τον καθένα ανάλογα µε τις ικανότητές
του, στον καθένα ανάλογα µε τις ανάγκες του».
20
Κοντιάδη, οπ.π., σελ. 20.
21
Dominique van de Walle, ‘Public spending and the poor : What we know, what we need to know’, World
Bank Policy Research Working Paper No 1476, June 1995, http://ssrn.com/abstract=597227 (πρόσβαση
13/07/2005).
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γυναίκες της µεσαίας τάξης, καθώς οι φτωχότερες µπορεί να µην έχουν τη δυνατότητα
πρόσβασης και οι πλουσιότερες να προτιµούν τον ιδιωτικό τοµέα. Η επιλογή συνεπώς και της
τοποθεσίας λειτουργίας των παιδικών σταθµών βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε σκέψεις
όπως αυτές που προηγήθηκαν, καθώς υποβαθµισµένες συνοικίες θα έπρεπε να προτιµώνται
σε συνθήκες έλλειψης επαρκών µέσων έναντι ευπορότερων περιοχών και αντίστοιχα η
εξέταση εισοδηµάτων είναι δικαιολογηµένη.
Με άλλα λόγια η πρόβλεψη διευκόλυνσης της χρήσης από τους πραγµατικά
δικαιούχους θα πρέπει να ενσωµατώνεται στον αρχικό σχεδιασµό των επιλεκτικών παροχών,
µε τρόπο τέτοιο ώστε να µην απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια και ικανότητες για να είναι
προσβάσιµες. Οι επισήµανση των ειδικότερων δυσκολιών και απαιτήσεων αποτελεσµατικής
εφαρµογής στοχευµένων παροχικών πολιτικών υπερακοντίζει πάντως τις φιλοδοξίες και
δυνατότητες του παρόντος.

IV.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε –και πάλι πολύ σχηµατικά- κάποια παραδείγµατα βασικών
κοινωνικών αγαθών όπου ενδείκνυται η εφαρµογή της αρχής της ισότητας ως θετικών
δράσεων υπέρ των µειονεκτούντων.22

1.

Κοινωνική ευηµερία

Στις προτεραιότητες που θέτουµε αναφορικά µε τα αγαθά που εξασφαλίζουν την κοινωνική
ευηµερία καθοριστικό ρόλο παίζει η βασική διαίσθηση ότι η ικανοποίηση θεµελιωδών
ανθρώπινων αναγκών και η εξάλειψη ελλείψεων στοιχειωδών αγαθών –αν υποτεθεί ότι
υπάρχει τέτοια23- (πρέπει να) απολαµβάνει προτεραιότητας έναντι βελτιώσεων υψηλότερου
βιοτικού επιπέδου24 και ότι “η µεταφορά πόρων ωφελεί συνήθως περισσότερο ένα πρόσωπο
µε λιγότερα αγαθά απ’ ότι ένα πρόσωπο µε πολύ περισσότερα”.25
Υπό αυτή την οπτική γωνία, µια πρώτη και αναφαίρετη στόχευση της Αριστεράς πρέπει
να είναι η “‘µη ουτοπική πιθανότητα’ ενός υψηλού ελάχιστου κοινωνικού κεκτηµένου, µε

22

Το κεφάλαιο που ακολουθεί αντιγράφει τα συµπεράσµατα από την πρόσφατη µελέτη µας: ‘Ισότητα εναντίον
Ισότητας’, όπ.π., σελ. 188-194.
23
Rawls, J. (1999 [1975]). A Cantian Conception of Equality. Σε J. Rawls, Collected Papers, S. Freeman (επιµ.).
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 254-266 (258).
24
Nagel, όπ.π., σελ. 13.
25

