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1. ∆οµή και συγκυρία 

 

 Ο ρατσισµός είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο του οποίου οι µορφές 

έκφρασης, οι φορείς, τα αντικείµενα (ή θύµατα) και τα αποτελέσµατα 

εξαρτώνται και καθορίζονται από την εκάστοτε ιστορική συγκυρία. Οι 

ποικίλες µορφές εµφάνισης και έκφρασης του ρατσισµού καθιστούν 

προβληµατική τη χρησιµοποίηση µιας και µόνης κατηγορίας (ο ρατσισµός) 

για την περιγραφή αυτού του πολύπλοκου φαινοµένου. Για να 

κατανοήσουµε το φαινόµενο ρατσισµός πρέπει να αποφύγουµε να τον 

θεωρήσουµε ως µια ουσία διϊστορική ή ως έκφραση µιας άλλης 

«κρυµµένης» ουσίας (καπιταλισµός, ιµπεριαλισµός, εθνικισµός). Αντίθετα, 

είναι προφανές ότι ο σύγχρονος ρατσισµός δεν αποτελεί απλώς και µόνο 

ένα επεισόδιο ή µια επιβίωση παλαιών µορφών, αλλά ένα παγκόσµιο 

φαινόµενο µε ιστορικές ρίζες, το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς. 

 Πρόκειται για ένα «ψυχολογικό» φαινόµενο; Όχι, αν το θεωρήσουµε 

ως προκατάληψη ή ως παραλήρηµα. Ναι, αν το - αναλύσουµε ως 

ιδεολογική δοµή η οποία συγκροτεί «υποκείµενα» και «συµπεριφορές» 

(ατοµικές ή και συλλογικές, συνειδητές ή και ασυνείδητες). 

 Ο ρατσισµός (οι διάφορες µορφές του) είναι πάντοτε µια κοινωνική 

σχέση που σχηµατίζει ένα σύστηµα αναπαραστάσεων, θεσµών και 

κινηµάτων. 

 Αυτό το σύστηµα αρθρώνεται µε το σύστηµα οργάνωσης και 

καταµερισµού της εργασίας, την πολιτική πάλη των τάξεων, τις µορφές 

του Κράτους - Έθνους, την αστική οικογένεια κ.τ.λ. Συνοπτικά: ο 

ρατσισµός, είναι µία κοινωνική σχέση η οποία σχηµατίζει µία ιστορική 

ενότητα (αντιφατική) µε άλλες κοινωνικές σχέσεις. Ο βασικός καθορισµός 

της σηµερινής συγκυρίας είναι αυτό που θα µπορούσε να ονοµαστεί 

«πέρασµα στην πράξη» δηλαδή µία τάση µετασχηµατισµού του «θεσµικού» 

ρατσισµού (φυσιολογικά εγγεγραµµένου στις δοµές του Σύγχρονου 
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Κράτους) σε θεσµοποιηµένο ρατσισµό (συγκρότηση ενός «ρατσιστικού» 

Κράτους µέσω ενός πολιτικού κινήµατος ικανού να ηγεµονεύσει). Για να το 

πούµε µε διαφορετικά λόγιας συλλογικοποίηση «ιδιωτικών» (ρατσιστικών) 

συµπεριφορών, αµοιβαία αναγνώριση µαζών θεσµών µέσω του ρατσισµού, 

σχηµατισµός ενός διαταξικού consensus, «µετάφραση» των κοινωνικών 

προβληµάτων σε εθνικά προβλήµατα. Στη σηµερινή συγκυρία, 

παρατηρούµε την αποκρυστάλλωση των αποτελεσµάτων της κρίσης της 

µορφής Έθνος (που δεν αντιφάσκει µε την γενίκευση αυτής της µορφής σε 

όλο τον πλανήτη) και του εργατικού κινήµατος (που δεν βρίσκεται σε 

αντίθεση µε την επέκταση της προλεταριοποίησης ενώ παράλληλα 

αναδεικνύει τα στενά όρια του διεθνισµού). Στο έδαφος αυτής της διπλής 

κρίσης και των αποτελεσµάτων της γίνεται φανερό ότι µόνο η 

αποδιάρθρωση αυτού που θα ονοµάζουµε «ρατσιστική» κοινότητα 

(communauté raciste) µπορεί να αποτελέσει διέξοδο από την σηµερινή 

κρίση. Τα πολιτικά µέσα όµως για την αποδιάρθρωση της «ρατσιστικής» 

κοινότητας δεν έχουν ακόµη βρεθεί. 
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2. Οι µεταµορφώσεις της ρατσιστικής ιδεολογίας 

 

 Το ερώτηµα που έχει τεθεί (στη Γαλλία και άλλες χώρες) είναι αν 

πρόκειται για ένα «νέο ρατσισµό», µη αναγώγιµο στους «επίσηµους» 

ορισµούς που προτάθηκαν από την ιστορία, τη φιλοσοφία και την 

ανθρωπολογία µετά το τέλος του 2ου παγκόσµιου πολέµου και κατά τη 

διάρκεια της εποχής της αποαποικιοποίησης. Πράγµατι, από τη δεκαετία 

του 60, παρατηρείται µία διαδικασία αντικατάστασης της ρατσιστικής 

ιδεολογίας που συγκροτείται µε βάση τη βιολογική διαφορά από εκείνη που 

τείνει να «θεσµοποιήσει» την πολιτισµική διαφορά ως πυρήνα του 

σύγχρονου ρατσισµού. 

 Αυτή η µετατόπιση, δεν µπορεί να εµφανίζεται µε τις ίδιες µορφές σε 

όλες τις χώρες, γιατί η κυρίαρχη µορφή της εθνικιστικής ιδεολογίας δεν 

είναι παντού η ίδια. (Στη Γαλλία, η τάση για αφοµοίωση των πολιτισµικών 

διαφορών ήταν ανέκαθεν ισχυρότερη από την ιδεολογία της «βιολογικής» 

διαφοράς των λαών). 

