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РобочийРобочийРобочийРобочийпакетпакетпакетпакет (РПРПРПРП) 

6: інформаційноінформаційноінформаційноінформаційно-

розрозрозроз’яснювальнаяснювальнаяснювальнаяснювальна
роботароботароботаробота іііі

залученнязалученнязалученнязалучення
громадськостігромадськостігромадськостігромадськості

ЖільЕр’ярДюброй, NTW, ANCCLI, Mutadis 

Міжнароднийкруглийстіл зпитань
аварійної готовності і реагуванняу

сфері атомної енергетики
Київ, 26 січня 2015 року

ЄвропейськийЄвропейськийЄвропейськийЄвропейський
дослідницькийдослідницькийдослідницькийдослідницькийпроектпроектпроектпроект

PREPARE



� PREPARE: інноваційні платформита
інструментарій забезпечення
готовності додій уразі виникнення
радіаційної небезпекитааварій на
об’єктахядерної енергетикив Європі

� Дослідницькийпроектурамках 7-ї
рамкової програми Європейської
Комісії тадослідницької танавчальної
роботи Європейськоготоваристваз
атомної енергії (робочапрограма 2012)

� Проектпочався 1 лютого 2013 р. і
триватиме 3 роки

� 45 партнерів

� 6 пакетів науково-досліднихробіт

� Одинробочийпакетзнавчальної та

ПроектПроектПроектПроект PREPARE 



Робочийпакет (РП) 8: Управління

РП7: Навчання, 

поширення інформації та
демонстрування

РП2: 

Аналітичн
а

платформ
а

РП1: Операційні
процедуридля

довго-

тривалих
викидів радіації

РП3: 

Поводження
із

забруднени
ми

товарами
РП4: 

Моделюван
ня

атмосферн
ихявищ

РП5: 

Моделюванн
япроцесів у
водоймах

РПРПРПРП6: 

ІнформаційноІнформаційноІнформаційноІнформаційно-

розрозрозроз’яснювальнаяснювальнаяснювальнаяснювальна
роботароботароботаробота іііі

залученнязалученнязалученнязалучення
громадськостігромадськостігромадськостігромадськості

ЗагальнаЗагальнаЗагальнаЗагальнаструктураструктураструктураструктура
проектупроектупроектупроекту PREPARE
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ЦіліЦіліЦіліЦілі робочогоробочогоробочогоробочогопакетупакетупакетупакету
(РПРПРПРП) 6

� Проаналізуватиумовита
засобинадання
громадськості надійноїнадійноїнадійноїнадійної та
достовірноїдостовірноїдостовірноїдостовірної інформації попопопосутісутісутісуті
справисправисправисправисвоєчасносвоєчасносвоєчасносвоєчаснотататата
відповідновідповідновідповідновідповіднододододопотребпотребпотребпотребвввв
інформуванніінформуванніінформуванніінформуванні у разі виникнення
радіаційної небезпекитавході
подолання її наслідків.

� Враховуватискладністьскладністьскладністьскладністьтататата
динамічністьдинамічністьдинамічністьдинамічністьпотоків інформації.

� Спиратисянадані емпіричного
аналізудинаміки інформування
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ОсноваОсноваОсноваОснова –положенняположенняположенняположення
ОрхуськоїОрхуськоїОрхуськоїОрхуської конвенціїконвенціїконвенціїконвенції
(стаття. 5.1. c)

“Уразі неминучої загрози
здоров’юнаселеннячи
навколишньомусередовищу, 

незалежновід тогочимвона
спричинена –діяльністю
людиничиприродними
чинниками, всявсявсявся інформаціяінформаціяінформаціяінформація, 

щощощощоможеможеможеможедопомогтидопомогтидопомогтидопомогти
широкомуширокомуширокомуширокомузагалузагалузагалузагалувжитивжитивжитивжити
заходизаходизаходизаходидлядлядлядлязапобіганнязапобіганнязапобіганнязапобіганняабоабоабоабо
помпомпомпом’якшенняякшенняякшенняякшеннянегативнихнегативнихнегативнихнегативних
наслідківнаслідківнаслідківнаслідків, �маємаємаємає бутибутибутибути



складностіскладностіскладностіскладності уууу
надзвичайнихнадзвичайнихнадзвичайнихнадзвичайних
ситуаціяхситуаціяхситуаціяхситуаціях

� Порушенняштатнихпроцесів і
процедурдляподолання
складності та, серед інших
механізмів, втратадовіри
суспільства.

