ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η πρόταση ότι οι βασισµένες στην επιστήµη αποφάσεις θα έπρεπε να
εξεταστούν από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες φαίνεται σήµερα σχεδόν πιο
αντιφατική από την πρόταση ότι δεν υπάρχει καµία πλήρως απαλλαγµένη
από τον κίνδυνο κοινωνία.1
Το δεύτερο κεφάλαιο έθεσε την σχέση µεταξύ επιστήµης και του κοινού της µέσα
στο ευρύτερο πλαίσιο της ‘κοινωνίας της επικινδυνότητας’ και της κοινωνιολογικής
ανάλυσης της επιστηµονικής γνώσης. Συνεκδοχικά, οι αναλύσεις αυτές δηµιουργούν
νέες δυνατότητες για την κατανόηση της ‘επιστήµης’ και της ‘ιδιότητας του πολίτη’
µέσα στο πλαίσιο του κινδύνου και του περιβάλλοντος. Η ‘επιστήµη’ γίνεται µια
διεκδικούµενη και διαπραγµατευόµενη περιοχή της κατανόησης. Έτσι, οι απαιτήσεις
των πολιτών είναι λιγότερο εύκολα απορρίψιµες ως απληροφόρητες και
περιφερειακές. Ακόµη και ο ορισµός των περιβαλλοντικών απειλών καταλήγει να
θεωρηθεί ως κοινωνικά και επιστηµονικά κατασκευασµένος – απειλές όπως η ΒSΕ ή
η ‘όξινη βροχή’ χρειάζονται να διαµεσολαβηθούν και να αναγνωριστούν από την
επιστήµη και τις ‘επίσηµες’ δηλώσεις.
Όλα αυτά υποδηλώνουν τη δυνατότητα µιας ανανεωµένης και καινοτοµικής
κατανόησης της σχέσης ανάµεσα στην επιστήµη και το κοινό της. Ωστόσο, όπως θα
υποστηριχθεί σε αυτό το κεφάλαιο, η επικρατούσα προσέγγιση στη δηµόσια άσκηση
πολιτικής παραµένει σταθερά εµφυτευµένη σε µια πολύ περισσότερο νεωτεριστική
προοπτική – όπου η επιστήµη όντως κατασκευάζει τον ορισµό των ζητηµάτων
επικινδυνότητας και όλες οι άλλες ανησυχίες, συµπεριλαµβανοµένων των
εναλλακτικών µορφών ερµηνείας και διάφορων αξιολογικών δοµών, γίνονται
περιφερειακές. Στο σηµείο αυτό ενθυµούµαστε την εκδοχή του Habermas της
‘τεχνοκρατικής συνείδησης’:
Η τεχνοκρατική συνείδηση αντανακλά όχι τον διαχωρισµό µιας ηθικής
κατάστασης αλλά την απώθηση της ‘ηθικής’ σαν κατηγορία της ζωής ... Ο
ιδεολογικός πυρήνας αυτής της συνείδησης είναι η εξάλειψη της διάκρισης
ανάµεσα στο πρακτικό και το τεχνικό.2
Βεβαίως, υπάρχει µια πληθώρα πιθανών εξηγήσεων για αυτή την επιστηµοκεντρικότητα – από αυτούς οι οποίοι επιµένουν ότι η επιστήµη (και ειδικότερα, αυτή
η αναγωγική µορφή της επιστήµης) είναι η µόνη ορθολογική βάση για δράση µέχρι
αυτούς οι οποίοι την βλέπουν σαν ένα τρόπο αποφυγής πιο θεµελιωδών ζητηµάτων
για τη σχέση µεταξύ επιστήµης, τεχνολογίας και κοινωνίας:
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Ο τύπος της αναστοχαστικότητας στην οποία το κοινό εκπαιδεύεται από τις
αποτιµήσεις της επικινδυνότητας που προσφέρονται για εκλαϊκευτική γνώση
και χρήση, αποτρέπει και αποµακρύνει τα πλήγµατα τα οποία διαφορετικά,
ίσως, θα είχαν περισσότερες πιθανότητες να στοχεύσουν στα πραγµατικά
αίτια των παρόντων κινδύνων· συνολικά, βοηθά τις τεχνολογικά
εµπνευσµένες στρατηγικές της µεγιστοποίησης της αποδοτικότητας και του
προσανατολισµού στα προβλήµατα να επιβιώσουν από τις απροδιάθετες
συνέπειές τους, και έτσι να αναδυθούν από δοκιµασίες µε την ικανότητά τους
να παράγουν τον κίνδυνο να µένει ανέπαφη.3
Όµως, η δύναµη του νεωτεριστικού πλαισίου βρίσκεται σε αυτή την σύζευξη της
επιστήµης µε την εργαλειακή ορθολογικότητα. Καµιά θεωρία συνοµωσίας δε
φαίνεται απαραίτητη για να εξηγήσει γιατί οι κυρίαρχοι κοινωνικοί θεσµοί θα έπρεπε
να είναι απρόθυµοι να βγουν έξω από το ισχυρό γνωστικό πλαίσιο πάνω στο οποίο
χτίστηκε η νεωτερικότητα. Βεβαίως, αυτό σε καµιά περίπτωση δεν αποκλείει την
κατά καιρούς χρήση της επιστήµης για ευθέως νοµιµοποιητικούς σκοπούς. Εν τω
µεταξύ, η βασική πρόκληση είναι να κατασκευαστεί ένα πλαίσιο για την επιστήµη,
την ιδιότητα του πολίτη και το περιβάλλον το οποίο µπορεί να συνυπολογίσει τις νέες
κοινωνικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες ζούµε.
Στο κεφάλαιο αυτό, εποµένως, θα διερευνήσουµε τη σχέση µεταξύ της επιστήµης και
της διαδικασίας άσκησης πολιτικής για την επικινδυνότητα και τις περιβαλλοντικές
απειλές. Το κεφάλαιο 2 εδραίωσε τους περιορισµούς, τις αβεβαιότητες και τις
κοινωνικές παραδοχές που είναι εµφυτευµένες µέσα σε επιστηµονικές εκδοχές σε
αυτή την περιοχή – µπορούµε τώρα να διερευνήσουµε την ‘επίσηµη’ απάντηση σε
αυτά µε περισσότερες λεπτοµέρειες. Πώς έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά της
επιστηµονικής αποτίµησης της επικινδυνότητας διαπραγµατευτεί και έπειτα
παρουσιαστεί στα δηµόσια ακροατήρια – συµπεριλαµβανοµένων, φυσικά, των
δυνητικών ανθρώπινων θυµάτων οποιασδήποτε απειλής ή κακού; ∆ιεξάγοντας αυτή
την ανάλυση, θα θέτουµε επίσης τα επιχειρήµατα για την κοινωνία της
επικινδυνότητας υπό κριτική σκοπιά – υπάρχει κανένα πραγµατικό αποδεικτικό
στοιχείο στις δοµές λήψης αποφάσεων του τύπου των κοινωνικών µετασχηµατισµών
που αναγνωρίστηκαν από τους Beck και Giddens;
Με αυτούς τους πολύ γενικούς στόχους υπ’ όψιν µας, θα εξετάσουµε εν συντοµία
τρεις απαντήσεις κύριας πολιτικής σε περιβαλλοντική απειλή. Βέβαια στο κεφάλαιο
αυτό δεν προσποιούµαστε ότι δίνουµε µια τυπολογία αυτών των τρόπων πολιτικής –
µάλλον επιδιώκουµε µια γρήγορη ανασκόπηση. Έτσι, καθεµιά από αυτές τις
απαντήσεις θα διασαφηνιστεί µέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα.
Η πρώτη από αυτές τις απαντήσεις ισχυρίζεται ρητά ότι είναι ‘απάντηση
εµπειρογνωµοσύνης’ – βασίζεται στην υπόθεση πως µόνο µια έµπειρη αποτίµηση
των ζητηµάτων µπορεί να παράγει µια αιτιολογηµένη και αντικειµενική διαδικασία
λήψης αποφάσεων (απλά τιθέµενο, ‘ας αποφασίσουν τα γεγονότα’). Παρά τις
επικρίσεις µιας τέτοιας προσέγγισης οι οποίες είχαν υπονοηθεί στο κεφάλαιο 2 και
παρά τον υπαινιγµό του επιχειρήµατος του Beck ότι µέσα στην ‘κοινωνία της
επικινδυνότητας’ η ανάλυση αυτών των ζητηµάτων έχει µε κάποιο τρόπο
προχωρήσει, υπερισχύει η ιδέα ότι οι επιτροπές των εµπειρογνωµόνων είναι
µοναδικές για να ‘συµβουλέψουν’ σε θέµατα κινδύνου. Όπως η Jasanoff έχει
ισχυριστεί όσον αφορά στο πλαίσιο των ΗΠΑ:
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Οι επιστηµονικές συµβουλευτικές επιτροπές καταλαµβάνουν µια παράξενα
προστατευµένη θέση στο τοπίο της Αµερικάνικης ρυθµιστικής πολιτικής ...
Οι συµβουλευτικές επιτροπές γενικά γίνονται αντιληπτές ως µια απαραίτητη
βοήθεια στους σχεδιαστές πολιτικής σε ένα ευρύ φάσµα τεχνικών
αποφάσεων. Προσφέρουν ένα ευέλικτο, χαµηλού κόστους µέσον στους
κυβερνητικούς αξιωµατούχους ώστε να συµβουλευθούν ευφυείς και
ενήµερους δράστες ... Ίσως το πιο σηµαντικό, εισάγουν µια περισσότερο
απαιτούµενη χροιά επάρκειας και κριτικής νοηµοσύνης σε ένα ρυθµιστικό
σύστηµα που διαφορετικά φαίνεται ολόκληρο πολύ ευάλωτο στις απαιτήσεις
της πολιτικής.4
Όµως, όπως η Jasanoff και άλλοι σχολιαστές βασισµένοι στις ΗΠΑ έχουν
παρατηρήσει, δοµές συµβουλευτικών επιτροπών στις ΗΠΑ έχουν όλο και
περισσότερο τεθεί υπό δηµόσια πρόκληση για την ερµηνεία τους των τεχνικών
στοιχείων και για την ανικανότητά τους να επιτύχουν πολιτικές αποφάσεις.