Nagel,. Equality and Partiality, σελ. 65.
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υγιεινές, άνετες και αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής και αυτοσεβασµό για τον καθένα”.26 Η
εξύψωση όλων των ανθρώπινων όντων σε ένα ελάχιστο αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, η
εξάλειψη της φτώχειας και της εξαθλίωσης, της εκµετάλλευσης και της υποταγής, έχει
προτεραιότητα έναντι της απόλαυσης, για παράδειγµα, πολιτιστικών προϊόντων ή διακοπών.
Στο πλαίσιο αυτό σκόπιµη είναι η κατοχύρωση ενός ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος για
όσους στερούνται των αναγκαίων πόρων.27 Παρότι το επιθυµητό και νόµιµο αυτού του
τελευταίου στόχου δύσκολα µπορεί να αµφισβητηθεί, µια εξισωτική κοινωνική πολιτική
πρέπει να σκοπεύει στη σταδιακή εξύψωση όσων βρίσκονται στη χειρότερη θέση, έστω και
αν αυτή η θέση δεν είναι τόσο κακή.
Η τελευταία παρατήρηση εγείρει ένα άλλο ζήτηµα προτεραιοτήτων. Μια υπόθεση εργασίας
που στηρίζεται στα αγαθά ή στις ανάγκες πρέπει να συµπληρωθεί από τη βασισµένη στο
υποκείµενο υπόθεση, ότι, για την απόλαυση του ίδιου αγαθού, οι σε χειρότερη θέση
ευρισκόµενοι έχουν προτεραιότητα έναντι των εχόντων και κατεχόντων. Και µετά δηλαδή
την επίτευξη του καταρχήν στόχου ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για όλους, σχετικά
‘πολυτελείς’

παροχές

πρέπει

να

προβλέπονται

κατά

προτεραιότητα,

στους

κοινωνικοοικονοµικά µειονεκτούντες. Τέτοιες παροχές µπορεί να είναι, για παράδειγµα, η
δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, η απόλαυση φθηνών πολιτιστικών προϊόντων, διακοπών,
µεταφορών και επιπρόσθετης εκπαίδευσης. Ο αριθµός και η αναλογία των επωφελούµενων
από τέτοιες παροχές είναι κατ’ ανάγκην µια στάθµιση ανάµεσα σε διάφορους παράγοντες.

2.

Εκπαίδευση και υγεία
Οι σκέψεις που ακολουθούν βασίζονται στην καταρχήν διαισθητική παραδοχή ότι τα

αγαθά αυτά, η υγεία και η εκπαίδευση, είναι βασικά για τα άτοµα στην κοινωνία µας και γι
αυτό θα έπρεπε να διανέµονται υπό συνθήκες ισότητας, παραδοχή που συνάδει µε το
κοινωνικό νόηµα των αγαθών αυτών. Η υγεία αποτελεί τη βάση όλων των υπόλοιπων αγαθών
και την προϋπόθεση απόλαυσής τους, εφόσον αφορά τη φυσική ικανότητα των ανθρώπινων
όντων. Η εκπαίδευση αντλεί την ιδιαίτερη σηµασία της από το γεγονός ότι η κοινωνική µας
οργάνωση βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στον αλφαβητισµό. Η ίση πρόσβαση στην ιατρική
µεταχείριση και στην εκπαίδευση αναστέλλεται λόγω της άνισης κατανοµής του χρήµατος,
από το οποίο η πρόσβαση αυτή πολλές φορές εξαρτάται. Από τις παραπάνω παραδοχές
εξάγεται το συµπέρασµα ότι τα εν λόγω αγαθά δεν πρέπει να διανέµονται τυχαία, δηλ. η
26
27

