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cél – emlékezett vissza – a zavarkeltés volt az 
USA flottájában, főként a nagyértékű hordo-
zóhajók között.” Amikor már a kifutópályán 
haladt Zero vadászgépével, egy jármű köze-
ledett feléje, amelyből a következő parancs 
érkezett: „Akciót leállítani!” Japán addigra már 
kapitulált, a háború véget ért. Odacsi mind a 
mai napig azon csodálkozik, hogy miért ren-
delték el azt a végső bevetést. Szerinte „esz-
telen döntés” volt; az aranygallérosok „nem 
sokat törődtek az életünkkel”. A háború után 
Odacsi rendőrtiszt lett, és egyre feljebb jutott 
a ranglétrán, és 36 éves rendvédelmi karrierjét 
parancsnokként fejezte be. Röviden megemlíti 
néhány érdekesebb bűnügyi nyomozási esetét. 
Ezt követően biztosítási helyszíni ellenőrként 
dolgozott. Emellett kendóval (japán kardvívó 
harcművészet) foglalkozott, amit több mint 
30 éven át tanított is. Írásunk idején Odacsi 
betöltötte 94. életévét. Büszkén említi meg, 
hogy ősei a 12. században a Nitta-Gendzsi 
klán szamurájai voltak. Elmesélte, hogy ami-
kor vadászpilótának jelentkezett, akkor „el-
tökélte magában, hogy a harcosok »Útját« 
választja”.

Fiatal voltam, és hittem abban, hogy a 
hazáért folytatott harc, ahogy a szamu-
rájok harca is régen uraikért, igaz ügy 
volt. Soha nem bántam meg, de rendőri 
munkám és a kendó tanítása közben… 
elkezdtem töprengeni azon, hogy vajon az 
én „Utam” helyes volt-e.

Odacsi és a többi kamikaze pilóta kétségte-
lenül bátor, hűséges és hazafias volt abban a 
tekintetben, hogy hajlandó volt életét áldozni 
császáruk és országuk érdekében. A háború a 
legjobbat és a legrosszabbat hozza ki az ott 
küzdő, többnyire fiatal férfiakból. Japán a 
második világháború előtt és alatt militarista, 
agresszív nagyhatalom volt, és katonái közül 
sokan kimondhatatlan kegyetlenségeket kö-
vettek el Kínában és a japánok által elfoglalt 
többi területen. Japán elfogadhatatlan ke-
gyetlenséggel bánt a hadifoglyokkal. Odacsi 
és más kamikaze-pilóták vakmerően harcol-
tak egy rossz ügyért egy rossz rezsim érde-
kében. Ez mindörökre érthetetlen talány marad.

(Asian Review of Books)

Michael Furger és Stephan Sigrist

Meggyengült állam vagy kiábrándult 
tudomány – ezzel a hat problémával kell 

szembenéznünk 2021-ben

A W.I.R.E. (Web for Interdisciplinary 
Research and Expertise) agytröszt olyan tár-
sadalmi kihívásokra mutatott rá, amelyekkel 
Svájcnak ebben az évben meg kell küzdenie.

Mit csinált a hűtőszekrénye az elmúlt napokban? 
Valószínűleg hűtötte, amit beletett – semmi 
mást. Valójában azonban új ételeket is kellett 
volna rendelnie időközben. Észre kellett volna 
vennie, amikor elfogyott a tej vagy a pezsgő, és 
közvetlen internetkapcsolatának köszönhetően 
gondoskodnia kellett volna az utánpótlásról. 
Legalábbis ezt jósolták 2020-ra a modern tech-
nológia prófétái, és ez csak az egyik legártat-
lanabb bejelentés volt. Ray Kurzweil amerikai 
futurista, feltaláló és író biztos volt abban az 
évezred elején, hogy 2020-ban egyáltalán nem 
lesz szükségünk hűtőszekrényre – mivel többé 
már nem fogunk enni. Testünk táplálását majd 
apró robotok veszik át bennünk, amelyek a vé-
ren keresztül biztosítják a sejtek energiaellátását. 
Az 1990-es években a szellem úttörői azt állí-
tották, hogy a jövőben genetikailag módosított 
majmokat alkalmazunk majd bolti eladóként 
vagy sofőrként. Továbbá egészen a közelmúltig 
az emberek arról álmodoztak, hogy a közlekedés 
baleset- és torlódásmentes lesz az önvezető au-
tóknak köszönhetően. Az Uber taxiszolgáltató 
2010. évi üzleti tervében ez szintén 2020-ra 
lett előirányozva. A technopápák által be-
harangozott jövő nem érkezett el. 2020-ban 
nem történt meg a mesterséges intelligencia 
előre jelzett áttörése, hanem egy világmére-
tű járvány tört ki. Ennek társadalmi követ-
kezményei sokkal erőteljesebben rányomják 
majd bélyegüket mindennapjainkra, mint a 
Szilícium-völgy ígért újításai.

