ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΠΟΛΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΠΕΙΛΗ

Η κατανόηση της φύσης των κινδύνων και της αβεβαιότητας αποτελεί ένα
σηµαντικό µέρος της επιστηµονικής κατανόησης που απαιτείται για πολλά
θέµατα δηµόσιας πολιτικής αλλά και για καθηµερινές αποφάσεις στην
προσωπική µας ζωή ... Για ακόµα µια φορά θα πρέπει να ισχυριστούµε πως η
καλύτερη κατανόηση καλλιεργεί καλύτερες δηµόσιες και προσωπικές
αποφάσεις.1
Η προέλευση της συνείδησης του κινδύνου σε υψηλά βιοµηχανοποιηµένο
πολιτισµό πραγµατικά δεν αποτελεί µία λαµπρή σελίδα στην ιστορία των
(φυσικών) επιστηµόνων. ∆ηµιουργήθηκε κόντρα σε έναν καταιγισµό
επιστηµονικής άρνησης και ακόµα καταπνίγεται από αυτήν ... Η επιστήµη
έχει γίνει ο προστάτης µιας παγκόσµιας µόλυνσης των ανθρώπων και της
φύσης.2
Ο κύριος σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να εισάγει ένα από τα πιο σηµαντικά
πλαίσια µέσα στο οποίο οι πολίτες συναντούν την επιστήµη και την τεχνολογία –
ζητήµατα κινδύνου και περιβαλλοντικής απειλής. Θα ισχυριστώ ότι, για αρκετούς
λόγους, αυτός είναι ένας ιδιαίτερα κρίσιµος χώρος – όχι τόσο εξαιτίας της υψηλού
επιπέδου δηµόσιας ανησυχίας που προκαλεί, όσο εξαιτίας των ειδικών
προβληµάτων που αντιµετωπίζει η επιστήµη. Παρουσιάζοντας αυτό το χώρο, θα
είναι επίσης σηµαντικό να λάβουµε υπόψη κοινωνιολογικούς ισχυρισµούς σχετικά
µε την ‘κοινωνία της επικινδυνότητας’ και τη µεταβαλλόµενη σχέση µεταξύ
‘κοινωνίας’ και ‘φύσης’ που αυτοί προτείνουν.
Συνολικά, το κεφάλαιο αυτό θα δώσει το υπόβαθρο για την ανάλυση της σχέσης
µεταξύ επιστήµης και των διαδικασιών άσκησης πολιτικής σε αυτό τον τοµέα, που θα
γίνει στο Κεφάλαιο 3. Πιο συγκεκριµένα, η συζήτηση στο Κεφάλαιο 2 θα
αµφισβητήσει την τρέχουσα κυριαρχία της συζήτησης για την επικινδυνότητα και το
περιβάλλον µε επιστηµονικές µεθόδους ανάλυσης. Αντί αυτού, θα γίνει ο ισχυρισµός
ότι θα πρέπει να κατανοηθούν οι κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις των
περιβαλλοντικών προβληµάτων αν πρόκειται να πετύχουµε κατανόηση και πρακτική
δράση. Αντί να παρουσιάζουµε απλώς την περιβαλλοντική υποβάθµιση ως µία
εξωτερική απειλή, θα πρέπει να κάνουµε θεµελιώδεις ερωτήσεις σχετικά µε τις
κοινωνίες µας και τις δοµές αξιών στις οποίες αυτές βασίζονται επί του παρόντος.
Αποδείξεις για σύγχρονη δηµόσια ανησυχία και δραστηριότητα σχετικά µε τα
‘πράσινα’ θέµατα δεν είναι τόσο δύσκολο να βρεθούν ακόµα και αν οι δείκτες
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αλλάζουν µε το πέρασµα του χρόνου. Σε αυτούς τους κοινωνικούς δείκτες
περιλαµβάνονται:
•

•
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•

•

•
•

•

•

•

•

Οι µορφές ψηφοφορίας – οι εκλογές του Ιουνίου του 1989 για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο έδειξαν ισχυρή υποστήριξη για το οικολογικό κίνηµα στη Βρετανία,
τη ∆υτική Γερµανία και τη Γαλλία. Από τότε, η ‘πράσινη ψήφος’ ταλαντευόταν
κάπως έως ότου δοθεί για µία ακόµα φορά στις Ευρωπαϊκές εκλογές του 1994·
η προσοχή των θεσµοθετηµένων πολιτικών κοµµάτων (πιο δραµατικά η
‘µετατροπή’ του πρώην πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας).3 Και πάλι, από
τα τέλη της δεκαετίας του 1980 µπορεί να αποµακρύνθηκε ελαφρώς το θέµα αυτό
από τη ‘δεσπόζουσα’ πολιτική γραµµή των κοµµάτων – παρόλα αυτά φαίνεται να
υπάρχει µια βαθύτερη επίγνωση·
συζητήσεις και δραστηριότητες σε ένα διακυβερνητικό επίπεδο, όπως υπεδείχθη
πάνω από όλα στη σύνοδο του ΟΗΕ για το περιβάλλον και την ανάπτυξη
(συνήθως γνωστή και ως η ‘σύνοδος για τη Γη’) η οποία διεξήχθη στο Rio de
Janeiro τον Ιούνιο του 1992·
η προσοχή των µέσων – τα περιβαλλοντικά θέµατα αποτελούν καλές ιστορίες και
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχουν
διατηρήσει µία σταθερή ροή εκθέσεων πρώτων θεµάτων και περιβαλλοντικών
καµπανιών·4
δηµόσιες καµπάνιες – παραγόµενες συχνά από οµάδες περιβαντολλοντιστών (για
ανεξέλεγκτη φαλαινοθηρία, την υπερθέρµανση της γης, την όξινη βροχή, τα
τροπικά δάση)·
ειδικές τοπικές καµπάνιες (για παράδειγµα, κοντά σε αποτεφρωτήρες αποβλήτων
ή για τη λεηλάτηση των πράσινων ζωνών ή της ανοιχτής γης)·
η ανάπτυξη του οικολογικού καταναλωτισµού5 και η στρέψη της προσοχής για ένα
πρασίνισµα της βιοµηχανίας, όπου κυβέρνηση και βιοµηχανία έχουν προσπαθήσει
να υπερνικήσουν την γενικά αντιλαµβανόµενη διχοτόµηση που υπάρχει ανάµεσα
στη βιοµηχανική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος·
µια σειρά από πρακτικές πρωτοβουλίες από την τοπική κυβέρνηση,
εκπαιδευτικούς φορείς και ιδιωτικούς οργανισµούς µε στόχο την ενθάρρυνση της
οικιακής και εργασιακής ανακύκλωσης και την αναβάθµιση του περιβάλλοντος –
από την παροχή κάδων φιαλών µέχρι το διαχωρισµό των ανακυκλώσιµων υλικών·
ένας αριθµός πρωτοβουλιών από τη µεριά των πολιτών να ζουν και να εργάζονται
µε τρόπο αρµονικό µε το περιβάλλον.6 Τέτοιες πρωτοβουλίες κατά µήκος όλης
της Ευρώπης περιλαµβάνουν τοπικά ενεργειακά σχέδια (που έχουν σχέση µε
ανεµόµυλους ή καλύτερη µόνωση στα σπίτια), επαναχρησιµοποίηση των
αχρήστων και ανακύκλωση, εναλλακτικές γεωργικές µεθόδους (που τυπικά
βασίζονται λιγότερο στα εντοµοκτόνα ή άλλα αγρο-χηµικά) και πειράµατα σε
οικολογικές κοινότητες (όπου χωριά έχουν σχεδιαστεί έχοντας σταθερά στο νου
οικολογικές αρχές, ενώ επίσης χρησιµοποιούνται νέες τεχνολογίες – ειδικά η
τεχνολογία των πληροφοριών – µε ένα καινοτοµικό και ‘περιβαλλοντικά – φιλικό’
τρόπο)·
ένας αυξανόµενος αριθµός από περιβαλλοντικές ρυθµίσεις και ελέγχους – όπως
έχουν αναπτυχθεί, για παράδειγµα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους
διεθνείς φορείς, όπως ο Οργανισµός για Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη
(OECD)·
η συµµετοχή σε περιβαλλοντικές οργανώσεις (το 1991, η Greenpeace ισχυριζόταν
ότι είχε πάνω από 385000 υποστηρικτές µόνο στη Βρετανία)·
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•
•

εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που έχουν στόχο να αναπτύξουν τη συναίσθηση των
νέων όσον αφορά το περιβάλλον σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο·
µια χιονοστιβάδα από νέα βιβλία και δηµοσιεύσεις για ‘το περιβάλλον’.