Η κύρια εναλλακτική προσέγγιση στην περιβαλλοντική άσκηση πολιτικής είναι
δεσµευµένη σε µια ‘αντιπροσωπευτική’ ή ‘δηµοκρατική’ δοµή (‘ας αποφασίσει ο
λαός’). Όπως οι McGinty και Atherley υποστήριξαν το 1977,5 ένα δίκαιο σύστηµα
λήψης αποφάσεων θα έδινε µια ισχυρή φωνή στα πιθανά θύµατα. Πιο πρόσφατα, οι
µετά-Brundtland συζητήσεις αναφορικά µε παγκόσµια ζητήµατα οικολογίας και
ανάπτυξης έχουν τονίσει τη σηµασία της δηµοκρατίας σε σχέση µε αυτό – και µε
ειδικές αναφορές στην περιβαλλοντική πολιτική αλλά επίσης και στις ευρύτερες
κοινωνικές δοµές. Σύµφωνα µε το επιχείρηµα του Brundtland µόνο µια δίκαιη
κοινωνία µπορεί να επιτύχει ‘βιώσιµη ανάπτυξη’.
Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί µια πραγµατικά ‘δηµοκρατική’ διαδικασία λήψης
αποφάσεων σε αυτό το πλαίσιο. Όµως, δοθείσης της µεγαλύτερης επικράτησής τους,
θα επικεντρωθούµε εδώ σε αυτά που πιο κατάλληλα µπορούν να ονοµασθούν
‘αντιπροσωπευτικά’ συστήµατα περιβαλλοντικών ρυθµίσεων, µε ιδιαίτερη έµφαση
στην εµπειρία στις Ηνωµένες Πολιτείες. Βεβαίως, θα δούµε κάποιες από τις
ενυπάρχουσες δυσκολίες σε αυτή την προσέγγιση – δυσκολίες συνδεδεµένες
τουλάχιστον εν µέρει µε τους δοµικούς περιορισµούς της τεχνικής συµβουλών, όπως
συζητήθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Ιδιαίτερα, θα υποστηριχθεί ότι παρόλη την
παρουσίαση των ‘συµµετοχικών’ τρόπων ως εναλλακτικών µέσων επίτευξης της
νοµιµοποίησης της πολιτικής, στην πράξη οι τεχνικές συµβουλές ήταν στο ίδιο το
επίκεντρο της προσέγγισης της περιβαλλοντικής λήψης αποφάσεων. Οι
‘δηµοκρατικές’ προσεγγίσεις έχουν, εποµένως, στηριχθεί σε αρκετά παρόµοια
‘διαφωτιστικά’ µοντέλα µε την ‘έµπειρη’ προσέγγιση. Με άλλα λόγια, δίνουν λίγη
σηµασία στη εµπειρογνωµοσύνη και κατανόηση οµάδων πολιτών.
Η τρίτη πολιτική απόκριση, την οποία θεωρούµε εδώ, αντιπροσωπεύει µια
προσπάθεια υιοθέτησης µιας µη ιδεολογικής και πραγµατιστικής προσέγγισης στη
λήψη αποφάσεων (δηλαδή, ‘αφήστε την κοινή λογική να αποφασίσει’). Το
παράδειγµα που δόθηκε – των Βρετανικών συζητήσεων σχετικά µε την ασφάλεια των
πετροχηµικών εγκαταστάσεων – υποδηλώνει ένα συνδυασµό στοιχείων από την
‘έµπειρη’ και τη ‘συµµετοχική’ προσέγγιση. Επίσης, υποδηλώνει ότι ακόµη και µέσα
σε αυτό το προφανώς σταδιακό και ‘συγκεχυµένο’ στυλ, οι ίδιες χαρακτηριστικές
παραδοχές πολιτικής µπορούν να βρεθούν .
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Όπως θα δούµε, η Συµβουλευτική Επιτροπή για Μεγάλους Κινδύνους (ACMH)
φαίνεται κατά πολλούς τρόπους να είναι µια πιο ικανοποιητική προσέγγιση στην
άσκηση πολιτικής από ότι οι προηγούµενες δύο. Όµως, όπως θα συζητηθεί, είχαν
επίσης υπάρξει δυσκολίες µε αυτό τον ‘τρόπο πολιτικής’, όχι µόνο σε σχέση µε τον
τρόπο χρήσης του των συγκεκριµένων ειδών γνώσης και εµπειρογνωµοσύνης.
Το νόηµα αυτού του κεφαλαίου δεν είναι να αναθεωρήσει την αποτελεσµατικότητα ή
την ισότητα αυτών των τριών τρόπων πολιτικής – ούτε να αρνηθεί την ύπαρξη
εναλλακτικών λύσεων. Αντίθετα, χρειάζεται να εξετάσουµε τις παραδοχές που
αφορούν ‘την επιστήµη, την ιδιότητα του πολίτη και την περιβαλλοντική απειλή’, που
βρίσκονται στο κέντρο της καθεµιάς. Όπως θα ισχυρισθούµε στο υπόλοιπο αυτού του
κεφαλαίου, αυτές οι παραδοχές είναι αξιοσηµείωτα αµετάβλητες µέσα σε αυτές τις
κατά τα άλλα διακριτικές προσεγγίσεις.
Έµπειρες προσεγγίσεις στην πολιτική
Το σαφέστερο παράδειγµα του ‘έµπειρου τρόπου’, όπως συναντήθηκε µέχρι στιγµής
σε αυτό το βιβλίο, αναφέρεται στην περίπτωση 2,4,5-Τ. Από κοινού µε τις
περισσότερες περιοχές ελέγχου τοξικών ουσιών στη Βρετανία, η Συµβουλευτική
Επιτροπή για Εντοµοκτόνα (ACP) είναι κατά πολύ µια ‘έµπειρη’ επιτροπή. Οι γενικές
της αρχές είχαν περιγραφεί από την προεδρία της ACP την περίοδο της έκθεσης του
1980 για το 2,4,5-Τ µε τον ακόλουθο τρόπο:
Είναι ανεξάρτητη εµπορικών και τοπικιστικών συµφερόντων οµοίως. Τα
ανεξάρτητα µέλη της φέρνουν στη δουλειά της επιτροπής όχι µόνο γνώση
αποκτηµένη µέσα στους κλάδους της ειδικότητας τους, αλλά και το όφελος
στενών επαφών µε εξέχοντες συναδέλφους στα επαγγέλµατα και την
επιστήµη ... Η Συµβουλευτική Επιτροπή δεν προβάλλει καµιά αξίωση
απόλυτης κυριότητας σε ο,τιδήποτε αφορά τα εντοµοκτόνα. Αυτό που µπορεί
να αξιώσει είναι ότι η δική της γνώση και εµπειρία (sic) υποστηρίζεται από
ένα πολύτιµο σώµα ιατρικής και επιστηµονικής εµπειρογνωµοσύνης εντός
και πέρα του µηχανισµού της κυβέρνησης.6
Αυτή η αξίωση για νοµιµοποίηση βασίζεται πάνω στην ‘εµπειρογνωµοσύνη’
συγκεκριµένου επιστηµονικού τύπου. Με παρόµοια µορφή, οι επιτροπές
εµπειρογνωµόνων έχουν ίσως αποτελέσει την κύρια διεθνώς απόκριση σε θέµατα
περιβάλλοντος και κινδύνου.
Έτσι, η Jasanoff έχει εξετάσει προσεκτικά έναν αριθµό περιοχών άσκησης πολιτικής
στις ΗΠΑ – τοξικά χηµικά, 2,4,5-Τα, επαγγελµατικός καρκίνος – µε σκοπό να δείξει
τη σπουδαιότητα της επιστηµονικής κοινότητας στην εδραίωση της κυβερνητικής
πολιτικής.7 Σε µια µελέτη της Βρετανικής πολιτικής για τον έλεγχο ουσιών που
προκαλούν καρκίνο, βρέθηκε µια σχεδόν καθολική εξάρτηση από τις συµβουλευτικές
επιτροπές εµπειρογνωµόνων στην άµεση πολιτική.8 Η ισχυριζόµενη ισχύς αυτού του
τρόπου είναι κατά πολύ όπως παρουσιάστηκε πιο πάνω από την ΑCP : ανεξαρτησία,
ουδετερότητα, αντικειµενικότητα, επιστηµονική εµπειρογνωµοσύνη. Όµως, ένα
πλήθος από περισσότερο κριτικές ερµηνείες τέτοιων επιτροπών έχει, επίσης,
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αναδυθεί. Οι κύριες γραµµές των επικρίσεων µπορούν να συνοψιστούν στα
ακόλουθα.
Πρώτα απ’ όλα, χρειάζεται να θεωρήσουµε την προβληµατική φύση της
εµπειρογνωµοσύνης σε αυτή την περιοχή. Όπως υποδηλώνει περιπτωσιακή µελέτη
της όξινης βροχής, τα ‘γεγονότα’ στα ζητήµατα κινδύνου δεν ‘µιλούν απλά από µόνα
τους’. Αντίθετα, πρέπει να ερµηνευτούν και να οδηγήσουν σε δράσεις υπό το φως
τέτοιας απροσδιοριστίας όπως οι επαγγελµατικές κρίσεις.
Οι αβεβαιότητες της επιστηµονικής κατανόησης σε αυτή την περιοχή εγείρουν
συγκεκριµένες δυσκολίες σε σώµατα εµπειρογνωµόνων – ιδιαίτερα όταν η
προσέγγισή τους τείνει να ‘υπερτιµήσει’ την επιστήµη τονίζοντας τα υψηλά επίπεδα
εµπιστοσύνης και κύρους. Το κόστος σε σχέση µε τη χαµένη αξιοπιστία όταν σαφείς
επίσηµες διαβεβαιώσεις ασφάλειας αποδεικνύονται λανθασµένες, µπορεί να είναι
πολύ µεγάλο – όπως το παράδειγµα της µη στρατιωτικής πυρηνικής ενέργειας µπορεί
να δείξει. Σε αυτή την περίπτωση, µια αρχική εµπιστοσύνη στην απόλυτη ασφάλεια
της πυρηνικής ισχύος έχει αναγκαστεί να υποστεί σταθερή υποχώρηση –
δηµιουργώντας µια δηµόσια εντύπωση ότι όλα δεν είναι όπως αρχικά είχαν
παρουσιαστεί σε αυτούς.
