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Mojca Drevenšek*

O SOCIOLOŠKIH IZHODIŠČIH OKOLJSKIH 
ODNOSOV Z JAVNOSTMI 

PPoovvzzeetteekk:: Članek obravnava posebnosti okoljskih odnosov z

javnostmi v primerjavi z drugimi specialističnimi področji

odnosov z javnostmi. Opozarja na pomen poznavanja zgo-

dovinskih (okoljskih) dogajanj v družbenem okolju in sodo-

bnih teoretičnih socioloških okoljskih teorij, ki lahko nudijo

strokovnjaku za okoljske odnose z javnostmi širši teoretični

kontekst za osmišljanje njegovega praktičnega dela z naroč-

niki. Poseben poudarek je posvečen vplivom na in spremem-

bam v razmišljanjih o razmerju med družbo (industrijo) in

naravo. S poznavanjem in sprejemanjem dejstva, da so per-

cepcije okoljskih problemov in okoljskih tveganj družbeno in

kulturno pogojene, je strokovnjakom za okoljske odnose z

javnostmi olajšano razumevanje njihovega specialističnega

dela v odnosih z javnostmi, od situacijske analize okoljskih

javnosti naprej.
KKlljjuuččnnee bbeesseeddee:: okolje, odnosi z javnostmi, okoljski odnosi z

javnostmi, okoljsko komuniciranje, okoljska gibanja, okolj-

ska sociologija, industrijska ekologija.

Uvod

Pri ugotavljanju posebnosti, ki ločijo stroko okoljskih odnosov z javnostmi od
drugih specialističnih področij odnosov z javnostmi (na primer od odnosov s
finančnimi javnostmi, odnosov z zaposlenimi, odnosov s potrošniki itd.), je kot
ena bistvenih razlik izpostavljena nujnost poznavanja narave oziroma naravnega
okolja in procesov, ki se v njem odvijajo. Vendar gre na eni strani za poznavanje
naravnih procesov (ki se v naravi odvijajo “sami po sebi”, kolikor je tako sploh
mogoče govoriti, kar problematiziramo v nadaljevanju prispevka), na drugi strani
pa za vplive procesov iz družbenega okolja (na primer okoljska gibanja in spre-
membe v načinu razmišljanja, ki so jih prinesla ta gibanja, ter skokoviti razvoj indu-
strijske tehnologije) na naravo.

Kot differentio specifico okoljskih odnosov z javnostmi torej opredeljujemo
razumevanje in spremljanje procesov v naravnem okolju ter razumevanje vplivov
družbenega okolja na naravo in obratno. Pri tem pa je poudarek na percepciji pro-
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cesov v naravnem okolju in na percepciji vplivov delovanja organizacij na naravno
okolje; obe sta namreč močno družbeno in kulturno pogojeni. Zato je pomemb-
no poznavanje družbenih vplivov (na primer okoljskih družbenih gibanj), ki so
prinesla razloge za povečano potrebo po okoljskem komuniciranju ter nove kon-
cepte razmišljanja o odnosu med družbo oziroma industrijo in naravo. Te koncep-
te obravnavajo tudi različni teoretski sociološki pristopi (kot sta socialni konstruk-
tivizem in kritični realizem), ki za delo strokovnjakov za okoljske odnose z javnost-
mi pomenijo širšo teoretično kontekstualno umestitev njegovega praktičnega
delovanja.

V nadaljevanju zato opredeljujemo dva sklopa vsebin, ki jih mora po mnenju
avtorice strokovnjak za okoljske odnose z javnostmi poznati (oziroma o teh vsebi-
nah pri svojem delu razmišljati) poleg klasičnih (teoretičnih in praktičnih) znanj,
potrebnih za kompetentno opravljanje dela na področju odnosov z javnostmi. 
1. Potreba po poznavanju (okoljskih) dogajanj v družbenem okolju. Najprej pred-
stavljamo vplive, ki so jih za razumevanje odnosa med naravo in družbo (industri-
jo) prinesla raznovrstna okoljska gibanja v ZDA in Evropi v šestdesetih letih. Tudi
na podlagi vplivov teh gibanj so nastali nekateri novi koncepti o odnosu družbe
(industrije) do narave. Tak primer je koncept industrijske ekologije, ki je prinesel
paradigmatske spremembe tudi na področju družboslovnega razmišljanja. 
2. Potreba po razumevanju socioloških okoljskih pristopov. Pri predstavitvi kon-
cepta industrijske ekologije, ki pomeni sistemski pogled, govorimo o odnosu in
medsebojnem vplivu med naravo in družbo (industrijo, tehnologijo), ne da bi se
vprašali, ali in pod katerimi pogoji lahko na omenjeni entiteti gledamo kot na loče-
na in samostojna (pod)sistema. V nadaljevanju se zato lotevamo socioloških impli-
kacij razmerja med naravo in družbo (industrijo), pri čemer najprej izpostavljamo
socialno konstruktivistični pristop, nato pa sodobne kritično realistične reakcije na
predpostavljeno ozkost socialno konstruktivističnega pristopa. Zaključimo s kon-
senzom, ki ga dosežeta oba pristopa: percepcija okoljskih problemov je nedvo-
mno družbeno oziroma kulturno pogojena.