A műszaki ipar kudarca 
„A digitalizálás csalódást okozott. Ez előre lát-
ható volt már a koronavírus előtt, de a világ-
járvány még nyilvánvalóbbá tette” – mondja 
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Stephan Sigrist, a svájci W.I.R.E. agytröszt 
alapítója. „A technológiai fejlődés önmagában 
nem elegendő bonyolult problémák kezeléséhez, 
különösen nem, ha egy világjárványról van szó, 
ahol meghatározók a viselkedés alapvető változá-
sai.” A digitális érintkezés – covid alkalmazáson 
keresztüli – nyomon követésének előnyei igen 
szerénynek tűnnek a kezdeti eufóriához képest. 
Sigrist agytrösztje tizenkét éve foglalkozik az 
üzleti élet, a tudomány és a társadalom jövőjének 
alakulásával, és azt diagnosztizálja, hogy hogyan 
tükröződik a mindennapokban a beharangozott 
technológiai fejlődés miatti csalódás.

Egyrészt vannak technikai hiányosságok. 
„A chatbotokkal [beszélgetős robotokkal] való 
társalgás az első nehéz kérdésnél megfeneklik.” 
Sigrist szerint a technológiai vállalatokat jobban 
aggasztják üzleti modelljeik társadalmi következ-
ményei, amelyeket nyilvánvalóan nem láttak előre. 
„A Facebook évek óta újra és újra belebotlik a sze-
mélyes adatok kezelésének problémájába. Az Uber 
azzal küzd, hogy sok állam szemében a sofőrök 
nem vállalkozók, hanem alkalmazottak. Az Airbnb 
bérletidíj-spirált indított el a városközpontokban, 
ami azt jelenti, hogy a helyi lakosság gyakran nem 
engedheti meg magának, hogy lakást vásároljon.”

Sigrist szerint vannak olyan társadalmi kihí-
vások, amelyek egyre inkább meghatározzák 
egy-egy innováció érvényesülését és az ezáltali 
haladást. „Nem árt idejében felismernünk ezeket 
a szempontokat.” Vajon mik is a következő nagy 
kihívások társadalmunk számára? A múlt évben 
Sigrist W.I.R.E.-csapatával egy jövő[kutató] 
radart fejlesztett ki ennek kiderítésére.

Ami előreviszi a társadalmat
A radart a Mercator-alapítvány és a svájci pos-
tához hasonló cégek támogatják. Ez egyfajta 
térkép, amely különböző területeken mutatja 
a változásokat; ilyenek például a munka és 
az oktatás, a család, a kultúra, a táplálkozás 
és az egészség, de ide sorolható a politika 
is. A W.I.R.E. számos erőt határozott meg e 
fejlemények mozgatórugójaként. Az alábbiak 
tekinthetők a legfontosabbaknak: 

• Egészségtudatosságunk növelése
• Virtuális érintkezés, például videó kon fe-

ren ciákon keresztüli kommunikáció

• Értékorientáció: a jelentőségteljesség vagy 
az egyenjogúság keresése, illetve akár a szél-
sőséges pozíciók irányába történő elmozdulás

• Figyelemgazdaság: a magán- és a szakmai 
élet megszervezése

• Az ismétlődő folyamatok és a mesterséges 
intelligencia automatizálása

• Növekvő szakadék a magas és alacsony 
jövedelmek között

• A természet és az ember alakítása, például 
génterápiák vagy az állati élelmiszerek mester-
séges helyettesítői

• A várható élettartam növekedése
• Környezeti változások: éghajlatváltozás, 

illetve a biodiverzitás csökkenése
• Mindennapi életünk mérése digitális rend-

szerek és intelligens eszközök segítségével
Az agytröszt a fentiek alapján szisztema-

tikusan kiértékeli az információkat és az 
adatokat, például a demográfiai, ökológiai 
vagy gazdasági változásokkal kapcsolat-
ban. Ebből többlépcsős eljárással és külső 
szakértők bevonásával szűri ki a közelgő 
kihívásokat.

