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Sticky Note
Sveiki, esu Audra Balundė, Aplinkos psichologijos tyrimų centro vadovė ir tyrėja Mykolo Romerio universitete. Tyrimus aplinkos psichologijos temose atlieku jau daugiau nei 7 metus, tad džiaugiuosi turėdama galimybę pasidalinti sukauptomis žiniomis šioje tarpdisciplininėje konferencijoje.  Šiuo karjeros etapu tyrimų tiesiogiai liečiančių klimato kaitos suvokimą Lietuvoje neatlieku, todėl pasidalinsiu įžvalgomis susitemintomis iš užsienio kolegų darbų publikuotų mokslo leidiniuose. Šiuo metu vykdau intervencinius ir eksperimentinius tyrimus, kurių tikslas paskatinti jaunus žmones, dažniausiai paauglius,  tausoti aplinką ir būti aktyviais piliečiais sprendžiant įvairius aplinkosaugos klausimus. 



Klimato ar elgesio kaita:
ką apie tai pasakytų 

aplinkos psichologai?

2022-11-04

MKIC, Vilnius

HP
Sticky Note
Šiandien norėčiau pakalbėti apie klimato kaitos problematiką iš žmogaus elgesio perspektyvos. Ir aptarti kokios dažniausiai pasitaiko žmonių reakcijos į klimato kaitą.



Kada aplinkos psichologai susidomėjo klimato kaita ir 
ekologinėmis problemomis?
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Sticky Note
Apskritai aplinkosaugos problemomis ir konkrečiai klimato kaitos problematika aplinkos psichologijos mokslininkai pradėjo domėtis apie 1980 metus. Beveik šimtmečiu vėliau nei pradėjo rastis mokslinių žinių apie patį klimato kaitos fenomeną. Nuo 1980 metų iki šių dienų yra surinkta daug patikimos informacijos apie tai kaip žmogus suvokia klimato kaitą, kaip ją vertina ir kaip į ją reaguoja. Toliau aptarsiu keletą pačių populiariausių reagavimo į klimato kaitą ir ekologines problemas variantų.



Kaip mes reaguojame į klimato kaitą?
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Sticky Note
Dažnai galima išgirsti klausimą, tai kaip gi žmogus reaguoja į klimato kaitą? Egzistuoja tam tikri universalūs būdai, kurie yra labiausiai paplitę. Tai viena iš tokių reakcijų grupių yra ...



Neigimas, nuomonės neturėjimas, ignoravimas
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Sticky Note
neigimas arba nuomonės neturėjimas šiuo klausimu, ignoravimas. Bet kodėl žmonės pasirenka neigti arba ignoruoti problemą, kai šiandien klimato kaitos mokslininkai beveik vienbalsiai sutinka, kad klimato kaita vyksta. To iš esmės nėra įmanoma paaiškinti kažkokiu vienu paprastu atsakymu.  Pirmiausia, žmonės nėra linkę rimtai vertinti dalykų ar reiškinių, kurie yra fiziškai toliau nuo mūsų. Kuo problema fiziškai yra arčiau mūsų, tuo pavojingesnė ji mums atrodo. Kadangi klimato kaitos negalime identifikuoti nei vienu iš mūsų turimų jutimų (uosle, klausa, rega, lytėjimu ir pan.), nėra akivaizdaus ir žmogaus kūnui iš karto suvokiamo pavojaus. Tam reikia papildomų kognityvinių pastangų. Panašiai žmogus reaguoja į tokias tolimas grėsmes kaip kariniai konfliktai, socialinė nelygybė, žmogaus teisių pažeidimai tolimuose pasaulio regionuose, ligų epidemijos tolimuose pasaulio kampeliuose ir pan. Kitaip tariant, kai nepatiriame tiesioginių klimato kaitos pasekmių yra paprasčiau rinktis pasyvią poziciją arba problemą neigti. Žmonės taip pat yra mažiau linkę tikėti reiškiniu jei atsiranda jam prieštaraujančių įrodymų. Pavyzdžiui, klimato kaita tampa mažiau aktuali ar įtikinama jei sulaukiame šaltos žiemos.Svarbu paminėti, kad klimato kaitos ir ekologinių problemų neigimas gali būti ir sąmoningas veiksmas. Klimato kaitos problemų pripažinimas reikštų kad reikia labai dramatiškai keisti savo elgesį arba įmonės praktikas, kurios pareikalautų papildomų investicijų. Todėl neigimas gali būti tiesiog komunikacijos strategija.Kitas pavyzdys yra, kad netgi ir suvokdami kad vienas ar kitas mūsų elgesys labai kenkia gamtai, mes galime būti linkę jį patesinti, todėl, kad jis mums yra labai svarbus. Pavyzdžiui, mes galime būti linkę neigti visuomeninio transporto nauda sprendžiant oro taršos problemas miestuose, jei važinėjimą viešuoju transportu žeidžia mūsų tapatumą. Arba kitaip tariant, jei važinėjimas asmeniniu automobiliu signalizuoja mūsų statusą visuomenėje, o mums tai yra labai svarbu.



