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Το Πλαίσιο
Εισαγωγή
Η φύση της εργασίας αλλάζει. Οι νέες τεχνολογίες μεταμορφώνουν τον τρόπο με 
τον οποίο εκτελούνται ορισμένα είδη εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
τηλεργασίας, της κανονικοποίησης της ψηφιακής επιτήρησης και της ανάπτυξης 
τεχνικών διαχείρισης που βασίζονται σε αλγόριθμους. Οι εξελίξεις στον 
αυτοματισμό, τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη προβλέπεται ότι θα 
επιφέρουν υψηλή τεχνολογική ανεργία. Η άνοδος της περιστασιακής 
απασχόλησης χαρακτηρίζεται από νέες μορφές προσωρινής και ευέλικτης 
εργασίας που διαμεσολαβείται από ψηφιακές πλατφόρμες. Η κλιματική κρίση 
δημιουργεί πιέσεις για απομάκρυνση από τις βιομηχανίες υψηλής έντασης 
άνθρακα, με αντίστοιχες επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας να αναμένονται σε 
τομείς όπως η ενέργεια, η μηχανική και οι μεταφορές. Ακόμα, οι ευρύτερες 
δημογραφικές μεταβολές στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, αυξάνουν τη 
ζήτηση για περιστασιακή εργασία σε τομείς όπως η υγεία και η κοινωνική μέριμνα.

Αυτές οι αλλαγές συνοδεύονται από νέους κινδύνους. Για παράδειγμα, οι 
εργαζόμενοι υπόκεινται σε δυσβάσταχτη διευθυντική εξουσία και υψηλότερα 
επίπεδα οικονομικής αβεβαιότητας. Παρουσιάζονται όμως και ευκαιρίες για 
τη διαφορετική οργάνωση της επαγγελματικής μας ζωής. Πώς πρέπει να 
κατανοήσουμε αυτές τις προκλήσεις; Τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει για την 
αντιμετώπισή τους; Αυτή η ανάλυση εξετάζει την πολιτική ρεπουμπλικανική 
παράδοση ώστε να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα.

Οι ρεπουμπλικανοί αντιτίθενται στην κυριαρχία της εξουσίας και υποστηρίζουν 
θεσμούς που προάγουν το κοινό καλό. Η ρεπουμπλικανική σκέψη έχει υποστεί 
μια οικονομική στροφή τα τελευταία χρόνια και έχει επικεντρωθεί στη θέση των 
απλών εργατών. Στόχος της παρούσας ανάλυσης είναι να καταδείξει τον τρόπο 
με τον οποίο αυτές οι θεωρητικές παρεμβάσεις μπορούν να τροφοδοτήσουν τις 
συζητήσεις γύρω από τις πολιτικές και την πολιτική οργάνωση που σχετίζονται με 
το μέλλον της εργασίας. Συγκεκριμένα, διερευνά μια ανάλυση του έργου των 
ριζοσπαστών ρεπουμπλικάνων  που επιδιώκουν να αποτρέψουν μια περαιτέρω 
οχύρωση της οικονομικής ανελευθερίας στις κοινωνίες μας.
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Αστικός Ρεπουμπλικανισμός
Ο αστικός ρεπουμπλικανισμός έχει τις ρίζες του τόσο στην αρχαία όσο και 
στην πρώιμη σύγχρονη σκέψη.1 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, αυτή η πολιτική 
παράδοση έχει επανεμφανιστεί στο έργο των στοχαστών που ασχολούνται με την 
ελευθερία και τα δικαιώματα. Ιστορικά, οι ρεπουμπλικανοί αναζήτησαν πολιτικούς 
θεσμούς που θα γαλουχούσαν ενεργούς πολίτες αφοσιωμένους στο κοινό καλό 
και όχι στα ιδιωτικά τους συμφέροντα. Επιπλέον, υπερασπίστηκαν την ελευθερία 
των πολιτών, η οποία παραβιαζόταν από την κυριαρχική δύναμη των τυράννων 
και των ξένων αυτοκρατόρων. Ομοίως, ο απολυταρχισμός απορρίφθηκε υπέρ 
των μεικτών πολιτικών συνταγμάτων που υποστηρίζονται από το κράτος δικαίου.

Η ελευθερία που επιδιώκουν οι ρεπουμπλικάνοι  έρχεται σε αντίθεση με την 
κατάσταση των σκλάβων που υπόκεινται στην αυθαίρετη εξουσία των ιδιοκτητών 
τους. Σύμφωνα με αυτήν την ανάλυση, βρισκόμαστε σε κατάσταση ανελευθερίας 
όταν κάποιος έχει ανεξέλεγκτη εξουσία πάνω μας, ακόμη κι αν επιλέξει να 
μην ασκήσει ποτέ αυτήν την εξουσία. Οι σκλάβοι είναι πάντα ευάλωτοι και δεν 
μπορούν ποτέ να είναι σίγουροι για τη θέση τους. Αυτό δημιουργεί πίεση για 
δουλοπρέπεια: να προβλέπει και να συμμορφώνεται με τη θέληση του ιδιοκτήτη, 
προκειμένου να αποτρέψει πιθανή δυσαρέσκεια. Το ίδιο ισχύει και για άλλους που 
υπόκεινται σε κυριαρχική δύναμη, οι οποίοι μπορούν να είναι ανελεύθεροι λόγω 
της εξάρτησής τους από τη θέληση άλλων, είτε τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης 
από τους ισχυρούς είτε όχι.

Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον χώρο εργασίας; Οι εργάτες του δέκατου 
ένατου αιώνα προσάρμοσαν τις ρεπουμπλικανικές ιδέες για να εκφράσουν 
τη δυσαρέσκεια τους για τις συνθήκες στα εργαστήρια και τα εργοστάσια.2 
Βασίζονταν στη διακριτική ευχέρεια των αφεντικών τους για την ευκαιρία να 
εργαστούν και έτσι να θρέψουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους. 
Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η απόλυτη ευαλωτότητα τους σε αυτή την 
αυθαίρετη εξουσία σήμαινε ότι ήταν ανελεύθεροι, ακόμη κι αν τύχαινε να 
εξασφαλίσουν εργασία. Η εξάρτηση των μισθωτών από τα αφεντικά για τις 
βασικές υλικές τους ανάγκες θεωρήθηκε ότι παράγει υποταγή εντός του 
ίδιου του χώρου εργασίας, με τους εργαζόμενους να υπόκεινται σε κανόνες, 
πειθαρχία και χρονομέτρηση χωρίς να μπορούν να αμφισβητήσουν κάτι από 
αυτά. Ως λύση, οι εργατικοί ρεπουμπλικάνοι επιδίωξαν τη μείωση του χρόνου 
εργασίας, τη στροφή προς τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις ή ακόμη και την 
απόλυτη δημόσια ιδιοκτησία των χώρων εργασίας τους.