Walzer, Spheres of Justice , σελ. 124.
Πρβλ. ειδικότερα Κοντιάδη, όπ.π., σελ. 113επ.
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διανοµή τους δεν πρέπει, σύµφωνα µε το διαχωρισµό που κάναµε παραπάνω, να επαφίεται
στη φύση και/ή στην αγορά, αλλά να αποτελούν παροχές της πολιτικής κοινότητας. Αυτή
είναι µία πρώτη παραδοχή, ότι δηλαδή µας ενδιαφέρει µια εξισωτική πολιτική σχετικά µε την
εκπαίδευση και την υγεία.
Η µέριµνα αυτή θα µπορούσε να ικανοποιηθεί µε την αρχή ‘ίσα µερίδια σε όλους’. Η
καλύτερη δυνατή εκδοχή για µια κοινότητα θα ήταν να εξασφαλίσει τόσο ιατρική περίθαλψη
όσο και εκπαίδευση σε όλα τα µέλη της και µάλιστα µε ίσους όρους και σε ικανοποιητικό
βαθµό. ∆εδοµένου ωστόσο ότι οι πόροι είναι πάντοτε περιορισµένοι, το ερώτηµα σχετικά µε
τον ικανοποιητικό βαθµό καθίσταται καθοριστικό. Τέτοιες επιλογές δεν µπορεί παρά να είναι
πολιτικές επιλογές και να προκύπτουν µέσα από δηµοκρατικές διαδικασίες Οι αποφάσεις
αυτές λαµβάνουν υπόψη τους αφενός το επίπεδο της κοινωνικής ευηµερίας και αφετέρου
τους διαθέσιµους πόρους και τις ανάγκες και την κοινωνική σηµασία των αναγκών αυτών.
Τέτοιες αποφάσεις λειτουργούν στο πλαίσιο µιας δεδοµένης πολιτικής κοινωνίας µε
συγκεκριµένες προϋπάρχουσες ανισότητες. Παρότι η ίση ηθική αξία των ανθρώπων σηµαίνει
‘ίσα µερίδια σε όλους’, το περιορισµένο των πόρων θέτει το δίληµµα ανάµεσα στη
διασφάλιση ενός ελάχιστου επίπεδου ιατρικής φροντίδας σε όλους και στη θετική διάκριση
υπέρ των µειονεκτούντων.
Αυτό µπορεί να έχει ένα διπλό νόηµα, το πρώτο αναφορικά µε τα αγαθά που πρόκειται
να διανεµηθούν και το δεύτερο αναφορικά µε τα άτοµα που εµπλέκονται. Στην πρώτη
περίπτωση περισσότεροι πόροι πρέπει να διατεθούν για τις πιο βασικές ανάγκες. Η αποτροπή
ενός άµεσου θανάτου, για παράδειγµα, εµφανίζεται πιο πιεστική ανάγκη από την προληπτική
ιατρική. Η εκπαίδευση στο πρώτο επίπεδο έχει προτεραιότητα έναντι της δωρεάν παροχής
ανώτατης εκπαίδευσης. Ως προς το δεύτερο νόηµα, σχετικά µε τους δικαιούχους των αγαθών,
θετική διάκριση των µειονεκτούντων σηµαίνει τη διάθεση περισσότερων πόρων σε όλους
όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα επιθυµητά αγαθά µε δικά τους µέσα. Η
παροχή περισσότερων πόρων απαιτείται, για παράδειγµα, και για ανθρώπους που δουλεύουν
κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες. Επιπρόσθετη διδασκαλία θα έπρεπε να παρέχεται σε παιδιά
που προέρχονται από κοινωνικά αποκλεισµένες οικογένειες, προκειµένου να υπερκεράσουν
τα εγγενή µειονεκτήµατα ενός τέτοιου οικογενειακού περιβάλλοντος.
Η ποιοτική αναβάθµιση των δηµόσια παρεχόµενων υπηρεσιών σε όλες τις βαθµίδες της
εκπαίδευσης αποτελεί µια απαραίτητη συνιστώσα µιας προσπάθειας ενίσχυσης των πιο
αδύνατων που εξ ορισµού προτιµούν –αναγκαστικά- αυτές, καθώς δεν έχουν δυνατότητα
πρόσβασης στις ιδιωτικά παρεχόµενες αντίστοιχες υπηρεσίες. Προκειµένου ωστόσο το
κράτος να προσελκύσει και τα µεσαία τουλάχιστον, αν όχι τα ανώτατα κοινωνικά στρώµατα,
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οφείλει να αναβαθµίσει και να κάνει ελκυστικές –µε όρους ποιότητας- τις παρεχόµενες
υπηρεσίες, ώστε να µπορέσει δυνητικά και να τις χρηµατοδοτήσει µέσα από συνεισφορές των
χρηστών τους.
Για παράδειγµα στην εκπαίδευση, όταν υπάρχουν αριθµοί παιδιών που εγκαταλείπουν το