Pri tem naj opozorimo, da pomenita omenjena vsebinska sklopa seveda le
izbor iz celotnega niza posebnih znanj, ki jih potrebuje strokovnjak za okoljske
odnose z javnostmi, čeprav po mnenju avtorice res pomembnejši del tega niza.

Potreba po poznavanju (okoljskih) dogajanj v družbenem okolju 

Okoljska gibanja

Družbeno dogajanje na področju okoljskih zadev je bilo v zadnjih desetletjih zelo
pestro. Pomislimo le na pravne vidike varstva okolja, ki so v sedemdesetih letih
bistveno pridobili na veljavi. Na konferenci o človekovem okolju v Stockholmu leta
1972 so namreč človekove pravice povezali z varstvom okolja in tako prvič uradno
opredelili pravico do okolja, ki je danes vključena v ustave mnogih držav. Po veli-
kih okoljskih katastrofah, ko sta bili na primer v Černobilu leta 1986 in v Bophalu
leta 1987, pa so v ZDA in v Evropi uredili tudi pravico do obveščenosti, ki vsebuje
obveznost obveščanja prebivalcev, ki živijo v bližini težke industrije.
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Vendar pa moramo narediti vsaj desetletni korak nazaj, če želimo ugotoviti globlje
vzroke za nekoliko večjo dovzetnost današnje družbe za okoljske probleme. V šest-
desetih letih tega stoletja se je namreč začel tako imenovani drugi val okoljevarstve-
nega gibanja1, ki je pomembno vplival na razumevanje odnosa družbe (industrije)
do narave.

Za strokovnjaka za okoljske odnose z javnostmi je okvirno poznavanje zgodo-
vine delovanja teh gibanj in rezultatov njihovega delovanja nenazadnje pomemb-
no tudi zato, ker so prav ta gibanja s svojim vplivom na razmišljanja vodstev držav
in podjetij, sploh vzpostavila trg za storitve okoljskih odnosov z javnostmi.
Družbena gibanja z začetkom delovanja v šestdesetih letih tega stoletja, predvsem
tako imenovana “zelena gibanja” v okviru organiziranih aktivističnih skupin, so
namreč bistveno vplivala na razvoj družbene in okoljske odgovornosti podjetij ter
posledično tudi na razvoj okoljskih odnosov z javnostmi. Seveda so bile te družbe-
ne spremembe oziroma pritiski tisti, ki so podjetjem narekovali spremenjen odnos
do okolja. Ker so jim bile torej te spremembe oziroma pritiski vsiljeni od zunaj, se
podjetja nanje še danes dokaj različno odzivajo.

Spremenjeno razmerje družba - industrija - narava 

Skupna lastnost drugega vala raznovrstnih okoljskih aktivističnih gibanj, ki so se še
posebej močno uveljavila v ZDA in severni Evropi, je njihov prispevek k spremem-
bi razmišljanja o razmerju med družbo (kulturo), naravo (naravnim okoljem) in
gospodarstvom (industrijo, ekonomijo, tehnologijo). Skrben odnos do narave je
postala vrednota par excellance, s posledicami tudi v naslednjih desetletjih: v 90.
letih se je na primer kar 80 odstotkov Američanov in več kot dve tretjini Evropejcev
štelo za “okoljevarstvenike” in tudi v programih političnih strank okoljska vpraša-
nja le redko izostanejo. Udejanjanje teh vrednost v poslovni in upravni praksi pa
je seveda drugo vprašanje.
Logična posledica vplivov okoljskih gibanj je bila, da so tudi podjetja, vključno z
mnogimi velikimi onesnaževalci naravnega okolja, začela vključevati okoljska
vprašanja v svoje programe odnosov z javnostmi (Castells, 1997: 110), kar je spod-
budilo nastanek in razvoj specialističnega področja okoljskih odnosov z javnostmi. 
Vendar pa je lastnost drugega vala okoljskih gibanj predvsem njihova različnost
glede načina delovanja, opredeljenih ideologij in politik ter značilnosti komunici-
ranja s tistimi, na katere pritiskajo. Pritiski se pri nekaterih gibanjih nanašajo bolj
na voditelje držav (vlado, ministrstva itd.), pri drugih na industrijo (podjetja, ki
onesnažujejo), spet pri tretjih pa na posameznika kot potrošnika.