1 Σχετικά με την ιστορία της ρεπουμπλικανικής σκέψης, βλ. Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought: 
Volume I, The Renaissance (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), ch. 1-3; Quentin Skinner, Liberty Before Lib-
eralism (Cambridge: Cambridge University Press, 1997); Iseult Honohan, Civic Republicanism (London: Routledge, 2002); 
Rachel Hammersley, Republicanism: An Introduction (Cambridge: Polity Press, 2020).

2 Alex Gourevitch, From Slavery to the Cooperative Commonwealth (Cambridge: Cambridge University Press, 2015); Tom 
O’Shea, ‘Eugene Debs and the Socialist Republic’, Political Theory (forthcoming).



04

Κυριαρχία στην εργασία
Οι σύγχρονοι ριζοσπάστες ρεπουμπλικανοί βασίζονται σε αυτή την εργατική 
ρεπουμπλικανική ανάλυση. Θα δούμε πώς αυτή μπορεί να μας βοηθήσει 
να κατανοήσουμε τις  σύγχρονες εξελίξεις που σχετίζονται με το μέλλον της 
εργασίας. Αλλά πρώτα είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την εφαρμογή της 
ανάλυσης στην τυπική εργασία.

Για παράδειγμα, ας εξετάσουμε τη θεωρία της κυριαρχίας των εργατών του 
Samuel Arnold3, ο οποίος ισχυρίζεται ότι οι κεφαλαιοκράτες έχουν εξουσία 
πάνω στους εργάτες: μπορούν να αναγκάσουν τους εργάτες να κάνουν 
πράγματα που διαφορετικά δεν θα έκαναν. Αυτό περιλαμβάνει το να έρχονται 
στις δουλειές τους, την αποδοχή ιεραρχικών σχέσεων διοίκησης, την παραγωγή 
προϊόντων για τα οποία μπορεί να αδιαφορούν, την παράδοση αυτών των 
προϊόντων στους καπιταλιστές κ.ο.κ. Αυτό συμβαίνει επειδή οι κεφαλαιοκράτες 
ελέγχουν τους πόρους που χρειάζονται οι εργαζόμενοι για να ζήσουν καλά, ή 
ακόμα και για να επιβιώσουν. Η εξουσία που έχουν οι εργοδότες πάνω στους 
εργαζόμενους είναι αυθαίρετη: οι εργοδότες δεν είναι αναγκασμένοι να ασκούν 
την δύναμη τους με τρόπο που «ακολουθεί» τα συμφέροντα ή τις πεποιθήσεις 
των εργαζομένων. Οι κεφαλαιοκράτες γενικά αποφασίζουν τι παράγεται, υπό 
ποιες συνθήκες, για ποιους μισθούς -ακόμη κι αν οι ανταγωνιστικές αγορές 
εργασίας και τα ισχυρά συνδικάτα μπορούν μερικές φορές να περιορίσουν 
αυτή τη δύναμη. Δεν είναι ανάγκη οι εργοδότες να είναι άπληστοι για να 
εξουσιάσουν τους εργάτες. Συχνά υπάρχει μια ισχυρή οικονομική λογική που 
θα τους ωθήσει να ενεργήσουν με τρόπους που βλάπτουν τα συμφέροντα 
των εργαζομένων, για παράδειγμα μέσω της μεγιστοποίησης του χρόνου 
εργασίας ή της ελαχιστοποίησης των αμοιβών. Οι καπιταλιστές είναι σε θέση 
να επιβληθούν στους εργάτες χωρίς οικονομική λογική: να τους υποβάλουν 
σε σεξουαλική, συναισθηματική ή σωματική παρενόχληση· πιέζοντάς τους να 
αποκαλύψουν τις πολιτικές τους πεποιθήσεις ή ακόμη και να παρευρεθούν 
σε πολιτικές συγκεντρώσεις· ελέγχοντας το ντύσιμο και την ομιλία τους· ή με 
το να τους πιέσουν να εκτελέσουν «ταπεινές» δουλειές που είναι εκτός των 
επίσημων καθηκόντων τους. 

Μια άλλη παρόμοια έννοια που μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την 
εξουσία πάνω στους εργαζόμενους είναι η έννοια της «ιδιωτικής κυβέρνησης» 
της Elizabeth Anderson.4 Όταν η διευθυντική κυβέρνηση είναι ιδιωτική, τότε 
χαρακτηρίζεται από αυθαίρετη εξουσία πάνω σε αυτούς που κυβερνώνται. 
Αυτή η μορφή διακυβέρνησης μπορεί να βρεθεί σε πολλούς χώρους εργασίας, 
όπου οι διευθυντές μπορούν να εξουσιοδοτηθούν να απολύσουν αυθαίρετα 

3 Samuel Arnold, ‘Capitalism, Class Conflict, and Domination’, Socialism and Democracy 31 (2016), pp. 106-24.
4 Elizabeth Anderson, Private Government: How Employers Rule Our Lives (and Why We Don’t Talk About It)
(Princeton: Princeton University Press, 2017).
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μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, να αποτρέψουν την περιστασιακή 
συναναστροφή μεταξύ του προσωπικού ή να απαιτήσουν από τους εργαζόμενους 
να υποβληθούν σε ξαφνικούς ελέγχους ναρκωτικών και κλοπών. Η έννοια 
της ιδιωτικής κυβέρνησης βοηθά να τονιστούν οι παραλληλισμοί μεταξύ της 
πολυσυζητημένης αυταρχικής εξουσίας στην πολιτική ζωή και της λιγότερο 
σχολιασμένης αυθαίρετης εξουσίας σε περιβάλλοντα όπως ο χώρος εργασίας.

