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Για να προσπαθήσει να καταλάβει κανείς την εµπειρία κάποιου άλλου είναι
απαραίτητο να αποσυναρµολογήσει τον κόσµο σαν να τον έβλεπε από τη
δικιά του µεριά µέσα στον κόσµο κάποιου και να τον ξανασυναρµολογήσει
σαν να τον έβλεπε από τη θέση του άλλου. Για παράδειγµα, για να καταλάβει
µια δεδοµένη επιλογή που κάνει ένας άλλος, πρέπει κανείς να αντικρίσει στη
φαντασία του την έλλειψη επιλογών την οποία ίσως αντιµετωπίσει και να τον
αρνηθεί … Ο κόσµος πρέπει να αποσυναρµολογηθεί και να
ξανασυναρµολογηθεί µε σκοπό να καταλάβει κανείς, όµως αδέξια, την
εµπειρία ενός άλλου … Η υποκειµενικότητα του άλλου δεν αποτελεί απλά
µια διαφορετική εσωτερική στάση στα ίδια εξωτερικά γεγονότα. Ο
αστερισµός των γεγονότων, του οποίου αυτός είναι το κέντρο είναι
διαφορετικός.1
Το προηγούµενο κεφάλαιο εξέτασε µια σειρά από ‘επιστηµο-κεντρικές’ και
αναλογικές εκδοχές περιβαλλοντικής άσκησης πολιτικής σηµειώνοντας ότι ακόµα κι
εντός των πιο ‘δηµοκρατικών’ τρόπων πολιτικής οι πολίτες ακόµα θεωρούνται ότι
στερούνται νόµιµης εµπειρογνωµοσύνης. Αντί γι’ αυτό, το ευρύτερο κοινό θεωρείτο
να είναι µια παθητική παρά µια ενεργητική δύναµη – σαν µάρτυρες σε µια σειρά
διαφωνιών παρά σαν πραγµατικοί συµµετέχοντες. Έτσι, το ερώτηµα του πώς ορίζεται
η ‘νόµιµη’ γνώση έχει σηµαντικές συνέπειες για τη δηµοκρατική ανάµειξη οµάδων
πολιτών σε αυτήν την κρίσιµη περιοχή της άσκησης πολιτικής.
Μια άµεση αντίρρηση σε αυτήν την κατεύθυνση του επιχειρήµατος µπορεί να ήταν
να υποδείξει κανείς τον αριθµό των βηµάτων που έχουν αναληφθεί πρόσφατα για να
‘διαδοθούν’ επιστηµονικές πληροφορίες στο γενικό κοινό. Ιδίως µέσω των Μ.Μ.Ε.,
αλλά επίσης µέσω περισσότερο τοπικών πρωτοβουλιών (του τύπου που σύντοµα θα
συζητηθεί σε αυτό το κεφάλαιο), γίνονται προσπάθειες να βελτιωθεί η δηµόσια
κατανόηση τεχνικών θεµάτων. Μια έντονη σύσταση σε αυτή την προσπάθεια έγινε
στην έκθεση της Βασιλικής Εταιρίας του 1985:
Το πιο άµεσο και επείγον µήνυµά µας είναι για τους επιστήµονες µάθετε να
επικοινωνείτε µε το κοινό, να είστε πρόθυµοι να το κάνετε, πραγµατικά
θεωρείστε το ως καθήκον σας να το κάνετε… Είναι σαφώς µέρος της
επαγγελµατικής ευθύνης του κάθε επιστήµονα να προάγει τη δηµόσια
κατανόηση της επιστήµης.2
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Μερικές αποδείξεις επιτυχίας αυτής της ‘επαγγελµατικής ευθύνης’ µπορούν να
παρατηρηθούν στη δηµοτικότητα συγκεκριµένων ερµηνειών της επιστήµης και της
τεχνολογίας στα Μ.Μ.Ε. (π.χ. τηλεοπτικά προγράµµατα πάνω στην ‘εκλαϊκευµένη
επιστήµη’) κι επίσης στις πωλήσεις περιοδικών και βιβλίων πάνω σε επιστηµονικά
θέµατα. Σε µια ανασκόπηση της ‘εκλαϊκευµένης επιστήµης’,3 ο Durant παρατηρεί ότι
το βρετανικό τηλεοπτικό πρόγραµµα ‘Ο κόσµος του αύριο’ έχει σηµειώσει υψηλή
ακροαµατικότητα για περίπου δυο δεκαετίες, ότι το περιοδικό New Scientist έχει
εβδοµαδιαίες πωλήσεις πάνω από 100.000 και ότι το βιβλίο A Brief History of Time
του Stephen Hawking’s ήταν στα δέκα πρώτα βιβλία µε καλύτερες πωλήσεις στη
δεκαετία του 1980 στην Αγγλία. Ο Durant συνεχίζει για να προσδιορίσει την
ταυτότητα τεσσάρων διαφορετικών τύπων της εκλαϊκευµένης επιστήµης: την
‘φιλοσοφική επιστήµη’ (τα ‘µεγάλα ερωτήµατα’ για την προέλευση της ζωής και του
σύµπαντος)· την ‘πρακτική επιστήµη’ (η επιστήµη που θα αλλάξει τις ζωές µας)· την
‘πολιτική επιστήµη’ (η επιστήµη που ασχολείται µε επιτακτικά κοινωνικά και
περιβαλλοντικά ζητήµατα)· την ‘παρα-επιστήµη’ (ανορθόδοξη ή ‘αποκλίνουσα’
επιστηµονική σκέψη).
Το φαινόµενο της εκλαϊκευµένης επιστήµης σαφώς δεν µπορεί να αγνοηθεί. Ωστόσο,
σε αυτό το κεφάλαιο θα αρχίσουµε να εξετάζουµε καθηµερινά τεχνικά θέµατα, όχι
από την άποψη των ενθουσιωδών σχολιαστών της επιστήµης, αλλά από εκείνη των
πολιτών σαν µέρος της καθηµερινής ζωής. Εξίσου, το ενδιαφέρον µας θα είναι
µικρότερο για αυτό που ο Durant αναγνωρίζει ως ‘ασυνήθιστη επιστήµη’, όπως τα
παραπάνω και µεγαλύτερο για το εγκόσµιο πρόσωπο της τεχνολογικής ανάπτυξης και
της τεχνικής επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατόν να παρουσιάσουµε µια
εναλλακτική ερµηνεία της συνάφειας και της χρησιµότητας της επιστήµης στο
ευρύτερο κοινό.
Έτσι, αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθεί µε δυο µελέτες οµάδων πολιτών και της σχέσης
τους µε την τεχνική κατανόηση. Στην πρώτη, θα µελετήσουµε κυρίαρχες
προσεγγίσεις της δηµόσιας διάδοσης της πληροφορίας – προσεγγίσεις που
στηρίζονται στη ‘διαφωτιστική’ άποψη. Από µια ανάλυση των εγγενών περιορισµών
µιας τέτοιας προσέγγισης από την άποψη βοήθειας πολιτών σε τεχνικά προβλήµατα,
θα συνεχίσουµε εξετάζοντας µια εναλλακτική ερµηνεία. Αυτή η εναλλακτική
ερµηνεία µετατοπίζεται µακριά από το µοντέλο της ‘δηµόσιας διάδοσης’ και προς την
κατανόηση του χώρου των επιστηµονικών και τεχνικών θεµάτων στην καθηµερινή
ζωή. ∆εν θα γίνει καµιά προσπάθεια στο στάδιο αυτό να ‘τακτοποιήσουµε’ απόψεις
και αποτιµήσεις πολιτών – αντί γι’ αυτό, θα προβληθούν η αφθονία και η
πολυπλοκότητά τους.
Ειδικότερα, αυτό το κεφάλαιο θα αρχίσει µε την εξέταση µιας άσκησης πάνω στη
δηµόσια διάδοση της πληροφορίας. Σε αυτή την περίπτωση, η άσκηση ήταν µια
δραστηριότητα σχετικά µικρής κλίµακας και τοπική, που σκόπευε στην ενηµέρωση
ενός συγκεκριµένου πληθυσµού για τους κινδύνους από κοντινή πετροχηµική
παραγωγή – και για τα σωστά µέτρα που πρέπει να πάρουν οι πολίτες σε περίπτωση
ατυχήµατος ή έκτακτης ανάγκης. Αυτή η δραστηριότητα είχε ζητηθεί να γίνει σε έναν
περιορισµένο αριθµό Ευρωπαϊκών πετροχηµικών τοποθεσιών ως συνέπεια των ‘µεταSeveso’ κανονισµών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (αναφέρθηκαν ήδη στα κεφάλαια 1
και 3). Μέσα από αυτό το παράδειγµα, θα µελετηθούν οι επίσηµες διαδικασίες της
αφοµοίωσης και διανοµής πληροφορίας – ιδίως υπό το φως των µοντέλων της
‘δηµόσιας άγνοιας’ του γενικού κοινού. Ειδικά, θα παρατηρηθούν τα όρια της
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‘ενθουσιώδους διάδοσης’. Μετά θα συνεχίσουµε να µελετήσουµε µια εναλλακτική
άποψη των σχέσεων πολίτη-επιστήµης.
Ο CIMAH και η παροχή πληροφόρησης για µείζονες κινδύνους:
η περιπτωσιακή µελέτης Carrington
Όπως παρατηρήθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, η ανάπτυξη από την Βρετανική
ACMH (Συµβουλευτική Επιτροπή για τους µείζονες Κινδύνους) ενός ρυθµιστικού
συστήµατος για τον έλεγχο των ατυχηµάτων υψηλών κινδύνων ξεπεράστηκε (αλλά εν
µέρει επίσης αφοµοιώθηκε) από τις νοµοθετικές εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Κοινότητας µετά το ατύχηµα στο Seveso το 1976. Όπως συζητήθηκε στο Κεφάλαιο 1
συνοπτικά στην τρίτη από τις ‘σύγχρονες ιστορίες’, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1982
υιοθέτησε µια οδηγία για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων υψηλού κινδύνου.
Ένα άρθρο αυτής της οδηγίας – η οποία ακολούθως µεταφράστηκε σε Βρετανικός
Έλεγχος των Βιοµηχανικών Ατυχηµάτων Υψηλού Κινδύνου (CIMAH) το 1984 –
καθόρισε µια απαίτηση ‘δηµόσιας ενηµέρωσης’. Έτσι, για πρώτη φορά, η ενηµέρωση
για τοπικούς κινδύνους θα διανεµόταν σε ένα (µάλλον περιορισµένο) µέρος ‘κοινού’.
Όπως στο Κεφάλαιο 1, πρότεινε παρά τη βιοµηχανική ανησυχία ότι αυτή η άσκηση
θα δηµιουργούσε ίσως πανικό, η ανταπόκριση του κοινού φάνηκε να είναι πολύ
χαµηλών τόνων. Τα διαθέσιµα στοιχεία (µολονότι είναι ανεπαρκή) υποδηλώνουν
επίσης µόνον µια µέτρια ανάληψη της σχετικής ενηµέρωσης.
Αυτό το κεφάλαιο σκοπεύει να ακολουθήσει αυτό το µάλλον µη υποσχόµενο
παράδειγµα θεωρώντας τα ζητήµατα της δηµόσιας διάδοσης τα οποία αναδύονται.
Έχοντας θεωρήσει τις δυνατότητες για βελτίωση των ασκήσεων πληροφόρησης οι
οποίες εµπίπτουν στο κυρίαρχο επιστηµο-κεντρικό παράδειγµα, τότε θα ρίξουµε µια
προσεκτικότερη µατιά στην άποψη των τοπικών πολιτών για αυτά τα θέµατα.
Πράττοντας αυτό, θα κινηθούµε επίσης πέραν των εξηγήσεων της δηµόσιας
ανταπόκρισης µέσον της δηµόσιας άγνοιας (ή της δηµόσιας απάθειας) και θα
θεωρήσουµε µια εναλλακτική ανάλυση της κατάστασης – µια ανάλυση η οποία
προτείνει ένα µάλλον διαφορετικό παράδειγµα των σχέσεων πολίτη-επιστήµης.
Η περιπτωσιακή µελέτη που επιλέχθηκε για το πρώτο µέρος αυτής της ανάλυσης
είναι το πετροχηµικό συγκρότηµα Carrington στο Ευρύτερο Manchester, στην
Βορειοδυτική Αγγλία.4 Αυτή η τοποθεσία στεγάζει µια σηµαντική ποσότητα
επικίνδυνων υλικών – συµπεριλαµβανοµένων φυσικού αερίου, εύφλεκτων αερίων και
υγρών, και τοξικών ουσιών όπως το χλώριο. Υπό την Βρετανική εκδοχή της Οδηγίας
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας για το Seveso, το συγκρότηµα Carrington
ορίστηκε ως τοποθεσία ‘ανώτατης βαθµίδας’. Τρεις εγκαταστάσεις καλύφθηκαν από
τις νέες ρυθµίσεις – η Shell Chemicals UK Limited, η North West Gas και η British
Gas. Κάθε µια έπρεπε να ικανοποιήσει έναν αριθµό απαιτήσεων –
συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής υποθέσεων ασφαλείας και της προετοιµασίας
ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης εκτός τοποθεσίας. Το κύριο ενδιαφέρον σ’ αυτό το
κεφάλαιο, όµως, επικεντρώνεται πάνω στο Άρθρο 8 της αρχικής Ευρωπαϊκής
οδηγίας:
Τα κράτη µέλη θα διασφαλίσουν ότι τα άτοµα που υπόκεινται σε επιδράσεις
από ατύχηµα υψηλού κινδύνου προερχόµενο από µια δηλωµένη βιοµηχανική
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δραστηριότητα ... ενηµερώνονται µε κατάλληλο τρόπο πάνω στα µέτρα
ασφαλείας και στην υιοθέτηση σωστής συµπεριφοράς σε περίπτωση κάποιου
ατυχήµατος.5
Οι Βρετανικές ρυθµίσεις του CIMAH κατέστησαν αυτό το άρθρο, κατά κάποιο
τρόπο, πιο εξειδικευµένο. Η ρύθµιση 12 του CIMAH απαιτούσε ότι τα άτοµα που
ζούσαν µέσα στην περιοχή των τοποθεσιών ανώτατης βαθµίδας (όπως ορίστηκαν από
τα επίπεδα καταγραφής του τύπου που συζητήθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο)
πρέπει να ενηµερώνονται από την βιοµηχανία ή τις τοπικές αρχές στα εξής:
•
•
•

