PIXABAY.COM

Kuinka taistella
näennäistiedettä vastaan
Näennäistieteet ovat vaarallisia, mutta niiden kannattajiin on järkevä
suhtautua suopeasti.
ILMARI HIRVONEN

T

IEDE ON KIISTATTA yksi arvostetuimmista, ellei peräti arvostetuin, tiedollisista auktoriteeteista. Siksi ei olekaan ihme, että lukuisat tahot
ovat väärinkäyttäneet tieteen nauttimaa kunnioitusta tai hyökänneet sitä vastaan. Molempia
näistä lähestymisistä löytyy näennäistieteiden piiriissä.
Tyypillisesti näennäis- eli pseudotiede on määritelty jonain, joka esiintyy tieteenä vaikkei olekaan sitä. Vaikka
tätä näennäistieteen luonnehdintaa on kritisoitu puutteelliseksi, käsillä olevan artikkelin tarkoituksiin se riittää mainiosti.
Näennäistiede jakaantuu karkeasti ottaen kahteen päätyyppiin: (1) pseudoteorioihin ja (2) tiedeskeptisismiin tai
-denialismiin. Pseudoteoriat ovat näennäistieteellisiä käsityksiä siitä, miten maailma makaa. Tiedeskeptisismi on
puolestaan tieteellisten teorioiden oikeutuksen kiistämistä
kyseenalaisin keinoin ja denialismi näiden teorioiden väittämistä epätosiksi. Tiedeskeptisismiä ei luonnollisesti pidä
sekoittaa tieteelliseen skeptisismiin, joka pyrkii tieteellisistä ja rationaalisista lähtökohdista kritisoimaan ongelmallisia näkemyksiä.
Joissain näennäistieteissä, kuten älykkäässä suunnittelussa, yhdistyy kummatkin mainituista pseudotieteiden tyypeistä. Älykkään suunnittelun kannattajat väittävät, ettei ohjaamaton luonnonvalinta pystyisi
tuottamaan eläviä organismeja. Heidän mukaansa elämän olemassaolo voidaan selittää parhaiten – tai ainoastaan – jokin älykkään olennon tietoisella toiminnalla.
Yleensä suunnittelijaksi ehdotetaan jonkinlaista jumaluutta. Älykkään suunnittelun puolustajat ovat tiededenialisteja, koska he kieltävät ainakin osittain nykyisen
evoluutioteorian. Lisäksi he tarjoavat sen tilalle omaa
pseudoteoriaansa siitä, miten suunnittelu pystytään
tunnistamaan.
Molemmat pseudotieteen muodot eivät kuitenkaan toteudu kaikissa näennäistieteissä – tai yksi niistä saattaa painottua huomattavasti toista enemmän.
Esimerkiksi homeopatia on pseudolääketieteellinen hoitomuoto, jonka mukaan vaivoja parannetaan samanlaisia oireita aiheuttavilla aineilla. Lisäksi mitä pienempi

määrä vaikuttavaa ainetta annetaan, sitä voimakkaammin se vaikuttaa. Homeopaattisia lääkkeitä laimennetaan monesti vedellä tai alkoholilla niin paljon, ettei alkuperäistä vaikuttavaa ole enää molekyyliäkään jäljellä.
Vaikka homeopaattiset pseudoteoriat ovat ristiriidassa
nykykemian ja lääketieteen kanssa, länsimaissa homeopaatit eivät yleensä pyri korvaamaan lääketieteellisesti
päteviä parannuskeinoja. (Tosin valitettavasti poikkeuksiakin löytyy.) Sen sijaan he usein suosittelevat käyttämään homeopaattisia lääkkeitä tieteellisen hoitojen
ohella. Homeopaateille tärkeämpää on siis pseudoteorioiden ja -käytäntöjen edistäminen, ei niinkään tieteellisen tutkimuksen kyseenalaistaminen.