� Складність, щовиникає вході
управліннянадзвичайною
радіологічноюситуацією, неможе
бутивирішенозвичайними
штатнимипроцедурами.

� Якочікується, надзвичайнийстан
перетворюєтьсянахаостакошмар
длямісцевогонаселення.

� ДосвідЧорнобилядемонструє, яку
суспільстві моженадовго
поширитисянедовіра, черезщо



РПРПРПРП6:

дослідницькадослідницькадослідницькадослідницька
гіпотезагіпотезагіпотезагіпотеза

� Існуютьпотенційні видивзаємодії
(передусім середбільшості експертів, 

між експертамитагромадськістю, між
членамитериторіальнихгромад, у
соціальнихмережах), які можуть
сформуватиосновудляподолання
складності, щовиникає у
надзвичайнихситуаціях, та
уможливлюютьзнаходженнянових
варіантів координації та
забезпеченнядовірисуспільства
(які відрізняютьсявід процесів, 

процедуртаорганізаційних
структур, що існувалиперед
виникненнянадзвичайної ситуації).



якихвідбуваються
потоки інформації: 
експерти, місцеві
громадитаЗМІ

СуспільСуспільСуспільСуспіль
ствоствоствоство

ЕкспертиЕкспертиЕкспертиЕксперти
(національнінаціональнінаціональнінаціональні, 
іноземнііноземнііноземнііноземні,

інституційніінституційніінституційніінституційні, 
неінституційнеінституційнеінституційнеінституцій

нінініні)

МісцеваМісцеваМісцеваМісцева
громадагромадагромадагромада

ТрадиційніТрадиційніТрадиційніТрадиційні
ЗМІЗМІЗМІЗМІ

СоціальСоціальСоціальСоціаль
нінініні

мережімережімережімережі

СоціальСоціальСоціальСоціаль
нінініні

мережімережімережімережі

ДержаДержаДержаДержа
внівнівнівні

органорганорганорган
ииии

владивладивладивлади

ДержаДержаДержаДержа
внівнівнівні

органорганорганорган
ииии

владивладивладивлади ЗавдаЗавдаЗавдаЗавда
нняннянняння 1

ЗавдаЗавдаЗавдаЗавда
нняннянняння 3

ЗавдаЗавдаЗавдаЗавда
нняннянняння 2
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Триосновні віхиРП6 

проекту PREPARE

� УправлінняУправлінняУправлінняУправлінняскладністюскладністюскладністюскладністю, щощощощо
виникаєвиникаєвиникаєвиникає уууунадзвичайнихнадзвичайнихнадзвичайнихнадзвичайних
радіологічнихрадіологічнихрадіологічнихрадіологічнихситуаціяхситуаціяхситуаціяхситуаціях. 

Взаємодія експертів між собою
тазсуспільством, 
� 28-29 листопада 2013 року, Лісабон, 

Португалія

� УправлінняУправлінняУправлінняУправлінняскладністюскладністюскладністюскладністю, щощощощо
виникаєвиникаєвиникаєвиникає уууунадзвичайнихнадзвичайнихнадзвичайнихнадзвичайних
радіологічнихрадіологічнихрадіологічнихрадіологічнихситуаціяхситуаціяхситуаціяхситуаціях.

Інформаційно-роз’яснювальна
роботатазалучення
місцевогонаселеннядо
проведеннязаходів з
реагування.
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Societal path to post-accident recovery

� Draft PREPARE WP6 perspective and concepts
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Local actors confronted to complexity in a post-

accident situation (1/2)

� Post-accident situations produce complex challenges 

regarding nuclear safety, radiological protection, 

radioactive waste management, but also for almost all 

activities of society and lifestyles.

