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Μου ζητήθηκε να μιλήσω για το μη κυβερνητικό χώρο και τα δικαιώματα του
ανθρώπου.
Υποθέτω ότι «κυβερνητικός χώρος» νοείται το κράτος, η κρατική εξουσία, που
ορίζεται από και περιορίζεται στις γνωστές τρεις λειτουργίες: νομοθετική, διοικητική,
δικαστική, που αποτελούν τον κορμό της πολιτικής κοινωνίας. Υποθέτω επίσης ότι,
προσεγγίζοντας τον εξωτερικό χώρο, δεν έχουμε την πρόθεση να διερευνήσουμε σήμερα
τη θέση της αγοράς απέναντι στα δικαιώματα –ζήτημα εξαιρετικά ενδιαφέρον που
χρειάζεται να εξεταστεί αυτοτελώς. Υποθέτω, συνεπώς, ότι το αντικείμενό μου είναι ο
ενδιάμεσος χώρος που αφήνουν το κράτος και η αγορά, αυτό που συνηθίζεται να
ονομάζουμε κοινωνία των πολιτών.
Δανείζομαι την απόπειρα ορισμού που προσφέρει ο Δ. Δημητράκος στην εισαγωγή
του στο βιβλίο του Α. Μακρυδημήτρη «Κράτος και Κοινωνία των Πολιτών»: «Η κοινωνία
πολιτών είναι ένας ενδιάμεσος χώρος ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη, ένα πλέγμα
διαδράσεων ανάμεσα σε εθελοντικές οργανώσεις, όπως είναι οι οργανωμένες εκκλησίες, οι
λέσχες, οι σχολές, οι επαγγελματικές οργανώσεις, [μη κυβερνητικές οργανώσεις] κλπ. Η
κοινωνία πολιτών είναι ένα αντιστήριγμα στην πολιτική κοινωνία, δηλαδή το κράτος, και
συγχρόνως χώρος εκουσίας συμμετοχής σε ένα πολιτικό και κοινωνικό σύνολο. Το
αντιστήριγμα που αποτελεί η κοινωνία πολιτών παίζει ρόλο ανταγωνιστικό και συγχρόνως
συμπληρωματικό ως προς την πολιτική κοινωνία. Από τη μια μεριά ο πολίτης στηρίζεται
από την κοινωνία πολιτών ως φορέας δικαιωμάτων έναντι του κράτους. Από την άλλη, η
κοινωνία πολιτών λειτουργεί επικουρικά ως προς το κράτος, εφόσον το τελευταίο
εδράζεται στη συναίνεση που διαμορφώνεται μέσα από την κοινωνία πολιτών».
Η ιδανική της εικόνα, θέλει την κοινωνία πολιτών «χώρο διαμόρφωσης
εμπιστοσύνης και άσκησης ελευθερίας». Την επιθυμεί όμως να αυτοελέγχεται τόσο, ώστε
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να μην ανταγωνίζεται και να επιχειρεί να υποκαταστήσει τους παραδοσιακούς
αντιπροσωπευτικούς θεσμούς. Εδώ ξεπροβάλλει το ερώτημα: τα κόμματα ή και τα
συνδικάτα, συμμετέχουν στην κοινωνία πολιτών ή στην πολιτική κοινωνία; Η απάντηση
εξαρτάται από το βαθμό συμμετοχής τους στη διαμόρφωση και την άσκηση της κρατικής
εξουσίας. Μπορεί ορισμένοι πολιτικοί να αρέσκονται να βλέπουν τα κόμματα ως μια
μορφή οργανώσεων-ενώσεων πολιτών (μ.κ.ο.) ενόσο βρίσκονται «στην πορεία τους προς
την εξουσία» (Γ. Πασχαλίδης). Ασφαλώς, όμως, ένα κόμμα που κατέχει την εξουσία ή την
διεκδικεί από τη θέση της αντιπολίτευσης, συμμετέχει πλήρως στην πολιτική κοινωνία και
αυτό πρέπει να ισχύει για κάθε κόμμα που έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ακόμα
παραπέρα, το κομματικό σύστημα κυριαρχεί πλέον στην πολιτική κοινωνία και παράλληλα
αξιώνει να ποδηγετήσει την κοινωνία των πολιτών, γεγονός που δείχνει την αμφιθυμία στις
σχέσεις των δύο πλευρών.
