ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
∆ΟΜΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ:
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Η συζήτηση (επί των κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων), που ξεκίνησε
από τα γραφεία των επιστηµονικών συµβούλων φθάνοντας και ως τους
δηµόσιους οργανισµούς, βασικά θα πρέπει να µεταφερθεί στο πλατύτερο
πολιτικό forum του ευρύτερου κοινού. Το ίδιο ισχύει και για τον διάλογο που
βρίσκεται σε εξέλιξη ανάµεσα στους επιστήµονες και τους πολιτικούς
σχετικά µε την διατύπωση µιας µακροπρόθεσµης ερευνητικής πολιτικής.
(Habermas)1
Πώς συνδυάζουµε τα οφέλη της εξειδικευµένης γνώσης και
εµπειρογνωµοσύνης µε την ζωή στον τοµέα όπου καµία οµάδα δεν κυριαρχεί
υπέρµετρα, καµία οµάδα δεν πιέζεται από κάποια άλλη υπερβολικά; … Αυτό
είναι ένα πρόβληµα, το οποίο ούτε ο Habermas, ούτε κανένας άλλος δεν
κατάφερε ούτε καν να αγγίξει την λύση του, ούτε ακόµα και σε θεωρητικό
επίπεδο. Πράγµατι, θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι το πρόβληµα αυτό είναι
άλυτο.2
Είναι η πρώτη φορά που ενδιαφέρθηκε κανείς να µας ρωτήσει πως
αισθανόµαστε.
(Γηγενής οµιλητής από την Mackenzie Valley
Ερωτηµατολόγιο Pipeline)3
Τα δυο προηγούµενα κεφαλαία µελετούν τα συµβατικά µοντέλα των
αλληλεπιδράσεων επιστήµης-πολιτών· Εµείς αντί να προβληµατιζόµαστε απλά µε
την δηµόσια άγνοια θέσαµε ερωτήσεις σχετικά µε την επιστήµη και τα όρια της
έχουµε θέση εφαρµογή της σε πραγµατικές συνθήκες. Όπως επιχειρηµατολογήθηκε
στο κεφαλαίο 3, ωστόσο, η επικρατούσες προσεγγίσεις στη δηµιουργία πολιτικής
έχουν βασιστεί χαρακτηριστικά σε µια οµάδα υποθέσεων, οι οποίες τοποθετούν την
επιστήµη στον ίδιο τον πυρήνα τους. Το κοινό στέκεται στην µια γωνία του ρινγκ,
αλλά σίγουρα όχι στο κέντρο της περιβαλλοντικής δράσης – τουλάχιστον όσον
αφορά στις ‘επίσηµες’ διαδικασίες δηµιουργίας αποφάσεων.
Φυσικά σηµαντικά διεθνή έγγραφα όπως η αναφορά του Brundtland Report (η το
Our Common Future η οποία σκοπό έχει να παρέχει ένα διεθνές πλαίσιο για την
ανάπτυξη και το περιβάλλον) έχουν ήδη δηµιουργήσει τις συνθήκες για περισσότερη
κοινωνική δηµοκρατία σε αυτό τον τοµέα :
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Το να κάνουµε τις δύσκολες επιλογές που εµπλέκονται στην βιώσιµη
ανάπτυξη, θα εξαρτάται από την ευρεία υποστήριξη και εµπλοκή ενός
ενηµερωµένου κοινού και των µη κυβερνητικών οργανώσεων τις
επιστηµονικής κοινότητας και της βιοµηχανίας. Τα δικαιώµατα τους,
οι ρόλοι και οι συµµετοχή τους στον αναπτυξιακό σχεδιασµό, στην
λήψη αποφάσεων και στην εφαρµογή των προγραµµάτων θα πρέπει
να επεκταθούν.4
Αυτή η έµφαση στην κοινωνική ισότητα και στην συµµετοχή των πολιτών γενικά
παραγκωνίζεται κάθε φορά που οι εθνικές κυβερνήσεις αρχίζουν να καταπιάνονται
µε την ‘βιωσιµότητα’ – για µια ακόµη φορά η πολιτική γίνεται καθοδηγούµε από την
κυβέρνηση και νατουραλιστική. Η περιβαλλοντική ατζέντα ορίζεται κατά κάποιο
τρόπο από την ‘Φύση’ (όπως απροβληµάτιστα καθορίζεται από τα επιστηµονικά
ιδρύµατα) και η συµβολή των πολιτών περιορίζεται στον να ανταποκρίνονται
‘θετικά’ σε αυτή την ατζέντα. Ενώ οι πρόσφατες δηλώσεις της κυβερνητικής
πολιτικής έχουν δοµηθεί µε βάση την ρητορική του ‘δικού µας’ κοινού µέλλοντος, οι
προτεινόµενες δράσεις πολιτών έχουν γενικά ατοµικιστικό χαρακτήρα και
επιδεικνύουν ελάχιστο προβληµατισµό για να αποκρούσουν τις υποδηλούµενες
ερωτήσεις σχετικά µε το κύρος και την ισότητα :
Παρόλο που η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι στην πρωτοπορία, η
ευθύνη για το περιβάλλον σε όλους µας· και δεν αποτελεί µόνο
υποχρέωση της κυβέρνησης. Επιχειρήσεις, κεντρική και τοπική
διοίκηση, σχολεία και εθελοντικά σωµατεία, καθώς και ιδιώτες θα
πρέπει όλοι να δουλέψουν µαζί για να φροντίσουν την κοινή µασά
κληρονοµιά. Αυτό θα πρέπει να είναι ο σκοπός όλων µας .5
Μέσα δαύτο το ιδεολογικό πλαίσιο, η ‘ευθύνη’ πίπτει σε όλους µας, αλλά µόνο
εφόσον ακολουθούµε την καθοδήγηση της κυβέρνησης. Οµοίως και όπως αναµένεται
υπάρχει µικρή προσπάθεια να δοµήσουµε πάνω στις γνώσεις των πολιτών στις
επιστηµολογίες που συζητήθηκαν στα σειώ τελευταία κεφαλαία. Χαρακτηριστικά,
αυτή η σύγχρονη περιθωριοποιηµένη ορίζουν το ‘περιβάλλον’ ως µέρος
εµπειρογνωµοσύνη ενός ευρύτερου συνόλου θεµάτων και ως συνδεδεµένο µε την
καθηµερινή ζωή και την δόµηση της αυτό-αναγνώρισης.
Βλέποντας το από το ισχύων περιβαλλοντικό παράδειγµα, αυτή η διάφορα στην
επιστηµολογία και στην αντίληψη αδυνατίζει τις απόψεις των πολιτών και τις
καθιστά φτωχά εκφρασµένες. Ωστόσο, µπορεί επίσης να υποστηριχθεί ότι οι φωνές
των πολιτών παρέχουν το χρήσιµο αντίδοτο στις κυρίαρχες έννοιες του
επιστηµονικού και τεχνολογικού ντετερµινισµού. Τυπικά, επίσης, τονίζουν την
ντετερµινισµού περιπλοκότητα των τοπικά αναγνωρισµένων περιβαλλοντικών
προβληµάτων, παρά µάλλον να τις θεωρούν ως µηδαµινές δυσκολίες. Αυτό µε την
σειρά του έχει επιπτώσεις στην αντίληψη µας για τις αιτίες τις περιβαλλοντικής
καταστροφής. Και όπως το εκφράζει και ο Beck:
Εξαρχής, η τεχνικό-οικονοµικές καινοτοµίες ως κινητήρας για µανική
κοινωνική αλλαγή έχουν εξαιρεθεί από την δυνατότητα της
δηµοκρατικής διαβούλευσης, παρακολούθησης και αντίστασης.
Εποµένως ένας αριθµός από αντιφάσεις είναι δοµηµένες µέσα στο

121

σχεδιασµό τις διαδικασίας καινοτοµιών, και αυτές διανοίγονται
σήµερα.6
Ως εκ τούτου είναι πιθανό ότι ένας εποικοδοµητικός διάλογος ανάµεσα σε αυτές τις
διαφορετικές γνώσεις και επιστηµολογίες να µπορεί να ‘εγκαταστήσει φρένα και ένα
τιµόνι µέσα στην ‘ανεξέλεγκτη καθοδήγηση’ της ιλιγγιώδους τεχνικό-επιστηµονικής
εξέλιξης’.7 Όπως προτείνει όλο αυτό το βιβλίο µια επανεκτίµηση της σχέσης µεταξύ
επιστήµης και ιδιότητας του πολίτη είναι ουσιαστικής σηµασίας γι' αυτές τις
διαδικασίες. Ειδικότερα, µπορεί να αποδειχτεί ότι το απαιτούµενο επίπεδο µιας
κοινωνικής και γνωστικής αλλαγής δεν µπορεί να επιτευχθεί µέσω καθοδηγούµενων
από την κυβέρνηση και επιστήµονα-κεντρικών στρατηγικών. Σε µια τέτοια
περίπτωση, αντιλήψεις που δηµιουργούνται µέσα σε συγκεκριµένα πλαίσια µπορούν
να είναι στην καρδιά ενός βιώσιµου µοντέλου κοινωνικό-οικονοµικής ανάπτυξης.
Τώρα, αναπτύσσοντας µια ‘συµµετρική’ ανάλυση της επιστήµης, της ιδιότητας του
πολίτη και της κοινωνικής βιωσιµότητας, είναι επίσης βασικό να αναλογιστούµε
αυτές τις προσπάθειες, που έχουν ήδη γίνει για να πραγµατευθούν δηµιουργικά και
εποικοδοµητικά τις κοινωνικές εξαρθρώσεις που περιγράφτηκαν έως τώρα. Βέβαια,
είναι σηµαντικό να επανεξετάσουµε προηγούµενες πρωτοβουλίες (ή ίσως ‘κοινωνικά
πειράµατα’ από την σκοπιά της Επιστήµης του Πολίτη8) σ’ αυτόν τον τοµέα, εάν
σκοπεύουµε να προσφέρουµε κάτι περισσότερο παρά απλά προγραµµατικές
δηλώσεις.
Κάνοντας το αυτό, η έννοια της ‘κοινωνικής εκπαίδευσης’ θα αποδειχθεί εξαιρετικά
σηµαντική-καθοριζόµενη εδώ µε όρους των ευρύτερων επιπτώσεων για την
επιστήµη, την ιδιότητα πολίτη και την βιωσιµότητα, οι οποίες µπορούν να εξαχθούν
από µεµονωµένα παραδείγµατα η πειράµατα. Σ’ αυτή τη βάση, ο κύριος στόχος του
παρόντος κεφαλαίου είναι να προσφέρει µια σύντοµη ανασκόπηση των προσπαθειών
από την δεκαετία του 70 που στόχευαν στο γεφύρωµα του υπάρχοντος φάσµατος
ανάµεσα σε ‘επιστήµη/ τεχνολογία’ και στους ‘πολίτες’. Ποια πολιτική και ποια
αναλυτικά µαθήµατα µπορούµε να εξάγουµε από αυτόν τον σηµαντικό τοµέα
εµπειρίας;
Κάποια έννοια περί των δυσκολιών εντός των υπαρχόντων σχέσεων επιστήµηςπολίτη µπορεί να εκτιµηθεί επακριβώς από βαφτώ που µπορούµε να ονοµάζουµε το
δίληµµα συµµετοχής· θέτοντας το ποιο απλά, θα πρέπει οι οµάδες των πολιτών να
συµµετέχουν στις επιστήµονα-κεντρικές διαδικασίες λήψεις αποφάσεων (όπως αυτές
που συζητήθηκαν στο κεφαλαίο 3 ), οι οποίες εµφανίζονται σε µεγάλο βαθµό να
συσσωρεύονται εναντίον τους ή να παραµένουν µακριά για να στερούνται δραστικά
πολιτικά δικαιώµατα;
Σε µια απεικόνιση αυτού του διλήµµατος ο Smith εξέτασε την χρήση της ποσοτικής
ανάλυσης κίνδυνου, µέσω ερωτηµατολόγιων στο βρετανικό κοινό (ιδιαίτερα στο
Canvey Island και στο Ellesmere Port ) και σηµείωσε τις συνέπειες του αποκλεισµού
των ιδίων προβληµατισµών που συζητήθηκαν στο Κεφαλαίο 4 και κατ’ επέκταση του
υποβιβασµού τις εµπλοκής του κοινού στην λήψη αποφάσεων.9 Υπό τέτοιες
συνθήκες, και όπως έχουµε ήδη προτείνει, οι οµάδες των πολιτών εµφανίζονται
σχεδόν απόλυτα να µειονεκτούν σε σχέση µε τους τεράστιους πόρους τις κυβέρνησης
και της βιοµηχανίας. Οι επιστηµονικοί πόροι γίνονται πολεµοφόδια για την άµυνα σε
συγκεκριµένες κοινωνικές θέσεις-είναι τότε συνετό ακόµα και να κατέλθουν στο
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πεδίο µάχης; Όπως και ο Nelkin έχει θέσει το επιχείρηµα σε σχέση µε τις
προσπάθειες για εµπλουτισµένη ‘συµµετοχής του κοινού’:
Τέτοιες προσπάθειες µπορούν εξυπηρετήσουν πολλούς σκοπούς·
µπορούν να αυξήσουν την άµεση επιρροή του κοινού στην δηµιουργία
πολιτικής ή απλώς να ενηµερώσουν τους δηµιουργούς πολιτικής για
τις ανησυχίες του κοινού. Περισσότερο συχνά είναι ένα µέσον για να
κερδίσουν την αποδοχή και να διευκολύνουν την εφαρµογή των
αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί.10
Αυτά τα θέµατα µπορούν να εξηγηθούν εύκολα µε παραποµπή στην ακροαµατική
διαδικασία Windscale του 1977 στη Μεγάλη Βρετανία. Η ακροαµατική διαδικασία
αφορούσε στα σχέδια της βρετανικής ανώνυµης εταιρίας Βρετανικά Πυρηνικά
Καύσιµα (ΒNFL) να κατασκευάσει ένα θερµικό εργοστάσιο επεξεργασίας οξειδίων
(THORP) στην δυτική Cumria. Την προεδρία είχε ένας ανώτατος δικαστής (ο κύριος
Justice Parker) και λειτουργούσε σε µια ηµι-νόµιµη και δυσµενή βάση. Επιπλέον, το
βάρος της απόδειξης είχε τοποθετηθεί στους ενάγοντες παρά στους υπερασπιστές
(δηλ., εναπόκειντο σε αυτούς να ανασκευάσουν την υπόθεση της ΒNFL παρά στην
πυρηνική βιοµηχανία να την αποδείξει). Μια σειρά από περαιτέρω χαρακτηριστικά
της ακροαµατικής διαδικασίας έφεραν τους ενάγοντες σε µειονεκτική θέση:
•
•

•

•

η έµφαση που δόθηκε από τον Κύριο Justice Parker στα ‘γεγονότα της
κυβερνητικής πολιτικής όχι στις παραλείψεις της’,
η δυσαναλογία στους πόρους µεταξύ της BNFL και των αντιπάλων της - καµιά
κυβερνητική υποστήριξη δεν δόθηκε στους ενάγοντες παρά την ανάγκη για
νοµική συµβουλή και τεχνικούς µάρτυρες,
η οργάνωση της ακροαµατικής διαδικασίας µε αλληλουχία µαρτύρων παρά µε
θέµατα - αυτό προκάλεσε προβλήµατα συντονισµού για οµάδες των οποίων η
στρατηγική εξελισσόταν κατά τη διάρκεια της ακροαµατικής διαδικασίας,
η αβεβαιότητα ανάµεσα σε αντιτιθέµενες οµάδες επί των σωστών τακτικών που
πρέπει να υιοθετηθούν εν όψει µιας τέτοιου είδους ερευνητικής διαδικασίας καθώς επίσης και ο ανταγωνισµός µεταξύ των οµάδων - οδήγησε σε
κατακερµατισµό και έλλειψη συντονισµού. Θα έπρεπε να υιοθετήσουν ένα
συµβατικά ‘τεχνικό’ επιχείρηµα προκειµένου να κερδίσουν τους επιστήµονες της
BNFL στο ίδιο τους το παιχνίδι, ή θα έπρεπε απλά να απαιτήσουν την κατάργηση
της πυρηνικής ενέργειας για ηθικούς και ρητά προσανατολισµένους σε αξίες,
λόγους;