ότι η βιοµηχανική δραστηριότητα είναι µια δραστηριότητα η οποία έχει
γνωστοποιηθεί στον διευθυντή Υγείας και Ασφάλειας·
στη φύση του ατυχήµατος υψηλού κινδύνου·
στα µέτρα ασφαλείας και στην υιοθέτηση του σωστού τρόπου συµπεριφοράς σε
περίπτωση µείζονος ατυχήµατος.

Αυτό ήταν, εποµένως, µια πολύ εξειδικευµένη άσκηση στην δηµόσια παροχή
πληροφόρησης. Παρ’ όλα αυτά, εξυπηρετεί ως ένα εξαίρετο παράδειγµα σε
λειτουργία του µοντέλου διάδοσης ‘από πάνω προς τα κάτω’.
Το πρώτο ερώτηµα το οποίο οποιαδήποτε άσκηση διάδοσης χρειάζεται να εξετάσει
είναι ποιο κοινό έχει ανάγκη ‘πληροφόρησης’ – σ’ αυτή την περίπτωση, πόσο µεγάλη
έκταση γύρω από την περιοχή της τοποθεσίας Carrington θα πρέπει να καθοριστεί ως
‘Ζώνη ∆ηµόσιας πληροφόρησης’ (PIZ); Σε τεχνικούς όρους, αυτή η εξειδίκευση είναι
κατά πολύ προβληµατική· υπάρχουν σηµαντικές αβεβαιότητες που περιβάλουν την
συµπεριφορά, για παράδειγµα, ορισµένων αερίων σε εκποµπές µεγάλης κλίµακας.
Στο συµβάν αυτό, και συµβαδίζοντας µε τις πρακτικές αλλού στην Βρετανία, η PIZ
καθιερώθηκε στην βάσει της προϋπάρχουσας Απόστασης των Συµβολαίων του ΗSΕ
– µια ζώνη γύρω από ορισµένες επικίνδυνες εγκαταστάσεις που σχηµατίσθηκε για
σκοπούς σχεδιασµού. ∆εν δόθηκε καµία επίσηµη εξήγηση γι’ αυτή την διοικητική
επιλογή στα τοπικά νοικοκυριά.
Η µορφή της διάδοσης της πληροφόρησης είναι σαφώς σηµαντική για την επιτυχία
οποιασδήποτε άσκησης. Σ’ αυτή την περίπτωση – και πάλι από κοινού µε τις
Βρετανικές πρακτικές αλλού – µοιράστηκε ένα φυλλάδιο σε κάθε σπίτι στη PIZ. Τα
περιεχόµενα αυτού είχαν συµφωνηθεί µεταξύ των τριών εµπλεκόµενων εταιριών και
των τοπικών αρχών – αν και αυτό το ίδιο το φυλλάδιο στάλθηκε υπό την αιγίδα της
Μητροπολιτικής Επαρχίας του Trafford.
Το πληροφοριακό περιεχόµενο του φυλλαδίου ήταν σύµφωνο µε την απαίτηση του
CIMAH – δείτε Παράρτηµα 1. Όπως µπορεί να φανεί, το φυλλάδιο καταγράφει τις
τρεις εταιρείες, παραπέµπει στις ρυθµίσεις του CIMAH, ενηµερώνει τους κατοίκους
ότι διαβιούν σε µια περιοχή η οποία ‘µπορεί πιθανόν να επηρεαστεί εάν κάποιο
µείζον ατύχηµα συνέβαινε’, και τους δίνει µια διαδικασία εκτάκτου ανάγκης ‘στο
απίθανο συµβάν’ ενός τέτοιου ατυχήµατος. Αυτή η ‘διαδικασία εκτάκτου ανάγκης’
περιγράφεται ως ακολούθως: ‘Σε µείζον ατύχηµα θα σας συµβουλεύσει η αστυνοµία
για το τι θα πρέπει να κάνετε. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να µπείτε µέσα στο σπίτι, να
κλείσετε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και να περιµένετε περαιτέρω οδηγίες’.

76

Αυτή η πληροφόρηση, φυσικά, είναι µόνον µια πολύ γενική ένδειξη της καλύτερης
δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Εξ ορισµού, και δεδοµένης της τεράστιας
κλίµακας των πιθανών σεναρίων ατυχηµάτων (φλεγόµενα σπίτια, τοξικές εκποµπές,
καταστροφή των περιουσιών) και επίσης ‘προσωπικών’ σεναρίων (έξω από τα
µαγαζιά, παίζοντας στα χωράφια, οδηγώντας αυτοκίνητο, παρακολουθώντας στο
σχολείο), µπορεί να εξυπηρετήσει µόνον ως ένας γενικός οδηγός ανταπόκρισης σε
ατυχήµατα. Εκείνοι που διένειµαν τις συµβουλές επέλεξαν να µην ‘δηµιουργήσουν
σύγχυση µε τις εξηγήσεις’ αλλά να παραµείνουν προσκολληµένοι σε µια απλή
οδηγία.
Κατά αυτόν τον τρόπο η άσκηση διάδοσης υπονοείται ότι προσπαθεί να εξαλείψει τις
κοινωνικές και τεχνικές αβεβαιότητες. Η παραδοχή είναι ‘κράτησέ το απλό και το
κοινό θα καταλάβει το µήνυµα ευκολότερα’. Το τεχνικό πλαίσιο αυτού του
µηνύµατος είναι αδιαχώριστο από τις παραδοχές του γύρω από το κοινό που
προσπαθεί να ‘ενηµερώσει’. Η κατασκευή του ‘ακροατηρίου’ παίζει έναν ουσιαστικό
ρόλο στο σχηµατισµό της µορφής και του περιεχοµένου της τεχνικής πληροφόρησης.
Ταυτόχρονα, και τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση, η κατασκευή δεν είναι ανοιχτή
προς συζήτηση µε αυτό το ακροατήριο ούτε δικαιολογείται.
Επιπλέον, το φυλλάδιο παρέχει κάποια σύντοµη πληροφόρηση γύρω από τις
δραστηριότητες στην τοποθεσία και προσφέρει µια διεύθυνση επικοινωνίας (αλλά όχι
κάποιον αριθµό τηλεφώνου). Το έµβληµα της Μητροπολιτικής επαρχίας του Trafford
επιδεικνύεται περίβλεπτα – αλλά σηµειώνεται ότι το φυλλάδιο εκδίδεται ‘εκ µέρους
και κάτω από τις συµβουλές’ τριών εταιρειών. Κάπου αλλού, αναφέρεται ότι
‘λεπτοµερή σχέδια εκτάκτου ανάγκης’ ετοιµάστηκαν ‘σε κάθε τοποθεσία’, µέσω των
τοπικών αρχών και µέσω των υπηρεσιών της πυροσβεστικής, της αστυνοµίας και των
πρώτων βοηθειών. Ζητείται από τον κάτοικο να κρατήσει αυτές τις σηµειώσεις ‘για
σκοπούς µελλοντικής αναφοράς’.
Εποµένως, µε µεγάλη σαφήνεια, η διανοµή αυτού του φυλλαδίου στο συγκρότηµα
Carrington αντιπροσωπεύει µια κατά κάποιο τρόπο χαµηλών τόνων άσκηση για την
δηµόσια διάδοση πληροφοριών. Όµως, µπορούν ήδη να διακριθούν ένας αριθµός
σηµαντικών χαρακτηριστικών:
•

•

•

η διαπραγµάτευση των επιστηµονικών αβεβαιοτήτων µέσα σε αυτού του είδους
την άσκηση τράβηξε ήδη τη συγκεκριµένη προσοχή µας (στο κεφάλαιο 2). Οι
αβεβαιότητες περιβάλλουν σχεδόν κάθε βήµα στην άσκηση της αποτίµησης τον
πιθανοτήτων του κινδύνου και της πρόβλεψης των πραγµατικών σεναρίων
κινδύνου (από ερωτήµατα του πόσοι πολλοί άνθρωποι µπορεί να επηρεαστούν ως
τη συµπεριφορά τοξικών και εύφλεκτων ουσιών σε πραγµατικά ατυχήµατα). ∆εν
παρουσιάζεται καµία υπόδειξη αυτής της αβεβαιότητας στο φυλλάδιο. Αντίθετα
απεικονίζεται σαν κόσµος ισχυρής γνώσης (και ισχυρού κύρους)·
δεν δίνεται καµία πραγµατική πληροφόρηση γύρω από τη λογική της διαδικασίας
εκτάκτου ανάγκης (ούτε για την επιλογή της ΡΙΖ ούτε για την συνεργασία µεταξύ
βιοµηχανίας και τοπικών αρχών) – υποτίθεται ότι αυτοί που παρέχουν το µήνυµα
µεταφέρουν αρκετή τοπική αξιοπιστία ώστε το µήνυµά τους να γίνει πιστευτό
απλά χωρίς κανένα ερώτηµα·
ο συνολικός τόνος του φυλλαδίου φαίνεται να σχεδιάζεται ώστε να εξασφαλίσει
τον καθησυχασµό και να νοµιµοποιήσει επίσης τις αρχές των βιοµηχανικών
λειτουργών·
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•

παρά την κατά πολύ τοπική και ειδική φύση αυτής της άσκησης, δεν υπάρχει
καµία διακριτή προσπάθεια για την ενθάρρυνση µιας συζήτησης µε κατοίκους
ούτε βέβαια για την αποτίµηση της υπάρχουσας γνώσης της τοποθεσίας ή των
λειτουργιών της. Αντίθετα, η συζήτηση περιορίστηκε σε έναν περιορισµένο
αριθµό ‘επίσηµων’ φορέων. Το υπονοούµενο µοντέλο του τοπικού κοινού ήταν
εκείνο της άγνοιας. Αποτελούν τους δέκτες της επιλεκτικά διαχειριζόµενης
πληροφόρησης.