 Επί πλέον, η µετατόπιση αυτή ποικίλει ανάλογα µε τα «αντικείµενα» 

του ρατσισµούς ο αντισηµιτισµός (θεολογικής προέλευσης ιδεολογία) είναι, 

µε αυτή την έννοια, το χαρακτηριστικό παράδειγµα του «ρατσισµού χωρίς 

ράτσα». Τέλος, οι µεταλλάξεις του λόγου του ρατσισµού (που είναι δείκτες 

µετασχηµατισµών της ιδεολογικής του δοµής) δεν πρέπει να 

συγκαλύπτουν την αναπαραγωγή ορισµένων κοινωνικών πρακτικών, όπως 

η αποµόνωση πληθυσµών και η κυριαρχία επ' αυτών, που αποτελούν 

«δοµικά» χαρακτηριστικά του ρατσισµού. Στο µέτρο που οι παραπάνω 

προϋποθέσεις ισχύουν, µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι από τη δεκαετία 

του 60 υπάρχει µια µετατόπιση της ρατσιστικής ιδεολογίας. Ακόµη και οι 

κοινωνιοβιολογικές θεωρίες τείνουν περισσότερο να θεσµοποιήσουν τις 

πολιτισµικές διαφορές ως πυρήνα της σύγχρονης ρατσιστικής ιδεολογίας, 

παρά να θεµελιώσουν τη διαίρεση της ανθρωπότητας µε βάση µια 

ψευτοεπιστήµη των «φυλών». Κάτω από αυτό το πρίσµα ο «διαλογικός» 

ρατσισµός του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα (κοινωνικός 

∆αρβινισµός) βρίσκεται σε υποχώρηση. Ο «βιολογικός» ρατσισµός είναι η 
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έκφραση της ιδεολογίας των κληρονοµικών διαφορών και του σωµατικού 

«φαντάσµατος» (εγγραφή ψυχοκοινωνιολογικών χαρακτηριστικών στο 

ανθρώπινο σώµα). Αντίθετα, ο «κουλτουραλιαµός» (culturalisme) (δηλ. η 

θεωρία των πολιτισµικών διαφορών) κατόρθωσε να συγκαλύψει 

επιφανειακά την ιδέα της ιεραρχίας, η οποία όµως παρουσιάζεται ως 

αναγκαία συνθήκη «ταξινόµησης» των διαφορετικών πολιτισµών (Bildung 

σε αντίθεση µε την Kultur). Ο «επιστηµονικός» ρατσισµός του 19ου αιώνα, 

ως εφαρµογή των «εξελικτιστικών» θεωριών (théories évolutionistes), 

βρίσκει τις ρίζες του στις πρώτες επεξεργασίες του «γενεαλογικού» 

σχήµατος κατά την κλασική εποχή, (αυτές οι επεξεργασίες λαµβάνουν 

χώρα κατά την περίοδο της µετάβασης από τη «θεολογική» στη 

«φυσιοκρατική» ανθρωπολογία). 

 Ο σύγχρονος «νεορατσισµός» είναι ίσως ένα φαινόµενο µετάβασης 

προς το «µεταρατσισµό» (που είναι πάντα ένας ρατσισµός). 

 Το φαινόµενο αυτό αναπτύσσεται την εποχή της αποαποικιοποίησης 

και του αυξανόµενου ρόλου του σχολικού µηχανισµού στην αναπαραγωγή 

και νοµιµοποίηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Παράλληλα, ο 

«νεορατσισµός» οφείλει να προσαρµοστεί στη διεθνοποίηση των 

επικοινωνιών και της κυκλοφορίας της εργασιακής δύναµης, και στο 

µετασχηµατισµό των «συνόρων» σε όργανα κοινωνικής προφύλαξης (η 

τροµοκρατία, το AIDS). Οι νέες «φυλές», στις σύγχρονες κοινωνίες, είναι, 

οι µετανάστες και οι «κοινωνικά αποκλεισµένοι». Σ' αυτές τις νέες 

κατηγορίες εφαρµόζονται πολιτικά και ανθρωπολογικά σχήµατα 

αποκλεισµού τα οποία θεµελιώνονται στη βάση ενός τριπλού καθορισµού 

(ταξική καταγωγή, εθνική προέλευση, κοινωνική παθολογία). 

 Παράλληλα, µέσω αυτών των νέων κατηγοριών πραγµατοποιείται 

αποτελεσµατικά η καθηµερινή ιδεολογική αναστροφή των πραγµατικών 

κοινωνικών σχέσεων. (Στη Γαλλία, οι περισσότεροι µετανάστες δεν είναι 

νοµικά ξένοι, και κατά συνέπεια τα προβλήµατα της µετανάστευσης είναι 

προβλήµατα της γαλλικής κοινωνίας, a forriori στη Μ. Βρετανία). 
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3. Το «παράδοξο» γίγνεσθαι του ρατσισµού 

 

 Η ιστορία του ρατσισµού σε κάθε χώρα πρέπει να αναλύεται µε 

αναδροµικό τρόπο, ως ένας συνδυασµός πολλών ιδεολογικών 

σχηµατισµών οι οποίοι αναδιοργανώνονται συνεχώς, µε τρόπο ώστε να 

συγκροτούν το πεδίο µιας «µνήµης» που χρησιµεύει για την ερµηνεία του 

παρόντος µε βάση ένα απωθηµένο ή εξιδανικευµένο παρελθόν (δεν είναι 

λοιπόν η φυλή που αποτελεί τη βιολογική µνήµη του είδους, αλλά είναι ο 

ρατσισµός που συνιστά µια ιδεολογική µνήµη των σύγχρονων κοινωνιών). 

Η αναφορά στο «παράδοξο» γίγνεσθαι του ρατσισµού σηµαίνει ότι ο 

σύγχρονος ρατσισµός παραπέµπει σε γεγονότα (και όχι µόνο σε δοµές) και 

στα ασυνείδητα ή συνειδητά ίχνη που άφησαν αυτά τα γεγονότα (στο 

πεδίο µιας συλλογικής µνήµης). Πρόκειται αφ' ενός για τα ίχνη του 

αντισηµιτισµού και της κατάληξης του στο ναζισµό και αφ' ετέρου για τα 

ίχνη της αποικιοκρατίας και της «ελλιπούς» αποαποικιοποίησης. 

 Ο αντισηµιτισµός δεν έχει πλέον µόνο τη παραδοσιακή 

«αντικαπιταλιστική» του λειτουργία µε την οποία συναρθρώνεται η 

εξιδανίκευση της «χριστιανικής» Ευρώπης. 

 Παράλληλα, συγκροτεί το µοντέλο µιας οριστικής λύσης του 

προβλήµατος «µετανάστης». 

 Η νεοαποικιοκρατία επανενεργοποιεί, σε διεθνή κλίµακα, ένα 

ιδεολογικό σχηµατισµό ο οποίος παρουσιάστηκε στη Γαλλία µετά την 

Επανάσταση και τις Η.Π.Α. µετά τον πόλεµο της Ανεξαρτησίας. Πρόκειται 

για τη «νοµιµοποίηση» των ανισοτήτων πέρα από την «τυπική» νοµική 

ισότητα. 