Tipologija okoljskih gibanj 

V tabeli št. 1 na kratko povzemamo tipologijo okoljskih gibanj (po Castells, 1997),
v kateri je poleg tipa gibanja (skupaj s konkretnim primerom) in cilja, ki si ga
zastavljajo gibanja tega tipa, predstavljena še opredeljena identiteta gibanja in
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nasprotnik oziroma dejavnost, proti kateri se gibanje bori. Raznovrstne, vendar v
tabeli ne zajete, pa so tudi tehnike, ki jih gibanja uporabljajo za dosego svojih
ciljev: od zelo miroljubnih protestov do krutih groženj s smrtjo. 

Tabela 1: Tipologija okoljskih gibanj (vir: Castells (1997: 112))

Skupni dolgoročni rezultat naporov vseh v tabeli navedenih okoljskih gibanj pa
je (bila) sprememba razumevanja razmerja med družbo (kulturo), naravo in indu-
strijo (gospodarstvom). Brez teoretiziranja o tem, kako je sploh mogoče pojmovati
naravo (naravno okolje) kot nekaj ločenega od družbe (kulture), čemur se bomo
posvetili v nadaljevanju prispevka, naj povzamemo zelo splošno sprejeto trditev
glede današnjega položaja industrije v odnosu do narave: sodobna industrija z
vsemi svojimi tehnološkimi dosežki prinaša v odnosu do družbe številne koristi in
prednosti. Vendar pa je večina obstoječih načinov industrijske proizvodnje in iz
tega sledečih vzorcev potrošnje v odnosu do naravnega okolja globalno škodljiva:
povečuje onesnaževanje naravnega okolja, izčrpava nenadomestljive vire, povzroča
klimatske spremembe in uničuje biološko raznovrstnost, če jih naštejemo le nekaj.

Pri tem pa se nemudoma zastavi vprašanje, kako je lahko nekaj, kar je škodlji-
vo za naravno okolje, koristno za družbenega, če pa je drugi del prvega in sta
medsebojno neločljiva? O družbenem okolju (in industriji, ki pravzaprav pomeni
posledico njegovega razvoja) in njegovem vplivu na naravno okolje dejansko ne
moremo govoriti kot o ločenih sistemih. A v teoriji velikokrat počnemo prav to,
saj nam to olajša razmišljanje o obstoječem stanju in (vsaj navidezno) možnih
izboljšavah. 

Tako je tudi s konceptom industrijske ekologije, ki ga lahko predstavimo kot
odgovor znanosti na spremenjeno razumevanje razmerja med naravo, družbo in
industrijo, ki je posledica naporov zgoraj omenjenih okoljskih gibanj od šestdese-
tih let naprej.

Mojca DREVENŠEK

TEORIJA IN PRAKSA let. 39, 5/2002

830
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ohranitev narave ljubitelji narave nenadzorovani razvoj divjina

(Group of Ten, ZDA)

obramba lastnega predstavniki lokalne onesnaževalci kakovost življenja in

prostora skupnosti oziroma vsi, zdravje v lokalni

(NIMBY - Not in My ki posegajo v prostor skupnosti

Back Yard)

globoka ekologija, zeleni jaz industrializem, ekotopija

ekofeminizem (angl. green self) tehnokracija in

(Earth First!) patriarhalizem

reševanje planeta mednarodni neoviran globalni trajnostni razvoj 

Zemlje (Greenpeace) eko-bojevniki razvoj

zelena politika zaskrbljeni državljani politični sistem nasprotna moč

(Die Gruenen) (angl. counter-power)



Koncept industrijske ekologije (IE) 

Novo razmišljanje o razmerju med naravo, družbo in industrijo je prineslo potre-
bo po skrbnejšem odnosu industrije do naravnega okolja na globalni ravni. Prišlo
je do spoznanja, da je treba najti primerno ravnotežje med industrijskim in tehno-
loškim razvojem ter naravnimi pogoji, v katerih ta razvoj poteka. Na podlagi teh
spoznanj so strokovnjaki različnih področij razvijali številne koncepte in teze,
katerih namen je izboljšati delovanje industrijskih sistemov v odnosu do naravne-
ga okolja, v katerem delujejo.

