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Případ Lomborg

Bjorn Lomborg patřil mezi zelené aktivisty a na vlastní kůži podlehl nikoliv ekologii, ale spíš ekologické ideologii. Vystudoval statistiku a začal přednášet na univerzitě v dánském Aarhusu. Tam začal pečlivě prověřovat čísla, která mluvila o růstu chudoby či oteplování světa. Postupně si uvědomoval, že sociální klima, které je prodchnuté očekáváním nějaké katastrofy, formuje i vědeckou komunitu a že mnohé statistické údaje se dají interpretovat opačným způsobem. Například procentuální podíl chudých lidí klesá. Dalo by se z toho vyvodit, že chudoba je na ústupu. Ve skutečnosti počet chudých lidí roste, ale protože počet lidí nad hranicí chudoby roste ještě rychleji, tak ve statistikách, které pracují s procenty, to vypadá naopak. Podobných statistických kejklů je plná ekologie i ekonomie.
V roce 2001 vydal Lomborg výše uvedenou velmi obsáhlou knihu. Je založena na stovkách publikovaných prací (je jich 2930) a statisících číselných údajů. Potíž je v tom, že závěry, ke kterým Lomborg došel, jsou většinou velice odlišné od těch, ke kterým došel zbytek vědecké komunity. Už to bylo samo o sobě divné. Vědci sice podléhají atmosféře doby, mohou stát o nákladné granty, ale výsledky téměř nikdy nefalšují a v podstatě to jsou správní chlapíci. Znám je a vím, o čem mluvím.
Ještě než se ponoříme do světa Lomborgových číslech, bude nutné říct, že historie knihy je možná ještě zajímavější než kniha samotná. The Economist z 8. září 2001 označil záhy po vydání dílo za jednu z nejcennějších knih o veřejné a zejména ekologické politice, jaká byla v posledních deseti letech napsána. Pochválil Lomborga za jednu důležitou intlektuální ctnost - že se zabývá uskutečnitelnými alternativami. Lomborg například navrhuje, že - když to s globálním oteplováním není tak naléhavé, jak se obecně věří - by bylo lepší věnovat finanční prostředky na získání zdrojů pitné vody
Základním motivem knihy je zpochybnění Litanie. Litanií nazývá Lomborg falešné přesvědčení, že se světem to jde z kopce a že celá civilizace nemůže skončit jinak než nějakou katastrofou nebo celkovou degradací. Podle Lomborga to je právě naopak - svět se neustále zlepšuje a skutečných problémů ubývá.