 Τα ίχνη του αντισηµιτισµού και της νεοαποικιοκρατίας συγκροτούν 

την αναπαράσταση της ∆ύσης ως εστίας του παγκόσµιου Πολιτισµού η 

οποία απειλείται από την επιστροφή ή την επιβίωση της «βαρβαρότητας» 

(που µπορεί να πάρει τη µορφή του επιθετικού καπιταλισµού των Αράδων 

ή των Ιαπώνων όπως επίσης και τη µορφή της «δηµογραφικής» έκρηξης 

των εξαθλιωµένων πληθυσµών του Νότου). 
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4. Ο «ταξικός» ρατσισµός 

 

 Η πάλη των τάξεων και η πάλη των «φυλών» είναι δύο 

ανταγωνιστικά σχήµατα της φιλοσοφίας της ιστορίας τα οποία 

συγκροτούνται όταν οι ιδεολογικές δοµές της χριστιανικής φεουδαρχίας 

αντικαθίστανται από εκείνες του καπιταλισµού. Η αντικατάσταση των 

τάξεων από τις φυλές είναι συνδεδεµένη µε την ευρωπαϊκή αποικιοκρατική 

επέκταση και µε την «εθνοποίηση» των κρατών. Αυτές οι δύο διαδικασίες 

συνεισφέρουν στην «εθνοποίηση» των σχέσεων κυριαρχίας. Οι πρώτες 

«φυλές» είναι οι τάξεις της περιόδου της µετάδοσης από τη φεουδαρχία 

στον καπιταλισµό. Ήδη όµως, µε την εµφάνιση της ισπανικής ιδεολογίας 

(idéologie espagnole) της «καθαρότητας» του αίµατος, οι γενεαλογικοί, 

πολιτικοί και θεολογικοί καθορισµοί αυτής της ιδεολογίας είχαν 

ενσωµατωθεί στο «εθνικιστικό» σύστηµα αναπαραστάσεων και θεσµών. 

 Η «εθνοποίηση» του «ταξικού» ρατσισµού αναπαράγεται στη 

σύγχρονη εποχή έχοντας ως αντικείµενο (και στόχο) το προλεταριάτο. Στις 

αρχές του 19ου αιώνα συγκροτείται στην Ευρώπη µία κοινωνική 

ανθρωπολογία η οποία κατασκευάζει την έννοια «φυλή των εργατών» 

(race des ouvriers), θεµελιώνοντας παράλληλα µία σχέση αντιστοιχίας 

ανάµεσα στην οικονοµική αθλιότητα, το βιολογικό εκφυλισµό και την τάση 

για εγκληµατικότητα. 

 Αυτός ο ιδεολογικός σχηµατισµός (ο οποίος «θεωρητικοποιήθηκε» 

από την Ιατρική, την Ψυχολογία και τη Στατιστική) παραπέµπει σε τρεις 

ιστορικές διαδικασίες. 

 α) Την πολιτική ∆ηµοκρατία, δηλ. την πάλη των τάξεων για ισότητα, 

µετά τη Γαλλική και την Αµερικανική Επανάσταση. (Οι εργαζόµενες τάξεις 

είναι «επικίνδυνες» τάξεις σύµφωνα µε τον L. Chevalier). 

 β) Την παρουσίαση της χειρωνακτικής εργασίας ως του «ίδιου» 

χαρακτηριστικού της «φυλής» των εργατών. Αυτό πραγµατοποιείται όχι 

µόνο µε τη µορφή που υπήρχε στην αρχαιότητα (το σώµα του υπηρέτη και 

το πνεύµα του κυρίου) αλλά κυρίως µε τη σύγχρονη µορφή που 

παρουσιάζεται ως αποτέλεσµα της αυξανόµενης εκµηχάνισης της 
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παραγωγικής διαδικασίας (Taylor)ς Οι άνθρωποι σώµατα (ή υποάνθρωποι) 

και οι υπεράνθρωποι της κυρίαρχης τάξης, που είναι (hommes sans corps) 

άνθρωποι «χωρίς σώµα» και ταυτόχρονα προικισµένοι µε ένα «υπερσώµα» 

(σεξουαλικό και αθλητικό). γ)Την ανάπτυξη της ανθρωπονοµίας (σύµφωνα 

µε την έκφραση του D. Bertaux)ς ∆ηµογραφικές τεχνικές και θεσµοί 

οικογενειακής και χωροταξικής σχεδιοποίησης συνδεδεµένοι µε τις 

αντιφατικές αναγκαιότητες του καπιταλισµού. (∆ιατηρώντας ένα 

υπερπληθυσµό και «σταθεροποιώντας» την εργασιακή δύναµη µέσω της 

θεσµοποίησης µιας «κοινωνικής κληρονοµικότητας» της εργατικής τάξης). 

 Οι µεγάλες µετακινήσεις πληθυσµών κατά τον 19ο και 20ο αιώνα 

(µετανάστευση και µετακινήσεις στο εσωτερικό των κοινωνικών 

σχηµατισµών) και η αποικιοκρατική επέκταση, θεσµοποιώντας στο 

εσωτερικό των εθνικών χώρων τα σύνορα µεταξύ των «αυθεντικά 

εθνικών» εργαζόµενων και των «ιθαγενών», επέτρεψαν τη µετατόπιση των 

«φυλετικών χαρακτηριστικών». 

 Αφ' ενός, η εργατική τάξη «εθνοποιήθηκε» και µετασχηµατίστηκε σε 

ενεργό παράγοντα της πολιτικής µέσω του θεσµού της καθολικής 

ψηφοφορίας και του Κράτους Πρόνοιας. Αφ' ετέρου, ο µετανάστης και ο 

«ιθαγενής» εργαζόµενος στις αποικίες συγκροτούν τη νέα «φυλή των 

εργατών». Με αυτόν τον τρόπο µεγιστοποιείται η ταύτιση ανάµεσα στην 

εθνική ταυτότητα και την ταξική προέλευση. 