Eden ključnih konceptov, ki pomeni tudi premik od skrbi za okolje na lokalni
ravni in lokalne regulative h globalni skrbi za globalno okolje, je koncept trajnost-
nega razvoja2. Ralf Marstrander (1994) govori o premiku v načinu razmišljanja: od
lokalnega in industrijskega (kjer so bile okoljske izboljšave v industriji posledica
zahtev pristojnih lokalnih oblasti) h globalnemu in družbenemu (kjer morajo biti
rešitve sprejete na podlagi sodelovanja med različnimi javnostmi: nacionalnimi in
lokalnimi oblastmi, predstavniki industrije in predstavniki družbe, to je končnimi
porabniki). 

Opredeljuje pa tudi aktivno novo vlogo industrije, ki da jo potrebujemo kot
proaktivnega partnerja, ki bo z okoljskimi naložbami pomagal reševati globalne
okoljske izzive in grožnje. “Sedaj ko se je naša kultura, ki temelji na industriji, sooči-
la z globalnimi (okoljskimi, op. M. D.) izzivi, je prišel na površje koncept industrij-
ske ekologije.” (Marstrander, 1994: 213). Koncept industrijske ekologije sodi v
okvir trajnostnega razvoja, kajti če želimo idejo o trajnostnem razvoju prestaviti v
prakso, moramo razumeti delovanje industrije, predvsem pa njen vpliv na narav-
no okolje, kakor seveda tudi delovanje narave “same po sebi”, pri čemer problema-
tizacija navedenega sledi kasneje.

Koncept industrijske ekologije sloni na podobnostih, ki jih s sistemskega zor-
nega kota najdemo med biološkimi sistemi (ekosistemi) in industrijskimi sistemi v
smislu omejene količine virov za delovanje. Biološki ekosistem je naravni sistem v
dinamičnem ravnotežju, ki pa je odvisen od vložka (inputa) energije, ki jo dobi od
sonca. Nekateri organizmi v tem sistemu potrebujejo za svojo rast vodo in minera-
le, spet drugi zaužijejo te organizme, skupaj z minerali in plini. Izločki teh organiz-
mov pa so spet hrana za tretje organizme itd. 

Celotni sistem je torej omrežje medsebojno povezanih procesov, v katerih se
proizvedeno porabi v nekem drugem procesu. Govorimo o dinamičnem ravnotež-
ju, saj v sistemu prihaja do bistvenih sprememb, vendar se celotni sistem nepresta-
no prilagaja.

Industrijskih sistemov iz preteklosti (in velikokrat tudi še iz sedanjosti!) v prak-
si ne moremo primerjati z zgoraj opisanim ekosistemom, saj njihovo delovanje
odraža prepričanje o neomejenih razpoložljivih virih. Že nekaj časa pa ugotavlja-
mo prav nasprotno, to je omejenost naravnih virov. “Prihajamo v obdobje, ko želi-
mo svojo industrializirano družbo utemeljiti na modelu z omejeno energijo in
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omejenimi viri kot inputi ter omejenimi odpadki kot končnimi outputi.”
(Marstrander, 1994: 215).

Konceptu industrijske ekologije lahko pripišemo predvsem naslednje lastnosti
(Keitsch, 1998):
– celovitost (sistemski, primerjalni in integrativni pogled na sestavne dele indu-
strijskega sistema in odnos tega sistema do naravnega okolja),
– konkretnost (osredotočenost na snovne tokove in ne na abstraktne izraze),
– prilagodljivost (možnost razvoja od netrajnostnih industrijskih sistemov k tistim,
ki so sposobni dolgoročno preživeti v naravnem okolju),
– dolgoročnost (ključnega pomena je dolgoročno preživetje planeta in njegovih
lokalnih ekosistemov; tehnološki uspeh brez zagotovljenega dolgoročnega preži-
vetja nima nobenega pomena),
– inventivnost (izboljšane tehnologije skladno z izboljšanim odnosom do virov,
proizvodnje in porabe).

Komunikacijski izzivi za industrijske (eko)sisteme 

Za zagotovitev vzpostavitve in učinkovitega delovanja industrijskih (eko)sistemov
bodo potrebne bistvene izboljšave v okviru glavnih štirih področij dejavnosti v
industrijski družbi: dobava surovin, proizvodnja, potrošnja in industrija gospodar-
jenja z odpadki. 

Marstrander (1994) posebej poudarja potrebo po izboljšavah komuniciranja:
– med temi štirimi dejavnostmi znotraj industrijskega sistema, 
– med industrijskim sistemom in njegovimi tekmeci ter 
– z drugimi javnostmi. 
“Očitno je, da bo (pri uresničevanju koncepta industrijske ekologije v praksi, op.
M. D.) največji izziv komunikacijske in izobraževalne narave. Posameznikom in
skupinam bo treba razložiti, kako različne aktivnosti omejevanja porabe neobnov-
ljivih virov in zmanjšanja količine ustvarjenih odpadkov prispevajo h končnemu
rezultatu.” (Marstrander, 1994: 216).