σχολείο πριν την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης αναγκαία µέτρα και
οικονοµικοί πόροι θα πρέπει να προσανατολιστούν στην καταπολέµηση αυτού του
φαινοµένου. Η τυπική – νοµική επέκτασή της στα 12 χρόνια είναι ένα θετικό νοµοθετικό
µέτρο αλλά έχει ελάχιστη πρακτική αξία αν δεν συνδυαστεί µε θετικές δράσεις, ακόµη και
οικονοµική ενίσχυση µαθητών και µαθητριών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση
λόγω ανέχειας ή µειωµένου οικογενειακού ενδιαφέροντος. Ένα µέτρο π.χ. ‘µισθού’ σε
µαθητές από χαµηλά οικονοµικά στρώµατα και/ή συγκεκριµένες κατηγορίες που σύµφωνα µε
εµπειρικά δεδοµένα έχουν υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου (π.χ. τσιγγάνοι,
µετανάστες, αγροτικές περιοχές, νεόπτωχοι) θα ανακατεύθυνε πόρους είτε από την
τριτοβάθµια προς την πρωτοβάθµια εκπαίδευση είτε από τις γενικευµένες σε εξειδικευµένες
παροχές και ενόψει οικονοµικής στενότητας των δηµόσιων οικονοµικών θα έπρεπε να
χρηµατοδοτηθεί σε βάρος κάποιας άλλης δαπάνης.
Με το σκεπτικό ότι οι παροχές µε σκοπό τη βελτίωση της θέσης όσων βρίσκονται σε
χειρότερη κατάσταση και στερούνται των βασικών αγαθών είναι ηθικά πιο σηµαντικές και
πολιτικά απολαµβάνουν προτεραιότητας έναντι της βελτίωσης της θέσης όσων βρίσκονται σε
πλεονεκτικότερη θέση, το κόστος θα µπορούσε να µεταβιβαστεί στα µεταπτυχιακά
προγράµµατα σπουδών που θα µπορούσαν να αυτοχρηµατοδοτούνται µερικώς. Η πρόταση
αυτή ξεκινάει από την παραδοχή ότι είναι πιο σηµαντικό να παρέχεται βασική εκπαίδευση σε
όλους παρά µεταπτυχιακή σε µερικούς. Επειδή ωστόσο και το τελευταίο στη σύγχρονη εποχή
αποτελεί έναν θετικό δηµόσιο σκοπό, θα έπρεπε παράλληλα µε την αυτοχρηµατοδότηση των
µεταπτυχιακών προγραµµάτων να προβλέπονται επαρκείς υποτροφίες και για όσους µε όρους
αξίας ή ένδειας φτάνουν στο επίπεδο αυτό και δικαιούνται ή χρήζουν ειδικής και
στοχευµένης στήριξης.
Γενικότερα, η ανακατεύθυνση πόρων προς τις βασικές παροχές –συµπεριλαµβανοµένου
ενός ελάχιστου κοινωνικού εισοδήµατος- αλλά και µε έµφαση σε υγεία, παιδεία και
περιβάλλον αποτελεί καταρχάς έναν στόχο που ευνοεί τους κοινωνικά πιο αδύναµους.
Εξάλλου, οι παροχές βασικών αγαθών είναι πιθανόν να µην προσελκύουν την ιδιωτική
οικονοµική δραστηριότητα παρά µε µεγάλο κόστος, συνεπώς η προσφορά τέτοιων υπηρεσιών
µε όρους ποιοτικούς και οικονοµικούς είναι απαραίτητη προϋπόθεση προσέλκυσης και των
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µεσαίων στρωµάτων να χρησιµοποιήσουν τις δηµόσια παρεχόµενες υπηρεσίες και άρα να
επιτρέψουν την ενίσχυση των φτωχών.
Σύµφωνα µε τις αναλυτικές διαφοροποιήσεις που προτάθηκαν παραπάνω, οι θετικές
διακρίσεις στην εκπαίδευση λειτουργούν προληπτικά (proactively). Η προνοµιακή ενίσχυση
παιδιών ή και ενηλίκων από περιθωριοποιηµένες κοινωνικές οµάδες, µε σκοπό την
καταπολέµηση του αναλφαβητισµού ή την επαγγελµατική τους κατάρτιση, προλαµβάνει την
ανάγκη θετικών διακρίσεων στο επίπεδο της πρόσληψης σε κάποια θέση εργασίας ή στην
παροχή κοινωνικών επιδοµάτων. Η προληπτικά λειτουργούσα νοµοθεσία στους τοµείς της
υγείας και της εκπαίδευσης µπορεί να αποδειχτεί ευεργετική στο µέλλον, όχι µόνο για τους
δικαιούχους της προνοµιακής µεταχείρισης, αλλά και για την υπόλοιπη κοινωνία, δεδοµένου
ότι αυξάνει τη µελλοντική ωφέλεια και αποτρέπει, κατά το δυνατό, περαιτέρω µελλοντικές
διακρίσεις, τόσο αρνητικές όσο και θετικές.