Ενώ η ακριβής σηµασία οποιουδήποτε από αυτούς τους δείκτες είναι ανοιχτή σε
αµφισβήτηση, όλοι µαζί αποτελούν το βαθµό στον οποίο περιβαλλοντικά ζητήµατα
έχουν αναγνωριστεί και έχουν εφαρµοστεί σε ποικίλα κοινωνικά περιβάλλοντα – από
τοπικές καµπάνιες σε διεθνείς εταιρείες και από κυβερνητικά σώµατα ως σε µικρής
κλίµακας πρωτοβουλίες. Ισοδύναµα, υπάρχει µία ουσιαστική ποικιλία στα είδη των
περιβαλλοντολογικών θεµάτων που διακυβεύονται – από παγκόσµια ζητήµατα, όπως
η τρύπα του όζοντος, η υπερθέρµανση της γης και η όξινη βροχή, ως πιο τοπικά
ζητήµατα, όπως η µόλυνση από τα εργοστάσια, η κατασκευή δρόµων ή η προστασία
του χώρου των γειτονιών.
Παρόλα αυτά, και όπως το περιβαλλοντικό σλόγκαν ‘σκέψου παγκόσµια, δράσε
τοπικά’ έχει συλλάβει τόσο καλά (ακόµα και αν η ακριβής φύση της σύνδεσης
παγκόσµιου/τοπικού είναι συχνά δύσκολο να εντοπιστεί), όντως φαίνεται να υπάρχει
µια βαθύτατη κοινοτυπία σε αυτά τα θέµατα – µια κοινοτυπία την οποία µπορεί να
συνοψίσει κανείς ως ‘την πρόκληση της βιωσιµότητας’. Πώς µπορεί η κοινωνική,
οικονοµική και επιστηµονική/τεχνολογική ανάπτυξη να λάβει χώρα µε τέτοιο τρόπο
ώστε να τιµά και να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον;
Το επιχείρηµα του βιβλίου είναι ότι µία τέτοια πρόκληση είναι τόσο κοινωνική όσο
και τεχνική ή περιβαλλοντική. Με άλλα λόγια, η πρόκληση είναι να οργανώσουµε τις
ζωές µας µε τέτοιο τρόπο ο οποίος να είναι πραγµατικά ‘βιώσιµος’. Επίσης χρειάζεται
να λάβουµε υπόψη µας το νόηµα της ‘βιωσιµότητας’· πώς αυτή κατασκευάζεται και
γίνεται κατανοητή από διαφορετικές κοινωνικές οµάδες; Μια κύρια διάσταση αυτής
θα είναι η σχέση µεταξύ των τρόπων που ‘ζούµε µε’ και ‘γνωρίζουµε’ το περιβάλλον.
Πιο απλά, η επιστηµο-κεντρική ή αναγωγική εκδοχή – η οποία αν ακολουθήσουµε
τον Beck7 και άλλους µπορούµε να την απεικονίσουµε σαν ‘µοντέρνα’ σε χαρακτήρα
– τοποθετεί την επιστηµονική αποτίµηση του περιβάλλοντος σαν κεντρική µε τους
κοινωνικούς παράγοντες να λειτουργούν σε δευτερεύον επίπεδο. Οι κοινωνιολογικές
εκδοχές του είδους που θα συζητηθούν σε αυτό το κεφάλαιο προτείνουν ότι τα
κοινωνικά και πολιτιστικά θέµατα µπορούν να είναι στο επίκεντρο των
περιβαλλοντικών ενδιαφερόντων.
Κάποια αδέξια ερωτήµατα όντως χρειάζεται να γίνουν για το ρόλο της επιστήµης
µέσα στην περιβαλλοντική απόκριση – ιδιαίτερα για να µπορέσουµε να
αναγνωρίσουµε τις κοινωνικές διαδικασίες µέσα από τις οποίες ορισµένα θέµατα
‘επιλέγονται’ από κάποια άλλα και επίσης το φάσµα ανησυχιών για κοινωνική και
τεχνολογική ανάπτυξη που βρίσκουν έκφραση σε θέµατα επικινδυνότητας και
περιβάλλοντος. Επιπλέον η µοντέρνα λογική, µας εµποδίζει από το να εξετάζουµε την
ίδια την επιστήµη – µπορεί να είναι µέρος (παρά µάλλον λύση) του περιβαλλοντικού
προβλήµατος; Οι συµβατικές προσεγγίσεις αποµονώνουν τους επιστηµονικούς
θεσµούς από την δηµόσια συζήτηση ή κριτική.
Η ανησυχία για θέµατα περιβάλλοντος και κινδύνου φαίνεται σίγουρα να
προεκτείνεται πέρα από την απειλή για σωµατική και φυσική καταστροφή.
Απεναντίας, φαίνεται ότι οι ανάγκες για περιβαλλοντική δράση είναι επίσης µια
αντανάκλαση των κοινωνικών και προσωπικών αξιών (και µία αίσθηση απειλής σε
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αυτές τις αξίες). Όπως προτείνει η βιβλιογραφία για την αποτίµηση της
επικινδυνότητας,8 τα ερωτήµατα του ‘ρίσκου’ και του ‘κινδύνου’ µπορούν να
λειτουργήσουν σαν ένα επίκεντρο για µια ολόκληρη σειρά αµφιβολιών και
αβεβαιοτήτων για την κατεύθυνση της κοινωνικής αλλαγής. Έτσι, για να δώσουµε
ένα παράδειγµα, η αντίθεση µε τη µη στρατιωτική πυρηνική ενέργεια µπορεί να
βασίζεται στην έλλειψη εµπιστοσύνης των κεντρικών, µεγάλης εµβέλειας
τεχνολογιών καθώς αφορά στο επίπεδο του ποσοτικοποιηµένου ρίσκου. Στον ίδιο
βαθµό, η προτίµηση κάποιου για ορισµένα είδη τεχνολογίας θα είναι η αντανάκλαση
ευρύτερων κοινωνικών και ηθικών προτιµήσεων.
Η αναγνώριση αυτής της θεµελιώδους κοινωνικής διάστασης της περιβαλλοντικής
ανησυχίας έχει σηµαντικές συνέπειες για την ανάλυσή µας της µοντέρνας
προοπτικής. Ιδιαίτερα, και σε αντίθεση µε την διαφωτιστική άποψη, οι κοινωνικοί
παράγοντες παίζουν ένα ρόλο στο σχηµατισµό περιβαλλοντικών προβληµάτων και
όχι µόνο σε ‘post hoc’ (εκ των υστέρων) ανταποκρίσεις σε τέτοιες απειλές.
Μία σηµαντική αφετηρία για τέτοιου είδους ανάλυση είναι να απεικονίσουµε έννοιες
όπως ‘το περιβάλλον’ ή ‘η φύση’ µε κοινωνική προέλευση – όπως έχει τονίσει η
Mary Douglas, η άποψη µίας κοινωνίας για τον εξωτερικό κόσµο θα αντικατοπτρίζει
την κουλτούρα της κοινωνίας και την βαθύτερη δοµή της. Η Douglas ισχυρίζεται όσο
αφορά τα θέµατα µόλυνσης: ‘η άποψη για τον κόσµο και ένας συγκεκριµένος τύπος
κοινωνίας που υποστηρίζει αυτή την άποψη είναι στενά αλληλοεξαρτώµενα.
Αποτελούν ένα και µόνο σύστηµα. Κανένα δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο’.9
Στο ίδιο πνεύµα η Jenny Diski έχει έναν από τους (άρρενες) πρωταγωνιστές της να
υποστηρίζει στο µυθιστόρηµά της το Rainforest:
∆εν υπάρχει φύση, µόνο Φύση – µία φανταστική κατάσταση επινόησης του
ανθρώπου, ένα βασίλειο ιδεών και γλώσσας. Αυτός είναι ο χώρος του
ανθρώπου και δεν υπάρχει πουθενά παρά µέσα στο κεφάλι του· µία εικόνα σε
καθρέφτη µίας παραµορφωµένης φαντασίας που την αποκαλεί
Ανθρωπότητα… Η Φύση είναι µία κατασκευή: ένας κήπος διαµορφωµένος
από τον άνθρωπο, στον οποίο περιπλανιόµαστε για να χαλαρώσουµε και να
καµαρώσουµε, όπως γνέφουµε ο ένας στον άλλο καθώς προσπερνάµε και
συγχαίρουµε τους εαυτούς µας για αυτό που είµαστε. ∆ηµιουργήσαµε τη
φύση για να υπερηφανευόµαστε πόσο έχουµε τολµήσει πέρα από αυτήν.10
Ο ισχυρισµός εδώ είναι ότι αυτό που υπολογίζεται σαν ‘περιβαλλοντική ζηµιά’ είναι
ένα προϊόν ανθρώπινων και κοινωνικών δυνάµεων παρά απλώς ‘αυταπόδεικτων’
αληθειών για την εξωτερική πραγµατικότητα. Τέτοιος ισχυρισµός – αν γίνει
αποδεκτός – θα έχει µια βαθιά επίδραση πάνω στην άποψή µας για θέµατα
περιβάλλοντος και κινδύνου και στην προνοµιούχο ή µη θέση που προσδίδουµε στην
επιστήµη. Συνεπώς είναι σηµαντικό να λάβουµε υπόψη τις κοινωνιολογικές εκδοχές
που έχουν συζητήσει αυτή τη πρόταση.
Ο Cotgrove, για παράδειγµα, έχει υποστηρίξει ότι οι περιβαλλοντικές διαφωνίες
επικεντρώνονται σε ‘διαφορετική ηθική και κοινωνική τάξη’ έτσι ώστε οι διαφωνίες
για την επικινδυνότητα να είναι στη πραγµατικότητα διαφωνίες πάνω σε βαθιά
ριζωµένες αξίες (οικονοµική ανάπτυξη ενάντια στη πνευµατική ευηµερία, µεγάλες
τεχνολογίες ενάντια του ‘το µικρό είναι όµορφο’)11. Αν επιστρέψουµε στην υπόθεση
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της πυρηνικής ενέργειας, αυτή η ανάλυση προτείνει ότι η άποψη κάποιου για την
τεχνολογία θα έχει τουλάχιστον εν µέρει (ή ακόµη) συνολικά αποφασιστεί πριν την
απόκτηση τεχνικών πληροφοριών για τη κλίµακα του κινδύνου. Η µη στρατιωτική
πυρηνική ενέργεια φαίνεται απόλυτα σύµφωνη µε µία γενική κοσµοθεώρηση που
δίνει έµφαση στην οικονοµική ανάπτυξη, στις κεντρικές τεχνολογίες, στην πίστη στην
επιστήµη και την τεχνολογία και εµπιστοσύνη σε µεγάλους κοινωνικούς θεσµούς.
Όµως, το ‘εναλλακτικό περιβαλλοντικό παράδειγµα’, µε την έµφασή του στην
αντιµετώπιση βασικών αναγκών, σε τοπικά τεχνολογικά συστήµατα,
επιφυλακτικότητα για ‘υψηλής τεχνολογίας’ µέλλον και σκεπτικισµό προς τους
κοινωνικούς θεσµούς θα θεωρήσει την ίδια την ιδέα της πυρηνικής ενέργειας µε
καχυποψία και ανησυχία.
Αυτές οι ‘κοσµοθεωρήσεις’ θα περιλαµβάνουν επίσης διαφορετικές απόψεις για το
φυσικό περιβάλλον – µε το κυρίαρχο παράδειγµα που βλέπει τη Φύση σαν ευέλικτη
και ευπροσάρµοστη. Εν τω µεταξύ, το ‘εναλλακτικό’ παράδειγµα κρίνει τη Φύση σαν
να βρίσκεται σε εύθραυστη ισορροπία. Όπως και µε τα επιχειρήµατα της Douglas,
κάθε άποψη για το Σύµπαν εξαρτάται από µία πιο ευρεία κοινωνική και πολιτιστική
αποτίµηση του κόσµου µέσα στον οποίο ζούµε.
Οι Schwarz και Thomson έχουν επίσης στηριχθεί πάνω στην εκδοχή της Douglas έτσι
ώστε να προτείνουν µία προκλητική περίπτωση ‘πολιτιστικής θεωρίας’ σε αυτό το
γενικό πλαίσιο. Για αυτούς, οι απόψεις για το περιβάλλον συνδέονται µε
συγκεκριµένες πολιτιστικές οµάδες. Σύµφωνα µε αυτήν την ‘πολιτιστική’
προσέγγιση, οι αποτιµήσεις της ευθραυστότητας ή µη του περιβάλλοντος είναι και
πάλι αντανακλάσεις µίας ευρύτερης κοσµοθεώρησης.12
Για τους Schwarz και Thomson, οι οργανώσεις των οποίων είµαστε τµήµα θα µας
οδηγήσουν να αξιολογήσουµε το περιβάλλον µε διαφορετικούς τρόπους. Έτσι, για
παράδειγµα, οι επιχειρηµατικές κουλτούρες βλέπουν τον φυσικό κόσµο να είναι πολύ
εύρωστος στην αντιµετώπιση περιβαλλοντικών πιέσεων. Εν τω µεταξύ, ιεραρχικοί
θεσµοί θεωρούν τη Φύση ασφαλή µόνο όσο τέτοιες πιέσεις βρίσκονται σταθερά υπό
έλεγχο. Οι περιβαλλοντικές οµάδες κατασκευάζουν το περιβάλλον σαν να είναι
επιρρεπές να καταρρεύσει σε οποιοδήποτε σηµείο εξαιτίας των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων.
Στο ίδιο µήκος κύµατος, οι Douglas και Wildavsky απεικονίζουν τις περιβαλλοντικές
διαφωνίες σαν µία σύγκρουση του ‘κέντρου’ και του ‘συνόρου’ της κοινωνίας.13
Πάλι, η άποψη της Φύσης θεωρείται ότι διαµορφώνεται από κοινωνικούς και
θεσµικούς τόπους. Ιδιαίτερα, για το σύνορο, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες γίνονται
ένας τρόπος δικαιολόγησης της ύπαρξης και ενίσχυσης της συνοχής της οµάδας – η
δηµιουργία των εξωτερικών, περιβαλλοντικών απειλών είναι ένας ισχυρός τρόπος να
διατηρηθεί η ταυτότητα της οµάδας.
Όλα αυτά τα επιχειρήµατα εµπνευσµένα από τη Douglas υποδεικνύουν ότι οι
‘κοινωνικοί’ και οι ‘φυσικοί’ παράγοντες είναι αδιαχώριστοι. Σύµφωνα µε την
συµβατική, µοντέρνα άποψη, ο φυσικός κόσµος είναι εξωτερικός προς τον κοινωνικό.
Όµως, αυτές οι κοινωνιολογικές εκδοχές βλέπουν το ‘φυσικό’ σαν κοινωνική
κατασκευή και µε αυτήν την έννοια σαν εσωτερικό στον κοινωνικό κόσµο. Σε ένα
επίπεδο, αυτή η έννοια της κατασκευής οφείλεται στη διάχυτη επιρροή της
ανθρωπότητας στον κόσµο γύρω µας – η σηµερινή ‘άθικτη’ εξοχή, για παράδειγµα,
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δηµιουργήθηκε από προηγούµενες γενεές αγροτών. Κανένα µέρος του πλανήτη δε
φαίνεται απρόσβλητο από την ανθρώπινη επιρροή – ούτε το τροπικό δάσος που
κατακόβεται για γρήγορο κέρδος ούτε οι αποµονωµένες αποικίες ζώων που
επηρεάζονται από χηµικά λήµµατα.
Σε άλλο επίπεδο όπως το προηγούµενο απόσπασµα από το Τροπικό ∆άσος
υποδηλώνει, ο φυσικός κόσµος φαίνεται αναπόφευκτα να είναι ‘ένα βασίλειο εννοιών
και γλώσσας’ απλά επειδή είµαστε µέρος του κόσµου και όχι χωριστά από αυτόν. Με
αυτόν τον τρόπο, η έννοια ότι ‘το φυσικό’ είναι εξωτερικό σε εµάς φαίνεται πράγµατι
παράξενη. Από αυτή την προοπτική, φαίνεται αναπόφευκτο ότι η αποτίµησή µας για
την κατάσταση της φύσης θα αντανακλά την αποτίµηση µας για την κατάσταση της
κοινωνικής δοµής. Επίσης µε αυτήν την έννοια, η ‘περιβαλλοντική κρίση’ είναι
ταυτόχρονα και αναπόφευκτα µια κρίση των κοσµοθεωρήσεων µας και των
κοινωνικών θεσµών µας – µε συνέπειες όπως εµείς θα προτείνουµε, για τις απόψεις
µας σε σχέση µε την επιστήµη, γνώση και εµπειρογνωµοσύνη.
Αυτή η γραµµή του επιχειρήµατος θα αναπτυχθεί σύντοµα µε αναφορά στην
πρόσφατη εργασία των Beck και Giddens. Για τώρα, µπορούµε τουλάχιστον να
προτείνουµε την σχέση της κοινωνιολογικής ανάλυσης µε περιβαλλοντικά ζητήµατα.
Έτσι, ο Yearly έχει ισχυριστεί έντονα ότι η κοινωνική θεωρία µπορεί να κάνει µια
κύρια συνεισφορά στην κατανόηση των πράσινων θεµάτων.14 Ο Peter Dickens
επεκτείνει αυτά τα σηµεία υποστηρίζοντας ένα εξολοκλήρου καινούριο διανοητικό
παράδειγµα για να συµπεριλάβει µαζί ‘φυσικές’ και ‘κοινωνικές’ εξηγήσεις:
Μια από τις πιο σηµαντικές επιδράσεις από µια τέτοια συνένωση … θα ήταν
να εγκαταλειφθεί η διάκριση µεταξύ ‘ανθρώπου’ (πιο κατάλληλα ‘κόσµου’)
και φύσης. Ο σύγχρονος περιβαλλοντισµός συχνά υποδηλώνει ότι οι
