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خمیدهشده ،اما
نشکسته
از همهگیری ویروس کرونا تا
ایجاد تابآوری بحران در فنالند

آکادمی علوم و ادبیات فنالند گروهی چندتخصصی
از کارشناسان را جهت ارائه دیدگاههای خود در موضوع
تابآوری بحران تشکیل داد .این نظرات بر اساس
درسهای آموختهشده از همهگیری ویروس کرونا و با
هدف ایجاد فنالندی قوی و مقاوم ارائه شد .این بیانیه
بیش از آنکه به بهبود کوتاهمدت از بحران فعلی بپردازد،
معطوف به آینده است.
این امکان وجود دارد که بحران موجود ،بحرانهای
بلندمدت را که در پسزمینه نهفته باقی ماندهاند
تحتالشعاع قرار دهد .در میان چالشهای ایجادشده
توسط بحران همهگیری ،نگرانیها در مورد شرایط اقلیمی
و محیط زیست کمتر مورد توجه قرار گرفته است –
گرچه آنها به هیچ وجه نامرتبط با حوادث فعلی نیستند.
تغییرات گسترده جهانی در محیط زیست و زیستگاههای
گونههای مختلف نیز افراد را در معرض شیوع ویروسها
قرار میدهد .توقف تغییرات اقلیمی و زیستمحیطی برای
سالمت انسان ،اقتصاد و طبیعت ضروری است .ما باید تا
زمان حصول خنثیسازی کربن تولید گازهای گلخانهای را
کاهش داده و انباشتگاههای کربن را افزایش دهیم و پس
از آن نیز همچنان باید میزان تولید گازهای گلخانهای را
کاهش دهیم.
وجود استاندارد باالی تحصیالت در جامعه فنالند
و اعتماد بین مردم ،این امکان را فراهم کرد تا فنالند
با موفقیت نسبی از بحران همهگیری عبور کند.

سرمایهگذاری در حفظ این ویژگیها همواره ارزنده است.
ترویج برابری و فرصتهای یکسان در جامعه ضروری است
و به این معنی است که شهروندان باید حس کنند که در
جریان امور قرار میگیرند و شنیده میشوند.
قب ً
ال در فنالند اقدامات زیادی برای اطمینان از
امنیت تأمین مادی انجام شده است – اما به همان اندازه
اطمینان از امنیت تأمین روانی دارای اهمیت است .تأمین
سالمت روانی مردم مدیریت بحران را آسانتر میسازد
و آموزشوپرورش و هنرها در این امر نقش قابلتوجهی
دارند .آنها مانند زیربنایی عمل میکنند که امید به
آیندهای بهتر را میتوان بر آن ساخت .تجربه کردن
و خلق هنر هم خالقیت فرد را پرورش میدهد و هم
خالقیت جامعه را و این برای اقتصادی پویا که به سرعت
پس از بحرانها بهبود مییابد پراهمیت است.
اطالعرسانی نقشی کلیدی در تابآوری بحران بازی
میکند :اطالعات باید به جمع کثیری از شهروندان
رسیده ،روشن و  ،مهمتر از همه ،قابلدرک باشد .تعامل
برای ایجاد حس پذیرش اجتماعی و مشارکت مردم
ضروری است .محیطی که ما در آن ارتباط برقرار میکنیم
دستخوش تغییرات سریعی شده است و انتظار میرود این
تغییرات همچنان ادامه یابد .اطالعرسانی باید با در نظر
گرفتن این واقعیات طراحی و اجرا شود .ریشهکن کردن
اطالعات دروغ و حفظ اعتماد به اطالعات تحقیقشده و
مبتنی بر شواهد نیازمند اقدامات ویژهای است.
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این بیانیه نشاندهنده دیدگاه جامعه علمی است .جامعه
علمی مستقل نقشی کلیدی در درک بحرانها ،گذر از
آنها و بازسازی جامعه دارد .در جریان بحران همهگیری،
همکاری میان جامعه علمی و دولت از بسیاری جهات
موفق بوده ،اما به طور خاص ،برای آماده شدن جهت
مواجهه با موقعیتهای غیرمنتظره ،همکاری سریع بین
مشاوران علمی و تصمیمگیرندگان نیاز به بهبود دارد.
ضروری است که تحقیقات اساسی و قوی در طیف
گستردهای از رشتهها ادامه یابد ،چرا که گستره وسیعی
از بحرانهای بالقوه وجود دارد و ما نمیتوانیم پیشبینی
کنیم که هنگام وقوع آنها چه نوع اطالعاتی مهمتر از
همه است .چیزی که به یقین میدانیم این است که
بحران هرچه باشد ما نیازمند اطالعات بهروز ،قابلاعتماد
و مبتنی بر تحقیقات خواهیم بود .این بار سرمایهگذاری
روی واکسن به سرعت و سخاوتمندانه از طریق همکاری
بینالمللی انجام شد .با این وجود ،بحران همهگیری بار
دیگر نشان داده است که درک رفتار انسان و جامعه برای
مدیریت هر بحران ضروری است ،به این معنی که علوم

انسانی و به طور کلیتر تحقیقات متنوع ،پایه و اساس
تصمیمگیریهای کنترل شده و موثر را تشکیل میدهند.
جامعه علمی طبیعتاً جامعهای بینالمللی است ،و
مزایایی که این ویژگی عرضه میکند با یافتن راهحلهایی
برای بحران همهگیری جهانی عیان شده است .جهان
به شدت از نظر اقتصادی ،سیاسی و زیستمحیطی
درهمتنیده است و این عوامل به نوبه خود با هم در
ارتباطی تنگاتنگ هستند .فنالند باید نقش فعالتری در
همکاریهای بینالمللی ایفا کند و پروفایل خود را به
عنوان تسهیلگر همکاری تقویت کند.
به دلیل وجود انواع بحرانهای فراوان ،نمیتوان
همه آنها را طبق یک الگوی واحد مدیریت کرد .در
عوض ،پایدارترین راهحل ،جامعهای انعطافپذیر است که
میتواند از طریق تالشهای مشترک علم ،دولت و صنعت،
که همگی در جهت اهداف توسعه پایدار کار میکنند،
پتانسیل خالق خود را تقویت کند.