Vastaavasti ilmastonmuutosskeptisismi keskittyy
erityisesti vakiintuneiden tieteellisten teorioiden kritisoimiseen. Skeptikot voivat kokonaan kiistää ilmastonmuutoksen olemassaolon tai inhimillisen toiminnan vaikutuksen siihen. Tällöin kyse on pitemminkin tiededenialismista kuin pelkästä skeptisismistä.
Vaihtoehtoisesti he saattavat hyökätä tiedettä vastaan
paljon salakavalammin. Skeptikko voi väittää, että todisteet ihmisten aiheuttaman ilmastonmuutoksen puolesta ovat riittämättömiä ja siksi tarvitaan lisää tutkimusta. Ilmastonmuutosskeptikko ei siis automaattisesti väitä tieteellistä tutkimusta virheelliseksi.
Hän vain argumentoi sen olevan puutteellista ja siksi
oikeuttamatonta. Tällaiset skeptikot eivät välttämättä ehdota omia pseudoteorioitaan ilmastotieteen tilalle tai edes kehitä sellaisia.
Luonnollisesti ensimmäinen näennäistieteen uhri on
totuus. Pseudotieteilijät levittävät virheellisiksi osoitettuja tai vähintään huonosti perusteltuja väitteitä. Lisäksi
he rapauttavat luottamusta pätevään tieteelliseen tutkimukseen. Valitettavasti hyvän tutkimuksen hylkäämisellä ja huonoon tukeutumisella on muitakin kauaskantoisia vaikutuksia. Pseudolääketieteelliset hoitomuodot uhkaavat niin ihmisten kuin eläintenkin hyvinvointia. Vaihtoehtohoidot voivat itsessään olla vaarallisia,
minkä lisäksi niihin tukeutuvat lykkäävät monesti pätevien lääkärien tapaamista. Myös uhanalaiset eläimet
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kärsivät näennäistieteen vuoksi. Niitä metsästetään esimerkiksi perinteisen kiinalaisen lääkinnän nimissä.
Rokotevastaiset vanhemmat altistavat lapsensa vaarallisille taudeille jättäessään heidät rokottamatta. Samalla
ne, jotka eivät voi ottaa rokotteita ikänsä vuoksi tai terveydellisistä syistä, jäävät suuremmalla todennäköisyydellä ilman laumasuojan turvaa. Lisäksi näennäistieteilijät usein kilpailevat samoista niukoista resursseista järkevämpien kohteiden kanssa: pseudotieteelliset hoidot eivät ole ilmaisia.
Näennäistieteilijät myös pyrkivät tuomaan oppejaan
koulujen luokkahuoneisiin. Hyvänä esimerkkinä tästä
ovat eri puolilla maailmaa toimivat lobbausjärjestöt, jotka ovat yrittäneet saamaan älykkään suunnittelun osaksi tiedeopetusta. Pseudotieteilijät pyrkivät vaikuttamaan
politiikkaan muillakin tavoin. Ilmastonmuutosskeptikot
ovat viivyttäneet päätöksentekoa asioissa, jotka vaikuttavat dramaattisesti tulevien ja nykyisten sukupolvien
elinolosuhteisiin ympäristöstä puhumattakaan. Oikeat
tutkijat joutuvat tuhlaamaan aikaansa pseudoteorioiden
ja denialismin vastaiseen kamppailuun, ja niiden aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen. Sanalla sanoen näennäistieteistä koituu useita haittoja, joiden vakavuutta ei
pidä vähätellä.

MUUTTUMATON YDINOPPI
TUNNETUIMPIEN HYVÄN TIETEEN KRITEERIEN joukossa ovat fallibilismi ja edistyvyys. Fallibilismin mukaan
tieteellinen tieto ei ole ehdottoman varmaa. Mikä tahansa väite on siis periaatteessa korjattavissa uuden todistusaineiston valossa. Edistyvyys puolestaan viittaa siihen, että tieteellinen tieto kehittyy paremmaksi.