Αυτές οι ερωτήσεις αβεβαιότητας και γνώµης των εµπειρογνωµόνων υπογραµµίζουν
επίσης θέµατα για την κατάλληλη ‘βαρύτητα της απόδειξης’ που εφαρµόζεται σε
τέτοιες περιπτώσεις. Στο παράδειγµα του 2,4,5-Τ, υπήρξε µια σαφής ασυµφωνία
µεταξύ του επίπεδου της απόδειξης που απαιτούσαν οι αγρότες, από τη µια πλευρά,
και η συµβουλευτική επιτροπή από την άλλη. Οι αγρότες δε θεώρησαν ποτέ ότι τα
στοιχεία τους αποτελούσαν 100 τοις εκατό απόδειξη της ‘ενοχής’ του 2,4,5-Τ. Τα
επιχειρήµατά τους αντίθετα ήταν ότι, µε τόσες πολλές αβεβαιότητες που αφορούσαν
το εντοµοκτόνο, η πιο συνετή κίνηση θα ήταν να απαγορεύσουν την ουσία. Η ACP
όµως, έβγαλε το συµπέρασµα ότι µέχρι να εµφανιστεί καλύτερη απόδειξη, η µόνη
εύλογη πολιτική θα ήταν να επιτρέψουν τη χρήση του.
΄Όπως ένας από τους συνδικαλιστές συµµετέχοντες περιέγραψε την κατάσταση,
υπάρχουν τουλάχιστον δύο επίπεδα απόδειξης που µπορεί να εφαρµοστούν: ‘πέρα
από κάθε λογική αµφιβολία’ ή ‘στην εξισορρόπηση των πιθανοτήτων’. Οι αγρότες
τόνισαν το δεύτερο κριτήριο και η ACP ακολούθησε το πρώτο. Για άλλη µια φορά,
βλέπουµε ότι οι κρίσεις των εµπειρογνωµόνων είναι αναπόφευκτα εξαρτώµενες από
µη επιστηµονικούς παράγοντες.
Τρίτον, υπάρχει η κριτική που προκύπτει από τη σύγχρονη κοινωνιολογία της
επιστήµης. Η εµπειρογνωµοσύνη θα διαµορφωθεί αναπόφευκτα από το κοινωνικό
και θεσµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο οι κρίσεις των εµπειρογνωµόνων αναπτύσσονται
και εφαρµόζονται. Όπως υποστηρίχτηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, η
εµπειρογνωµοσύνη σε αυτήν την περιοχή θα εξαρτηθεί από µία σειρά κοινωνικών
αποτιµήσεων – συµπεριλαµβανοµένης της σχετικής αξιοπιστίας των διαφορετικών
πηγών πληροφόρησης (µε την παραποµπή παραπάνω από την προεδρεία της ACP να
υποδηλώνει έναν προσανατολισµό προς την ‘αριστεία’ και τις περιοχές υψηλού
κύρους της επιστήµης παρά προς τις περιθωριακές ή άτυπες αποτιµήσεις).
Ενώ τέτοιοι συναφείς παράγοντες είναι αναπόφευκτοι στη διαµόρφωση ερµηνειών
για οποιαδήποτε κατάσταση – και ειδικά µιας τόσο πολύ χαρακτηριζόµενης από
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αβεβαιότητες – η επικύρωση της θέσης των ‘εµπειρογνωµόνων’ σε κάποιες ερµηνείες
έχει τουλάχιστον στη Βρετανία µειώσει τις δυνατότητες για ανοιχτή συζήτηση και
αξιολόγηση. Μια παρόµοια ερµηνεία µπορεί να δοθεί για το παραµύθι της BSE.Ο
κυρίαρχος επιστηµονικός λόγος σ’ αυτή την περίπτωση είχε την τάση να µειώσει τις
δυνατότητες µιας ευρύτερης δηµόσιας συζήτησης για την ασφάλεια των τροφών και
τις γεωργικές πρακτικές.
Πάνω σ’ αυτό, υπάρχει ένα ευρύτερο επιχείρηµα σχετικό µε την ανάγκη για µια πιο
δίκαιη δοµή στις διαδικασίες της λήψης αποφάσεων. Η τελική απάντηση των
αγροτών στην περίπτωση του 2,4,5-Τ ήταν να απαιτήσουν µια πιο αντιπροσωπευτική
πολιτική διαδικασία ώστε οι φωνές τους να µπορούν επίσης να ακουστούν. Η
προσέγγιση των εµπειρογνωµόνων τυπικά αποπέµπει τη γνώση και κατανόηση που
παράγονται έξω από τους εγκεκριµένους επιστηµονικούς θεσµούς.
Τελικά, και στηριζόµενοι ιδιαίτερα στην εµπειρία των ΗΠΑ αλλά επίσης και σε
βρετανικές περιπτώσεις όπως το 2,4,5-Τ, υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα
νοµιµοποίησης να ληφθεί υπόψη – ενώ η επιστήµη είναι αναµφίβολα µια ισχυρή
ιδεολογία, το συµπέρασµα µιας επιτροπής εµπειρογνωµόνων µπορεί να µην είναι από
µόνο του µια επαρκής δικαιολόγηση για µια δράση. Έτσι µια µεγάλη πρακτική
δυσκολία µε τις συµβουλευτικές επιτροπές των εµπειρογνωµόνων είναι ότι – όταν
προκληθούν δηµοσίως – το βρίσκουν δύσκολο να διατηρήσουν την αξιοπιστία τους.
Όπως ο Εrzahi θέτει το θέµα µε ευρύτερους όρους: ‘Στις τελευταίες δεκαετίες του
εικοστού αιώνα η πνευµατική και τεχνική πρόοδος ταυτίζεται µε την ορατή παρακµή
της σα µια δύναµη της ρητορικής της φιλελεύθερης δηµοκρατικής πολιτικής’.9
Αυτό που θεωρείται δεδοµένο µέσα στις επιτροπές ‘εµπειρογνωµόνων’ είναι ότι
βρίσκονται σε µια µοναδική θέση να αποτιµούν θέµατα πολιτικής. Ωστόσο τα
προβλήµατα τεχνικής αποτίµησης που σκιαγραφήθηκαν στο Κεφάλαιο 2 προκαλούν
µεγάλες δυσκολίες για αυτό το µοντέλο. Αν η επιτροπή των εµπειρογνωµόνων
µπορεί να λειτουργήσει σε ένα σχετικά ‘προστατευµένο’ πλαίσιο τότε µπορεί να είναι
ικανή να ασκεί επαγγελµατικές κρίσεις χωρίς εξωτερικές προκλήσεις. Όταν κριτικές
απαιτήσεις δηµιουργούνται εις βάρος της – όπως στην περίπτωση της ρυθµιστικής
πολιτικής των ΗΠΑ ή σε βρετανικά παραδείγµατα σαν το 2,4,5-Τ – τότε µπορεί να
αγωνιστεί για να διατηρήσει την αξιοπιστία της. Αυτός ο ‘αγώνας αξιοπιστίας’ είναι
για τον Βeck ένα κύριο χαρακτηριστικό της κοινωνίας της επικινδυνότητας.10
Πρέπει να τονιστεί σ’ αυτό το σηµείο ότι αυτές οι δυσκολίες του τρόπου των
‘εµπειρογνωµόνων’ δεν είναι απαραίτητα µια κριτική για τους ίδιους τους
επιστήµονες. Μάλλον, όπως θα δούµε σε επόµενα κεφάλαια, υποδηλώνουν µια
ανάγκη να δούµε ξανά τη θεσµική οργάνωση της επιστήµης. Ο Graham µαζί µε
συνάδελφούς του, για παράδειγµα, έχουν ισχυριστεί ότι απόπειρες για την ‘επιστήµη
ως νοµιµοποίηση’ δε διεξάγονται µόνο για τα συµφέροντα της επιστήµης.
Ο άλλος κίνδυνος της υπερτίµησης της επιστήµης είναι ότι οι υπεύθυνοι
πολιτικοί δράστες δε θα ανταποκριθούν στις αξιολογικές αποφάσεις που
πρέπει να γίνουν στις χηµικές ρυθµίσεις. Αν και οι ρυθµιστές µπορεί να
προτιµούν να µεταφέρουν ευθύνες σε άλλους µε το να κρύβονται πίσω από
το µανδύα της ποσοτικής αποτίµησης της επικινδυνότητας, είναι σηµαντικό
για την αντιπροσωπευτική δηµοκρατία να διαλογιστεί ρητά πάνω στις
πολιτικές πλευρές των χηµικών ρυθµίσεων.11
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Το πρόβληµα µε αυτή τη χρήση της επιστήµης σαν µηχανισµό νοµιµοποίησης είναι
ότι αποκρύπτει ευρύτερα πολιτικά και οικονοµικά συµφέροντα. Αυτό δεν είναι
απαραίτητα ένα επιχείρηµα για την εγκατάλειψη των συµβουλών των
εµπειρογνωµόνων, αλλά αντίθετα µία πρόκληση για τις ιδέες της επιστηµονικής
αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας πάνω στις οποίες λειτουργεί. Μία δυνατότητα,
όπως έχει ήδη προταθεί, είναι να κινηθούµε προς έναν πιο ‘δηµοκρατικό’ τρόπο.