 Αυτή η µετατόπιση παίζει αποφασιστικό ρόλο στη δηµιουργία ενός 

σχίσµατος στο εσωτερικό της εργατικής τάξης, αλλά δεν ακυρώνει τον 

«ταξικό» ρατσισµό (και κυρίως την παρουσίαση της χειρωνακτικής 

εργασίας ως χαρακτηριστικού της «φυλής» των εργατών). Ο «ταξικός» 

ρατσισµός ως φαινόµενο, επιτρέπει να κατανοήσουµε το γεγονός ότι η ίδια 

η εργατική τάξη αυτοπαρουσιάζεται ως «φυλή» (απαντώντας στο «ταξικό» 

ρατσισµό) αποδίδοντας µια γενεαλογική συνιστώσα στην ταξική της 

προέλευση και εξιδανικεύοντας τη χειρωνακτική εργασία, η οποία 

εµφανίζεται ως «αρρενωπή» εργασία. Παράλληλα, αυτό το υποσύνολο της 

εργατικής ιδεολογίας, συνεισφέρει στην παρουσίαση των «κεκτηµένων 
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δικαιωµάτων» της εργατικής τάξης ως «προνοµίων» και συµπίπτει συχνά 

µε τον αντισηµιτισµό και την ξενοφοβία. 
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5. Ρατσισµός και γνώση 

 

 Είναι απαραίτητο να αναλύουµε το ρατσισµό όχι ως αυθαίρετο 

παραλήρηµα ή" ως προκατάληψη που συντηρείται από την άγνοια, αλλά µε 

θετικό τρόπο, ως σκέψη ικανή να παράγει έννοιες συνδεδεµένες µε το 

πραγµατικό. 

 Για αυτό το λόγο ο αντιρατσισµός δεν µπορεί να συνιστά µια 

παιδαγωγική στηριγµένη στην «επιστηµονική αλήθεια» ούτε µια πολιτική 

διαπαιδαγώγηση των «κοινωνικών βάσεων» του ρατσισµού. Πρόκειται, και 

αυτό είναι ακόµη δυσκολότερο, για µια διαδικασία αλλαγής ενός τρόπου 

σκέψης, συνθήκη αναγκαία για τη διάλυση της «ρατσιστικής» κοινότητας. 

 Η «ρατσιστική» κοινότητα σχηµατίζεται γύρω από το ρατσισµό στο 

µέτρο που αυτός συγκροτεί ένα πεδίο «γνώσης». Η σηµασία του όρου 

«γνώση» είναι σ' αυτό το σηµείο διπλής αφ' ενός αντιστοιχεί σε µια 

επιθυµία γνώσης και αφ' ετέρου θεσµοθετεί µια αµοιβαιότητα (αµοιβαία 

αναγνώριση) µεταξύ µιας «αυθόρµητης» αντίληψης της κοινωνίας και µιας 

θεωρητικοποίησης της ιστορίας του ρατσισµού. 

 Τα αντικείµενα αυτής της «γνώσης» είναι απατηλά (πρόκειται για 

εικόνες του εγώ και του άλλου θεµελιωµένες πάνω σε µια γενίκευση 

µερικών σταθερών χαρακτηριστικών). 

 Η ίδια όµως η «γνώση» δεν είναι απατηλή και αναφέρεται σε τρεις, 

στενά συνδεδεµένες µεταξύ τους διαδικασίες. 

 α) Προσπάθεια θεωρητικής ταξινόµησης των «κοινωνικών ειδών», β) 

Ορισµός θέσεων που ένα υποκείµενο µπορεί να καταλάβει στο πεδίο των 

κοινωνικών σχέσεων (αλλά και των σεξουαλικών σχέσεων), γ) 

Επεξεργασία ενός συστήµατος εξηγήσεων, (το οποίο αναζητά αιτίες) για το 

προσωπικό και συλλογικό πεπρωµένο. 

 Οι κατηγορίες αυτής της «γνώσης» είναι πριν απ' όλα προορισµένες: 

α) Να ενεργοποιήσουν το πέρασµα από ένα αόρατο σ' ένα ορατό (να 

αποκαλυφθεί η ένταξη σε µία κοινότητα). β) Να καταστήσουν ορατή και 

σύγχρονη την Προέλευση (αποκαλύπτοντας το µυστικό της διαίρεσης της 

ανθρωπότητας) και γ) Να δοθεί νόηµα στην πάλη µεταξύ του Καλού και 
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του Κακού (µέσω αυτής της νοηµατοδότησης γίνεται εφικτή η µετάθεση 

του πεδίου της πάλης των τάξεων στο πεδίο της πάλης των φυλών). 

Παράλληλα πολλές «επιστηµονικές» περιοχές (κοινωνιοβιολογία, 

κοινωνική ψυχολογία κ.ο.κ.) καλούνται να νοµιµοποιήσουν την 

εγκυρότητα των κατηγοριών αυτής της «γνώσης». Βασική λειτουργία του 

ρατσισµού ως γνώση είναι η «αισθητική» αναπαράσταση της πολιτικής ή 

µε άλλα λόγια, η παρουσίαση της πολιτικής ως «αισθητικής». Πρόκειται για 

τη συγκρότηση ενός χοίρου άµεσης αναπαράστασης για αυτό το οποίο δεν 

µπορεί να αναπαρασταθεί ή να κατανοηθεί (π.χ. αναζήτηση αιτιών της βίας 

των υποκειµένων ή των µαζών). 
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6. Ρατσισµός και οικουµενισµός 

 

 Πρόκειται για ένα θεµελιώδες φιλοσοφικό και πολιτικό πρόβληµα. Ο 

ρατσισµός δεν είναι εν γένει το άλλο του οικουµενισµού, αλλά, 

παραδόξως, αντιπροσωπεύει µια µορφή του οικουµενισµού, και κατά 

συνέπεια δεν είναι ούτε το άλλο του σύγχρονου ανθρωπισµού, στο µέτρο 

που αυτός γίνεται κατανοητός ως ιδεολογία του «ανθρώπινου είδους». 

(Αυτή η θεώρηση του ρατσισµού δεν αµβλύνει ούτε κατ' ελάχιστο την 

αντίθεση µεταξύ ρατσισµού και «πρακτικού» ανθρωπισµού νοούµενου ως 

ισότητα των πολιτικών δικαιωµάτων). Η αναφορά του ρατσισµού στο 

ανθρώπινο είδος εγγράφεται στο µοντέλο της θεωρητικής του οργάνωσης 

που έχει ως βάση οικουµενικά ανθρωπολογικά σύµβολα τα οποία 

επιτρέπουν την εξιδανίκευση ενός ανώτερου πνευµατικά, ηθικά και 

αισθητικά, ανθρώπινου τύπου. Ακόµα και όταν αυτός ο τύπος 

ενσαρκώνεται, προνοµιακά σε µια ιστορικά καθορισµένη συλλογικότητα 

(πριν απ' όλα µια εθνική συλλογικότητα, ή ένα λαό) υπάρχει πάντα κάτι 

ιδανικό που δεν ανάγεται στη συγκεκριµένη ιστορική στιγµή. Αυτό το 

µοντέλο µπορεί να είναι βιολογικό (σωµατικό) ή πνευµατικό ή πολιτιστικός 

σε πρακτικό επίπεδο, αυτό το µοντέλο είναι ταυτόχρονα σωµατικό και 

πνευµατικό (στην ιστορία της ∆υτικής ιδεολογίας). 