Luonnollisestikaan tieteellinen edistys ei tarkoita, että
jokaisen teorian pitäisi muuttua alituisesti. Yleensä kehitysaskeleet ovat kumulatiivisia. Sen sijaan, että kaikki
pantaisiin kertaheitolla uusiksi, löydökset ja korjaukset
rakentuvat aiemman tutkimuksen varaan. Hyvässä tieteessä olennaista ei ole teorioiden ikä vaan se, että ne ovat
selvinneet tiedeyhteisön kriittisestä koettelusta. Niiden
on toimittava käytännössä. Lisäksi tieteellinen edistys on
usein vaatimatonta. Suoranaisia vallankumouksia tapahtuu harvoin. Tavallisesti tutkimusryhmät vain lisäävät
vuosikymmenten ja -satojen aikana kerääntyneeseen tiedonmurujen kasaan oman hippusensa tai poistavat jonkin sinne kuulumattoman osasen.
Kaiken tämän valossa tuntuisi luontevalta olettaa, että näennäistiede poikkeaisi tieteestä juuri muuttumattomuutensa vuoksi. Siinä missä tiede kehittyy ja korjaa
virheitään, näennäistiede pysyy ennallaan. Tähän ajatukseen kätkeytyy totuuden siemen, mutta asia on monimutkaisempi, kuin miltä se ensisilmäyksellä näyttää.
Myös näennäistieteet muuttuvat ja kenties jopa tavoilla,
joita voisi kutsua ”edistykseksi”. Esimerkiksi älykäs suunnittelu ei vastaa täysin sitä edeltänyttä tieteellistä kreationismia. Nykyiset pseudotieteilijät ovat oppineet kollegoidensa kohtaamasta kritiikistä ja muuttaneet sen perusteella argumentointiaan.
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Mitä tämä tarkoittaa tieteellisen edistyksen kannalta? Pitäisikö edistys poistaa tieteen kriteerien luettelosta,
kun kerran näennäistieteidenkin voidaan sanoa edistyvän? Ei, sillä pseudotieteillä on kuin onkin muuttumaton ydin, jota rationaalinen kritiikki ei horjuta ja josta
pidetään dogmaattisesti kiinni. Näennäistieteen keskiössä on täten yleensä jokin ydinoppi, jonka puolustamisesta on viimekädessä kyse. Pseudotieteilijät voivat matkan varrella vaihtaa ydinoppinsa oikeutuksen vaikka
kokonaan. Siitäkin huolimatta, että kaikki alkuperäiset perusteet sen uskomiselle osoitettaisiin kestämättömiksi, se vain saisi näennäistieteilijät kehittämään uusia.
Näennäistieteessä tutkimuksen lopputulos on siis yleensä
päätetty jo aikaa sitten. Nyt vain pitää löytää argumentit,
joilla saa vakuutettua myös muut.
Joissain tapauksissa ydinoppi voidaan kuvata vain yhdellä lauseella. Esimerkkejä tästä ovat: maapallo ei ole
muodoltaan geoidi vaan kiekko, ihmisten toiminta ei ole
aiheuttanut ilmastonmuutosta, avaruusoliot ovat vierailleet maassa, elämä ei ole voinut kehittyä evoluution kautta, rokotukset aiheuttavat autismia, kummitusten olemassaolo on todistettavissa tieteellisesti, holokaustia ei
tapahtunut väitetyssä laajuudessa tai lainkaan, isojalka
on olemassa ja niin edelleen. Toisissa tapauksissa ydinoppi on monimutkaisempi kokonaisuus. Tämä pätee
esimerkiksi moniin vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin tai
pseudohistoriallisiin narratiiveihin.
Ydinoppiin sitoutumisen lisäksi edistyvyyden vaatimusta rikotaan näennäistieteissä myös muilla tavoin.