Συνολικά, αυτή η άσκηση προσφέρει µια σαφή περίπτωση ενός µοντέλου σε
λειτουργία ‘από πάνω προς τα κάτω’. Οι επιστηµονικές πολυπλοκότητες και
αβεβαιότητες φιλτράρονται µε µια ‘σαφή και απλή’ µορφή έτσι ώστε να αποφευχθεί
η τοπική σύγχυση ή ο µη αναγκαίος πανικός. Τα ’γεγονότα’ λοιπόν παρουσιάζονται
κατά έναν επιτακτικό τρόπο – υποστηριζόµενα από την κοινωνική νοµιµότητα των
βιοµηχανικών λειτουργών µαζί µε τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες εκτάκτου
ανάγκης. ∆εν δίνεται καµία ενθάρρυνση για δηµόσια συζήτηση ή απλή συζήτηση.
Ούτε υπάρχει καµία πρόταση ως προς το ότι οι τοπικές απόψεις, γνώµες ή
αποτιµήσεις θα είναι χρήσιµες. Το µοντέλο είναι ένα µοντέλο πληροφόρησης παρά
ενδυνάµωσης του κοινού. Σε µια τέτοια άσκηση, οι κάτοικοι είναι στην
πραγµατικότητα µάρτυρες παρά συµµέτοχοι.6
Αυτή η άποψη ενισχύεται από την αρχική εξέταση του φυλλαδίου των ρυθµιστικών
ζητηµάτων (‘Ο Έλεγχος των ρυθµίσεων για τούς κινδύνους των βιοµηχανικών
µεγάλων ατυχηµάτων του 1984 µας υποχρεώνει να σας ενηµερώσουµε ότι ...’).
Ουσιαστικά, αυτό γίνεται για να εδραιωθεί η συµµόρφωση µε τις νοµικές
υποχρεώσεις – και, µε υπονοούµενο τρόπο, να εδραιωθεί η πεποίθηση ότι τίποτε δεν
άλλαξε στην τοποθεσία. Για τους περισσότερους πολίτες, όµως, αυτή η πληροφόρηση
στην ουσία θα είναι άνευ σηµασίας. Αναµένεται κατά κάποιο τρόπο να την
απορροφήσουν ακόµα κι αν δεν τους κάνει καµία αίσθηση.
Ποια είναι λοιπόν η δηµόσια ανταπόκριση σε αυτή την άσκηση; Πριν να µπορέσουµε
να ασχοληθούµε µε αυτό, πρέπει να γνωρίζουµε λίγα περισσότερα για το ‘κοινό’ στο
ερώτηµα.
Όπως περιγράφηκε από τον Jupp, η περιοχή Carrington εµπλέκεται από µακρόν
χρόνων (πάνω από πενήντα χρόνια) στην χηµική βιοµηχανία. Πράγµατι, πολλοί από
τους γειτονικούς κατοίκους µετακινήθηκαν εκεί για να βρουν εργασία σε αυτό τον
τοµέα. Ίσως εξαιτίας του µεγέθους µόνο της τοποθεσίας, να εκφράστηκαν
αναπόφευκτα ανησυχίες γύρω από την ασφάλεια – αν και έλαβαν χώρα ελάχιστα
σοβαρά ατυχήµατα. Όµως, ένα περιστατικό παραµένει στο µυαλό τουλάχιστον των
γηραιότερων κατοίκων – µια έκρηξη στα µέσα της δεκαετίας του 1950 κατά την
οποία δυο εργάτες της Shell σκοτώθηκαν.7 Πιο πρόσφατα, σηµειώθηκε µια σειρά από
παροχές στην τοποθεσία – αύξηση του τοπικού ενδιαφέροντος γύρω από την
απασχόληση κατά τη διάρκεια µιας περιόδου όπου οι εναλλακτικές πηγές εργασίας
είναι δύσκολο να βρεθούν.
Από την άποψη των δυνατοτήτων στέγασης, η περιοχή είναι λογικά ανάµικτη. Οι
περιοχές Partington και Carrington υπήρχαν ως µικρές αγροτικές κοινότητες πριν την
κατασκευή της τοποθεσίας – και η περιοχή ακόµα προσφέρει έναν συνδυασµό ηµιαγροτικού και υψηλά βιοµηχανικού τύπου. Τα σπίτια του Συµβουλίου κτίστηκαν
ακολούθως για τους εργαζόµενους της Shell στο Carrington. Τα σπίτια του
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Συµβουλίου κτίστηκαν επίσης σε περιοχές κοντά στην περιοχή του Partington – µια
απόφαση σχεδιασµού η οποία θα φαινόταν λιγότερο άµεση σήµερα. Τα κοντινά
Flixton και Sale είναι περιοχές περισσότερο µεσοαστικές σε χαραχτήρα – µε τα
ιδιωτικά σπίτια να αποτελούν τον κανόνα.
Αυτή η ετερογένεια – και το µέγεθος επίσης του συγκροτήµατος – καθιστά δύσκολο
να προσδιορίσουµε την απλή ‘κοινότητα του Carrington’ και, συνεπώς, ένα απλό
‘ακροατήριο’ για επικοινωνία. Αυτή η ποικιλία του κοινού φαίνεται να είναι
σηµαντικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνικής µας δοµής – όπως πράγµατι
ισχυρίζονται οι Beck και Giddens.8 Επιπλέον, η επικρατούσα παραδοχή µέσα στην
στρατηγική επικοινωνίας είναι αυτή της οµογενούς µάζας. Μια τυποποιηµένη
προσέγγιση υιοθετήθηκε – κυρίως από τη στιγµή που αυτό το συγκεκριµένο
φυλλάδιο ακολουθεί µια πολλή παρόµοια µορφή προς άλλα φυλλάδια που
σχεδιάστηκαν και διανεµήθηκαν σε άλλες επικίνδυνες ζώνες.9
Για να µετρηθεί η δηµόσια αντίδραση σε αυτή την άσκηση, µια έρευνα σε µορφή
ερωτηµατολογίου διεξήχθη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το 1987.Η έρευνα
βασίστηκε σε ένα τυχαίο δείγµα 201 ατόµων – κατοίκων του Carrington, του
Partington και ενός µέρος του Flixton. Οι κάτοικοι του Flixton που έµεναν έξω απ’
την PIZ (αλλά παρόλα αυτά κοντά στο συγκρότηµα)χρησιµοποιήθηκαν σαν σηµείο
σύγκρισης.
Σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι ανάγκη να συνοψιστεί όλο το ερευνητικό πρόγραµµα.
Αντί για αυτό µπορούν να δοθούν 2 πίνακες από την περιγραφή του Jupp.
Στο πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου, οι κάτοικοι και από την PIZ και από το
Flixton ρωτήθηκαν:’Αν υπήρχε ένα ατύχηµα ή µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης
στην τοποθεσία – εσείς πως θα ξέρατε ότι συµβαίνει;’. Ο πίνακας 4.1 δίνει τις
απαντήσεις σε αυτό το ερώτηµα.
Πίνακας 4.1: Ερώτηση 12: Αν υπήρχε ένα ατύχηµα ή µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην
τοποθεσία – πως θα ξέρατε ότι συµβαίνει;
Απάντηση
Άκουγα/ έβλεπα την έκρηξη/ πυρκαγιά
Άκουγα τις σειρήνες στην τοποθεσία
Άκουγα/ έβλεπα τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών
Θα ενηµερωνόµουν από την αστυνοµία.
Ραδιόφωνο/ τηλεόραση/ εφηµερίδες
Ρίψη φωτοβολίδας (στη SHELL)
Αν είχε ¨προσβληθεί¨ το σπίτι µας
∆ε θα το µάθαινα
Άλλη
∆εν ξέρω
Σύνολο Ερωτηθέντων
Πηγή:βασισµένη στον Jupp. σελ.179
Σηµείωση:ερωτήσεις κωδικοποιηµένες από τον Jupp.

PIZ
41 (40%)
28 (28%)
13 (13%)
22 (22%)
4 (4%)
3 (3%)
9 (9%)
3 (3%)
5 (5%)
102

Flixton
26 (43%)
13 (22%)
18 (30%)
4 (7%)
8 (13%)
3 (5%)
2 (3%)
6 (10%)
3 (5%)
60

Όπως βλέπουµε στον πίνακα. ανάµεσα σε αυτούς που έλαβαν το φυλλάδιο η πιο
κοινή απάντηση ήταν (40% των ερωτηθέντων)ότι θα άκουγαν ή θα έβλεπαν την
έκρηξη ή την πυρκαγιά. Αυτό φαίνεται να ταιριάζει µε την έννοια ενός ατυχήµατος/
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καταστάσεως έκτακτης ανάγκης το οποίο παίρνει τη µορφή µιας δραµατικής έκρηξης
– σε συνήθη αναλογία µε εκείνη µιας βόµβας. Όµως σε ακραία περίπτωση ένα
περιστατικό θα µπορούσε να πάρει τη µορφή εκποµπής αερίων το οποίο δεν έχει
οπτική ή ηχητική προειδοποίηση συνδεδεµένη µε αυτό. Η δεύτερη πιο κοινή
απάντηση από αυτόν στην PIZ ήταν ότι θα άκουγαν τις σειρήνες στην τοποθεσία –
µια εξίσου προβληµατική παραδοχή είναι ότι ένα τέτοιο σύστηµα είχε απορριφθεί ως
προειδοποιητικό σύστηµα(κυρίως λόγω της µεγάλης πιθανότητας κινδύνου σύγχυσης
µε πλοία στο γειτονικό κανάλι).Για αυτό το λόγο, οι απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση
προτείνουν κάποια διαφορά µε τις ‘επίσηµες’ οδηγίες.
Σε µια δεύτερη ερώτηση, οι ντόπιοι ρωτήθηκαν για την πιθανή τους αντίδραση σε ένα
ατύχηµα ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην τοποθεσία. Οι απαντήσεις δίνονται
στον πίνακα 4.2
Πίνακας 4.2:Ερώτηση 13:Αν µαθαίνατε ότι υπήρχε ένα ατύχηµα ή µια κατάσταση
έκτακτης ανάγκης τι θα κάνατε;
Απάντηση
Θα έβγαινα έξω.
29
Θα έµενα µέσα
20
Θα έκλεινα πόρτες/ παράθυρα
17
Εξαρτάται από το ατύχηµα.
10
Θα περίµενα πληροφορίες από την αστυνοµία.
9
Θα τηλεφωνούσα στην αστυνοµία.
6
Θα έβλεπα αν µπορούσα να βοηθήσω.
6
Θα αποµακρυνόµουν.
3
∆ε θα έκανα τίποτα.
6
Θα εκκένωνα την τοποθεσία αν µου το ζητούσαν.
4
Θα έµενα εκεί που βρισκόµουν.
4
Θα φρόντιζα την ασφάλεια της οικογένειας.
6
Τίποτα – δεν υπάρχει λόγος
2
Άλλη απάντηση
6
∆εν ξέρω
7
Σύνολο Ερωτηθέντων
102
Πηγή:βασισµένη στον Jupp, σελ.183.
Σηµείωση:απαντήσεις κωδικοποιηµένες από τον Jupp.