 Η οικουµενικότητα του ρατσισµού εκφράστηκε µε τη µορφή ενός 

Ανώτερου ∆υτικού πολιτισµού, (κέντρο του κόσµου) που αντιστοιχεί στην 

κυρίαρχη θέση των ευρωπαϊκών και Βορειοαµερικανικών εθνών. Αλλά, 

κατά µια έννοια, είναι µόνο σήµερα, την εποχή του σχίσµατος της 

ανθρωπότητας στο εσωτερικό ενός µοναδικού παγκόσµιου χώρου 

επικοινωνιών και πολιτικής πάλης, που η οικουµενικότητα του ρατσισµού, 

ως σύνολο πρακτικών, γίνεται παγκόσµια πραγµατικότητα (της οποίας το 

τίµηµα είναι να καθοριστεί ποιος πολιτισµός θα είναι κυρίαρχος και πώς 

αυτός θα συναρθρωθεί µε το ζήτηµα της εθνότητας και του εθνικισµού). 

 Η κατηγορία που µεταφράζει ακριβέστερα αυτή την αµφισηµία είναι 

εκείνη των µαζών. Οι µάζες είναι to αντικείµενο του θεσµικού ρατσισµού 

την ίδια στιγµή που οι θεσµοί του σύγχρονου κράτους αποδίδουν στις 
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µάζες ένα «φυσικό» ρατσισµό. Η «ψυχολογία του όχλου» παρουσιάζεται 

ως µία περιοχή «γνώσης» που αφ' ενός συγκροτείται για να µελετήσει τη 

βία (παθολογική και ανορθολογική) των µαζών και αφ' ετέρου συγκροτεί 

θεωρητικά τις κατηγορίες και τα µοντέλα ανάλυσης που επιτρέπουν την 

εγγραφή των υποκειµένων στα σχήµατα της «ρατσιστικής» 

αναπαράστασης της κοινωνίας. 
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7. Ρατσισµός, βία και µάζες 

 

 Προτείναµε παραπάνω τη θέση ότι ο ρατσισµός πρέπει να θεωρηθεί 

ως κοινωνική σχέση. Από την άλλη πλευρά είπαµε ότι ο ρατσισµός είναι 

µια γνώση που αντιστοιχεί σε µια επιθυµία και σε µια γνωστική 

δραστηριότητα. Τέλος, εγγράψαµε τον οικουµενισµό στο εσωτερικό της 

λειτουργίας της ρατσιστικής ιδεολογίας, γεγονός το οποίο µας επιτρέπει να 

καταλάβουµε γιατί η περιγραφή µιας κοινωνικής οµάδας ως φυλής 

(racisation) είναι ταυτόχρονα και πάντα αποκλεισµός και ενσωµάτωση 

(π.χ. οι Εδραίοι, οι µαύροι Αµερικανοί, οι µετανάστες). Αυτή η αντίληψη 

επιτρέπει να διακρίνουµε το ρατσισµό από το µίσος του «ξένου», την 

επιθυµία εξανδραποδισµού ή υποταγής του «εξωτερικού» εχθρού (αν και 

οι δύο αυτές µορφές µπορούν να µετασχηµατίζονται η µία στην άλλη στο 

µέτρο, που τα εθνικά σύνορα µετατίθενται). 
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8. Ρατσισµός και σεξισµός 

 

 Ο ρατσισµός και ο σεξισµός συνιστούν ένα ενιαίο σύστηµα στο µέτρο 

που όλα τα «φυλετικά» σηµάδια (ανεξάρτητα από το αν αντιστοιχούν σε 

σωµατικά ή ψυχολογικά φαντάσµατα) αποτελούν άµεσες ή έµµεσες 

µεταφορές της διαφοράς των δύο φύλων. 

 Σ' αυτό το σηµείο πρέπει να αποφύγουµε, δύο συµµετρικά λάθη: 

 α) Να κατανοηθούν ο ρατσισµός και ο σεξισµός ως δύο ιδιαίτερες 

περιπτώσεις τοποθετηµένες µέσα στο ενιαίο αφηρηµένο σχήµα της 

κυριαρχίας πάνω στον Άλλο ή της ελαχιστοποίησης του Άλλου (όπου ο 

όρος αναφοράς θα ήταν το κυρίαρχο σχήµα άνδρας λευκός). 

 β) Να αποµονωθούν ως διακριτές (ιδιαίτερες) ενότητες και να 

αποδοθεί ο ρατσισµός στο σύστηµα καταµερισµού της εργασίας και ο 

σεξισµός στην «οικονοµική» λειτουργία των «νοικοκυριών» (Wallerstein). 

 Το ότι ο ρατσισµός και ο σεξισµός σχηµατίζουν ένα µόνο σύστηµα 

χωρίς όµως να συγχέονται οφείλεται στο γεγονός ότι οι κοινωνικές σχέσεις 

υπερκαθορίζουν τη βασική κοινωνική δοµή που προσιδιάζει στις σχέσεις 

ρατσισµού σεξισµού, τη σύγχρονη οικογένεια. Με αυτή την έννοια η πάλη 

των φύλων δεν πρέπει να αναλύεται µόνο ως µετάθεση των ταξικών 

σχέσεων αλλά και ως µετάθεση της σχέσης µεταξύ των 2 φύλων 

(τοποθετώντας αυτή τη σχέση στο πεδίο µιας φαντασιακής γενεαλογίας, 

όπου αναπαράγεται» η κυριαρχία του άνδρα πάνω στη γυναίκα). 
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9. Ο κύκλος του εθνικισµού και του ρατσισµού 

 

 Αν δεχτούµε ότι ο ρατσισµός αναπτύσσεται ιστορικά στο πεδίο του 

εθνικισµού (δηλαδή ότι ο εθνικισµός είναι µία αναγκαία συνθήκη για την 

ανάδυση του ρατσισµού ως κοινωνική σχέση αποκλεισµού ενσωµάτωσης 

(exclusion inclusion) οφείλουµε επίσης να δεχτούµε ότι ο εθνικισµός δεν 

µπορεί να ορισθεί χωρίς το ρατσισµό, (αν και η πλειονότητα των ιστορικών 

του εθνικισµού αποµονώνουν τα δύο φαινόµενα, ή διαιρούν τη 

διφορούµενη έννοια του εθνικισµού για να εισάγουν την «φυσική» 

διαφορά µεταξύ «καλού» και «κακού» εθνικισµού). Αλλά, αν είναι αλήθεια 

ότι όλοι οι εθνικισµοί δεν µπορούν να θεωρηθούν ισοδύναµοι στη 

συγκυρία, αυτή η αµφισηµία ανήκει στην ιστορία του καθενός απ' αυτούς, 

και βρίσκεται στα γεγονότα, πριν ακόµα εκφραστεί µε λέξεις. 