3.

Θέσεις εργασίας
Η κοινωνική σηµασία της εργασίας και της απασχόλησης ως πηγής εισοδήµατος,

κοινωνικής θέσης αλλά και ψυχολογικής ισορροπίας δικαιολογεί την παρείσφρυση
εξισωτικών αντιλήψεων στην κατανοµή των θέσεων εργασίας. Μια πρώτη διαφοροποίηση
γίνεται ανάµεσα σε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα και σ’ αυτές του δηµόσιου τοµέα.
Μια δεύτερη διαφοροποίηση αφορά τη φύση της απασχόλησης και διαχωρίζει τις θέσεις
εργασίας από τις υπόλοιπες ‘θέσεις-αξιώµατα’ (offices). Σύµφωνα µε το Walzer (1983: 129)
«µια θέση-αξίωµα (office) είναι µια θέση για την οποία ολόκληρη η πολιτική κοινότητα έχει
κάποιο συµφέρον, επιλέγοντας το πρόσωπο που την παίρνει ή ρυθµίζοντας τις διαδικασίες
µέσω των οποίων το πρόσωπο αυτό επιλέγεται». Η διαφοροποίηση µεταξύ µιας απλής θέσης
εργασίας και µιας θέσης-αξιώµατος είναι προφανώς αξιολογική και αποτελεί µάλλον το
αποτέλεσµα, παρά το κριτήριο µιας πολιτικής απόφασης. Η διαφοροποίηση έγκειται επιπλέον
στο γεγονός ότι όσο περισσότερα τα προσόντα που πρέπει να έχει αποκτήσει κανείς
προκειµένου να φέρει σε πέρας τη δουλειά, τόσο περισσότερο η θέση αυτή µπορεί να
θεωρηθεί ‘θέση-αξίωµα’.
Αναφορικά µε την πρώτη διάκριση, οι ιδιώτες δεσµεύονται καταρχήν λιγότερο από
εξισωτικές πολιτικές απ’ ότι τα υποκείµενα του δηµοσίου. Και αυτοί βέβαια περιορίζονται
και είναι υποχρεωµένοι να αποφεύγουν αρνητικές διακρίσεις (ρατσισµό ή σεξισµό, για
παράδειγµα). Υποχρεούνται, για λόγους δικαιοσύνης, να είναι ειλικρινείς στην περίπτωση
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που ισχυρίζονται ότι επιλέγουν µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, αλλά δεν µπορούν να
αποτραπούν από το να αποφασίσουν βασισµένοι σε υποκειµενικά κριτήρια, στο βαθµό που οι
αποφάσεις αυτές δεν επηρεάζουν άµεσα το δηµόσιο χώρο. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον,
συνεπώς, από άποψη ισότητας παρουσιάζει η κατανοµή θέσεων εργασίας στο δηµόσιο τοµέα.
Η πρώτη ιδέα που αφορά την κατανοµή θέσεων εργασίας (jobs) είναι η ανάγκη
εφαρµογής και στον τοµέα αυτόν του είδους της αναλογικής ισότητας που ονοµάσαµε ‘θετική
διάκριση’ ή ‘προνοµιακή µεταχείριση’, όπου το αρνητικό χαρακτηριστικό αναλογικά προς το
οποίο πρέπει να επιχειρείται η διανοµή είναι η ‘ανάγκη’. Σε περίπτωση περιορισµένων
θέσεων εργασίας προτεραιότητα µεταξύ ισοδυνάµων υποψηφίων έχουν όσοι έχουν
µεγαλύτερη ανάγκη (επειδή έχουν άτοµα εξαρτηµένα απ’ αυτούς ή λιγότερες πιθανότητες να
βρουν άλλη θέση, ή είναι για µεγάλο χρονικό διάστηµα άνεργοι και πιθανόν σε άθλια
οικονοµική και κοινωνική κατάσταση).
Στην κατανοµή των ‘θέσεων-αξιωµάτων’ (offices), από την άλλη πλευρά, πείθει
περισσότερο η αρχή της αξιοκρατίας. Αν το διακύβευµα στην κατανοµή τους είναι ένα ειδικό
έργο και οι άνθρωποι µπορούν να προετοιµαστούν για το ειδικό αυτό έργο, φαίνεται λογικό
ότι αυτοί που προετοιµάστηκαν καλύτερα πρέπει να ανταµειφθούν µε την πρόσληψή τους.
Επιπλέον εφόσον η πολιτική κοινότητα έχει ιδιαίτερο συµφέρον στην εκπλήρωση των
σχετικών καθηκόντων, η τελευταία προέχει έναντι της κοινωνικής αλληλεγγύης που διαθέτει
κανονιστικό βάρος στην περίπτωση των απλών θέσεων εργασίας. Η αξιοκρατία φαίνεται
πειστική και δίκαιη κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, την απουσία αρνητικών διακρίσεων
αφενός, και την πραγµατική ισότητα ευκαιριών (fair equality of opportunity) αφετέρου. Η
αξία είναι το απαύγασµα, όχι µόνο ταλέντων και προσπάθειας, όπως συχνά υποστηρίζεται,
αλλά και κοινωνικών συνθηκών, όπου και οι τρεις αυτοί παράγοντες συνεπηρεάζουν
αποφασιστικά. Αρνητικές κοινωνικές συνθήκες µπορούν να εξισορροπηθούν και να
επανορθωθούν εκ των υστέρων, µέχρις ένα βαθµό, µέσω πολιτικών προνοµιακής
µεταχείρισης (affirmative action) που αποσκοπούν στη διαµόρφωση συνθηκών πραγµατικής
ισότητας ευκαιριών.
Αν πραγµατική ισότητα ευκαιριών δεν υφίσταται, ή δεν υφίσταται σε ικανοποιητικό
βαθµό, ή για όσο καιρό δεν υφίσταται, η αξιοκρατία πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τις
διαφορές των κοινωνικών συνθηκών ως παράγοντα που συνδιαµορφώνει την αξία εξίσου µε
το ταλέντο και την προσπάθεια. Αν και ταλέντο και προσπάθεια µπορούν δικαιολογηµένα να
θεωρηθούν ‘συναφείς’, δηλαδή καθοριστικοί, για την κατάληψη µιας θέσης, παράγοντες,
βάσει σταθµίσεων που αφορούν την ωφέλεια που αναµένεται να παραχθεί από ικανούς
εργαζόµενους, οι κοινωνικές και οικογενειακές συνθήκες δεν µπορούν να θεωρηθούν ως
22