‘∆ηµοκρατικές’ προσεγγίσεις στην πολιτική
Η συνειδητοποίηση των προηγούµενων προβληµάτων µε τις προσεγγίσεις των
‘εµπειρογνωµόνων’ έχει οδηγήσει στις διάφορες επικλήσεις για έναν περισσότερο
‘συµµετοχικό’ τρόπο λήψης αποφάσεων. Έτσι το Συµβούλιο για την Επιστήµη και
την Κοινωνία στην έκθεση του το 1977 συµπέρανε ότι: ‘Μοναδική κύρια πρότασή
µας είναι ότι όλοι αυτοί που εκτίθενται στους κινδύνους … πρέπει να έχουν δυνατή
φωνή – εκφρασµένη µε υπευθυνότητα και µε πλήρη πληροφόρηση και βάσιµες
συµβουλές – για να αποφασίσουν σε ποιους κινδύνους πρέπει να εκτεθούν’.12
Τέτοιες επικλήσεις έχουν αποτελέσει σχεδόν µια συνηθισµένη πλευρά των
βρετανικών ακαδηµαϊκών ερευνών για την πολιτική του περιβάλλοντος και των
κινδύνων. Συνδεδεµένες µε µια κριτική της µυστικότητας και της ‘κλειστότητας’ της
βρετανικής λήψης αποφάσεων, διάφοροι σχολιαστές έχουν απαιτήσει µια
δηµοκρατικότερη διαδικασία.13 Ενώ σε µερικές ερµηνείες βασισµένες στις ΗΠΑ
παρατηρείται µεγαλύτερος ‘σεβασµός’ στις επίσηµες διαδικασίες στο Βρετανικό
σύστηµα, παρά σε κείνο των ΗΠΑ,14 υπάρχουν ευδιάκριτα σηµάδια (όπως στην
περίπτωση 2, 4, 5 – Τ, αλλά επίσης και στην ΒSE), όπου οι κρίσεις των
εµπειρογνωµόνων δεν θεωρούνται τόσο απροβληµάτιστα προνοµιούχες όταν
παρουσιάζονται σαν τη βάση για την άσκηση πολιτικής ακόµα και στη Βρετανία.
Η πρακτική ερώτηση σχετικά µε αυτόν τον τρόπο είναι, φυσικά, ποια µορφή
‘δηµοκρατίας’ πρέπει να υιοθετηθεί. Καταρχήν, αυτός ο τρόπος ενσωµατώνει µια
ολόκληρη σειρά πρακτικών που περιέχει τις δηµόσιες έρευνες, τις δικαστικές
διαδικασίες και τις συµβουλευτικές διεργασίες. Μερικοί από τους δυνατούς δρόµους
προς την δηµόσια συµµετοχή θα θεωρηθούν στο κεφάλαιο 6. Τώρα, κάποια
γενικότερα θέµατα θα θιχτούν µε την πρακτική στη Βρετανία και τις ΗΠΑ.
Πράγµατι, η βρετανική άσκηση πολιτικής σε αυτήν την περιοχή έχει κάνει πολύ
περιορισµένη χρήση της ‘δηµοκρατικής’ άσκησης πολιτικής. Οι δηµόσιες έρευνες
έχουν χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια των εφαρµογών του προγραµµατισµού (που, για
παράδειγµα, µπορούν να περιλάβουν τις επικίνδυνες εγκαταστάσεις όπως στο νησί
Carvey ή το πυρηνικό συγκρότηµα όπως στην έρευνα Sizewell). Για τους σκοπούς
αυτής της συζήτησης, µπορούµε απλά να παρατηρήσουµε ότι έχει ασκηθεί εκτενής
κριτική της διαδικασίας της δηµοσίας έρευνας στη Βρετανία - ο Wynne, για
παράδειγµα, έχει υποστηρίξει ότι η Έρευνα Windscale ήταν ουσιαστικά ένα
‘τελετουργικό’ παρά µια προσπάθεια δηµοκρατικής λήψης αποφάσεων.15 Μια
σηµαντική πλευρά αυτής της κριτικής είναι το επιχείρηµα ότι οι δηµόσιες οµάδες
είναι σε µειονεκτική θέση λόγω του νοµικίστικου και τεχνοκρατικού τρόπου µε τον
οποίο τα τεχνικά στοιχεία χρησιµοποιούνται. Έτσι, σε µια µελέτη των διαδικασιών
της βρετανικής έρευνας που συνδέθηκε µε τις εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου, ο
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Smith συµπέρανε ότι οι τοπικές οµάδες βρίσκονταν σε µειονεκτική θέση λόγω των
τεχνικών πόρων που ήταν διαθέσιµοι στη βιοµηχανία. Οι διαµαρτυρίες τους έγιναν
περιφερειακές από την υπεροχή της ‘σκληρής επιστήµης’ που ήταν διαθέσιµη στις
πιο ισχυρές κοινωνικές οµάδες.16
Αντίθετα από τις ΗΠΑ, στη βρετανική ρυθµιστική πρακτική επίσης υπήρχε µόνο ένα
περιορισµένο ποσό αντιπροσώπευσης µέσα στις πολιτικές διαδικασίες. Έτσι, για
παράδειγµα, στον τοµέα του ελέγχου των τοξικών ουσιών το µόνο
‘αντιπροσωπευτικό’ φόρουµ είναι µέσα στις δοµές που καθιερώθηκαν από την
Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (ειδικότερα την Συµβουλευτική Επιτροπή για τις
Τοξικές Ουσίες). Εδώ υπάρχει ένα ‘τριµερές’ σύστηµα για την υγεία και την
ασφάλεια στην εργασία. Οι πραγµατικοί αντιπρόσωποι επιλέγονται από τους
καθιερωµένους οργανισµούς όπως το Συνέδριο των Συνδικάτων ή τη Συνοµοσπονδία
της Βρετανικής Βιοµηχανίας. Ενώ αυτό επιτρέπει µια κάπως ευρύτερη βάση για τη
λήψη αποφάσεων, υπάρχει ένα στενό όριο στο ποσό ‘συµµετοχής’ που επιτρέπεται
µέσα σε ένα τέτοιο σύστηµα. Υπάρχουν επίσης προβλήµατα εδώ για την εφαρµογή
της τεχνικής εµπειρογνωµοσύνης – οι συµµετέχοντες από τα συνδικάτα έχουν
παραπονεθεί ότι είναι δύσκολο να περάσουν τις απόψεις τους σε µια δοµή επιτροπών
που είναι προσανατολισµένη σε µια πιο τεχνική µορφή ανάλυσης.
Εάν εξετάσουµε την εµπειρία των ΗΠΑ σε µια πιο αντιθετική διαδικασία άσκησης
πολιτικής, ένα πλήθος ζητηµάτων εγείρονται. Ειδικότερα, µια σειρά ερµηνειών της
πολιτικής των ΗΠΑ που δηµοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας
τονίζουν τους περιορισµούς αυτής της διαδικασίας.17 Ενώ ο περιορισµένος αριθµός
µελών των επιτροπών εµπειρογνωµόνων διευκολύνει το ‘κλείσιµο’ της συζήτησης, η
ανοικτή και αντιθετική διαδικασία προσφέρει µιαν εκτεταµένη ευκαιρία για
πρόκληση και απάντηση σε πρόκληση. Έτσι, η πολιτική των ΗΠΑ έχει επικριθεί για
τον αργό ρυθµό της, την ανεπάρκεια και το κόστος της. Οι δυνατότητες για έφεση
και η ανάγκη για ένα φαινοµενικά απείρου πλήθους φωνών που πρέπει να
ακουστούν, έχουν καταστήσει την άσκηση πολιτικής στις ΗΠΑ εξαιρετικά εκτενή
και άκαµπτη.
Ο Mendeloff περιγράφει ότι το αργό τυπικό πλαίσιο έχει 4 βασικές αιτίες: πολιτικές
συγκρούσεις µεταξύ οµάδων πίεσης για θέµατα υγείας/περιβάλλοντος και
βιοµηχανίας που οδηγούν σε τακτικές εφέσεις στη δικαιοσύνη τα αποτελέσµατα των
προτύπων που είναι πολύπλοκα και αβέβαια τη βαρύτητα απόδειξης που επωµίζονται
οι φορείς οι πόροι των φορέων που είναι περιορισµένοι.18 Έτσι, οι φορείς
εµπλέκονται στη ‘ρητορική των ακτιβιστών’ αλλά επιτυγχάνουν µόνο ‘συντηρητικά
κέρδη’.
Όµως, η τεχνική εµπειρογνωµοσύνη παίζει ακόµα έναν ουσιαστικό ρόλο σε αυτές τις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων – ακόµα κι αν οι συµβουλές των εµπειρογνωµόνων
αγωνίζονται να επιτύχουν την συναίνεση σ’ ένα τόσο βεβαρηµένο πλαίσιο. Η
Jasanoff σηµειώνει εδώ ότι το επίσηµο και αντιθετικό ύφος του σχεδιασµού κανόνων
στις ΗΠΑ τονίζει τις αβεβαιότητες, πολώνει τις επιστηµονικές γνώµες και αποτρέπει
την επίλυση των συγκρούσεων.19 Όπως συµπεραίνει: ‘Οι αντιθετικές διαδικασίες …
έχουν λίγα να προτείνουν σ’ αυτό το πλαίσιο, γιατί οδηγούν, όχι στην συναίνεση,
αλλά στις αντιπαραγωγικές αποδοµήσεις των ανταγωνιστικών τεχνικών
επιχειρηµάτων’.20
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Σε µια τέτοια κατάσταση, κάποιοι σχολιαστές όπως ο Collingridge έχουν υποστηρίξει
πως η συνεισφορά της επιστήµης στις δηµόσιες συζητήσεις είναι να επιδεινώνει παρά
να µειώνει την ένταση της συγκρουσης.21
Αυτό το σηµείο µπορεί εν συντοµία να διευκρινιστεί µε µια αναφορά στην συζήτηση
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, για τα συστήµατα παθητικής ασφάλειας των
αυτοκινητων.22 Η νοµοθεσία του 1966 δηµιούργησε έναν οργανισµό – την Εθνική
∆ιεύθυνση Ασφάλειας για την Κίνηση στις Λεωφόρους (NHTSA) – για την
παραγωγή νόµων πάνω σε θέµατα ασφάλειας στους δρόµους. Μια από τις πρώτες
κινήσεις αυτού του οργανισµού ήταν να ξεκινήσει την συζήτηση για κάποια αυστηρά
πρότυπα ασφάλειας για τους χρηστές οχηµάτων – κατά την οποία η NHTSA
προσπάθησε να ‘επιβάλλει έναν τεχνολογικό ρυθµό’ σε σχέση µε τις καινοτοµίες για
την ασφάλεια.