Αυτά τα χαρακτηριστικά ενισχύθηκαν έντονα από το τελικό συµπέρασµα της
ακροαµατικής διαδικασίας όπως παρουσιάστηκε από τον Κύριο Justice Parker στις
αρχές του 1978. Η έκθεση συνέστησε την ανάπτυξη σε πλήρη κλίµακα του THORP
και εξάλειψε τελείως τα επιχειρήµατα των εναγόντων. Ενώ αυτό το συµπέρασµα ήταν
προφανώς αµφισβητούµενο, είναι η απόρριψη των αντιτιθέµενων στοιχείων που είναι
ιδιαίτερα σηµαντική για τη συζήτησή µας. Όπως το Nature σχολίαζε εκείνη την
εποχή:
Ο Parker ήταν εκεί για να αποφασίσει, όχι για να διαφωτίσει τη
διαµάχη.… Μόλις αποφάσισε ότι η απόφαση έπρεπε να είναι υπέρ της
ΒNFL, παρέκκλινε του δρόµου του για να αποφανθεί υπέρ τους σε
σχεδόν κάθε ζήτηµα -µάλλον σαν έναν δικαστή που ήρθε αντιµέτωπος
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µε µια οµάδα µαρτύρων έτοιµων να βεβαιώσουν την αθωότητα
κάποιου ανθρώπου, ο οποίος θα µπορούσε να παραλείψει τα στοιχεία
τους συνολικά άπαξ και βεβαιωθεί πως ο άνθρωπος αυτός είναι
ένοχος.
Ασφαλώς, η έκθεση Parker άφησε πολλές αντιτιθέµενες οµάδες πεπεισµένες ότι η
κατάθεσή τους είχε παρερµηνευτεί και ότι είχε απεικονιστεί λανθασµένα - αφήνοντας
τους έτσι να αµφιβάλλουν την αξία της δικής τους συµµετοχής. Ενώ η ακροαµατική
διαδικασία ήταν χρήσιµη για το λόµπι των οικολόγων µε κάποιους τρόπους (π.χ., µε
το να καταστήσει διαθέσιµα στοιχεία που ειδάλλως θα µπορούσαν να είχαν
παραµείνει κρυφά), ως άσκηση στην αλληλεπίδραση επιστήµης-πολιτών (και στην
αλληλεπίδραση πολιτών - νοµικών) φαίνεται να αποτυγχάνει. Η ίδια η δοµή της
ακροαµατικής διαδικασίας - και ειδικά η νοµική και επιστηµονική της βάση αντιµάχεται µια ευρύτερη ανταλλαγή απόψεων και αντιλήψεων. Η έκβαση της
ακροαµατικής διαδικασίας άφησε αντιτιθέµενες οµάδες να αναρωτιόνται ιδιαίτερα,
για το αν θα άξιζε τον κόπο να συµµετέχουν σε µελλοντικές ακροαµατικές
διαδικασίες για την πυρηνική ενέργεια. Μια τέτοια προσέγγιση στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων µας θυµίζει έντονα τις αναµετρήσεις για την BSΕ, τους µείζονες
κινδύνους, ή το 2,4,5-Τ.
Φυσικά, και όπως θα συζητήσουµε, αυτή η συνοπτική συζήτηση για την ακροαµατική
διαδικασία Windscale δεν υπαινίσσεται ότι όλες οι µορφές της δηµόσιας συµµετοχής
θα αποτύχουν αναπόφευκτα µε το ίδιο τρόπο. Ούτε, και αυτό το σηµείο χρειάζεται
πλήρη έµφαση, υπαινίσσεται ότι η επιστήµη (είτε ως ίδρυµα είτε ως επιστηµολογία)
πρέπει αποκλειστικά να κατηγορηθεί για τέτοιες καταστάσεις. Εντούτοις, µας
παρουσιάζεται ένα σαφές παράδειγµα για το πώς οι ισχύουσες διαδικασίες
λειτουργούν ενάντια στην έκφραση µιας ευρύτερης έκτασης από φωνές και
αντιλήψεις.
Βεβαίως, και παρόλο που η παραπάνω σύντοµη περιγραφή ταιριάζει απόλυτα µε την
ανάλυση που προσφέρεται στα δύο προηγούµενα κεφάλαια, δεν υπαινίσσεται ότι όλες
οι αναµετρήσεις επιστήµης - πολιτών θα ακολουθήσουν το ίδιο µοτίβο. Ειδικότερα,
είναι χρήσιµο για να µας υπενθυµίσει ότι η απλή ‘συµµετοχή’ δεν είναι αρκετή,
δεδοµένου ότι τέτοιες προσπάθειες µπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να
εξυπηρετήσουν διάφορους σκοπούς και θα ενσωµατώσουν απαραιτήτως υποθέσεις
σχετικά µε την σχετική εξουσία που θα χορηγηθεί σε διάφορους κοινωνικούς δράστες
και σε σώµατα εµπειρογνώµων. Αυτές οι υποθέσεις έχουν περισσότερο τυπικά
υπάρξει επιστηµονοκεντρικές στο χαρακτήρα. Ανάλογα, η συµµετοχή µπορεί άνετα
να είναι σχεδιασµένη για να επιτύχει τη νοµιµοποίηση παρά το κοινωνικό διάλογο.
Προκειµένου να εξεταστούν αυτά τα ζητήµατα, πρέπει να διευκρινίσουµε τα είδη των
προϋποθέσεων για το ‘διάλογο µεταξύ επιστήµης – πολιτών’ τα οποία ήταν ως τώρα
υπονοούµενα στη συζήτηση.
Μελετώντας την πρακτική τέτοιων πρωτοβουλιών, θα έχουµε κατά νου ορισµένα
κριτήρια αξιολόγησης τα οποία προκύπτουν από την ως τώρα ανάλυσή µας. Αυτά
µπορούν να παρουσιαστούν καλύτερα ως µια σειρά ερωτήσεων:
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•
•
•
•

Επιτρέπει το ‘κοινωνικό πείραµα’ την έκφραση και την ανάπτυξη ευρύτερων
κοινωνικών κρίσεων, π.χ., σχετικά µε την εµπιστοσύνη και την αξιοπιστία των
θεσµών;
Προσφέρουν οι πρακτικές πρωτοβουλίες τη δυνατότητα να εµπλουτιστεί παρά
να υποβαθµιστεί, η γνώση των πολιτών; Ειδικότερα, είναι δυνατό οι δηµόσιες
οµάδες να θεωρηθούν τόσο ως γεννήτορες γνώσης όσο και ως δέκτες;
Ποιο µοντέλο της επιστήµης αξιώνεται από τέτοιες πρωτοβουλίες; Ειδικότερα,
βασίζονται στην έννοια της επιστήµης ως συναινετικής, οµοιογενούς και µακριά
από την κοινωνική και τεχνική διαµάχη;
Επιτρέπουν οι διάφορες µορφές της δηµόσιας συµµετοχής και της
αλληλεπίδρασης επιστήµης - πολιτών πραγµατική αλλαγή πολιτικής; (π.χ., στο
επίπεδο κυβερνητικής ή βιοµηχανικής πρακτικής); Ειδικότερα, µπορεί να
αναγνωριστεί µια πιο µακροπρόθεσµη επίπτωση στις µελλοντικές ερευνητικές
κατευθύνσεις και στην οργάνωση των επιστηµονικών πρακτικών; Η ιδέα της
‘κοινωνικής µάθησης’ υπονοεί ότι τέτοιου επιπέδου θεσµική αλλαγή µπορεί να
είναι ένα από τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα των συναντήσεων επιστήµης πολιτών.