A W.I.R.E. hat témát jelölt ki az NZZ am 
Sonntag [az újság vasárnapi melléklete] szá-
mára az idei évre való tekintettel. Stephan 
Sigrist rövid leírást ad valamennyiről, majd 
javaslatot tesz a tennivalókra. A lista a teljesség 
igénye nélkül készült. Mindenesetre tanácsok-
kal szolgálhat azokkal a problémákkal kap-
csolatban, amelyekkel társadalmi szinten kell 
megküzdenünk – különösen akkor, ha majd 
véget ér a világjárvány.

Tartalomjegyzék
• 1. Meggyengült állam: Csökken a bizalom 

a hatalmat gyakorlók iránt
• 2. Csökkenő hűség: Lazul a vállalatok és az 

alkalmazottak közötti kapcsolat 
• 3. Demisztifikált tudomány: A tévedés a 

kutatás része
• 4. Lassú járványok: A civilizációs betegsé-

gek magas költségekkel járnak
• 5. Cselekvőképtelenség a mindennapi élet-

ben: Algoritmusok hoznak helyettünk döntéseket
• 6. Figyelmen kívül hagyott generáció: 

Csökken a fiatalok politikai ereje
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1. Meggyengült állam: Nő a bizalmatlanság 
a hatalmat gyakorlókkal szemben
Első pillantásra egyértelműnek tűnik: az állam 
a koronavírus miatti állapot első számú győzte-
se. Hatalma nőtt a pandémia idején, tekintsük 
akár a vírus elleni küzdelem intézkedéseit, akár 
a vállalkozásoknak és az érintett embereknek 
nyújtott mentőcsomagokat.

Ezzel szemben felelőssé válik mindenért, ami 
rosszul megy, például a szövetségi kormány és a 
kantonok közötti illetékességgel vitákért. Egyes 
kantonok túlzott igényei és a lezárások stratégiai 
hiányosságai súlyosan aláásták az állam iránti 
bizalmat. A napi óvintézkedésekről és a felelős-
ség kérdéséről folytatott vita látószögén kívül 
eső térben egyfajta erős érveket megfogalmazó 
államellenesség nőtt ki.

Bár még nem világos, hogy ténylegesen mennyi-
re elterjedt ez a gondolkodásmód. Az oltásellenesek 
magas száma – Svájcban körülbelül az emberek 
50 százaléka – egyértelmű üzenetet hordoz, továb-
bá ideológiailag gyakran szorosan összefügg az 
állam- és az oltásellenesség. Az állam társadalmi 
legitimitása szétesőben van. Fennáll annak a veszé-
lye, hogy csökken a politikai szerepvállalási kedv.
Mi a teendő?
Az állami szektornak meg kell tanulnia más-
ként kezelnie a 21. század kihívásait. Már nem 
elég csak reagálnia, miközben ragaszkodik a 
szervezeti felelősségi területekhez.

Ez vonatkozik a járvány megfékezésére, 
éppúgy, mint az éghajlatváltozással vagy a 
digitalizáció következményeivel szemben ví-
vott küzdelemre is. Tevékenyen és idejében 
kell számot vetnünk az új veszélyekkel – még-
hozzá annak tudatában, hogy az állam az inno-
váció megalapozója.

A lakosság tájékoztatásához új, köz- és ma-
gánmédiából álló koncepcióra van szükség; ez 
lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy 
ne csak a (hamis) hírek áradatából tájékozód-
janak objektívan, hanem a jövőbeli problémá-
kat is idejében számba vegyék.

2. Csökkenő hűség: Lazul a vállalatok és az 
alkalmazottak közötti kapcsolat
Még ha a koronavírus – az oltásnak köszönhetően 
– 2021 második felében kisebb rémületet vált is 

majd ki, mint eddig, számos jel utal arra, hogy a 
távmunka életünk része marad.