Osassa näennäistieteistä opitaan virheistä vain hetkellisesti. Jonkin ajan kuluttua ongelmallisiksi osoitetut
perustelut kaivetaan uudestaan esille ydinväitteiden tueksi. Tämä näyttää pätevän varsinkin huonosti organisoituneissa näennäistieteissä, joilla ei ole selkeitä hierarkioita, tutkimusyhteisöjä tai tulolähteitä. Esimerkiksi
älykkään suunnittelun ja homeopatian harjoittajat ovat
usein tietoisia heitä vastaan esitetystä kritiikistä, ja heille on muotoutunut vakiintuneita tapoja vastata arvosteluun. Lisäksi tietyt tavat puolustaa ydinoppia ovat
karsiutuneet ainakin osittain pois, koska ne ovat toistuvasti osoittautuneet ongelmallisiksi. Sen sijaan yksinäiset näennäistieteiden puurtajat ovat taipuvaisempia
esittämään samoja argumentteja uudelleen ja uudelleen,
vaikka ne olisivat moneen kertaan kumottu. Samaten
jos pseudotieteellisessä traditiossa tulee katkoksia eli suvantovaiheita, joiden aikana ydinopilla ei ole juurikaan
kannattajia, usein vanhat perustelut löytyvät kiinnostuksen noustessa uudelleen.
Koska ydinoppi on näennäistietelijöille ensisijainen ja
sen perustelut toissijaisia, pseudotieteilijät voivat puolustaa kantaansa jopa ristiriitaisin argumentein. Paikoin syynä lienee silkka epäpätevyys, mutta joissain tilanteissa kyse
voi olla tietoisesta strategiasta. Esimerkiksi ilmastonmuutosskeptikot ovat esittäneet keskenään yhteen sopimattomia argumentteja eri yleisöille. Ilmastonmuutosskeptisismi
onkin tupakoinnin terveyshaittojen vähättelyn ohella ainakin osittain tietoisesti tuotettu ilmiö. Kourallinen yhdysvaltalaisia tieteentekijöitä palkattiin aikoinaan luomaan epäluottamusta ilmastotieteeseen.
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PSEUDOTIETEEN TAUSTASYITÄ
MIKÄ SITTEN SAA NÄENNÄISTIETEILIJÄT kiinnostumaan opistaan ja ylläpitämään innostustaan?
Tarkkojen syinen määrittäminen on hankalaa, ja tekijöitä lienee yhtä monia kuin pseudotieteilijöitäkin.
Lisäksi asiasta tehty tutkimus on vielä jossain määrin
spekulatiivista. Joidenkin taustatekijöiden puolesta
on kuitenkin löydettävissä näyttöä. Ennen niiden käsittelyä on silti hyvä purkaa joitakin väärinkäsityksiä.
Näennäistieteilijät eivät yleensä ole tyhmiä, sivistymättömiä tai kärsi lukutaidottomuudesta tieteen suhteen. Itse asiassa pseudotiedeyhteisöjen johtohahmot
ovat toistuvasti korkeasti koulutettuja ja jopa tehneet
pätevää tieteellistä tutkimusta työkseen. Yleensä myös
vähemmän merkittävissä asemissa olevat pseudotieteen kannattajat ovat suorittaneet lukiota tai alempaa
korkeakoulututkintoa vastaavan koulutuksen.
Pseudotieteilijät eivät myöskään vastusta tiedeinstituutiota sinänsä. Päinvastoin, yleensä he väittävät tekevänsä kaikkein laadukkainta tieteellistä tutkimusta.
Holokaustin kieltäjä ei siis hylkää historiatiedettä fysii-

kasta puhumattakaan. Hän vain haluaa korjata joitain
virheitä, joihin valtavirtahistorioitsijat ovat hänen mukaansa syyllistyneet. Tosin on hyvä huomata, että pseudotieteen kannattaminen kasvattaa todennäköisyyttä
ryhtyä puolustamaan myös toisia tavallisesta poikkeavien näkemyksiä. Pseudotieteilijät eivät myöskään väitä, että kaikki asiantuntijat olisivat yhtä hyviä tai että
jokainen on aivan yhtä hyvä asiantuntija. Kuten jo todettiin, hehän monesti pitävät itseään luotettavina asiantuntijoina tiettyjen seikkojen suhteen ja heidän kanssaan erimielisiä epäpätevinä.