άνθρωποι κάνουν πράγµατα στη φύση, και ότι η φύση … κάνει πράγµατα σε
εµάς. Μια τέτοια εικόνα … µπορεί να είναι βαθιά παραπλανητική. ∆ιαλύοντας
την διάκριση µεταξύ επιστήµης και κοινωνικής επιστήµης σηµαίνει ότι
µπορούµε να αρχίσουµε να βλέπουµε ανθρώπους και κοινωνίες σαν, από
συγκεκριµένες απόψεις, µέρος της φύσης. Παρόµοια, βλέπουµε την φύση σε
ενότητα µε τα ανθρώπινα είδη όπως επίσης και µε τα άλλα είδη.15
Αυτή η ενοποιητική προοπτική της ‘κοινωνίας’ και της ‘φύσης’ έχει µεγάλη σηµασία
σε αυτό το βιβλίο – ειδικά στις συνέπειες για τους τρόπους µας που γνωρίζουµε τον
κόσµο στον οποίο ζούµε. Τουλάχιστον αυτή η συνοπτική βιβλιογραφία υποδηλώνει
µια σηµαντικά πλουσιότερη και πιο κοινωνιολογική εικόνα. των περιβαλλοντικών
ζητηµάτων από όσο τυπικά αναφαίνεται στις σύγχρονες συζητήσεις.
Αντί να επιχειρήσω µια πλήρη βιβλιογραφική επισκόπηση – η οποία θα παρέκκλινε
από την κύρια κατεύθυνση αυτού του βιβλίου – πρόκειται να συζητήσω πιο
λεπτοµερώς µια σηµαντική µορφή της κοινωνιολογικής εκδοχής. Αυτή η εκδοχή –
όπως δόθηκε από τον Ulrich Beck και, σε µια διαφορετική αλλά σχετική ανάλυση,
από τον Anthony Giddens – προτείνει ότι τώρα ζούµε σε µια ‘κοινωνία
επικινδυνότητας’ όπου ζητήµατα όπως αυτά που ήδη παρουσιάστηκαν έχουν αποβεί
κεντρικά για την καθηµερινή µας ύπαρξη. Αυτό το επιχείρηµα υποδηλώνει δυναµικά
τη σηµασία των ανησυχιών για την επικινδυνότητα και το περιβάλλον για την
µελλοντική ανάπτυξη της κοινωνίας. Μια τέτοια άποψη έχει επίσης µεγάλες
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συνέπειες για την κατανόηση µας της σχέσης µεταξύ επιστήµης, πολιτών και
περιβαλλοντικής απειλής.
Επιστήµη, πολίτες και η ‘κοινωνία της επικινδυνότητας’
Είµαστε αυτόπτες µάρτυρες – ως υποκείµενα και αντικείµενα – µιας τοµής
στην νεωτερικότητα η οποία µας απελευθερώνει από το περίγραµµα της
κλασσικής βιοµηχανικής κοινωνίας και σφυρηλατεί µια νέα µορφή – την
(βιοµηχανική) ‘κοινωνία επικινδυνότητας’ … Όπως ακριβώς ο
εκσυγχρονισµός διέλυσε την δοµή της φεουδαρχικής κοινωνίας στον 19ο αιώνα
και παρήγαγε την βιοµηχανική κοινωνία, ο εκσυγχρονισµός σήµερα διαλύει την
βιοµηχανική κοινωνία και µια άλλη νεωτερικότητα γεννιέται.16
Η αναστοχαστικότητα της νεωτερικότητας καταλήγει να θολώσει τις
προσδοκίες της σκέψης του διαφωτισµού – αν και είναι αυτή κάθε αυτή
προϊόν αυτής της σκέψης. Οι αρχικοί πρόγονοι της σύγχρονης επιστήµης και
φιλοσοφίας πίστευαν ότι οι ίδιοι προετοίµαζαν το δρόµο για µια ασφαλώς
θεµελιωµένη γνώση του κοινωνικού και φυσικού κόσµου: οι αξιώσεις της
λογικής προέρχονταν από την υπέρβαση των δογµάτων της παράδοσης,
προσφέροντας µια αίσθηση βεβαιότητας στη θέση του αυταρχικού
χαρακτήρα της συνήθειας και των εθίµων. Αλλά η αναστοχαστικότητα της
νεωτερικότητας στην πραγµατικότητα υπονοµεύει τη σιγουριά της γνώσης,
ακόµα και στους βασικούς τοµείς των φυσικών επιστηµών.17
Για τους Giddens και Beck, η κοινωνική δοµή υφίσταται µια περίοδο αλλαγής. από
την νεωτερικότητα – µε την πίστη στις αρχές του διαφωτισµού για την Πρόοδο, την
Αλήθεια και την Επιστήµη – ως την ύστατη (ή νέα) νεωτερικότητα – όπου οι παλιές
συνήθειες έχουν δώσει την θέση τους στην ριζική αµφιβολία, την αναστοχαστικότητα
και το άγχος γύρω από το πώς ο καθένας από εµάς θα πρέπει να ζει. Σε µια τέτοια
κατάσταση, τα ζητήµατα για την αβεβαιότητα, ταυτότητα, (ποιους θεωρούµε τους
εαυτούς µας να είναι) και την επικινδυνότητα έγιναν κεντρικά. Η καθηµερινή ζωή
γίνεται ‘επικίνδυνη’, όχι απαραίτητα λόγω µιας οποιασδήποτε νέας απειλής για την
ευηµερία ή την επιβίωσή µας, αλλά λόγω του ότι, τουλάχιστον σύµφωνα µε τον
Giddens, ‘ο εαυτός µας’ έχει τεµαχιστεί και εκτεθεί. Οι θεσµοί και τα συστήµατα
πίστης που άλλοτε µας προστάτευαν από την ‘οντολογική ανασφάλεια’ (κυρίως η
επιστήµη) είναι τώρα ανοιχτά σε εκτεταµένες προκλήσεις. Σε αυτό το νέο πλαίσιο ο
καθένας από εµάς είναι ενήµερος για τις επιλογές που υπάρχουν µέσα στην
καθηµερινή ζωή – ακόµα και η απόφαση επιδίωξης ενός ‘παραδοσιακού’ τρόπου
ζωής πρέπει να ληφθεί υπό την γνώση ότι υπάρχουν πιθανοί εναλλακτικοί τρόποι
ζωής.
Για τον Beck, η κοινωνία περνάει από µια φάση από ‘αναστοχαστικού
εκσυγχρονισµού’. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει µια µεταβαλλόµενη σχέση µεταξύ των
κοινωνικών δοµών και των κοινωνικών παραγόντων και ιδιαίτερα ότι οι άνθρωποι
έχουν γίνει λιγότερο περιορισµένοι από τους υπάρχοντες θεσµούς – εδώ υπάρχει µια
ισχυρή σύνδεση µε τα επιχειρήµατα του Giddens. Οι πολίτες είναι τώρα σε θέση να
διαµορφώσουν τη διαδικασία του εκσυγχρονισµού αντί απλά να ακολουθούν
προκαθορισµένους τρόπους συµπεριφοράς. Σε µια τέτοια κατάσταση επίσης, η έννοια
του ‘πολιτικού’ ουσιαστικά αλλάζει – οι παραδοσιακές έννοιες του ‘πολιτικού’ (όπως
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βρίσκονται, για παράδειγµα, σε κοινοβουλευτικές δραστηριότητες ή κυρίαρχα
πολιτικά κόµµατα) αντικαθίστανται από ένα πλήθος δραστηριοτήτων των πολιτών
που σπανίως σχετίζονται µε αυτές τις δοµές λήψης αποφάσεων. Το περιβαλλοντικό
κίνηµα αντιπροσωπεύει ένα εξαίρετο παράδειγµα αυτού του νέου είδους ‘κοινωνικής
δράσης’. Η σύνδεση µεταξύ προσωπικής ενέργειας και παγκόσµιων συνεπειών την
οποία ο περιβαλλοντισµός προσφέρει έχει σε µεγάλο βαθµό παραβλέψει την όλη
παραδοσιακή υποδοµή της πολιτικής ζωής.
Όπως προτάθηκε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου, υπήρξε κάποια ανταπόκριση από
τα πολιτικά κόµµατα για τα πράσινα θέµατα – και επίσης µια πρόοδος των πράσινων
κοµµάτων. Παρόλα αυτά, ένα τεράστιο µερίδιο της ‘δράσης’ γύρω από τις
περιβαλλοντικές ανησυχίες έγινε σε µη κοινοβουλευτικά επίπεδα. Μια τέτοια αλλαγή
έχει συνέπειες στην αντίληψη µας της ιδιότητας του πολίτη. Η ‘περιβαλλοντική
ιδιότητα του πολίτη’ µπορεί να εξαρτάται λιγότερο από την κάλπη (την παραδοσιακή
έκφραση της ιδιότητας του πολίτη σε µια κοινοβουλευτική δηµοκρατία) και
περισσότερο από την έκφραση των ανησυχιών του πολίτη σε ένα πλήθος άλλων
επιπέδων – η συµµετοχή σε περιβαλλοντικές οµάδες ή µονοθεµατικές καµπάνιες,
επιλογές στο πολυκατάστηµα, η χρήση κάδων φιαλών και άλλων υπηρεσιών
ανακύκλωσης, η εκπαίδευση των παιδιών να είναι περιβαλλοντικά ενήµερα.
Τώρα αυτά τα σηµεία γύρω από την µεταβαλλόµενη φύση του ‘νεωτερισµού’
αποκτούν ξεχωριστή σηµασία αν εξετάσουµε την ‘κοινωνία επικινδυνότητας’ µέσα
στην οποία ζούµε. Αυτή η ‘κοινωνία επικινδυνότητας’ έχει έναν αριθµό
χαρακτηριστικών τα οποία έχουν αναδυθεί πάρα την παρουσίαση της κοινωνικής και
τεχνολογικής προόδου της νεωτερικότητας ως σταθερή και µη προβληµατική:
• ενώ σε µια πρωτύτερη κοινωνική δοµή το κοµβικό πρόβληµα ήταν η ανεπάρκεια
προµηθειών έχουµε τώρα κινηθεί σε ένα σηµείο όπου υπερπαραγωγή είναι µείζων
θέµα. Θέτοντάς το διαφορετικά, αντί να παλεύει µε τον εξωτερικό κόσµο, η
κοινωνία τώρα αγωνίζεται όλο και περισσότερο µε τους κινδύνους και τις απειλές
που η ίδια έχει παράγει·
• όπως έχω ήδη υποδηλώσει, µια νέα σχέση µεταξύ ‘Φύσης’ και ‘Κοινωνίας’ έχει
αναπτυχθεί στην οποία οι δύο είναι στην πραγµατικότητα αχώριστες. Όπως ο Beck
ισχυρίζεται, δεν µπορεί να υπάρχει πλέον ‘αντίθεση µεταξύ φύσης και κοινωνίας’,
‘η φύση δεν µπορεί πλέον να γίνει κατανοητή έξω από την κοινωνία, ή η κοινωνία
έξω από την φύση’. Αυτό το σηµείο είναι, φυσικά, κρίσιµο για την κατανόηση µας
των περιβαλλοντικών θεµάτων·
• µια συνέπεια από αυτή τη διαφοροποιηµένη σχέση µεταξύ ‘Κοινωνίας’ και
‘Φύσης’ είναι ότι οι θέσεις που υιοθετήθηκαν από διαφορετικές οµάδες σχετικά µε
ζητήµατα επικινδυνότητας είναι αναπόφευκτα κοινωνικές στο χαρακτήρα. Οι
κρίσεις σχετικά µε την επικινδυνότητα και την ασφάλεια θα αντικατοπτρίσουν τη
θέση που κατέχει κάποιος στην κοινωνική δοµή – και επίσης τον βαθµό
εµπιστοσύνης του στους κοινωνικούς θεσµούς που επί του παρόντος αποφασίζουν
σχετικά µε αυτά τα ερωτήµατα εκ µέρους των άλλων·
• ένα κοµβικό σηµείο για τον Beck αφορά τον ρόλο της επιστήµης µέσα στην
κοινωνία επικινδυνότητας. Αν η ‘πρωταρχική επιστηµοποίηση’ έβλεπε την
επιστήµη ως απελευθέρωση από τα εµπόδια της Φύσης τότε η ‘δευτερεύουσα
επιστηµοποίηση’ τώρα βλέπει την επιστήµη ως και τον δηµιουργό του κινδύνου και
ταυτόχρονα ως το απαιτούµενο αντίδοτο και λύση. Σε µια τέτοια κατάσταση –
όπως η δεύτερη παραποµπή στην αρχή αυτού του κεφαλαίου υποδηλώνει – η
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επιστήµη αναδύεται ως η µορφή της κατανόησης η οποία δηµιούργησε την
περιβαλλοντική καταστροφή. Κατά την ύστατη νεωτερικότητα οι εγγενείς
περιορισµοί της επιστήµης γίνονται όλο και περισσότερο ορατοί.
Για τους περισσότερους πολίτες η επιστήµη έχει γίνει ένα εµπόδιο στην έκφραση των
ανησυχιών. Τυπικά, τουλάχιστον για τον Beck, η επιστήµη χρησιµοποιείται για να
αποσιωπήσει τις ανησυχίες σχετικά µε τον κόσµο στον οποίο ζούµε παρά στο να
ενισχύσει και να ενδυναµώσει αυτές τις ανησυχίες. Οι φόβοι για το περιβάλλον
συναντώνται µε επιστηµονικά τεκµηριωµένους καθησυχασµούς ότι όλα είναι καλά –
ακόµα και αν οι εµπειρίες των πολιτών µπορούν να δηλώνουν το αντίθετο.
Η επιστήµη έτσι δεν αντιπροσωπεύει πλέον τον ‘διαφωτισµό’ αλλά µια δύναµη που
πρέπει να αντιµετωπιστεί. Βέβαια, όσο περισσότερο η επιστήµη χάνει την ξεχωριστή
της θέση ως η ‘υψηλότερη’ µορφή του ορθολογισµού – όπως ο Beck διαπιστώνει να
συµβαίνει µέσα από τις περιβαλλοντικές αµφισβητήσεις – τόσο λιγότερο επιτυχηµένη
θα είναι ως πηγή νοµιµοποίησης ισχυρών κοινωνικών θεσµών, όπως η κυβέρνηση και
η βιοµηχανία. Ο επιστηµονικός ορθολογισµός έτσι συναντά εγγενείς αντιφάσεις
τέτοιες ώστε κάποιος µπορεί να ισχυριστεί ότι η κοινωνία επικινδυνότητας απειλεί
την αυτή κάθε αυτή ‘αποτυχία του τεχνοεπιστηµονικού ορθολογισµού’.
Για να επανα-εδραιώσει αυτή την νοµιµότητα – και για να υπηρετήσει ένα χρήσιµο
κοινωνικό σκοπό – η επιστήµη πρέπει να αναγνωρίσει τον δικό της ρόλο ως πηγή
‘κινδύνων του εκσυγχρονισµού’ και να κάνει ανάλογες θεσµικές αλλαγές. Η
πρόκληση του Beck στην επιστήµη είναι να βρει δρόµους να ενεργήσει µέσα στην
κοινωνία επικινδυνότητας στην βάση του ότι: ‘ο επιστηµονικός ορθολογισµός χωρίς
κοινωνικό ορθολογισµό παραµένει κενός, αλλά ο κοινωνικός ορθολογισµός χωρίς
επιστηµονικό ορθολογισµό παραµένει τυφλός’.18
Θα αναπτύξουµε αυτή τη συζήτηση των θεσµικών και γνωστικών αλλαγών σε σχέση
µε την επιστήµη διαµέσου αυτού του βιβλίου. Τώρα, το σηµαντικό σηµείο είναι να
συλλάβουµε τις νέες σχέσεις µεταξύ ‘επιστήµης’, ‘πολιτών’ και ‘περιβαλλοντικών
απειλών’ οι οποίες ανοίγονται διαµέσου της έννοιας της ‘κοινωνίας της
επικινδυνότητας. επικινδυνότητας’. Ιδιαίτερα, οδηγούµαστε να προκαλέσουµε την
παραδοχή του ‘διαφωτισµού’, ότι η επιστήµη είναι κεντρική στην περιβαλλοντική
ανταπόκριση µε όλα τα άλλα ως περιφερειακά – ότι ‘στους εµπειρογνώµονες δίνεται
θέση προτεραιότητας να ορίσουν τα θέµατα και να επιβάλλουν την οριοθέτηση των
προϋποθέσεων a priori στις συζητήσεις της επικινδυνότητας’.19
Αυτή η θεωρητική εκδοχή της ‘κοινωνίας της επικινδυνότητας’ υπογραµµίζει τη
σηµασία των περιβαλλοντικών ζητηµάτων για την κατανόηση των σχέσεων
επιστήµης-πολιτών από εµάς. Εντούτοις, έπεται από αυτό το επιχείρηµα ότι τα
ζητήµατα της επικινδυνότητας και του περιβάλλοντος δεν είναι διαχωρισµένα από τις
ευρύτερες ανησυχίες των πολιτών γύρω από την επιστήµη – είτε αναφορικά µε την
απειλή των πολιτικών ελευθεριών από νέες τεχνολογίες πληροφορίας και
επικοινωνίας είτε µε το φόβο των πυρηνικών όπλων, παρόµοια ερωτήµατα είναι
πιθανό να εγείρονται. Η ‘κοινωνία της επικινδυνότητας’ δεν αφορά µόνο φυσικούς ή
οικολογικούς κινδύνους, αλλά µάλλον τον τρόπο µε τον οποίο οι πολίτες αισθάνονται
ότι βρίσκονται ‘σε κίνδυνο’ από τις κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Είναι αυτή
η επίγνωση της απειλής η οποία κάνει την ύστατη νεωτερικότητα ξεχωριστή.