Αυτές οι ερωτήσεις είναι µόνο ενδεικτικές και ασφαλώς µη περιεκτικές. Εντούτοις,
όντως επεξηγούν τα είδη πρακτικής επανεξέτασης τα οποία απαιτούνται άπαξ και
υιοθετηθεί µια προσανατολισµένη προς τον πολίτη προοπτική, παρά µάλλον µια
διαφωτιστική. Σαφώς επίσης, αυτές οι ερωτήσεις υπερβαίνουν τη συγκεκριµένη
εστίαση των αποφάσεων πολιτικής και εξετάζουν την κοινωνική και τεχνική πρόοδο
σ’ ένα ευρύτερο επίπεδο.
Παρόλαυτα, και πολύ θεµελιωδώς, υπάρχει µια υπόθεση που υποκρύπτεται σε όλες
αυτές τις ερωτήσεις ότι ‘επιστήµη’ και ‘ανάγκες πολιτών’ µπορούν πράγµατι να
αποδειχθούν συµβατές και αµοιβαία ευεργετικές. Η ίδια η βάση του κοινωνικού
πειραµατισµού σε αυτόν τον τοµέα είναι ότι οι πολίτες µπορούν να ωφεληθούν από
την έκθεσή τους στην επιστήµη (και αντιστρόφως) - ακόµα κι αν οι ισχύουσες
κοινωνικές και θεσµικές διαδικασίες (του είδους που συζητήθηκε στο κεφάλαιο 4, για
παράδειγµα) εµποδίζουν κάπως τη ροή των πληροφοριών και της αµοιβαίας
κατανόησης. Αυτό το σηµαντικό σηµείο παρέχει τη σηµαντικότερη αναλυτική
προοπτική αυτού του κεφαλαίου. Εδώ θα αναπτυχθεί σαφώς µέσω ενός
συγκεκριµένου ‘ιδανικού τύπου’ µεσολάβησης µεταξύ επιστήµης-πολιτών - το
‘Επιστηµονικό Κατάστηµα’.
Αυτές ο τρόπος εξέτασης θα θεωρηθεί πρώτα από όλα σχετικά µε ένα σηµαντικό
έγγραφο – την έκθεση του 1979 του OECD µε τον σηµαντικό τίτλο Τεχνολογία µε
∆οκιµή. Κατά τη διάρκεια της ακόλουθης περιγραφής, ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις
πρωτοβουλίες οι οποίες θα εµφανίζονται να προσφέρουν (ή τουλάχιστον να έχουν την
δυνατότητα να προσφέρουν) µια προσέγγιση που υπερβαίνει τη ‘προς τα κάτω’
διάδοση.
Τεχνολογία µε ∆οκιµή: πρώιµες προσπάθειες για συµµετοχή
Η εν λόγω έκθεση συντάχθηκε από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Ο.E.C.D) σαν ένα τµήµα από µια γενικότερη πρωτοβουλία που στόχο
είχε την επινόηση ‘αποτελεσµατικών µέσων πληροφόρησης του κοινού για τις
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επιπτώσεις των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, να ζητήσει τις αντιδράσεις τους, και
να τους εµπλέξει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων’. Από πολλές απόψεις, η
δηµοσίευση αυτή είναι αρκετά ευδιάκριτη από τους στόχους και τους αντικειµενικούς
σκοπούς της Επιστήµης των Πολιτών:
Αυτή η µελέτη προσπαθεί να εξετάσει ... τον τρόπο µε τον οποίο έχουν
ανταποκριθεί οι κυβερνήσεις στο αίτηµα για περισσότερη συµµετοχή
εκ µέρους του κοινού σε αποφάσεις σχετικά µε την επιστήµη και την
τεχνολογία. Εξετάζει τη διαδικασία της δηµόσιας συµµετοχής κατά
ένα µεγάλο µέρος από την άποψη της κυβέρνησης, όχι από την πλευρά
των πολιτών ή πολιτικών οµάδων.
Παρ’ όλ’ αυτά, η Τεχνολογία µε ∆οκιµή προσφέρει µια άριστη απεικόνιση του
‘τέλειου στην τέχνη’ σε σχέση µε τη ‘δηµόσια συµµετοχή’ όπως ήταν στο τέλος της
δεκαετίας του 1970. Επιπλέον, η δεκαετία του 1970 ήταν κάτι σαν ένα υψηλό σηµείο
αναφοράς για τα θέµατα αυτά έτσι ώστε το γενικό πλαίσιο εργασίας που
εγκαθιδρύθηκε από την αναφορά του OECD να ισχύει ακόµη και σήµερα.
Η αναφορά του OECD αναγνωρίζει τέσσερις κύριες κατηγορίες της κυβερνητικής
αντίδρασης στις ‘δηµόσιες πιέσεις για περισσότερο άµεση συµµετοχή στη λήψη
αποφάσεων πάνω σε θέµατα που σχετίζονται µε την επιστήµη και την τεχνολογία’:
πληροφόρηση του κοινού, πληροφόρηση αυτών που σχηµατίζουν την πολιτική,
συµβιβασµός αντιτιθέµενων συµφερόντων, συνεργατική λήψη αποφάσεων. Στην
περίληψη αυτή, θα δοθεί εξέχουσα θέση στα δύο πρώτα.
Πληροφόρηση του κοινού
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει ‘δηµόσια πρόσβαση στην πληροφόρηση’ (π.χ., ο
νόµος περί της ελευθερίας της πληροφορίας των Η.Π.Α.) και ‘πληροφόρηση για τη
φύση, τον σκοπό και το συγχρονισµό της λήψης αποφάσεων’ (όπως παρέχεται, για
παράδειγµα, από το Οµοσπονδιακό Ληξιαρχείο). Όµως, µεγαλύτερης σχέσης εδώ είναι
το τρίτο θέµα εντός αυτής της κατηγορίας: ‘οι κυβερνητικές προσπάθειες που
σκοπεύουν στη βελτίωση (sic) της δηµόσιας κατανόησης πάνω σε επιστηµονικά και
σχετικά µε την τεχνολογία θέµατα’. Ο OECD επισηµαίνει µια σειρά δραστηριοτήτων
που ταιριάζουν µέσα σ’ αυτήν την κατηγορία. Η σειρά αυτή περικλείει αµφότερες
‘πολύ κεντρικοποιηµένες’ και ‘αποκεντρωµένες’ πρωτοβουλίες, π.χ., κυβερνητικά
συντονιζόµενα εναντίον τοπικών και µη κυβερνητικών προγραµµάτων (αν και η
χρηµατοδότηση της κυβέρνησης δεν οδηγεί αναγκαία σε συγκεντρωτισµό). Επίσης
καλύπτει µια ευρεία έκταση όσον αφορά στα θέµατα (από το πρόγραµµα της Εθνικής
∆ιαχείρισης Αεροναυτικής και ∆ιαστήµατος (NASA) των Η.Π.Α. που σκοπεύει
συγκεκριµένα στην ενηµέρωση του κοινού για το διάστηµα και την εξερεύνηση του
διαστήµατος µέχρι πολύ γενικές εκστρατείες). Οι δραστηριότητες διαφέρουν πολύ σε
σχέση µε το βαθµό στον οποίο ‘σκοπεύουν µε σηµασία στην ενθάρρυνση ευρείαςκλίµακας δηµόσια συζήτηση και διάλογο’ παρά στη ‘διασπορά των γεγονότων’.
Εποµένως, επιπλέον, των ερωτηµάτων που τέθηκαν παραπάνω, έχουµε την ανάδυση
άλλων (εν τούτοις διασυνδεδεµένων) αξιολογούµενων κριτηρίων: βαθµός
συγκεντρωτισµού, κάλυψη θέµατος, διασύνδεση µε τη συζήτηση / διάλογο (σε
αντίθεση προς την απλά ‘διάδοση’). Στη βάση αυτή, µπορούµε τώρα να εξετάσουµε
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τις πραγµατικές πρακτικές προσπάθειες στο πεδίο της ‘δηµόσιας κατανόησης’ που
θεωρούνται από τον OECD. Αυτές περιλαµβάνουν:
Κυκλικοί µηχανισµοί µελέτης. Για παράδειγµα, το Σουηδικό σύστηµα µικρών
οµάδων µελέτης – σε µεγάλο βαθµό αναφερόµενο σε ειδικό σκοπό, αποκεντρωµένο
και χρηµατοδοτούµενο από την πολιτεία – εγκαθιδρύθηκε για να ξεκινήσει συζήτηση
και κατανόηση του προγράµµατος πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς.
Όπως περιγράφηκε από τον OECD, η Σουηδική κυβέρνηση είχε δύο κεντρικούς
σκοπούς όταν ανέλαβε το συνολικό ‘πρόγραµµα δηµόσιας εκπαίδευσης για την
ενέργεια’ – διεύρυνση της βάσης της λήψης αποφάσεων και εγκαθίδρυση οµοφωνίας
στην ενεργειακή πολιτική. Ο κυκλικός µηχανισµός µελέτης (που έχει τις ρίζες του
στη Σουηδία τουλάχιστον έναν αιώνα πριν) είχε την ικανότητα να ικανοποιήσει
αµφότερους τους παραπάνω στόχους. Ωστόσο, η Σουηδική εµπειρία µπορεί να
θεωρηθεί ότι προσφέρει ‘οριστικά ανάµεικτα αποτελέσµατα’:
Από τη µια πλευρά, οι αναφορές από τις οµάδες µελέτη υποδηλώνουν
συνεχόµενη και µερικές φορές αυξηµένη αβεβαιότητα και σύγχυση.
Επιπλέον, µετέπειτα έρευνες πάνω στην άµεση επίδραση των κύκλων
µελέτης στις δηµόσιες συµπεριφορές, έδειξαν µικρές µόνο διαφορές
στην άποψη µεταξύ συµµετεχόντων και µη συµµετεχόντων. Από την
άλλη µεριά, έρευνες στον αντίκτυπο πάνω σε συµπεριφορές από τις
τέσσερις δηµόσιες ακροάσεις που πραγµατοποιήθηκαν στα τέλη του
1974 και στις αρχές του 1975 έδειξαν κάποια µεταβολή σε σχέση µε
την εµπλουτισµένη δηµόσια συµπάθεια για τη θέση της κυβέρνησης.15
Έτσι, πρωτοβουλίες όπως οι κύκλοι µελέτης δεν οδηγούν απαραίτητα σε οµοφωνία –
αντίθετα µπορούν να προκαλέσουν πόλωση. Όπως έχει σηµειωθεί σε µια ξεχωριστή
µελέτη των δηµόσιων συµπεριφορών προς την πυρηνική ενέργεια: ‘η γνώση δεν
καλλιεργεί θετικές συµπεριφορές· αντιθέτως, εκείνοι µε αρνητική συµπεριφορά
παρακινούνται να αποκτήσουν γνώση και να την ερµηνεύσουν σε ενίσχυση της δικής
τους θέσης’.16
Εκστρατείες δηµόσιας πληροφόρησης. Το 1979 η αναφορά του OECD εξέτασε την
εµπειρία αρκετών χωρών στο πεδίο αυτό. Η Αυστρία, ο Καναδάς, η ∆ανία, η Γαλλία
και η Γερµανία είχαν όλες πειραµατιστεί µε τέτοιες εκστρατείες. Στην Γερµανία, για
παράδειγµα, η κυβέρνηση ξεκίνησε µια εκστρατεία δηµοσιότητας από το 1975 και
µετά που σκόπευε σε µεγάλο βαθµό στο να εξηγήσει τις απόψεις της κυβέρνησης
όσον αφορά στην πυρηνική ενέργεια. Η εκστρατεία κάλυπτε δηµόσιες διαφηµίσεις και
τη διασπορά τεχνικών αναφορών, δηµόσιων σεµιναρίων και συζητήσεων, την
προώθηση σεµιναρίων και δραστηριοτήτων που σκόπευαν σε ‘οµάδες στόχους του
πληθυσµού’, στην προετοιµασία ‘πακέτων ενεργειακής πληροφόρησης’ για σχολεία
και κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, προσπάθειες για να εµπλακούν πολιτικά κόµµατα
και οι µεγάλες εργοδοτικές οργανώσεις και εργατικά σωµατεία. Ο OECD εκτιµά ότι
περίπου $6 εκατοµµύρια ξοδεύτηκαν γι’ αυτές τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια
της τριετούς περιόδου 1976-8.
Ο OECD κάνει µια σειρά από παρατηρήσεις σχετικά µ’ αυτό το Γερµανικό
πρόγραµµα. Κατ’ αρχήν, ότι σε µεγάλο βαθµό αντικρούστηκε από αντιπυρηνικές
οµάδες ως ‘πυρηνική προπαγάνδα’ – µια παρατήρηση που ταιριάζει καλά µε την
προηγούµενη ανάλυση σ’ αυτό το βιβλίο. ∆εύτερον, ότι µια τέτοια εκστρατεία
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πληροφόρησης έκανε λίγα για να εµποδίσει ή να προλάβει την ανάπτυξη µιας ισχυρής
κίνησης ειρηνικής διαµαρτυρίας. Τρίτον, ότι είναι δύσκολο να ανιχνευθεί οποιοδήποτε
διακριτό αποτέλεσµα στην κοινή γνώµη ευρύτερα. Ωστόσο, η Γερµανική
πρωτοβουλία µπορεί επίσης να συγκριθεί µε την εµπειρία άλλων κρατών – στην
περίπτωση αυτή, αναδύεται µια σειρά από περαιτέρω σηµεία.
Πρώτον, ότι πρωτοβουλίες πρέπει να αντανακλούν ευρύτερες πολιτισµικές και εθνικές
παραδόσεις – έτσι ο µηχανισµός ‘κύκλων µελέτης’, για παράδειγµα, ίσως να µην είναι
εύκολα (αν όχι καθόλου) µεταφερόµενος σ’ άλλες χώρες. Αυτό είναι ξεκάθαρα ένα
σηµαντικό σηµείο όταν προσπαθούµε να πάρουµε µαθήµατα από την διεθνή εµπειρία.
∆εύτερον, ότι η εθνική εµπειρία από εκστρατείες δηµόσιας πληροφόρησης τείνει να
είναι µάλλον αναφερόµενη σε ειδικό σκοπό και κατακερµατισµένη έτσι ώστε
κυβερνήσεις τυπικά να µην έχουν αναλάβει ένα µακροπρόθεσµο ρόλο σ’ αυτό το
πεδίο.
Τρίτον, και πολύ σηµαντικό για την συζήτησή µας, ότι οι επιδιώξεις, για παράδειγµα,
των κυβερνήσεων σ’ αυτό το πεδίο µπορεί να διαφέρουν ουσιαστικά (ακόµη, µπορεί
κανείς να προσθέσει, και µέσα σε µια χώρα µε την πάροδο του χρόνου). Ωστόσο, η
‘εκπαίδευση’ δεν φαίνεται σε γενικές γραµµές να είναι µια τέτοια επιδίωξη:
η εκπαίδευση του κοινού, µε την στενή κλασσική έννοια, δεν
εµφανίζεται να είναι ο µόνος ή ο πρωταρχικός σκοπός αυτών των
δραστηριοτήτων. Σε πολλές περιπτώσεις, τα βασικά κίνητρα πίσω από
αποφάσεις για να ξεκινήσουν εκστρατείες δηµόσιας πληροφόρησης
φαίνονται να ήταν η εξουδετέρωση της αµφισβήτησης, το κέρδος
χρόνου κι έτσι η αποφυγή του να έχουν να λάβουν βιαστικές αποφάσεις
που θα µπορούσαν να έχουν πολιτικά διαιρετικές επιπτώσεις. Σε
µερικές περιπτώσεις, ο σκοπός τέτοιων εκστρατειών συµπεριλάµβανε
τη νοµιµοποιητική λειτουργία της αναζήτησης του να προσδώσει
αξιοπιστία και νοµιµότητα σε κυβερνητικές αποφάσεις, περασµένες και
εκκρεµείς.17
Τέλος, η αναφορά του OECD σηµειώνει ότι η δηµόσια ‘εκπαίδευση’ χρειάζεται να
προχωρήσει πέρα από σηµεία τεχνικών λεπτοµερειών και αντίθετα να συµπεριλάβει
ευρύτερες κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές όψεις των επιστηµονικών και
τεχνολογικών εξελίξεων. Έτσι, µε ένα επιχείρηµα που ξανά ταιριάζει µε την ανάλυση
που παρατέθηκε σε προηγούµενα κεφάλαια, υποδηλώνεται ότι εθνικές εµπειρίες όπως
οι παραπάνω υποδεικνύουν ότι το ευρύ κοινό δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την
τεχνικά λεπτοµέρεια της, για παράδειγµα, παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Αντίθετα,
ευρύτερα θέµατα της ασφάλειας του πυρηνικού αντιδραστήρα, επανεπεξεργασίας
καυσίµων και απόθεσης απορριµµάτων θεωρούνται πιο σηµαντικά στις δηµόσιες
οµάδες. Η δηµόσια αντιµετώπιση αυτών των θεµάτων θα συσχετιστεί διαδοχικά µε
θέµατα εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας: ‘Η αποδοχή από την πλευρά του κοινού
συγκεκριµένων ρίσκων εµφανίζεται να είναι σε µεγάλο βαθµό εξαρτώµενη αµφότερα
από τη δυνατότητα της κυβέρνησης να ζυγίζει όλους αυτούς τους παράγοντες και από
τη δηµόσια εµπιστοσύνη στους κυβερνητικούς θεσµούς, τη νοµιµότητα και την
αξιοπιστία τους’.18
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Βλέποντάς το σ’ αυτήν την ευρύτερη προοπτική, οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες σε
αυτό το πεδίο ίσως να έχουν υπηρετήσει ένα πιο ωφέλιµο σκοπό:
Αν και µπορεί να µην έχουν καταλήξει σε ένα υψηλότερο επίπεδο
τεχνικής εµπειρογνωµοσύνης του πολίτη σ’ αυτά τα θέµατα, έχουν
συνεισφέρει προς την περαιτέρω ενηµέρωση ενός µεγάλου τµήµατος
του γενικού κοινού για το ευρύτερο σύνολο παραγόντων που
περιβάλλουν, λόγου χάρη, τη διαµάχη για την πυρηνική ενέργεια· µια
διαµάχη που προηγουµένως είχε κυριαρχηθεί από βιοµηχανικά
συµφέροντα και από αποκλειστικά επιστηµονικές και τεχνολογικές
θεωρήσεις, ικανότητες και εµπειρίες.19
Προγράµµατα επιστηµονικής εκπαίδευσης Όπως ορίζονται από τον ΟΕCD,οι
πρωτοβουλίες σε αυτό τον τοµέα σχεδιάζονται για να προωθήσουν, ‘δηµόσια
κατανόηση’ εν γένει. Οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και η Ολλανδία εξαίρονται
από τον ΟΕCD για τη δραστηριότητά τους σε αυτό τον τοµέα.
Στις Ηνωµένες Πολιτείες, για παράδειγµα, οι προσπάθειες του Εθνικού Ιδρύµατος
Επιστηµών (NSF) για την προώθηση της δηµόσιας κατανόησης της επιστήµης είναι
αξιοσηµείωτες. Ιδιαίτερη σηµασία σε αποκεντρωµένες δραστηριότητες στα πλαίσια
αυτού του προγράµµατος όπως συζητήσεις σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο
,διασκέψεις και καταστήµατα. Στα πλαίσια του προγράµµατος ‘Επιστήµη για τους
πολίτες΄ είχαν γίνει προσπάθειες για την ανάπτυξη µηχανισµών, οι οποίοι θα
παρείχαν στους πολίτες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες για την
αποτελεσµατική συµµετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. Μία προσπάθεια για αυτό
ήταν µέσω των ‘Public Service Science Residencies’ και ‘Interships’ όπου
µεµονωµένοι επιστήµονες και µηχανικοί θα µπορούσαν να δανείζουν τη τεχνογνωσία
τους σε οργανώσεις πολιτών.
Παρόλα αυτά, ο OECD επίσης αναφέρει ότι στις Η.Π.Α. (όπως και αλλού)
αµφισβήτηση έχει ανακύψει για την οικονοµική βοήθεια οµάδων πολιτών – ακριβώς
πόσο µακριά θα µπορούσε η κυβέρνηση να προχωρήσει υποστηρίζοντας την αντίθεση
σε αυτό που συχνά θα µπορούσε να ήταν τα ίδια της τα σχέδια και πρωτοβουλίες;
Επιστήµη, τεχνολογία και Μ.Μ.Ε. Τελικά στα πλαίσια της συζήτησης για την
‘πληροφόρηση του κοινού’ ο OECD διαπιστώνει τη σχέση ανάµεσα στις αναφορές
των Μ.Μ.Ε. και της συµπεριφοράς του κοινού απέναντι στην επιστήµη.
Τα Μ.Μ.Ε. έχουν φέρει κυβερνητικές διαδικασίες λήψεως αποφάσεων
από τη στενότερη επίβλεψη του κοινού και παρέχουν στους πολίτες
πιο έγκαιρη πληροφόρηση για όλες τις όψεις της καθηµερινής ζωής
από κάθε άλλη φορά … Παρ’ όλα αυτά, η κάλυψη από τα Μ.Μ.Ε.
θεµάτων που σχετίζονται µε την επιστήµη και την τεχνολογία είναι
συχνά άνιση, ατελής και επιλεκτική.20
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι τα µέσα µαζικής επικοινωνίας έχουν παίξει πολύ
µικρό ρόλο στις περιπτώσεις που εξετάζονται σε αυτό το βιβλίο. Σχεδόν εξ’ ορισµού,
τέτοια µέσα φαίνεται να απέχουν από τις γνώσεις και τους ορισµούς των
προβληµάτων διακρινοµένων κοινών.
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Σαν γενικό συµπέρασµα σε αυτό τον τοµέα, ο OECD παρέχει έναν αριθµό σχολίων τα
οποία παραµένουν ακόµη σηµαντικά – συµπεριλαµβάνοντας και τη σπουδαιότητα της
θεσµικής αξιοπιστίας και θεµάτων της ’δηµόσιας άγνοιας’
Τελικά, και πιο σηµαντικά, πρέπει να τοποθετήσει το πρόβληµα της
δηµόσιας πληροφόρησης και κατανόησης σε (ή της υποτιθέµενης
έλλειψής τους έπ’ αυτού) στην κατάλληλη προοπτική … Πολλοί από
αυτούς που αντιτίθενται σε ορισµένα επιστηµονικά ή τεχνολογικά
προγράµµατα είναι υπερβολικά καλά ενηµερωµένοι ως προς τις
λεπτοµέρειες και τους συσχετιζόµενους κινδύνους. Ούτε µπορεί η
στάση σκεπτικισµού να αποδοθεί σε ένα µόνο λόγο. Συχνά
προκύπτουν από ένα µεγάλο όγκο δηµοσίων ανησυχιών και
αµφιβολιών σχετικά µε τους κοινωνικούς στόχους που επιδιώκονται,
τα προστατευτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν, και τον τρόπο που το
κόστος και τα οφέλη θα κατανεµηθούν στην κοινωνία γενικά.21
Η αναφορά του OECD επίσης αναφέρεται στη σχέση µεταξύ γνώσης και δράσης:
πρόσβαση σε πληροφορίες χωρίς αποτελεσµατικούς τρόπους για τη
χρήση τους είναι σαν να έχουµε ένα µοχλό χωρίς υποµόχλιο. Οι
απαιτήσεις του κοινού για πληροφορία είναι, εποµένως, στενά
συνδεδεµένες µε τις απαιτήσεις για ευρύτερες και περισσότερο άµεσες
ευκαιρίες για δηµόσια συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων από την
κυβέρνηση.22
Πληροφόρηση των δηµιουργών της πολιτικής
Σε αυτό το κεφάλαιο της Τεχνολογίας σε ∆οκιµή, εξετάζεται η σχέση µεταξύ της
δηµιουργίας πολιτικής και των οµάδων πολιτών. Έτσι, συµβουλευτικά σώµατα (µία
κατηγορία η οποία θα συµπεριλάµβανε τη Συµβουλευτική Επιτροπή για τα
Εντοµοκτόνα) φαίνεται να είναι πολύ περιορισµένα από αυτή την άποψη:‘Οι
Συµβουλευτικοί µηχανισµοί είναι…µόνο περιορισµένης χρησιµότητας ως ένας
µηχανισµός για ευρείας κλίµακας δηµόσια συµµετοχή. Οι περισσότεροι πολίτες δεν
έχουν το χρόνο, την εµπειρογνωµοσύνη ή το ενδιαφέρον που απαιτείται’.23
Νοµοθετικές και βουλευτικές ακροαµατικές διαδικασίες εξετάζονται επίσης. Η κύρια
προσοχή, παρόλα αυτά, δίνεται σε ‘Επιτροπές Έρευνας’. ∆ύο παραδείγµατα από αυτά
εξετάζονται µε κάποια λεπτοµέρεια – η έρευνα Windscale (που αναφέρθηκε
πρωτύτερα) και η Έρευνα Mackenzie Valley Pipeline που έγινε στον Καναδά κατά
την διάρκεια των µέσων τις δεκαετίας του ’70. Καθώς η τελευταία έρευνα υπήρξε ένα
από τα πιο πολυσυζητηµένα παραδείγµατα αποπειραθείσας ‘συµµετοχής του κοινού’
(και επειδή παρουσιάζει έντονη αντίθεση στη διεξαγωγή της Έρευνας του Windscale)
αξίζει µια σύντοµη παρουσίαση εδώ. Η αναφορά του OECD συνοψίζει τις διαφορές
ανάµεσα στις δύο έρευνες ως εξής:
Εάν η Έρευνα Windscale µπορεί εν µέρει να χαρακτηριστεί σαν µία
δοκιµασία ανάµεσα σε ανταγωνιστικά γεγονότα και ανταγωνιστικές
λογικές, τότε η Έρευνα Mackenzie Valley Pipeline ήταν ένας τρόπος
αφύπνισης συνειδήσεων. Το ένα ήταν για το άλλο ότι ένα δικαστήριο
για ένα σχολείο.24
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Ο επίσηµος σκοπός της έρευνας αφορούσε τον κοινωνικό, οικονοµικό και
περιβαλλοντικό αντίκτυπο ενός προτεινόµενου αγωγού φυσικού αερίου των
Βορειοδυτικών Περιοχών και του Yukon. Η επίσηµη ακροαµατική διαδικασία
ξεκίνησε το Μάρτιο του 1975 και τελείωσε το Νοέµβριο του 1976. Παρόλα αυτά, µία
κύρια αντίθεση µε την Έρευνα Windscale µπορεί να διατυπωθεί αν λάβουµε υπόψη
την ποικιλία των ακροαµατικών διαδικασιών που έλαβαν χώρα και την προσπάθεια
την οποία προτείνουν για να εισάγουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ποικιλία απόψεων
(συµπεριλαµβάνοντας αξίες και γνώσεις):
•
•
•
•
•
•

προκαταρκτικές ακροάσεις οι οποίες τόνισαν τα θέµατα και, για παράδειγµα,
επέκτειναν την έρευνα έτσι ώστε να συµπεριλάβει όλες τις πιθανές
δραστηριότητες που σχετίζονται µε το διάδροµο στην Κοιλάδα Valley·
επίσηµες ακροάσεις οι οποίες οργανώθηκαν στη βάση πλήρους αποκάλυψης
και διαθεσιµότητας όλων των σχετικών πληροφοριών·
ειδικές ακροάσεις όπου παρουσιάστηκαν στοιχεία από πιθανούς παραγωγούς
αερίου·
νοτιότερες ακροάσεις: αυτές έλαβαν χώρα σε µεγάλες πόλεις στον Καναδά και
είχαν ως αποτέλεσµα τη γνωστοποίηση αυτών των θεµάτων στον ευρύ Καναδικό
πληθυσµό·
πολύ σηµαντικές για τη συζήτησή µας, κοινοτικές ακροάσεις: αυτές έλαβαν χώρα
σε είκοσι-οκτώ πόλεις, κωµοπόλεις, χωριά και οικισµούς στο Βορειότερο Καναδά
και ήταν ανεπίσηµες σε µορφή·
Ειδικότερα, οι µάρτυρες δεν εξετάστηκαν κατά αντιπαράσταση – απλώς (όπως
πολύ ωραία το θέτει η αναφορά του OECD) ‘είπαν αυτό που είχαν στο µυαλό
τους’.