Το αποτέλεσµα ήταν η εχθρική στάση της βιοµηχανίας και µια συντονισµένη
εκστρατεία µε σκοπό την καθυστέρηση ή ακόµα και την µαταίωση της υλοποίησης
αυτών των πρότυπων. Επιστρατεύθηκαν ‘τεχνικές’ όπως δικαστικές διαµάχες και
επιρροή των κύκλων του Λευκού Οίκου για να αλλάξει η νοµοθεσία. Ακόµα και οι
ίδιες οι τεχνολογίες υπέστησαν κριτικό έλεγχο (µε την προσοχή να εστιάζεται στον
υπό αµφισβήτηση αερόσακο). Κάποιες τεχνικές αµφιβολίες έγιναν το κέντρο της
διαµάχης: υπήρχαν αρκετά στοιχεία για τα νέα συστήµατα ασφάλειας; Πως µπορούσε
ο αερόσακος να συγκριθεί µε τις ζώνες ασφαλείας; Μήπως τα χηµικά καύσιµα
προκαλούσαν καρκίνο; Και τι γινόταν µε την ασφάλεια των παιδιών; Ποιος χρόνος
υλοποίησης θα απαιτούταν; Αυτές οι τεχνικές διαφωνίες αποτέλεσαν αντικείµενο
διαµάχης στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, σε εκθέσεις επιτροπών, σε δηµόσιες
ακροάσεις, και στο δικαστήριο. Ωστόσο, η εχθρική φύση της πολιτικής διαδικασίας
ενθάρρυνε την οχύρωση των θέσεων – έτσι ώστε η τεχνικές αβεβαιότητες
δηµιούργησαν πρόβληµα καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 φτάνοντας
ακόµα και στη δεκαετία του 1980.
Κατά µια έννοια εποµένως, αυτός ο πιο ‘ανοιχτός’ τρόπος λήψης των αποφάσεων
αντιπροσωπεύει σε θέµατα συµµετοχής των πολιτών ένα βήµα µπροστά σε σύγκριση
µε την αντίστοιχη Βρετανική περίπτωση – όπου τα συστήµατα παθητικής ασφάλειας
δεν εµφανίστηκαν σε καµία ρυθµιστική διάταξη και το πλησιέστερο αντίστοιχο ήταν
µια σειρά από περιορισµένες συζητήσεις πάνω στην ηθική της νοµοθεσίας23 για τις
ζώνες ασφαλείας. Θα φαινόταν πως µεγαλύτερο ‘άνοιγµα’ στο θέµα επιτρέπει να
ληφθούν υπόψη µια σειρά από κοινωνικές και τεχνολογικές επιλογές.
Όµως, και ακόµα στη βάση αυτής της σύντοµης συζήτησης, υπάρχουν κάποιες
δυσκολίες µε τον ‘συµµετοχικό’ τρόπο στη µορφή που πήρε και στην Βρετανία και
στις ΗΠΑ. Στην Βρετανία µόνο µια περιορισµένη µορφή αντιπροσώπευσης
εµφανίστηκε. Στις ΗΠΑ µια ευρύτερη δηµόσια συζήτηση διεξήχθη αλλά ένας
σηµαντικός αριθµός προβληµάτων µπορεί να συσχετιστεί µε αυτή – όχι µόνο το
κόστος της νοµοθεσίας (εξαιτίας της παρατεταµένης φύσης της τακτικής της
διαδικασίας) και οι δυσκολίες της θέσπισης στην πραγµατικότητα ενός πρότυπου.
Αυτό που είναι σηµαντικό για την παρούσα συζήτηση µας είναι ότι αυτοί οι
‘συµµετοχικοί’ τρόποι εξαρτήθηκαν σηµαντικά από την τεχνική εµπειρογνωµοσύνη
στην αναγνώριση, κατασκευή, και την ‘πλαισίωση’ θεµάτων ώστε η διαφορά µεταξύ
αυτού και του προηγούµενου τρόπου των ‘εµπειρογνωµόνων’ δεν είναι τόσο
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σηµαντική όσο φαινόταν αρχικά. Ενώ το σύστηµα των ΗΠΑ, για παράδειγµα, όντως
επιτρέπει µια ευρύτερη διασταυρωµένη εξέταση της εµπειρογνωµοσύνης και µια
µεγαλύτερη παρουσίαση των απόψεων των εµπειρογνωµόνων, αυτό όµως βασικά δεν
επηρέασε την αξιοπιστία των ίδιων των εµπειρογνωµόνων. Οι δηµόσιες ακροάσεις
τείνουν να προσφέρουν µια πλούσια ανταλλαγή τεχνικών συζητήσεων – µερικές
φορές µάλιστα φαίνεται πως µόνο σε επιχειρήµατα που εκφράζονται µε τεχνική
ορολογία αποδίδεται προσοχή. Το ερώτηµα που προκύπτει σε αυτήν την παράγραφο
είναι εποµένως το κατά πόσο αυτές οι προφανώς δηµοκρατικές µορφές άσκησης
πολιτικής πραγµατικά ενθαρρύνουν και ενδυναµώνουν τις απόψεις και την
κατανόηση των πολιτών.
Για την υποστήριξη αυτού του υπαινιγµού, ότι δηλαδή αυτός ο αποκαλούµενος
‘δηµοκρατικός’ τρόπος βασίζεται σε ένα πολύ περιορισµένο εύρος απόψεων και
γνώσεων των πολιτών, αναφέρουµε την ‘από µέσα’ ζωντανή ερµηνεία των
συζητήσεων στις ΗΠΑ για τα πυρηνικά η οποία δόθηκε από τον Meeham24 – ο
οποίος στην πραγµατικότητα είναι ένας θερµός συνήγορος της αντιθετικής
διαδικασίας µέσω εξέτασης και διερεύνησης της τεχνικής εµπειρογνωµοσύνης. Παρ’
όλα αυτά η έννοια της ‘εµπειρογνωµοσύνης’ είναι πάρα πολύ περιορισµένη στις
επίσηµες γνώµες των επιστηµόνων. Στην ερµηνεία του Meeham οι επιστήµονες
γίνονται όπλα προς ενοικίαση – µε τους πολίτες να πέφτουν στο επίπεδο των
παθητικών ακροατών παρά των ενεργών συµµετεχόντων.
Βεβαία αυτό το σηµείο εφαρµόζεται εξίσου σε βιοµηχανικές, κυβερνητικές καθώς
και περιβαλλοντολογικές οµάδες. Ενώ οµάδες που κάνουν καµπάνια, για παράδειγµα,
µπορούν να υποστηρίξουν πως µιλάν για όλους τους πολίτες, η συνεισφορά τους
συχνά ακολουθεί την ίδια µορφή του τεχνικού λόγου.
Θα φαινόταν, εποµένως, πως οι ‘δηµοκρατικές’ προσεγγίσεις στην πραγµατικότητα
στηρίζονται σε ένα υψηλά νεωτεριστικό σύνολο παραδοχών που αφορά τόσο την
‘εµπειρογνωµοσύνη’ όσο και την ‘δηµοκρατία’. Κατά αυτή την έννοια, οι
περισσότεροι ‘δηµοκρατικοί’ τρόποι πολιτικής µπορεί να συνδεθούν µε µια
διαφωτιστική προοπτική της επιστήµης και του επιστηµονικού κύρους. Ενώ µπορεί
να αντιπροσωπεύουν ένα βήµα µπροστά από έναν εξολοκλήρου ‘εµπειρογνώµονα’
τρόπο πολιτικής, ωστόσο ‘µειονεκτούν’ λόγω ενός πολύ περιορισµένου µοντέλου
που αφορά τις σχέσεις ανάµεσα στους πολίτες και τους εµπειρογνώµονες. Για µια
ακόµα φορά, οι δηµοκρατικές συζητήσεις ξεκινούν µόνο εφ’ όσον τα θέµατα έχουν
αναγνωριστεί και δοµηθεί από επιστηµονικές ερµηνείες. Όπως θα υποστηρίξουµε στο
επόµενο κεφάλαιο, αυτό φαίνεται ασθενές στην περιοχή των θεµάτων για το
περιβάλλον και τον κίνδυνο όπου άλλες γνώσεις θα µπορούσαν να συνεισφέρουν
στην δηµόσια άσκηση πολιτικής. Εντωµεταξύ πρέπει να θεωρήσουµε µια τελική
µορφή πολιτικής απάντησης.
‘Πραγµατιστικές’ προσεγγίσεις πολιτικής
Παρόλο που οι προηγούµενοι δύο τρόποι λήψης αποφάσεων, είναι οι συχνότερα
αναγνωρίσιµοι και αντιπαραβαλλόµενοι, µια σηµαντική προσέγγιση στην άσκηση
πολιτικής είναι σχεδόν σκόπιµα µη δραµατική αλλά παρ’ όλα αυτά σηµαντική. ‘Έτσι,
ορολογίες όπως ‘λογικώς πραγµατοποιήσιµα’ και ‘καλύτερα πραγµατοποιήσιµα
µέσα’ όπως χρησιµοποιούνται σε θέµατα περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας
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αποδίδουν µέγιστη διακριτικότητα στους κατά τόπους ρυθµιστές, µέσα σε
συγκεκριµένα πλαίσια.25 Αυτή η λιγότερο τυποποιηµένη και περισσότερο ευέλικτη
προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής φαίνεται ότι έχει κάποιο δυναµικό για να
συµπεριλάβει διαφορετικές φωνές και ερµηνείες. Χρειαζόµαστε, εποµένως, να
διερευνήσουµε εάν ή όχι λειτούργησε στην πράξη µε ένα διαφορετικό σύνολο
παραδοχών όσον αφορά ‘την επιστήµη, την επικινδυνότητα και την ιδιότητα του
πολίτη’.