42

Παρουσιάζοντας αυτά τα κοινωνιολογικά επιχειρήµατα, όµως, είναι επίσης
σηµαντικό να σηµειώσουµε την πολύ γενική και ευρέως διακυµαινόµενη φύση των
αξιώσεων που γίνονται. Ενώ και οι δύο κοινωνιολόγοι παρουσιάζουν ποικίλα
παραδείγµατα, υπάρχει σε µικρή αίσθηση µια προσεκτικά δοµηµένη εµπειρική
ερµηνεία. Έτσι, παρότι αυτά τα επιχειρήµατα µπορεί να είναι προκλητικά και
υποδηλωτικά πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται στην κριτική και να είναι υπό το φως
βιωµένων εµπειριών – όπως αργότερα τα κεφάλαια της Επιστήµης του Πολίτη θα
προσπαθήσουν να κάνουν.
Σε αυτό το σηµείο, καθίσταται απαραίτητο να σκιαγραφηθεί το δεύτερο βασικό
θεωρητικό νήµα αυτού του βιβλίου – η κοινωνιολογία της επιστηµονικής γνώσης
(ΚΕΓ). Τουλάχιστον, όπως θα το παρουσιάσουµε εδώ, αυτό το νήµα είναι κατά
πολλούς τρόπους συµπληρωµατικό µε τα επιχειρήµατα που παρουσιάστηκαν µέχρι
εδώ. Έτσι, έχει γίνει σύντοµη αναφορά σε αυτή τη σηµαντική περιοχή της γνώσης
στο τέλος του προηγούµενου κεφαλαίου (ειδικά ως προς την εργασία του Brian
Wynne).
Παρόλα αυτά, η ΚΕΓ, αναπτύχθηκε κάπως ξεχωριστά από την µακροεπίπεδη
ανάλυση των Beck και Giddens. Ιδιαίτερα, η ΚΕΓ µπορεί να µας οδηγήσει µακριά
από τις ευρείες γενικεύσεις της επιστήµης που προτιµούνται από τους Beck και
Giddens και προς την κατεύθυνση µιας δυνατότερης αίσθησης της ετερογένειας και
ποικιλίας της σύγχρονης επιστηµονικής πρακτικής.
Πάνω από όλα η κοινωνιολογία της επιστηµονικής ανάλυσης έχει ριζωθεί στην
προσεκτική µελέτη συγκεκριµένων τοµέων της επιστήµης.20 Αυτή η ‘τοποθετηµένη’
προσέγγιση – συχνά αναπτυγµένη πάνω στις εθνογραφικές τεχνικές των
ανθρωπολόγων – έχει πολλά να προτείνει σαν αντιστάθµισµα των πιο γενικόλογων
κοινωνιολογικών ισχυρισµών. Επίσης αντιπροσωπεύει µια προσπάθεια µάθησης από
βιωµένες εµπειρίες παρά παραγωγής εξωτερικών ερµηνειών των έργων των
επιστηµονικών θεσµών.
Επιπλέον, η ανάλυση της ΚΕΓ αντιπαραβάλλεται µε οξύτητα στην ‘διαφωτιστική’
άποψη της επιστήµης σαν οµοιογενή, σαφώς οριοθετηµένη και οµόφωνη – σύµφωνα
µε αυτήν την ορθόδοξη ‘επιστήµης’ άποψη, η ‘επιστήµη’ ως µορφή γνώσης αυτή
είναι ελεύθερη από αξίες και αντικειµενική, και µόνο οι εφαρµογές της υπόκεινται
στις κοινωνικές επιλογές. Οι χρήσεις της επιστήµης µπορεί να είναι ανοιχτές σε
κριτική αλλά όχι η γνώση η αυτή κάθε αυτή η οποία παραµένει ανεξάρτητη από τις
περιστάσεις της ανάπτυξης και υλοποίησής της.
Αντιθέτως, µια οµάδα κοινωνιολόγων έχει απεικονίσει επιτυχηµένα την επιστήµη σαν
να είναι κοινωνικά διαπραγµατεύσιµη στον χαρακτήρα της. Οι διανοητικές ρίζες
αυτής της προοπτικής µπορούν να ανιχνευθούν πίσω σε διάφορα σηµεία –
συµπεριλαµβανοµένων των κειµένων των Μαρξ, Merton και Mannheim.21 Το ευρέως
γνωστό βιβλίο του Kuhn, Η ∆οµή των Επιστηµονικών Επαναστάσεων22, και η
ανάπτυξη του της έννοιας του ‘παραδείγµατος’ σήµαναν ότι οι γνωστικές (δηλαδή,
επιστηµονικά γεγονότα, θεωρίες και ιδέες) όπως και οι θεσµικές διαστάσεις της
επιστήµης µπορεί να είναι ανοιχτές στην κοινωνιολογική εξέταση. Συγκεκριµένα, η
έννοια του Kuhn της ‘κανονικής επιστήµης’ και η επαγόµενη σχέση µεταξύ
επιστηµονικών σκέψεων και διαδικασιών µέσω των οποίων οι επιστήµονες
εκπαιδεύονται έγινε µια κεντρικής σηµασίας επίγνωση.
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Η κοινωνιολογική συζήτηση δεν περιοριζόταν πια σε µια παρεκκλίνουσα επιστήµη
(όπου το παθολογικό ή το εσφαλµένο πρέπει να εξηγείται) ή σε µια αναδόµηση για το
πώς αποκτάται η αντικειµενική γνώση. Αντίθετα, η ανάπτυξη και η κοινωνική
κατασκευή των επιστηµονικών ‘γεγονότων’ έγινε ένα νοµιµοποιηµένο αντικείµενο
µελέτης – γενικά µέσα από λεπτοµερείς εκδοχές ειδικών περιπτωσιακών µελετών.23
Σύµφωνα µε αυτή την ανάλυση, η επιστήµη δεν είναι µια αποθήκη ‘γεγονότων’ την
οποία διαφορετικές κοινωνικές οµάδες µπορούν να λεηλατήσουν – ούτε µια
προκαθορισµένη µέθοδος για την απόκτηση ‘αντικειµενικής γνώσης’. Αντίθετα, η
επιστήµη παρουσιάζεται ως µια περισσότερο διάχυτη και ευέλικτη συλλογή
κοινωνικών θεσµών. Αυτή η συλλογή περιλαµβάνει µια ποικιλία διανοητικών πεδίων,
των οποίων τα όρια είναι συνεχώς διαπραγµατεύσιµα και επανα-διαπραγµατεύσιµα
µε άλλους κοινωνικούς θεσµούς.
Αργότερα στο κεφάλαιο αυτό, θα χρησιµοποιήσουµε την περίπτωση της όξινης
βροχής σαν ένα παράδειγµα αυτών των κοινωνικών και τεχνικών διαπραγµατεύσεων.
Η προσεκτική µελέτη ενός τέτοιου παραδείγµατος υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει µια
µοναδική επιστήµη ‘όξινης βροχής’ – αντιθέτως, βλέπουµε µια ποικιλία
διαφορετικών παραδειγµάτων και θεωριών που έρχονται στο προσκήνιο. Σε αυτήν
την περίπτωση, αυτά περιλαµβάνουν διάφορους κλάδους µηχανολογίας, χηµείας,
µετεωρολογίας, βιολογίας, ιατρικής, γεωργίας και µαθηµατικών. Αυτοί οι κλάδοι
συνεργάζονται στενά µε µη επιστηµονικούς οργανισµούς, όπως οι οργανισµοί
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τµήµατα της κυβέρνησης και περιβαλλοντολογικές
οµάδες. Προκειµένου να προσφερθούν επιστηµονικές αποτιµήσεις πιθανών ζηµιών
λόγω όξυνσης, οι επιστήµονες πρέπει επίσης να κατασκευάσουν ένα σύνολο
παραδοχών για τις συνθήκες δηµιουργίας οξέος και έκθεσης σε αυτό (π.χ., για το αν
θα ισχύουν οι αναφερόµενες συνθήκες λειτουργίας, για το αν θα αποδειχθούν ακριβή
τα µοντέλα µεταφοράς, για το αν θα αποδειχθούν σηµαντικές άλλες πηγές µόλυνσης).
Σε όλες αυτές τις περιοχές, θα χρειαστεί να διαπραγµατευτούν κάποιες σηµαντικές
αβεβαιότητες. Η επιστήµη αναδύεται ως µια πολύ ανθρώπινη και – από αναγκαιότητα
– περιορισµένη επιχείρηση, ακόµη και αν τα ευρήµατα της παρουσιάζονται στη
συνέχεια ως κανονικά.
Τώρα, υπάρχει µια ποικιλία ακαδηµαϊκών απόψεων µέσα στη ΚΕΓ και ένα πλήθος
υπο-κλάδων.24 Συγκεκριµένα, οι προσεγγίσεις που είχαν επιρροή είναι εκείνες που
αναλύουν τη σχέση µεταξύ της επιστηµονικής επιχειρηµατολογίας και διάφορων
‘κοινωνικών συµφερόντων’. Στην περίπτωση της όξινης απόθεσης, τα προφανή
συµφέροντα περιελάµβαναν αυτά της βρετανικής κυβέρνησης και των εταιρειών
παραγωγής ηλεκτρικού για να αποφύγουν εξωτερικούς ελέγχους – εν µέρει για
λόγους κόστους, αλλά επίσης λόγω µιας ευρύτερης απροθυµίας να αποδεχθούν τις
περιβαλλοντολογικές και διεθνείς απαιτήσεις. Η επιστήµη, από αυτήν την άποψη,
γίνεται ένα όπλο το οποίο χρησιµοποιείται για περαιτέρω οικονοµικά και πολιτικά
συµφέροντα µε κάπως συγκεκαλυµµένο τρόπο· η επιστήµη γίνεται κατά ουσιώδη,
πλέον, τρόπο ‘πολιτική µε άλλα µέσα’.
Ενώ αυτή η άποψη περί ‘συµφερόντων’ µπορεί να έχει πραγµατική αξία σε διάφορα
πλαίσια (για παράδειγµα, η γραµµή αυτή έχει νόηµα για συµβουλευτικές επιτροπές
και στις διασυνδέσεις αυτών µε βιοµηχανικούς οργανισµούς), δεν θα έπρεπε να
υποτιµήσουµε την εγγενή δυσκολία του καταλογισµού ‘συµφερόντων’ σε
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πολύπλοκους οργανισµούς. Έτσι, το ερώτηµα για το πώς συγκεκριµένα συµφέροντα
έρχονται να κυριαρχήσουν εις βάρος κάποιων άλλων φαίνεται σηµαντικά πολύπλοκο
αλλά επιπλέον τυπικά ανεπαρκώς διερευνηµένο µε αυτή την προσέγγιση. Βέβαια,
ούτε οι θεσµοί ούτε τα άτοµα δεν υιοθετούν στην πραγµατικότητα, αναγκαστικά, τον
υπολογισµό των συµφερόντων ως ‘ορθολογιστικούς δράστες’. Αυτό µε τη σειρά του
δηµιουργεί περαιτέρω ερωτήµατα σχετικά µε τη, µικρής ή µεγάλης διάρκειας,
χρονική κλίµακα, σε σχέση µε την οποία τα συµφέροντα επικυρώνονται και επίσης
για την ισορροπία µεταξύ διαφορετικών µορφών συµφερόντων – οικονοµικών,
πολιτικών, προσωπικών, ηθικών, οργανωτικών.
Κανένα από αυτά δε χρησιµοποιείται για να αποπέµψει την προσέγγιση του
συµφέροντος στην ΚΕΓ – αντίθετα, µάλλον, µας θέτει σε εγρήγορση για την
πολυπλοκότητα της ανάλυσης της κοινωνικής κατασκευής της επιστήµης. Εξ ίσου,
και όπως θα δούµε στα κύρια εµπειρικά κεφάλαια, µοντέλα συµφερόντων µπορεί να
είναι ‘σώα και αβλαβή’ στο γενικό πληθυσµό – όπως και όταν τεχνικές δηλώσεις
εκτιµώνται, τουλάχιστον εν µέρει, αναφορικά µε το ποιος τις κάνει.
∆ύο ακόµη νήµατα των σύγχρονων µελετών της ΚΕΓ αξίζουν, επίσης, σύντοµη
προσοχή σε αυτή τη συζήτηση. Τα προηγούµενα δίνουν σηµαντική σπουδαιότητα
στις γλωσσικές και διαλογικές µορφές µέσα από τις οποίες δοµούνται οι
επιστηµονικές προτάσεις και στη συνέχεια επικυρώνονται.25 Μέσα από αυτή την
προσέγγιση, οι ισχυρισµοί για την ‘αντικειµενικότητα’ και την εδραίωση των
‘γεγονότων’ θεωρούνται ως σε µεγάλο βαθµό ρητορικές µηχανές που
χρησιµοποιούνται από τους επιστήµονες για να πείσουν άλλους για την αξία των
ισχυρισµών τους. Στην περίπτωση µιας περιβαλλοντικής απειλής, όπως η όξινη
βροχή, εµφανίζονται αναλυτικά ερωτήµατα, όπως για ποιον ‘αποδεικνύεται’ ο
κίνδυνος; Πώς και γιατί συνέβη αυτή η αποδοχή της ‘απόδειξης’ και πώς στηρίζεται η
‘απόδειξη’ µπροστά σε ενάντιους ισχυρισµούς;26
Αυτή η σκεπτικιστική προσέγγιση στις επιστηµονικές προτάσεις και στην κατασκευή
γεγονότων έχει ιδιαίτερη αξία για τη δική µας κατανόηση της επιστήµης στο
περιβαλλοντικό πλαίσιο. Οδηγούµαστε στην αποδόµηση και στην αµφισβήτηση
(προβληµατισµό σε ό,τι αφορά) των επιστηµονικών θεσµών καθώς και των δηµόσιων
αντιδράσεων σε αυτές τις ‘πληροφορίες’. Το καθήκον του αναλυτή είναι να
αποσταθεροποιεί τους γνωστικούς ισχυρισµούς προκειµένου να εκτιµήσει τα
πολιτιστικά και ρητορικά τους θεµέλια – πάνω σε ποια βάση επιµένει ο
επιστηµονικός θεσµός ότι θα πρέπει να πιστέψουµε τις προτάσεις του; Μια τέτοια
προσέγγιση µπορεί να προσαρµοστεί και στους γνωστικούς ισχυρισµούς µη
επιστηµονικών οµάδων – είτε των, κατά τόπους, πολιτών είτε των διεθνών
οργανισµών.
Από αυτή την άποψη επίσης, οι επιστηµονικές αποδείξεις πρέπει να τακτοποιούνται
επιδέξια και να παρουσιάζονται σε συγκεκριµένα ακροατήρια, εάν πρόκειται να
ασκήσουν κάποια πειστική δύναµη. Ταυτόχρονα, τα ακροατήρια πρέπει να
κατανοούν αυτά τα µηνύµατα σύµφωνα µε τις υποτιθέµενες ανάγκες τους και
ανησυχίες – όπως, το Κεφάλαιο 4 θα αρχίσει να συζητά.
Μια τελική πηγή έµπνευσης απορρέει από τη φεµινιστική συζήτηση και γνώση όπως
σχετίζεται µε την επιστήµη και την τεχνολογία. Η φεµινιστική ανάλυση είναι
σηµαντική σε αυτό το πλαίσιο για τη διασύνδεση της ανάπτυξης της επιστήµης µε µια
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ιδιαίτερα ‘ανδρική’ προσπάθεια επικυριαρχίας στον φυσικό κόσµο και επιβολής µιας
µονοδιάστατης µορφής ορθολογισµού στην καθηµερινή πραγµατικότητα. Στο πλαίσιο
των θεµάτων της επικινδυνότητας και του περιβάλλοντος, αυτή η προσέγγιση
υποδηλώνει την ύπαρξη διάφορων σχετικών ορθολογισµών καθώς και µια κριτική
των ισχυρισµών της επιστήµης για παγκόσµια εµβέλεια. Συγκεκριµένα, η γνώση και
η κατανόηση που διαθέτουν οι γυναίκες µπορεί να µη γίνει αποδεκτή από τη ‘σφιχτή’
αλληλοσύνδεση των ανδροκρατούµενων θεσµών µε την ‘ανδρική’ επιστήµη. 27
Σε αυτό το βιβλίο, τέτοια επιχειρήµατα θα είναι σηµαντικά για το ότι υποδηλώνουν
µια κυρίαρχη µορφή ορθολογισµού, η οποία µπορεί να εξυπηρετήσει τον
αποθάρρυνση εναλλακτικών τρόπων ζωής και σκέψης. Ο λόγος της επιστήµης µπορεί
να δοµήσει και να περιορίσει µέσα από την επιβολή µιας µορφής γνώσης.
Εντωµεταξύ, εναλλακτικές αντιλήψεις απορρίπτονται ως ‘µη επιστηµονικές’ και
‘ανορθολογικές’.
Συγκεντρώνοντας όλα αυτά τα αρκετά συνοπτικά δοσµένα στοιχεία για τη ΚΕΓ,
προκύπτει ένας αριθµός χαρακτηριστικών, τα οποία είναι ιδιαίτερα σχετικά µε την
Επιστήµη του Πολίτη:
•