Μερικές Αντιρρήσεις 
Δεν πρέπει να βιαστούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Η μισθωτή εργασία 
συχνά θεωρείται ότι χαρακτηρίζεται από  συναινετική ανταλλαγή. Όταν οι εργαζόμενοι 
πρέπει να συναινέσουν στην πώληση της εργασίας τους, τότε μπορεί να φαίνεται 
απίθανο ότι η εξουσία των εργοδοτών είναι ανεξέλεγκτη. Ομοίως, οι μισθωτοί 
εργαζόμενοι έχουν νόμιμο δικαίωμα να αποχωρήσουν από την εργασία τους, με τη 
δυνατότητα αυτή να περιορίζει την ικανότητα του εργοδότη να ενεργεί με πλήρη 
ατιμωρησία. Επίσης, η ανάγκη ανταγωνισμού με άλλους καπιταλιστές θεωρείται ότι 
περιορίζει την εξουσία των εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα. Η ύπαρξη του νόμου, 
συμπεριλαμβανομένης της εργατικής νομοθεσίας, φαίνεται να περιορίζει περαιτέρω 
αυτήν την εξουσία. 

Ωστόσο, κανένας από αυτούς τους παράγοντες δεν αρκεί για να δείξει ότι οι μισθωτοί 
εργαζόμενοι δεν μπορούν να υπόκεινται σε αυθαίρετη εξουσία. Σε αντίθεση, βέβαια, με 
τους δουλοπάροικους και τους σκλάβους, οι μισθωτοί εργαζόμενοι πρέπει να συναινέσουν 
στις δουλειές τους. Μπορούν επίσης συνήθως να φύγουν για να εργαστούν για άλλους 
οργανισμούς, εκτός εάν έχουν  περιοριστεί κάπου όπως μια πόλη με έναν μόνο μεγάλο 
εργοδότη.  Είναι φανερό όμως ότι εκείνοι που δεν έχουν ανεξάρτητο πλούτο δεν είναι σε 
θέση να εξαιρεθούν εντελώς από την εργασία. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν 
να έχουν κάποιο  έλεγχο στο ποιος έχει εξουσία πάνω τους, αλλά δεν μπορούν να ξεφύγουν 
εντελώς από την αυθαίρετη εξουσία. Αυτός είναι ένας όρος που οι ρεπουμπλικάνοι έχουν 
ονομάσει «δομική κυριαρχία».5  Η θέση κάποιου σε μια κοινωνική και οικονομική δομή 
σημαίνει ότι πρέπει να υποταχθεί στην κυριαρχική εξουσία κάποιου εργοδότη, ακόμη κι 
αν δεν υπάρχει συγκεκριμένος εργοδότης από του οποίου την εξουσία δεν μπορεί να 
ξεφύγει.

Η εργατική νομοθεσία, το δίκαιο των συμβάσεων και οι κανονισμοί για την υγεία και την 
ασφάλεια μπορούν να συμβάλλουν στον περιορισμό της ανεξέλεγκτης εξουσίας των 
εργοδοτών. Αλλά ο νόμος είναι συχνά ένα αμβλύ όργανο, το οποίο δεν ρυθμίζει και δεν 
μπορεί να ρυθμίσει κάθε ενδεχόμενο, ακόμη και όταν είναι επιτακτική ανάγκη. Ομοίως, 
οι πιέσεις της αγοράς μπορούν να μειώσουν τα περιθώρια ελιγμών ενός εργοδότη, 
μακροπρόθεσμα, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται το προσωπικό του. 
Ωστόσο, οι  διευθυντές μπορούν συχνά να επιβάλουν αποτελεσματικά τη θέλησή τους 
ακόμη και σε μια ολόκληρη σειρά θεμάτων που δεν επηρεάζουν σημαντικά τα κέρδη ή 
να επιλέξουν να θέσουν σε κίνδυνο τη θέση τους στην αγορά αρκεί να επιβάλλουν την 
θέλησή τους.

5 Alex Gourevitch, “Labor Republicanism and the Transformation of Work,” Political Theory 41:4 (2013), pp. 591-617.
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Το Μέλλον της Εργασίας
Παρακολούθηση και επιτήρηση
Τι μπορεί, λοιπόν, να αποκαλύψει αυτή η ριζοσπαστική ρεπουμπλικανική 
προσέγγιση για το μέλλον της εργασίας;

Οι εργαζόμενοι υπόκεινται εδώ και πολύ καιρό σε εποπτεία –είτε πρόκειται για 
δικαστικό επιμελητή είτε για επόπτη, εργοδηγό ή διευθυντή. Οι τεχνολογικές 
εξελίξεις επιτρέπουν νέες μορφές παρακολούθησης των εργαζομένων και των 
επιδόσεών τους. Για παράδειγμα, το λογισμικό που μετρά με ακρίβεια τον αριθμό 
και τον ρυθμό των εργασιών που ολοκληρώθηκαν (τα προϊόντα που έμειναν στο 
ράφι, τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν, απαντήσεις σε ερωτήματα πελατών) ή που 
ενημερώνει τη διοίκηση όταν το προσωπικό καθυστερεί ή κάνει διαλείμματα. Η 
συνεχής παρακολούθηση είναι κοινή για όσους εργάζονται από το σπίτι ψηφιακά 
και μπορεί να περιλαμβάνει τακτική λήψη στιγμιότυπων οθόνης και ανίχνευση 
αδράνειας του σταθμού εργασίας. Η αυξημένη ευκολία της ψηφιακής καταγραφής 
της αλληλεπίδρασης με τους πελάτες σημαίνει ότι η αναδρομική αξιολόγηση των 
εργαζομένων είναι πλέον πιο εφικτή. Ακόμη και οι δραστηριότητες εκτός του 
χώρου και των ωρών εργασίας μπορούν να παρακολουθούνται ευκολότερα πλέον 
από τους εργοδότες, μέσω της παρακολούθησης των εταιρικών προγραμμάτων 
ευεξίας ή των προφίλ των εργαζομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πιο γνωστός κίνδυνος από αυτές τις νέες εξελίξεις είναι η απειλή της ιδιωτικής 
ζωής των εργαζομένων. Αλλά μια πολιτική ρεπουμπλικανική προσέγγιση μας 
προειδοποιεί για ένα άλλο πρόβλημα: την υπερβολική επιτήρηση.6 Κάποιος 
επιτηρείται όταν ένα άλλο άτομο παρατηρεί τη συμπεριφορά του και μπορεί να 
επιβάλει τη δική του άποψη σε περίπτωση που το επιτηρούμενο άτομο δεν κάνει 
αυτό που στοχεύουν οι επιτηρητές. Αυτή η τεχνική μπορεί να εντείνει τη σχέση 
κυριαρχίας στην οποία μερικοί άνθρωποι εξαρτώνται πλήρως από τη βούληση 
των άλλων. Όταν οι εργαζόμενοι είναι επιτηρούμενοι, η απλή συνειδητοποίηση 
ότι η διεύθυνση θα μπορούσε να τους απειλήσει ή να τους τιμωρήσει επειδή δεν 
επέδειξαν πλήρη προσοχή ή προσπάθεια μπορεί να είναι επαρκής τρόπος για 
να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διοικητικές εντολές χωρίς να εκτελεστεί 
πραγματικά τέτοια πιθανή τιμωρία ή απειλές.