Podezřelý optimista

Nikdo nepředpokládal, že reakce na knihu bude tak vzteklá. Významný klimatolog na autora v Oxfordu hodil koláč, což vědci dělají málokdy a klimatologové nikdy. Lednové číslo (2002) časopisu Scientific American věnovalo Lomborgovi sérii velmi kritických článků, které do značné míry psaly autority z různých oborů, jako je americký sociobiolog E. O. Wilson. Pro mnoho lidí se Lomborg stal provokatérem nebo ještě hůř lhářem. Pokud však srovnáme Lomborgovu knihu s tvrzeními Scientific American, zjistíme něco velice zneklidňujícího - z hlediska zacházení s fakty Lomborg jednoznačně vítězí.
Atmosféře „honu na Lomborga“ podlehl i dánský Výbor pro vědeckou nepoctivost a označil knihu za lživou. Zdálo se přitom, že výbor se víc než knize samotné věnoval jejím recenzím a zejména cyklu článků ze Scientific American. Tento časopis má za hlavní cíl informovat nejenom veřejnost, ale také vědce z jiných oborů o hlavních vědeckých objevech (něco jako je u nás časopis Vesmír) a je považován za vlivnou světovou špičku. Z jeho článků se pravidelně sytí vědecké přílohy mnoha světových novin. Rovněž také dánské školství je považováno za velmi seriózní a tolerantní. Dánsko je pravděpodobně jednou z nejslušnějších zemí na světě a nic na tom nemění ani povyk kolem karikatur Proroka.
Zmíněný výbor se však příliš nezabýval tím, zda byla kniha recenzována, ani Lomborgovým způsobem práce, zato sáhl k jímavému emočnímu jazyku a neposkytl Lomborgovi možnost se bránit. Ten výrokem výboru získal pověst vědeckého šarlatána a obecně lidského škůdce. Přitom je nutné zdůraznit, že Lomborg stejně jako nikdo z nás nemůže rozumět celé šíři ekologických problémů, ale jako vyškolený statistik rozumí věrohodnosti číselných údajů a jejich interpretaci lépe než většina vědců. O necelý rok později (17. 12. 2003) byl výrok výboru zrušen dánským ministerstvem pro vědu, které ukázalo, že kritika výboru postrádá jakoukoliv argumentaci. Z Bjorna Lomborga se tak opět v očích veřejnosti stal poctivý člověk.
Další zajímavý rys celé záležitosti je ten, že tvrzení výboru o Lomborgově šarlatánství bylo šířeno hlavně vlivnými ekologickými kruhy, ale že na druhé straně byla petice za odvolání nálezu podepsána několika stovkami dánských vědců. Vypadalo to tak, že někteří vědci a mnozí ekologové se pokusili Lomborga umlčet, protože nesouhlasil se scénářem „obecné katastrofy“, a jiní vědci se naopak stavěli za něj. Obecně spíš převládala reakce „zašlapat Lomborga do země“ za nekonvenční názory o zlepšování světa. Alespoň se to tak jevilo ze zorného úhlu médií.
Nemusí to ovšem zase až tak mnoho znamenat - většina lidí, kteří tvoří mlčící většinu, do novin nikdy nepíše. Roky posílám články do Vesmíru, Respektu a dalších periodik. Lidé písemně téměř nereagují -to už musí být doopravdy silně naštvaní nebo pohlazení. Sdělovací prostředky tak nezbytně odrážejí jen velmi malou část širokého spektra reakcí a je nutné říct, že rozumější část populace se do psaní nějakých dopisů vůbec nepouští.

Ekologický alarmismus

Pod pojmem ekologický alarmismus se rozumí taková situace, kdy raději poněkud přeháníme a zneklidňujeme veřejnost, protože věříme tomu, že environmentální hrozba se může uskutečnit a že jí tak lépe zabráníme. Myslím, že ekologický alarmismus vznikl tak nějak automaticky jako odezva na ekologický pacifismus, což je například tvrzení ředitele chemického závodu, že ten zelený plyn, co unikl ze zásobníků, je vcelku neškodný chlór. Problém je, že když jsme příliš často zneklidňováni, tak otupíme. Když nám někdo poprvé oznámí konec světa, třeba následkem pádu asteroidu, tak mu možná uvěříme, ale nesmí se to opakovat každý rok.
Co vlastně Lomborg tvrdí? Snaží se ukázat, že ve světě je méně ekologických problémů, než si myslíme. Kritici oprávněně Lomborgovi vytkli řadu faktických chyb, jako je tvrzení, že kyselé deště neškodí lesům anebo že plocha lesa ve skutečnosti roste. I tento údaj je dvoubřitá sekyra, jejíž každé ostří směřuje na úplně jinou stranu. Kdybychom se dívali z družice, tak plocha lesa v globálním měřítku skutečně roste. Jenže ubývá původních, přirozených porostů a naopak se zvětšují plochy lesních monokultur. I u nás třeba na Kokořínsku nebo v řadě příhraničních regionů bývalých Sudet plocha lesa vzrostla po roce 1945 až o 30 procent, i když by se nám po kalamitách na Šumavě a v Orlických horách mohlo zdát, že za pár desetiletí les už nebude. Starý muž se dvěma vnuky nám v Blanském lese truchlivě řekl: Jdu jim ukázat les, aby měli na co vzpomínat, až budou velcí. To už žádné lesy nebudou. Zatímco mnoho ekologů můžeme označit za neselektivní pesimisty, Lomborg je neselektivní optimista, který sám sebe označuje za ekologického aktivistu (viz rozhovor v Respektu číslo 45 z roku 2003).
Materiálů o Lomborgovi je plný internet (www.lomborg.com), ale pojďme z jeho obsáhlé knihy vybrat nějaké zajímavé téma, kterého si zatím nikdo příliš nevšímal, protože nemá ten správný politický náboj.
Pokračování * (2)

(1) * Dokončení
Mohl bych použít něco optimistického v tom smyslu, že lidem se daří tak dobře jako nikdy, že žijí tak dlouho, jak poslední dva milióny let ještě nežili, a že mají tolik krásných věcí, že by jim středověký velmož mohl závidět. Třeba ty kovové koně!