Όπως εξηγεί ο ΟΕCD, υπήρχαν δύο κύριες συνέπειες µιας τέτοιας συµµετοχής και
πρόσβασης του κοινού. Πρώτα από όλα, υποβόσκουσες αξίες µπορούσαν να
αναδυθούν µε ένα τρόπο που θα ήταν απλώς αδύνατος µέσα στο πλαίσιο µιας
Έρευνας Windscale ή βασισµένου σε συµβουλευτική επιτροπή και αυξητικής
προσέγγισης υιοθετηµένη από τη βιοµηχανία. Αυτή η διαφωνία σχετικά µε την ίδια
την έννοια της ‘γης’ συµβόλιζε αυτή την αντιπαράθεση βασικών αξιών. Όπως ένας
οµιλητής έθεσε το ζήτηµα σε µια κοινοτική ακρόαση:
Η γη ανήκει όχι µόνο στους ανθρώπους που ζουν σήµερα, αλλά ανήκει
στις προηγούµενες γενιές και στις µελλοντικές γενιές που πρόκειται να
γεννηθούν. Παρελθούσες και µελλοντικές γενεές είναι τόσο µέρος της
φυλετικής οντότητας όσο η τωρινή γενεά. Όχι µόνο αυτό, αλλά η γη
δεν ανήκει µόνο στους ανθρώπους αλλά επίσης και στους άλλους
ζωντανούς οργανισµούς· έχουν και αυτοί επίσης ένα συµφέρον.25
∆εύτερον, και εξίσου σηµαντικό για το γενικό επιχείρηµα αυτού του βιβλίου,
διαφορετικές µορφές γνώσης (και, ιδιαίτερα, γνώση που παράγεται µέσα σε
συγκεκριµένα πλαίσια) θα µπορούσαν να ανακύψουν χωρίς το φόβο διάλυσης από
ειδικούς. Όπως ο OECD πολύ αποδοτικά το θέτει:
Μαρτυρίες σε κοινοτικές ακροάσεις από ανθρώπους που δεν έχουν
τεχνικές γνώσεις επέδειξαν επίσης την αστοχία της παραδοσιακής
πεποίθησης ότι µόνο οι άνθρωποι µε εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις
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θα πρέπει να παίρνουν αποφάσεις για τεχνολογικά ζητήµατα. Για άλλη
µια φορά ήταν οι επονοµαζόµενοι ‘µη ειδικοί’ οι οποίοι παρείχαν
σηµαντικές ενοράσεις και πληροφορίες σχετικά µε τέτοια φυσικά
φαινόµενα, όπως για παράδειγµα, την τρωτότητα της Θάλασσας του
Beaufort, καθαρισµός των πάγων στον πυθµένα της θάλασσας, και οι
τοπικές πρακτικές κυνηγιού και παγίδευσης. Αυτή η µαρτυρία από τους
‘µη ειδικούς΄ παρείχε τα στοιχεία µιας πιο περιεκτικής κατανόησης
αµφότερων των ποσοτικών και ποιοτικών συνεπειών του
προτεινόµενου σχεδίου ανάπτυξης.
Έτσι, η Έρευνα για τον αγωγό της κοιλάδας Μackenzie και η Έρευνα Windscale
εµφανίζονται να ενσωµατώνουν πολύ διαφορετικές οµάδες από υποθέσεις για τις
αξίες και τη σηµασία της έκφρασής τους, για τη γνώση και την εµπειρογνωµοσύνη και
την κατοχή αυτής από διαφορετικές κοινωνικές οµάδες, και για την ιδιότητα του
πολίτη και τις εγγενείς αρετές της επίτευξης µίας ευρείας βάσης εµπλοκής και
συµµετοχής. Οι δύο έρευνες καθαρά λειτούργησαν επάνω σε διαφορετικές
αντιλήψεις αυτής καθαυτής της φύσης της κοινωνικής και τεχνικής ανάπτυξης-µε την
τελευταία φαινοµενικά να προσπαθεί να βρει έναν ‘ορθολογιστικό’ τρόπο από εδώ
και εµπρός ενώ η πρώτη ανοιχτά δέχθηκε µία ποικιλία από σενάρια και κοινωνικές
υποθέσεις.
Ενώ το µοντέλο για την κοιλάδα Mackenzie έχει από µόνο του προβλήµατα-όχι
τουλάχιστον µόνο στα επίπεδα του κόστους, στη χρονική καθυστέρηση και στην
θεµελιώδη αναγκαιότητα επιβολής µίας απόφασης-προτείνει όντως ένα µοντέλο
προσέγγισης ειδικά για το More, η Έρευνα επίσης προτείνει να µην είναι οι µεγάλης
κλίµακας δοµές απαραίτητα απαθείς προς τις αξίες και τις κατανοήσεις λήψης των
πολιτών.
Συµβιβασµός αντιµαχόµενων συµφερόντων
Αυτή η ενότητα της αναφοράς του OECD µελετά τις κυβερνητικές προσπάθειες που
στοχεύουν στην απάντηση σε ‘νέες συµµετοχικές απαιτήσεις’. Τέτοιες προσπάθειες
καλύπτουν διοικητική λήψη αποφάσεων, ρυθµιστική λήψη αποφάσεων και προσφυγή
του πολίτη για βοήθεια στο νοµικό σύστηµα δια µέσω διοικητικής και δικαστικής
έφεσης. Όπως ο Jasanoff έχει έκτοτε παρατηρήσει, υπάρχει ένα αξιοσηµείωτο
δυναµικό για τη διεκδίκηση του πολίτη στη λήψη αποφάσεων δια µέσω τέτοιων
νοµικών διαδικασιών.27
Συνεργατική λήψη αποφάσεων
Αυτό που ξεχωρίζει περισσότερους συνεργατικούς τρόπους της
συµµετοχής είναι ο συνυπολογισµός αντιπροσώπων του γενικού κοινού,
όχι µόνο ως πληροφοριοδότες αλλά ως συνεργάτες στη
διαπραγµάτευση, µε κάποια δύναµη που να εξασφαλίζει ότι οι
αποφάσεις που θα παρθούν θα αντανακλούν δηµόσια ενδιαφέροντα.28
Όπως ξεκαθαρίζει το παραπάνω εδάφιο, αυτή η σηµαντική κατηγορία ασχολείται µε
κοινωνικά πειράµατα που έχουν ως σκοπό να ενσωµατώσουν το κοινό µέσα στην
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πραγµατική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το δηµοψήφισµα προσφέρει ένα µάλλον
αντιφατικό µοντέλο αυτού-τέτοια εθνικά, πολιτειακά και τοπικά δηµοψηφίσµατα
έχουν χρησιµοποιηθεί σε έναν µικρό αριθµό κρατών όσον αφορά πυρηνικά θέµατα
(π.χ., στην Καλιφόρνια ή, σε περιορισµένο βαθµό, σε µέρη της ∆υτικής Ευρώπης ).
Νέες πρωτοβουλίες έχουν επίσης προταθεί σ' αυτήν την περιοχή ως µέσο για την
επίλυση τεχνικώς σχετιζόµενων αµφισβητήσεων µε έναν ανοιχτό και υπεύθυνο
τρόπο. Μία τέτοια δυνατότητα-που αρχικά προτάθηκε στη δεκαετία του '60-είναι η
έννοια του Science Court (Επιστηµονικό ∆ικαστήριο).Αυτή µπορεί να πάρει έναν
αριθµό µορφών αλλά έχει βασικά κατανοηθεί ως ένα δηµόσιο µέρος όπου µέλη του
κοινού, αντιπρόσωποι της κυβέρνησης (είτε τοπικής είτε εθνικής) και επιστήµονες θα
µπορούσαν να συζητήσουν και να αντιµετωπίσουν ο ένας τον άλλο µε έναν σχετικά
δοµηµένο τρόπο. ‘Μία τέτοια συζήτηση θα µπορούσε να συνεισφέρει στη
διασαφήνιση της φύσης των τεχνικών διαφωνιών και στη σχέση τους µε τις πολιτικές
ανησυχίες και αξίες.’29
Στο γενικό συµπέρασµα στο Τεχνολογία µε ∆οκιµή, ένας αριθµός από επιπλέον
σηµεία γίνεται για τη συµµετοχή του κοινού, την πληροφόρηση και την κατανόηση.30
Ένα σηµαντικό θέµα για την µελέτη του OECD αφορά τον χρονισµό της παροχής της
πληροφορίας -το κοινό χρειάζεται να πληροφορείται ‘όχι µόνο αφού τα θέµατα έχουν
πολιτικοποιηθεί και οι γνώµες έχουν πολωθεί, αλλά στο στάδιο όπου οι στόχοι και οι
επιδιώξεις µορφοποιούνται’.31
Αυτό υποδηλώνει, όπως επίσης προτείνει η παραποµπή από τον Habermas στην αρχή
αυτού του κεφαλαίου, ότι η δηµόσια συζήτηση δεν θα πρέπει να είναι µια
δραστηριότητα ‘τελευταίου σταδίου’, δηλαδή, να ξεκινά αφού οι διαδικασίες τεχνικής
ανάπτυξης έχουν διατρέξει την πορεία τους. Αυτό φαίνεται ως ένα σηµαντικό σηµείο
για οποιαδήποτε συζήτηση των ‘βιώσιµων µελλόντων’. Η αναφορά καλεί επίσης για
‘πιο πλουραλιστικές πηγές πληροφόρησης’ -ένα σηµείο τέθηκε στο Κεφάλαιο 4
αναφερόµενο σε κοινότητες που αντιµετωπίζουν ζητήµατα κινδύνου. Πάντως, η
πληροφόρηση και η δράση θα πρέπει να διασυνδέονται:
όπως έχουµε προσπαθήσει να δείξουµε σ' αυτήν την αναφορά, η
πληροφόρηση και η προώθηση ενός περισσότερο πληροφορηµένου
σώµατος πολιτών είναι µόνο η µία όψη της δηµόσιας συµµετοχής.
Εξίσου σηµαντική είναι η δυνατότητα και η ευκαιρία για τους πολίτες
να εκφράζονται αυτοί οι ίδιοι στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και
στους δηµόσιους χώρους συζήτησης. Η δηµόσια απαίτηση για τέτοιες
µορφές συµµετοχής θέτει (sic) µία νέα πρόκληση στην
αντιπροσωπευτική κυβέρνηση.32
Επιστήµη και Τεχνολογία µε ∆οκιµή:συζήτηση και ανάπτυξη
Όπως µπορεί ήδη να συλλεχθεί από τη συζήτηση εδώ και στα προηγούµενα
κεφάλαια, η ηµερήσια διάταξη και το πλαίσιο εργασίας που παρουσιάστηκε από τον
ΟECD το 1979 έχει ακόµα και σήµερα αξιοσηµείωτη εγκυρότητα. Αυτό, φυσικά,
αντανακλά εν µέρει την οξυδερκή φύση του Τεχνολογία µε ∆οκιµή αλλά επίσης και τη
συγκριτικά µικρή πρόοδο που έγινε σ' αυτά τα θέµατα από την αρχή έως το τέλος της
δεκαετίας του '80.Επιπλέον, κάποιες από τις πρωτοβουλίες που περιγράφηκαν
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παραπάνω έχουν χάσει στην πραγµατικότητα την υποστήριξη της κυβέρνησης και τη
χρηµατοδότηση. Έτσι, ο Layton, και άλλοι, σηµειώνουν τη λήξη το 1981 του
Προγράµµατος Επιστήµη για τους Πολίτες του NSF-το οποίο θεωρείτο ως κατώτερης
προτεραιότητας από τη βασική επιστηµονική έρευνα.33 Αυτό το παράδειγµα, φυσικά,
εγείρει πολλές ερωτήσεις για τη σχετική σηµασία ολόκληρης αυτής της περιοχής
µέσα στους επιστηµονικούς προϋπολογισµούς.
Παρά κινούµενοι περισσότερο µέσα σ' αυτόν τον περιγραφικό τρόπο, πάντως, αξίζει
να κάνουµε µια παύση για τη µελέτη κάποιων από τα ερωτήµατα, τα ζητήµατα και τα
σηµεία έντασης που έχουν αποκαλυφθεί στην παραπάνω σύντοµη περιγραφή.
Νωρίτερα, σ' αυτό το κεφάλαιο, προτάθηκε µία λίστα από γενικά αξιολογητικά
κριτήρια για την αποτίµηση ‘πειραµάτων πολίτη-επιστήµης’. Τα παραδείγµατα
σχετίζονται µε αυτά τα κριτήρια-και επίσης τα υποβόσκοντα ερωτήµατα που θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτά τα ζητήµατα και ερωτήµατα σχετίζονται µε τη σειρά
τους µε το ‘συµµετοχικό δίληµµα’ που προέκυψε παραπάνω.
Εάν εργαστούµε δια µέσω των παραπάνω ερωτηµάτων, µπορούµε να δούµε πρώτα
απ' όλα πως αυτά τα πειράµατα ποικίλουν αξιοσηµείωτα στο βαθµό στον οποίο
‘επιτρέπουν την έκφραση και την ανάπτυξη κοινωνικών κρίσεων’. Έτσι, η Έρευνα
του Windscale µε τη νοµικίστικη και επιστηµονική βάση προσέφερε µόνο πολύ
περιορισµένη εµβέλεια για τέτοιες εκφράσεις-και έπειτα το ενίσχυσε αυτό µε την
τελική της αναφορά η οποία προχώρησε ακόµα πιο πέρα σε σχέση µε την εξαίρεση
‘άσχετης’ επιχειρηµατολογίας. Μία τέτοια κατάσταση φαίνεται να είναι µία συνέπεια
της επιστηµονικό-κεντρικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων όπως
παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3.Αντίθετα, η Έρευνα για τον αγωγό της κοιλάδας
Mackenzie έκανε πραγµατικές προσπάθειες στο ‘να ακούσει τις φωνές’. Πάντως, το
φανερό συµπέρασµα είναι ότι η απλή ύπαρξη της ‘δηµόσιας συµµετοχής’ δεν
εγγυάται στο ότι θα επιτραπεί ευρεία συζήτηση-ούτε ακόµα όταν επιτρέπεται µία
τέτοια συζήτηση θα έχει στην πραγµατικότητα αντίκτυπο επάνω στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων. ‘Η Συµµετοχή’ χωρίς µία προθυµία για διεύρυνση του εύρους της
εµβέλειας της συζήτησης και την εγκαθίδρυση κατάλληλων κοινωνικών διεργασιών
και διαδικασιών για την αντιπροσώπευση απόψεων θα παραµείνει υποβαθµισµένη
στην προσέγγισή της.
Αυτό το σηµείο συνδέεται πιο στενά µε την έννοια δηµοσίων οµάδων
ως παραγωγών γνώσης όπως επίσης και αποδεκτών-οι µηχανισµοί
συµµετοχής βελτιώνουν ή υποβαθµίζουν τέτοιες κατανοήσεις; Υπάρχει
ένα καθαρό δυναµικό στις παραπάνω υποθέσεις για να συµβεί η
‘υποβάθµιση’ εξαιτίας του ‘διαφωτιστικού’ µοντέλου που συζητήθηκε
εκτενώς σ' αυτό το βιβλίο. Βέβαια, φαίνεται να υπάρχει µία γενική
‘ελεγχόµενη από πάνω προς τα κάτω’ υπόθεση εµπεδωµένη µέσα στους
περισσότερους µηχανισµούς συµµετοχής-τουλάχιστον στα δεδοµένα
όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί έως τώρα. Οι διαφωτιστικές έννοιες
εµφανίζονται ισχυρές στα περισσότερα-εάν όχι σε όλα-αυτά τα
παραδείγµατα. Έτσι, η εµπειρία του Σουηδικού κέντρου µελέτης
φαίνεται να έχει απογοητεύσει εξαιτίας της αποτυχίας του να
δηµιουργήσει οµοφωνία. Πάντως, δεν υπάρχει εγγύηση πως η δηµόσια
συζήτηση θα οδηγήσει σε οµοφωνία ακόµα κι αν παράγει ένα
βελτιωµένο επίπεδο κατανόησης και νοµιµοποίησης της πολιτικής.
Στην πραγµατικότητα, η ανάλυση σ' αυτό το βιβλίο υποδηλώνει ότι η
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δηµόσια έκθεση στα επιστηµονικά επιχειρήµατα θα οδηγήσει σε
µεγαλύτερη ενηµερότητα-αλλά αυτή η ενηµερότητα µπορεί να
εξυψώσει αβεβαιότητες και να αφυπνίσει αµφισβητήσιµα ζητήµατα
παρά να τα εξαλείψει. Αυτό φαίνεται να είναι ένα αναπόφευκτο
χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας-οι παλιές σταθερότητες και
δυνατότητες οµοφωνίας µπορεί πλέον να µην επικρατούν.
Οι παραπάνω αξιολογητικές ερωτήσεις εγείρουν επίσης ζητήµατα των αλλαγών
πολιτικής και των επιπτώσεων στην έρευνα που αναδύονται από αυτές τις
περιπτώσεις. Όπως η έκθεση του OECD υποστηρίζει, χωρίς τη δυνατότητα τέτοιας
αλλαγής δεν θα υπάρξει µεγάλο κίνητρο για την εµπλοκή και αναζήτηση γνώσης- ένα
σηµείο που τέθηκε επίσης στο κεφάλαιο 4. Οι επάνω περιπτώσεις προτείνουν ότι
πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες µπορούν να είναι σχεδιασµένες για
νοµιµοποιητικούς σκοπούς παρά για προσπάθεια επίτευξης αλλαγής. Οι διαφορές στα
κίνητρα για τα ‘κοινωνικά πειράµατα’ θα έχουν µεγάλες συνέπειες σε σχέση µε τη
δυνατότητά τους για κοινωνική και θεσµική µάθηση.
Ένα πλήθος κοµβικών ζητηµάτων αναδεικνύονται από αυτήν την συζήτηση :
•
•

•

Η σηµασία του όχι µόνο αν πραγµατοποιούνται τέτοιες πρωτοβουλίες αλλά
επίσης οι αντικειµενικοί στόχοι και οι βασικές παραδοχές τους·
Η σηµασία της σύνδεσης µε πρακτικές δράσεις. Όπως έχει υποστηριχτεί ήδη
εδώ, η συµµετοχή πολιτών δεν θα ληφθεί σοβαρά (εκτός αν είναι τµήµα µιας
θεσµικής προσπάθειας νοµιµοποίησης) εκτός αν έχει τη δυνατότητα για την
επίτευξη της αλλαγής (είτε σε σχέση µε τις πολιτικές και βιοµηχανικές
αποφάσεις είτε µε την εδραίωση των ερευνητικών προτεραιοτήτων). Η αλλαγή
απαιτεί σηµαντική ευαισθησία στο συγχρονισµό της συζήτησης - τυπικά, οι
κοινωνικές επιπτώσεις εγείρονται µόνο εφόσον η διαδικασία καινοτοµίας έχει
διαγράψει την πορεία της.34 Αυτό είναι ένα αυστηρό εµπόδιο στη συµµετοχή
των πολιτών·
Η σηµασία τριών συνόλων παραδοχών µέσα σ’ αυτές τις πρωτοβουλίες :
Παραδοχές για τη θέση των ευρύτερων αξιών µέσα στη συζήτηση (µια
διάσταση που τονίζεται χαρακτηριστικά από τις οµάδες πολιτών)˙ Παραδοχές
για τη γνώση και γι’ αυτόν που κατέχει τη γνώση· Παραδοχές για την ιδιότητα
του πολίτη και το ρόλο της δηµοκρατικής συµµετοχής .