PIZ
(28%)
(20%)
(17%)
(10%)
(9%)
(6%)
(6%)
(3%)
(6%)
(4%)
(4%)
(6%)
(2%)
(6%)
(7%)

9
5
4
10
8
4
4
6
3
4
3
1
3
7
5
60

Flixton
(15%)
(8%)
(7%)
(17%)
(13%)
(7%)
(7%)
(10%)
(5%)
(7%)
(5%)
(2%)
(5%)
(12%)
(8%)

Πάνω από ένα τέταρτο των κατοίκων δήλωσε την πρόθεσή του να αποµακρυνθεί από
την περιοχή – αυτό έρχεται ξεκάθαρα σε αντίθεση µε τις οδηγίες του φυλλαδίου (και
το οποίο ενδεχοµένως να προκαλέσει µεγάλο πρόβληµα στα συνεργεία πρώτων
βοηθειών).Παρόλα αυτά, µπορεί να διακριθεί κάποια ‘βελτίωση’ ανάµεσα σε
εκείνους του PIZ και σε εκείνους του FLIXTON σχετικά µε τη ‘σωστή’ απάντηση, το
να ‘µείνουν δηλ. µέσα’. Μια κρίση επίσης µπορεί να υπάρξει µεταξύ εκείνων στη PIZ
που θυµήθηκαν ότι είχαν πάρει το φυλλάδιο και σε αυτούς που δεν το θυµήθηκαν.
Από την πρώτη οµάδα το 33% δήλωσε ότι θα έµενε µέσα και το 25% ότι θα έκλεινε
πόρτες και παράθυρα(σε αντίθεση µε το 7% της δεύτερης οµάδας σε κάθε ερώτηση)
Συνολικά, αυτή η σύντοµη περίληψη του ενός µέρους της έρευνας – Carrington
δείχνει ότι – τοποθετώντας το στα πιο θετικά – το ενηµερωτικό φυλλάδιο είχε µόνο
µερική επιτυχία στο να βελτιώσει το επίπεδο της τοπικής επίγνωσης και
ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Θα έπρεπε να πούµε σε αυτό το
σηµείο ότι το ενδιαφέρον των κατοίκων δεν ήταν υψηλό – µε το 71 τοις εκατό των
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ερωτηθέντων, µέσα στη PIZ να το περιγράφουν ως ‘πολύ ασφαλές’ ή ‘ασφαλές’.
Βέβαια, δεν υπάρχει καµία απόδειξη ότι αυτή η άσκηση προκάλεσε τοπικό πανικό –
αντίθετα, και η παρουσίαση και η ανταπόκριση φάνηκαν αποφασιστικά χαµηλών
τόνων.
Πώς µπορούµε λοιπόν, να ερµηνεύσουµε αύτη τη σειρά γεγονότων; Η άσκηση –
Carrington µπορεί στην πραγµατικότητα να περιγραφεί (αδρά, κατά κάποιο
τρόπο)σαν ‘από πάνω προς τα κάτω’ στον χαρακτήρα της. Ποια ευρύτερα
συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν που αφορούν τις σχέσεις µεταξύ του τοπικού
κοινού και της συγκεκριµένης περιοχής των επιστηµονικών συµβουλών;
Αν πρώτα από όλα, εξετάσουµε την άσκηση αυτή από την πλευρά των κύριων
υποκινητών της – στη βιοµηχανία και στην τοπική αρχή τότε το συµπέρασµα είτε να
θεωρηθεί ως απογοήτευση(για εκείνους που σοβαρά εύχονταν να αυξηθεί η
ετοιµότητα της αντίδρασης στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης)είτε ως ανακούφιση
(για εκείνους που ανησυχούσαν για αντί – βιοµηχανικές αντιδράσεις). Όµως, πρέπει
να δηλωθεί ότι η παραπάνω έρευνα διεξήχθη ανεξάρτητα από αυτούς τους
συµµετέχοντες – δεν υπάρχει καµία απόδειξη ότι οι προωθητές της άσκησης
διεξήγαγαν τη δική τους έρευνα (είτε σε αυτές τις εγκαταστάσεις ή αλλού)στην
προσπάθεια τους να µετρήσουν τη δηµόσια αντίδραση. Αντιθέτως, το σύνηθες
συµπέρασµα µεταξύ των βιοµηχανικών φορέων και σχεδιαστών καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης είναι ότι τέτοιες ασκήσεις έχουν αντιµετωπίσει την αδιαφορία –
επιβεβαιώνοντας έτσι την αντίληψη ότι το κοινό είναι απαθές απέναντι στην τεχνική
καθοδήγηση.
Βεβαίως µια θετική αντίδραση σε αυτήν την εκδοχή της άσκησης θα ήταν της
διάδοσης της άσκησης θα ήταν η συνηγορία µιας περισσότερο ενεργητικής
εκστρατείας δηµόσιας ενηµέρωσης. Ειδικά µέτρα σε αυτήν την προσέγγιση
‘καλύτερης επικοινωνίας’ µπορούν να συµπεριλάβουν:
•

•
•
•

τον καλύτερο σχεδιασµό του έντυπου υλικού δηµόσιας πληροφόρησης(χρήση
γραφικών, καλύτερη επεξήγηση των οδηγιών περισσότεροι κατάλογοι
µεγαλύτερης διάρκειας)·
την επανάληψη της πληροφόρησης που είναι προτιµότερη από την ‘µια και έξω’
προσέγγιση·
την χρήση άλλων µέσων (τοπικές εφηµερίδες και τηλεόραση, δηµόσιες
συναντήσεις, σώµατα σύνδεσης·
έρευνες όπως αυτή που αναφέρθηκε για αποτίµηση του επιπέδου της δηµόσιας
ενηµέρωσης.