Σαν παράδειγµα αυτού του περισσότερο διαφορετικού τρόπου πολιτικής, µπορούµε
να θεωρήσουµε µια βρετανική άσκηση θέσπισης κανόνων. Η εν λόγω άσκηση
αναφέρεται στον έλεγχο των κινδύνων από µεγάλα ατυχήµατα του τύπου αυτών που
αναδείχθηκαν τόσο ζωντανά στο Seveso (Ιούλιος 1976), στο Mexico City
(Νοέµβριος 1984), και στο Βhopal (∆εκέµβριος 1984) και επίσης αυτών που
θεωρήθηκαν σε συντοµία στο κεφάλαιο 1.26 Η συζήτηση εδώ µας παρέχει επίσης το
υπόβαθρο για την περιπτωσιακή µελέτη του ελέγχου των µεγάλων κινδύνων που θα
δοθεί στο επόµενο κεφάλαιο.
Στη Βρετανία, το σηµείο στροφής (όχι όµως και η αρχή) για την πολιτική µεγάλων
κινδύνων, εντοπίζεται στον Ιούνιο του 1974 όταν συνέβηκε η καταστροφή στο
Flixborough - όπου σκοτώθηκαν είκοσι οκτώ άνθρωποι και τραυµατίστηκαν τριάντα
έξι. Υπό την πίεση του µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και της προσοχής των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης διεξήχθη δηµόσια έρευνα για τα αίτια του
δυστυχήµατος. Το Νοέµβριο του 1974, ο Υπουργός Απασχόλησης ανακοίνωσε την
πρόθεσή του να ιδρύσει µια νέα επιτροπή υπό την αιγίδα της Eπιτροπής Υγείας και
Ασφάλειας (HSC) - αυτή έγινε η Συµβουλευτική Επιτροπή Μεγάλων Κινδύνων
(ACMH). Οι αρµοδιότητες της νέας επιτροπής ήταν να εδραιώσει µια Βρετανική
πολιτική ελέγχου µεγάλων κινδύνων.27 Ένα τυπικό µείγµα των µελών της επιτροπής
περιγράφθηκε ως εξής:
Οκτώ ανεξάρτητοι – καθηγητές, άλλοι ακαδηµαϊκοί και σύµβουλοι· τρία
υποδειχθέντα από τους εργοδότες µέλη µε άµεση ανάµειξη σε µία από τις
τυπικές βιοµηχανίες όπως Πετροχηµικών, Βρετανικού Φυσικού Αερίου,
Βιοµηχανίας Πετρελαίου κ.λ.π.· και τρία υποδειχθέντα από την ΤUC
συνδικαλιστικά µέλη, έτσι που να συµπεριλαµβάνεται και η άποψη των
εργαζοµένων όσον αφορά την ασφάλεια αλλά και η συµβολή τους σε
λειτουργικές εφαρµογές αιχµής. Υπήρχε ένας αρχηγός πυροσβεστικής
υποδειχθείς από το Υπουργείο Εσωτερικών, και – τρεις σχεδιαστές ή άτοµα
µε ενδιαφέροντα τοπικής αυτοδιοίκησης υποδειχθέντες από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος.28
Όµως, παρόλη αυτή την ανάµειξη, τα θέµατα τεχνικής εµπειρογνωµοσύνης ήταν
υψηλής σηµασίας µέσα σ’ αυτήν την ‘αντιπροσωπευτική’ επιτροπή που είχαν
συνέπειες, µια ακόµη φορά, για την αποτελεσµατική συµµετοχή. Όπως ένα µέλος
περιέγραψε τη λειτουργία της:
‘Οι συζητήσεις τους ήταν τόσο υψηλής τεχνικής φύσεως που οι
αντιπρόσωποι των εργατικών συνδικάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν
µπορούσαν ούτε να κατανοήσουν πλήρως ούτε να συµµετάσχουν στις
συνεδριάσεις των περισσοτέρων υποεπιτροπών’.29
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Μέχρι εδώ τότε η µορφή της απάντησης της ACMH στο θέµα των µεγάλων κινδύνων
προσφέρει ένα συνδυασµό ‘εµπειρογνωµοσύνης’ και ‘συµµετοχικών’ τρόπων. Αυτό
που διακρίνει αυτήν την επιτροπή από την προηγούµενη περιγραφή αυτών των δύο
τρόπων όµως είναι η δέσµευσή της στην πολιτική – που δεν στηρίζεται στο αίτηµα
για ‘ανεξαρτησία και εµπειρογνωµοσύνη’ ή ‘αντιπροσώπευση και δηµοκρατία’ αλλά
αντίθετα σε ‘εφαρµοσιµότητα και διαχειρισιµότητα’. ‘Όπως εκφράστηκε από ένα
µέλος της επιτροπής η ρυθµιστική φιλοσοφία ήταν:
Ο υπέρτατος σκοπός της επιτροπής ήταν η διάθεση ενός σχήµατος ελέγχου
που να ήταν τόσο λειτουργικό όσο και επιβλητό. Αισθανθήκαµε ότι ήταν
πολύ καλύτερα να διαθέτουµε ένα σχήµα που να είναι σχετικά χαλαρό αλλά
το οποίο µπορούσε να επιβληθεί, παρά ένα αυστηρό σχήµα το οποίο θα ήταν
αδύνατο να επιβληθεί και το οποίο, εποµένως, θα αγνοείτο σε γενικές
γραµµές.30
Εδώ δεν είναι κατάλληλος χώρος για την περιγραφή της πλήρους λειτουργικότητας
αυτής της πραγµατιστικής αρχής. ’Όµως, τα χαρακτηριστικά της περιλαµβάνουν:
•

•
•

•
•

∆έσµευση σε αυτορύθµιση παρά σε εξωτερικό καθορισµό προτύπων, ή σε
διαδικασίες έκδοσης αδειών. Η υπευθυνότητα επαφέθηκε στην βιοµηχανία παρά
σε κυβερνητικές υπηρεσίες·
Σχετική δέσµευση σε ευέλικτους και διαπραγµατεύσιµους ελέγχους παρά µια
προσέγγιση που βασίζεται στο βιβλίο κανόνων (‘rulebook’)·
Ενδιαφέρον για ‘πρακτική καθοδήγηση’ παρά για τεχνικές λεπτοµέρειες. ‘Έτσι,
προτιµήθηκαν απλά επίπεδα απογραφής παρά επιστηµονικά µοντέλα και τεχνικές
ανάλυσης κινδύνων. Εξίσου, η ιστορική καταγραφή φαινόταν να είναι
περισσότερο πειστική, παρά οι προβλέψεις για το τι µπορούσε να συµβεί·
Καθιέρωση των επιπέδων απογραφής, κατάλληλα προς τους διαθέσιµους πόρους
για επιθεώρηση και έλεγχο·
Επιπρόσθετα, η γενική λειτουργία της επιτροπής πρέπει να τονιστεί. Οι δηµόσιες
εκθέσεις της ACMH υπογραµµίζουν ένα πλήθος χαρακτηριστικών· τη στενή
συνεργασία µε την κυβέρνηση και τη βιοµηχανία, την ευελιξία, τον ανεπίσηµο
χαρακτήρα, χαµηλό επίπεδο συγκρούσεων, δέσµευση στην οµοφωνία, παρά στην
εχθρική συζήτηση. Η συνολική ρητορική της ACMH πρέπει επίσης να θεωρηθεί
ως προς την έµφασή της σε ‘στερεές αποφάσεις’ και στην αίσθηση του τι είναι
‘λογικό’ και ‘εφαρµόσιµο’.

Υπάρχουν εποµένως, πολλά κοινά στοιχεία ανάµεσα σε αυτόν τον τρόπο και στις δύο
προηγούµενες µορφές. Ωστόσο, η έµφαση στη νοµιµοποίηση, βασισµένη σε ‘λογικές
αποφάσεις’ οπωσδήποτε τη διαφοροποιεί από προσεγγίσεις οι οποίες τονίζουν είτε το
‘αφήστε τα γεγονότα να αποφασίσουν’ είτε το ‘αφήστε τους ανθρώπους να
αποφασίσουν’.
Τον Αύγουστο του 1977, η ACMH ανακοίνωσε ότι είχε ολοκληρώσει την παροχή
συµβουλών, και βρισκόταν στο σηµείο της παραγωγής αρχικών ρυθµίσεων. Αυτές
εµφανίστηκαν το 1978. Όµως, τα µετά-Seveso γεγονότα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
ξεπέρασαν τις Βρετανικές συζητήσεις σε αυτό το σηµείο, παρ’ ότι θα έµοιαζε ότι οι
ρυθµίσεις της ACMH είχαν µεγάλη επίδραση επάνω στις τελικές ρυθµίσεις της
ΕΟΚ.31
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Ειδικά συγκρινόµενη µε την καθυστέρηση και τη δυσκολία του τρόπου πολιτικής των
ΗΠΑ, µια τέτοια προσέγγιση φαντάζει ιδιαίτερα ελκυστική. Η ACMH έδρασε µε
ταχύτητα και σιγουριά, η νοµιµότητα των χειρισµών δε δέχτηκε προκλήσεις, οι
κυρίες κοινωνικές οµάδες είχαν ‘εκπροσώπηση’ αλλά δεν ήρθαν σε παρατεταµένη
σύγκρουση. Επιπλέον, η ACMH εξέδωσε τρεις εκθέσεις και προσκάλεσε το δηµόσιο
σχολιασµό επάνω στις µελέτες της. ∆υνητικά, τουλάχιστον αυτό παριστά µία επαρκή
ισορροπία µεταξύ ‘αντιπροσωπευτικότητας’ και ‘αποτελεσµατικότητας’.