Kodėl nesiimame veiksmų, nors ir tikime klimato kaitos  
problema?
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Sticky Note
Kita didelė reakcijų grupė yra tikėjimas klimato kaita, tačiau nesiėmimas jokių veiksmų. Taip yra todėl, kad kai mes suvokiame kažkokį reiškinį kaip labai pavojingą, didelį ir abstraktų, mes instinktyviai linkę apie tai negalvoti ir atmesti, tam kad apsaugotume save psichiką.  Kita vertus klimato kaitos klausimai gali būti nustelbiantys, žmogui gali būti paprasčiausiai per sunku ir per sudėtinga suvokti klimato kaitos mastą.Jausmas, kad geriau nieko nesiimsiu, gali kilti ir dėl to, kad jaučiamės per maži, kad galėtume ką nors pakeisti. Mums mūsų veiksmai gali atrodyti per daug nereikšmingi, kad sustabdytų tokį didžiulį reiškinį kaip klimato kaita.Egzistuoja ir kita žmonių grupė, kuri norėtų imtis veiksmų, tačiau jų nesiima, nes mano, kad bus nesąžininga jei jos/jie turės apriboti savo gyvenimo stilių ir keisti elgesį, o tuo tarpu kiti žmonės dėl to nieko nedarys. Klasikiniai socialinių normų tyrimai o taip pat ir naujausi tyrimai apie tai kaip žmonės suvokia kitų visuomenės narių įsitraukimą į klimato kaitos problemų sprendimą rodo, kad jei mes manome, kad didžioji dalis žmonių, pavyzdžiui, persėda į viešąjį transportą iš automobilio ar persėda ant dviračio, tai ir jie patys/pačios bus linkę keisti savo elgesį. Tyrimai taip pat rodo, kad žmonės yra linkę nuvertinti tai, kiek kitiems rūpi klimato kaitos klausimai arba kiek kiti žmonės įsitraukia į klimato kaitos problemų sprendimą. Kad įveikti šį klaidingą įsitikinimą yra labai svarbu viešinti išsamiai aprašytas sėkmės istorijas, ne tik apie individualaus elgesio pokyčius, bet ir bendruomenių pergales, kurios tarkime kenčia dėl taršos ir bendromis jėgomis sugeba įveikti įvairius institucinius ar net įstatymų barjerus, kad prisidėtų prie aplinkosaugos problemų sprendimo.



Kada pradedame tikėti klimato kaita?
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Sticky Note
Viena iš esminių prielaidų kada žmonėms pradeda tikrai rūpėti klimato kaita (ar bet koks kitas rizikingas reiškinys), tai kai jie suvokia, kad tai paveiks dalykus, kurie jiems rūpi ir yra svarbūs. Didesnė tikimybė, kad žmonėms labiau rūpės tie klimato kaitos efektai, kurie palies jų gyvenamosios vietos, maisto, sveikatos, pajamų ir panašius klausimus. Todėl labai svarbu komunikuojant apie klimato kaitą aiškiai susieti, skirtingoms visuomenės grupėms, koks pavojus kyla jiems svarbiems dalykams.



Ekologinis nerimas
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Sticky Note
Viena iš sąlyginai neseniai pradėtų tyrinėti žmogaus reakcijų į klimato kaitą ir ekologines problemas yra ekologinis nerimas. Pirmiausia svarbu pabrėžti,  kad ekologinis nerimas yra normali reakcija į sudėtingą ir greitai besikeičiančią žemės ekologinę situaciją. Jausti nerimą dėl ekologinės žemės situacijos gali tiek tiesiogiai išgyvenantys klimato kaitos ar ekologinės krizės pasekmes tiek ir žmonės, kurie daug domisi šiuo klausimu. Taigi raktinis žodis suprantant ekologinį nerimą yra ne atstumas iki pavojaus ar rizikingos situacijos, bet suvokimas, kad besikeičianti žemės ekologinė situacija negrįžtamai paveiks žmogui svarbius dalykus. Tai gal būti ir žinojimas, kad netolimoje ateityje bus prarasti namai ar gimtosios apylinkės, bet nerimą gali kelti ir labiau abstraktūs reiškiniai, kurių žmogus tiesiogiai nepatiria – pavyzdžiui įvairių gyvybės formų nykimas.Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad dėl klimato kaitos ir kitų ekologinių problemų pradeda nerimauti vis daugiau ir daugiau žmonių pasaulyje. 