A home office-ban rugalmasabban lehet össze-
egyeztetni a munkát és a családot, és fenntartha-
tóbb, mivel leapad az ingázók árama. Ugyanakkor 
a társas kapcsolatok elsorvadása miatt elveszítjük 
a bizalmat embertársaink iránt, különösen azért, 
mert a vírus kezelése egyébként is alapvető köve-
telménnyé tette a mások iránti bizalmatlanságot.

A munka világában a távmunkát végző mun-
kavállalók egyre természetesebb bevonása va-
lószínűleg hozzájárul ahhoz, hogy egyre több 
fontos munkakört lehet külföldről is ellátni. 
Ez 2021-ben a vállalatok és az alkalmazottak 
elhatárolódásához vezet.

Csökken a lojalitás, ami felgyorsítja a kö-
tetlen és projektalapú munkaviszonyok felé 
vivő tendenciát. Az innováció fontos előfelté-
teleinek tekintett spontán találkozások ritkábbá 
válnak. Egy ilyen munkahelyi környezetben 
alapvető kérdések merülnek fel: Mit jelent egy 
vállalat? Mire való? Mi tartja össze legbelül a 
szervezeteket?

A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy szer-
vezet identitása és kultúrája összefügg a fizikai 
jelenlétet igénylő eszmecserével és az infra-
struktúrával.
Mi a teendő?
A társadalmi párbeszéd új kultúrájára van szük-
ség, amely összekapcsolja a virtuális interakció-
kat a való világgal. Ide tartoznak a lakásokra vo-
natkozó, olyan új megoldások, amelyek ötvözik 
az otthondolgozást a családi élet követelményei-
vel, például a bérházak földszintjén található dol-
gozószobákkal vagy a helyi irodai közösségekkel.

Egy vállalat központja új szerepet kap az al-
kalmazottak társadalmi és nem hivatalos interak-
cióiban – és a szervezeti kultúra közvetítésében. 
Akinek halálhírét költik, az tovább él – ennek az 
irodára is igaznak kellene lennie, mindenesetre 
egy olyan helyként, amely a kapcsolódási pon-
tokra összpontosít, ezáltal lehetővé téve a lehető 
leghatékonyabb otthoni munkavégzést.

A vállalatok a belső kohéziót erősítik azáltal, 
hogy üzleti modelljeikbe integrálják a társadalmi 
kihívásokat. Pénzügyi szolgáltatók, amelyeknél 
normává válnak a fenntartható befektetések, 
vagy olyan szolgáltatók, akik az etikai alapon 
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gyűjtenek ügyféladatokat, nemcsak üzleti mo-
delljüket igazítják a jövőhöz, hanem megbízható 
munkáltatóvá is válnak.

3. Demisztifikált tudomány: A tévedés a 
kutatás része
A tudomány visszatért – de hogyan! Az oltások 
szemmel láthatóan életet mentenek. Mostantól 
vajon csak a közösségi hálózatok visszhangkam-
ráiban zajonganak a tudomány hangos kétségbe-
vonói? Szép is lenne.

Az elmúlt hónapokban ténylegesen láthattuk 
a tudomány működését: a „trial and error”, azaz 
a próba-tévedés rendszerint sikeres folyamata-
ként. A hiba azonban ennek velejárója, és sok új 
anyaggal látja el a bírálókat.

Több, gyakran előforduló tény nem könnyíti meg a 
döntéshozatalt a nyilvánosság számára – éppen ellen-
kezőleg. Az önmagukban álló adatok nem segítenek 
abban, hogy hatékonyan felmérjük a kockázatokat.

Ez csak akkor lehetséges, ha a mindennapi élet 
vonatkozásában tekintjük a dolgokat, mint például 
a koronás esetek számának értelmezésekor. A tudo-
mány így elveszíti titokzatosságát. Bár megbízható 
tényeket közöl, ezeket csak korlátozott mértékben 
tudja nagyobb összefüggésekbe helyezni. Nem is 
ez a feladata.

Nem teljesült azonban a számos egyetem által 
támasztott elvárás, miszerint a tudomány tekint-
hető a fejlődés egyedüli alapjának. A társadalmi 
problémákra nem lehet pusztán csak az egyéni 
ismeretek révén megoldást találni.