IE in paradigmatske spremembe v družboslovj 

Za boljše razumevanje niza izzivov (proizvodnih, tržnih, menedžerskih, komunika-
cijskih itd.), ki jih prinaša koncept industrijske ekologije, bomo v nadaljevanju
(tabela št. 2) predstavili tudi vplive tega koncepta na druga področja, predvsem
družboslovna. Čeprav so koncept industrijske ekologije razvili inženirji in naravos-
lovci, namreč ne vpliva le na področje tehnologije (industrije, gospodarstva),
ampak tudi na mnoga druga. Kot je na področju tehnologije koncept industrijske
ekologije prinesel tehnološki realizem (na primer uvajanje previdnostnih ukrepov
v podjetjih) namesto nekdanjega tehnološkega optimizma (Katastrofa pri nas ni
mogoča!), je vplival tudi na spremembe razmišljanja v družboslovju, ekonomiji ter
etiki in ekologiji, kot je razvidno iz tabele št. 2. 
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Tabela 2: Vpliv koncepta industrijske ekologije na razumevanje narave in

človeštva (vir: Keitsch (1998))

Poznavanje dogajanj v družbenem okolju, kot so razvoj in delovanje okoljskih
aktivističnih gibanj, njihov pritisk na spremembo razumevanja razmerja med nara-
vo, družbo in industrijo, ter vzpostavljanje konceptov, kot je industrijska ekologija,
ki prinašajo bistvene spremembe v razmišljanju o industriji in njenem vplivu na
naravno okolje, so vsekakor conditio sine qua non za profesionalca na področju
okoljskih odnosov z javnostmi.

Vendar moramo sedaj, ko nas je pojem industrijske ekologije pripeljal do raz-
mišljanja o vplivu na razumevanje odnosa med naravo in družbo (na najrazličnej-
ših področjih), narediti korak nazaj v teorijo in se vprašati, zakaj, kako, pod kakš-
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ddrruužžbboosslloovvjjee - Človeška družba in naravni - Homo sapiens je ločen

ekosistemi so se razvijali od narave.

v soodvisnosti.

- Nujna je moralno/etična - Posamezne (specialne) etike

sprememba, na primer za posamezne (specialne)

vzpostavitev makroetike za težave, na primer utilitarizem,

obravnavo globalnih težav. hedonizem in deontologije.

- Mogoče je doseči ravnotežje - Človek vlada naravi.

med človekom in (ostalo)

naravo.
eekkoonnoommiijjaa - bioekonomski pristop - Vprašanje trajnostnega 

razvoja ni relevantno.

Prihodnost temelji na

cenovnem sistemu na podlagi

svobodne izbire.

Okoljski problemi pomenijo

le napake v ekonomskem

sistemu.

- sodelovanje vs. tekmovanje - Homo homini lupus est.

- Gospodarstvo, ki temelji na - lastniški individualizem

funkcionalnosti in kakovosti,

ne na količini.
eekkoollooggiijjaa iinn eettiikkaa - Močan poudarek na - Narava je sredstvo za

soodvisnosti in sistemski zadovoljevanje

usmeritvi, kajti “namen” človekovih potreb.

narave ni njeno izkoriščanje

v gospodarske ali

druge namene.



nimi pogoji in s kakšnimi posledicami si lahko privoščimo razmišljanje o naravi in
družbi na eni strani kot o dveh ločenih (pod)sistemih in na drugi strani kot o celo-
ti. Odgovore predstavljamo s pomočjo socioloških pristopov socialnega konstruk-
tivizma in kritičnega realizma.