� Local populations face the maximum level of complexity as 

their day-to-day life is disrupted 

� Upper levels of decisions are expected to bring support, 

information, expertise and means, but many decisions and 

actions stay in the hands of local actors 

� Political and social mechanisms of coordination and trust, 

as resources for managing complexity, are disrupted by the 

spreading of distrust and controversies; expertise is put 

into question
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Local actors confronted to complexity in a post-

accident situation (2/2)

� In a context in which the spreading of distrust is impeding 

the emergence of a consistent societal response, local 

population thus have to recreate the conditions to 

� access (and sometimes build by themselves) trustworthy and 

reliable information; 

� understand the situation at the individual & community level;

� build relevant action. 

� The societal dimension of the local response to a post-

accident situation is of key importance, as the capacity of 

local actors to build their response, at a personal and 

community level, notably depends on their capacity to build 

new forms of cooperation among themselves and with 

other actors (e.g. experts, actors providing resources)
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Impact of public policies on social resources for 

addressing complexity

� Public policies influence the social cohesion between the 

different actors at different levels (local, national, 

international) – notably the way values are dealt with
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Impact of public policies on social resources for 

addressing complexity (2/2) - Examples

� Undermining of social trust at local level caused  by the 

attitude of Public Authorities not disclosing the maps of 

contamination

� Zoning & compensation policies may cause strong differences 

between being households in very similar situations (e.g. 

contaminated just below and just over a compensation 

threshold) in a same local community, thus damaging social 

cohesion and solidarity between neighbours.

� Dignity of people is a key stake in relocation (or return post 

evacuation) policies. 

� The development of a common culture (safety culture, 

democratic culture) at local level is key for developing a 

common understanding of the situation, common goals and 

adequate coordination between local actors. 
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Recovery: a transition process resulting from 

the interaction of different transition paths (1/3)

� For each actor, and for the whole system of actors, 

recovery is a transition process in which individual and 

social resources for addressing complexity are built 

� The recovery process is the result of different interacting 

transition paths (of each person/family, of the local 

community, of professional sectors, of 

local/regional/national/international authorities managing 

public policies, of experts...)

� These paths are non-linear and include an irreducible 

dimension of experimentation, trial and errors, adaptation<

� In many cases, they include a phase of recognition of the 

irreversibility of the situation and acknowledgement of the 

necessity to adapt to this situation 
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Recovery: a transition process resulting from 

the interaction of different transition paths (2/3)

Transition paths

Steps, intermediary objectives, rendez-vous points

Recognition of 

irreversibility

Persons or families

Local community

Public policies

Professionals

Experts

Transition paths

Transition paths

Transition paths

Transition paths

Accident 

Exchanges between actors

Transition paths

Construction of common good (iterative process)



17

Recovery: a transition process resulting from 

the interaction of different transition paths (3/3)

� Transition paths have to be viable (politically, socially, 

financially, <) at each step

� Transition paths of local actors aim to recreate a 

global quality of life in which radiation protection is 

only one dimension among others (e.g. economic, 

social, cultural dimensions)
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What conditions for trustworthy information of 

local actors and populations?

� Public policies based on standards are not sufficient to 

address the complexity of the local situation and the 

interrelated issues at stake (in particular social and political

issues)

� Experts are in a situation where expertise is not unilateral 

and unique: expertise is at play in a network of experts with 

a plurality of sources of information and expertise. 

� Importance of access to information which is clear, 

trustworthy, and can be related to local observation (ex. 

use of Bq rather than Sv in ETHOS project in Belarus)

� Issue of translation and interpretation of technical 

information (competence and trustworthiness of actors in a 

position of scientific and technical mediation?)
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The quality of societal response 

� Three dimensions of the quality of societal response to nuclear 

emergency and post emergency situations

� A- Personal empowerment 

� B- Quality of social bonds, social cohesion 

� C- Effectiveness of recovery strategies

Emergency/post-

emergency situation 