6 SPhilip Pettit, On the People’s Terms: A Republican Theory and Model of Democracy (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2012), pp. 60-4.
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Φιλοδωρήματα και κριτικές πελατών
Το ποσοστό του τομέα των υπηρεσιών αυξάνεται εδώ και δεκαετίες παγκοσμίως7. 
Πολλές τέτοιες εργασίες περιλαμβάνουν φιλοδώρημα, όπως η εργασία στην εστίαση, 
στην καθαριότητα ή στα ταξί. Η εξάρτηση από φιλοδωρήματα για την επίτευξη ενός 
βασικού μισθού μπορεί να σημαίνει ότι οι πελάτες, και όχι απλώς οι εργοδότες, 
έχουν σημαντική αυθαίρετη εξουσία πάνω στα μέσα διαβίωσης ενός εργαζομένου. 
Αυτό μπορεί να δημιουργήσει σημαντική πίεση στους εργαζόμενους να υπομείνουν 
την παρενόχληση και την υποτιμητική συμπεριφορά, να αποκαλύψουν προσωπικές 
πληροφορίες ή να ανεχτούν τη μισαλλοδοξία. Όταν ένα σημαντικό ποσό αμοιβής 
βρίσκεται στα χέρια των πελατών, η συνθήκη αυτή μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις 
εξάρτησης που ενισχύουν τη δουλοπρέπεια. 

Το φιλοδώρημα δεν είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι πελάτες μπορούν να 
έχουν σημαντική εξουσία επί των εργαζομένων. Πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα των 
υπηρεσιών επιδέχονται αξιολογήσεις ως προϋπόθεση για συνέχιση της απασχόλησης. 
Πάρτε για παράδειγμα τους οδηγούς ταξί που εργάζονται με εφαρμογές που απαιτούν 
μια ελάχιστη βαθμολογία αστεριών από τους επιβάτες. Αυτό μπορεί να φέρει τους 
εν λόγω οδηγούς σε μια κατάσταση όπου δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 
παράλογη συμπεριφορά ή και κατάχρηση από τους πελάτες, δεδομένου ότι οι οδηγοί 
δεν είναι σε θέση να πλαισιώσουν ή να εξηγήσουν τον λόγο μιας κακής κριτικής. 
Έτσι ο κοινωνικός σεβασμός και η ευαλωτότητα είναι έρμαια των ιδιοτροπιών και  
των διαθέσεων των άλλων με τρόπους που εγείρουν ανησυχίες για κυριαρχία.

Αλγοριθμική Διαχείριση
Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν καταστήσει την αλγοριθμική διαχείριση 
χαρακτηριστικό ορισμένων επαγγελμάτων.8 Αυτή περιλαμβάνει την αυτοματοποίηση 
των λειτουργιών διαχείρισης, όπως η εποπτεία και ο συντονισμός των εργασιών. 
Για παράδειγμα, ορισμένοι εργαζόμενοι στην «οικονομία της πλατφόρμας» σπάνια 
επικοινωνούν με έναν άνθρωπο-διευθυντή και, αντ’ αυτού, εκτελούν εργασίες 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ιδιόκτητου αλγορίθμου μιας εταιρείας (για παράδειγμα, 
πού να παραλάβουν και να παραδώσουν μια παραγγελία φαγητού). Αυτό μπορεί να 
φαίνεται σαν ευπρόσδεκτη είδηση από μια ρεπουμπλικανική προοπτική, επειδή η 
αυθαίρετη βούληση των διαχειριστών έχει μειωθεί ή καταργηθεί. Ίσως είναι αλήθεια 
ότι η πίεση για κολακεία ή εύνοια με συγκεκριμένους διευθυντές μειώνεται έτσι. 
Ωστόσο, η αυθαίρετη δύναμη παραμένει και στα πλαίσια αλγοριθμικής διαχείρισης. 

7 The World Bank, ‘Employment in Services’, https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS (retrieved May 2022).

https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS 
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Τούτο φαίνεται και στις αυθαίρετες και αδιαφανείς αλλαγές στην κωδικοποίηση των 
εφαρμογών που συντονίζουν την εργασία των ανθρώπων. Το γεγονός ότι το «παρασκήνιο» 
τέτοιων εφαρμογών συνήθως δεν αποκαλύπτεται στους χρήστες σημαίνει ότι μπορεί να 
είναι μια κρυφή, έμμεση και ύπουλη μορφή εξουσίας.