τέτοιοι παράγοντες. Αυτό σηµαίνει ότι ένα πρόσωπο τιµωρείται για εµπειρίες του, για τις
οποίες δε φέρει ευθύνη και οι οποίες το απέτρεψαν από περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων
του. Με ισοδύναµο ταλέντο και προσπάθεια, άτοµα που προέρχονται από µειονεκτικό
κοινωνικό περιβάλλον εµφανίζουν µικρότερη αξία έναντι των κοινωνικά πλεονεκτούντων.
Με ισοδύναµη συνολική αξία, από την άλλη πλευρά, ένας υποψήφιος από κοινωνικά
µειονεκτικό περιβάλλον ή έχει περισσότερο ταλέντο ή έχει καταβάλει περισσότερη
προσπάθεια ή και τα δύο απ’ ότι ένας κοινωνικά προνοµιούχος υποψήφιος.
Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι κοινωνικές συνθήκες, για τις οποίες το άτοµο δεν
ευθύνεται, πρέπει να ‘αφαιρούνται’ από το αποτέλεσµα που ονοµάζεται ‘αξία’, ούτως ώστε
µόνο τα συστατικά στοιχεία της αξίας που είναι ‘σχετικά’ µε τη θέση, δηλ. το ταλέντο και η
προσπάθεια, να µετρούν θετικά. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό, η ‘αντίστροφη διάκριση’
(inverse discrimination), δηλαδή η προνοµιακή µεταχείριση των κοινωνικά µειονεκτούντων,
φαίνεται