Τουλάχιστον επιφανειακά, µια τέτοιου είδους προσέγγιση βασισµένη στην
επικοινωνία φαίνεται να έχει νόηµα – και είναι δύσκολο να αµφισβητήσουµε τα
αγαθά κίνητρα εκείνων που συνηγορούν στην περισσότερο ενεργητική διάδοση της
πληροφόρησης σχετικά µε τις αντιδράσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Όµως,
όπως στέκεται, µια τέτοια πρόκληση εξυπηρετεί το να ενισχυθεί η αντίληψη της
δηµόσιας άγνοιας και απάθειας(‘µακάρι να µπορούσαµε να µεταδώσουµε το µήνυµα
πιο δυναµικά, διότι τότε θα το άκουγαν’).Αυτό που τέτοια µέτρα απέτυχαν σηµαντικά
να κάνουν είναι να εξετάσουν την υποκείµενη κοινωνική δυναµική των περιοχών
όπως των περιχώρων του συγκροτήµατος Carrington.
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Πώς θα µπορούσαµε τότε να κατασκευάσουµε µια εναλλακτική ερµηνεία της
‘επιστήµης και της ιδιότητας του πολίτη’; Μια αφετηρία γι’ αυτό θα µπορούσε να
είναι το προηγούµενό µας συµπέρασµα που αφορούσε τη διαπραγµάτευση της
κοινωνικής και της τεχνικής αβεβαιότητας σε αυτή την άσκηση – οι οδηγίες του
φυλλαδίου έδιναν µια υπερ-απλουστευµένη και εξιδανικευµένη άποψη µιας δυνητικά
πολύπλοκης κοινωνικής και τεχνικής πραγµατικότητας (δηλαδή µια πραγµατική
κατάσταση έκτατης ανάγκης που εµπλέκει πραγµατικούς ανθρώπους –
περιλαµβανοµένων και εκείνων που τυχόν συνέβαινε να επισκέπτονταν ή να
ταξίδευαν εντός της περιοχής).
Σε υπεράσπιση του φυλλαδίου, µπορεί να υποστηριχτεί ότι υπάρχει ένας σχεδόν
άπειρος αριθµός πιθανών ‘σεναρίων’. Η εναλλακτική λύση σε µια εγκυκλοπαιδική
περιγραφή αυτών των σεναρίων (δηλαδή κάποιο τεράστιο έγγραφο που θα
χρειαζόταν ώρες να αποκωδικοποιηθεί σε µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης) είναι να
προσφέρουµε µια απλή και κατάλληλα γενική καθοδήγηση που µπορεί να
αποµνηµονευτεί εύκολα. Αν µη τι άλλο, οι συµβουλές θα είναι χρήσιµες έως ότου πιο
συγκεκριµένες οδηγίες γίνουν διαθέσιµες (όπως έχει συµφωνηθεί από τους
κατάλληλους βιοµηχανικούς και τεχνικούς εµπειρογνώµονες).Η οποιαδήποτε
εναλλακτική προσέγγιση δε θα ήταν πρακτική για γενική και δηµόσια διάδοση.
Το πρόβληµα µε αυτού του τύπου τις ‘επίσηµες οδηγίες’ (όπως και µε τη µεγάλη
παρωδία της προσέγγισης ‘προστατεύσου και επιβίωσε’ στην πυρηνική άµυνα ή µε τα
πρώτα προγράµµατα δηµόσιας πληροφόρησης που στόχευαν στον έλεγχο του
ΗΙV/AIDS) είναι ότι δεν κάνουν καµιά προσπάθεια να διευθετήσουν (ή ακόµα να
επικοινωνήσουν µε) την κατανόηση των πολιτών και γνώση της κατάστασης. Έτσι, οι
‘εξιδανικευµένες οδηγίες’ φαίνονται να υποθέτουν ότι όλοι οι άνθρωποι µιας
περιοχής θα βρίσκονται κοντά στα σπίτια τους, σε οικογενειακές οµάδες και οι
‘εσωτερικοί χώροι’ είναι στην πραγµατικότητα τα ασφαλέστερα µέρη να βρίσκονται.
Όµως, οι απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο (βλέπετε πίνακες 4.1 και 4.2)
υποδηλώνουν πόσο ‘µη πραγµατικές’ αυτές οι παραδοχές µπορούν να εµφανίζονται.
Και πάλι, βλέπουµε τη σπουδαιότητα των απρόκλητων κοινωνικών παραδοχών για το
‘κοινό’ στο σχηµατισµό τεχνικών µηνυµάτων αυτού του τύπου.
Περισσότερες άτυπες απαντήσεις και στις δυο ερωτήσεις της έρευνας αποκάλυψαν
µια διαφορετική αντίληψη του τι µπορεί να εµπλέκει ένα ατύχηµα (γιατί να µπούµε
µέσα εάν η ‘βόµβα’ εξερράγη κοντά;) και επίσης του πώς µπορεί ο κάθε ένας να
βοηθήσει. Οι απαντήσεις επίσης περιείχαν διασκεδαστικά σχόλια προς αυτόν που
έπαιρνε τη συνέντευξη όπως ‘λοιπόν εσείς τι θα κάνατε;’ (ιδιαίτερα µε το όταν ‘η
είσοδος σε εσωτερικούς χώρους’ θα µπορούσε να περιλαµβάνει το χτύπηµα σε
πολλές διαφορετικές πόρτες σε αναζήτηση ‘καταφυγίου’ – έτσι ώστε ‘η
αποµάκρυνση απ’ την περιοχή’ θα µπορούσε πράγµατι να είναι µια πιο πρακτική
αντίδραση).
Χαρακτηριστικά θα γίνονταν ερωτήσεις ως το πώς θα µπορούσαν να ενηµερωθούν
εάν ξεσπούσε χάος σε όλες τις πλευρές (οι απόψεις σε αυτό φαίνονται κυρίως σαν
θέµα προσωπικής πίστης στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης).Επιπλέον, παρά τις καλές
προσπάθειες των σχεδιαστών του φυλλαδίου να ‘εκλογικεύσουν’ τη Ζώνη ∆ηµόσιας
Πληροφόρησης (έτσι ώστε η PIZ να επεκτεινόταν για να µη διαιρέσει το χωριό), οι
κάτοικοι ήταν ακόµα εκτεθειµένοι σε µια κατάσταση όπου κάποιοι απ’ αυτούς που
ήταν έξω από την ΡΙΖ κατοικούσαν πιο κοντά στην τοποθεσία από άλλους που ήταν
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εντός. Αν λάβουµε υπόψη µας όλα αυτά ‘που δεν ταιριάζουν’ µε την καθηµερινή
εµπειρία, δε θα ήταν ίσως πιο λογικό απλώς να φροντίσει ο καθένας τον εαυτό του
(και την οικογένεια του) σε οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης;
Έτσι, ενώ η ‘καθαρή’ προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω έχει το εµφανές
πλεονέκτηµα ‘να κρατά το µήνυµα απλό’ στη πραγµατικότητα έρχεται αντιµέτωπη µε
σηµαντικές δυσκολίες. Αυτές οι ‘δυσκολίες’ ουσιαστικά σχετίζονται µε την
κατανόηση των (σε αυτή την περίπτωση) ντόπιων των οποίων η πρακτική πείρα
ενθαρρύνει το σκεπτικισµό προς αυτό το είδος των επίσηµων οδηγιών.
Αποτυγχάνοντας να συνδεθούν µε τέτοια κατανόηση – αλλά µάλλον προσπαθώντας
να την υπερπηδήσουν – τέτοιες ασκήσεις διακινδυνεύουν να αγνοηθούν πλήρως (ή
πιθανώς να προκαλέσουν εχθρότητα σε µια πιο συγκρουσιακή περίσταση από αυτή
που συναντήθηκε στο Carrington).Το µοντέλο της ‘δηµόσιας άγνοιας αποτυγχάνει
έτσι επειδή κτίζει την ‘πρακτική’ δράση πάνω σε µια εσφαλµένη αντίληψη της
σχέσης πολίτη-επιστήµης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η παραδοχή ότι οι ντόπιοι είναι
απλώς το tabula rasa δεν είναι µόνο κοινωνιολογικά ανακριβής αλλά αποτελεί επίσης
και εµπόδιο στην κοινωνική µάθηση όλων των πλευρών (συµπεριλαµβανοµένων,
πολύ σηµαντικά, των µαθηµάτων που η βιοµηχανία µπορεί να µάθει από την τοπική
κριτική εξέταση).
Σε αντίθεση µε το µοντέλο διάδοσης στο οποίο βασίστηκε αυτή η άσκηση, το
ξεκάθαρο βήµα µας είναι τώρα να χτίσουµε πάνω σε αυτές τις παρατηρήσεις
λαµβάνοντας υπόψη ένα εναλλακτικό µοντέλο µε αυτό της ‘δηµόσιας άγνοιας’ (ή
‘ελλειµµατικότητας’).Ιδιαίτερα, χρειάζεται να αξιολογήσουµε εάν η επιπλέον έρευνα
επιβεβαιώνει την ανοµοιότητα µεταξύ των ‘τοπικών’ και ‘επίσηµων’ απόψεων όπως
αναγνωρίστηκε σε αυτό το παράδειγµα. Αναλόγως, θα εξερευνήσουµε µια ξεχωριστή
περιπτουσιακή µελέτη ανθρώπων που κατοικούν σε επικίνδυνο τοπικό περιβάλλον.
Εάν αρχίσουµε µε τις φωνές των πολιτών – και µε τους ‘αστερισµούς’ που
αναφέρθηκαν στο αρχικό απόσπασµα αυτού του κεφαλαίου – πού οδηγεί η ανάλυσή
µας;
Πολίτες, επιστήµη και δυο κοινότητες
Γι’ αυτή τη φάση της συζήτησης, µεταφερόµαστε µακριά από την περιοχή Carrington
και προς δυο άλλες κοινότητες που ζουν κοντά σε επικίνδυνες βιοµηχανίες – την
περιοχή Clayton/Beswick του Ανατολικού Μanchester και Eccles µέσα στο Salford
(στα δυτικά του κεντρικού Manchester).10 Αυτές οι περιοχές είναι κατεξοχήν αστικές
και βιοµηχανικές στο χαρακτήρα τους – σε αντίθεση µε την περιοχή Carrington που
περιλαµβάνει πράσινα λιβάδια γύρω από τµήµατα του πετροχηµικού συµπλέγµατος.
Απεναντίας, αυτές οι δυο κοινότητες είναι συνωστισµένες µε επικίνδυνες
βιοµηχανίες, κατοικηµένες ιδιοκτησίες και δρόµους αυξηµένης κυκλοφορίας. Η
τοποθεσία του Eccles χαρακτηρίζεται από παλαιότερου τύπου δηµοτικές κατοικίες
πλάι σε πιο καινούριες ιδιοκτησίες – µερικές χτισµένες κοντά στα χηµικά έργα
υποτίθεται παρά τις οδηγίες της ∆ιεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας. Υπάρχει επίσης
ένα σύγχρονο εµπορικό κέντρο, ένα νοσοκοµείο, µια πολυσύχναστη ανοιχτή αγορά,
ένα γηροκοµείο και ένα κέντρο ψυχαγωγίας που βρίσκεται εκεί κοντά. Στο
Clayton/Beswick, υπάρχει ένας παρόµοιος συνδυασµός παλαιών δηµοτικών
κατοικιών (κυρίως µε βεράντες) και πιο σύγχρονων ιδιοκτησιών – όλα κοντά σε ένα
πλήθος από επικίνδυνες βιοµηχανίες. Η κάθε περιοχή περιλαµβάνει ένα µικρό
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ποσοστό µικροαστικών ιδιοκτησιών – αλλά µπορούµε µε ασφάλεια να
χαρακτηρίσουµε την πλειονότητα των κατοίκων (και σίγουρα την πλειονότητα κοντά
σε επικίνδυνες τοποθεσίες στις δυο περιοχές) σαν ‘εργατική τάξη’.
Τι συµβαίνει τότε µε την δηµόσια αντίδραση σε πληροφορίες που αφορούν