Αναπαραγωγική Εργασία
Δεν λογίζονται όλες οι εργασίες ως αμειβόμενη απασχόληση. Οι οικιακές εργασίες, η γονική 
μέριμνα και άλλα είδη «αναπαραγωγικής» εργασίας συνήθως παραμένουν απλήρωτα 
αλλά συνήθως μοιράζονται πολλά χαρακτηριστικά με τις κλασικές μορφές εργασίας. Οι 
«εργαζόμενοι» στον τομέα της αναπαραγωγής μπορούν να υπόκεινται σε κυριαρχική 
εξουσία από οικογένειες ή ρομαντικούς συντρόφους που αναλαμβάνουν να επιβλέπουν 
την οικιακή εργασία και μπορούν να επιβάλλουν σιωπηρές ή ρητές τιμωρίες όταν κρίνουν 
ότι η εργασία δεν είναι ικανοποιητική. Αυτές οι δυναμικές έχουν συχνά έμφυλο χαρακτήρα, 
με τις γυναίκες να αντιμετωπίζουν σεξιστικά πρότυπα σχετικά με την προετοιμασία του 
φαγητού, την καθαριότητα, την ανατροφή των παιδιών και τη συναισθηματική ευεξία μέσα 
στο νοικοκυριό. Τα μη αμειβόμενα άτομα στον τομέα της αναπαραγωγής μπορεί επίσης 
να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην αυθαίρετη οικονομική ισχύ των άλλων, εάν έχουν λίγες 
ανεξάρτητες πηγές εισοδήματος. Η πλήρης οικονομική εξάρτηση από τις αποφάσεις ενός 
«οικογενειάρχη» που αποφασίζει πώς ξοδεύονται τα χρήματα σύμφωνα με τις δικές του 
ιδιοτροπίες και όχι με ένα συμφωνημένο οικονομικό σχέδιο μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις 
κυριαρχίας μέσα στο σπίτι. Οι προκλήσεις που θέτει η αναπαραγωγική εργασία δεν πρέπει 
να λησμονούνται στις συζητήσεις για το ευρύτερο μέλλον της εργασίας.

Μειωμένη ζήτηση για εργασία
Ορισμένοι σχολιαστές ανησυχούν ότι η μείωση της παγκόσμιας ζήτησης για εργασία 
αποτελεί μείζον πρόβλημα για τους εργαζόμενους. Οι πιο εντυπωσιακοί ισχυρισμοί σχετικά 
με τέτοιες μειώσεις σχετίζονται με την πρόοδο στον αυτοματισμό: βιομηχανική ρομποτική, 
αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα, καταστήματα χωρίς ταμείο, έγγραφα που ελέγχονται από 
υπολογιστές και ούτω καθεξής.9 Αυτό μερικές φορές θεωρείται ότι προμηνύει μια εκτεταμένη 
τεχνολογική ανεργία που θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στη διαπραγματευτική δύναμη 
της εργατικής τάξης. Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι τέτοιοι ισχυρισμοί μπορεί να είναι 
υπερεκτιμημένοι: ότι η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας επιβραδύνεται αντί να 
επιταχύνεται και ότι οι  μειωμένοι ρυθμοί ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης τα τελευταία 
πενήντα χρόνια έχουν οδηγήσει σε αποτυχία δημιουργίας αρκετών νέων θέσεων εργασίας. 
Ωστόσο, ακόμη και αν δεν φταίει η αυτοματοποίηση, οι τάσεις προς την υποαπασχόληση 
είναι εμφανείς. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από ρεπουμπλικανική σκοπιά;

9 Carl Benedikt Frey and Michael Osbourne, “The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?”, Technologi-
cal Forecasting and Social Change 114 (2017); James Manyika, Michael Chui, Miremadi, Mehdi et al., A Future That Works: Automation, 
Employment, and Productivity (San Francisco: McKinsey Global Institute, 2017).

10 Aaron Benanav, Automation and the Future of Work (London: Verso, 2020).

8 Min Kyung Lee, Daniel Kusbit, Evan Metsky, Laura Dabbish, ‘Working with Machines: The Impact of Algorithmic and Data-Driven Man-
agement on Human Workers’, Proceedings of the 33rd Annual ACM SIGCHI Conference, Seoul, South Korea (2015), pp. 1603-1612.



Σε ανταγωνιστικές αγορές εργασίας, με πολύ υψηλά ποσοστά απασχόλησης, 
ο ανταγωνισμός των εργαζομένων μπορεί να περιορίσει την κυριαρχία των 
εργοδοτών όσον αφορά τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας. Αυτός παρέχει 
έναν περιορισμένο έλεγχο της διακριτικής εξουσίας επί των προσλήψεων, των 
απολύσεων, του καθορισμού των μισθών και της καθημερινής λήψης διοικητικών 
αποφάσεων, η οποία προκύπτει από την οικονομική ανάγκη διατήρησης κατάλληλου 
εργατικού δυναμικού. Όταν η ζήτηση για εργατικό δυναμικό είναι χαμηλή, με 
μεγαλύτερη ανεργία ή υποαπασχόληση, οι εργαζόμενοι διαθέτουν λιγότερη αντι-
δύναμη και βρίσκονται περισσότερο στο έλεος των αφεντικών. Ειδικότερα, μία 
από τις σημαντικότερες μορφές μόχλευσης που διαθέτουν οι εργαζόμενοι –η 
αξιόπιστη απειλή να παραιτηθούν– καθίσταται πολύ λιγότερο αποτελεσματική, 
ειδικά σε επαγγέλματα με χαμηλότερες δεξιότητες. Αυτό μπορεί να εντείνει τις 
συνθήκες εξάρτησης των εργαζομένων από τους κατόχους του κεφαλαίου, με 
τρόπους που εδραιώνουν την οικονομικά κυρίαρχη εξουσία. 

Εναλλακτικές πολιτικές
Βασικό άνευ όρων Εισόδημα 
(Universal Basic Income-UBI)
Τι θα μπορούσε, λοιπόν, να γίνει από πολιτική άποψη για να αντισταθμιστεί 
η κυριαρχία των εργαζομένων; Ορισμένοι ρεπουμπλικάνοι επανέλαβαν τις 
προτάσεις για ένα καθολικό  βασικό εισόδημα (UBI).11 Εάν ένα τέτοιο εισόδημα 
ήταν άνευ όρων και καθορισμένο σε ένα μη αμελητέο επίπεδο, θα παρείχε 
σε όλους τους εργαζόμενους κάποιο καταφύγιο από τη διευθυντική εξουσία. 
Ειδικότερα, θα διευκόλυνε την έξοδο από την αγορά εργασίας με τρόπους που 
αυξάνουν την ανεξαρτησία των εργαζομένων, στον βαθμό που έχουν αξιόπιστη 
οδό για να παραιτηθούν. Όταν οι αγορές εργασίας έχουν υψηλή προσφορά, το 
UBI θα μπορούσε να αυξήσει την ισχύ των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το αν 
επιλέγουν να παραιτηθούν. Επιπροσθέτως, θα μπορούσε να διευκολύνει τους μη 
αμειβόμενους οικιακούς βοηθούς να ξεφύγουν από σχέσεις που χαρακτηρίζονται 
από ασύμμετρη οικονομική εξάρτηση. 