Meghatározóak a viselkedés-, illetve az értékbeli 
igazodások. Ez érvényes például az egészséges 
táplálkozás, a mobilitás és a fenntartható fogyasz-
tás esetében. A tudomány a szükséges alapokat 
biztosítja a döntéshozatalhoz.

Mégis hogyan akarunk élni, és milyen mérték-
ben akarunk lemondani az egyéni szabadságról a 
társadalom javára? Az ilyen kérdések társadalmi 
vitát kívánnak meg.
Mi a teendő?
A jövő kialakításához a politika, az üzleti élet és 
a tudomány új hálózataira van szükség, nemcsak 
a járvány elleni harc idején, hanem ezek alapján 
nézünk szembe a társadalmunk előtt álló minden 
kihívással, a klímaváltozástól a várható élettar-
tam növekedésén át a digitális átállásig.

A tudománynak jut az a szerep, hogy megte-
remtse az átláthatóságot a fejlődés, illetve a valós 
és képzelt kockázatok terén – és hogy új löketet 
adjon az innováció számára.

Azonban ennél is többről van szó: A tudo-
mánynak meg kell erősítenie a társadalomban 
betöltött szerepét azáltal, hogy az új ismeretek 
születésének módját is közvetíti. Mégpedig 
nem csupán az egyes kutatók zsenialitása által, 
hanem vitákkal, elméletek kipróbálásával és 
azok kudarcaival.

Nekünk pedig, mint a társadalom tagjainak 
meg kell tanulnunk elviselni a bizonytalansá-
got. A biztonság utáni vágyakozás az álhírek 
táptalaja. Saját életünkre a következő érvényes: 
Több-kevesebb meggyőződés nélkül kavar-
gunk az élet sodrában? Ez csalhatatlan jele 
annak, hogy a tudásközösség részei vagyunk.

4. Lassú járványok: Magas költségekkel járnak 
a civilizációs betegségek
Nem az a kérdés, hogy a covid–19 után sújtják-e 
majd újabb világjárványok a világot, hanem, 
hogy mikor. Mindannyian nyugtalanul tekintünk 
a hasonló fejlemények elé.

Kevesebb figyelem fog jutni az olyan civili-
zációs betegségeknek, amelyek az egészségtelen 
életmód – például a helytelen táplálkozás, a kevés 
testmozgás, a dohányzás, az alkohol, a stressz, 
illetve a digitális függőség – következményei. 
Ide sorolhatók a mentális betegségek is.

Ezek a „lassú járványok” egyre nagyobb 
mértéket öltenek majd, és sokkal nagyobb 
problémát jelentenek egészségünk szempont-
jából, mint a koronavírus – igaz, hogy alat-
tomosan terjednek, és nem jelzik őket napi 
statisztikák.

A médiában ennek megfelelően kevesebb 
figyelem jut rájuk, a társadalmi és gazdasági 
költségek azonban annál nagyobbak. A képer-
nyő előtt töltött több idő és a home office miatti 
kevesebb testmozgás növeli az életmóddal ösz-
szefüggő és a mentális betegségek kockázatát.

A szűrővizsgálatok hiánya miatt megnő a 
rákos megbetegedések kockázata. A visel-
kedés alapvető változtatásai még azoknál a 
betegségeknél is segítenek, amelyeket [hely-
telen] életmódunknak köszönhetünk.
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Mivel ezeket a változásokat intézkedésekkel 
próbálják betartatni, ez máris a következő társa-
dalmi problémák elé állít bennünket: az egyéni 
mozgásszabadság mértékét össze kell egyeztetni 
a közegészségügyi korlátozásokkal.
Mi a teendő?
A viselkedésbeli változások a hosszú távú si-
ker és az életminőség előfeltételeivé válnak. A 
hangsúly nem a digitális lépésszámlálókon és 
alkalmazásokon lesz, hanem a közös értékeken, 
valamint életkörülményeink intelligens kialakí-
tásán, amelyet nem a lehető legmagasabb szintű 
kényelem határoz meg, hanem a mozgás és az 
analóg élmények lehetővé tétele. A városi terek-
re és épületekre egyfajta „egészséges építészet” 
értelmében mozgáspályákként kell tekinteni, a 
mozgólépcsőket pedig csak kivételes esetekben 
kell igénybe venni. Saját érdekeink és a közjó 
több ponton találkoznak, mint gondolnánk.