Η περίπτωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι πιο σύνθετη. Η κατάταξή
τους στην κοινωνία πολιτών εξαρτάται κατά πρώτο λόγο από το βαθμό θεσμικής
αναγνώρισης του ρόλου τους στη διαμόρφωση της συλλογικής/κοινωνικής αυτονομίας,
που πραγματώνεται με την κανονιστική ισχύ των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ως
αυτόνομων πηγών δικαίου. Εξαρτάται επίσης από την ύπαρξη ή την έλλειψη χειραγώγησής
τους από την κρατική εξουσία και τα κόμματα. Υπάρχουν παραδείγματα κρατικού
συνδικαλισμού που ασφαλώς αποκλείουν την κατάταξη τέτοιων οργανώσεων στην
κοινωνία πολιτών. Αντίθετα, περιπτώσεις όπως της πολωνικής «Αλληλεγγύης» την εποχή
του Jaruselsky, εκφράσανε καθαρά την κοινωνία πολιτών στο χώρο του εργατικού
κινήματος.
Να, λοιπόν, που αγγίξαμε το ευαίσθητο σημείο: χειραγώγηση των φορέων της
κοινωνίας πολιτών από το κράτος ή από την αγορά. Εξάρτηση και, άρα, αναξιοπιστία, είναι
η κρίσιμη δοκιμασία της εμπιστοσύνης και της ελευθερίας στο χώρο της κοινωνίας
πολιτών και ειδικότερα των μ.κ.ο στις οποίες θα επικεντρώσω τη συζήτηση. Δοκιμασία
τόσο κρίσιμη, γιατί από το ξεπέρασμά της εξαρτάται το αν όντως τα κύτταρα της κοινωνίας
πολιτών έχουν την ιδιότητα να «προφυλάσσουν την κοινωνία από τον εκφυλισμό της σε
μια άμορφη μάζα», κατά την παραστατική διατύπωση του Eisenstadt ή αν, αντίθετα,
μεταβάλλονται τεχνηέντως σε θεραπαινίδες του κράτους ή/και της αγοράς.
Πραγματικά, μια εξαγορασμένη (με χορηγίες και χρηματοδοτήσεις) και
κατευθυνόμενη (από την εξουσία του κράτους ή και της αγοράς) κοινωνία πολιτών είναι
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ανύπαρκτος συντελεστής στη δημιουργία και τη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στο
γενικό συμφέρον και τα επιμέρους ειδικά συμφέροντα. Η νύξη που έκανα στη χεγκελιανή
αντίληψη της κοινωνίας πολιτών ήταν για να θυμηθούμε ότι, πάντως, το γενικό συμφέρον
(υποτίθεται ότι) υπηρετεί η πολιτική κοινωνία (το κράτος), ενώ κύρια αποστολή της
κοινωνίας πολιτών είναι η υποστήριξη των επιμέρους συμφερόντων, πάντα όμως σε μη
κερδοσκοπική, εθελοντική βάση. Η σταδιακή αύξηση της εξάρτησης των μ.κ.ο. από
δημόσιους ή επιχειρηματικούς πόρους επιφέρει ανάλογη μείωση της πολιτικής τους
ανεξαρτησίας. Ο εύλογος αντίλογος είναι, πώς, σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης και
προϊούσας πολιτικής και οικονομικής αλληλεξάρτησης, μπορεί κανείς ν’ αξιώνει από τις
μ.κ.ο. –που κι εκείνες διεθνοποιούνται αναζητώντας μεγέθη που να διασφαλίζουν
αποτελεσματικότητα δράσης- να διατηρούν μια χρηματοληπτική παρθενία που τις
καταδικάζει σε μαρασμό και αναποτελεσματικότητα. Είναι γνωστές οι εσωτερικές κρίσεις
μεγάλων διεθνών μ.κ.ο., με πρώτη τη Διεθνή Αμνηστία, και ο τελικός συμβιβασμός με τον
επαγγελματισμό, επί θυσία του εθελοντισμού. Είναι εξίσου γνωστό ότι όχι λίγες μ.κ.ο.
