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Bevezetés 

• Az előadás dilemmái 

– Nézőpont  

– Nyelvezet 

– Üzenet 



Bevezetés 

• A tudomány dilemmái 

– Ki kompetens a probléma vizsgálatában? 

– Mi legyen a tudomány megközelítése? 

– Mi a tudomány feladata? 

– Hogyan kommunikáljunk a problémáról? 



Bevezetés 

• A társadalom (és a politika) dilemmái 

– Mik az elvárásaink a tudománnyal szemben? 

– Hogyan, milyen forrásokból jutunk hiteles 
tudományos információhoz? 

– Hiteles tud-e maradni a tudomány?  

– Hogyan, mit, mi alapján cselekedjünk? 

– A jelent feláldozzuk-e a jövőért cserébe? 



„Az önmagát veszélyeztető civilizáció képzelet-
dilemmája abban nyilvánul meg, hogy vagy 
bekövetkezik a pusztulása azért, mert sajnos 
nem lehetett előre bizonyítani a sejtett 
pusztulást, vagy nem következik be a 
megsemmisülés, de egy tudományosan 
megrendezett világpánik miatt évszázadokig a 
nevetség tárgya lesz.” 
         Ulrich Beck: Világkockázat-társadalom 



Körülmények 

• Változó tudomány: 

– A tudomány társadalmi szerepének változása 

• Egyház – tudomány (templom – laboratórium) 

• Háborús, hidegháborús és kortárs rezsimek és a 
tudomány kapcsolata 

• A tudomány szerepe a kockázat-társadalomban, vagy a 
hibridek világában 

– Tudományfilozófiai mérföldkövek 



„Nyomjuk csak meg a legártatlanabb aeroszol 
spray gombját, és máris útban vagyunk az 
Antarktisz felé” 

   Bruno Latour: Sohasem voltunk modernek 



Körülmények 

• Változó környezet-szemlélet 
– Környezeti determinizmus – új környezeti 

determinizmus – klímadeterminizmus 
(klímaredukcionizmus) 

– Környezet-(természet-) fogalmunk átalakulása 
• Környezet, mint erőforrás, mint föld 

• A természet purifikációja 

• A természeti és ökológiai fogalmak válsága 

• A környezet, mint fenyegetés 

• Stb. 



Az első ember készítette fénykép a Földfelkeltéről 

Apollo 8, 1968, december 24. 



Ki kompetens? 

• A természettudományok dominanciája 

– Klímamodellezés vs. empíria 

– Csak a közgazdaságtudomány? 

• IPCC jelentések 

• Stern-jelentés 

– Társadalomtudományi megközelítések 



„A jövőt nehéz megjósolni. Komoly tudósoknak óvakodniuk 
kellene attól, hogy Nostradamus szerepét játsszák. A komputeres 
szimulációk nem jobbak azoknál a pesszimistáknál, amelyek 
mellett az adatokat betáplálják, mert az elvárásokat jelenítik 
meg, nem pedig a jövőt. A természettudományok története 
egyszersmind a hamis elméletek és a hibás prognózisok 
története. Érdekes dolog megismerni a természettudományban 
használatos keltezési módszerek pontatlanságát. A C14-es 
módszerrel vagy más fizikai eljárásokkal történő egzakt 
keltezéseket „kalibrálni” kell, hogy használhatóvá tegyék őket. 
Egész konkrétan: csak a történetírás segítségével lehet az egzakt 
természettudományokat helyes vágányra terelni. A 
szellemtudománnyal foglalkozó tudósok – s ezt a 
szellemtudományok éve alkalmából mondjuk – nem szoktak hozzá 
ilyen mértékű pontatlansághoz. Olyan időtartamokat, amelyeket a 
természettudósok+/- 100 évvel számolnak, a történészek napra, 
órára vagy percre kiszámítva datálnak. A természettudományok 
egzaktságát illetően nem kell illúziókat táplálnunk.”   
    W. Behringer: A klíma kultúrtörténete 



Megközelítések és válaszok 

• Buktatók: 

– Éghajlatváltozás, mint  szimpla környezeti probléma? 

• Megelőzés 

• Csővégi beavatkozások 

– Poszt-normál tudomány 

– A bizonytalanság kezelése 

• A bizonytalanság számszerűsítése 

• A bizonytalanság felvállalása 

• Az ellentétes kommunikáció problémája 

– Konszenzus-kényszer 



„It is another nail in the coffin of the climate 
change deniers and represents the most 
authoritative picture to date, showing that the 
debate over the science of climate change is well 
and truly over” 

David Miliband, Környezetvédelmi Miniszter, 
az IPCC jelentés bemutatásakor, 2007. február 



Hihetünk-e még a tudománynak? 

• A tudomány forrásai (?): 

– Internet, 

– Blogszféra, 

– Hoax-ok, 

– Web 2.0, 

– Média, bulvármédia stb. 

• Eligazodási pontok (?): 

– Hit (axiómák, dogmák, paradigmák, programok?) 

– Tudomány – nem-tudomány? 



A status quo-tól a katasztrófa elkerüléséig 

• A fenntartható fejlődés koncepciójának sikere és 
zsákutcája 

– A gazdasági növekedés összeegyeztethető a 
környezeti szűkösséggel! – De hogyan? 

• A közgazdasági gondolkodás sikere és buktatói 

– Stern-jelentés – ha gyorsan cselekszünk a jelenbeli 
ráfordítások kisebbek, mint a jövőbeli károk –  
a diszkontráta kérdése 

– Mitigációs politika, emissziókereskedelem 

• Alarmizmus vagy … ? 



…és a társadalomföldrajz? 

• Programadók: 

– „Hagyományos” kérdések (D. Liverman): 

• Klímaváltozás gazdasági, társadalmi, politikai hatásainak 
elemzése regionális szinteken 

• Az adaptációs és mitigációs politika helyi hatásai, és 
egymásra hatása 

– Társadalomelméleti közelítések (M. Hulme): 

• Az éghajlat és az éghajlatváltozás társadalmi 
konstrukciójának, (re-)interpretációjának vizsgálata 

• A klímaváltozás tudástermelési folyamatának geográfiai 
vizsgálata, helyez kötése (főleg az IPCC hegemón 
szerepének az elemzése révén) 



Összegzés 

• Az éghajlatváltozás problematikáját a változó 
társadalmi és tudományos közegben 
értelmezni 

• Hozzájárulni a probléma mélyebb, társadalmi-
kulturális jelentésrétegeinek, 
kapcsolódásainak felfejtéséhez, megértéséhez 

• Tágabban a környezet és a társadalom 
kapcsolat-mintázatainak megértéséhez 
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