•

•

•

πρώτα απ’ όλα, η επιστήµη προκύπτει όχι ως ενιαία και εξουσιαστική εκδοχή του
κόσµου, αλλά ως διαφορετική και ετερογενής και από την άποψη των δοµών και
των θεσµών γνώσης. Με αυτή την έννοια, θα έπρεπε να θεωρούµε τις επιστήµες
παρά την επιστήµη. Κάτι τέτοιο έχει ήδη γίνει όσον αφορά στην όξινη απόθεση
θα προτείνουµε στα επόµενα κεφάλαια ότι αυτό είναι ευρύτερα εφαρµόσιµο
δεύτερον, πρέπει να είµαστε προσεκτικοί για την περίπτωση που η επιστήµη είναι
βασισµένη στα σύνολα παραδοχών για τον ‘εξωτερικό κόσµο’ που είναι
κοινωνικά στην αρχική προέλευσή τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό όσον
αφορά στα ζητήµατα του κινδύνου και του περιβάλλοντος, όπου οι παραδοχές για
την ανθρώπινη δράση και ανταπόκριση είναι αναπόφευκτες - αλλά σπάνια είναι
πλατιά αναγνωρίσιµες
τρίτον, αυτή η ανάλυση υποδηλώνει τουλάχιστον ότι η επιστήµη µπορεί να είναι
ευέλικτη απέναντι στις εκφρασµένες κοινωνικές ανάγκες και τις επιθυµίες. Αντί να
είναι το αναπόφευκτο προϊόν της ανθρώπινης αναζήτησης (ένα µοντέλο γνωστό
ως ‘επιστηµονικός ντετερµινισµός’), η επιστήµη που παίρνουµε θα
αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές προτεραιότητες και τις κατασκευές του κοινού από
τους δηµιουργούς της. Αυτή η έννοια της επιστηµονικής ευελιξίας ανοίγει
τουλάχιστον τη δυνατότητα της επιστηµονικής επαναξιολόγησης και
αναπροσαρµογής από κοινού µε τις νέες πιέσεις και προκλήσεις
τελικά, αυτή η ανάλυση βοηθά να ανοίξει µια εποικοδοµητική συζήτηση για τους
περιορισµούς της επιστήµης ως ένα τρόπο κατανόησης του κόσµου. Αυτό δεν
αρνείται την πρακτική σηµασία της επιστήµης ούτε την διανοητική δύναµη της
(πράγµατι, η προοπτική της ΚΕΓ φαίνεται να παρουσιάζει τα επιτεύγµατα της
επιστήµης όλο και περισσότερο µε δέος). Όµως, οι κοινωνιολογικές συζητήσεις
της επιστήµης εξυπηρετούν γενικά να µεταβιβάσουν τη συναφή φύση της
επιστηµονικής γνώσης - και από την άποψη της κατασκευής των ισχυρισµών
γνώσης και της υλοποίησης εκείνων των ισχυρισµών.