Viimeisenä mainittakoon, että näennäistieteilijät eivät levitä denialismia tai pseudoteorioita pahuuttaan.
Niin oudolta kuin se saattaakin kuulostaa, näennäistieteilijät toimivat yleensä hyvässä uskossa. He pyynteettömästi kannattavat oppejaan ja saattavat jopa pitää itseään moraalisina sankareina, jotka uskaltavat vastustaa yleisiä harhaluuloja tai korruptoineita poliitikkoja ja tieteentekijöitä. Tämä myös liittyy ensimmäiseen
syyhyn, joka saa yksilön mukaan näennäistietelijöiden
riveihin. Toisinaan ydinoppi nimittäin kytkeytyy joihinkin perustavanlaatuisiin arvoihin. Esimerkiksi il-
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mastonmuutosskeptikot usein ajattelevat, että ympäristöliikkeessä on oikeasti kysymys vasemmiston politiikasta. Yhdysvalloissa ympäristöaktivisteja onkin verrattu vesimeloneihin: ulkoa vihreitä mutta sisältä punaisia.
Ilmastotiede tai vähintään sen suunnalta tulevat poliittiset suositukset ovat siis skeptikoiden mukaan verrattavissa vasemmiston propagandaan.
Samaten rokoteskeptikot ovat aidosti huolissaan lasten terveydestä. He ovat kuulleet jonkin uskottavan
narratiivin rokotteiden haitoista. Älykkään suunnittelun kannattajilla evoluution vastustaminen perustuu
tyypillisesti jumaluskoon, joka puolestaan liittyy heidän koko maailmankuvaansa, käsitykseensä moraalista sekä monesti myös kaikkein lähimpiin ihmissuhteisiinsa. Monet pseudohistorialliset teoriat perustuvat käsitykseen joidenkin kansojen ylivertaisuudesta tai syyttömyydestä moraalisesti tuomittaviin tapahtumiin.
Toisinaan kyse voi olla pelkästä uskosta omaan nerouteen tai totuuden rakkaudesta. Niin ironista kuin se
onkin, joskus pyynteetön totuuden tavoittelu voi johtaa
täysin totuudenvastaiselle tielle. Pseudoteorioissa tai denialismissa ei siis ole kyse pelkistä satunnaisista teorioista siitä, miten asiat sattuvat olemaan. Kyse on pitemminkin perustavanlaatuista arvoista eli käsityksistä siitä, mikä on oikein ja tärkeää.
Toinen merkittävä tekijä näennäistieteiden taustalla
on kognitiiviset vinoumat. Kognitiivisia vinoumia voidaan karkeasti ottaen luonnehtia systemaattisiksi virheiksi tiedonkäsittelyssä. Kaikkien pseudotieteeseen johtavien kognitiivisten vinoumien listaaminen ei ole tässä
yhteydessä järkevää – saati sitten mahdollista. Eräs tärkeimmistä on kuitenkin vahvistusvinouma, eli taipumus etsiä ennakkokäsityksiä tukevaa todistusaineistoa ja
jättää huomioimatta niiden kanssa ristiriitainen näyttö.
Saman tyyppinen ilmiö on motivoitu järkeily (engl. motivated reasoning), jossa yksilö pyrkii löytämään perusteita sellaisten johtopäätöksen puolesta, joihin hän haluaa
tunteiden tasolla uskoa. Myös identiteettiä suojaava kognitio (engl. identity-protective cognition) saattaa olla näennäistieteen taustatekijä. Sillä viitataan taipumukseen valikoida todistusaineistoa sen perusteella, miten oma kulttuuriryhmä siihen suhtautuu.