ενδεδειγµένη,

-αν

και

συχνά

αποβαίνει

µόνον

σε

βάρος

των

πιο

περιθωριοποιηµένων από τη θεωρούµενη ως προνοµιούχα οµάδα (Walzer 1983: 154)τουλάχιστον στις περιπτώσεις όπου η συνολική αξία εµφανίζεται ισοδύναµη. Το συµπέρασµα
αυτό συνάγεται όχι µόνο βάσει της επανορθωτικής δικαιοσύνης αλλά και βάσει καθαρά
αξιοκρατικών σταθµίσεων. ∆εδοµένου, ωστόσο, ότι οι αξιοκρατικές κρίσεις έχουν έναν
ποσοτικό χαρακτήρα, θα µπορούσε να προβλεφθεί ότι τα κοινωνικά µειονεκτήµατα θα
µετρούν θετικά σ΄ ένα βαθµό έτσι ώστε να καθίσταται τελικά, σε µερικές περιπτώσεις,
δυνατή η πρόσληψη ενός κοινωνικά µειονεκτούντος υποψηφίου χάρη στα πρόσθετα αυτά
µόρια. Τόσο η απόφαση, ποια χαρακτηριστικά -επειδή λειτουργούν αρνητικά στο δεδοµένο
κοινωνικό πλαίσιο- θα έπρεπε να µετρούν θετικά, όσο και ο βαθµός, στον οποίο τα
χαρακτηριστικά αυτά θα έπρεπε να µετρούν, είναι πολιτικές σταθµίσεις, οι οποίες βασίζονται
µεν σε κοινωνιολογικές µετρήσεις, δεν παύουν όµως να εµπεριέχουν το στοιχείο της
αξιολόγησης. Πρόκειται για µια ανοιχτή διαδικασία, συνεχώς αναπροσδιοριζόµενη,
αναγκαστικά αµφισβητούµενη και αναπόφευκτα υποκείµενη σε σφάλµατα. Λιγότερο
υποκείµενη σε σφάλµατα, πάντως, απ’ ότι η τέλεια έλλειψή της, που επικυρώνει
παρελθοντικές και µόνιµες κοινωνικές αδικίες.
Στο πλαίσιο των ευρύτερων κοινωνικών συµφραζοµένων και δεδοµένου του υψηλού
επιπέδου ανεργίας, η µέριµνα για εξισωτικές πολιτικές απασχόλησης ευνοεί την υιοθέτηση
µακροπρόθεσµων πολιτικών µε στόχο τη ‘µειωµένη πλήρη απασχόληση’ (short full time
work). Η κατανοµή της απασχόλησης σε περισσότερα µερίδια θα επέφερε τη σµίκρυνση των
µεριδίων αλλά ταυτόχρονα και τον πολλαπλασιασµό των κατόχων θέσεων απασχόλησης. Το
αποτέλεσµα αυτό αναπτύσσει εξισωτική δράση, ιδιαίτερα απέναντι σε κοινωνικές οµάδες που
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τείνουν, όπως καταδεικνύεται κοινωνιολογικά, να εξαφανίζονται από την αγορά εργασίας
ευκολότερα και ταχύτερα από άλλες, υπό συνθήκες µειωµένης προσφοράς θέσεων εργασίας.
Πρόκειται για κοινωνικές οµάδες (όπως για παράδειγµα οι γυναίκες και οι µετανάστες) που
εισχώρησαν πρόσφατα στην αγορά εργασίας και άρα δεν έχουν διασφαλίσει τη θέση τους σ’
αυτήν. Είναι επίσης οι κοινωνικές οµάδες που εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά σε θέσεις
µερικής απασχόλησης. Μια τέτοια πολιτική θα προσέφερε περισσότερες θέσεις εργασίας και
άρα τη δυνατότητα πρόσληψης και απασχόλησης περισσότερων ατόµων µε ανάλογα
προσόντα ή ανάγκες. Η ισότητα της µορφής ‘σε καθέναν ανάλογα µε τις ανάγκες του ή την
αξία του’ θα ενισχύονταν µέσω της ‘συµπεριληπτικής’ ισότητας.

V.

ΑΝΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ… ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω δεν στηρίζονται σε αναµφισβήτητες ‘επιστηµονικές’
αναλύσεις, αλλά περισσότερο σε διαισθητικές παρατηρήσεις, αξιωµατικές παραδοχές,
ιδεολογικές προτεραιότητες και συναισθηµατική στάση απέναντι σε άτοµα, κοινωνικές
κατηγορίες και την κοινωνία ως σύνολο ή σύστηµα διαπροσωπικών σχέσεων. Η ‘µετάφραση’
των πρώτων αυτών υλικών σκέψης και απόφασης σε πολιτική δράση διαµεσολαβείται όχι
µόνον