Αυτά τα ζητήµατα µπορούν να διευκρινιστούν περαιτέρω εξετάζοντας άλλες
πρωτοβουλίες. Έτσι, για παράδειγµα ,µια µεγάλη δηµόσια συζήτηση στην Ολλανδία
που αφορούσε την ενεργειακή πολιτική άρχισε το 1981 και συνέχισε έως το 1985.35 Η
‘ευρεία εθνική συζήτηση’ (γνωστή ως ‘BMD’) είχε µια σειρά στόχων που την
ξεχώρισαν από πολλές άλλες πρωτοβουλίες. Ιδιαίτερα, σχεδιάστηκε για να
προωθήσει µια ευρεία συζήτηση, να δηµιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίµα στη δηµόσια
συµµετοχή και να παρέχει µια ‘καλά ισορροπηµένη’ (αλλά όχι ‘αντικειµενική’ ή
‘ουδέτερη’) πληροφόρηση σε ζητήµατα ενέργειας .Οι συνεδριάσεις της συζήτησης
οργανώθηκαν σε όλη την Ολλανδία µε βάση ότι κάθε Ολλανδός πολίτης θα µπορούσε
να παρευρεθεί σε µια συνεδρίαση µέσα σε 7 χλµ από το σπίτι του. Η τηλεόραση, το
ραδιόφωνο και τα σχολεία έπαιξαν επίσης ένα ρόλο µέσα στη συζήτηση. Σαν µια
αυθεντική εξάσκηση στη συµµετοχή, αυτή η πρωτοβουλία φαίνεται να επιτυγχάνει σ’
ένα αριθµό από κριτήρια. Εντούτοις ,δεινοπάθησε από µια κυβερνητική αντίδραση
στην έκθεση στην οποία ένας από τους πρωταρχικούς διοργανωτές της ΒΜD τη
χαρακτήριζε ως ‘πολύ απογοητευτική’ (Μια µοίρα που επίσης συνάντησε η έρευνα
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του αγωγού της Mackenzie Valley). Αυτό στη συνέχεια ‘εµβάθυνε το χάσµα
αξιοπιστίας µεταξύ των πολιτών και της πολιτικής, ανθρώπων και ισχύος’
υποδηλώνοντας πάλι τη σηµασία της πρακτικής αντίδρασης εάν τέτοιες
πρωτοβουλίες δεν πρόκειται να υποτιµηθούν.
Είναι επίσης σηµαντικό να σηµειωθεί η σχετικότητα της συµµετοχής των
εργαζοµένων στην τεχνολογική λήψη αποφάσεων. Φυσικά, τα εργατικά συνδικάτα
αντιπροσωπεύουν µια σηµαντική εκδήλωση της ιδιότητας του πολίτη – ακόµα κι αν
,όπως µε τις οµάδες οικολόγων, µπορούν επίσης να λειτουργήσουν κυριαρχικά µέσα
στις υποθέσεις ∆ιαφωτισµού για την επιστήµη και την εµπειρογνωµοσύνη.
Το πιο συζητηµένο παράδειγµα µιας δράσης καθοδηγούµενης από εργαζοµένους σε
αυτό το πλαίσιο πρέπει να είναι τα ‘εναλλακτικά σχέδια’ των εργαζοµένων στη Lucas
Aerospace στα µέσα της δεκαετίας του '70. Η Lucas Aerospace ήταν εκείνο τον καιρό
ένας µείζων εργολάβος για τη Βρετανική άµυνα. Σε απάντηση στα σχέδια της
διοίκησης για µειώσεις προσωπικού και κλείσιµο εργοστασίων, η Lucas Aerospace
Combine Shop Stewards Committee ξεκίνησε ένα ‘εναλλακτικό εταιρικό σχέδιο’ τον
Ιανουάριο του 1976. Το ‘σχέδιο’ βασιζόταν στις τεχνικές ικανότητες των
εργαζοµένων προκειµένου να υποβληθεί ένα συγκεκριµένο και πρακτικό σύνολο
προτάσεων για την ανακατανοµή του εργατικού δυναµικού. Το σχέδιο θεωρήθηκε
‘κοινωνικά χρήσιµο’ από την Combine δεδοµένου ότι προήγαγε την υγεία και την
ασφάλεια, την οικονοµία της ενέργειας και τον ‘εξανθρωπισµό’ της εργασίας. Οι
συγκεκριµένες προτάσεις συµπεριλάµβαναν αντλίες θερµότητας, µηχανές
καθαρισµού και ένα όχηµα δρόµου/ σιδηροδρόµου. Ούτε η κυβέρνηση ούτε η
διοίκηση υποστήριξε αυτό το εγχείρηµα - δείχνοντας όχι µόνο την σηµασίας της
γνώσης αλλά και την ανάγκη για οργανωτική δύναµη ώστε να γίνει αυτό πράξη.36
Εντούτοις ,όπως ο Loet Leydesdorff και o Peter van den Besselaar έχουν σηµειώσει
σε µια χρήσιµη επισκόπηση,37 αυτό έχει υποκινήσει τέτοια σχέδια αλλού συµπεριλαµβανοµένων περίπου είκοσι εννέα περιπτώσεων στην Ολλανδία µέχρι τα
µέσα της δεκαετίας του '80. Όµως, τέτοια σχέδια τυπικά δεν έχουν εµπλακεί στο
επίπεδο της R&D, ούτε φαίνονται να έχουν εξυπηρετήσει σαν δεδοµένο εισόδου στα
επιστηµονικά κέντρα ερευνών - υποδηλώνοντας µια ιδιότυπη έλλειψη
αλληλεπίδρασης µεταξύ των εργαζοµένων και των επιστηµόνων.
Οι αξιολογήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω έρχονται σε οξύ αντίθεση
µε την αύξηση της δυνατότητας της διοίκησης σε βιοµηχανίες έντασης
γνώσης να κατευθύνουν τις τεχνολογικές εξελίξεις µε έναν τρόπο που
ταιριάζει στα ενδιαφέροντα της επιχείρησής τους. Ακόµα και όταν οι
πόροι γίνονται διαθέσιµοι και το προσωπικό της R&D στις δηµόσιες
υπηρεσίες είναι πρόθυµο να κάνει έρευνα για ερωτήσεις
προσανατολισµένες στην εργασία, η άποψη των εργαζοµένων δεν
φαίνεται να διαπερνά στο επίπεδο της πιο µακροπρόθεσµης
επιστηµονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης.38
Φυσικά, αυτή η δυσκολία για ακόµη και µια τέτοια σχετικά καλά οργανωµένη
δηµόσια οµάδα όπως τα εργατικά συνδικάτα υποδηλώνει τη µεγαλύτερη δυσκολία
για άλλες οµάδες πολιτών στην απόκτηση επιρροής πάνω στις διαδικασίες της
επιστηµονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης.

136

Τα αποτελέσµατα είναι ακόµα πιο απογοητευτικά - από µια άποψη της
συµµετοχής της εργασίας στην κοινωνία της γνώσης - από ότι
αναµέναµε από αυτά να είναι. Είναι απογοητευτικά, επειδή δεν
µπορούµε να σκεφτούµε µια επιστηµονική πολιτική των εθνικών
κρατών - ή ακόµα και της Ευρωπαϊκής κοινότητας - εάν δεν υπάρχει
καµία βάση στην κοινωνία για να αντισταθµίσει την οικονοµική
ολοκλήρωση της επιστήµης και της τεχνολογίας στο σύστηµά µας. Εάν
οι ενώσεις... είναι σπάνια επιτυχείς σε αυτό... τότε δεν υπάρχει αρκετός
χώρος για ελπίδα ότι άλλες οργανώσεις θα έχουν πρόσβαση σε αυτούς
τους τύπους αποφάσεων. Οι επιπτώσεις για τους δυτικούς ευρωπαϊκούς
µικτούς τύπους οικονοµίας µας είναι τεράστιες: χάνουµε τον πολιτικό
έλεγχο στις µείζονες εξελίξεις στις κοινωνίες µας.39
Εξετάζοντας αυτό το παράδειγµα ,πρέπει επίσης να είµαστε ενήµεροι ότι όχι κάθε
εργατικό συνδικάτο είναι αφοσιωµένο στην αλλαγή του είδους που υποστηρίζεται
από τους Leydesdorff και Van den Besselaar. Υπό αυτή την έννοια, τα συνδικάτα
µπορούν να λειτουργήσουν στα όρια µεταξύ νεωτερικότητας και ενός ύστερου
νεωτερικού τρόπου δραστηριότητας. Το ζήτηµα όπως εκφράστηκε στην παραπάνω
παράθεση συνδέεται επίσης πολύ στενά µε το επιχείρηµα του BECK ότι ο έλεγχος
πάνω στην κατεύθυνση της επιστήµης και της τεχνολογίας είναι ένας βασικός
παράγοντας στη διαµόρφωση της κατεύθυνσης της κοινωνίας - και όµως αυτό το
πεδίο είναι αδιαπέραστο στη δηµοκρατική παρέµβαση.40 Οι συντάκτες υποστηρίζουν
ότι ο µόνος τρόπος να επιτευχθεί αυτή η ευρύτερη αλλαγή είναι µέσω µιας
µεγαλύτερης κρατικής παρέµβασης και της παροχής των πληροφοριών στο κοινό για
τεχνολογικές εναλλακτικές λύσεις σε τακτική βάση: ‘Η καλή πληροφόρηση είναι µια
πρώτη προϋπόθεση για την ανάπτυξη µιας αποτελεσµατικής συνεργασίας µε τα µέσα
της R&D’.41
Ωστόσο, ‘η µεγαλύτερη κρατική παρέµβαση’ µπορεί να είναι µια κλασική
στρατηγική της νεωτερικότητας και, όπως έχουµε υποστηρίξει, η ‘καλή
πληροφόρηση’ είναι µια ευδιάκριτα προβληµατική κατηγορία.
Μια περαιτέρω πρόταση που έχει προσπαθήσει να ασχοληθεί µε τα προβλήµατα της
πρόβλεψης και της παρέµβασης είναι η ‘Κονστρουκτιβιστική Αξιολόγηση
Τεχνολογίας’ όπως καινοτοµήθηκε στην Ολλανδία.
Ο στόχος της ‘Κονστρουκτιβιστικής Αξιολόγησης Τεχνολογίας’ (ΚΑΤ)
είναι να προσαρµόσει τις τεχνικές αλλαγές στις κοινωνικές ανάγκες και
στόχους, όπως την υψηλή απασχόληση και την ποιότητα εργασίας, τη
µείωση της ρύπανσης, την ασφάλεια, τη µείωση του κόστους, την
προσωπική ζωή και άλλους ηθικούς παράγοντες. Όπου η παραδοσιακή
ΑΤ επικεντρώνεται περισσότερο στα εξωτερικά αποτελέσµατα των
τεχνολογιών και της έγκαιρης προειδοποίησης, η ΚΑΤ στρέφει την
προσοχή της στην καθοδήγηση της ίδιας τεχνικής αλλαγής. Η ΚΑΤ
προσπαθεί να διευρύνει τις διαδικασίες σχεδιασµού, ανάπτυξης και
υλοποίησης…. Αυτό θα µπορούσε επίσης να επιτευχθεί µεταξύ των
οργανώσεων και των κοινωνικών οµάδων. Έτσι, µια κοινωνική
διαδικασία µάθησης µπορεί να ξεκινήσει, η οποία προβλέπει τις
µελλοντικές επιδράσεις, ενώ παράγει καλύτερες τεχνολογίες και
πρακτικές.42

137

Το Κ.Α.Τ. – το οποίο είναι σχετικά σ’ ένα πρώιµο στάδιο της ανάπτυξης - βασίζεται
ρυτά σε πρόσφατες εργασίες πάνω στην κοινωνιολογία της τεχνολογίας η οποία
τονίζει την κοινωνικά απρόοπτη και κοινωνικά διαπραγµατευόµενη φύση της
τεχνολογικής ανάπτυξης. Σύµφωνα µε αυτή την προοπτική, οι τεχνολογίες
αναδύονται από σειρά αποφάσεων που λαµβάνονται από ανθρώπινους δράστες.
∆ιακατέχονται από µια βέβαιη ευλυγισία, π.χ., υπάρχει «χώρος για ελιγµούς (ή
επιλογή)» στη τελευταία µορφή της τεχνολογίας. Παρόλα αυτά, µπορούν να είναι
υπερβολικά άκαµπτες από τη στιγµή που παρουσιάζονται. Το καθήκον του Κ.Α.Τ.,
όµως, είναι να προσπαθεί να «σχηµατίζει θετικά» την τεχνολογία πριν από την
καινοτοµία της.
Παράλληλα, προσοχή θα πρέπει να επικεντρωθεί στην σχεδιαστική φάση τη
τεχνολογίας, και στην αντιµετώπιση των δυσµενών κοινωνικών συνεπειών σ’ ένα
πολύ πρώιµο στάδιο. Έπεται επίσης ότι αυτά τα στάδια της τεχνολογικής εξέλιξης
χρειάζονται την εισαγωγή και την συµµετοχή µιας ευρύτερης οµάδας κοινωνικών
δραστών – µια πρόταση η οποία µας πηγαίνει πίσω στα κεντρικά ενδιαφέροντα αυτού
του βιβλίου µε την επιστήµη – πολίτη.
Εντούτοις, όλα αυτά τα συγκεκριµένα σηµεία και παραδείγµατα συνδέονται µε το
βασικό ερώτηµα του εάν η επιστήµη µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των
πολιτών µέσα σε φορτισµένες κοινωνικές καταστάσεις, όπως αυτές που
διαπραγµατεύονται σ΄ αυτό το βιβλίο. Ο υπαινιγµός των προηγούµενων δύο
κεφαλαίων είναι ότι αυτή «εναλλαγή» είναι βαθιά προβληµατική – έχουµε δει την
ίδια τάση σ’ όλες τις παραπάνω υποθέσεις (συµπεριλαµβανοµένου αυτών των οποίων
εµφανίζονται πιο θετικές και προοδευτικές). Καθώς η αναφορά του Ο.Ο.Σ.Α.
επαναληπτικά παρατηρεί, η επιστήµη δεν έχει οδηγήσει σε οµοφωνία αλλά αντιθέτως
σε µεγαλύτερη σύγχυση και αµφιβολία. Αυτό φαίνεται να συνιστά ένα «χάσµα»
µεταξύ επιστήµης και πολιτών σε τέτοιες περιπτώσεις (πάντα θυµούµενοι ότι θα
υπάρχουν πάντα τέτοια «χάσµατα» µεταξύ διαφορετικών πολιτών) – ένα χάσµα το
οποίο παρουσιάζεται να είναι δοµικό πάρά απλά ένα αποτέλεσµα από ανεπαρκή
δραστηριότητα και προσπάθεια σ’ αυτό τον τοµέα. Αυτό το ζήτηµα είναι πράγµατι
βασικό στη συµµετοχή του κοινού και στην όλη συζήτησή µας των
αλληλοεπιδράσεων της επιστήµης – πολίτη. Μπορούµε να ξεκινήσουµε την
διαπραγµάτευσή του θεωρώντας έναν «ιδεατό τύπο» της επιστήµης – πολίτη
αλληλοεπίδρασης – το «Επιστηµονικό Κατάστηµα».
∆ιαµεσολάβηση επιστήµης – πολίτη: το παράδειγµα του Επιστηµονικού
Καταστήµατος.
Μέσα στην συζήτηση των «νέων διαµεσολαβητικών διαδικασιών». η αναφορά του
Ο.E.C.D. του 1979, κάνει σύντοµη αναφορά σ’ ένα «πιλοτικό» σχέδιο
χρηµατοδοτούµενο από την Ολλανδική Κυβέρνηση σε πέντε από τα πανεπιστήµιά
της. Η πρόθεση ήταν να «διαµεσολαβήσει» µεταξύ πανεπιστηµιακών ερευνητών και
δυνητικών οµάδων – πολιτών.
Ο σκοπός αυτών των µηχανισµών των αποκαλούµενων
«Επιστηµονικών Καταστηµάτων» είναι να προάγουν κοινωνικά σχετική Έρευνα και Ανάπτυξη (‘πρακτική έρευνα’) εκ µέρους των
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οµάδων που στερούνται προνόµια… Αυτό το πείραµα του
«Επιστηµονικού Καταστήµατος» είναι, φυσικά, σχετικά µετριοπαθές,
όπως πράγµατι εξαρτώµενο σε µεγάλο βαθµό από την εθελοντική
συνεισφορά του χρόνου και της ενέργειας του ερευνητικού προσωπικού.
Εντούτοις, έχει προσφέρει στο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη
καινούργιων επικοινωνιακών δεσµών µεταξύ πανεπιστηµιακών
ερευνητών και κοινοτικών οµάδων και να διεγείρει την ενηµερότητα
των ερευνητών για τα κοινοτικά προβλήµατα, προωθώντας στενότερες
αλληλεπιδράσεις µεταξύ επιστηµονικών και τεχνικών ειδικών και του
γενικού κοινού.
Πράγµατι, τα Επιστηµονικά Καταστήµατα έχουν γίνει ένα από τα περισσότερο
φανερά επιτυχηµένα πειράµατα σε όλο το τοµέα αυτό (τουλάχιστον στην ∆υτική
Ευρώπη) – αν και αυτό δεν συνεπάγεται ότι δεν υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα
και θέµατα τα οποία αντιµετωπίζουν τα Επιστηµονικά Καταστήµατα, όπως το
υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου θα συζητήσει. Πάντως, τα Επιστηµονικά
Καταστήµατα έχουν τώρα εδραιωθεί σε όλα τα Ολλανδικά Πανεπιστήµια (τα οποία
συχνά έχουν περισσότερα από ένα) και σχετικές πρωτοβουλίες έχουν λάβει χώρα
τουλάχιστον στην Γερµανία, Βέλγιο, Γαλλία, ∆ανία και το Ενωµένο Βασίλειο.
Θέτοντας απλά, ένα Επιστηµονικό Κατάστηµα παρέχει τα µέσα όπου µέλη του
κοινού τα οποία χρειάζονται πληροφορίες ή τεχνική βοήθεια – αλλά δεν έχουν τον
τρόπο να πληρώσουν γι’ αυτές ή να τις συλλέξουν µόνοι τους – µπορούν να
αποκτήσουν πρόσβαση στις αναγκαίες πηγές. Ως τέτοιο, παρέχει ένα παράδειγµα
κλειδί του είδους της διαµεσολάβησης µεταξύ των πολιτών και της επιστήµης την
οποία πραγµατεύεται αυτό το βιβλίο. Έτσι, ακριβώς επειδή τα Επιστηµονικά
Καταστήµατα έχουν υπάρξει σχετικά αποτελεσµατικά λειτουργώντας σ’ αυτό τον
τοµέα, αξίζουν ιδιαίτερη συζήτηση εδώ.
Ο όρος ‘Επιστηµονικό Κατάστηµα’ είναι µια κατά προσέγγιση µετάφραση της
Ολλανδικής ‘wetenschapswinkel’ και είναι στις Κάτω Χώρες όπου τα Επιστηµονικά
Καταστήµατα έχουν εδραιωθεί καλύτερα. Κατά µια εκτίµηση, τα Γερµανικά
Επιστηµονικά Καταστήµατα έχουν µαζί δεχθεί περίπου 11.000 αιτήσεις
πληροφόρησης ως τον Ιανουάριο του 1987. Με όρους θεµάτων, τα ερωτήµατα που
έχουν ληφθεί από το Επιστηµονικό Κατάστηµα του Άµστερνταµ (ένα από τα
πρωτοπόρα στην Ολλανδία σε αυτή την περιοχή) καλύπτονται µε ελαττούµενη
συχνότητα: περιβαλλοντολογικά θέµατα, υγεία, επαγγελµατική υγεία και ασφάλεια,
µόρφωση και παιδική εκπαίδευση, στέγαση, περιβάλλον εργασίας, νόµο, κοινωνικές
υπηρεσίες, Τρίτου Κόσµου θέµατα. Οι οµάδες πελατών παροµοίως ποικίλουν,
περιέχοντας: περιβαλλοντολογικές οµάδες, αστικούς οργανισµούς, εργατικά
σωµατεία, εργαζόµενους σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, οµάδες γυναικών,
οργανισµούς ενοικιαστών, οργανώσεις Τρίτου Κόσµου. Όµως είναι σηµαντικό να
σηµειώσουµε (ειδικότερα δεδοµένου της συνήθους εννοιολογικής σηµασίας του
‘καταστήµατος’)ότι υπάρχουν τρία γενικά ισχύοντα κριτήρια για την εµπλοκή του
Επιστηµονικού Καταστήµατος σε οποιοδήποτε ιδιαίτερο σχέδιο.
•
•
•