Filosofi Noretta Koertge (synt. 1935) onkin ehdottanut, että näennäistieteilijöiden tutkimusyhteisöt poikkeavat tieteellisistä siten, että ne on ikään kuin rakennettu
tukemaan pseudotieteellisiä näkemyksiä. Siinä missä tieteelliset tutkimusyhteisöt ovat kriittisiä ja yrittävät parhaansa mukaan löytää heikkouksia esitetyistä teorioista
ja osoittamaan ne vääriksi, näennäistieteelliset yhteisöt
koostuvat katsomuskamuista (engl. belief buddies), jotka
eivät suvaitse kritiikkiä vaan yrittävät aktiivisesti löytää
ydinoppia tukevia argumentteja. Tämä on yksi oleellisimmista piirteistä, joka erottaa tieteen näennäistieteestä. Yksittäiset tieteen parissa työskentelevät tutkijat tekevät virheitä jatkuvasti, ja eivät ole vapaita niistä kognitiivisista vinoumista ja muista psykologisista tekijöitä, jotka vaivaavat näennäistieteilijöitä. Aidossa tieteessä
kuitenkin tarkoituksellisesti altistetaan tulokset kritiikille ja siihen suhtaudutaan vakavasti. Siinä vaiheessa,
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kun kritiikki jätetään huomiotta tai pyritään selittämään pois omien näkemysten pelastamiseksi, on astuttu
näennäistieteellisen ajattelun puolelle.
Viimeinen seikka, joka on erikseen syytä nostaa esille, on denialismin ja tiedeskeptisimin taustalla vaikuttava luottamuspula pätevään tieteeseen. Pseudotieteelliset
tieteen kriitikot eivät tyypillisesti vastusta tiedettä sinänsä. He vain ovat menettäneet luottamuksensa tiettyyn osaan siitä. Rokoteskeptikot uskovat monesti, että yksilöiden hyvinvoinnista piittaamattomat suuret lääkeyhtiöt pyrkivät tekemään voittoa toimimattomien tai
vaarallisen rokotteiden avulla. Älykkään suunnittelut
kannattajat toisinaan ajattelevat, että evoluutioteoriaa
pitää hengissä tutkijoiden ateistis-naturalistiseen maailmankuvaan liittyvät oletukset eikä todistusaineisto.
Pseudotieteilijän ei kuitenkaan tarvitse esittää salaliittoteoriaa tai yksityiskohtaista selitystä tieteen epäonnistumiselle. Riittää, että hän on vakuuttunut siitä, ettei valtavirtatutkimukseen ole luottaminen.

PAREMPIA JA HUONOMPIA ASEITA
NÄENNÄISTIEDETTÄ VASTAAN
VALITETTAVAN USEIN NÄENNÄISTIEDETTÄ vastaan käytyä kamppailua on ohjanneet virheelliset käsitykset ja
ennakkoluulot, minkä vuoksi tuloksetkaan eivät ole olleet erityisen mairittelevia. Esimerkiksi 1980-luvulla
yleiseksi tullut näkemys pseudotieteilijöiden tiedelukutaidottomuudesta tai tieteellisen sivistyksen puutteessa tuotti joukon valistuskampanjoita, jotka eivät olleet
menestyksellisiä. Itse asiassa empiirinen tutkimus viittaa siihen suuntaan, että pyrkimys osoittaa näennäistieteelliset teoriat virheellisiksi rationaalista argumentaatiota hyödyntämällä vain vahvistaa näennäistieteilijöiden uskoa oppiinsa.