Όµως, ένας αριθµός πιο κριτικών σηµείων πρέπει επίσης να τονιστεί. Το πρώτο από
αυτά είναι ότι η προτίµηση για πραγµατισµό µπορούσε να έχει καταπνίξει
οποιαδήποτε ευρύτερη συζήτηση για τους σκοπούς, τους στόχους και τη λογική της
ελεγκτικής πολιτικής. Σίγουρα, ένα τέτοιο ενδιαφέρον για πραγµατισµό µοιάζει να
έχει οδηγήσει την επιτροπή να έχει υιοθετήσει µια πολύ περιορισµένη άποψη του τι
είναι ‘διαχειρίσιµο’ σε αυτήν την περίπτωση. Έτσι, αντί να επιλέξει, να υπογραµµίσει
τις δυσκολίες εξεύρεσης πόρων και τους πολιτικούς περιορισµούς µέσα στους
οποίους η πολιτική πρέπει να λειτουργεί, η επιτροπή προτίµησε να δεχτεί αυτά ως
πραγµατοποιηµένα γεγονότα και να κατασκευάσει το σύστηµα ελέγχου γύρω από
αυτά. Η ρυθµιστική φιλοσοφία της ACMH µοιάζει εποµένως, να έχει αποκλείσει τη
ριζοσπαστική κριτική του status quo. Από την άποψη της επιτροπής φυσικά, αυτή
ήταν η µόνη ‘λογική’ και ‘διαχειρίσιµη’ προσέγγιση για να υιοθετήσει. Όµως, η
ύπαρξη εναλλακτικών προοπτικών για µεγάλους κινδύνους χρειάζεται επίσης να
επιβεβαιωθεί όπως και το επιχείρηµα ότι αυτό που µπορεί να εµφανιστεί ‘λογικό’ για
µία οµάδα, µπορεί να µη φανεί έτσι σε άλλες:
Πρέπει να … υπογραµµίσουµε το αναπόφευκτο των ατυχηµάτων: πρέπει να
τονίσουµε ότι τα ατυχήµατα είναι ενσωµατωµένα στην ίδια την τεχνολογία –
µε την ευρύτερή της έννοια, η οποία περιέχει τις κοινωνικές σχέσεις
ενσωµατωµένες στην τεχνολογία – και έτσι δεν µπορούν να επιλυθούν µε
τεχνικές θεραπείες, όσο περίτεχνες και δαπανηρές κι αν είναι.32
Αυτό το εδάφιο από ένα βιβλίο το οποίο επιτίθεται στην πολιτική των µεγάλων
κινδύνων ως παράδειγµα ‘εταιρικού κέρδους’, υποδηλώνει τουλάχιστον µια
εναλλακτική προοπτική στα προβλήµατα που αντιµετώπισε η ACMH.
Μεταφραζόµενο σε περισσότερο πολιτική γλώσσα, µια τέτοια προοπτική υποδηλώνει
ότι οι µεγάλοι κίνδυνοι δεν είναι ‘διαχειρίσιµοι’ χωρίς µια συνολική επανεξέταση
των εταιρικών προτεραιοτήτων.
Σ’ αυτό το σηµείο, γενικότερα ερωτήµατα προκύπτουν για την ‘αναγκαιότητα’ των
τοποθεσιών µεγάλων κινδύνων και των δυνατοτήτων δοµικών αλλαγών στην
πετροχηµική βιοµηχανία έτσι ώστε µεγάλες ποσότητες υλικών υψηλού κινδύνου να
µην αποθηκεύονται κοντά σε κατοικηµένες περιοχές. Η ρυθµιστική διαδικασία που
περιγράφεται εδώ δεν υπολόγισε τέτοιες εναλλακτικές προοπτικές στο τι είναι
περισσότερο ‘λογικό’ σε αυτήν την κατάσταση. Όπως προτείνει στο προηγούµενο
εδάφιο ο Bauman, η πολιτική διαδικασία εµφανίζεται τουλάχιστον µερικώς ως µέσο
‘αποτροπής πληγµάτων’ παρά συζήτησης των πρακτικών δυνατοτήτων για αλλαγές.33
Υπάρχουν επίσης ενδείξεις όπως θα δούµε στο επόµενο κεφάλαιο, ότι εκείνοι που
στην πραγµατικότητα ζουν γύρω από τοποθεσίες κινδύνων µπορεί να µην
συµµερίζονται πάντα τη µεγάλη υπόληψη της επιτροπής για τις δυνατότητες της
χηµικής βιοµηχανίας. Βεβαίως, η τρέχουσα βιβλιογραφία σχετικά µε τις διαµάχες για
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τους κινδύνους, υποδηλώνει µε πολύ σθένος ότι οι εναλλακτικές προοπτικές (ή
‘πλουραλιστικές ορθολογικότητες’) είναι ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των
περιβαλλοντολογικών διενέξεων.34 Το ερώτηµα που τουλάχιστον πρέπει να τεθεί
είναι το κατά πόσον η διαδικαστική προσέγγιση της ACMH είναι η καλύτερη
µέθοδος στην απάντηση τέτοιων προοπτικών.
Σε όλα αυτά, η σταδιακή προσέγγιση της ACMH µοιάζει να έχει υποστηριχτεί από τα
µέλη της επιτροπής. Μολονότι η ACMH ήταν απρόθυµη να ονοµατίσει εαυτόν ως
σώµα εµπειρογνωµόνων, στις οµάδες εργασίας κυριαρχούσαν ‘εµπειρογνώµονες’
προερχόµενοι είτε από τα πανεπιστήµια είτε από την ίδια την πετροχηµική
βιοµηχανία.
Η επόµενη δυνατή περιοχή για κριτική αφορά τη µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε
από την επιτροπή. Μια συνέπεια της πραγµατιστικής προσέγγισης είναι ότι είναι
πολύ δύσκολο να διακρίνει κανείς µια συνεπή λογική πίσω από τη λήψη αποφάσεων.
Πράγµατι, κατά καιρούς η επιτροπή σχεδόν έδειχνε ότι υπερηφανευόταν για την
απουσία οποιασδήποτε λογικής εξήγησης. Αντίθετα η όλη διαδικασία είναι
βασισµένη στην εµπιστοσύνη και στην προσέγγιση τύπου ‘προχωράµε σταθερά’.
Αυτή η ανικανότητα να προσφέρει νοµιµοποίηση (άλλη από αυτήν που εµφανιζόταν
‘διαχειρίσιµη’ σε µια ‘λογική’ οµάδα ατόµων) αφήνει την επιτροπή ανοιχτή για
κατηγορίες ότι ‘παίρνει την εύκολη οδό για να βγει από το πρόβληµα’. Βεβαίως,
υπάρχουν ενδείξεις ότι η αντίληψη του πραγµατισµού της ACMH την οδήγησε να
προσφέρει µόνο µια µικρής κλίµακας απάντηση στο πρόβληµα των µεγάλων
κινδύνων.
Αυτές οι επικρίσεις υποδηλώνουν κάποιους από τους περιορισµούς του
‘πραγµατιστικού τρόπου’ που υιοθέτησε η ACMH. Όµως το πιο σχετικό στην
τρέχουσα συζήτηση είναι η προσέγγιση που πάρθηκε από την επιτροπή στις δίδυµες
έγνοιες αυτού του κεφαλαίου – την ‘εµπειρογνωµοσύνη’ και την ‘ιδιότητα του
πολίτη’.
Αναµφίβολα το πρώτο ορίστηκε µε κάποιο ευρύτερο τρόπο από εκείνους που
συναντήθηκαν στους προηγούµενους τρόπους πολιτικής, δηλαδή µε δυνατότερη
έµφαση στην ‘πρακτική εµπειρία’ από την τεχνική αιτιολόγηση. Εν τούτοις, αυτό το
εύρος βασίστηκε πάνω σε επαγγελµατικές κρίσεις παρά σε εµπειρίες πολιτών σε
σχέση µε την πετροχηµική ασφάλεια. Αυτές οι εµπειρίες και οι ερµηνείες θα είναι το
κεντρικό θέµα στο επόµενο κεφάλαιό µας. Παρόµοια, η προσέγγιση στη συµµετοχή –
ενώ ήταν περισσότερο φιλελεύθερη από αυτή που βρέθηκε µέσα στον τρόπο των
‘εµπειρογνωµόνων’ – περιορίστηκε σε επαγγελµατικές και ‘αναγνωρισµένες’ οµάδες
παρά σε αυτούς που ζούσαν γύρω από υψηλού κινδύνου τοποθεσίες. Επίσης µε αυτό
τον τρόπο, οι παραδοχές της επιτροπής για τα ‘όρια του πραγµατισµού’ θα
µπορούσαν να περάσουν απρόκλητες.
Υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές µεταξύ του ‘πραγµατιστικού’ τρόπου και των δυο
προηγούµενων. Όµως στα πλαίσια των ενδιαφερόντων µας σ’ αυτό το βιβλίο οι
διαφορές δεν είναι σχεδόν τόσο µεγάλες όσο οι οµοιότητες. Αντίθετα, όπως στις
άλλες δυο περιπτώσεις, µπορούµε να δούµε ένα παράδειγµα πολιτικής του
διαφωτισµού σε λειτουργία: ένα παράδειγµα που περιορίζει την ‘εµπειρογνωµοσύνη’
σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές οµάδες και τονίζει την τεχνική επιχειρηµατολογία
παρά εναλλακτικές µορφές ανάλυσης και έκφρασης.
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∆ηµόσιες πολιτικές για το περιβάλλον – συζήτηση
Αυτό το κεφάλαιο έχει τονίσει την περιβαλλοντική άσκηση πολιτικής σαν µια
σηµαντική περιοχή των ενδιαφερόντων των πολιτών για την τεχνολογική πρόοδο.
Παρά τους δόκιµους περιορισµούς της επιστήµης όπως συζητήθηκαν στο προηγούµενο
κεφάλαιο, βρήκαµε ότι και οι τρεις τρόποι πολιτικής έχουν στηριχθεί πάνω στην
επιστήµη σαν µια σηµαντική πηγή νοµιµοποίησης.
