Polemika proti Litanii

Čeština se stala dalším z jazyků, ve kterých vyšla Lomborgova slavná kniha Skeptical environmentalist.
Autor, bývalý člen Greenpeace, vzal v tomto díle na sebe nevděčný úkol – polemiku s litanií. Litanie je pro Lomborga to, čím nás neustále straší zelení aktivisté a co se na nás valí z médií. Jak nás zahubí globální oteplování, jak kolem nás vidíme hromadné vymírání, jak se vše řítí do zkázy vinou západní civilizace. Zaplavují nás moralizátorská kázání o životě na dluh. Jen ten konec světa ale přitom ne a ne nastat.
Lomborg je svou profesí statistik. Prošel data, která mají dokládat zhoršující se životní prostředí, a zjistil, že apokalyptické předpovědi se v téměř žádném ohledu nezakládají na pravdě. Svoji knihu také podložil hromadou čísel, tabulek a grafů. Výsledek: Ekologistické argumenty nemají oporu ve vědeckých datech, jsou spíše jakýmsi podivným náboženstvím.
Kniha analyzuje značně široké pole problémů, strach z genetických modifikací a další chemofobie (např. z pesticidů). Ukazuje, že lesů neubývá, mýcení tropických pralesů bývá přeceňováno a v souvislosti s tím nedochází k žádnému velkému vymírání. Chudoby na světě ubývá, potraviny i suroviny jsou vesměs stále levnější (polemika proti strachu z „vyčerpání zdrojů“). Ovzduší ani voda se nezhoršují, nehrozí nám ani, že se utopíme v odpadech. Globální oteplování sice probíhá, ale průmyslovým zemím mohou klimatické změny dokonce prospět – a Kjótský protokol je každopádně jednou z nejhorších cest, jak se ke klimatickým změnám postavit. Není divu, že kniha získala pověst díla kontroverzního a kromě nadšeného přijetí vyvolala také reakce hněvivé...
Základní vyznění textu je optimistické a dalo by se shrnout v citátu ekonoma Juliana Simmona, kterého zmiňuje i Lomborg. Hmotné podmínky života většiny lidí a ve většině zemí se budou donedohledna zlepšovat. Během jednoho nebo dvou století dosáhnou všechny státy a většina lidstva dnešní životní úrovně Západu, nebo ji překročí. Vsadím se ale, že spousta lidí si bude stále myslet a tvrdit, že podmínky k životu se zhoršují.
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