Ylipäätään on jossain määrin epäselvää, kuinka tehokasta argumenttien esittäminen tai väittely on vahvojen erimielisyyksien vallitessa. Keskusteluoppaissa ja
kulteista vapautumista käsittelevässä kirjallisuudessa
usein painotetaan sitä, että kahdenkeskisessä keskustelussa ei lähtökohtaisesti kannata esittää väitteitä vaan
kysymyksiä. Toisen on oivallettava itse, millaisia ongelmia hänen kantaansa liittyy. Tosin tällainen kirjallisuus
perustuu osin anekdotaaliseen evidenssiin eli kirjoittajien ajan myötä karttuneeseen kokemukseen. Osaan neuvoista on siis syytä suhtautua varauksella, koska niitä
ei ole vielä tieteellisesti testattu. Toisaalta ehdotus on
yhteensopiva sen empiirisen tuloksen kanssa, etteivät
pseudotieteilijät tunnu reagoivan toivotulla tavalla valistukseen ja uuteen informaatioon.
Väittelyn karttamista tukee jossain määrin myös se,
että eräs tyypillinen tapa reagoida nöyryytetyksi tulemisen tunteeseen, on pyrkimys tuottaa sama tunne nöyryyttäjälle. Terrorismin tutkimuksessa on myös
ehdotettu, että muiden negatiivisten tunteiden ohella,
nöyryytyksen kokemukset saattavat edistää radikalisoitumista. Väittelytilanteet puolestaan äityvät helposti kilpailuksi, joissa on voittajia ja häviäjiä. Häviäminen

voidaan kokea nöyryyttävänä varsinkin, jos kyse on julkisesta väittelytilanteesta. Näin ollen on hyvinkin mahdollista, että väittely saa pseudotieteilijät vain vahvistamaan rivejään nöyrtymisen sijaan. Julkisia väittelyitä
vastaan puhuu myös se, että pseudotieteiden ja salaliittoteorioiden esiintyminen julkisuudessa kasvattaa niiden kannatusta. Onkin hyvä pyrkiä olemaan antamatta foorumeita, joiden kautta näennäistieteilijät pääsevät
levittämään viestiään. Samasta syystä on järkevää olla
itse toistelematta pseudotieteilijöiden argumentteja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Näennäistieteilijälle lähes kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta. Tiedon jakaminen voi kuitenkin olla hyödyllistä, jos siinä ei painoteta näennäistieteellisten näkemysten sisältöä vaan sitä,
miten ne ovat ongelmallisia.
Kommunikaatiotutkimuksessa sekä deradikalisaatiota ja kulteista vapautumista käsittelevässä kirjallisuudessa painotetaan myös usein empaattista ja ystävällistä käyttäytymistä. Lisäksi on itse oltava avoin uudelle
tiedolle ja valmis kuuntelemaan. Myös Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut kuuntelua hyvänä lähestymistapana kommunikoinnissa ja empatian merkitystä on korostettu lääkkeenä salaliittoteorioita vastaan.
Yhtenä perusteena tälle on, että voi itse toimia mallina
halutun kaltaiselle käytökselle. Toisen kunnioittaminen
myös osoittaa, että kaikki erimieltä olevat eivät välttämättä ole pahoja ihmisiä. Erityisesti pilkkaaminen näyttää tutkimusten mukaan toimivan huonosti eri mieltä
olevien vakuuttamisessa tai keskusteluyhteyden ylläpitämisessä. Toisaalta joissain tilanteissa pilkka on osoittautunut toimivaksi tavaksi ennaltaehkäistä radikaalien
tai normaalista poikkeavien uskomusten omaksumista.
Mikäli tämä pätee myös pseudotieteen suhteen, sitten
sille nauraminen voi vähentää oppien leviämistä muille,
mutta se ei todennäköisesti saa näennäistieteilijää kääntämään kelkkaansa.