Ovzduší není jen za okny

Zhruba 60 procent světové populace žije ve městech. Již brzy to má být 72 procent. V evropských městech tráví lidé v budovách a dopravních prostředcích až kolem 90 procent celého dne. Pro tyto lidi, pro polovinu světové populace, je prostředí budov důležitější než venkovní prostředí. I z tohoto důvodu je část populace necitlivá k problémům ochrany krajiny a přírody. Nežije v ní.
Když někdo řekne „čistota ovzduší“, okamžitě v nás vyvstane představa kouřících komínů a automobilového provozu - prostě vnějšího prostředí. Jenže podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) je čtrnáctkrát víc smrtí způsobeno znečištěním vnitřního prostředí než vnějšího. Mnohem závažnější problém to je v zemích třetího světa. Takové indické Dillí poznáte již z dálky 20 km podle hnědě nafialovělého oparu vznášejícího se nad městem. Jsou dny, ba týdny, kdy ve městě neuděláte dobrou fotografii, protože vzdálenější budovy mizí v oparu průmyslového a domácího smogu.
Několik studií WHO ukázalo, že úroveň vnitřního znečištění v městech jako Peking, Dillí nebo Mexico je desetkrát až dvacetkrát vyšší, než jsou povolené koncentrace. To odnášejí zejména malé děti, které častěji umírají na plicní choroby. Druhou nejvíc ohroženou skupinou jsou ženy, které doma připravují jídlo a častěji než muži podléhají rakovině plic.
Situace na Západě je nesrovnatelně lepší, ale nevíme dobře o kolik. Hodně se sice mluví o syndromu nemocných budov, ve kterých je znečištění včetně mikrobiálního přiváděno klimatizačním systémem do každé kanceláře, ale skutečných měření je velmi málo. Nikdo o ně příliš nestojí. Nejvíc rizikové látky jsou radon, produkty kouření a různá ředidla a lepidla pocházející z umělých hmot a lisovaných produktů. V USA se odhaduje, že vnitřní ovzduší může být odpovědné až za 85 až 150 tisíc úmrtí ročně ve srovnání s 65 až 200 tisíci úmrtí způsobenými vnějším ovzduším. I tato čísla můžeme brát skepticky, ale závěr je jednoznačný: kvalita ovzduší ve vnitřním prostředí budov je pro člověka nejméně tak důležitá jako kvality vnější atmosféry.
A úplně mimochodem: zlaté cihly a dokonce beton! Nejenom, že neuvolňují škodliviny, ale tím, jak přijímají a opět uvolňují vodní páru, tak fungují jako vodní výměník, který udržuje stabilní vlhkost a tlumí výkyvy teplot. Jenže výrobci většinou vyrábějí ošklivý šedý beton, který působí lacině a který je nutný zakrýt nějakou omítkou, jež výhody betonu úplně zničí.

Můžeme věřit zprávám o stavu světa?