Όταν έρχονται αντιµέτωποι µε την πολυπλοκότητα του ‘πραγµατικού κόσµου’ των
περιβαλλοντικών (όπως η περίπτωση όξινης βροχής υποδηλώνει πάλι), οι
επιστήµονες αγωνίζονται να αποβάλλουν την αβεβαιότητα και να επιτύχουν το
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διανοητικό έλεγχο. Εξ ίσου, τέτοια προβλήµατα επεκτείνονται πέρα από την
αποδεκτή αποστολή της επιστήµης. Μέσω της προσεκτικής έρευνας συγκεκριµένων
περιοχών της επιστήµης, οι κοινωνιολόγοι έχουν µεταφερθεί προς την ανάλυση της
εξουσίας και των περιορισµών της επιστήµης.
Όλες µαζί, οι κοινωνιολογικές εκδοχές της επιστηµονικής γνώσης και της ‘κοινωνίας
της επικινδυνότητας’ υποδηλώνουν ένα νέο πλαίσιο για την κατανόηση της
‘επιστήµης και του κοινού της’. Πάνω απ’ όλα, και όπως είχαµε υποσχεθεί στην
εισαγωγή, αυτό το πλαίσιο έχει τη δυνατότητα να είναι συµµετρικό στην ανάλυση και
της επιστήµης και του κοινού της.
Αυτή η θεωρητική ανάλυση µπορεί να σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε τα τρία
παραδείγµατα που δόθηκαν στο Κεφάλαιο 1, όπως θα δούµε αργότερα. Συγκεκριµένα,
αρχίζουµε να καταλαβαίνουµε κάτι απ’ τις προκλήσεις στην επιστήµη που
δηµιουργούνται από πιεστικά θέµατα όπως αυτά του περιβάλλοντος – ακόµα και αν η
περιβαλλοντική συζήτηση συνεχίζει να κυριαρχείται από έναν επιστηµονικό τρόπο
ανάλυσης. Και οι δυο προσεγγίσεις µας οδηγούν επίσης στο να είµαστε κριτικοί στην
συµβατική ανάλυση του ‘περιβάλλοντος’ ως µια εξωτερική απειλή – αυτή η απειλή
είναι επίσης σχηµατισµένη και κατασκευασµένη µέσω των προτάσεων των
επιστηµόνων. Αυτή η επιστηµονική µεσολάβηση είναι αρκετά εµφανής στις ‘τρεις
ιστορίες της εποχής µας’. Όµως, αντί να εξετάσουµε και τις τρεις, η περίπτωση της
BSE µπορεί να ληφθεί ως ένα πρώτο παράδειγµα ακολουθούµενο από την εκδοχή
µιας διαφορετικής περίπτωσης – αυτή της όξινης απόθεσης.
Επιστήµη, τρελές αγελάδες και η κοινωνία της επικινδυνότητας
Όπως παρατηρήθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, το επεισόδιο της ‘τρελής αγελάδας’
µπορεί να ερµηνευθεί µε διάφορους τρόπους όχι µόνο ως ένα ακόµη παράδειγµα της
υψηλής σηµασίας που δίνεται στους κινδύνους µέσα στην ‘ύστατη-νεωτερική’
κοινωνία – ειδικά όταν είναι εµφυτευµένοι στις ευρύτερες τεχνολογικές ανησυχίες
(που περιλαµβάνουν σε αυτήν την περίπτωση τεχνολογία τροφίµων και την πρακτική
της διατροφής ζώων µε πτώµατα άλλων ζώων). Μέσα στο ευρύτερο αναλυτικό
πλαίσιο εργασίας αυτού του κεφαλαίου µπορούµε τώρα να κοιτάξουµε ξανά στην
στρατηγική καθησυχασµού της παρουσίασης του ‘νεωτεριστικού ορθολογισµού’ στο
κοινό. Ας αναθεωρήσουµε γι’ αυτό το σκοπό ολόκληρη τη σελίδα διαφήµισης της
‘Επιτροπής Κρέατος και Ζώων Φάρµας’ που παρουσιάστηκε σε διάφορες εφηµερίδες
το 1990.
Το να τρως βρετανικό βοδινό είναι τελείως ασφαλές. ∆εν υπάρχει κανένα
αποδεικτικό στοιχείο απειλής για την υγεία του ανθρώπου που να προκαλείται
από αυτό το πρόβληµα υγείας των ζώων (BSE).
Αυτή είναι η άποψη των ανεξάρτητων Βρετανών και Ευρωπαίων
επιστηµόνων και όχι µόνο της βιοµηχανίας κρέατος.
Αυτή η άποψη έχει επικυρωθεί απ’ το Τµήµα Υγείας.
Για να προστατεύσει τους καταναλωτές η κυβέρνηση έχει προχωρήσει
παραπέρα από τα βήµατα που έχουν προταθεί από τους επιστήµονες.
Μπορείτε, εποµένως, να τρώτε Βρετανικό βοδινό µε απόλυτη εµπιστοσύνη.
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Για περισσότερες πραγµατικές πληροφορίες επικοινωνήστε ...28
Προφανώς, αυτό είναι σχεδιασµένο σαν µια προσπάθεια να αντιµετωπιστούν
δηµόσιοι φόβοι και να εµπνεύσει εµπιστοσύνη. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά
αυτής της προσπάθειας;
1. Ένας έγκυρος ισχυρισµός βασισµένος σε µια γλώσσα βεβαιότητας (‘απόλυτα
ασφαλής’, ‘κανένα αποδεικτικό στοιχείο’, ‘απόλυτη εµπιστοσύνη’). Σαφώς ο
σκοπός είναι αυτό να έρθει σε αντίθεση µε την δηµόσια αµφιβολία και την
αβεβαιότητα. Το επιχείρηµα πίσω απ’ αυτό θα φαινόταν να είναι ότι µόνο
αφαιρώντας την τεχνική αµφιβολία µπορεί να προσφερθεί επαναβεβαίωση.
2. Μια υπόθεση ότι η επιστήµη είναι απόλυτα κεντρική στο πρόβληµα
(‘ανεξάρτητοι...επιστήµονες’, ‘περαιτέρω πραγµατικές πληροφορίες’). Φυσικά η
γλώσσα του ‘BSE’ περισσότερο από την πιο δηµοφιλή ‘ασθένεια των τρελών
αγελάδων’ ενισχύει αυτό το σηµείο. Βασικότερα, µπορούµε να δούµε οτι η
‘ασθένεια των τρελών αγελάδων’ δεν θα υπήρχε σαν ένα κοινωνικό πρόβληµα
χωρίς την ενεργή ανάµειξη των επιστηµόνων – πώς αλλιώς θα µπορούσε ένας
πολίτης να είναι γνώστης αυτού του θέµατος; Η εµπειρία της ‘κοινής λογικής’
φαίνεται απίθανο να δηµιουργήσει την ευρύτερη κατηγορία του BSE. Η επιστήµη,
έτσι, καθορίζει πολύ εξωτερικά τη µορφή αυτού του κινδύνου.
3. Καµία προσπάθεια δεν έχει γίνει να αντιµετωπιστούν µε οποιονδήποτε τρόπο οι
δηµόσιες ανησυχίες. Ενώ υπάρχει αναφορά σ’ αυτό το ‘πρόβληµα υγείας των
ζώων’, το τι ακριβώς είναι και το γιατί υπάρχει ανησυχία δεν συζητείται. Ένας
επιστηµονικά – βασισµένος ορισµός αυτού του θέµατος προϋποτίθεται απ’ την
αρχή.
4. Υπάρχει µια υπονοούµενη (ίσως ρητή) ιεραρχική έννοια που λειτουργεί µέσα σ’
αυτή την πρόταση (‘είµαστε στην καλύτερη θέση να ξέρουµε γι’ αυτά τα
πράγµατα’). Πάλι, αυτός ο ισχυρισµός ανωτερότητας βασίζεται εν µέρει στην
επιστήµη αλλά και επίσης στην κυβέρνηση και τη βιοµηχανία κρέατος ως έγκυροι
φορείς.
5. Υπάρχει επίσης ένα υπονοούµενο κοινωνικό µοντέλο σε λειτουργία – η µόνη
αναφορά προς το κοινό γι’ αυτή την πρόταση είναι ‘οι καταναλωτές’. Η πρόταση
φαίνεται να απευθύνεται στα άτοµα σαν καταναλωτές παρά σε οµάδες πίεσης,
άλλους επιστήµονες (που υποστηρίζουν κάπως διαφορετικές απόψεις) ή εργάτες
στην βιοµηχανία κρέατος. Αλλού υπήρχαν πολλές αναφορές στο τι οι
‘νοικοκυρές’ θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να αγοράζουν. Εδώ, το κοινό φαίνεται
είναι κατασκευασµένο σαν εξατοµικευµένο και αποµονωµένο.
Στα πλαίσια της συζήτησης για την ‘κοινωνία της επικινδυνότητας’, µπορούµε να
περιγράψουµε το χαρακτήρα της προσέγγισης αυτής ως ‘νεωτεριστικό’. Παρουσιάζει
µια εκδοχή της επιστήµης που είναι εξουσιαστική, οµόφωνη και ‘ανεξάρτητη’.
Επίσης παρουσιάζει το κοινό της – τους ευρύτερους πολίτες – και ως ασχηµάτιστο
και ως απληροφόρητο. Το κοινό κατασκευάζεται να είναι παθητικό µπροστά στα
‘ορθολογικά’ µηνύµατα. Σ’ αυτό το στάδιο, γινόµαστε µάρτυρες µιας έντασης µεταξύ
της νεωτεριστικής παρουσίασης της επιστήµης και της πολύ πιο σκεπτικιστικής – και
κατ’ αυτή την έννοια ύστατης νεωτεριστικής – ανταπόκρισης που στην
πραγµατικότητα αντιµετώπιζε από δηµόσιες οµάδες. Σε συµφωνία µε την εκδοχή του
Beck, τέτοιες στρατηγικές από τη βιοµηχανία κρέατος και άλλες, αντιµετωπίστηκαν
από εξωτερικές οµάδες µε προσοχή και καχυποψία. Μια τέτοια καχυποψία σε
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σηµαντικό µέρος περιείχε τα τεχνικά αποδεικτικά στοιχεία που παραχωρούσαν οι
επίσηµες οµάδες· κάτι που συνήθως περιγράφεται ως ‘ανορθολογικό’.
Έτσι, η υπόθεση BSE βάζει πολλά στοιχεία της ‘κοινωνίας της επικινδυνότητας’ σε
δράση – η υπόθεση επίσης υποδηλώνει να µην χωριστούν τα θέµατα επικινδυνότητας
από τις κοινωνικές και τεχνολογικές διαδικασίες οι οποίες παράγουν αυτούς τους
κινδύνους. Όµως, µπορούµε να κερδίσουµε την επίγνωση από τον αγώνα τον οποίο οι
οµάδες πολιτών πρέπει να αντιµετωπίσουν σε σχέση µε τις νεωτεριστικές
στρατηγικές των παντοδύναµων κοινωνικών οµάδων.
Την ίδια στιγµή – όπως µας υπενθυµίζει η προοπτική της ΚΕΓ – πρέπει να θέσουµε
κρίσιµα ερωτήµατα για την φύση της επιστήµης που παρουσιάζεται. Για παράδειγµα,
εργαστηριακοί επιστήµονες δεν θα αναγνώριζαν την βεβαιότητα µε την οποία αυτά
τα µηνύµατα µεταφέρονται – οι διχασµένες επιστηµονικές γνώµες γι’ αυτό το θέµα
συγκαλύπτονταν, έτσι, σε πολλές δηµόσιες ανακοινώσεις. Στις σηµαντικές
αµφιβολίες γι’ αυτό το θέµα περιλαµβανόταν το αν θα µπορούσε ή όχι το BSE να
επεκταθεί σε διάφορα είδη ζώων, αν οι προτεινόµενοι έλεγχοι θα επαρκούσαν, ποιος
αριθµός από περιπτώσεις ζώων θα µπορούσε να βρεθεί στο εγγύς µέλλον.
Σε µια τέτοια περίπτωση, η εδραίωση της ‘απόδειξης’ γίνεται πραγµατικά δύσκολη –
ειδικά δεδοµένης της ρευστότητας των επιστηµονικών γνωµών. Συνεπώς, και παρά
την φαινοµενική αυτοπεποίθηση αυτών των δηµόσιων δηλώσεων, µια οριστική
ερµηνεία πρέπει ακόµα να κατασκευαστεί από τους επιστήµονες. Έπεται επίσης, ότι
αντί να γίνεται απλά ένας αγώνας για την χρήση (ή την κατάχρηση) της επιστήµης,
πρέπει επίσης να εξετάσουµε την ίδια την συγκρότηση της επιστηµονικής γνώσης και
τις παραδοχές που είναι εµφυτευµένες µέσα σ’ αυτήν.
Μπορούµε να προσεγγίσουµε αυτά τα σηµεία για την επιστηµονική κατανόηση
κάπως περισσότερο µέσω ενός θέµατος περιβαλλοντικού, που αρκετές φορές στάθηκε
αφορµή για διαµάχη – την όξινη απόθεση. Οι διαφωνίες για την όξινη βροχή είναι ένα
εξαιρετικό µέρος για να αναπτύξουµε τη συζήτησή µας αφού ενσωµατώνει αρκετές
από τις επιστηµονικές δυσκολίες που προέκυψαν από τη ‘νέα γενιά’ παγκόσµιων
περιβαλλοντικών απειλών (όπως η όξινη βροχή αλλά επίσης η υπερθέρµανση της γης
και η καταστροφή του στρώµατος του όζοντος). Όµως, η όξινη βροχή θα µπορούσε
επίσης να παρουσιαστεί ως ένα από τα πιο ‘άµεσα’ περιβαλλοντικά θέµατα –
υποδηλώνοντας, αν µη τι άλλο, τις αβεβαιότητες που βρίσκονται ακόµα και σ’ αυτήν
την σχετικά καλά κατανοηµένη υπόθεση. Στην επόµενη παράγραφο, θα θεωρήσουµε
το θέµα της όξινης βροχής αλλά θα κοιτάξουµε ιδιαιτέρως να βγάλουµε ευρύτερα
συµπεράσµατα για άλλους τοµείς περιβαλλοντικών ανταποκρίσεων.
Επιστήµη και αβεβαιότητα: η περίπτωση της όξινης απόθεσης29
Όπως και σε άλλους πολυάριθµους τοµείς της ανάλυσης των περιβαλλοντικών
κινδύνων, το θέµα της όξινης µόλυνσης έχει χαρακτηριστεί καθ’ όλη την ιστορία του
από θερµές πολιτικές διαπραγµατεύσεις (π.χ., µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και
των Ευρωπαίων γειτόνων του ή µεταξύ ΗΠΑ και Καναδά) αλλά και από µια σειρά
τεχνικών διαφωνιών γύρω από τα αίτια και τις συνέπειές του. Ένας αριθµός από
τοµείς επίµονης αµφιβολίας και αµφισβήτησης έχει γίνει ορατός. Πάνω απ’ όλα το
κεντρικό ερώτηµα σύνδεσης αιτίας (επίπεδα οξύτητας που αποδίδονται σε διάφορες
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πηγές µόλυνσης) και αποτελέσµατος (ορατές φυσικές συνέπειες) υπήρξε πολύ
προβληµατικό (ειδικά αντιπαραβαλλόµενο µε την κοινή παραδοχή ότι η επιστήµη
µπορεί να παρέχει κάποιες οριστικές ‘αποδείξεις’ σε τέτοιες περιπτώσεις). Οι
επιστηµονικές αµφιβολίες περιβάλλουν:
•

•

•

•

•

•

τη χηµική πολυπλοκότητα των διαδικασιών υπό θεώρηση. Η κατανόηση των
λεπτοµερειών των φωτοχηµικών αντιδράσεων που γίνονται κατά τη διάχυση και
την αλληλεπίδραση των µολυντών πάντα παρουσίαζε ουσιαστική δυσκολία·
την πλήρη έκταση των φαινοµένων που αναλύονται (δάση, φυτά και καλλιέργειες,
λίµνες, ποτάµια, ψάρια, ανθρώπινη υγεία, διάβρωση). Αν και υπάρχουν κοινά
νήµατα για τα αίτια όλων αυτών των φαινοµένων, καθ’ ένα από αυτά παρουσιάζει
επίσης τα δικά του ξεχωριστά προβλήµατα στην επιστηµονική ανάλυση·
τα προβλήµατα της χρονικής κλίµακας παρουσιάζουν ειδικές δυσκολίες στην
σύνδεση αιτίας και αποτελέσµατος. Έτσι, η προσωρινή φύση της όξινης µόλυνσης
και τα διαστήµατα µεταξύ των ακραίων τιµών, για παράδειγµα, µόλυνσης από
SO2 και συνεπακόλουθη αύξηση επιπέδων οξύτητας (ας πούµε) στις
Σκανδιναβικές λίµνες προστίθενται στο πρόβληµα της αναγνώρισης των τάσεων
στα επίπεδα της διεθνούς όξινης απόθεσης·
η χωρική διάχυση των φαινοµένων αναµφίβολα αναπαριστά µια κύρια περιοχή
περιπλοκότητας. Έτσι, η διασυνοριακή µετανάστευσή της µόλυνσης έχει κάνει πιο
δύσκολο το συσχετισµό ενός αποτελέσµατος µόλυνσης (π.χ., θάνατοι ψαριών) µε
κάποιο συγκεκριµένο αίτιο (π.χ., Βρετανικά εργοστάσια ενέργειας)·
η µεταβλητότητα της ανταπόκρισης αιτίας-αποτελέσµατος πρέπει επίσης να ληφθεί
υπόψη. Ποτέ δυο περιοχές δεν είναι πανοµοιότυπες όσον αφορά στην
ουδετεροποίηση της χωρητικότητας του εδάφους και άλλων διαφόρων
γεωλογικών χαρακτηριστικών, το ακριβές επίπεδο pH, τις επικρατούσες
µετεωρολογικές συνθήκες, το φυσικό περιβάλλον, και την κατανοµή της άγριας
ζωής·
οι παρεµβατικές µεταβλητές πρέπει να συνυπολογιστούν. Για παράδειγµα, τα
αποτελέσµατα από άλλους µολυντές, περιβαλλοντικούς παράγοντες ή ‘φυσικές’
βιολογικές διαδικασίες όπως εκποµπές θαλάσσιων φυκιών (που ίσως δουλεύουν
συνεργατικά) πρέπει να ενσωµατωθούν σε οποιαδήποτε αποτίµηση.