Πιο βασικά είτε πραγµατιστικές συναλλαγές της ACMH, είτε στη λειτουργία των
επιτροπών των ‘εµπειρογνωµόνων’ ή των δήθεν ‘δηµοκρατικών’ (ή ‘συµµετοχικών’)
προσεγγίσεων, η επιστηµονική ανάλυση παρουσιάστηκε σαν ο ‘πυρήνας’ των
θεµάτων περιβάλλοντος και επικινδυνότητας. Ακόµα και όταν νοµικές ή πολιτικές
προκλήσεις εγείρονται στη διαδικασία αποφάσεων, αυτό το νεωτεριστικό σύνολο
των παραδοχών ακόµα φαίνεται να λειτουργεί. Εν τω µεταξύ, ο όγκος του
πληθυσµού έχει ελαττωθεί σε µια αισθητά ‘παθητική’ κατάσταση – σαν µάρτυρες
παρά σαν ενεργά συµµετέχοντα µέλη. Στην καλύτερη περίπτωση, η βασική έννοια
πολιτικής υπήρξε ότι το κοινό (µέσω των αντιπροσώπων του) είναι οι ένορκοι για τη
λήψη µιας απόφασης αλλά και ότι οι εµπειρογνώµονες είναι µοναδικά ικανοί στο να
συνθέσουν τις ενδείξεις για θεώρηση και να προετοιµάσουν το έδαφος και τις
παραµέτρους µέσα από τις οποίες οι περιβαλλοντικές αποφάσεις λαµβάνονται.
Φυσικά, η παρουσίαση των θεµάτων επικινδυνότητας σαν τεχνικά στη φύση τους έχει
υπηρετήσει σαν µια σηµαντική νοµιµοποίηση γι’ αυτή την πολύ περιορισµένη ιδέα
της ιδιότητας του πολίτη. Το κοινό είναι ‘αδαές’ και, εποµένως, µπορούν νόµιµα να
αποκλειστούν από την άσκηση επιρροής.
Όµως, κάποια γενικά προβλήµατα έχουν επίσης παρατηρηθεί µε αυτές τις πολιτικές
απαντήσεις. Οι επιτροπές εµπειρογνωµόνων δέχονται επιθέσεις για τους αµφίβολους
ισχυρισµούς τους για ‘ανώτερη εµπειρογνωµοσύνη’ και για την περιορισµένη βάση
τους για συµµετοχή. Αυτές οι κριτικές ως επί το πλείστον έχουν αναπτυχθεί στις
ΗΠΑ αλλά έχουν επίσης βρει απήχηση στο Ενωµένο Βασίλειο – για παράδειγµα στις
περιπτώσεις της BSE ή του 2,4,5-Τ. Ο αποκαλούµενος ‘δηµοκρατικός’ τρόπος έχει
υποστεί πιθανόν ίση κριτική στις ΗΠΑ από τότε που ‘οι δηµόσιες συζητήσεις’ έχουν
γίνει συνώνυµες µε τη φιλονικία, την καθυστέρηση και την πολιτική
αναποτελεσµατικότητα.
Αυτές οι προσεγγίσεις συγκρίθηκαν τότε µε το ‘πραγµατιστικό’ τρόπο που φαίνεται
χαρακτηριστικά Βρετανικός από την έµφασή του για επαγγελµατικές αποφάσεις,
οµοφωνία και λειτουργικότητα. Όµως, αυτός ο τρόπος µπορεί να περιορίσει την
δηµόσια συζήτηση και την θεώρηση εναλλακτικών πολιτικών. Επίσης φαίνεται να
υπάρχουν προβλήµατα διατήρησης της αξιοπιστίας όταν κρίσιµες ερωτήσεις γίνονται
για τα όρια του πραγµατισµού. Μ’ αυτή την έννοια, ο πραγµατιστικός τρόπος µπορεί
να είναι ο ασθενέστερος από τους τρεις στο να προσφέρει µια συνεπή νοµιµοποίηση
των συµπερασµάτων του – το ‘εµπιστευθείτε µας’ µπορεί να φαίνεται σαν µια
ανεπαρκής δικαιολογία στο τρέχον κλίµα του περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και
της κοινωνικής πρόκλησης. Σαν τέτοιος πραγµατιστικός τρόπος µπορεί να
αντικατοπτρίσει µια προηγούµενη και πιο ήρεµη εποχή πολιτικών αποφάσεων.
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Συνοψίζοντας και οι τρεις τρόποι είναι υπό αµφισβήτηση για λόγους που σχετίζονται
πολύ µε τα επιχειρήµατα των Beck και Giddens. Και οι τρεις αγωνίζονται να
διατηρήσουν την αξιοπιστία για τα βασικά τους µοντέλα της επιστηµονικής
εµπειρογνωµοσύνης και ‘ιδιότητας του πολίτη’.
Φυσικά, οι τεχνικές παρουσιάσεις εξαρτώνται, επίσης, και από τους πόρους και την
επιρροή συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων – µόνο όσοι έχουν την οργανωτική
βάση, τα οικονοµικά και την αυτοπεποίθηση είναι, γενικά, σε θέση να
συµµετάσχουν. Με αυτή την έννοια, οι τεχνικές ανταλλαγές εξαρτώνται µόνο από
µία περιορισµένη σειρά από κοινωνικές προοπτικές. Το κρίσιµο σηµείο, εδώ, είναι
ότι τα ερωτήµατα για την ‘εµπειρογνωµοσύνη’ και τη ‘δηµοκρατία’ δεν είναι
ανεξάρτητα αλλά αλληλένδετα. Κάθε προσπάθεια εκδηµοκρατισµού της πολιτικής
διαδικασίας, η οποία θα αφήνει ζητήµατα ‘γνώσης’ χωρίς πρόκληση, θα αποδειχθεί
αδιαµφισβήτητα εξαιρετικά περιορισµένη – όπως το δείχνει καλά η περίπτωση των
Ηνωµένων Πολιτειών.
Οι ‘επιστηµο-κεντρικές’ εκδοχές πολιτικών θεµάτων εξακολουθούν να ασκούν
µεγάλη επιρροή παρά τους περιορισµούς που περιγράφονται εδώ – περιορισµοί τόσο
σε επίπεδο δοµικής αβεβαιότητας όσο και σχετικοί µε προβλήµατα δηµόσιας
νοµιµοποίησης. Φαίνεται, επίσης, ότι αιτήσεις για περισσότερη δηµοκρατία θα έχουν
µόνο περιορισµένο αντίκτυπο αν δεν υπολογίσουν την επιρροή των τεχνικών
εµπειρογνωµόνων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εξασφαλίζοντας στο κοινό
‘καλές θέσεις’ για την παρακολούθηση των πολιτικών αντιπαραθέσεων, µπορεί να
έχει κάποια αξία για την κοινωνική ισότητα και βιωσιµότητα. Όµως, µια πιο
ριζοσπαστική επανεκτίµηση θα εξέταζε τις γνώσεις και ερµηνείες που κατέχουν
οµάδες πολιτών, κάτι που δεν ταιριάζει επί του παρόντος στην πολιτική διαδικασία.
Θα ξεκινήσουµε την θεώρηση αυτών στο επόµενο κεφάλαιο.
Εν τω µεταξύ, η ‘ιδιότητα του πολίτη’ προς το παρόν ενεργοποιείται µόνο όταν οι
‘εµπειρογνώµονες’ έχουν θέσει την περιβαλλοντική ηµερήσια διάταξη. Τώρα, είναι
αρκετά ξεκάθαρο ότι η επιστηµονική κατάρτιση έχει ένα καίριο ρόλο να παίξει σε
αυτά τα ζητήµατα – αλλά χρειάζεται επίσης να ανασυγκροτήσουµε την αντίληψη µας
για την σχέση επιστήµης-πολιτών, έτσι ώστε να αναγνωρίσουµε την πιθανότητα για
ευρύτερες πηγές γνώσης και κατανόησης. Μέρος αυτής της ανασυγκρότησης πρέπει
επίσης να περιλαµβάνει την επίγνωση των κοινωνικών και θεσµικών παραδοχών
πάνω στις οποίες βασίζονται αυτονόητα οι επιστηµονικές προτάσεις σε αυτό τον
τοµέα.
Σε πιο αρνητική βάση, υπάρχει µία ένδειξη από αυτήν την ανασκόπηση, ότι αυτές οι
αλλαγές φαίνονται απαραίτητες µπροστά στο τρέχων δηµόσιο ενδιαφέρον για τα
ζητήµατα επικινδυνότητας και περιβάλλοντος. Όπως δείχνουν όλα τα παραδείγµατα
εδώ, τα αρχικά συγκεκριµένα ερωτήµατα για την επικινδυνότητα και την ασφάλεια
µετατράπηκαν τώρα σε προκλήσεις για τις τεχνικές και θεσµικές δοµές που τα
υποστηρίζουν. Κάποιες από αυτές τις αντιδράσεις των πολιτών θα φανούν στο
επόµενο κεφάλαιο όπου η περίπτωση µεγάλων κινδύνων ατυχηµάτων, θα διερευνηθεί
από µία ρητά ‘προσανατολισµένη προς τους πολίτες’ προοπτική. Τι προκλήσεις
αναδύονται τότε στις νεωτεριστικές παραδοχές της πολιτικής διαδικασίας;
Προκειµένου να αντιµετωπίσουµε αυτό το ερώτηµα, πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να
ανατρέψουµε το ορθόδοξο µοντέλο των σχέσεων επιστήµης-κοινού. Αντί να
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δεχόµαστε την ‘επιστηµο-κεντρική’ προσέγγιση – ξεκινώντας δηλαδή µε τις
παραδοχές που είναι εµφυτευµένες στις τρέχουσες επίσηµες και επιστηµονικές
πρακτικές – είναι ανάγκη να ξεκινήσουµε µε τους πολίτες και την δική τους αντίληψη
για τα ζητήµατα επικινδυνότητας και περιβάλλοντος. Έτσι, στα επόµενα δύο
κεφάλαια θα θέσουµε επί τάπητος την γενική περιγραφή της επιστηµονικής
επικοινωνίας. Τι προκύπτει, τότε, όταν η αναλυτική οπτική προέρχεται όχι από
ισχυρούς κοινωνικούς θεσµούς, αλλά αντίθετα από την ποικιλότητα των δηµόσιων
οµάδων, που επί του παρόντος είναι οι µάρτυρες της περιβαλλοντικής
αντιπαράθεσης;
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