 Αυτή η αµφισηµία µπορεί να αναφερθεί στη γενική µορφή ενός 

κύκλου ιστορικής αµοιβαιότητας, η οποία αποτελεί τη χρονική µορφή κάτω 

από την οποία εκδηλώνεται η προοδευτική κυριαρχία του Κράτους - 

Έθνους πάνω στις άλλες µορφές κοινωνικών σχηµατισµών. Μέσα σ' αυτόν 

τον κύκλο, ο ρατσισµός παράγεται αδιάκοπα από τον εθνικισµό, 

ταυτόχρονα προς τα «µέσα» (εθνικές ή «εθνοποιηµένες» µειονότητες») και 

προς τα «έξω» (όπως το δείχνει η ιστορία των ιµπεριαλισµών). 

 Και ο εθνικισµός παράγεται αδιάκοπα από το ρατσισµό, µε την έννοια 

ότι τα αυτονοµιστικά ή απελευθερωτικά κινήµατα δεν θα έπαιρναν τη 

µορφή εθνικιστικών κινηµάτων αν η κυριαρχία δεν ήταν οργανωµένη και 

ως φυλετική καταπίεση (τα παραδείγµατα του σιωνισµού και των πολέµων 

για εθνική απελευθέρωση). Ο κύκλος του εθνικισµού και του ρατσισµού 

είναι λοιπόν µία διαδικασία που συναρθρώνει ταυτόχρονα τον «εσωτερικό» 

και «εξωτερικό» ρατσισµό. Και οι δύο παραπέµπουν στην ιστορική 

αδυναµία να ολοκληρωθεί η σύσταση της εθνικής ενότητας, είτε µε τη 

µορφή της εξωτερικής κατάκτησης (ιµπεριαλισµός) είτε µε τη µορφή της 

πατριωτικής απελευθέρωσης (εσωτερικής). 

  



16 

 

 

10. Το συµπλήρωµα του ρατσισµού 

 Μέσα στο χρονικά προσδιορισµένο σχηµατισµό του κύκλου 

εθνικισµός - ρατσισµός - εθνικισµός (ή αντίστροφα, µια και ο κύκλος δεν 

έχει τέλος σε µια συγκεκριµένη ιστορική εποχή) η εσωτερική διαίρεση του 

εθνικισµού επιλύεται παίρνοντας τη µορφή µιας αντιφατικής ενότητας. 

 Ορισµένες όµως συγκυρίες οδηγούν αυτή την αντιφατική ενότητα 

του εθνικισµού σε ακραίες µορφές. Αυτή είναι η περίπτωση τον ναζισµού, 

για τον οποίο οι ιστορικοί συζητούν αδιάκοπα µε σκοπό να προσδιορίσουν 

το αν πρόκειται για µια απόλυτη πραγµατοποίηση του εθνικισµού ή για το 

αντίθετο του (δηλαδή την καταστροφή του εθνικισµού από το ρατσισµό, 

µέσω του οποίου εξηγείται ο ανορθολογισµός της ναζιστικής ιδεολογίας και 

πρακτικής). Αλλά αυτό που δείχνει ο ναζισµός µε στροφή» του εθνικισµού 

(ή του πατριωτισµού), είτε την «αλήθεια» του. Αυτή η αντίληψη οφείλει 

επίσης να ανοίξει το πεδίο ανάλυσης των δύο µορφών, από πρώτη άποψη 

αντιφατικών, κάτω από τις οποίες η ρατσιστική ιδεολογία και οι θεωρητικές 

παραλλαγές της συναρθρώνονται µε τον ορισµό της εθνικής ταυτότητας, 

α) Είτε µε τη µορφή ενός υπερεθνικισµού, δηλαδή ως συµπλήρωµα µιας 

ιδιαιτερότητας, µιας γενεαλογικής ή πολιτισµικής καθαρότητας, το οποίο θα 

επέτρεπε να ορισθεί αυθεντικά το «καθαρά εθνικό», β) είτε ως 

οικουµενικός εθνικισµός ως συµπλήρωµα µιας οικουµενικότητας, η οποία 

εγγράφει την ιστορική εθνική ταυτότητα στον ορίζοντα µιας ιδανικής 

κοινότητας, δυνητικά αντιπροσωπευτικής της ανθρωπότητας ή 

προορισµένης να σώσει την ανθρωπότητα (παραδείγµατα: η ∆ύση, ο 

λευκός άνθρωπος). 

 Μόνο ως οικουµενικός εθνικισµός η ιδεολογία της πάλης των φυλών 

κατόρθωσε να αναµετρηθεί µε εκείνη της πάλης των τάξεων, και µόνο ως 

υπερεθνικισµός κατόρθωσε να θεσµοποιήσει την καταπίεση του 

εσωτερικού εχθρού. Η αντίθεση ανάµεσα σ' αυτές τις δύο µορφές είναι 

ιδιαίτερα οξυµένη στη σηµερινή περίοδο κρίσης της µορφής Κράτους - 

Έθνους, η οποία τείνει να συγκροτήσει υπερεθνικές πολιτικές ενότητες ή 
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να διεθνοποιήσει τις κοινωνικές σχέσεις και να µεταβάλλει τα έθνη, 

νοούµενα ως «επιχειρήσεις», σε µονάδες οικονοµικού ανταγωνισµού. 
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11. Η ιστορία της µορφής έθνος 

 Για την αποδιάρθρωση του µύθου «Έθνος» (ο οποίος συγκροτείται 

µε διαφορετικό τρόπο ανάλογα µε τις ιδιαίτερες µορφές του Κράτους 

Έθνους, και τείνει να παρουσιάσει αναδροµικά την ενότητα του ως 

αείµνηστο πρόταγµα ή ως πεπρωµένο, αναφερόµενος σε θεµελιωτικά 

θεσµικά «γεγονότα» ή συµβάντα) απαιτείται η σύσταση µιας ιστορίας της 

ενδεχοµενικότητας (contingence) της µορφής Έθνος, η οποία να δείχνει µε 

ποιο τρόπο και κάτω από ποιες συνθήκες επιβλήθηκε αυτή η µορφή σε 

παγκόσµιο επίπεδο, θα αναφέρουµε 3 καθοριστικά ζητήµατα σε σχέση µε 

την «εθνοποίηση των κοινωνικών σχηµατισµών», 

 α) Τον πόλεµο 

 β) Τον οικονοµικό έλεγχο των πληθυσµών, ως συλλογικής 

εργασιακής δύναµης η οποία είναι διαθέσιµη για καθορισµένες µορφές 

εκµετάλλευσης 

 γ)Την αποικιοκρατία ως βασική µορφή επέκτασης του «κέντρου» 