Jaké je - alespoň pro mne -hlavní sdělení Lomborgovy knihy? Řekl bych, že upozorňuje na to, že svět včetně dobrých časopisů a respektovaných institucí je plný správných údajů, které se dají vykládat všemi možnými a někdy zcela opačnými způsoby. Kde dochází k deformaci?
Především specialisté produkují obrovské soubory, skvělých, pracně sebraných a získaných dat. Těmto údajům rozumí většinou jen pár odborníků, kteří se navíc nesnaží komunikovat s veřejností. Ono je totiž velmi obtížné kráčet jak cestou úzké specializace, tak i širokých rozhledů. Tyto dvě věci se téměř vylučují. Tato poctivá data se pak dostávají do rukou lidí, kteří z nich vytvářejí nějakou syntézu, třeba zprávu o stavu světa nebo o nějakém aspektu evropského života.
Dělat syntézu je možné jen z hlediska nějakého názoru na svět. To znamená, že už v samotném procesu vytváření studie do ní vnáším svá stanoviska, vybírám fakta a předem opomíjím záležitosti, které stojí mimo vlastní horizont. Navíc zadavateli výzkumů například Evropské unie jsou většinou úřednícipolitici, kteří mají vazbu na některé spřízněné osobnosti nebo instituce. To neznamená, že jde o korupci, ale o to, že studie zadávají lidem s podobnými postoji. Tím se politické postoje, které vznikají jako reakce na očekávání voličů, kopírují do základního ladění zpráv.
To, co zde uvádím, není kritika, ale popis, jak věci fungují a jak je znám z vlastní zkušenosti člověka s širokým, ale mělkým vzděláním, jehož hlavním cílem je integrovat různé obory do jednoho tzv. smysluplného pohledu na svět. Tuším, kolika chyb se mohu dopustit. Ale toto je stále ten lepší a skoro ideální případ, kdy zkreslení vzniká proti vůli svého tvůrce. Pravděpodobně mnohem běžnější je účelový výklad dat, kdy kvůli zisku nebo moci potřebuji manipulovat s údaji. Znamená to, že dobré údaje a správné názory někde existují, ale je hrozně obtížné se k nim vůbec dostat. Jsou zastřeny nejenom houští jiných údajů, ale hlavně oponou komentářů často sledujících vlastní cíle. Výsledek je pro mne ten, že s nedůvěrou přistupuji i k velmi renomovaným studiím o stavu světa.
Myslím si, že to sice Lomborg trochu přehnal, že skoro ze zásady interpretuje statistické údaje jinak než všichni ostatní, ale že se jedná o potřebnou knihu, která pomáhá zlomit kouzlo Litanie. Svět a životní prostředí určitě nejsou v pořádku, ale ekologický pesimismus („lidstvo čeká katastrofa, jestli se nezmění“) představuje stejně nešťastnou past jako ekologický optimismus („příroda si poradí sama a zbytek jsou vyhrůžky nevládních organizací a zelených“). Pastí optimismu je to, že nemusíme nic dělat, stačí sledovat vlastní ekonomické cíle a nějak bylo i bude. Pastí pesimismu je to, že otupíme a nebudeme věřit ani skutečným nebezpečím.
Bjorn Lomborg nás učí vyvažovat lépe strach a naději, a protože se miska veřejného mínění nejspíš neúměrně naklání směrem ke strachu, optimisticky ji nadzvedává. Jsem rád, že někdo měl odvahu tuto knihu napsat, a jsou chvíle, kdy i já věřím, že svět je čím dál lepší.

***

Dán BJORN LOMBORG (1965) vystudoval politické vědy, byl členem Greenpeace a v roce 1994 začal učit statistiku na univerzitě v Aarhusu, kde se záhy stal profesorem. V roce 1997 ho zaujalo tvrzení amerického ekonoma Juliena Simona, že životní prostředí se nezhoršuje, ale zlepšuje. Považoval je za pravicovou americkou propagandu a se studenty začal dávat dohromady data k vyvrácení Simonova názoru. Výsledkem však byl opak původního záměru a po řadě článků v roce 2001 kniha The Skeptical Environmentalist, která vyvolala ostrou kritickou reakci, ale zároveň se stala světovým bestsellerem. V letech 2002-2004 vedl Lomborg dánský Institut pro sledování životního prostředí a od roku 2004 je ředitelem dánského Copenhagen Consensus Center, které se věnuje studiu změn ve světě a hledání východisek ze současného stavu. V překladu Petra Holčáka vydává Lomborgovu knihu v těchto dnech pod názvem Skeptický ekolog. Jaký je skutečný stav světa? nakladatelství Dokořán.
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