γίνονται όργανα κρατικής πολιτικής, για παράδειγμα στα πλαίσια της διεθνούς
αναπτυξιακής συνεργασίας. Ποιος δεν θυμάται την κρίση στους κόλπους των «Γιατρών
χωρίς σύνορα» με αφορμή τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία…
Ευκαιρία να θυμηθούμε λίγο τα δικά μας. Ο Φ.Θ. Βεγλερής, ο σημαντικότερος και
μακροβιότερος πρόεδρος της ΕΕΔΑΠ, αρνιότανε, χωρίς την παραμικρή απόκλιση, όχι
μόνο χρηματοδότηση αλλά οποιαδήποτε «φιλική» σχέση με την εξουσία. Δεν δέχτηκε ποτέ
ότι μια οργάνωση προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου θα μπορούσε να’ χει
συναλλαγές με το φυσικό της αντίδικο –το κράτος, όπως δεν δεχόταν ότι ένας από μας, που
είμαστε στρατευμένοι στην προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, θα μπορούσε να
γίνει συνήγορος του κράτους σε αντιδικία του με κάποιον (οσοδήποτε αντιπαθή)
προσφεύγοντα για παραβίαση των δικαιωμάτων του.
Συνθηκολόγηση, λοιπόν, ή θάνατος εξ ασιτίας;
Ορισμένες προσαρμογές είναι αναπόφευκτες, αν θέλουμε πραγματικά να συνεχίσει
να υπάρχει κοινωνία πολιτών με στοιχειώδη αποτελεσματικότητα. Χρηματοδότηση, ναί,
αλλά υπό όρους: Απόλυτη διαφάνεια προέλευσης, ύψους και σκοπού. Και σαφής, καθαρή,
δηλωμένη και ρητά αποδεκτή από την άλλη πλευρά πολιτική ή (κατά περίπτωση), σχετική
με οικονομικές δραστηριότητες, ανεξαρτησία. Το εγχείρημα είναι δυσκολότερο απ’ότι
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δείχνει εκ πρώτης όψεως. Αυτό που για τους καλοπροαίρετους πολίτες είναι εύλογο,
αντιτίθεται στη λογική του do ut des που κυριαρχεί στα συναλλακτικά ήθη του δημοσίου
και του αγοραίου χώρου.
Η ανάγκη διπλής οριοθέτησης της δράσης των μ.κ.ο., αφενός όσον αφορά τη
διαφάνεια των πόρων τους και αφετέρου του αυτοελέγχου τους στην ανάπτυξη
ανταγωνιστικής σχέσης με τους πολιτειακούς θεσμούς, προβάλλει με ιδιαίτερη ένταση
ενόψει των εξελίξεων για το συνταγματικό μέλλον της Ευρώπης.
Το σχέδιο της Συνταγματικής Συνθήκης, που παραλίγο να έχει υιοθετηθεί τον
Δεκέμβριο 2003 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προβλέπει στα άρθρα Ι-46 και 49, υπό τον
τίτλο «Αρχή της συμμετοχικής δημοκρατίας», τη συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών
ενώσεων και της κοινωνίας των πολιτών σε «ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο» με τα
όργανα της Ένωσης. Ειδικές ρυθμίσεις αφορούν τους κοινωνικούς εταίρους και τις
εκκλησίες και θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες.
Μέρος, τουλάχιστον, της πολιτικής κοινωνίας αντιδρά στις διατάξεις αυτές που τις
θεωρεί ότι «αναιρούν την αυτοτέλεια και την ιδιαιτερότητα των πολιτικών δράσεων»,
οδηγώντας σε ατονία τη «δεδομένη ως σήμερα αντιδιαστολή μεταξύ πολίτη και ιδιώτη»
(Πεπονής), ενώ η αντίληψη ότι το επίπεδο της κοινωνίας πολιτών είναι προνομιακό για τα
θεμελιώδη δικαιώματα χαρακτηρίζεται εσφαλμένη, γιατί παραγνωρίζει το γεγονός ότι οι
ευνοϊκοί συσχετισμοί υπέρ των δικαιωμάτων διαμορφώνονται στο πολιτικό επίπεδο και
σχετίζονται με το κράτος (Βενιζέλος).