Ότι η οµάδα πελατών δεν έχει χρήµατα να πληρώσει για την έρευνα.
Ότι δεν έχει εµπορικά κίνητρα
Ότι είναι σε θέση να εφαρµόσει τα αποτελέσµατα για κάποιους πρακτικούς
σκοπούς.
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Θα έπρεπε επίσης να σηµειωθεί ότι ο όρος ‘επιστήµη’ εδώ είναι δυνητικά
παραπλανητικός – τα Επιστηµονικά Καταστήµατα καλύπτουν την κοινωνική
επιστήµη και θέµατα ανθρωπιστικών σπουδών τόσο όσο και οι επιστηµονικές
ερωτήσεις (παρόλο που τα Επιστηµονικά Καταστήµατα στις Κάτω Χώρες µπορούν
επίσης να ειδικεύονται σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, π.χ. ένα ‘Κατάστηµα Χηµείας’ ή
ένα ‘Κατάστηµα Ιστορίας’). Φυσικά, αυτή η ευρεία κάλυψη θα έπρεπε να είναι
βοηθητική σε σχέση µε τη σύλληψη της ευρύτερης κοινωνικής σηµασίας των
συγκεκριµένων τεχνικών θεµάτων.
Τυπικά παραδείγµατα των αναζητήσεων των Επιστηµονικών Καταστηµάτων
περιλαµβάνουν: (από το Επιστηµονικό Κατάστηµα της Βόρειας Ιρλανδίας) µια
κοινωνική οµάδα που ήθελε να ανακαλύψει εάν το τοπικό έδαφος θέτει οποιοδήποτε
κίνδυνο υγείας ως αποτέλεσµα από προηγούµενη αποθήκευση γκαζιού στο µέρος
µιας προτεινόµενης οικιστικής ανάπτυξης.(από το Επιστηµονικό Κατάστηµα του
Nijmegen). Μια οµάδα ενός χωριού που ανησυχούσε για τις συνέπειες µιας µεγάλης
κλίµακας τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή τους και ζητούσαν βοήθεια και
συµβουλές; (από το Γαλλικό ∆ίκτυο Επιστηµονικών Καταστηµάτων) µιας οµάδας
‘ενοικιαστών’ που ενδιαφέρονταν για το κόστος θέρµανσης στην πολυκατοικία των
δηµοτικών διαµερισµάτων και ζητούσαν µια ανεξάρτητη εκτίµηση µιας ‘αναφοράς
ενός εµπειρογνώµονα’.
Αντιµετωπίζοντας τέτοιες διερευνήσεις µε ένα στοχαστικό και εποικοδοµητικό
τρόπο, δίδεται µεγάλο µέρος από την έξαψη (καθώς επίσης καθαρά σκληρή εργασία)
της λειτουργίας ενός Επιστηµονικού Καταστήµατος. Ως τέτοια τα Επιστηµονικά
Καταστήµατα προσφέρουν σηµαντικό µέσο διευθέτησης ένα υψηλά πρακτικό τρόπο
πολλών από των θεµάτων που ανέκυψαν σ’ αυτό το βιβλίο. Έτσι, και αυτό το σηµείο
θα µπορούσε να υποστηριχθεί µε πολυπληθή παραδείγµατα, τα Επιστηµονικά
Καταστήµατα είναι σε θέση να παρέχουν τεχνικές συµβουλές αλλά επίσης να
υπηρετούν ως ένας σηµαντικός παράγοντας σ’ ένα «δίκτυο αυτοβοήθειας» τοποθετώντας οµάδες σε επαφή µ΄ άλλες µε παρόµοια εµπειρία και προβλήµατα,
φέρουν τους φοιτητές και τους επιστηµονικούς ερευνητές σε ενηµερότητα των
κοινωνικών προβληµάτων, επηρεάζοντας την επιστηµονική ατζέντα προτείνοντας
σηµαντικές ερωτήσεις για την διερεύνηση, βοηθώντας της οµάδες να αναπτύξουν και
να εµπλουτίσουν την ίδια τους την εµπειρία, δίνοντας την δυνατότητα σε διάφορες
οµάδες ‘να θέσουν την επιστήµη σε προοπτική’, (π.χ. αποµακρυνόµενοι από την
έννοια της επιστήµης ως παγκόσµιο λυτή – προβληµάτων). Στην καλύτερη
περίπτωση, εποµένως, η διαχείριση του Επιστηµονικού Καταστήµατος προσφέρει το
είδος καινοτόµου και ευρηµατικής αντιµετώπισης των αναγκών των πολιτών η οποία
στη βάση αυτών των ποικίλων παραδειγµάτων σ΄ αυτό το βιβλίο δείχνει να
απαιτείται.
Αρκετά καθαρά, παρ’ όλα αυτά, οι απαιτήσεις του κοινού για συµβουλές και βοήθεια
από την ‘επιστήµη’ είναι κάθε άλλο από ακριβείς για το τοπικό Επιστηµονικό
Κατάστηµα – όπως οι εργαζόµενοι στο Επιστηµονικό Κατάστηµα έχουν γενικά
αναγνωρίσει για τους εαυτούς τους, οδηγώντας σε ένα υψηλά ευέλικτο και
αυτοεξεταστικό τρόπο τη διαχείριση του επιστηµονικού καταστήµατος. Στη
συζήτηση που ακολουθεί θέλω να λάβουµε υπόψη µας τη φύση αυτών των
περιπλοκών και δυσκολιών όχι όσον αφορά σηµαντικά αλλά άµεσα θέµατα (π.χ.
µπορεί να υπάρξει ένα Επιστηµονικό Κατάστηµα; Θα µπορούσε να υιοθετήσει µια
διαφωτιστική προοπτική; Μπορεί να αντιµετωπίσει το επίπεδο των εξωτερικών
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απαιτήσεων;) αλλά σχετικά ένα ιδεατό – συνηθισµένο Επιστηµονικό Κατάστηµα,
δηλαδή ένα κατάστηµα που έχει τις κατάλληλες πηγές, µεγάλη πρόσβαση σε
κατάλληλα ιδρύµατα (π.χ. ένα τοπικό πανεπιστήµιο µε ευρεία κάλυψη επιστηµονικών
τοµέων), πρόθυµο προσωπικό και αφοσίωση σε µια προοπτική προσανατολισµένη
στους πολίτες. Ακόµα και όταν δύσκολα θέµατα όπως η εξεύρεση χρηµατοδότησης
και προσωπικού για ένα Επιστηµονικό Κατάστηµα έχουν διευθετηθεί, ποιες δοµικές
δυσκολίες είναι έµφυτες στη λειτουργία αυτού του παραδείγµατος αλληλεπίδρασης
επιστήµης – πολιτών; Αυτό που ακολουθεί δεν είναι µια κριτική των Επιστηµονικών
Καταστηµάτων αλλά αντιθέτως µια προσπάθεια εξέτασης των εφαρµογών των
αλληλεπιδράσεων επιστήµης – πολιτών µέσω ενός πολύ ενδεικτικού παραδείγµατος.
Μια άµεση αίσθηση της περιπλοκής και της δυσκολίας του να θέσουµε σε λειτουργία
ένα Επιστηµονικό Κατάστηµα µπορεί να πάρουµε εάν (και πάλι ιδεατά – τυπικά)
δούµε τη λειτουργία του σαν να περιέχει έναν αριθµό σταδίων:
•
•
•
•
•

δηµιουργία κατάλληλων και χρήσιµων ερωτήσεων˙
µεσολάβηση Επιστηµονικού Καταστήµατος˙
σύνδεση µε µεγαλύτερα ιδρύµατα˙
σύνδεση µε την ερευνητική βάση˙
επαναδιοχέτευση στην ευρύτερη κοινωνία.