Ekologinis nerimas

Hickman, C., Marks, E., Pihkala, P., 
Clayton, S., Lewandowski, R. E., Mayall, E. 
E., ... & van Susteren, L. (2021). Climate 
anxiety in children and young people and 
their beliefs about government 
responses to climate change: a global 
survey. The Lancet Planetary Health, 
5(12), 863-873.
https://doi.org/10.1016/S2542-
5196(21)00278-3

https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00278-3
HP
Sticky Note
Žurnale The Lancet publikuotas tyrimas atliktas dešimtyje pasaulio šalių, kuriame dalyvavo 10 000 jaunų žmonių parodė, kad 59% dalyvių stipriai arba labai stipriai nerimavo dėl klimato kaitos. Ir tai tik vienas pavyzdys tačiau tokių tyrimų jau atliekama visame pasaulyje ir rezultatai yra panašūs.



Aktyvus įsitraukimas į klimato kaitos ir kitų ekologinių 
problemų sprendimą
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Sticky Note
Dalis visuomenės reaguoja į klimato kaitos ir kitas ekologines problemas keisdami savo elgesį. Tiek kasdienius įpročius tiek dalyvaudami aplinkosauginiam aktyvizme. Ši grupė žmonių, kaip ir anksčiau išvardintos, gali patirti sunkumų. Nuolatinis įsitraukimas į ekologinių problemų sprendimą, ypač veikiant aplinkosauginio aktyvizmo srityje, gali išvarginti ir sukelti beviltiškumo jausmą, o galiausiai ir perdegimo jausmą. 



Kaip padėti skirtingoms visuomenėms grupėms?
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Sticky Note
Kadangi visuomenė nėra vienalytis darinys, o verčiau įvairiausių grupių visuma, todėl ir į klimato kaitos bei ekologinės krizės problemas reaguojama labai įvairiai. Žmonių reakcijos gali būti nulemtos aibės veiksnių, kuriuos aptarti reikėtų atskiro pranešimo. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tam tikra dalis pagalbos šioms skirtingoms visuomenės grupėms gali būti suteikta pasitelkiant tinkamą komunikacijos strategiją ir atsižvelgiant į grupių ypatumus. Komunikacija apie klimato kaitą turi būti itin aiški, tiksli ir suprantama absoliučiai visiems visuomenės nariams su labai skirtingu išsilavinimu ir žiniomis;Žmonės kuriems komunikuojama žinutė apie klimato kaitą turi būti labai aiškiai susijusi su kontekstu ir problemomis, kurias žmogus realiai galėtų pastebėti savo aplinkoje.



https://www.apa.org/science/about/publications/climate-
crisis-action-plan.pdf

Klimato kaita ir ekologinės problemos Europos ir 
pasaulio psichologų akiratyje

https://www.apa.org/science/about/publications/climate-crisis-action-plan.pdf
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Sticky Note
Prestižinės Europos ir pasaulio psichologų organizacijos greta kitų klimato kaitos ir ekologinės krizės klausimų akcentuoja, kad yra svarbus bendruomenių įgalinimas sprendžiant klimato kaitos klausimus ir parama klimato kaitos aktyvistams. Būtent šios bendruomenės gan retai sulaukia specialistų paramos, kuri padėtų jiems sėkmingiau ir efektyviau siekti aplinkosaugos tikslų. Ir Lietuvoje, dirbdama savanorišką darbą, susiduriu su situacijomis, kai bendruomenės kenčiančios nuo tam tikros formos taršos sunkiai gauna pagalbą įgyvendinant projektus, kurios padėtų jų bendruomenei gerinti situaciją. Neretai aplinkosaugos aktyvistų bet ir bendruomenių pastangos būna marginalizuojamos ir nuvertinamos. 



Aplinkosauginis aktyvizmas ir bendruomenių įsitraukimas į 
klimato kaitos ir kitų ekologinių problemų sprendimą

Sisco, M. R., Pianta, S., Weber, E. U., & 
Bosetti, V. (2021). Global climate marches 
sharply raise attention to climate change: 
Analysis of climate search behavior in 46 
countries. Journal of Environmental 
Psychology, 75, 101596.
https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2021.101
596
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Sticky Note
O tyrimai rodo, kad būtent aplinkosaugos aktyvistų veikla, tokia kaip protestai, iš ties reikšmingai prisideda prie susidomėjimo klimato kaitos klausimais. Susidomėjimas klimato kaitos klausimais visuomenėje išauga po klimato kaitos protestų žymiai intensyviau nei po politinių renginių ar ekstremalių oro temperatūrų.



Kiek Lietuvos gyventojai yra susirūpinę dėl klimato 
kaitos?

Special Eurobarometer (2021 March-
April). 513 - Climate Change.
https://climate.ec.europa.eu/system/file
s/2021-07/report_2021_en.pdf
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Kiek Lietuvos gyventojai yra susirūpinę dėl klimato 
kaitos? (II)

Special Eurobarometer (2021 March-
April). 513 - Climate Change.
https://climate.ec.europa.eu/system/file
s/2021-07/report_2021_en.pdf

https://climate.ec.europa.eu/system/files/2021-07/report_2021_en.pdf
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