από

ορθολογιστικές

σταθµίσεις

και

τεχνικές

κρίσεις

βιωσιµότητας

και

αποτελεσµατικότητας, αλλά και από µια διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων και
αποφάνσεις σχετικά µε τις προτεραιότητες µιας δοσµένης πολιτικής κοινωνίας. Μέσα από
αυτή τη διαδικασία συγκεκριµενοποιούνται και αποφασίζονται οι κρίσιµες διαφορές. Με τον
τρόπο αυτό διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες εµφανίζονται στο προσκήνιο της ιστορίας
και της πολιτικής και διεκδικούν ίση –λόγω ουσιαστικής οµοιότητας µε το κυρίαρχο
πρότυπο- ή προνοµιακή –λόγω µειονεκτικής αφετηριακής θέσης- µεταχείριση.
Ζητούµενο στη διαδικασία αυτή είναι βέβαια η επαρκής και ουσιαστική συµµετοχή
όλων των εµπλεκοµένων πλευρών. Είναι ωστόσο προφανές ότι τόσο οι κοινωνικά
αποκλεισµένοι όσο και τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα, αλλά ακόµη και όσοι
αντιµετωπίζουν δοµικές ανισότητες στην δυνατότητα της πολιτικής τους αντιπροσώπευσης,
είναι λιγότερο ή περισσότερο απόντες από τη δηµόσια διαδικασία διαβούλευσης και
απόφανσης. Το έλλειµµα αυτό µπορεί να εξισορροπηθεί µέσα από θετικές δράσεις τόνωσης
της πολιτικής τους συµµετοχής, και αυτές ωστόσο πρέπει καταρχάς να αποφασισθούν από
µια ελλειµµατικά εκπροσωπούµενη πολιτική κοινότητα.
Σε µια προσπάθεια να σπάσουµε το φαύλο αυτό κύκλο, επιχειρήµατα πολιτικής και
συνταγµατικής θεωρίας επιστρατεύονται ως ‘λόγοι’ υπερασπιστικοί µιας πιο ουσιαστικής
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αντίληψης για την αρχή της ισότητας, ώστε να συµπεριλάβει τους πολιτικά και κοινωνικά
αποκλεισµένους. Ο χαρακτήρας των επιχειρηµάτων δεν ακυρώνει τη διαισθητική τους
προέλευση και την πολιτική τους διάσταση και απόχρωση· επιδιώκει απλώς να επενδύσει
τους λόγους αυτούς µε τη δύναµη του Λόγου, ως µόνης δυνατότητας ανοίγµατος του
δηµόσιου διαλόγου και οριοθέτησης του πολιτικού µε όρους δηµοκρατίας, υπό την έννοια της
ίσης ελευθερίας.
Είναι συνεπώς προφανές ότι το ζητούµενο (σηµασιοδότηση της ισότητας) εξαρτάται
και προσδιορίζεται εν πολλοίς από την αφετηριακή παραδοχή και ταυτόχρονα πρόταγµα της
ίσης ελευθερίας, µε άλλα λόγια η όλη ανάλυση είναι –δεν µπορεί παρά να είναι- ιδεολογικά
φορτισµένη και ενταγµένη στο πλαίσιο ενός φιλελεύθερου σοσιαλισµού28 που αναζητά την
πάντα διαφεύγουσα χρυσή τοµή συνύπαρξης ισότητας και ελευθερίας. Και βέβαια, όπως
σωστά τονίζει ο Τσουκαλάς, οι δύο αυτές αξίες, και κυρίως η ισότητα που αποτελεί το
κατεξοχήν πρόταγµα της Αριστεράς, πρέπει να βρεθεί τρόπος να κατισχύσουν έναντι του
τεχνοκρατικού και ποσοτικά αξιολογούµενου προτάγµατος της ανάπτυξης.29 Όσο και αν είναι
αυτονόητο ότι ο στόχος αυτός γεννάει πολλά περαιτέρω ερωτήµατα καθώς εµφανίζεται
µάλλον δύσκολο να πειστούν οι κατέχοντες να υποχωρήσουν από κεκτηµένα προνόµιά τους,
ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης τόσο των εθνικών πολιτικών κοινοτήτων -λόγω της
µεγέθυνσης του «τέταρτου κόσµου», των φτωχών των αναπτυγµένων κοινωνιών- όσο και της
διεθνούς κοινότητας -µέσω του πέραν των συνόρων διεθνοποιηµένου πολέµου, ο οποίος
παίρνει και τη µορφή της αποκαλούµενης ‘τροµοκρατίας’ και µεταφέρεται στις πρωτεύουσες
του δυτικού κόσµου- αποτελεί το πειστικότερο ίσως επιχείρηµα στη µάχη της αριστεράς υπέρ
µιας δικαιότερης και εξισωτικής εθνικής και διεθνούς πολιτικής µείωσης των ανισοτήτων και
καταπολέµησης της φτώχειας και εξαθλίωσης µέσα από ενεργητικές θετικές δράσεις υπέρ
των µειονεκτούντων.

28
29

Μπόµπιο, ∆εξιά και Αριστερά, σελ. 189.
‘Προλεγόµενα’ σε: ∆εξιά και Αριστερά, σελ.32επ. Σελ. 43: «Αντί η ισότητα να προάγεται µόνο στο µέτρο που

είναι συµβατή µε την ανάπτυξη, θα πρέπει να σκεφτούµε τρόπους για να πείσουµε τους πολίτες ότι η ανάπτυξη
και η διόγκωση θα πρέπει να προάγονται σε συνεχή διάλογο και διαπραγµάτευση µε την ισότητα, την κοινωνική
δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

25