προς την «περιφέρεια» κατά τη διάρκεια των περιόδων της ανάδυσης, της 

σταθεροποίησης και της κρίσης της µορφής Έθνος. Οι πολιτικές 

«ηγεµονίες» που θεσµοποίησαν το Κράτος - Έθνος συγκροτήθηκαν, ως 

αντίπαλοι συνασπισµοί, σε αναφορά µε τα τρία παραπάνω ζητήµατα, 

δηλαδή πάντα σε σχέση και µέσω των µηχανισµών του Κράτους. Η 

περιοδολόγηση των ιστορικών µορφών µέσω των οποίων εµφανίστηκαν οι 

διαφορετικοί «εθνικοί» κοινωνικοί σχηµατισµοί αναδεικνύει τρία σηµαντικά 

ζητήµατα, α) Το προεθνικό κράτος Σηµαντικοί θεσµοί όπως η µεγάλη 

ιδιοκτησία γης (γαιοκτησία), η συγκεντροποίηση του ∆ικαίου και η 

σύσταση της εθνικής γλώσσας είναι στην πραγµατικότητα προγενέστεροι 

της µορφής Κράτος - Έθνος και ενσωµατώνονται αργότερα στις 

λειτουργίες του. Αυτό το γεγονός µας υποχρεώνει να δεχτούµε την ύπαρξη 

στοιχείων ιστορικής συνέχειας µεταξύ του προεθνικού και του «εθνικού» 

κράτους που θεµελιώθηκε από την αστική επανάσταση, β) Το ιστορικό 

σηµείο µη αναστρεψιµότητας. 
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 ∆εν µπορούµε να «παράγουµε» τη µορφή Έθνος από τις σχέσεις 

παραγωγής, αλλά µπορούµε να περιγράψουµε τη διαδικασία που 

κατέστησε τη µορφή Κράτος Έθνος µη αναστρέψιµη στο πεδίο του 

παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος. Πρόκειται για την περιγραφή του 

ιστορικού πεδίου πάλης των διαφόρων αστικών τάξεων (βιοµηχανική, 

εµπορική, χρηµατιστική) που συνδέονται µε ανταγωνιστικές πολιτικές 

πρακτικές στην αρχική φάση του καπιταλισµού (οι «αυτοκρατορίες», τα 

«έθνη»). Τελικά, ο κοινωνικό πολιτικός συνασπισµός που συνδέθηκε µε τη 

µορφή Έθνος επέβαλε τη κυριαρχία του γιατί επέτρεπε ταυτόχρονα την 

οργάνωση της πάλης για παγκοσµία κυριαρχία και την ηγεµονία επί των 

αγροτικών πληθυσµών που ευρίσκοντο σε διαδικασίες προλεταριοποίησης, 

γ) Η καθυστερηµένη εθνοποίηση. Ο σχηµατισµός ενός Εθνικού Κράτους 

δεν σηµαίνει αυτόµατα ότι συγκροτείται µία ιδεολογική ενότητα που θα 

επέτρεπε την αφοµοίωση ή τη σχετικοποίηση άλλων «συλλογικών» 

ταυτοτήτων και θα υπέτασσε τις κοινωνικές συγκρούσεις στη λογική της 

αναπαραγωγής του. (Στη Γαλλία, αυτή η ενότητα συγκροτήθηκε ένα αιώνα 

µετά την Επανάσταση). Είναι το Εθνικό και Κοινωνικό Κράτος (κράτος 

πρόνοιας), προϊόν της θεσµοποίησης της πάλης των τάξεων στο τέλος του 

19ου αιώνα, αυτό που επιτρέπει την ταύτιση του status του «πολίτη» µε 

εκείνο του «µέλους της εθνικής κοινότητας». Αυτή όµως η ενότητα είναι 

αντιφατική και δεν παρουσιάζεται ως µη αναστρέψιµη παρά µόνο στο 

µέτρο που συνεχώς ανασυγκροτείται και αναδιαρθρώνεται εναντίον των 

τάσεων αποσυγκρότησης που παράγει η πολιτική και οικονοµική ταξική 

πάλη. 
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12. Η πλασµατική εθνότητα (L' ethnicité fictive) 

 Η σύσταση της εθνικής «ατοµικότητας» είναι συνώνυµη µε αυτό που 

θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε διαδικασία «παραγωγής» τον «λαού». 

Αυτή η διαδικασία περιλαµβάνει το σχηµατισµό ενός ιδανικού Έθνους (του 

οποίου το όνοµα εγκαλεί το σεβασµό και απαιτεί τη θυσία), και 

προϋποθέτει µία άλλη, πρωτογενή διαδικασία, την οποία θα µπορούσαµε 

να ονοµάσουµε σύσταση της πλασµατικής εθνότητας. 

 Κανένα Εθνικό Κράτος δεν έχει εξ αρχής µία εθνική βάση. Αντίθετα, 

όλα τα Εθνικά Κράτη οφείλουν να συγκροτήσουν τη φαντασίωση µιας 

«φυσικής» κοινότητας, που θα εξασφαλίζει τη συνοχή των Εθνικών 

Κρατών και θα επιτρέπει την αλληλοαναγνώριση των µελών της 

κοινότητας. 