Υπάρχουν, ωστόσο, λόγοι να αμφιβάλλουμε ότι το καθολικό βασικό εισόδημα είναι 
το καλύτερο σημείο εστίασης για μεταρρυθμίσεις. Ορισμένοι ρεπουμπλικάνοι 
θεωρούν ότι εάν υπήρχε το σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο που απαιτείται για 
την θεσμοθέτηση ενός αποτελεσματικού UBI υπάρχουν άλλες πιο ελκυστικές 
επιλογές να ξοδευτεί.12 Υπάρχει επίσης η ανησυχία ότι η εστίαση στο καθολικό 
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12 Alex Gourevitch and Lucas Stanczyk, ‘The Basic Income Illusion’, Catalyst 1:4 (2018).

11 Philip Pettit, ‘A Republican Right to Basic Income?’, Basic Income Studies 2:2 (2007), pp. 1-8.



βασικό εισόδημα βασίζεται στο να καταστεί δυνατή η «έξοδος» χωρίς όμως να 
ενδυναμωθεί επαρκώς η «φωνή» των εργαζομένων εντός του χώρου εργασίας. 
Η αξιόπιστη ικανότητα αποχώρησης μπορεί όντως να ενισχύσει την επιρροή 
στις εσωτερικές υποθέσεις ενός οργανισμού αλλά η παραίτηση από τη δουλειά 
είναι μια «πυρηνική» επιλογή, η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη και να φέρει 
σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές κυρώσεις. Έτσι, δεν μεταφράζεται πάντα 
σε έλεγχο των εργαζομένων μέσα σε μια επιχείρηση.

Σύνταγμα και κανόνες δικαίου στο χώρο εργασίας
Οι ρεπουμπλικάνοι έχουν επίσης προτείνει μέτρα που θα εφαρμόσουν κάτι 
παρόμοιο με το κράτος δικαίου και τις συνταγματικές προστασίες του στον 
χώρο εργασίας13. Στόχος είναι να προσφέρουν στους εργαζόμενους τόσο 
διαδικαστικές προστασίες όσο και ουσιαστικά δικαιώματα για να ελέγξουν την 
αυθαίρετη εξουσία των εργοδοτών. Αυτά περιλαμβάνουν την κωδικοποίηση της 
διαχειριστικής εξουσίας μέσω εγχειριδίων εργαζομένων, μηχανισμών λογοδοσίας, 
(όπως διαδικασίες υποβολής καταγγελιών), αλλά και την παροχή βασικών 
δικαιωμάτων που αφορούν στην ελευθερία του λόγου και στρέφονται κατά της 
μεροληπτικής συμπεριφοράς. 

Ωστόσο, αυτές οι προτάσεις από μόνες τους είναι πιθανό να είναι ανεπαρκείς. 
Πάρτε τις διαδικαστικές προστασίες, όπως η κωδικοποίηση της διαχειριστικής αρχής 
και οι επίσημες διαδικασίες υποβολής καταγγελιών, σαν παράδειγμα. Για να είναι 
αποτελεσματικές, είναι σημαντικό να υπάρχει εξωτερικός έλεγχος του οργανισμού, έτσι 
ώστε τα διευθυντικά στελέχη των οποίων η εξουσία πρέπει να ελέγχεται να μην είναι η 
ίδια ομάδα που καθορίζει το πεδίο εφαρμογής των κανόνων και τα αποτελέσματα των 
προσφυγών εναντίον τους. Εάν η ερμηνεία των επίμαχων ιδανικών, όπως η ελευθερία 
του λόγου, παραμείνει στα χέρια των εργοδοτών, τότε είναι αμφίβολο ότι θα περιορίσει 
επαρκώς την επιτηρητική δύναμη των εργοδοτών. Εφόσον θα μπορούν να κάμψουν 
τις κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να τις ταιριάζουν στις απαιτήσεις οποιασδήποτε 
συγκεκριμένης περίπτωσης που θέλουν να κατασκοπεύσουν ή να τιμωρήσουν τους 
εργαζόμενους για δραστηριότητα εκτός ωραρίου.

Συναπόφαση
Ορισμένοι ρεπουμπλικανοί έχουν υιοθετήσει πολιτικές συναπόφασης ως απάντηση 
στο πρόβλημα της ιδιωτικής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι 
έχουν επίσημη εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια εντός των επιχειρήσεων.14
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14 ibid.

13 Elizabeth Anderson, Private Government: How Employers Rule Our Lives (and Why We Don’t Talk About It) 
  (Princeton: Princeton University Press, 2017).



ο πιο γνωστό παράδειγμα είναι το γερμανικό σύστημα Mitbestimmung σε 
μεγάλες εταιρείες. Θα εξασφάλιζε αυτό επαρκή φωνή για τους εργαζόμενους 
έτσι ώστε να κρατηθεί η κυριαρχική εξουσία υπό έλεγχο; Και πάλι, ως μεμονωμένη 
πολιτική, υπάρχουν λόγοι να αμφιβάλλουμε γι’ αυτό. Όπου η συναπόφαση 
πραγματοποιείται στη Γερμανία, οι εργαζόμενοι κατέχουν μόνο μεταξύ του ενός 
τρίτου και λίγο λιγότερο από το ήμισυ των ψήφων στα διοικητικά συμβούλια 
των εταιρειών. Επιπλέον, τα εν λόγω συμβούλια έχουν συχνά μικρή εξουσία επί 
των επενδυτικών και στρατηγικών αποφάσεων. Έτσι, οι μέτοχοι μπορούν συχνά 
να επιβάλουν τη θέλησή τους έμμεσα μέσω μόχλευσης χρέους ή απειλώντας 
απλώς να αποσύρουν το κεφάλαιό τους. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα παρέμεναν 
ουσιαστικά στο έλεος των ιδιοκτητών και των διευθυντικών στελεχών στο 
πλαίσιο αυτών των ρυθμίσεων.