κινδύνους στις περιοχές αυτές; Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι αυτές δεν είναι
τοποθεσίες ‘υψηλού’ κινδύνου και, εποµένως, κατά την διάρκεια της µελέτης µας δεν
ήταν το θέµα καµιάς καλά οργανωµένης εκστρατεία ‘διάδοσης’ (αν και η τοπική
βιοµηχανία στην περιοχή Clayton /Beswick είχε διανείµει κάποιες πληροφορίες γύρω
από τις δραστηριότητες της σαν τµήµα ενός εκτεταµένου προγράµµατος δηµοσίων
σχέσεων). Όµως, αυτό που οι περιοχές αυτές επέτρεψαν ήταν µια διερεύνηση των
απόψεων των πολιτών στις ποικίλες πηγές πληροφόρησης. Αρχίζοντας µε µια
κοινωνική έρευνα της περιοχής (που περιλάµβανε 358 συνεντεύξεις µε
ερωτηµατολόγια οι οποίες ακολουθούνταν από ηµι-δοµηµένη συζήτηση µε τριάντα
πέντε συµµετέχοντες), η πρόθεση ήταν να διαµορφωθεί µια πιο ενεργή εκδοχή
‘πολιτών και επιστήµης’.
Μια σηµαντική πτυχή αυτών των περιοχών της έρευνας ήταν το γενικά υψηλό
επίπεδο ανησυχίας για βιοµηχανικά ατυχήµατα και ρύπανση, παράλληλα φυσικά, µε
τόσο προβλέψιµες (και πολύ πραγµατικές) ανησυχίες όπως για την ανεργία, το
έγκληµα και τη βία και ‘το αυξανόµενο κόστος ζωής’. Βέβαια, η εντύπωση αυτή
ενισχύθηκε από τις συζητήσεις και τις συνεντεύξεις µε τους κατοίκους στους οποίους
οι τοπικές εργασίες συχνά θα εµφανίζονταν περίοπτες. Τυπικά, αυτή η ανησυχία θα
µπορούσε να εστιαστεί στο θόρυβο, στη µυρωδιά, στην ατµοσφαιρική ρύπανση (π.χ.
από τις καπνοδόχους των εργοστασίων) και τον κίνδυνο έκρηξης: ‘υπάρχει µια
µυρωδιά από δηµητριακά και µια µπλε ελαφριά οµίχλη, κάθε καπνοδόχος λειτουργεί
τη νύχτα’· ‘το µέρος αυτό είναι κατεξοχήν γνωστό για τις καταγγελίες για
προβλήµατα θώρακα’. Βέβαια, τέτοια χρόνια προβλήµατα ρύπανσης εµφανίζονταν
περισσότερο έντονα στις περιοχές αυτές της µελέτης απ’ ότι γύρω από το Carrington.
Η ουσία βέβαια, από την άποψη που βασίζεται στους πολίτες είναι ότι ζητήµατα
τέτοια όπως η ρύπανση και η απειλή σοβαρού κινδύνου αναπόφευκτα θα
συνδυαστούν µε το ευρύτερο υπόβαθρο των άλλων τοπικών ανησυχιών – όπως αυτές
που αναφέρθηκαν παραπάνω. Θεωρώντας το σε µια πιο θετική βάση, µόνο µέσα σ’
αυτό το υπόβαθρο τα ζητήµατα αυτά του κινδύνου και του περιβάλλοντος έχουν
κάποιο νόηµα οπωσδήποτε. Έτσι, για παράδειγµα, φαίνεται παράλογο στους πιο
πολλούς ανθρώπους της περιοχής να συζητήσουν τους κινδύνους της τοπικής χηµικής
βιοµηχανίας χωρίς να λάβουν υπόψη τις συνέπειες του κλεισίµατος των τοπικών
θέσεων εργασίας. Οι κίνδυνοι δεν υπάρχουν απλώς σε κάποια περιρρέουσα
διανοητική κατάσταση – αλλά είναι εγγενές µέρος της καθηµερινής κοινωνικής
πραγµατικότητας και της ίδιας της ταυτότητας των περιοχών αυτών. Αυτό γίνεται
σαφές σε µια χαρακτηριστική συζήτηση µεταξύ δυο κατοίκων:
‘Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ γύρω ανησυχούν για την
Ανιλίνη’.
‘Εάν η Ανιλίνη του Clayton σταµατούσε θα γινόταν µια πόλη φάντασµα εδώ
γύρω.’
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Τέτοιες ανταλλαγές απόψεων αποκαλύπτουν επίσης την πολυπλοκότητα των
ζητηµάτων κινδύνου για τους περισσότερους ανθρώπους. Η ρύπανση είναι
τουλάχιστον ένα σηµάδι της βιοµηχανικής δραστηριότητας – και δεν υπάρχει µεγάλος
ενθουσιασµός για ένα µη ρυπογόνο, άλλά κοινωνικά ερηµωµένο, τοπικό περιβάλλον.
Κατά συνέπεια, παρά τη συµβατική έννοια του ‘NIMB-ισµού’ (Not In My Back
Yard) ή της ‘αντίθεσης στον κίνδυνο’ (µια άποψη η οποία γενικά φαίνεται κατά
βάθος ιδιοτελής από τη µεριά εκείνων οι οποίοι εκτοξεύουν τέτοιες κατηγορίες), σε
αυτήν την κατά βάση βιοµηχανική περιοχή η αστική ρύπανση εκλαµβάνεται σαν ένα
ιδιαίτερο – αλλά όχι καθοριστικό – χαρακτηριστικό γνώρισµα της τοπικότητας. Η
περιβαλλοντική ρύπανση είναι ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της ζωής σ’ αυτές τις
τοπικότητες, αλλά δεν είναι το µοναδικό χαρακτηριστικό.
Επίσης προκύπτει ότι η στατιστική πιθανότητα – ενός κινδύνου ή η επιστηµονική
αποτίµηση των συνεπειών του θα είναι µόνο ένα στοιχείο στην γένεση τοπικής
ανησυχίας. Αντιθέτως, η καθηµερινή εικόνα της διαβίωσης σε µια περιοχή θα
βασιστεί σε µια σειρά άλλων γλωσσών και σε διάφορα άλλα είδη αποδεικτικών
στοιχείων – που δηµιουργούνται µέσω καθηµερινής συζήτησης και
επαναλαµβανόµενης (συχνά πολύ λεπτοµερούς) παρατήρησης. Οι τεχνικές γλώσσες
είναι απλώς ένα (όχι απαραίτητα πολύ σηµαντικό) στοιχείο αυτής της σύνθετης
εικόνας.
Μια άλλη πλευρά της προοπτικής που υιοθετείται εδώ είναι ότι τυποποιηµένες
προσπάθειες παράδοσης ‘σχετικών πληροφοριών’ είναι πιθανόν να χάσουν επαφή µε
εκείνες τις εκτιµήσεις της τοπικής κοινωνίας για την εν λόγω περιοχή. Όπως
προτάθηκε στη προηγούµενη παράγραφο, τέτοιες προσπάθειες για τεχνική διάδοση
κινδυνεύουν να φαίνονται σαν είτε τελείως άσχετες προς την τοπική κατάσταση ή
σαν µια προσπάθεια από τους ενδιαφερόµενους φορείς να νοµιµοποιήσουν τις
υπάρχουσες πρακτικές τους. Τυπικά, τέτοιες προσπάθειες υποθέτουν ότι ‘οι
περιβαλλοντικές απειλές’ µπορούν να καθαριστούν από το καθηµερινό τους
κοινωνικό πλαίσιο τους έτσι ώστε να παρουσιάζονται στο δηµόσιο ακροατήριο σαν
ένα περιποιηµένο αυτόνοµο πακέτο λύσεων – µε τα περιεχόµενα επιλεγµένα από
κοινωνικούς θεσµούς στη βάση ενός υποτιθέµενου ακροατηρίου.
Αντίθετα µ’ αυτό, αυτό που πράγµατι προκύπτει από τη συζήτηση µε τους ντόπιους
είναι η σηµασία της τοπικής βιοµηχανίας σαν µια πηγή πληροφόρησης. Ένα ισχυρό
αίσθηµα στις περιοχές της µελέτης µας ήταν ότι, αφού η τοπική βιοµηχανία πιθανόν
να ήταν η πηγή πληροφόρησης για τους κινδύνους, τότε ήταν ίσως καλύτερα να πάµε
‘κατευθείαν στη πηγή του προβλήµατος’. Αυτό φαίνεται µια τελείως λογική
παραδοχή αφού σε πολύ µεγάλη έκταση οι εξωτερικοί φορείς, όπως οι τοπικές αρχές,
πρέπει πράγµατι να στηριχτούν στις αποτιµήσεις της ίδιας της βιοµηχανίας για την
ασφάλεια και τον έλεγχο της ρύπανσης. Μ’ αυτό τον τρόπο, αυτό που θα µπορούσε
να εµφανιστεί σαν µια ευρεία σειρά πιθανών πηγών πληροφόρησης κοινοτικές
οµάδες, υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης, τοπικές αρχές, σύµβουλοι, µέλη του
κοινοβουλίου, γραφεία συµβούλων των πολιτών – στη πράξη καταλήγει (και φαίνεται
να είναι έτσι) σε µια µόνο κυρίαρχη πηγή τεχνολογικής αποτίµησης.
Το θέµα αυτό δεν διαφεύγει από τους ντόπιους. Επιπλέον, η βιοµηχανία είναι και
πηγή πληροφόρησης για τους κινδύνους αλλά και κίνδυνος. Σε µια τέτοια κατάσταση,
φαίνεται λογικό να πάµε εκεί κατευθείαν παρά να ασχοληθούµε µε φορείς, οι οποίοι
έχουν µικρή άµεση δυνατότητα για να φέρουν οποιεσδήποτε αλλαγές. Σε ένα πλαίσιο
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όπου οι ‘πληροφορίες’ µπορεί να µην είναι χρήσιµες (‘τι ακριβώς θα µπορούσαµε να
κάνουµε εµείς µε αυτό;’) αλλά η πρακτική δράση είναι, τότε φαίνεται καλύτερο να
εξετάσουµε τον θεσµό ο οποίος έχει την δύναµη να µειώσει τις περιβαλλοντικές
βλάβες.
Μαζί µε αυτή την αίσθηση της ‘γνώσης για χάρη της δράσης’ πρέπει επίσης να
λάβουµε υπόψη τη γενικά σκεπτικιστική διαπραγµάτευση που ταιριάζει µε τις πηγές
πληροφόρησης. Βέβαια, υπάρχει ένα µικρό σηµάδι από αυτή τη περιπτωσιακή
µελέτη, ότι ‘οι πληροφορίες’ αυτόµατα παρέχουν – µια προνοµιούχα – ή ακόµη και
σεβαστή – θέση έναντι άλλων πηγών συµβουλών και κατανόησης. Σε κάποιο σηµείο
στη κοινωνική έρευνά µας ρωτήσαµε ανθρώπους στις δυο περιοχές να αξιολογήσουν
την ‘εµπιστοσύνη’ των πιθανών ‘πηγών διάδοσής’. Οπότε προέκυψε µια σύνθετη
τοπική εικόνα (Πίνακας 4.3).
Η ‘εµπιστοσύνη’ είναι µια πλατιά και πολύπλευρη έννοια σ’ αυτό το πλαίσιο – µπορεί
να σηµαίνει ‘τιµιότητα και αξιοπιστία’, ‘µόρφωση’, ‘υπευθυνότητα’, ‘εγκυρότητα’.
Αυτό που είναι ενδιαφέρον σ’ αυτόν τον πίνακα, εντούτοις, είναι το χαµηλό ‘επίπεδο
αξιοπιστίας’ που δίδεται σε τοπικές χηµικές εταιρίες σε σύγκριση µε την
πυροσβεστική υπηρεσία, το γραφείο συµβουλών για πολίτες (CAB) ή τη ∆ιεύθυνση
Υγείας και Ασφάλειας. Παρ’ όλα αυτά, αν συλλέξουµε µερικά σχόλια από αυτά που
γίνονται για την τοπική βιοµηχανία τότε αναδύεται µια πιο καθαρή εικόνα.
Πίνακας 4.3: Υπάρχουν πολλά µέρη τα οποία θα µπορούσαν να δώσουν πληροφορίες ή
συµβουλές για την τοπική χηµική βιοµηχανία. Πόσο αξιόπιστα νοµίζεται ότι θα ήταν τα
ακόλουθα ως πηγές πληροφόρησης σε τέτοια ζητήµατα;