On muutenkin arkijärjen mukaista ajatella, että toisen haukkuminen, nolaaminen tai pilkkaaminen ei todennäköisesti saa häntä solvaajan puolelle. Kuvittele, että joku sanoisi sinulle perustavanlaatuisten uskomustesi vuoksi, että olet typerä, sivistymätön ja kaiken lisäksi
vielä moraaliton uskomustesi takia. Siitäkin huolimatta,
että kaikki nämä seikat pitäisivät paikkansa, niiden sanominen ääneen ei todennäköisesti vakuuttaisi ketään
vaan päinvastoin lopettaisi keskustelun. Ylipäätään on
hyvä heuristinen periaate, että pyrkii keskusteluissa asettautumaan toisen osapuolen asemaan. Tämä on totta
varsinkin silloin, kun käsillä on voimakkaita tunteita herättävä aihe, josta vallitsee perustavanlaatuinen erimielisyys. Asiaa voi pohtia esimerkiksi seuraavasti: mikäli jokin argumentti tai retorinen keino ei vakuuta sinua, se
tuskin puree näennäistieteilijäänkään. Tosin valitettavasti käänteinen periaate ei toimi. Se mikä vakuuttaisi sinut,
ei välttämättä hetkauta pseudotieteilijää.
Koska denialismin ja tiedeskeptisismin taustalla on
luottamuspula tieteelliseen tutkimukseen, tehtäväksi muodostuu tuon luottamuksen rakentaminen uudelleen. Tämä voi vaatia hyvinkin paljon aikaa, eikä siinä usein ole kyse siitä, kenellä on parhaat ar-

gumentit. Vankkumattoman logiikan sijaan tarvitaan
pikemminkin psykologista silmää. Onkin hyvä pitää
mielessä, että pseudotieteilijöiden perusteet oppiensa omaksumiselle eivät ole täysin rationaalisia. Miksi
siis edes pitäisi olettaa, että niitä voidaan vastustaa tehokkaimmin rationaalisin keinoin argumentin voimalla? Toisaalta järki ei ole tässä pelissä täysin turha. Mikäli pseudotieteilijä saadaan turvallisessa ympäristössä tietoiseksi opissaan vilisevistä ristiriidoista,
se voi tönäistä hänet takaisin kaidalle polulle. Lisäksi
kriittisten ajattelutaitojen ja näennäistieteiden tyypillisten virheiden opettelu etukäteen esimerkiksi koulussa tai lukiossa, voi vähentää pseudotieteisiin hairahtumisen alttiutta.
Rationaalinen argumentaatio voi olla hyödyllistä vielä
yhdellä tavalla. Tosin, tässäkin tilanteessa voi olla parempi
johdattaa näennäistieteilijää kohti johtopäätöstä epäsuorasti esimerkiksi kysymyksin sen sijaan, että esittäisi tiukkoja
argumentteja. Kuten aiemmin todettiin, pseudotieteiden
ydinoppi kytkeytyy toisinaan perustavanlaatuisiin arvoihin, joita näennäistieteilijä kannattaa. Järkeä käyttämällä
voidaan osoittaa, että näistä arvoista ja muista perustavista uskomuksista voi edelleen pitää kiinni, vaikka luopuisikin näennäistieteestä. Evoluutioteoria ei pakota luopumaan teismistä tai omaan uskontoon liittyvistä moraaliperiaatteista. Ilmastonmuutoksen hyväksyminen ei tarkoita vasemmistolaisten arvojen ja politiikan hyväksymistä.
Rokotuksia jakavat lääkärit ovat aivan yhtä lailla huolissaan lasten hyvinvoinnista kuin rokoteskeptikot. Lisäksi
on näyttöä siitä, että esimerkiksi yhdysvaltalaisten konservatiivien ilmastonmuutosskeptisyyttä voi vähentää ehdottamalla heidän arvoihinsa sopivia, esimerkiksi markkinaperusteisia, ratkaisuja ilmastonmuutoksen ehkäisyyn.
Näin ollen periaatteessa on mahdollista, että argumentoimalla pseudotieteilijöiden omista perusarvoista käsin heidän näennäistieteellisiä sitoumuksiaan vastaan, voidaan
heidät saada luopumaan näistä sitoumuksista.
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