Potreba po razumevanju socioloških okoljskih pristopov

Socialna konstrukcija narave in okoljskih problemov 

Če želimo razumeti razloge za premike v načinu razmišljanja od lokalnega in indu-
strijskega h globalnemu in družbenemu (rešitve za izboljšanje, sprejete na podlagi
sodelovanja med različnimi javnostmi), nam pri tem pomaga socialno konstrukti-
vistični pristop k razumevanju naravnega okolja, okoljskih problemov in tveganj.
Namesto iskanja razlogov za pojav okoljskih problemov in tveganj zgolj v podatkih
o nenadzorovani rasti števila prebivalstva, prekomerni proizvodnji, nevarnih novih
tehnologijah itd., se socialno konstruktivistični pristop osredotoči na družbene,
politične in kulturne procese, ki šele določajo, katere in kakšne so nevarnosti in
tveganja za naravno okolje. “Socialno konstruktivistični pristop /.../ nakazuje, da so
okoljski problemi in rešitve končni proizvodi dinamičnih družbenih procesov
opredeljevanja, pogajanja in iskanja upravičenosti.” (Hannigan, 1997: 31).
Hannigan (1997) gre celo tako daleč, da opredeli šest nujnih (družbenih) dejavni-
kov za uspešno konstrukcijo okoljskega problema:
– Potrditev trditve o določenem stanju okolja kot problematičnem s strani znan-
stvene skupnosti (fizikov, naravoslovcev, inženirjev itd.).
– Obstoj in delovanje tako imenovanih “popularizatorjev”, ki ustvarijo most med
znanstveno skupnostjo ter okoljevarstveniki in drugimi skupinami.
– Medijska pozornost, ki problem umesti kot pomemben, nov in vreden objave.
– Dramatizacija problema s pomočjo simbolov in vizualnih orodij.
– Nastanek očitnih interesnih pobud za izboljšanje stanja (in praviloma vzpostavi-
tev opozicije v odnosu do tistih, na katere so te pobude usmerjene, na primer
industrija, ki onesnažuje).
– Pojav tako imenovanega institucionalnega pokrovitelja, ki problemu zagotovi
legitimnost in kontinuiteto (na primer nevladne okoljske organizacije).

Če kateri od navedenih dejavnikov ni prisoten, lahko to že prepreči konstruk-
cijo okoljskega problema. Vzemimo primer, ki ga navaja Hannigan (1997): v mno-
gih kanadskih mestih slabo vzdržujejo kanalizacijski sistem, zaradi česar se občas-
no pojavljajo endemične bolezni. Dejstvo je, da v lokalne reke in zalive dnevno zli-
jejo kanalizacijske odplake v količini 32 naftnih tankerjev velikosti Exxon Valdeza,
pa vendar lokalno prebivalstvo tega ne zaznava kot okoljskega problema, saj tudi
mediji (kot eden od zgoraj naštetih dejavnikov - pogojev) temu ne posvečajo
(dovolj) pozornosti.

Tudi dramatizacija problema s pomočjo simbolov in drugih vizualnih orodij je
zelo pomembna, kar dokazuje na primer percepcija problema zmanjševanja plasti
ozona v ozračju. To za širšo javnost ni bil omembe vreden problem, dokler ga niso
prikazali kot laikom razumljivejše in bolj dramatične “ozonske luknje” nad
Atlantikom.
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Podobne razlage kot za konstrukcijo okoljskih problemov imajo socialni kon-
struktivisti tudi za konstrukcijo narave, znanja o naravi, ekologije in okoljevarstva.
Narave (naravnega okolja) ne pojmujejo kot nespremenljive entitete, ampak kot
fluidni koncept, ki se spreminja v času ter je družbeno in kulturno pogojen.
Definicije narave se tako lahko bistveno razlikujejo glede na nacionalno, razredno
in etnično pripadnost ter glede na zgodovinske okoliščine in osebne življenjske
izkušnje posameznika.

Podobno je s konstrukcijo znanja o naravi in njegovem vplivu na konstrukcijo
okoljskih problemov: “Način konstrukcije okoljskega znanja vpliva na vsebine raz-
prav o temeljnih pravicah, odgovornostih in reakcijah glede tehnologij, narave in
družbe.” (Hannigan, 1997: 109).

Kritični realizem: kritika socialnega konstruktivizma 

Zgoraj opisani socialno konstruktivistični pristop k razumevanju narave, znanja o
naravi ter okoljskih problemov in tveganj, se je pojavil v zadnjih dveh desetletjih
kot odgovor na pozitivistična in mehanicistična biološka in ekološka razumevanja
narave. Mnogi teoretiki so pričeli prepoznavati in upoštevati vlogo kulture in jezi-
ka pri percepciji in razumevanju narave ter so tako presegli tako imenovani naivni
realizem v odnosu do narave, po katerem naj bi bila narava neposredno zaznavna
entiteta, enako dostopna vsem ne glede na družbeno - kulturni kontekst ali oseb-
ne izkušnje. Vendar najdemo danes tudi kritike tega novega, socialno konstrukti-
vističnega pristopa (na primer Kidner, 2000), ki trdijo, da so v novih pristopih kul-
turni dejavniki povsem nadomestili biološke, ne pa se jim pridružili.

Kar kritiki socialnim konstruktivistom najbolj zamerijo, je ideja, da naj narava
sploh ne bi imela svojih lastnih, inherentnih struktur ali vzorcev, ampak je konstru-
irana kulturno in diskurzivno. Takšno konstruktivistično razumevanje narave pa se
bistveno razlikuje od razumevanj številnih okoljskih teoretikov in aktivistov: name-
sto da bi nanjo gledali kot na samo po sebi raznoliko in mnogovrstno, z vzorci
delovanja in zmožnostmi, ki presegajo naše sposobnosti razumevanja, je narava
postala le poganjek družbene realnosti. 