 Η πλασµατική εθνότητα συγκροτείται µέσα από δύο στενά 

συνδεδεµένες µεταξύ τους διαδικασίες. Κατ' αρχή απαιτείται η συγκρότηση 

µιας γλωσσικής κοινότητας. Αυτό που έχει σηµασία σ' αυτή τη διαδικασία 

δεν είναι η ενότητα ή η καθαρότητα της εθνικής γλώσσας αλλά η 

ικανότητα της να λειτουργεί ως γλώσσα της δηµόσιας και της ιδιωτικής 

ζωής, των καθηµερινών σχέσεων και των επίσηµων θεσµών. Με αυτή την 

έννοια οι γλωσσικές πρακτικές ενοποιούν τη «γλωσσική» κοινότητα η 

οποία συγκροτεί «επικοινωνιακές» πρακτικές παράγοντας ταυτόχρονα την 

«αγάπη» για τη γλώσσα (η «µητρική» γλώσσα) και την αφοµοίωση των 

πληθυσµών (µέσω των εκπαιδευτικών µηχανισµών). Εν τούτοις, η 

«γλωσσική» κοινότητα είναι ανεπαρκής για τη συγκρότηση της 

«πλασµατικής» εθνότητας. Απαιτείται επιπλέον η σύσταση µιας 

«φυλετικής» κοινότητας, (µε την ευρεία σηµασία του όρου, δηλαδή µε την 

έννοια µιας συγγένειας διευρυµένης στον εθνικό πληθυσµό). Η φυλετική 

κοινότητα ενοποιείται στη βάση της ιδεολογίας της ενδογαµίας. Ο 

µηχανισµός που παίζει εδώ αποφασιστικό ρόλο (µε τον ίδιο τρόπο που ο 

σχολικός µηχανισµός συνεισφέρει στη συγκρότηση της γλωσσικής 

κοινότητας) είναι η σύγχρονη οικογένεια (αποτέλεσµα της διάλυσης 

παραδοσιακών µορφών όπως η «γενεά» και το «σόι»). Η σύγχρονη 
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οικογένεια «παράγει» την ιδιωτική ζωή και αποτελεί ταυτόχρονα το βασικό 

κύτταρο του Κράτους (που προστατεύεται και ελέγχεται όντας 

ενσωµατωµένο στους µηχανισµούς της εκπαίδευσης, της δηµόσιας υγείας 

και της κοινωνικής πρόνοιας). 

 Σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές κοινότητες που θεµελιώνονται στη 

βάση διαφορετικών συστηµάτων διευρυµένης συγγένειας, η (εθνική) 

φυλετική κοινότητα, που θεµελιώνεται στις βάσεις της σύγχρονης αστικής 

οικογένειας, δεν είναι µια κοινότητα ανιούσας συγγενείας (ascendance) 

αλλά µια κοινότητα κατιούσας συγγένειας (descendance) (εξασφαλίζει τη 

συνέχεια και την αυθεντικότητα των παιδιών της πατρίδας). 

 Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα αν οι διαδικασίες συγκρότησης 

γλωσσικών και φυλετικών κοινοτήτων µπορούν να υπάρξουν ανεξάρτητα 

οι µεν από τις δες Φαίνεται ότι αυτό δεν είναι δυνατό. (Η στενή συσχέτιση 

των δύο διαδικασιών εκφράζεται µέσω της παρουσίασης των γλωσσικών 

διαφορών ως φυλετικών διαφορών ή για να το πούµε µε διαφορετικό 

τρόπο, µέσω µιας µετάθεσης, όπου οι «φυλές» (les races) εµφανίζονται ως 

πολιτισµικές οµάδες µε διαφορετική γλώσσα). 
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13. Ρατσισµός και πολιτική αλλοτρίωση 

 Ο L. Dumont έθεσε το ερώτηµα: ποια σχέση έχει ο ρατσισµός µε την 

ιδεολογία της «ισότητας», που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των 

σύγχρονων κοινωνιών; Αυτό το ερώτηµα τροποποιείται στο µέτρο που η 

ιδεολογία της ισότητας αφ' ενός δεν είναι η µοναδική µορφή του 

οικουµενισµού (υπάρχει και ο ιεραρχικός οικουµενισµός) και αφ' ετέρου 

εγγράφεται στην ιστορία των εθνικών σχηµατισµών, όπου το κράτος ορίζει 

την έννοια του πολίτη εκτός του πεδίου των πραγµατικών οικονοµικών και 

πολιτικών ανισοτήτων. Στη Γαλλία και την Αγγλία ο «ταξικός» ρατσισµός 

συνδέεται στενά µε το ιστορικά διαµορφωµένο ρήγµα ανάµεσα στη τυπική 

έννοια τον πολίτη και στην νοµιµοποίηση θεσµοποίηση της πολιτικής 

εκπροσώπησης της οργανωµένης εργατικής τάξης. Στις Η.Π.Α., η 

θεσµοποίηση των πρακτικών αποκλεισµού και η ανάπτυξη του 

«βιολογικού» ρατσισµού έπονται του πολέµου της Ανεξαρτησίας... Στη 

σηµερινή συγκυρία, οι παλιές αποικίες έχουν µετασχηµατισθεί σε 

ανεξάρτητα κράτη και κατά συνέπεια οι άλλοτε «ιθαγενείς» µετατρέπονται 

σε πολίτες του κόσµου (citoyens du monde). Είδαµε παραπάνω ότι αυτή η 

κατάσταση συµπίπτει µε την ανάπτυξη του «πολιτισµικού» (ή 

κουλτουραλιστικού) ρατσισµού. 

 Ο ρατσισµός εµφανίζεται ως ένα θεµελιώδες χαρακτηριστικό της 

αναπαραγωγής της πολιτικής «αλλοτρίωσης» στις σύγχρονες κοινωνίες. 

Αυτή η διαδικασία πραγµατοποιείται α) µέσω της αναπαράστασης της 

ιστορίας των κοινωνιών ως πεπρωµένου. β) µέσω της «αισθητικής» 

απεικόνισης των κοινωνικών σχέσεων, γ) µέσω της σύστασης της 

ιρρασιοναλιστικής κατηγορίας «µάζες». δ) µέσω της έξαρσης του 

εθνικισµού. 

 Στο πεδίο των αποτελεσµάτων αυτής της διαδικασίας µπορούµε να 

εγγράψουµε τη σταθερή υποβάθµιση (regression) της έννοιας του πολίτη, 

(ως δυνατότητας άσκησης «συλλογικού» ελέγχου των κρατικών θεσµών 

από τα υποκείµενα) η οποία µετατρέπεται σε ένα status ή σύστηµα 

«προνοµίων». Στο πεδίο των συνθηκών οφείλουµε να λάβουµε υπόψη την 
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αµφισηµία των σχέσεων που εγκαθιδρύονται µεταξύ των αναπαραστάσεων 

της φυλής και της τάξης. Πρόκειται για µια διαδικασία αντικατάστασης της 

έννοιας πάλη των τάξεων από την έννοια πάλη των φυλών (υπάρχουν 

πάντα «φυλετικές» έννοιες για την αναπαράσταση των τάξεων, κυρίαρχων 

και κυριαρχούµενων). 

 Παράλληλα και ταυτόχρονα παρατηρείται µια διάχυση της έννοιας 

φυλή η οποία γίνεται διαταξική και καλείται να εκφράσει τη «συγγένεια» 

των µελών της φυλής στο φαντασιακό επίπεδο. Επιπλέον η έννοια φυλή 

συγκροτεί το πεδίο όπου ταυτόχρονα «εθνοποιείται» και «διεθνοποιείται» η 

πάλη των τάξεων (ο εσωτερικός εχθρός, η περικύκλωση από τους 

«βαρβάρους»). 


