Egymással, vagy csak egymáshoz beszélni?
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Szakértelem és politika
„Better data will not
save elephants,
rhinos or any other
species.”
Aaron Ellison, Nature

H2020 RRI:
„…in order to better align
both the process and its
outcomes with the values,
needs and expectations of
European society.”

Háttér
• A helyi gazdaságfejlesztés
megalapozása a képességszemlélet
segítségével
• (OTKA K-109425; 2013-2017)
• Elmélet-alkotás
• 23 hazai MJV fejlesztési
dokumentumainak elemzése
• 49 érintetti interjú 3 városban
Letölthető

Szakértelem és döntéshozatal modernista
felfogása
TUDÁS-ELŐÁLLÍTÁS
SZÍNTERE

Zavaró
hatásoktól mentes
Értékektől és
érdekektől mentes

Nagy
választóvonal

DÖNTÉSHOZATAL
(POLITIKA) SZÍNTERE

Értékekről és
érdekekről itt
és csakis itt
vitatkoznak

Egyirányú tudásáramlás
Megalapozott (tudományos értelemben érvényes)
tudáson alpuló cselekvési javaslat

Forrás: Latour (1993) felhasználásával saját szerkesztés

Modernista világképbe vetett hit
„Szakmaiatlan” döntések helyett technokráciát
•

„Ha a demokráciánk majd fel fog odáig nőni, hogy a szakembereknek hisznek, akkor
valószínűleg elkezd majd működni a rendszer, mert mindenki csinálja a saját dolgát,
a szakember megfogalmazza a forgatókönyvet, tesz le alternatívákat, a döntéshozók
pedig választanak, de bármelyik alternatívát választja, az szakmailag megalapozott,
nagyot nem lőhetünk akkor mellé.” [8]

•

„Ti szakemberek vagytok, ez a homokozó nektek ki van jelölve, itt akkor eljátszotok,
és akkor a politikát meg hagyjátok a nagyokra.” [22]

•

„Az ember a hetvennyolcadik fióknak írt tanulmány után úgy gondolja, hogy most már
tele van a töke.” [31]

↓
A probléma egyszerűen
abból ered, hogy a
döntéshozók nem hallgatják
meg a szakértőket

A döntéshozatal a politika
dolga
Kontroll, érthetőség

A helyi fejlesztés poszt-normál valósága
•

•

„Nem biztos, hogy az az elsődleges egy Pécs méretű városban, amikor megpróbálsz
neki új jövőt adni […], hogy egy építész ránézzen a várostérképre és akkor álmodjon
egy nagyot.” [23]
„Városfejlesztés alatt én nem egy […] építészeti dokumentumot értek csak.” [27]

•

„Sokszor tanúja voltam, hogy hogyan lehet megváltoztatni rendezési tervet egészen
gyorsan… [10]

•

„Nagyon sok múlik azon, hogy tényleg kik kapják a megbízást, hogy lesznek a
tervezők kiválasztva […] a mi konzorciumunkra rányomta a bélyegét, ez […] a kék
gazdaság, zöld gazdaság, és ez az ilyen bio, meg termelői piac, meg tudod ez az
orientáció.” [18]

•

„Ugye jön a nyár, akkor nincsen sem Közgyűlés, sem Bizottság. […] Itt a válasz az
szokott lenni, hogy a stratégiai dokumentumok alapján készülnek el a projektek. Ugye
a stratégiai dokumentumok […] jó hivatkozási alap.” [7]

Szakértelem és döntéshozatal
poszt-normál viszonyai
• Nem értéksemleges
• Előfeltevések/értékek
→ eredmények
• Helyi, laikus tudás
• Részleges megértés

• Válogatás a szakértők
/ érvek között
• Tudás értékessége
értékek/érdekek
fényében
• Szándék; előfeltevés;
hitelesség;
működőképesség

Következtetések
A szakérői és politikai színtér szétválaszthatóságába
vetett hit vs. a két színtér összefonódásának valósága:
– gátolja az érdemi viták lefolytatásának lehetőségét
– hatást gyakorol a szereplők befolyásolási
stratégiáira
Technokrata?
Igazságon túli?
Tudomány demokratizálása?
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