Δημοκρατική κυριότητα ιδιοκτησίας
Η απειλή της κυριαρχίας έχει ωθήσει ορισμένους ρεπουμπλικάνους να 
υποστηρίξουν μια δημοκρατική ιδιοκτησία στην οποία ο πλούτος διασκορπίζεται 
πολύ ευρύτερα από ό,τι σήμερα.15 Το σκεπτικό είναι ότι ο διαμοιρασμένος 
ιδιωτικός πλούτος αυξάνει την ατομική ανεξαρτησία και έτσι προστατεύει τους 
ανθρώπους από την κυρίαρχη οικονομική δύναμη των άλλων. Με αμετάβλητα 
τα λοιπά δεδομένα, οι αναδιανεμητικές και προδιανεμητικές πολιτικές θα 
προσφέρουν κάποια προστασία στους εργαζόμενους.

Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένοι περιορισμοί σε μια τέτοια προσέγγιση. Η ευρεία 
ιδιοκτησία ιδιωτικών κεφαλαίων δεν διασφαλίζει απαραίτητα ότι οι εργαζόμενοι 
έχουν τον έλεγχο στους δικούς τους χώρους εργασίας. Οι συνεταιρισμοί που 
ανήκουν σε εργαζόμενους είναι εφικτοί στο πλαίσιο αυτού του συστήματος 
σε τομείς που δεν είναι υψηλής έντασης κεφαλαίου. Ωστόσο, υπάρχει υψηλός 
κίνδυνος για τους ίδιους τους εργάτες-ιδιοκτήτες, δεδομένου ότι το δικό τους 
κεφάλαιο κινδυνεύει τη στιγμή που θα το χρειάζονταν περισσότερο: δηλαδή, 
όταν η επιχείρησή τους αποτυγχάνει. Το ίδιο δίδαγμα ισχύει γενικότερα για 
τον κίνδυνο στο πλαίσιο της δημοκρατικής κυριότητας της ιδιοκτησίας. Η 
διάχυτη ιδιωτική ιδιοκτησία του κεφαλαίου έχει ως στόχο να διασφαλίσει την 
οικονομική ανεξαρτησία των ανθρώπων ώστε να προσφέρει κάποια ασυλία 
από την κυριαρχική εξουσία. Αλλά όταν αυτό το κεφάλαιο εγκλωβίζεται σε ένα 
περιουσιακό στοιχείο όπως ένα σπίτι, τότε αφήνει τους ανθρώπους ευάλωτους 
στις αντιξοότητες της αγοράς ακινήτων. Από την άλλη πλευρά, μια από τις 
σημαντικότερες λειτουργίες του κράτους είναι ότι μπορεί να κοινωνικοποιήσει 
αντί να εξατομικεύσει τέτοιους κινδύνους.
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15 Alan Thomas, Republic of Equals: Predistribution and Property-Owning Democracy (Oxford: Oxford University Press, 2017).



Μεταρρύθμιση του Εργατικού Δικαίου 
Οι ρεπουμπλικανοί έχουν συχνά στραφεί στο νόμο για να περιορίσουν την 
κυριαρχική εξουσία. Είδαμε ότι οι νομικές μεταρρυθμίσεις από μόνες τους είναι 
απίθανο να εξαλείψουν την κυριαρχία στον χώρο εργασίας. Ωστόσο, μπορεί να 
βοηθήσουν να περιορίσουν την υπερβολή της. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε 
να περιλαμβάνει νομοθετική διάταξη για βιώσιμο κατώτατο μισθό στην εργασία  σε 
κλάδους παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητα από το εισόδημα από φιλοδωρήματα 
ή την απαίτηση για την καταβολή ενός τυποποιημένου τέλους υπηρεσίας ανά 
συναλλαγή στους εργαζομένους. Αυτό θα προστάτευε τους εργαζόμενους 
από την υποταγή στην ατομικά μικρή αλλά συσωρευτικά σημαντική αυθαίρετη 
εξουσία που προκύπτει από την εξάρτηση από το φιλοδώρημα των πελατών. 
Ομοίως, η αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που παρουσιάζει η αλγοριθμική 
διαχείριση θα μπορούσε να συνεπάγεται την απαίτηση να καταστεί διαφανέστερη 
η συχνά αδιαφανής κωδικοποίηση των υφιστάμενων υπολογιστικών συστημάτων 
συντονισμού της εργασίας, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να κατανοούν και 
ενδεχομένως να αμφισβητούν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που ορίζουν 
τον εργασιακό τους βίο. Επιπλέον, η νομοθεσία που περιορίζει τις μορφές 
προσωπικών δεδομένων που μπορούν να συλλεχθούν τόσο εντός όσο και εκτός 
του χώρου εργασίας θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της υπερβολικής 
εργοδοτικής επιτήρηση.