Τοπικές χηµικές εταιρείες
Τοπικές κοινοτικές εταιρείες
Αστυνοµία
Πυροσβεστική υπηρεσία
Τοπικές αρχές
Γραφείο συµβουλών για
πολίτες
Τοπικοί σύµβουλοι
Τοπικοί βουλευτές
∆ιευθυντής Υγείας και
Ασφάλειας
Σύνολο Ερωτηθέντων = 184

Πολύ
αξιόπιστο
9 (5%)
20 (11%)
15 (8%)
68 (37%)
8 (4%)
32 (17%)

Αξιόπιστο
41 (22%)
99 (54%)
97 (53%)
91 (49%)
73 (40%)
104 (56%)

Αναξιόπιστο
71 (39%)
8 (4%)
19 (10%)
2 (1%)
30 (16%)
6 (3%)

Πολύ
αναξιόπιστο
34 (18%)
0
2 (1%)
0
7 (4%)
0

∆εν
γνωρίζω
29 (16%)
57 (31%)
51 (28%)
23 (!2%)
66 (36%)
42 (23%)

6 (3%)
10 (5%)
36 (20%)

55 (30%)
53 (29%)
81 (44%)

40 (22%)
23 (12%)
9 (5%)

12
8
0

71 (39%)
90 (50%)
58 (31%)

(6%)
(4%)

Πηγή: πρωτότυπη έρευνα

Ανεξάρτητα από την πραγµατική κατηγορία – απόφαση που έγινε σε ανταπόκριση
των σταθερών κατηγοριών της εν λόγω έρευνας, αναδύεται ένα µόρφωµα
επιφυλακτικότητας και σκεπτικισµού:
Πολύ αξιόπιστο :‘∆ε θα κρύψουν τίποτα’·
Αξιόπιστο:
‘Θα πουν την αλήθεια αλλά θα κρύψουν κάτι’·
‘Ίσως, αλλά πιθανώς θα σου πουν αυτό που θέλουν εκείνοι να
ξέρεις’·
Αναξιόπιστο:
‘Εκτιµώ ότι θα είναι κάπως προσεχτικοί σ’ αυτό που θα σου πουν’·
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‘Νοµίζω ότι θα σου πουν µόνο ένα σωρό θεωρίες εκθαµβωτικής
επιστήµης για να σε σωπάσουν·
‘∆ε θα σου δώσουν την όλη εικόνα – έχουν να σκεφτούν τις δικές
τους δουλειές ’·
Πολύ αναξιόπιστο: ‘Μην πιστεύεις ούτε µια λέξη απ’ αυτά που λένε’·
‘Θα σου πουν µόνο κάτι για να σε καθησυχάσουν ’·
∆ε γνωρίζω:
‘Θα σου πουν κάτι και θα εννοούν κάτι άλλο’·
‘Θα σε αφήσουν να ξέρεις µόνο αυτό που θα ήθελαν εκείνοι να
ξέρεις’·
Περισσότερο ενδιαφέρον για τους παρόντες σκοπούς µας από τις προφανείς
επικρίσεις της τοπικής βιοµηχανίας είναι το συνολικό µόρφωµα σκεπτικισµού και
επιφυλακτικότητας το οποίο υποδηλώνουν αυτά τα αποσπάσµατα. Αυτό το µόρφωµα
φαίνεται αξιοπρόσεκτα σταθερό µεταξύ των κατηγοριών της έρευνας
[αποκαλύπτοντας παρεµπιπτόντως τους θεµελιώδεις περιορισµούς τέτοιων
κατηγοριοποιήσεων του ερωτηµατολογίου]. Έτσι, ακόµα και εισαγωγές στην
κατηγορία ‘∆εν γνωρίζω’ υποδηλώνουν µια πολύ προσεχτική προσέγγιση για
πληροφορίες και συµβουλές που βασίζονται στη βιοµηχανία. Η ‘δεν γνωρίζω’
απάντηση σίγουρα δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ισοδύναµη της άγνοιας ή απάθειας από
µέρους των ανταποκριθέντων.
Συνολικά, οι πληροφορίες από τη βιοµηχανία θα ερµηνευτούν από τα συµφραζόµενα.
Συγκεκριµένα, η πηγή αυτών των πληροφοριών αναπόφευκτα θα χρωµατίσει την
ανταπόκριση της ίδιας της πληροφορίας.
Αυτό που το όλο θέµα της ‘αξιοπιστίας’ φέρνει στην επιφάνεια είναι ο πολύ ενεργός
τρόπος µε τον οποίο νέες πηγές πληροφοριών – είτε τεχνικές είτε άλλες – θα
ληφθούν. Υπάρχει µια µικρή αίσθηση εδώ ότι οι δηµόσιες οµάδες απλά απορροφούν
την περιρρέουσα ή ουδέτερη αξιών επιστήµη. Αντίθετα, βλέπουµε µια περισσότερο
κριτική ανταπόκριση στην επιστήµη ειδικά όταν, για παράδειγµα, δεν ταιριάζει
καθόλου µε τις πρακτικές ‘βιωµένες’ εµπειρίες. (π.χ. οι µη πραγµατικές παραδοχές
που είδαµε νωρίτερα εµφυτευµένες στο σχεδιασµό των µεγάλων κινδύνων).
Οµοίως, η πηγή των πληροφοριών δεν µπορεί να χωριστεί από τις ίδιες τις
πληροφορίες – µ’ αυτήν τη λογική, οι δηµόσιες αποτιµήσεις των τεχνικών µηνυµάτων
φαίνονται να δείχνουν µια αξιοσηµείωτη σύγκλιση µε το µοντέλο ‘συµφερόντων’
στην KΕΓ (όπως συζητήθηκε σε συντοµία στο Κεφάλαιο 2). Η κοινωνική θέση αυτού
που κάνει τη διάδοση – σ’ αυτήν την περίπτωση, βιοµηχανικοί φορείς οι οποίοι
επιθυµούν αναπόφευκτα να υπερασπιστούν τις καταγραφές ρύπανσής τους – δείχνει
ότι έχει µια αποφασιστική επίδραση στη διαµόρφωση, επιλογή και κατασκευή, των
τεχνικών οδηγιών. Τεχνικές δηλώσεις ‘προκαλούν το ενδιαφέρον’ – σαν τέτοιες
χρειάζεται να τις µεταχειρίζεται κανείς µε την ίδια ευφυή προσοχή µε την οποία θα
µεταχειριζόταν τις δηλώσεις ενός πολιτικού ή ενός γείτονα. Παρ’ όλα αυτά, τα
επιχειρήµατα βασισµένα σε µια τεχνική νοµιµοποίηση µπορούν σε µια τέτοια
κατεστηµένη κατάσταση να έχουν µια ιδιαίτερη ικανότητα να σωπάσουν οµάδες
πολιτών από ανοιχτή συζήτηση ή διαφωνία.
Σε δηµόσια φόρα, αυτή η αποσιώπηση δηµοσίων αµφιβολιών θα µπορούσε εύκολα
να παρερµηνευτεί ως αποδοχή – όπως όταν η διαβεβαίωση από ένα γιατρό εταιρίας
δίδεται ως απάντηση σε µια διάχυτη ανησυχία για τη ρύπανση. Για απροετοίµαστους