Όλοι µαζί, αυτοί οι παράγοντες εισάγουν κάποιες από τις πολυπλοκότητες και τις
αβεβαιότητες που συνθέτουν την εδραίωση της σύνδεσης µεταξύ των αιτίων και των
συνεπειών της περιβαλλοντικής υποβάθµισης. Θερµή συζήτηση έχει γίνει γύρω από
το ερώτηµα της ‘γραµµικότητας’ του κατά πόσον η µείωση του SO2 και του ΝΟΧ θα
οδηγούσε σε ανάλογη µείωση των επιπέδων οξύτητας. Όµοια, οι ακριβείς διαδικασίες
των όξινων καταστροφών είναι ανοικτές για συζήτηση – όπου η προσοχή όλο και
περισσότερο οδηγείται στο ρόλο του όζοντος, του φωτός του ηλίου και της διήθησης
βαρέων µετάλλων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, συνεπώς, γίνεται ιδιαίτερα
δύσκολη η σύνδεση των πηγών µόλυνσης, των επιπέδων οξύτητας και των
παρατηρηθέντων περιβαλλοντικών αποτελεσµάτων. Φυσικά, αυτά ακριβώς ήταν τα
είδη αβεβαιότητας που οδήγησαν κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 σε
κατηγορίες από την Κεντρική Επιτροπή Παραγωγής Ρεύµατος (CEGB), την
Βρετανική κυβέρνηση και άλλους ότι η υπόθεση της όξινης απόθεσης ‘δεν έχει
αποδειχθεί’.
Αυτό που φανερώνουν ιδιαίτερα τέτοιες διαφορετικές γνώµες και οι σχετικοί
ανταγωνισµοί ανάµεσα στα κόµµατα είναι ο βαθµός στον οποίο οι επιστηµονικές
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αποτιµήσεις – και ιδιαίτερα οι επιστηµονικές αβεβαιότητες – µπορούν να
τοποθετηθούν στην ‘κεντρική σκηνή’ της περιβαλλοντικής αντιπαράθεσης. Έτσι,
στην αρχή της δεκαετίας του 1980 η CEGB υπερασπίστηκε αποφασιστικά την
αντίθεσή της στους περαιτέρω ελέγχους της µόλυνσης σε επιστηµονικές βάσεις. Η
ίδια προσέγγιση υιοθετήθηκε από περιβαλλοντικές οµάδες οι οποίες επανειληµµένα
ισχυρίζονταν ότι προσέφεραν µια ‘καλύτερη’ επιστηµονική ερµηνεία από εκείνη του
‘κατεστηµένου’. Για ακόµη µια φορά, το σύνολο της κοινωνίας γίνεται µάρτυρας σε
µια επιστηµονικά προσανατολισµένη µάχη µεταξύ εµπόλεµων παρατάξεων.
Την ίδια στιγµή, οι ‘νεωτεριστικές’ στρατηγικές δεν περιορίζονται σε κυβερνητικές ή
βιοµηχανικές οργανώσεις. Οι περιβαλλοντικές οµάδες µπορεί να υιοθετήσουν την
ίδια προσέγγιση. Επίσης, µε αυτήν την έννοια, χρειάζεται να είµαστε προσεκτικοί
απέναντι στην έκδηλη στρατολόγηση, του Beck, των περιβαλλοντικών οµάδων για
την υπόθεση της ύστατης νεωτερικότητας.30
Τέτοια χρησιµοποίηση τεχνικής εµπειρογνωµοσύνης σαν ‘πηγή’ διαφορετικών
απόψεων σε περιβαλλοντικές διαµάχες έχει γίνει συχνό φαινόµενο τις τελευταίες
δεκαετίες. Βέβαια, µπορεί να γίνει παραλληλισµός µε τη συνεχιζόµενη συζήτηση
πάνω στη µη στρατιωτική πυρηνική ενέργεια και επίσης µε µια ολόκληρη σειρά
αµφισβητήσεων όπως αναλύονται σήµερα από κοινωνικούς επιστήµονες (π.χ.,
συζητήσεις πάνω στην τοξικότητα των χηµικών, κίνδυνοι µεγάλων ατυχηµάτων,
υποχρεωτική χρήση ζώνης στο αυτοκίνητο).31 Συνεχίζοντας, ο Cramer, σε µια µελέτη
για το ρόλο των οικολόγων στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων, παρατήρησε ότι
ένας αριθµός διαφόρων µορφών αβεβαιότητας θα επηρεάσει την τεχνική
εµπειρογνωµοσύνη όταν της ζητηθεί να προσφέρει συµβουλή πολιτικής.32
Πρώτα απ’ όλα, υπάρχει µια πραγµατική αβεβαιότητα· µπορεί να ζητηθεί από τους
επιστήµονες να προσφέρουν πρακτικές συµβουλές σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα
και χωρίς επαρκή εργαλεία ή πόρους στελέχωσης. Ενώ στο πεδίο της όξινης
απόθεσης η έρευνα έχει προχωρήσει σηµαντικά τα τελευταία λίγα χρόνια, δεν
υπάρχει αµφιβολία ότι πολλοί διεθνείς επιστήµονες εκτός των κυρίων θεσµικών
εργαστηρίων έχουν βιώσει αυτό το πρόβληµα. Αυτό είναι, επίσης, ένα συνηθισµένο
παράπονο επιστηµόνων που εµπλέκονται σε άλλες συζητήσεις πολιτικής.
∆εύτερον, υπάρχει θεωρητική αβεβαιότητα καθώς συµβαίνει όταν δεν υπάρχει δυνατό
θεωρητικό πλαίσιο (ή ‘παράδειγµα’33) που να ενώνει ένα επιστηµονικό πεδίο αλλά
αντί αυτού ένα ανόµοιο µοντέλο επιστηµονικών-κλαδικών προσεγγίσεων και
ακαδηµαϊκών προοπτικών. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα σχετικό στο παρόν πλαίσιο
καθώς, όπως έχουµε ήδη παρατηρήσει, η έρευνα για την όξινη απόθεση στηρίζεται σ’
ένα µεγάλο πλήθος βάσεων (που περιλαµβάνουν τη χηµεία, τη µετεωρολογία, τις
βιολογικές επιστήµες, τη φυσική και τη γεωλογία). Είναι αναµενόµενο ότι αυτοί οι
διαφορετικοί κλάδοι θα τονίζουν ο καθένας διαφορετικές απόψεις του προβλήµατος
της όξινης απόθεσης και κουβαλούν µια ξεχωριστή ‘εργαλειοθήκη’ αναλυτικών
τεχνικών. Μια τέτοια πολυκλαδική δοµή είναι σύνηθες χαρακτηριστικό ερευνητικών
πεδίων που έχουν αναπτυχθεί µ’ έναν τρόπο ‘προσανατολισµένο στα προβλήµατα’,
παρά να αναδύονται από ένα και µόνο καθιερωµένο κλάδο. Έτσι, οι συζητήσεις για
την χηµική τοξικότητα (όπως για το 2,4,5-Τ) στηρίζονται σ’ ένα παρόµοιο φάσµα
τεχνικών ειδικοτήτων (τοξικολογία, χηµεία, βιολογία, επιδηµιολογία, δηµόσια υγεία,
ιατρική έρευνα).
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Τρίτον, ο Cramer αναγνωρίζει την αβεβαιότητα που είναι σχετική µε την
πολυπλοκότητα των οικολογικών προβλέψεων που πρέπει να γίνουν. Έτσι, οι
οικολόγοι καλούνται να µοντελοποιήσουν τα πολύ πολύπλοκα είδη συµπεριφορών
του ‘πραγµατικού κόσµου’ (δηλαδή, ‘ανοιχτά συστήµατα’) παρά να λειτουργήσουν
µέσα στα στενά ελεγχόµενα ‘κλειστά συστήµατα’ του εργαστηρίου. Η όξινη απόθεση
φαίνεται να είναι ένα έξοχο παράδειγµα ‘ανοιχτού συστήµατος’ µε την παρουσία
πολυπληθών µεταβλητών στη ροή σε κάθε χρονική στιγµή, έχοντας σαν συνέπεια
υψηλά επίπεδα µεταβλητότητας ανταποκρίσεων και µε την µοντελοποίηση και την
αναγνώριση των τάσεων να αποδεικνύονται εξαιρετικά δύσκολες. Αυτή η κίνηση
προς ένα ανοιχτό σύστηµα (π.χ., στην περίπτωση της BSE αυτό που ακριβώς
συµβαίνει στο σφαγείο ή στην εργοστασιακή φάρµα) απαιτεί µια κοινωνική, καθώς
και µια άµεσα τεχνική κρίση.
Σε µια ανασκόπηση της σχέσης µεταξύ επιστηµονικής εµπειρογνωµοσύνης και
περιβαλλοντικών θεµάτων, ο Yearley περαιτέρω σηµειώνει ότι το γεγονός που οι
περιβαλλοντικοί επιστήµονες τόσο συχνά εργάζονται στα περιθώρια της
παρατηρητικότητας επαυξάνει σηµαντικά αυτές τις αβεβαιότητες.34 Έτσι, τα
περιβαλλοντικά προβλήµατα συχνά περικλείουν λεπτές και ελάχιστα αντιληπτές
µορφές καταστροφών, που µπορεί να είναι δύσκολο να καταγραφούν και οι ακριβείς
τάσεις τους µπορεί να µην κατανοηθούν µε τελειότητα. Για άλλη µια φορά, αυτό δεν
απευθύνεται µόνο στην περίπτωση της όξινης βροχής αλλά και σε πολλά άλλα
θέµατα κινδύνου⁄περιβάλλοντος – όπως για παράδειγµα, τα τοξικά χηµικά ή η
καταστροφή του στρώµατος όζοντος.
Είναι λόγω αβεβαιοτήτων σαν κι αυτές που πολλοί σχολιαστές έχουν δει τις τεχνικές
συµβουλές στα πλαίσια δηµόσιων διαφωνιών σα να οξύνουν παρά να εξαλείφουν τις
διαφωνίες της πολιτικής.35 Σε µια µελέτη του ρόλου της επιστηµονικής απόδειξης σε
διαµάχες για τη χηµική τοξικότητα, οι Graham et al. καταλήγουν ότι:
Αφ’ ενός, όταν τεθούν πολύ απλές ερωτήσεις (από τις ρυθµιστικές αρχές),ο
ευσυνείδητος επιστήµονας δυσκολεύεται να ξέρει πώς να απαντήσει λόγω
της ασάφειας που δηµιουργείται από την απλοποίηση. Αφ’ ετέρου, η
επιστηµονική γνώση δεν είναι επαρκής για να απαντήσει στις πιο περίπλοκες
ερωτήσεις µε οποιοδήποτε µέτρο σιγουριάς. Το θέµα µας είναι ότι συχνά
φαίνεται οι επιστήµονες να διαφωνούν µεταξύ τους γιατί είναι εγκλωβισµένοι
µεταξύ της άγνοιας, µεταξύ ερωτήσεων που είναι πολύ δύσκολες και
ερωτήσεων που είναι πολύ απλές.36
Σε µια φυσιολογική επιστηµονική συζήτηση µια τέτοια κατάσταση ‘ασάφειας και
άγνοιας’ µπορεί να είναι ολοκληρωτικά ωφέλιµη (ίσως σαν κίνητρο για περαιτέρω
έρευνα). Όµως, σ’ ένα πολιτικό πλαίσιο όπου πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα
σηµαντικές αποφάσεις, µπορεί να εµφανιστούν σοβαρές δυσκολίες – ιδίως όταν η
επιστηµονική αβεβαιότητα αποκρύπτεται για ουσιαστικά εύλογους σκοπούς. Στην
περίπτωση της όξινης βροχής και της BSE φαίνεται – παρόλο που αυτό είναι
αναπόφευκτα δύσκολο να τεκµηριωθεί – ότι πολλοί κυβερνητικοί επιστήµονες ήταν
ανήσυχοι µε τις επίσηµες θέσεις – οι αµφιβολίες τους εξαλείφθηκαν για να
παρουσιαστεί ένα ‘ισχυρό µήνυµα’.
Επιπρόσθετα στην αναγνώριση των µορφών των ‘δοµικών αβεβαιοτήτων’ που
συζητήθηκαν πιο πάνω, θα πρέπει να έχουµε επίγνωση των κοινωνικών παραδοχών
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που εµπεριέχονται σε επιστηµονικές ερµηνείες επικίνδυνων θεµάτων. Όπως έχω ήδη
παρουσιάσει την προοπτική της ΚΕΓ, η επιστήµη συγκροτείται µέσα σε
συγκεκριµένα κοινωνικά πλαίσια και αυτά θα διαµορφώσουν τι τελικά µετρά σαν
πιστοποιηµένη γνώση. Αυτή η ‘θεσµική διαµόρφωση’ της επιστήµης γίνεται ιδιαίτερα
σηµαντική στο περιβαλλοντικό πλαίσιο, όπου οι τεχνικές αποτιµήσεις συχνά
αναπτύσσονται σε µια πολύ φορτωµένη πολιτική διαδικασία. Όπως σηµειώθηκε στο
Κεφάλαιο 1, ο Wynne έχει υποστηρίξει ότι οι εµπειρογνώµονες βασίζονται µηχανικά
σε κοινωνικές παραδοχές για τις ‘πρακτικές της επικινδυνότητας’ καθώς