Οι αντιρρήσεις αυτές παραβλέπουν το, αδήριτο πλέον, γεγονός ότι η
διαμεσολαβητική λειτουργία των μ.κ.ο. στο χώρο των δικαιωμάτων έχει διεθνώς
αναγνωρισθεί, αφενός ως αναπόφευκτη και αφετέρου ως εποικοδομητική, αρκεί, φυσικά,
να τηρούνται οι προϋποθέσεις που σκιαγραφήθηκαν προηγουμένως. Άλλωστε, η
Συνταγματική Συνθήκη δεν διεκδικεί μεγάλη πρωτοτυπία στο σημείο αυτό. Στην
ευρωπαϊκή δημόσια τάξη υπάρχει το ισχυρό προηγούμενο της ΕΣΔΑ που αναγορεύει
(άρθρο 34 - πρώην 25) τις μ.κ.ο. και τις ομάδες ατόμων σε υποκείμενα της δίκης που
νομιμοποιούνται ενεργητικά να προσφύγουν ενώπιον του ΕΔΔΑ εναντίον κράτους για την
προσβολή ατομικών δικαιωμάτων που προστατεύει η Σύμβαση. Οι μ.κ.ο. είναι εκείνες που
προσφέρονται ως μέσο μεταφοράς και προβολής των αιτημάτων εκείνων της κοινωνίας
που το κράτος ή η αγορά –μερικές φορές το κράτος και η αγορά σε αγαστή σύμπνοια-

4

θέλουν να επιβάλουν. Τα παραδείγματα πολλά, ιδίως σε ζητήματα προστασίας του
περιβάλλοντος.
Καταλήγοντας, με την επιγραμματικότητα που επιβάλλει ο περιορισμένος χρόνος
αυτής της παρέμβασης, διαπιστώνουμε ότι ο χώρος ανάμεσα στο κράτος και την αγορά,
στενόχωρος συνήθως –σπάνια ευρύχωρος, πρέπει να διατηρήσει την αυτοτέλειά του για να
μπορεί να συνεισφέρει θετικά στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Πρόσφατη γέφυρα κράτους και μη κυβερνητικού χώρου, τα εθνικά όργανα
(συνήθως επιτροπές) εποπτείας-συντονισμού των δραστηριοτήτων περί τα δικαιώματα, με
συμβουλευτική αρμοδιότητα έναντι των κρατικών οργάνων. Γέφυρα που αλλού
συμπληρώνει, αλλού υποκαθιστά συνήγορους του πολίτη και μεσολαβητές ή και άλλες
ανεξάρτητες αρχές.
Αξίζει στο σημείο αυτό, εν είδει επιλόγου, να μνημονευθεί η καινοτομία του
έλληνα νομοθέτη (ν. 2667/1998) που, ιδρύοντας την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), παριέλαβε στη σύνθεσή της εκπροσώπους τεσσάρων μ.κ.ο. με
αντικείμενο δράσης τα δικαιώματα του ανθρώπου, δίνοντας μάλιστα δυνατότητα
διεύρυνσης της εκπροσώπησης με δύο ακόμη οργανώσεις, κάτι που συντελέστηκε ήδη από
1.1.2003 με πρωτοβουλία της ίδιας της Επιτροπής. Εκπρόσωποι μ.κ.ο. έχουν εξάλλου
εκλεγεί στις θέσεις του Προέδρου και αντιπροέδρου της ΕΕΔΑ. Η συνέργεια αυτή
κυβερνητικού και μη κυβερνητικού χώρου είναι ένα καλό σημάδι. Ας ευχηθούμε να έχει
συνέχεια.
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