Εάν πάρουµε το πρώτο απ’ αυτά τα στάδια, τότε η δηµιουργία ‘κατάλληλων
ερωτήσεων’ δεν είναι φανερά άµεση. Όπως το θέτει ο Stewart µε ένα µάλλον
πεσιµιστικό απολογισµό για το Επιστηµονικό Κατάστηµα στη Γαλλία:
Συνήθως οι πελάτες δεν έχουν ιδέα για το τι να ρωτήσουν επειδή δεν
έχουν τρόπο να γνωρίζουν καθόλου τι θα µπορούσε ή δε θα µπορούσε
να τους προσφέρει η επιστήµη.45
Με βάση τη συζήτησή µας στο κεφάλαιο 4 εξυπακούεται ότι πολλές απ’ αυτές τις
κλήσεις για βοήθεια - αντί να παίρνουν τη µορφή συγκεκριµένης και επακριβώς
αίτησης πληροφόρησης - θα αποτελούν µέρος µιας ευρύτερης αναζήτησης για δράση
και αλλαγή. Ο Stewart αναφέρεται σ’ αυτές ως ‘προβληµατικές καταστάσεις’. Τα
παραδείγµατα µπορεί να περιλαµβάνουν την περίπτωση κινδύνου της κοινότητας
όπως συζητήσαµε στο κεφάλαιο 4ֹ αυτό που απαιτείται δεν είναι η επιστηµονική
λεπτοµέρεια αλλά µια ευρύτερη και περισσότερο πρακτικά προσανατολισµένη
απάντηση.
Σε µια τέτοια περίπτωση, το καθήκον του Επιστηµονικού Καταστήµατος είναι
λιγότερο να ‘µεσολαβήσει’ µεταξύ των πελατών του Επιστηµονικού Καταστήµατος
και της επιστηµονικής κοινότητας παρά να αναδιατυπώσει την ‘προβληµατική
κατάσταση’ µε όρους τους οποίους ένας επιστήµονας µπορεί να αναγνωρίσει.
Λαµβάνοντας υπόψη πως η επιστηµονική πληροφόρηση µπορεί να αντιπροσωπεύει
ένα µικρό µόνο µέρος µιας ευρύτερης αναζήτησης για δράση στην πράξη (δηλαδή ‘να
ολοκληρωθεί κάτι’) αυτή η αναδιατύπωση είναι πιθανό να αποδειχτεί δύσκολη. Πιο
συγκεκριµένα εάν οµάδες είναι αφοσιωµένες για να αλλάξουν µία κατάσταση, τότε
είναι πολύ πιθανό να έχουν ήδη αποφασίσει ότι το πρόβληµα υφίσταται. Υπό αυτή
την έννοια, µια κλήση για έλεγχο µιας µολυσµένης περιοχής ή για επανεκτίµηση της
αναφοράς ενός εµπειρογνώµονα θα αντιπροσωπεύει µια κλήση για επιστηµονική
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επικύρωση ενός προβλήµατος παρά µια 'οδηγούµενη από περιέργεια' αίτηση
πληροφοριών.
Τέτοιες ‘προβληµατικές καταστάσεις’ θα προκαλέσουν δυσκολίες όχι µόνο στο
Επιστηµονικό Κατάστηµα αλλά και στον ευρύτερο οργανισµό από τον οποίον
εξαρτάται. Έτσι, οι επιστήµονες µπορεί να είναι διστακτικοί να υπερβούν τα όρια του
επιστηµονικού τοµέα ή να διεισδύσουν σε θέµατα µε τόσο κοινωνικά όσο και τεχνικά
στοιχεία:
Έχω πει πως τα Γαλλικά Επιστηµονικά Καταστήµατα ήταν αρκετά
επιτυχηµένα στη στρατολόγηση συµβούλων επιστηµόνωνֹ και αυτό
ήταν αλήθεια, αλλά µε µία τεράστια προειδοποίηση. Οι επιστήµονες
ήταν πρόθυµοι να συνεργαστούν αλλά υπό τον όρο ότι θα παρέµεναν
αυστηρά µέσα στο ρόλο τους να παρέχουν επιστηµονικές απαντήσεις σε
επιστηµονικές ερωτήσεις της ειδικότητάς τους. Εάν τους είχαµε ζητήσει
να πάρουν µέρος στην ενασχόληση µε το κοινωνικό - πολιτικό πλαίσιο
από το οποίο προέρχεται το ερώτηµα (όπως φυσικά θα το θέλαµε να
κάνουµε), αµφιβάλλω εάν θα είχαµε βρει έστω και έναν σύµβουλο.46
Σε αυτές τις συνθήκες, γίνεται ακόµα δυσκολότερο να φανταστούµε πως τα
ερωτήµατα που προέρχονται από τους πολίτες µπορούν να βρουν ανταπόκριση στην
κατεύθυνση της έρευνας των επιστηµόνων. Έτσι, ο Leydesdorff και ο van den
Besselaar σε µια µελέτη για το τι µάθαµε από το Επιστηµονικό Κατάστηµα του
‘Άµστερνταµ’ έφτασαν σε σχεδόν αρνητικά συµπεράσµατα για τη δυνατότητα των
εργατικών σωµατίων που θα επηρέαζαν την κατεύθυνση των ερευνών µέσω της
εµπλοκής τους στα Επιστηµονικά Καταστήµατα - κυρίως γιατί η θέση των εργατικών
σωµατείων µέσα στις επιχειρήσεις δεν τους επιτρέπουν να αποκτήσουν την
απαραίτητη γενική εικόνα της πολιτικής Έρευνας και Ανάπτυξης.47 Παρ’ όλα αυτά,
σε µια διαφορετική εργασία για την εµπειρία του Επιστηµονικού Καταστήµατος του
Άµστερνταµ, ο Zaal και ο Leydesdorff όντως παρατηρούν κάποια επιρροή στο
αποτέλεσµα της έρευνας:
Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν πως κάποιος µπορεί να µετατρέψει τα
κοινωνικά προβλήµατα σε επιστηµονικά προβλήµατα µέσα από ενεργή
αναδιατύπωση των ερωτήσεων των µη προνοµιούχων οµάδων. Μια
τέτοια αναδιατύπωση, υποβοηθούµενη από κάποια δηµιουργικότητα και
επιστηµονική ικανότητα, µπορεί να γίνει χωρίς να βλάψει τα
ενδιαφέροντα για γνώση των πελατών του Επιστηµονικού
Καταστήµατος.48
∆υσκολίες περιβάλλουν επίσης την επανατροφοδότηση της επιστηµονικής έρευνας
µέσα στην κοινότητα - όχι µόνο θα µπορούσε η ορολογία µιας τέτοιας έρευνας να
είναι ξένη και µη κατανοητή, αλλά η µη ευρύτητα της δεν αποτελεί βοήθεια στις
οµάδες πελατών όταν έχουν να αντιµετωπίσουν τις ‘προβληµατικές τους
καταστάσεις’. Για να το θέσουµε απλά, τέτοιες πληροφορίες µπορεί απλά να
‘νοµιµοποιούν’ αυτό που ήδη ξέρουν - και έτσι να είναι χρήσιµες αν και µη
διαφωτιστικές. Εναλλακτικά, αυτό µπορεί να έρθει σε αντίθεση ή και να υπονοµεύσει
ακόµα την κοινωνική τους θέση - στην οποία περίπτωση µπορεί να συγκαλυφθεί ή
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αλλιώς να κρυφτεί. Σε καµιά απ' τις δύο περιπτώσεις η επιστήµη δε συµµετέχει
φανερά στη ‘βελτιωµένη κατανόηση’.
Στην παρουσίαση της πολύ επικριτικής µελέτης του για το Γαλλικό Επιστηµονικό
Κατάστηµα, ο Stewart σηµειώνει τις δυσκολίες στα επίπεδα της επιστηµονικής µη
ευελιξίας, τη µεσολάβηση του Επιστηµονικού Καταστήµατος και την απογοήτευση
του κοινού µε το τι µπορεί να παρέχει η επιστήµη, συνθέτοντας ένα τρίπτυχο
‘αρνητικής συνέργιας’:
Το γεγονός πως το χάσµα επικοινωνίας µεταξύ των επιστηµόνων και
του κοινού είναι ακόµα µεγαλύτερο απ' ότι είχαµε φανταστεί µπορεί να
θεωρηθεί σαν µια ενίσχυση στην πραγµατικότητα της ανάγκης για κάτι
όπως τα Επιστηµονικά Καταστήµατα εάν η επιστήµη πρόκειται να γίνει
ποτέ ένα µέρος του πολιτισµού εκτός από µία τελείως αποξενωµένη
αντίληψη. Αλλά σ' αυτή την περίπτωση η αρνητική συνέργεια µεταξύ
αυτών των τριών δυσκολιών έκαναν τα πράγµατα πολύ δύσκολα.49
Φυσικά, η επίδειξη ότι υπάρχει µεγάλη απαίτηση του κόσµου για Επιστηµονικά
Καταστήµατα δεν αναιρεί αυτό το σηµείο. Σύµφωνα µε τον Stewart, η απαίτηση είναι
για επιστηµονικά προερχόµενες λύσεις σε συγκεκριµένες ‘προβληµατικές
καταστάσεις’, οι οποίες είναι απλώς να επιτευχθούν. Όπως ο Stewart συνοψίζει αυτή
την εµπειρία:
Έφτασα να νοιώθω ότι προσπαθούσα να πείσω όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη - το κοινό, τους επιστήµονες, τα ιδρύµατα - για την αξιοπιστία
κάποιου πράγµατος που κανείς δεν ήθελε. Με λίγα λόγια δεν ήταν παρά
µια κακή εκδοχή της κόλασης.50
Το γενικό συµπεράσµα απ' αυτό είναι το ακόλουθο:
Στο µυαλό µου το µεγαλύτερο θέµα είναι βέβαια το χάσµα ανάµεσα
στην ‘επιστηµονική εµπειρογνωµοσύνη’ και στις ανάγκες των
ανθρώπων... Με άλλα λόγια το πρόβληµα είναι πως η ‘επιστηµονική
γνώση’ όπως υφίσταται επι του παρόντος δεν είναι επαρκώς σχετική µε
τις ανάγκες των ανθρώπων... Νοµίζω πως η εµπειρία µε τα
Επιστηµονικά Καταστήµατα δείχνει πως η ‘αποµυθοποίηση’ - την οποία
πράγµατι κάναµε και κατά µεγάλο µέρος κάνουµε - δεν είναι αρκετή· οι
άνθρωποι δεν θα δεχθούν να τους γίνει η ‘αποµυθοποίηση’ εκτός αν
έχουν κάτι να το βάλουν στη θέση του. Έτσι αισθάνοµαι πως τίποτα
σηµαντικό δεν µπορεί να γίνει εκτός και έως ότου ξεκινήσουµε να
παράγουµε γνώση που είναι αρκετά σχετική.51
Από αυτή την προοπτική οι σχέσεις επιστήµης - πολιτών ναυαγούν όχι απλά λόγω
της έλλειψης των κατάλληλων δοµών µεσολάβησης, αλλά λόγω µιας βαθύτερης
δυσαρµονίας (ή δοµικής ασυµβατότητας) ανάµεσα στις ανάγκες των πολιτών και
στην γνωστική και θεσµική δοµή της σύγχρονης επιστήµης. Για να το θέσουµε
ξεκάθαρα, τα κοινωνικά πειράµατα έχουν αποτύχει να φέρουν κοντά τις
επιστηµονικές και κοινωνικές οµάδες λόγω της αδυναµίας επίτευξης ενός
εποικοδοµητικού διαλόγου. Η επιστήµη απορρίπτει τα εξωγενή θέµατα, τις
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ερωτήσεις και τις αντιλήψεις ως ασχετοσύνη και ως άγνοια. Οι κοινωνικές οµάδες
βρίσκουν την επιστήµη απρόσιτη. Ωστόσο, όταν ακόµα και αυτό το εµπόδιο
προσπελαστεί, αυτές οι οµάδες είναι πιθανόν να θεωρούν την επιστήµη ως µόνο
περιορισµένης βοήθειας µέσα στην καθηµερινή ζωή και για ειδικές προβληµατικές
καταστάσεις - σηµείο που σχολιάζεται µε διαφορετικούς τρόπους στα Κεφάλαια 2
και 4. Εν τω µεταξύ, οι επιστήµονες αγωνίζονται να διαχωρίσουν την επιστηµονική
έννοια από τις ανησυχίες και τις απαιτήσεις που εκφράζονται από τις κοινωνικές
οµάδες - µια τέτοια εµπλοκή µπορεί στη συνέχεια να εµφανίζεται όχι µόνο ως
αντιπερισπασµός από την ‘πραγµατικά’ επιστηµονική εργασία, αλλά επίσης ως
εφαλτήριο για µια ουδέτερη συνοµιλία και φαινοµενικά ανιδιοτελή φύση της
επιστήµης.
Παρόλο που αυτό το σενάριο είναι εξαιρετικά πειστικό, θα πρέπει να ληφθούν
τουλάχιστον υπόψη οι περιπτώσεις, όπου έχει επιτευχθεί ‘διάλογος’ (ακόµα και µε
ένα περιορισµένο τρόπο) - για παράδειγµα, στην περίπτωση του αγωγού της κοιλάδας
Mackenzie ή ακόµα και στα θετικά παραδείγµατα της λειτουργίας επιστηµονικού
εργαστηρίου (τουλάχιστον από τη σκοπιά των εµπλεκοµένων οµάδων πολιτών). Σε
τέτοιες περιπτώσεις µια αυθεντική ‘επιστήµη του πολίτη’ µοιάζει να έχει
δηµιουργηθεί - ή τουλάχιστον ο προάγγελος αυτής. Η ύπαρξη ενός ‘χάσµατος’ δεν
σηµαίνει, ωστόσο, ότι αυτό είναι ανυπέρβλητο. Παρόλα αυτά, φαίνεται απαραίτητη
µια διάθεση για επανεκτίµηση και αλλαγή, η οποία εκτείνεται πέρα από εκείνες που
εµπλέκονται άµεσα στον κοινωνικό πειραµατισµό. Εποµένως, απαιτείται να
αναγνωρίσουµε τα υπάρχοντα εµπόδια, αλλά επίσης και εκείνα τα δοµικά πειράµατα,
τα οποία έχουν ήδη αρχίσει, καθώς και τη σηµασία της µάθησης από αυτά.
Το επιστηµονικό κατάστηµα στη Βόρεια Ιρλανδία
Σαν µια απεικόνιση της θετικής ζήτησης, που µπορεί να υπάρχει για έναν βελτιωµένο
διάλογο επιστήµης - πολιτών, µπορούµε να θεωρήσουµε το παράδειγµα του
επιστηµονικού εργαστηρίου στη Βόρεια Ιρλανδία. 52 Το επιστηµονικό κατάστηµα
στη Βόρεια Ιρλανδία (εφεξής απλά ‘επιστηµονικό κατάστηµα’) άνοιξε επίσηµα τον
Ιανουάριο του 1989. Με την οικονοµική υποστήριξη από το Ίδρυµα Nuffield, το
κατάστηµα συνδέθηκε και µε τα δυο πανεπιστήµια της Βόρειας Ιρλανδίας. Το
επιστηµονικό κατάστηµα, όπως λειτουργούσε το 1992, είχε δυο υπαλλήλους µερικής
απασχόλησης, καθώς και µια εθελοντική οµάδα για να συντονίζει τις δραστηριότητές
του (αυτό συµπεριλάµβανε ένα µίγµα αντιπροσώπων ανώτερης εκπαίδευσης και
εθελοντικού τοµέα απ’ όλη τη Βόρεια Ιρλανδία).
Από τις αρχές του 1992, πάνω από εκατό αιτήσεις έγιναν στο επιστηµονικό
κατάστηµα από εξήντα επτά διαφορετικούς οργανισµούς. Η πλειοψηφία αυτών των
αιτήσεων (πάνω από 60) προέρχονται από κοινωνικές οµάδες. Προέκυψαν επίσης
σηµαντικοί αριθµοί από ‘περιβαλλοντικές’ οµάδες (15 αιτήσεις) και οµάδες που
ασχολούνται ειδικά µε θέµατα των αστέγων (12 αιτήσεις), της πρόνοιας (7), νεότητας
και εκπαίδευσης (7), αναπηρίας (5), τεχνών (4) και γυναικών (4). Φυσικά, υπάρχει
ένας βαθµός υπερκάλυψης σ’ αυτές τις κατηγορίες, αλλά ωστόσο δίνουν µια αίσθηση
του πελατολογίου του επιστηµονικού εργαστηρίου. Σε συνέχεια της προηγούµενης
ανάλυσης αυτού του βιβλίου, αυτές οι οµάδες πελατών θα αναµενόταν να επιδείξουν
ένα δυναµικό πρακτικό κίνητρο για την αναζήτηση πληροφοριών από το
επιστηµονικό κατάστηµα. Μια ταξινόµηση των θεµάτων των ερωτηµάτων δηµιουργεί
τις ακόλουθες κύριες κατηγορίες: υγεία/περιβάλλον (39), ανάπτυξη της κοινότητας