5. Cselekvőképtelenség a mindennapi életben: 
Algoritmusok hoznak helyettünk döntéseket
Bonyolult mindennapjainkban a digitális rend-
szerek által ígért segítségre tudunk támaszkod-
ni. Nagy mennyiségű adat elemzése és egyéni 
preferenciákkal való összekapcsolása által egyre 
több ajánlat érhető el, amelyek leveszik rólunk a 
döntés terhét, és végigkísérnek minket a hálózatra 
kötött világ információs dzsungelén: az algorit-
musok segítségünkre vannak a társkeresésben, a 
megfelelő éttermek kiválasztásában vagy a leját-
szási listák létrehozásában.

Ugyanakkor használat közben függőségek ala-
kulnak ki, felmerül a manipuláció kockázata, 
illetve a diszkrimináció, és kiveszik az intuíció. 
Társadalmi szinten ezek a kockázatok veszélyes 
méreteket öltenek, mert a rendszerszintű ellenőr-
zések és manipulációk oda vezethetnek, hogy a 
mindennapi életben a döntések növekvő számban 
már nem maguktól születnek, hanem digitális 
rendszerekre vannak „kiszervezve”.

Fennáll az egységesítés vagy akár az egyfor-
maság veszélye. Kreativitás azonban nem létezhet 
kritikai szemléletű, szabad politikai kultúra nélkül.
Mi a teendő?
A digitális rendszerek hatékony használata átlát-
hatóságot kíván meg a felhasznált adatokat és az 
algoritmusok céljait illetően.

Azok a vállalatok, amelyek hihető módon 
tudják tisztázni ezeket az etikai alapokat, 
előnyben vannak adatalapú társadalmunkban. 
És mi lesz velünk?

Válasszunk saját magunk zenét, függetlenül 
a lejátszási lista gyengéd noszogatásától, tájé-
kozódjunk a mindennapi életben okostelefon 
nélkül, keressük társunkat mobiltelefon nélkül: 
szabadságunk érdekében fel kell vennünk a 
harcot az algoritmus ellen.

6. Figyelmen kívül hagyott generáció: Csökken 
a fiatalok politikai ereje
A klímaváltozás elleni harcban résztvevő elkötele-
zett fiatalok eufóriája után a kiábrándulás követke-
zik. Egyfelől 2020 megmutatta, hogy a politika és a 
média mennyire nem állhatatos a témaválasztásban, 
és hogy mennyire korlátozott ideig képes az ember a 
társadalmi problémákat figyelemmel kísérni.

Másrészt már jó ideje megfigyelhető, hogy egy-
re inkább eltolódik a politikai hatalom a növekvő 
arányú idősebb népesség javára. Ez veszélyezteti 
a nemzedékek közti megállapodások elfogadását.

A koronaválság súlyosbítja a fiatal nemzedék 
adóterheit. A politika iránti bizalom elvesztésével 
fennáll annak a veszélye, hogy a fiatalok egyre 
inkább a magánéletbe vagy a virtuális valóságba 
menekülnek.

Ezzel együtt elmegy a kedvük a politikai 
életben való részvételtől, illetve egyre nagyobb 
arányban támogatják autoriter politikai csoportok 
hatékonynak és eredményesnek tűnő programjait.
Mi a teendő?
Szükségünk van arra, hogy az idősebbek új, 
őszinte figyelemmel tekintsenek a fiatalabbak gondja-
ira – továbbá el kell fogadniuk az ő eszközöket, ame-
lyekkel ők kommunikálnak. Sőt az új döntéshozatali és 
részvételi lehetőségeket is megkönnyíthetnék.

Például a közelgő politikai döntéseket különféle 
jövőbeli forgatókönyvek útján kellene közölni elvont 
jogi szövegek helyett. Rögzített legyen a nyugdíj vagy 
rugalmas nyugdíjazást vezessünk be? Szeretnénk-e 
szankcionálni az egészségre ártalmas viselkedést?

A politikai döntések következményei játékosan 
szimulálhatók a forgatókönyvek segítségével, és 
így a lehetséges fejleményeket virtuálisan formá-
ban lehet mérlegelni.

(Neue Zürcher Zeitung)