Ker pa se družbeni svet spreminja glede na čas in prostor, kritiki socialnega
konstruktivizma sklepajo, da torej vsak od teh družbenih svetov konstruira nekoli-
ko drugačno različico narave. Zatorej ne more obstajati ena sama “narava”, ampak
raznovrstnost “narav”, ki jih ustvarimo s svojimi fantazijami in jeziki. To pa se zdi
kritikom socialnega konstruktivizma nesprejemljivo.

Vendar to še ni vse, kar je predmet kritike. Narava je torej (skladno s socialno
konstruktivistično miselnostjo) del diskurzivnega sveta, kar pomeni, da problemi,
ki nastanejo v tem (naravnem) svetu ne obstajajo sami po sebi, ampak so ustvarje-
ni tako, da jih je mogoče reševati diskurzivno, s pomočjo razprave. Hannigan
(1997) kot socialni konstruktivist resnično trdi, da okoljski problemi izvirajo iz
diskurzivnega področja, ki mu pravimo znanost. Ne gre torej za težave, ki jih je
mogoče bolj ali manj natančno (objektivno) ugotoviti, oceniti in opisati s pomoč-
jo dostopnih znanstvenih in konceptualnih orodij. Nasprotno, te težave so konstru-
irane s pomočjo teh orodij in ne obstajajo ločeno, neodvisno od naših merjenj in
razprav o njih.
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Kidner (2000:342) kot kritik namesto socialno konstruktivističnega ponuja kritič-
no realistični pristop: “Čeprav nam naravni svet dovoljuje, da ga interpretiramo na
različne načine, je obstoj tega sveta vendarle v veliki meri neodvisen od človeške-
ga družbenega življenja.”

Nesprejemljiva se mu zdi ideja, da narava ne bi bila osnova, iz katere rastejo člo-
veška življenja, ampak “/.../ prostor za repertoar iskanja definicij in prerekanja,”
navaja Kidner (2000:341) Hannigana (1997:187).

Pri tem pa ne smemo spregledati, da je Kidnerjevo navajanje Hannigana v citi-
ranem stavku sicer natančno, a z izpuščenim širšim kontekstom, v katerega
Hannigan umešča zgoraj citirano trditev. S pomočjo vnaprejšnjega odgovora
Hannigana (1997) na Kidnerjevo (2000) kritiko pa lahko ugotovimo, da socialni
konstruktivisti vendarle niso tako ozko gledali na kulturno pogojenost narave;
vsaj ne vsi. 

Odgovor na kritiko: socialna konstrukcija določanja okoljske “agende” je neiz-

podbitna 

Hannigan (1997) sicer priznava, da glede na svojo naklonjenost socialno konstruk-
tivističnemu pristopu narave ne pojmuje niti kot ekonomskega resursa za izkoriš-
čanje, ohranjanje ali preoblikovanje, niti kot samostojnega socialnega akterja, ki bi
se vključeval v niz dinamičnih družbenih razmerij, ampak (sic!) kot prostor za
repertoar iskanja definicij in prerekanja, od katerih se jih večina dogaja v global-
nem kontekstu. 

Hkrati pa Hannigan (1997) nadaljuje takole (česar Kidner, 2000, ne navaja):
“Skladno s to ugotovitvijo sem prepričan, da mora biti bistvo nove okoljske socio-
logije /.../ v razumevanju načinov zbiranja, predstavljanja in razpravljanja o trditvah
v zvezi z okoljem.” (Hannigan, 1997: 187).

V nadaljevanju Hannigan (1997) povzema kritike in njihove vire3, a opozarja,
da večina kritikov obravnava socialno konstruktivistični pristop preveč ekstremno
in absolutno. Priznava sicer, da so tudi po njegovem mnenju šli nekateri striktni
socialni konstruktivisti v svojih razmišljanjih predaleč. A omenja tako imenovane
kontekstualne konstruktiviste, ki pri svojem delu aktivno spodbujajo tudi uporabo
empiričnih podatkov in evaluirajo trditve o okolju, kadar je to potrebno.
Poleg tega pa, kar se zdi najbolj pomembno, Hannigan (1997) tudi ne zanika v
celoti obstoja narave kot objektivne realnosti in nekaterih okoljskih problemov kot
objektivnih. Okoljska tveganja in problemi kot socialno konstruirane entitete po
njegovem mnenju namreč ne spodkopavajo nujno legitimnih trditev o stanju oko-
lja in njihove objektivne realnosti: “Dokazati, da je problem socialno konstruiran,
še ne pomeni, spodkopati njegovega dejanskega obstoja. Socialno so namreč kon-
struirane tako tehtne kot netehtne trditve o okoljskih problemih. Podobno social-
ni konstruktivizem, kot ga pojmujemo tukaj, tudi ne zanika samostojnih, neodvis-
nih vzročnih sil v naravi, ampak predvsem trdi, da prednostna razporeditev okolj-
skih problemov, kot jo konstruirajo socialni akterji, ne ustreza vedno dejanskim
potrebam.” (Hannigan, 1997: 30)