87

πολίτες είναι πολύ δύσκολο να προκληθεί µια τέτοια εξουσία αµέσως – αλλά αυτό δε
σηµαίνει απαραιτήτως ότι η ανησυχία έχει διασκορπιστεί. Η επιστηµονική εξουσία
διατηρεί µια σηµαντική πειστική δύναµη – αλλά πιθανώς υπό το κόστος της
έκφρασης κρυµµένων φόβων και αβεβαιοτήτων. Υπάρχουν παραλληλισµοί εδώ µε
την ανάλυση του Foucault για την επικυριαρχία της εµπειρογνωµοσύνης στην
καθηµερινή ζωή.11
Ιδιαίτερα, η γλώσσα της εµπειρογνωµοσύνης µπορεί να γεννήσει ένα είδος
αυτολογοκρισίας όπου δε θα µπορούν να εγερθούν αντιρρήσεις αφού θα έχουν
προκαθοριστεί ως αθέµιτες. Έτσι, δεν ήταν ασυνήθιστο για δηµόσιες περιγραφές
ανοιχτών συνεδριάσεων εταιριών σε µια από τις περιοχές που συµπεριλάµβαναν
κριτική αναφορά στις πληροφορίες που µεταφέρονται από αντιπροσώπους της
βιοµηχανίας. Ωστόσο, η πρόκληση αυτών των πληροφοριών σε τέτοια επίσηµη
κατάσταση θα προκαλούσε µόνο εµπαιγµό. Πώς θα ήταν δυνατόν ένα µέλος του
δηµοσίου να εµπλακεί σ’ έναν τέτοιο τεχνικό διάλογο; Η σιωπή σε ένα τέτοιο πλαίσιο
είναι ωστόσο πολύ διαφορετική από την συγκατάθεση.
Tώρα θα µπορούσε κάλλιστα να αντιταθεί ότι, ενώ αυτή η ‘συµφραζόµενη’
προσέγγιση της ρύπανσης και του αστικού περιβάλλοντος µας λέει αρκετά για την
τοπική ανταπόκριση στη βιοµηχανία, στην πραγµατικότητα µας λέει ελάχιστα για τη
σχέση µεταξύ επιστήµης και ιδιότητες του πολίτη. Εξάλλου, φαίνεται ελάχιστη
‘επιστήµη’ σ’ αυτές τις αντιπαραθέσεις – ούτε ζητήθηκε (αφού η εστίαση της
εξέτασης του πολίτη βρισκόταν τυπικά πάνω σε πρακτικές δράσεις) ούτε δόθηκε (οι
πολίτες συνήθως θεωρούν τους εαυτούς τους να λαµβάνουν διαβεβαιώσεις και αυτό –
δικαιολογίες παρά τεχνική διαφώτιση).
Σίγουρα, µέσω συνεντεύξεων µε ντόπιους, το θέµα της ‘επιστήµης’ ήταν δύσκολο να
ερευνηθεί. Οι άνθρωποι που θα µπορούσαν να συζητήσουν για το τοπικό περιβάλλον
και την τοπική ζωή µε αρκετή ευφράδεια, θα παρέµεναν σιωπηλοί στο θέµα της
επιστήµης και των επιστηµόνων – ενισχύοντας τη φανερή αποµάκρυνση της
επιστήµης από την καθηµερινή ύπαρξη. Όταν ρωτήθηκε ευθέως, υπήρχε συχνά ένα
αίσθηµα ότι θα ήταν προς όφελος της επιστήµης – αλλά θα µπορούσε συχνά να
βρεθεί ένα σήµα επιφυλακτικότητας.
‘ένα γράµµα από έναν επιστήµονα – αυτό θα ήταν εντάξει … οι άνθρωποι θα
έδιναν σηµασία. ∆ε λέω ότι θα κατάπινα τα πάντα. Θα άκουγα και µετά θα
σχηµάτιζα την δική µου άποψη. ∆εν υπάρχει λόγος να ακούς την εταιρία.
Καλύτερα να ακούς τους επιστήµονες.’
‘Ένα τρίτο πρόσωπο θα σου έλεγε ότι είναι επικίνδυνο, αλλά η εταιρία ίσως
να συµπαρατασσόταν µ’ αυτούς. Η εταιρία ίσως να τους έδινε χρήµατα για
την εργασία, που ίσως να τους είχε επηρεάσει.’
Φαίνεται δίκαιο να συµπεράνουµε ότι η ‘επιστήµη’ ως µια αφηρηµένη κατηγορία
είναι σεβαστή – αλλά ότι αυτή θεωρείται πολύ διαφορετική από τις πιο συχνά
απαντώµενες µορφές τεχνικών οδηγιών. Όµως, όταν η επιστήµη εισαχθεί στον
καθηµερινό κόσµο µπορεί εύκολα να ‘προσαρτηθεί’. Βεβαίως, υπονοούµενη είναι η
άποψη ότι είναι απίθανο να συνταχθούν µε την επιστήµη οι ντόπιοι άνθρωποι – παρά
µόνο οι πιο ισχυρές κοινωνικές οµάδες. Η αντίληψη ότι η επιστήµη θα µπορούσε να
λειτουργήσει απευθείας για τους ίδιους τους πολίτες φαίνεται να βρίσκεται εκτός των
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ορίων του πιθανού. Βέβαια, η φαινοµενική αποµάκρυνση της επιστήµης από την
καθηµερινή ζωή και η αίσθηση των ίδιων των πολιτών περί επιστηµονικής άγνοιας
µόνο ενδυναµώνει αυτή την κρίση.
Οι επιστήµονες ως µια κατηγορία έτσι ταιριάζουν να βρίσκονται ουσιαστικά στο ίδιο
κοινωνικό µοντέλο µε τους βιοµηχανικούς αντιπροσώπους (παρόλο που διατηρούν
υψηλότερη κοινωνική θέση). Είναι µια πιθανή πηγή πληροφοριών και συµβουλών
αλλά όχι τέτοια που να γίνει αποδεκτή ασυζητητί. Για ακόµη µια φορά, διακρίνουµε
µια ανοµοιότητα µεταξύ αυτής της κατεύθυνσης της ανάλυσης και του µοντέλου
‘διάδοσης’ το οποίο απλά υποθέτει ότι το γενικά υψηλό κύρος της επιστήµης θα είναι
αρκετό για να κερδίσει ένα όχι κριτικό ακροατήριο.
Θα µπορούσε ακόµη να προκύψει από αυτές τις παρατηρήσεις ότι µόνο ένας
πλουραλισµός πηγών πληροφόρησης θα µπορούσε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε
ένα τόσο ενεργό ακροατήριο. Αν και, η νεωτεριστική κοσµοθεώρηση τείνει στο να
δίνει έµφαση στην απλή, επίσηµη και κοινά αποδεκτή πληροφόρηση, αυτοί οι
κάτοικοι ίσως να εξυπηρετούνται καλύτερα από µια πιο ανοικτή παρουσίαση των
αντικρουόµενων θέσεων έτσι ώστε να καταλήγουν οι ίδιοι στη δική τους κρίση. Μ’
αυτή τη λογική επίσης, η νεωτεριστική ώθηση για την ‘τακτοποίηση’ της διαδικασίας
αποτίµησης κινδύνου µπορεί να οδηγήσει σε µειωµένη αξιοπιστία.
Αυτή η περιπτωσιακή µελέτη επίσης µας οδηγεί σε µια πρόκληση της άµεσης σχέσης
της επιστήµης µε τις καθηµερινές ανησυχίες. Βεβαίως, το είδος της επιστήµης που
παρουσιαζόταν στην τάξη (τουλάχιστον την περίοδο που πολλοί από αυτούς τους
πολίτες πήγαιναν σχολείο) είναι απίθανο να συσχετιστεί µε τόσο πιεστικά
προβλήµατα. Παρόµοια, ‘η εκλαϊκευµένη επιστήµη’ όπως συζητήθηκε στην αρχή του
κεφαλαίου βρίσκει µόνο µια περιφερειακή εφαρµογή. Έτσι, ενώ η επιστήµη κατέχει
το πολιτιστικό κύρος να νοµιµοποιεί τις ανησυχίες των πολιτών (κάτι το οποίο
δικαιολογεί γιατί ένα ‘γράµµα από έναν επιστήµονα’ θα µπορούσε να ήταν πολύτιµο)
δεν είναι φανερό στους κατοίκους πώς αυτή η ‘γνώση’ µπορεί να έχει πρακτική αξία
(τουλάχιστον για αυτούς). Εν τω µεταξύ, όπως προτάθηκε παραπάνω, ο τύπος της
γλώσσας της µπορεί να λειτουργήσει για να αποκλείσει και να περιθωριοποιήσει
παρά να ενδυναµώσει.
Εποµένως, για έναν επιστηµονικό παρατηρητή, η επιστήµη µπορεί να είναι κεντρικής
σηµασίας για θέµατα κινδύνου και περιβαλλοντικών απειλών. Από την οπτική των
ντόπιων πολιτών, ωστόσο, αυτό τείνει να ‘εξαφανιστεί’. Αυτό οφείλεται εν µέρει στο
γεγονός ότι είναι δύσκολο από την ‘οπτική των πολιτών’ ακόµη και να αναγνωρίσουν
την παρουσία της. Η επιστήµη σχηµατίζει το γενικό υπόβαθρο της δράσης (ή ίσως,
παρέχει τους όρους της ενασχόλησης συσχέτισης) παρά είναι παίκτης κλειδί. Για
ακόµη µια φορά να θυµηθούµε το απόσπασµα στην αρχή αυτού του κεφαλαίου. Ένας
αστερισµός γεγονότων δηλαδή, αυτός της επιστηµο-κεντρικής οπτικής, ίσως να είναι
πολύ διαφορετικός από εκείνο των πολιτών (για τους οποίους οι κοινωνικές κρίσεις
και η προηγούµενη εµπειρία ίσως να είναι πολύ πιο σηµαντικές). Η επιστήµη
επιπλέον εξαφανίζεται επειδή οι ‘ανταλλαγές πληροφοριών’ φαίνεται να περιέχουν
την άποψη µιας µόνο ισχυρής οµάδας για την ‘κατάλληλη πληροφόρηση’. Σε µια
τέτοια κατάσταση, η ‘πληροφόρηση’ φαίνεται να ενισχύει την κοινωνική απραξία
παρά να καθιστά δυνατή την δράση των πολιτών.
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Από αυτή την οπτική, θα φαινόταν ότι η επιστήµη παίζει όντως έναν κύριο ρόλο στις
τοπικές συζητήσεις για τον κίνδυνο και την µόλυνση αλλά χαρακτηριστικά µε τρόπο
που να αντιτίθεται παρά να συνδράµει στην αποτίµηση των πολιτών για αυτά τα
θέµατα – έτσι ώστε οι περισσότεροι πολίτες να αγωνίζονται ακόµη και για να δουν τη
σχέση της στις δικές τους ανησυχίες για την µόλυνση. Η βιοµηχανία παρουσιάζεται
σαν την πιο καλά πληροφορηµένη πηγή αλλά η πληροφόρηση που προσφέρει
εξυπηρετεί στο να νοµιµοποιήσει τις τρέχουσες πρακτικές. Οι διάχυτες ανησυχίες των
κατοίκων για µυρωδιές, οπτική µόλυνση, επιπτώσεις στην υγεία και καθηµερινές
διαταραχές υπονοµεύονται (σε βαθµό που να φαίνεται άσκοπο να εκφραστούν
δηµόσια) παρά βοηθούνται από τις συναλλαγές πληροφοριών. Ενώ σε γενικά πλαίσια
το ιδανικό της ‘καθαρής ακαδηµαϊκής επιστήµης’ είναι σεβαστό, αυτό οφείλεται κατά
πολύ στο γεγονός ότι αυτό το ιδανικό έχει οριστεί σε οξεία αντίθεση µε τις
καθηµερινές αντιπαραθέσεις µε την λογική τού διαφωτισµού. Εν τω µεταξύ, το
τεχνικό κύρος χρησιµοποιείται από τους αξιωµατούχους της βιοµηχανίας µε σκοπό να
νοµιµοποιήσουν τις τρέχουσες πρακτικές – χωρίς αυτό να είναι ένα σηµαντικό, αλλά
συχνά στο υπόβαθρο, στοιχείο στον ισχυρισµό τους για αξιοπιστία και εµπιστοσύνη.
Η ερµηνεία µας αυτής της περιπτωσιακής µελέτης έχει έτσι µεγεθύνει µια
εντυπωσιακή ανοµοιότητα µεταξύ εκείνων των διαφωτιστικών εκδοχών της
επιστήµης οι οποίες την αξιώνουν να φέρνει πολλά οφέλη στις περιβαλλοντικές
αντιδράσεις και των απόψεων των πολιτών που εξετάστηκαν εδώ οι οποίοι βρίσκουν
λίγη χρησιµότητα στην επιστηµονική πληροφόρηση – και πράγµατι είναι πιθανό να
είναι αποδέκτες ακατάλληλων (τουλάχιστον σε σχέση µε τις εκπεφρασµένες τους
ανάγκες) και νοµιµοποιητικών µηνυµάτων. Αυτή η εκδοχή κατά πολλούς τρόπους
θυµίζει την ερµηνεία του Beck της επιστήµης και των πολιτών στην κοινωνία της
επικινδυνότητας. ‘Ένα µόνιµο πείραµα διεξάγεται … στο οποίο άνθρωποι σε ρόλο
πειραµατόζωων και µέσα σε ένα κίνηµα αυτοβοήθειας πρέπει να συλλέξουν και να
αναφέρουν δεδοµένα για τα δικά τους τοξικά συµπτώµατα σε αντίθεση µε τους
εµπειρογνώµονες που κάθονται εκεί έχοντας τα µέτωπα τους βαθιά ρυτιδωµένα ’.12
Ενώ πράγµατι υπήρχαν ‘κινήµατα αυτοβοήθειας’ σε µια τουλάχιστον απ’ αυτές τις
περιοχές – στη µορφή ενώσεων κατοίκων και παροµοίων οµάδων – αυτό έπαιζε µόνο
έναν έµµεσο ρόλο στη ‘συλλογή δεδοµένων’. Αντίθετα, οι ντόπιοι συνέλεγαν τα
‘συµπτώµατα’ τους γενικά µε έναν ανεπίσηµο και επί τούτου τρόπο – για παράδειγµα,
όταν αναγνώριζαν τις νυχτερινές βιοµηχανικές εκποµπές σαν ιδιαίτερο πρόβληµα ή
πραγµατοποιούσαν µια εκτεταµένη συσχέτιση µεταξύ ασθενειών του θώρακα και
τοπικής µόλυνσης.
Όπως προτείνει ο Beck, οι άνθρωποι µπορούν να γίνουν οι ίδιοι το µέσο έτσι ώστε οι
συναφώς παραγόµενες γνώσεις να είναι πιο χρήσιµες σε καθηµερινό επίπεδο από τα
νοµιµοποιητικά µηνύµατα που προέρχονται από την βιοµηχανία. Βέβαια. τέτοια
συλλογή δεδοµένων θα µπορούσε να είναι ιδιαίτερα συστηµατική – ένας κάτοικος µε
περηφάνια κατασκεύασε τα κιάλια µε τα οποία παρακολουθεί την κοντινή
βιοµηχανική τοποθεσία πριν τους τηλεφωνήσει για να τους προειδοποιήσει. Πρέπει
εντούτοις να είµαστε προσεκτικοί ώστε να τονίσουµε την ατελή και µερική φύση των
‘δεδοµένων’ που παράγονται από πολίτες – αφού οι ίδιοι οι κάτοικοι είναι ιδιαίτερα
ενήµεροι και υποδεικνύουν συχνά. Παρόµοια, πρέπει να είµαστε προσεκτικοί σε αυτό
το επίπεδο ώστε να µην υπέρ-γενικεύσουµε βασιζόµενοι σε µια µόνο συζήτηση.
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Όλα αυτά τα θέµατα – και ιδιαίτερα οι ενεργείς κατασκευές γνώσης από τους πολίτες
– θα συζητηθούν στα παρακάτω κεφαλαία. ∆οθέντος ότι έχουµε επιχειρηµατολογήσει
για τις αβεβαιότητες και τους περιορισµούς των επιστηµονικών εκδοχών σε αυτόν
τον τοµέα. ποίες εναλλακτικές µορφές γνώσης και εµπειρογνωµοσύνης είναι
διαθέσιµες;
Συζήτηση
Αυτό το κεφάλαιο έχει επικεντρωθεί στην ανοµοιότητα των προσπαθειών διάδοσης
‘από πάνω προς τα κάτω’, και εκπεφρασµένων απόψεων, εµπειριών και κατανοήσεων
των οµάδων πολιτών. Στην πορεία αυτής της συζήτησης, οι διάφοροι περιορισµοί της
προσέγγισης της συµβατικής διάδοσης έχουν παρατηρηθεί – κυρίως µέσω της
θεώρησης των απαντήσεων των πολιτών. Πάνω από όλα. έχει υποστηριχθεί ότι το
ανεπαρκές µοντέλο των αντιλήψεων των πολιτών (π.χ., η παραδοχή του tabula rasa
ότι το κοινό είναι ‘πληροφοριακά φτωχό’) οδηγεί σε πρωτοβουλίες που είναι
περιορισµένες µε πρακτικούς όρους. Αντί να προσπαθούν να συνδέονται µε αυτές τις
απόψεις των πολιτών, οι προσεγγίσεις από πάνω προς τα κάτω τείνουν να υποθέτουν
ότι µια εξουσιαστική και επιστηµονικά επικυρωµένη (ακόµα και εάν είναι σοβαρά
απλουστευµένη) παρουσίαση θα προκαλέσει την λαϊκή προσοχή.
Η προοπτική που έχει υιοθετήσει εδώ έχει επίσης εγείρει προβλήµατα για την
‘δηµόσια κατανόηση της επιστήµης’. Όπου οι επιστηµονικές πληροφορίες δεν είναι
ξεκάθαρα συνδεδεµένες µε πρακτικές δράσεις και όπου δίνετε λίγη σηµασία στις
υπάρχουσες αποτιµήσεις µιας κατάστασης, είναι πιθανό να θεωρηθούν στην
καλύτερη περίπτωση σαν άσχετες µε τις καθηµερινές ανησυχίες. Επιπλέον, ενώ η
‘επιστήµη’ έδειχνε να απαιτεί το σεβασµό των οµάδων µας των πολιτών, ένας
παρόµοιος σκεπτικισµός όπως αυτός που υπάρχει στην τοπική βιοµηχανία επίσης
υπάρχει και στους επιστήµονες (µολονότι σε έναν ελαφρώς µικρότερο βαθµό) – είναι
ανοιχτοί στο να ‘πουληθούν’ όπως και οι υπόλοιποι από εµάς (‘λοιπόν. θα το πουν
αυτό, όχι;’). Εποµένως, η παροχή επιστηµονικής πληροφόρησης στεγάζεται µέσα στο
ίδιο κριτικό πλαίσιο όπως και οι άλλες πλευρές της καθηµερινής κοινωνικής ζωής.
Αντίθετα µε αντιλήψεις για το κοινό ως παθητικό και/ή απαθές µπροστά στις
εκστρατείες πληροφόρησης, αυτό το κεφάλαιο έχει ξεκινήσει να αναγνωρίζει ένα
εναλλακτικό µοντέλο για λήψη πληροφόρησης. Μέσα σε αυτό το µοντέλο, η
‘επάρκεια’ της πηγής της πληροφόρησης θα κρίνεται µαζί µε την παρατηρούµενη
αξιοπιστία αυτής της πηγής και µε δυνατότητες για πρακτική δράση που ανοίγονται
από την παρέµβαση της.
Αυτό το τελευταίο σηµείο είναι σηµαντικό µε βάση της έννοιας της αδυναµίας που
υπάρχει µέσα στις κοινότητες που µελετήθηκαν – ποιο είναι το κίνητρο περαιτέρω
µάθησης για χηµικές εργασίες όταν η φωνή του κάτοικου είναι ασήµαντη (και όταν
κάποιος νιώθει εγκλωβισµένος από την έλλειψη εναλλακτικών λύσεων); Σε µια
τέτοια κατάσταση, περισσότερες γνώσεις. για παράδειγµα. των χηµικών κινδύνων
απλώς δηµιουργούν µεγαλύτερη απόγνωση και αυξάνουν το αίσθηµα του αβοήθητου.
Στην πιο ακραία του εκδοχή, και όπως υποδηλώνουν µερικές φορές οι ανεπίσηµες
συνεντεύξεις, η τεχνική φύση των επίσηµων γλωσσών µπορούν να ενθαρρύνουν την
δηµόσια αυτολογοκρισία – οι ανησυχίες καλλιεργούνται καλύτερα µέσα σε απλές
συζητήσεις παρά όταν παρουσιάζονται επίσηµα σε αυτούς που έχουν τον ‘έλεγχο’.
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Η συζήτηση της ‘τεχνικής διάδοσης’ έχει έτσι οδηγήσει σε µια συζήτηση του
κοινωνικού πλαισίου µέσα στο οποίο οι γνώσεις του ‘πραγµατικού κόσµου’
λαµβάνονται αλλά και αναπτύσσονται. Η πρόθεση σε αυτό το κεφάλαιο ήταν απλώς
να τραβήξει την προσοχή σε αυτές τις φωνές και στους ‘αστερισµούς’ στους οποίους
οδηγούν. Στο Κεφάλαιο 5, θα ξεκινήσουµε να σκεφτόµαστε τις νέες δυνατότητες που
δηµιουργούνται από αυτή την οπτική. Ιδιαίτερα, θα κοιτάξουµε τις σχέσεις µεταξύ
των ειδών τοπικών αντιλήψεων που έχουν συζητηθεί έως εδώ και των από –
‘συγκεκριµενοποιηµένων’και τυπικών ορθολογικοτήτων της επιστήµης.
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