144

(25), πρόνοια (15), εργασία/επιµόρφωση (11), άστεγοι (9). Είναι στη φύση των
εργασιών του επιστηµονικού εργαστηρίου που οι οµάδες πολιτών θα πρέπει να
αναζητούν ‘τη γνώση για το καλό της δράσης’.
Εάν λάβουµε υπόψη τα σχόλια των οµάδων των πελατών για το επιστηµονικό
κατάστηµα, τότε αυτά φαίνονται εξαιρετικά θετικά - µε τη µόνη κριτική σχετικά µε
το χρόνο καθυστέρησης. Τι ήλπιζαν να αποκοµίσουν οι οµάδες των πελατών από το
κατάστηµα; Οι απαντήσεις εδώ σχηµατίζουν ένα τυπικό µοντέλο: ‘πρόσβαση στην
εµπειρογνωµοσύνη’, ‘βοήθεια µε την έρευνα’, ‘συµβουλές’, ‘βοήθεια’, ‘τεχνική
υποστήριξη’. Η έννοια της ‘γνώσης σαν µέσω’ εξέλαβε έναν ιδιαίτερα
νοµιµοποιητικό προσανατολισµό στο χώρο της Βόρειας Ιρλανδίας. Όπως το έθεσε
µια κοινοτική οµάδα :
Σε ένα µεγάλο βαθµό η έρευνα συχνά αποδεικνύει αυτό που ήδη
γνωρίζεις ή έχεις µια καλή ιδέα για αυτό. Ωστόσο, εάν θέλετε να
πάρετε χρηµατοδότηση ή να πιέσετε θεσµικές υπηρεσίες κ.λ.π. να
κάνουν κάτι για το πρόβληµα, θα πρέπει να αποδείξετε µέσω της
έρευνας τη φύση και την έκταση του προβλήµατος. Η πραγµατική
αξία των πληροφοριών µας ήταν σηµαντική, καθώς τα αποτελέσµατα
λήφθηκαν σοβαρά υπόψη και έχουµε ήδη προσελκύσει χρηµατοδότες.
Η αντίληψη ότι η έρευνα αναµένεται να ‘αποδείξει αυτό που ήδη γνωρίζετε’
προκύπτει από την προηγούµενη συζήτηση σ’ αυτό το βιβλίο σχετικά µε τις γνώσεις
που παράγονται εντός συγκεκριµένων πλαισίων. Οι αιτήσεις της κοινότητας για
έρευνα συχνά θα γίνονται ενάντια στο υπόβαθρο ενός ισχυρού µοντέλου προσδοκιών.
Πράγµατι, η απαίτηση µπορεί να έχει µόνο σηµασία λόγω αυτών των προσδοκιών
(αλλιώς για ποιο άλλο λόγο να ενδιαφερθείτε παρά µόνο αν αισθάνεστε ότι υπάρχει
πρόβληµα;). Αυτό µε τη σειρά του σηµαίνει ότι η εµπλοκή των ακαδηµαϊκών θα
πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια της ‘εντοπισµένης’ κατάστασης - προς πιθανή
ταλαιπωρία των ερευνητών που είναι συνηθισµένοι σε λιγότερο πιεστικό περιβάλλον.
Εξίσου, το ενδιαφέρον και η εµπλοκή της κοινότητας θα µπορούσαν να ενισχύσουν,
επίσης, και να διευκολύνουν νέες ερευνητικές ιδέες. Χωρίς έκπληξη ωστόσο, ένας
ακαδηµαϊκός αποκρινόµενος περιέγραψε το έργο του επιστηµονικού εργαστηρίου ως
‘υψηλού ρίσκου’ - µε γενετικά µεγάλα κέρδη, αλλά και επίσης µε µεγαλύτερο από το
συνηθισµένο βαθµό ευθύνης και πίεσης.
Εάν τώρα χωρίσουµε αυτά τα θέµατα κατά ακαδηµαϊκούς τοµείς, τότε αναδύεται ένα
ενδιαφέρον µόρφωµα. Σε αυτή την ταξινόµηση, έλαβα σαράντα εννέα
‘ολοκληρωµένες’ αιτήσεις προς το επιστηµονικό κατάστηµα (π.χ. απέκλεισα εκείνες
µε την ένδειξη ‘ανακληθείσα’ ή ‘προς διαµεσολάβηση’):
Πίνακας 6.1 : Ολοκληρωµένες αιτήσεις προς το επιστηµονικό κατάστηµα της
Βόρειας Ιρλανδίας
Κοινωνικές Επιστήµες*
20
Επιχειρησιακή και ∆ηµόσια ∆ιοίκηση
6
Αρχιτεκτονική και Κατασκευαστική
6
Επιστήµες (συµπεριλ. Χηµείας, Βιολογίας,
Μαθηµατικών)
4
Τεχνολογία (συπεριλ. Μηχανολογικών
Μεταφορών, Σχεδίου, Πληροφορικής)
4
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Τέχνες (συπεριλ. Ιστορίας και Καλών
Τεχνών)
3
Άλλες
6
________________________________________________________________
* συµπεριλαµβανοµένων της Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
Ψυχολογίας, Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Πηγή: Πρωτότυπη έρευνα του συγγραφέα.
Από τον πίνακα προκύπτει ότι παρά τον τίτλο ‘Επιστήµη’, οι οµάδες των πολιτών
εµφανίζουν ίση ή µεγαλύτερη ζήτηση για κοινωνική, επιστηµονική
εµπειρογνωµοσύνη και βοήθεια (τυπικά µε τη µορφή µιας κοινοτικής έρευνας ή
εκτίµησης για κάποιο τοµέα αναγκών). Ως αναµενόταν, ο διαχωρισµός ανάµεσα στις
‘κοινωνικές’ και στις ‘φυσικές’ επιστήµες µοιάζει λιγότερο αυστηρά εφαρµοζόµενος
έξω από το ακαδηµαϊκά ιδρύµατα απ’ ότι µέσα σ’ αυτά. Αυτό φαίνεται να αποτελεί
ένα σηµαντικό στοιχείο για την ‘Επιστήµη του Πολίτη’. Τα εσωτερικά ανεπτυγµένα
ακαδηµαϊκά όρια µπορεί να µην σχετίζονται µε τις δηµόσιες ανάγκες και ζητήσεις.
Επιπλέον, εάν απαιτείται ‘η γνώση’ για τη σχέση της µε συγκεκριµένα κοινωνικά
περιβάλλοντα, τότε ακόµα και ο πιο ενισχυµένος διαχωρισµός επιστήµης /
κοινωνικής επιστήµης χάνει τη σηµασία του.
Φυσικά, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και δυο άλλες πιθανότητες. Πρώτα απ’ όλα, ότι
οι κοινωνικές επιστήµες µπορεί να είναι πιο ‘προσιτή’ στις κοινωνικές οµάδες (είναι
ευκολότερο να ενσωµατώσουµε τις απόψεις των πολιτών στο σχέδιο ενός
ερωτηµατολογίου, παρά στην ανάλυση ενός δείγµατος εδάφους). ∆εύτερον, ότι οι
προσδοκίες του κοινού από τις κοινωνικές επιστήµες (π.χ. για τη ‘διερεύνηση’ µιας
κοινότητας) είναι πιο ξεκάθαρες από ότι είναι για την επιστήµη γενικά (τι ακριβώς
κάνει ένας µαθηµατικός;). Και οι δύο αυτές πιθανότητες αποτελούν θέµατα προς
διερεύνηση από ακαδηµαϊκής πλευράς (η κοινωνική επιστήµη συχνά ανθίσταται
στους ορισµούς του προβλήµατος) από τις οµάδες υπό µελέτη και µπορεί πράγµατι να
είναι τόσο µυστική όπως και οποιοσδήποτε τοµέας των µαθηµατικών). Ωστόσο, είναι
επίσης δυνατό, η επιστήµη να µπορεί να µάθει από την κοινωνική επιστήµη,
δουλεύοντας µε οµάδες της κοινότητας επάνω σ’ αυτό τον τοµέα.
Σαν µια απεικόνιση αυτών των διαδικασιών του ‘δουλεύοντας µαζί’ µε τις οµάδες της
κοινότητας, µπορούµε να πάρουµε ένα παράδειγµα από το επιστηµονικό κατάστηµα.
Μια οµάδα γυναικών σε κάποιο κοινοτικό κέντρο δέχθηκαν να διεξάγουν µια ‘έρευνα
για την φροντίδα των παιδιών’ - βασικά, να αξιολογήσουν την παροχή στήριξης από
την οικογένεια στην περιοχή τους. Αυτό αποτέλεσε µέρος µιας βιώσιµης εκστρατείας
για να αποφέρουν περισσότερα δηµόσια έξοδα στην κοινότητά τους. Η έρευνα
διεξήχθη µε τη βοήθεια µιας οµάδας φοιτητών πανεπιστηµίου. Ωστόσο, αντί ν’
ακολουθήσουν το συνηθισµένο ακαδηµαϊκό µοντέλο, τα περιεχόµενα της έρευνας
αφορούσαν περισσότερο το αντικείµενο διαπραγµάτευσης ανάµεσα στους
αντιπροσώπους της κοινότητας και στους φοιτητές. Βλέπουµε, λοιπόν, εδώ την
ανάδυση ενός νέου στυλ ‘επιστηµονικής’ έρευνας - δηλαδή, κάποιο που προσπαθεί
να διαπραγµατευτεί µε τους ορισµούς των προβληµάτων και τα ενδιαφέροντα των
εµπλεκόµενων οµάδων.
Ειδικότερα, αναπτύχθηκε ζωντανή δηµόσια αντιπαράθεση για το αν θα ήταν
επιθυµητό να υποβληθούν ερωτήσεις που σχετίζονταν µε το κάπνισµα, στην έρευνα.
Η πανεπιστηµιακή οµάδα, γενικά, αισθάνθηκε ότι τα µοντέλα σχετικά µε το κάπνισµα
σχετίζονταν µε τη φροντίδα των παιδιών. Η άποψη της κοινότητας έτεινε να βλέπει
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αυτό το γεγονός ως άσχετο µε τις ανάγκες τους και πιθανότατα στο να θεωρηθεί η
κοινότητα υπαίτια για οποιοδήποτε πρόβληµα υγείας ή φροντίδας των παιδιών.
Τελικά, υπερίσχυσε η άποψη της κοινότητας. Η ίδια η έρευνα, στη συνέχεια, διεξήχθη
από τοπικούς ανθρώπους µε τη βοήθεια των φοιτητών.
Αυτό το είδος ‘ερευνητικών συνεργασιών’ είχε σαφώς προοπτικές υπό την έννοια
της ενθάρρυνσης για ανοιχτό και εποικοδοµητικό διάλογο ανάµεσα σε οµάδες
πολιτών µε εκείνες µε τεχνική εµπειρογνωµοσύνη . Ωστόσο, η εµπειρία υποδηλώνει
ότι έχει και αυτό τα προβλήµατά του - όσον αφορά στο να αµφισβητήσει τις
παραδοσιακές αντιλήψεις του ακαδηµαϊκού ελέγχου και ανεξαρτησίας. Το ερώτηµα
γίνεται εκείνο του κατά πόσο µπορεί να εδραιωθεί ένας ‘διάλογος’ χωρίς να
υποσκάπτει την ακεραιότητα της ανάλυσης των ειδικών. Φυσικά, αυτή η µορφή
‘συνεργασίας’ είναι αρκετά οικεία στο περίγραµµα της βιοµηχανικής και
κυβερνητικής χορηγίας - έτσι ώστε δεν θα πρέπει να υπερβάλλουµε στην ανησυχία
για την ‘ακεραιότητα’. Παρόλα αυτά, φαίνετε αναπόφευκτο, ότι η εργασία του
είδους ερευνητικού εργαστηρίου να συµπεριλάβει και τη µεταφορά της
‘ιδιοκτησίας’ της έρευνας, τουλάχιστον µερικώς, προς την κατεύθυνση των µη
επιστηµονικών οµάδων.
Τόσο σηµαντικό όσο τα θέµατα της ‘ακεραιότητας’ για εκείνους τους ακαδηµαϊκούς,
οι οποίοι έχουν εµπλακεί µε το επιστηµονικό κατάστηµα, είναι το είδος του κινήτρου,
το οποίο υπάρχει για την ενασχόληση µ’ αυτό. Ενώ, το συµβατικό ακαδηµαϊκό έργο
οδηγεί στη δηµοσίευση και στην απονοµή βραβείων, και η βιοµηχανική
συµβουλευτική δηµιουργεί αναγνώριση και ερευνητικά έσοδα, η ενασχόληση µε το
επιστηµονικό κατάστηµα έχει µια εµφανώς λιγότερο λαµπερή αύρα. Ειδικά, εάν τα
ερευνητικά υποπροϊόντα από την ενασχόληση δεν είναι σαφή, τότε και τα οφέλη
µπορεί να µην είναι τα ανάλογα. Καταγράφοντας την άποψη ενός ακαδηµαϊκού:
‘Εκτός από τον αλτρουισµό, είναι δύσκολο να δούµε πως τα µεµονωµένα άτοµα του
προσωπικού απολαµβάνουν οποιαδήποτε οφέλη από την ενασχόλησή τους αυτή.’
Φαίνεται ότι η µεγαλύτερη θεσµική αναγνώριση και η υποστήριξη για
δραστηριότητες που προσανατολισµένες στον πολίτη είναι ουσιαστικά σε αυτόν τον
τοµέα. Αυτό οδηγεί αµφότερα σε οικονοµική υποστήριξη για τα επιστηµονικά
καταστήµατα, και σε παρόµοια εγχειρήµατα (τα οποία τυπικά αγωνίζονται να
επιβιώσουν), καθώς και στην αναγνώριση της επαγγελµατικής συµβολής εκείνων των
επιστηµόνων, που είναι ενεργοί σ’ αυτό τον τοµέα.
Εάν τα θέµατα της ‘επιστήµης και των κοινών της’ πρόκειται να ληφθούν σοβαρά
υπόψη, τότε δεν είναι πιθανόν για αυτά τα κίνητρα να λειτουργήσουν µόνο στο
περιθώριο του ακαδηµαϊκού συστήµατος.
Το επιστηµονικό κατάστηµα στη Βόρεια Ιρλανδία απεικονίζει την ανάγκη, η οποία
µπορεί να υπάρχει για µια επιστήµη, η οποία είναι τουλάχιστον µερικώς
προσανατολισµένη στον πολίτη . Μερικές φορές αυτή η ανάγκη αντικατοπτρίζει
µια ‘νοµιµοποιηµένη’ απαίτηση - οι επίσηµες οµάδες λαµβάνουν υπόψη µια
‘επιστηµονική’ αναφορά πιο σοβαρά από µια κοινοτική αξιολόγηση (προβάλλοντας
έτσι τη δύναµη των νεωτεριστικών θεσµών σε τέτοια τοπικά περιβάλλοντα). Άλλες
φορές, το µοντέλο µπορεί να πλησιάζει περισσότερο σε εκείνο που βρέθηκε στο
Κεφάλαιο 4 - οι οµάδες στοχεύουν σε µια ανεξάρτητη θεώρηση µε σκοπό να
συγκρίνουν απόψεις. Όπως µια οµάδα της Βόρειας Ιρλανδίας το έθεσε , σχετικά µε
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µια διαµάχη για µολυσµένη γη: ‘Είναι δύσκολο για τους τοπικούς ανθρώπους,
καθώς και για τους εν δυνάµει εργάτες στο χώρο αυτό, να γνωρίζουν εάν είναι
ασφαλείς ή όχι, αφού η ανεξάρτητη πληροφόρηση είναι τόσο δύσκολο να
ανευρεθεί’.53 Όπως η ίδια οµάδα πρόσθεσε: ‘Οι επίσηµες εκδοχές µπορεί να είναι
ακριβείς, αλλά όταν οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για την υγεία τους, η κοινότητα θα
πρέπει να µπορεί να ελέγχει τις εξελίξεις γι’ αυτούς’.54
Τα επιστηµονικά καταστήµατα φαίνονται να έχουν την ικανότητα τόσο του να
προσφέρουν ‘ανεξαρτησία’, όσο και του να καθιστούν ικανές τις κοινότητες να
‘ελέγχουν για τους εαυτούς τους’. Και όπως το Κεφάλαιο αυτό έχει προτείνει, αυτό
το έργο απέχει πολύ από το να είναι εύκολο αλλά και ούτε φαίνεται αδύνατο.
Προς µια επιστήµη πολιτών;
Η συζήτηση σ’ αυτό το κεφάλαιο έλαβε υπόψη διάφορα µοντέλα και ‘κοινωνικά
πειράµατα’, που προορίζονταν για να παράγουν µια πιο αποτελεσµατική και ανοιχτή
σχέση ανάµεσα στην επιστήµη, την τεχνολογία και τις ανησυχίες του πολίτη. Κατά
καιρούς, ο ενθουσιασµός του να κάνουµε στην πραγµατικότητα αυτήν την
αλληλεπίδραση να δουλέψει ήταν κάτι πολύ χειροπιαστό - αυτό που ο Stewart
ονοµάζει ‘η µαγεία’ του έργου του επιστηµονικού εργαστηρίου.55 Αυτή η µαγεία και
ο ενθουσιασµός δεν θα έπρεπε να παραγκωνιστεί - προτείνουν τουλάχιστον την
πιθανότητα µιας πιο θετικής σχέσης ανάµεσα στην επιστήµη και στους πολίτες (και
επίσης παρέχουν ένα σηµαντικό κίνητρο για να προσπαθήσουν τουλάχιστον κάτι
τέτοιο).
Τονίσαµε τα δοµικά προβλήµατα, τα οποία περιπλέκουν αυτόν τον τοµέα - από τα
οποία τα πιο βασικά αφορούν το χάσµα ανάµεσα στις επιστηµονικές προοπτικές και
εκείνες των πολιτών επάνω σε κοινωνικά θέµατα και προβληµατισµούς. Φυσικά,
αυτό το µάλλον απαισιόδοξο συµπέρασµα προκύπτει κυρίως από τις αναλύσεις που
παρουσιάστηκαν στα Κεφάλαια 4 και 5, όπου, για παράδειγµα, οι τοπικά
παραγόµενες αντιλήψεις µιας επικίνδυνης κατάστασης τίθονταν παραλλήλως
αµήχανα και ερχόταν συχνά αντιµέτωπες µε τις ‘επίσηµες’ και επιστηµονικά
νοµιµοποιηµένες µορφές γνώσης.
Μ’ αυτό δεν είναι για να ισχυριστούµε ότι αυτές οι διαφορετικές µορφές
κατανόησης είναι απαραίτητα δυσανάλογες - παρόλο που αυτό το συµπέρασµα
µπορεί να είναι δελεαστικό, όταν αναλογιστούµε τις αποτυχίες της παλαιότερης
επικοινωνίας. Είδαµε επίσης ότι το µοντέλο του ‘επιστηµονικού εργαστηρίου’
διαθέτει τουλάχιστον τη δυνατότητα να εµπλακεί εποικοδοµητικά µε την
‘επιστήµη’ και τους ‘πολίτες’. Οµοίως, η προσέγγιση CTA έχει µεγάλες
δυνατότητες σ’ αυτό τον τοµέα - παρόλο που θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να
αντιµετωπίσει τα θέµατα αυτού του βιβλίου, εάν πρόκειται να είναι
‘εποικοδοµητική’ µε την έννοια που εξετάζεται εδώ.
Ως τελευταία παρατήρηση αυτού του κεφαλαίου, θα ήταν χρήσιµο να
αναλογιστούµε τα καθαρά συστατικά αυτού που µπορεί να περιλαµβάνει η
‘επιστήµη των πολιτών’. Ένας τέτοιος όρος σ’ αυτά τα πλαίσια συνεπάγεται ένα
‘σηµείο συνάντησης’ ανάµεσα σε διαφορετικές µορφές γνώσης και κατανόησης.
Επίσης υπονοεί τη δυνατότητα µιας διασταυρούµενης γονιµοποίησης στα πλαίσια
ενός πολυποίκιλου τοµέα διαφορετικών γνώσεων.
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Ειδικά για τους θεσµούς της επιστήµης, αυτό θα συµπεριλαµβάνει αλλαγή, αλλά
επίσης και µια ευελιξία στο πρόσωπο των κοινωνικών πιέσεων. Έτσι, η ‘Επιστήµη
των Πολιτών’ συνεπάγεται την αναγνώριση νέων κοινωνικών και γνωστικών
σχέσεων, οι οποίες:
•

επιδιώκουν να εµπλακούν µε µη επιστηµονικά δηµιουργηµένες αντιλήψεις και
ειδικούς. Όπως υποδηλώνει και η περίπτωση του επιστηµονικού εργαστηρίου,
αυτό µπορεί να περιλαµβάνει δύσκολες διαπραγµατεύσεις σχετικά µε το
σχεδιασµό έργων και τη µεθοδολογία, µε σκοπό να ενσωµατώσεις τις γνώσεις,
αλλά και τις ευαισθησίες των εξωτερικών οµάδων,

•

είναι ετερογενείς στη µορφή τους, αντί να προσπαθούν να επιβάλλουν µια
ενιαία οµοφωνία. Φαίνεται να προκύπτει από όλα τα παραδείγµατα αυτού του
βιβλίου, ότι καµία µεµονωµένη ‘γνώση’ δεν υπάρχει που να αφορά/σχετίζεται
µε θέµατα κινδύνου και περιβάλλοντος, αλλά υπάρχει µάλλον µια πολυµορφία
γνωστικών µορφών, οι οποίες χρειάζεται να αναγνωριστούν και να
οικοδοµήσουµε πάνω τους,

•

είναι έτοιµες να εµπλακούν µε τις ‘προβληµατικές καταστάσεις’, οι οποίες
τρέφουν τις ανησυχίες των πολιτών, αντί απλά να προσπαθούν να διαχωρίσουν
την επιστήµη από τη µη - επιστήµη (ή την ‘επιστήµη’ από την ‘κοινωνική
επιστήµη’). Οι προβληµατισµοί των πολιτών δεν εφησυχάζουν εύκολα στα
πλαίσια των εγκαθιδρυµένων ακαδηµαϊκών κατηγοριών,

•

έχουν αντανακλαστική, ως προς τις αµφιβολίες και τους περιορισµούς, αλλά
επίσης και των εποικοδοµητικών δυνατοτήτων για την επιστήµη εντός της
καθηµερινής ζωής.

•

είναι θεσµικά ευέλικτες και ανοιχτές για αλλαγή. ∆εν µπορεί να
πραγµατοποιηθεί πρόοδος χωρίς την υποστήριξη ισχυρών θεσµών - αλλά θα
πρέπει να είναι έτοιµες για να αναθεωρήσουν τις πρακτικές τους.

Προφανέστατα, η δηµιουργία µιας τέτοιας ‘επιστήµης των πολιτών’ είναι µια
µείζων πρόκληση - παρόλο που µπορεί να υποστηριχθεί ότι µερικά από τα πιο
θετικά παραδείγµατα κοινωνικού πειραµατισµού αντιπροσωπεύουν µια ήδη
αναπτυσσόµενη απάντηση. Επίσης ξεκάθαρα αυτή είναι µια πρόκληση όχι µόνο για
την επιστήµη, αλλά επίσης και για την ευρύτερη κοινωνία. Ωστόσο, οι
εναλλακτικές είναι είτε να υποστηρίξουµε ότι η υπάρχουσα σχέση ανάµεσα στην
επιστήµη και στους πολίτες είναι µη προβληµατική και εποµένως, δεν απαιτείται
τροποποίηση (ένα συµπέρασµα, το οποίο είναι αµφισβητήσιµο από όλα τα στοιχεία
µέσα σ’ αυτό το βιβλίο) ή να αρνηθούµε ότι η επιστήµη θα µπορούσε να έχει
καθηµερινή εφαρµογή (η οποία αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε µια ακόµα
µεγαλύτερη σφοδρή επίθεση του κόσµου έναντι της επιστήµης).
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