Mojca DREVENŠEK

TEORIJA IN PRAKSA let. 39, 5/2002

836

3 Nekatere kritike po Hanniganovih navajanjih prihajajo od tako imenovanih “novih humanih

ekologov” (avtor Dunlap), večina pa od britanske realistične šole okoljske sociologije (avtorji Ted Benton,

Peter Dickens in Luke Martell).



Poleg ustrezanja dejanskim (do določene mere objektivnim, naravnim) potre-
bam, pa Hannigan (1997) opozarja tudi na politično naravo določanja okoljskih pri-
oritet in na dejstvo, da so za pretežni del konstrukcije okoljskih problemov odgo-
vorne določene skupine strokovnjakov (na primer znanstveniki, inženirji, pravniki,
zdravniki, vladni uradniki, menedžerji podjetij, politiki itd.), in ne široka javnost.

Komunikacijski izzivi znotraj socialno konstruktivističnega pristopa 

Prav zaradi zgoraj navedenega dejstva o konstrukciji okoljskih problemov s strani
skupin strokovnjakov, raziskave, ki se osredotočajo izključno na javni diskurz o
določenem problemu, ne morejo v celoti zajeti vseh podrobnosti v zvezi z določa-
njem okoljskih prioritet in načinov političnega odločanja. “Socialno konstruktivi-
stični pristop, nasprotno (v primerjavi z izključno diskurzivnim pristopom, op. M.
D.), nakazuje širino, do katere so okoljski problemi in rešitve končni proizvodi
dinamičnih družbenih procesov iskanja definicij, pogajanj in uzakonjanja tako v
javni kot v zasebni sferi.” (Hannigan, 1997: 31).

Kar pa ne pomeni, da je diskurzivni pristop zgrešen, nasprotno, Hannigan je
prepričan, da je prav to področje v okviru socialno konstruktivističnega pristopa
še premalo raziskano. Torej je njegov pomembni del; a vendarle samo del. Gre za
vprašanje komuniciranja: kakšne so komunikacijske strategije (Hannigan govori o
retoričnem in simbolnem jeziku) za zbiranje in prezentacijo trditev o okoljskih
zadevah.

“Čeprav obstaja nevarnost, da bi konstruktivistične raziskave postale preveč
zaposlene s tem (komunikacijskim, op. M. D.) vidikom na račun drugih vidikov
postavljanja trditev o okoljskih zadevah, so prav retorična orodja in strategije zelo
pomembne, nenazadnje pri povezovanju mehanizmov med različnimi prizorišči,
po katerih krožijo okoljske trditve. Tak pristop ne bi smel poudarjati le na besedah
temelječe konstrukcije pomena, ampak tudi vizualne predstavitve, ki temeljijo
predvsem na slikah.” (Hannigan, 1997: 190).

Konsenz med socialnimi konstruktivisti in kritičnimi realisti: kulturna pogoje-

nost percepcije okoljskih težav

Sprejmimo torej Hanniganovo trditev, da socialni konstruktivisti (ali vsaj ne vsi!) ne
zanikajo v celoti objektivne realnosti narave in nekaterih njenih stanj ter hkrati upoš-
tevajmo spravno mnenje kritikov socialnega konstruktivizma (Kidner, 2000: 356):
“/.../ povsem mogoče je ohraniti pojmovanje narave kot zunanje entitete, ki obstaja
neodvisno od naših misli in jezika, hkrati pa upoštevati, da je način, kako čutimo in
zaznavamo naravo, močno določen s kulturnimi in kognitivnimi dejavniki.”

Zavedanje o tem, do katere mere nam kulturni in kognitivni dejavniki prepre-
čujejo, da bi neposredno spoznavali naravo, bi morala v nas spodbuditi ponižnost,
temelječo na spoznanju, da ostaja narava za nas v veliki meri uganka. 

Za razumevanje in merjenje vplivov, ki jih imajo vsa v tem članku zajeta (in še
številna druga!) razmišljanja na praktično delovanje organizacij, ter za strateško
načrtovanje in izvajanje okoljskih odnosov z javnostmi, pa uporabljamo klasično
metodologijo odnosov z javnostmi, od situacijske analize okoljskih javnosti
(Grunig, 1983) naprej.
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