
آکادمی علوم و ادبیات فنالند گروهی چند تخصصی 
از کارشناسان را جهت ارائه دیدگاه های خود در موضوع 

تاب آوری بحران تشکیل داد. این نظرات بر اساس 
درس های آموخته شده از همه گیری ویروس کرونا و با 
هدف ایجاد فنالندی قوی و مقاوم ارائه شد. این بیانیه 

بیش از آنکه به بهبود کوتاه مدت از بحران فعلی بپردازد، 
معطوف به آینده است.

این امکان وجود دارد که بحران موجود، بحران های 
بلند مدت را که در پس زمینه نهفته باقی مانده اند 

تحت الشعاع قرار دهد. در میان چالش های ایجاد شده 
توسط بحران همه گیری، نگرانی ها در مورد شرایط اقلیمی 

و محیط زیست کمتر مورد توجه قرار گرفته است – 
گرچه آن ها به هیچ وجه نامرتبط با حوادث فعلی نیستند. 
تغییرات گسترده جهانی در محیط زیست و زیستگاه های 
گونه های مختلف نیز افراد را در معرض شیوع ویروس ها 

قرار می دهد. توقف تغییرات اقلیمی و زیست محیطی برای 
سالمت انسان، اقتصاد و طبیعت ضروری است. ما باید تا 

زمان حصول خنثی سازی کربن تولید گازهای گلخانه ای را 
کاهش داده و انباشتگاه های کربن را افزایش دهیم و پس 
از آن نیز همچنان باید میزان تولید گازهای گلخانه ای 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 همه گیری عبور کند. 

سرمایه گذاری در حفظ این ویژگی ها همواره ارزنده است. 
ترویج برابری و فرصت های یکسان در جامعه ضروری است 
و به این معنی است که شهروندان باید حس کنند که در 

جریان امور قرار می گیرند و شنیده می شوند. 
قباًل 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 آسان تر می سازد 
و آموزش وپرورش و هنرها در این امر نقش قابل  توجهی 

دارند. آن ها مانند زیربنایی عمل می کنند که امید به 
آینده ای بهتر را می توان بر آن ساخت. تجربه کردن 

و خلق هنر هم خالقیت فرد را پرورش می دهد و هم 
خالقیت جامعه را و این برای اقتصادی پویا که به سرعت 

پس از بحران ها بهبود می یابد پراهمیت است. 
اطالع رسانی نقشی کلیدی در تاب آوری بحران بازی 

می کند: اطالعات باید به جمع کثیری از شهروندان 
رسیده، روشن و ، مهمتر از همه، قابل درک باشد. تعامل 

برای ایجاد حس پذیرش اجتماعی و مشارکت مردم 
ضروری است. محیطی که ما در آن ارتباط برقرار می کنیم 
دستخوش تغییرات سریعی شده است و انتظار می رود این 

تغییرات همچنان ادامه یابد. اطالع رسانی باید با در نظر 
گرفتن این واقعیات طراحی و اجرا شود. ریشه کن کردن 
اطالعات دروغ و حفظ اعتماد به اطالعات تحقیق شده و 

مبتنی بر شواهد نیازمند اقدامات ویژه ای است.

خالصه

 خمیده شده، اما
 نشکسته

 از همه گیری ویروس کرونا تا
 ایجاد تاب آوری بحران در فنالند



این بیانیه نشان دهنده دیدگاه جامعه علمی است. جامعه 
علمی مستقل نقشی کلیدی در درک بحران ها، گذر از 

آن ها و بازسازی جامعه دارد. در جریان بحران همه گیری، 
همکاری میان جامعه علمی و دولت از بسیاری جهات 
موفق بوده، اما به طور خاص، برای آماده شدن جهت 

مواجهه با موقعیت های غیرمنتظره، همکاری سریع بین 
مشاوران علمی و تصمیم گیرندگان نیاز به بهبود دارد. 

ضروری است که تحقیقات اساسی و قوی در طیف 
گسترده ای از رشته ها ادامه یابد، چرا که گستره وسیعی 

از بحران های بالقوه وجود دارد و ما نمی توانیم پیش بینی 
کنیم که هنگام وقوع آن ها چه نوع اطالعاتی مهمتر از 

همه است. چیزی که به یقین می دانیم این است که 
بحران هرچه باشد ما نیازمند اطالعات به روز، قابل اعتماد 
و مبتنی بر تحقیقات خواهیم بود. این بار سرمایه گذاری 
روی واکسن به سرعت و سخاوتمندانه از طریق همکاری 
بین المللی انجام شد. با این وجود، بحران همه گیری 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 کلی تر تحقیقات متنوع، پایه و اساس 
تصمیم گیری های کنترل شده و موثر را تشکیل می دهند.

جامعه علمی طبیعتاً جامعه ای بین المللی است، و 
مزایایی که این ویژگی عرضه می کند با یافتن راه حل هایی 

برای بحران همه گیری جهانی عیان شده است. جهان 
به شدت از نظر اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی 
درهم تنیده است و این عوامل به نوبه خود با هم در 

ارتباطی تنگاتنگ هستند. فنالند باید نقش فعال تری در 
همکاری های بین المللی ایفا کند و پروفایل خود را به 

عنوان تسهیلگر همکاری تقویت کند.  
به دلیل وجود انواع بحران های فراوان، نمی توان 

همه آن ها را طبق یک الگوی واحد مدیریت کرد. در 
عوض، پایدارترین راه حل، جامعه ای انعطاف پذیر است که 

می تواند از طریق تالش های مشترک علم، دولت و صنعت، 
که همگی در جهت اهداف توسعه پایدار کار می کنند، 

پتانسیل خالق خود را تقویت کند.  
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