Συνδικαλισμός
Οι εργαζόμενοι δεν είναι ανίσχυροι απέναντι στην κυριαρχική εξουσία. Η θεσμική 
μορφή που χρησιμοποιούν συχνότερα τα εργατικά κινήματα για να 
αντισταθμίσουν την αυθαίρετη εξουσία των εργοδοτών είναι τα συνδικάτα. Αυτά 
επιτρέπουν στους εργαζόμενους να συντονίζουν τις αντιδράσεις τους αντί να 
επιλέγονται ένας προς έναν από τους εργοδότες – επιδεικνύοντας αντι-δύναμη 
μέσω της απειλής των εργατικών κινητοποιήσεων, όπως απεργίες και οι στάσεις 
εργασίας. Ως εκ τούτου, η μακροπρόθεσμη μείωση της πυκνότητας των 
συνδικάτων σε πολλές χώρες προκαλεί ανησυχία, συμπεριλαμβανομένης της 
δυσκολίας οργάνωσης επισφαλών εργαζομένων σε τομείς όπως η περιστασιακή 
απασχόληση.16 Επίσης, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη σκληροπυρηνική 
γραφειοκρατία ορισμένων συνδικάτων, η ηγεσία των οποίων μπορεί να 
ενδιαφέρεται περισσότερο να διαιωνίσει τις δικές τις θέσεις παρά να αγωνιστεί 
για τα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών. Ωστόσο, ο συνδικαλισμός 
παραμένει ένας σημαντικός τρόπος ελέγχου των διευθυντικών στελεχών και των 
ιδιοκτητών – όντας ένας από τους λίγους μηχανισμούς μέσω των οποίων οι 
εργαζόμενοι σε έναν συγκεκριμένο τομέα μπορούν να ασκήσουν τη συλλογική 
τους δύναμη δημοκρατικά. Οι ριζοσπάστες ρεπουμπλικανοί θα πρέπει να 
καλωσορίσουν τις προσπάθειες επέκτασης των δομών των συνδικάτων σε νέους 
τομείς, όπως η «οικονομία της πλατφόρμας».
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Σοσιαλιστικός Ρεπουμπλικανισμός
Μεταξύ των πιο φιλόδοξων προτάσεων για την αντιμετώπιση της κυριαρχίας στο 
χώρο εργασίας είναι ένα σοσιαλιστικό ρεπουμπλικανικό πρόγραμμα.17 Τούτο το 
πρόγραμμα θα αποτελούσε έναν βαθύ μετασχηματισμό της οικονομίας που θα 
κοινωνικοποιούσε την παραγωγική ιδιοκτησία –φέρνοντας την σε δημόσια χέρια, 
ώστε να μπορεί να διοικείται δημοκρατικά από τους πολίτες. Έτσι θα διευκόλυνε 
τον δημοκρατικό έλεγχο των οικονομικών επιχειρήσεων, ο οποίος θα συνδυαζόταν 
με κάποιο βαθμό ελέγχου των εργαζομένων στο εσωτερικό τους. Ο στόχος 
θα ήταν να εξαλειφθεί μεγάλο μέρος της οικονομικά κυρίαρχης εξουσίας που 
βρίσκεται σήμερα στα χέρια των διαχειριστών, των ιδιοκτητών και των μετόχων.

Μήπως μια σοσιαλιστική προσέγγιση προϋποθέτει κεντρικό κρατικό οικονομικό 
προγραμματισμό; Εάν ναι, ο κίνδυνος είναι ότι η κυριαρχία των διαχειριστών και 
των καπιταλιστών αντικαθίσταται απλώς από την κυριαρχία των γραφειοκρατών. 
Ωστόσο, η δημόσια ιδιοκτησία είναι συμβατή με τον δημοκρατικό έλεγχο 
σε περιφερειακό, δημοτικό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της 
δημοκρατίας στον χώρο εργασίας στα λειτουργικά θέματα των επιχειρήσεων. 
Τα παραπάνω μπορούν να συμπληρωθούν με εκτεταμένες διατάξεις κοινωνικής 
πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων των καθολικών δικαιωμάτων σε βασικά 
οικονομικά αγαθά και υπηρεσίες, των οποίων η άνευ όρων παροχή προστατεύει 
περαιτέρω τους πολίτες από την ανεξέλεγκτη οικονομική ισχύ των υπολοίπων. 
Συγκεκριμένα, θέτει τους μη αμειβόμενους «αναπαραγωγικούς εργαζόμενους» 
σε εξαρτημένες οικιακές σχέσεις σε πολύ ισχυρότερη οικονομική θέση για να 
αποχωρήσουν. Γεγονός που μπορεί να περιορίσει ανεπίσημα τα είδη εξουσίας 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάνω τους χωρίς κυρώσεις, ακόμη και αν αυτά 
τα εξαρτώμενα άτομα αποφασίσουν τελικά να μην βγουν από τη σχέση.
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17  Tom O’Shea, ‘Socialist Republicanism’, Political Theory 48:5 (2020), pp. 548–72.
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Συμπεράσματα
Η παραπάνω ανάλυση αναπτύσσει μια ριζοσπαστική ρεπουμπλικανική προσέγγιση 
του μέλλοντος της εργασίας. Παρέχει μια σειρά αναλυτικών εννοιών με τις οποίες 
μπορεί να κατανοηθεί η θέση ορισμένων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης 
της έννοιας της κυριαρχίας και της ιδιωτικής κυβέρνησης. Στη συνέχεια, αυτές οι 
έννοιες χρησιμοποιούνται για την αποκάλυψη νέων ή επιδεινούμενων απειλών 
κατά της ελευθερίας των εργαζομένων. Απειλές που προκύπτουν από τις 
εξελίξεις που αφορούν την εργασία, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης 
και της επιτηρήσεως, των φιλοδωρημάτων και των αξιολογήσεων πελατών, της 
αλγοριθμικής διαχείρισης, της μη αμειβόμενης αναπαραγωγικής εργασίας και της 
παγκόσμιας μείωσης της ζήτησης εργασίας. Στη συνέχεια, εξετάστηκαν διάφορες 
εναλλακτικές πολιτικές που στοχεύουν στη μείωση της κυριαρχίας των 
εργαζομένων. Επισημάνθηκαν ορισμένα από τα οφέλη και τους περιορισμούς που 
αποφέρουν ή ενέχουν αντίστοιχα μέτρα όπως το καθολικό βασικό εισόδημα, τα 
συντάγματα στο χώρο εργασίας, η συναπόφαση, η δημοκρατική κυριότητα 
ιδιοκτησίας και οι μεταρρυθμίσεις του εργατικού δικαίου. Πιο πλήρης υποστήριξη 
προσφέρθηκε σε έναν ενισχυμένο συνδικαλισμό και ένα σοσιαλιστικό 
ρεπουμπλικανικό πρόγραμμα που συνδυάζει την κοινωνικοποίηση της 
παραγωγικής ιδιοκτησίας, τη δημοκρατία στο χώρο εργασίας και τις καθολικές 
παροχές πρόνοιας. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα συνεπαγόταν έναν ριζικό 
αναπροσανατολισμό των κοινωνιών μας που μπορεί να είναι δύσκολο να 
οραματιστεί, πόσο μάλλον να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη πολιτική στρατηγική. 
Ωστόσο, αξίζει να θυμηθούμε εδώ τα λόγια του Herbert Marcuse: «Ο μη 
ρεαλιστικός ήχος αυτών των προτάσεων είναι ενδεικτικός, όχι του ουτοπικού 
χαρακτήρα τους, αλλά της δύναμης των δυνάμεων που εμποδίζουν την 
πραγματοποίησή τους».18

18 Herbert Marcuse, One-Dimensional Man (London: Routledge, 1964), p.6.