αναπτύσσουν τις επιστηµονικές αναλύσεις τους της επικινδυνότητας. ‘Το
“αντικειµενικό” πλαίσιο επιπλέει σε µια θάλασσα υποκειµενικών δεσµεύσεων και
παραδοχών, οι οποίες πρέπει να εκφρασθούν πιο ανοιχτά και να διαπραγµατευθούν
στις διαδικασίες αποτίµησης του κινδύνου’.37
Σε αυτό το στάδιο, µπορούµε να επιστρέψουµε στην αρχική παράγραφο αυτού του
κεφαλαίου και στην εστίασή της στην ‘Κοινωνία’ και ‘Φύση’. Ενώ η επιστήµη
επιχειρεί να περιγράψει τον φυσικό κόσµο θα πρέπει επίσης να κάνει κοινωνικές
παραδοχές σχετικά µε την αλληλεπίδρασή µας µε αυτόν τον κόσµο· πώς
χρησιµοποιείται στη πράξη ένα εντοµοκτόνο; Ποιες είναι οι πραγµατικές συνθήκες
των βιοµηχανικών καλλιεργειών; Πώς µπορούν οι χηµικές εργασίες να διαχειριστούν
στην πράξη;
Στην περίπτωση της όξινης βροχής, τέτοιες παραδοχές συµπεριλαµβάνουν τάσεις
στην εκποµπή µόλυνσης, άλλων ανθρώπινων πηγών περιβαλλοντικής υποβάθµισης
και τον βαθµό στον οποίο πραγµατικά ενδιαφερόµαστε για τον θάνατο των ψαριών
και των δέντρων. Εξ ίσου, το πρόβληµα της οξύτητας δηµιουργείται από την
τεχνολογική ανάπτυξη και από τις αναπτυσσόµενες ανάγκες της ενεργειακά
εξαρτηµένης κοινωνίας µας. Αφ’ ενός, αυτό είναι ένα ‘φυσικό’ πρόβληµα. Αφ’
ετέρου, δηµιουργείται και αναπόσπαστα συνδέεται µε το κοινωνικό µας σύστηµα. Η
τεχνική εστίαση στον έλεγχο της ρύπανσης, παρά στην υπογράµµιση κοινωνικών
αιτίων, εξυπηρετεί στον καθορισµό των περιβαλλοντικών προβληµάτων µε ένα πολύ
συγκεκριµένο τρόπο – και επίσης αποσπά από περισσότερο ενοχλητικές (για
συγκεκριµένους θεσµούς) δηµόσιες συζητήσεις για όλη την κατεύθυνση της
τεχνολογικής ανάπτυξης.
Συνεπώς, η επιστήµη µπορεί, να νοµιµοποιηθεί όχι µόνο από τις συγκεκριµένες
στάσεις που υιοθετεί αλλά επίσης µε το να πλαισιώνει κοινωνικά ζητήµατα µε ένα
συγκεκριµένο τρόπο. Έτσι, η BSE γίνεται πρόβληµα µετάδοσης στα βιολογικά είδη
παρά παραγωγής τροφής και κατανάλωσης. Συνεπάγεται από την επιχειρηµατολογία
αυτού του κεφαλαίου ότι οι επιστηµονικές εκδοχές του ‘φυσικού κόσµου’ είναι
ταυτοχρόνως και προτάσεις για τους κοινωνικούς κόσµους στους οποίους ζούµε.
Επιστήµη και η περιβαλλοντική κρίση
Σε αυτό το κεφάλαιο έχουµε παρατηρήσει ότι – καθώς η διαφωτιστική προοπτική θα
υποδήλωνε – η επιστήµη έχει παίξει έναν κεντρικό ρόλο στην συζήτηση για τον
περιβαλλοντικό κίνδυνο. Όµως, και καθώς η BSE και οι περιπτωσιακές µελέτες της
όξινης βροχής συνεπάγονται, αυτή η σύνδεση έχει επίσης εγείρει προβλήµατα για την
επιστήµη, τους πολίτες και την δηµόσια άσκηση πολιτικής. Στην περίπτωση της BSE,
οι καταναλωτές ήταν το επίκεντρο των επίσηµων προσπαθειών για την διάδοση
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καθησυχασµού. Στις συζητήσεις για την όξινη βροχή, οι πολίτες ήταν περαιτέρω
αποκλεισµένοι από την συζήτηση – εκπροσωπούµενοι κυρίως από κυβερνητικές και
περιβαλλοντολογικές οµάδες που απαιτούσαν να µιλήσουν εκ µέρους τους.
Έχουµε δει ότι η επιστηµονική άγνοια και αβεβαιότητα υπήρξαν κύρια
χαρακτηριστικά των περιβαλλοντικών συζητήσεων – συνδεδεµένα επίσης µε την
εξάρτηση της επιστήµης από κοινωνικές παραδοχές σε διάφορα επίπεδα. Ο Beck
ισχυρίζεται ότι η αύξουσα επίγνωση των περιορισµών της επιστήµης έχει σηµαντικές
συνέπειες: ‘Η έκθεση της επιστηµονικής αβεβαιότητας είναι η απελευθέρωση της
πολιτικής, του νόµου και της δηµόσιας σφαίρας από το πατρονάρισµά τους από την
τεχνοκρατία’.38
Έτσι, η απώλεια της κατάστασης της επιστήµης ως σίγουρης γνώσης µπορεί να
ειδωθεί ως δριµεία υπονόµευση των ‘διαφωτιστικών’ απόψεων του κόσµου. Στην
αντίθετη περίπτωση, όπως ο Ravetz υποστηρίζει, θα πρέπει να ζήσουµε µε
‘χρησιµοποιήσιµη άγνοια’:
τώρα θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τις ατέλειες τις επιστήµης, µε ριζική
αβεβαιότητα ακόµα και µε άγνοια, για να σχηµατίσουµε αποφάσεις πολιτικής
για την βιόσφαιρα. Αρκεί να αποστραφούµε από τέτοια προβλήµατα κάτωθεν
της αξιοπρέπειας των επιστηµόνων, ή να µάθουµε µε κάποιο τρόπο να
κάνουµε ακόµα και την άγνοιά µας χρησιµοποιήσιµη σε αυτές τις νέες
συνθήκες;39
Ο δεύτερος, και στενά συνδεδεµένος, παράγοντας αφορά τον βαθµό των τεχνικών
διαφωνιών και αµφισβητήσεων. Όπως ήταν φανερό στην περίπτωση της όξινης
βροχής αλλά επίσης και πολυπληθών άλλων περιβαλλοντικών θεµάτων, δεν µπορεί
να αναµένεται, οι επιστήµονες να συµφωνούν γύρω από τέτοια ερωτήµατα – αντίθετα
µε ότι αναµένεται από την επικρατούσα ιδεολογία της νεωτερικότητας. Παρ’ όλα,
αυτά όπως στο επόµενο κεφάλαιο θα συζητήσουµε, η επιστήµη συνεχίζει να
εξυπηρετεί εντός των πολιτικών συζητήσεων σαν να µπορούσε να προσφέρει
πραγµατικά βεβαιότητα – και, έτσι, σαν µια ευρύτερη νοµιµοποίηση της θεσµικής
δράσης:
Σε αντίθεση µε την µαγεία, την αλχηµεία και άλλες εσωτερικές µορφές
εργαλειοκρατίας, η επιστήµη και η τεχνολογία εµφανίζονται να
εξορθολογίζουν δράσεις σχετικές µε την σφαίρα παρατηρήσιµων δηµόσιων
γεγονότων. Η φιλελεύθερη δηµοκρατική εργαλειοκρατία έχει την τάση,
εποµένως, να ενθαρρύνει τους πολιτικούς δράστες να επιλέγουν δράσεις οι
οποίες είναι ορθολογικά και δηµόσια δικαιολογηµένες µε τεχνικούς όρους ή
παρουσιάζονται ή τουλάχιστον να τις παρουσιάζουν ως τέτοιες.40
Τελικά σε αυτό το ευρείας εµβέλειας κεφάλαιο, είναι απαραίτητο να τονιστούν δυο
σηµεία για την σχέση µεταξύ της επιστήµης και της ευρείας ιδιότητας του πολίτη.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να εφιστήσουµε την προσοχή στην µεταβαλλόµενη σχέση
µεταξύ επιστήµης, κοινωνίας και φύσης έτσι ώστε τα περιβαλλοντικά θέµατα να
απαιτούν µια σηµαντικά πληρέστερη έννοια ‘του πειράµατος’ από ότι παραδοσιακά
υπήρξε. Αυτή η µεταβαλλόµενη σχέση προσφέρει επίσης νέες εποικοδοµητικές
δυνατότητες για την επιστήµη και το κοινό της. Για να το εκφράσουµε αυτό µε τα
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λόγια του Beck: ‘η επιστήµη η ίδια έχει καταργήσει το σύνορο µεταξύ του
εργαστηρίου και της κοινωνίας’.41
Όπως περιπτώσεις σαν τις όξινης βροχής και του 2,4,5-Τ δείχνουν µε σαφήνεια, ότι
το ‘εργαστήριο’ τώρα επεκτείνεται να καλύψει όλους εκείνους τους ανθρώπους που
επηρεάζονται από τις περιβαλλοντικές απειλές. Θέτοντας το διαφορετικά, είµαστε
όλοι µέρος των κοινωνικών πειραµάτων που αφορούν τις περιβαλλοντικές συνέπειες
των τεχνολογικών εξελίξεων. Αυτό φαίνεται να ορίζει ένα χαρακτηριστικό της
‘κοινωνίας της επικινδυνότητας’ στην οποία ζούµε. Σαν τέτοιος, ο διαχωρισµός
µεταξύ του πειραµατιστή και του πειραµατικού αντικειµένου δεν µπορεί πλέον να
ισχύει. Επίσης φαίνεται να απορρέει από αυτή τη γενικευµένη έννοια του
εργαστηρίου ότι οι νέες σχέσεις γνώσης χρειάζονται – και πράγµατι µπορεί ήδη να
υπάρχουν. Στα επόµενα κεφάλαια θα διερευνήσουµε αυτή την δυνατότητα.
Επίσης πρέπει µα τονιστεί ότι, ενώ η επιστήµη συνήθως απεικονίζεται να προσφέρει
δυνατές λύσεις στα περιβαλλοντικά προβλήµατα, υπάρχει µια αντίληψη µέσα στις
περιπτώσεις που έχουν µέχρι εδώ εξεταστεί ότι η επιστήµη είναι η αιτία αυτών των
προβληµάτων. Αυτή η κατηγορία γενικά παίρνει δύο µορφές. Πρώτον, το επιχείρηµα
ότι πολλές σύγχρονες περιβαλλοντικές απειλές είναι στην πραγµατικότητα τα
προϊόντα της επιστήµης και της τεχνολογίας (καινούριες χηµικές παρασκευές,
διαδικασίες παραγωγής, ενεργειακά συστήµατα). ∆εύτερον, το επιχείρηµα ότι η
επιστήµη έχει υπάρξει αντίθετη στις φυσικές διαδικασίες – µέσα στην ίδια την
ορθολογικότητά της αναζητεί να ελέγξει, να αναλύσει κα να κυριαρχήσει στο φυσικό
κόσµο (‘ο βιασµός της φύσης’). Αυτό ίσως εκφράζεται καλύτερα στο παράδειγµα της
BSE – δεν έχει η σύγχρονη επιστηµονική γεωργία δηµιουργήσει τέτοια προβλήµατα
µέσω των ‘αφύσικων’ µεθόδων της; Τότε πώς είναι δυνατόν να ισχυριστεί η επιστήµη
ότι είναι ο σωτήρας του περιβάλλοντος; Όπως οι Douglas και Wildavsky
διαβεβαιώνουν: ‘Η επιστήµη και η τεχνολογία που κάποτε αποτελούσαν πηγή
ασφάλειας τώρα έχουν γίνει πηγή επικινδυνότητας’.42
Η συζήτησή µας για την επιστήµη και το περιβάλλον, µας έχει οδηγήσει να
θεωρήσουµε την επιστήµη ταυτοχρόνως ως µια πηγή κατανόησης και ως µια πηγή
αβεβαιότητας ακόµα και απειλής. Όπως ο Ravetz έχει πιο πάνω προτείνει, όµως, το
ερώτηµα τώρα φαίνεται να µην είναι εάν θα πρέπει να αποδεχτούµε ή να
απορρίψουµε αυτή την µορφή κατανόησης αλλά αντιθέτως πως θα πρέπει να την
χρησιµοποιήσουµε.
Η επιστήµη µας παρουσιάζεται µε πολλά αντιφατικά πρόσωπα – του σωτήρα, της
απειλής, της γνώσης της άγνοιας, του κοινωνικού, του φυσικού. Στα επόµενα δύο
κεφάλαια, θα θεωρήσουµε την αναπαράσταση της επιστήµης, πρώτον, µέσα τις
διαδικασίες της πολιτικής, και δεύτερον, µέσα από τις ζωές µιας συγκεκριµένης
οµάδας πολιτών. Πώς στην πραγµατικότητα διαµορφώνονται αυτές οι εντάσεις
µεταξύ αφ’ ενός, του κινδύνου και της περιβαλλοντικής απειλής και, αφ’ ετέρου, της
επιστηµονικής κατανόησης;
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