O globálním oteplování střízlivě a bez emocí
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„Je nyní zřejmé že emise plynů se skleníkovým efektem spolu s průmyslovou produkcí a ekonomickým růstem světové populace která se za OO let zvýšila šestkrát vyvolává klimatické oteplování tempem které je nezadržitelné" varoval Blair před třemi lety. (BBC/ČTK 3O. .
OO )

„Lidstvo musí jednat neprodleně, aby zastavilo vzrůst teploty“ prohlásil Sir Nicholas Stern koncem října 2006. (BBC News 1 November 2006)
„Vědci, upozorňující na klimatickou katastrofu, jsou „ekofundamentalisté“, kteří odmítají každou polemiku jako projev rouhání,“ řekl Lord Lawson, bývalý ministr vlády Margaret Thatcherové (Lawson attacks green 'alarmists' , BBC News 1 November 2006)
Otepluje se naše planeta vlivem lidské činnosti nebo jsme svědky periodických klimatických změn, které probíhají nezávisle na aktivitách člověka? Jaké mohou být důsledky těchto změn? Jak čelit těmto změnám a jejich možným důsledkům? Je správné snažit se ze všech sil „změnit klima a zachránit planetu“, nebo se klimatickému vývoji přizpůsobit, včas se na možné nové podmínky adaptovat? To jsou otázky, které dnes zní velmi naléhavě ze všech stran.
Jeden, řekněme oficiální, názorový proud představuje tzv. „Sternova zpráva“, která vznikla na popud britského ministra financí Gordona Browna. Ten požádal předního ekonoma Sira Nicholase Sterna, aby analyzoval ekonomické aspekty klimatických změn. Analýza byla zveřejněna koncem roku 2006.
„Celý dokument je v zásadě varováním, které zohledňuje převažující vědecké důkazy, jež potvrzují, že změny klimatu vyvolal člověk a že tyto změny představují globální hrozbu udržitelnosti života na Zemi. Je to však zároveň optimistický dokument proto, že tvrdí, že je stále ještě možné zmírnit nejhorší rizika a dopady klimatických změn za přijatelnou cenu, pokud se na národní i celosvětové úrovni urychleně podniknou správné a koordinované kroky,“ píše ve svém úvodním slově k českému vydání shrnující zprávy o Sternově studii „Ekonomické aspekty změny klimatu,“ paní J. E. Linda Duffield, velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice.
Druhý názorový proud, který je kritický k tomu „oficálnímu“, představuje kniha lorda Nigela Lawsona: „Vraťme se k rozumu: O globálním oteplování střízlivě a bez emocí“. Ve své knize Lawson vysvětluje, „proč je nyní načase podívat se na globální oteplování střízlivě a bez emocí“. Bez obalu o sobě říká, že není vědec, ale hned poznamenává, že „to však není ani naprostá většina těch, kdo se k tomuto tématu vyjadřují s mnohem větší sebejistotou, než já činím zde“. Poznamenává však, že lidé, kteří musí o těchto životně důležitých otázkách přijímat zásadní rozhodnutí, nejsou vědci, natož pak klimatologové. „Zodpovědnost nesou politici, a ti musí nejprve vyslechnout názory vědců a potom učinit co nejlepší možná rozhodnutí podložená dostupnými expertizami. Stejně jsem musel postupovat i já, když jsem byl počátkem 80. let ministrem energetiky v první vládě Margaret Thatcherové“. Zdůrazňuje, že věda je jen jedním aspektem celé věci. „I kdyby nám klimatologové dokázali přesně říci, co se děje a proč, nemohou rozhodovat, co by s tím vlády měly dělat. K tomu je nutné přidat i znalosti ekonomie, jak ve smyslu ekonomického prognózování (pravděpodobný růst světové ekonomiky po zbytek tohoto století a odhady energetické náročnosti tohoto růstu), tak především ekonomické analýzy. Teprve ta nám odpoví na otázku, jak tento problém řešit co nejefektivněji z hlediska nákladů. A navíc potřebujeme znát i politiku. Musíme rozpoznat, jaká opatření jsou politicky reálná, což je vzhledem k nevyhnutelně globální povaze problému zvláště obtížné. A nakonec je zde i etický aspekt, který není zdaleka tak přímočarý, jak se nám obvykle tvrdí.“
Nad celým problémem se autor zamýšlí v několika rovinách. V první kapitole zkoumá otázku spolehlivosti vědeckého poznání, tedy míry, do níž lze říci, že otázka oteplování je „vyřešena“. Ve druhé kapitole se zabývá vyhlídkami na příštích sto let za předpokladu, že oficiální vědecká teorie je správná, a snaží se zhodnotit, jak vážně je naše planeta ohrožena. Třetí kapitolu věnuje analýze schopnosti lidstva adaptovat se na vyšší teploty, a to jak z hlediska hodnocení pravděpodobného dopadu budoucího globálního oteplení, tak z pohledu volby opatření, která by byla z hlediska nákladů efektivní. Úvaze, zda jsou opravdu na obzoru takové katastrofy, které by nás opravňovaly mluvit o planetárních hrozbách, věnuje čtvrtou kapitolu a v páté kapitole zkoumá možnost dosažení celosvětové dohody o opatřeních, která by globální oteplování zmírňovala. V šesté kapitole rozebírá, jaká by byla cena takových kroků a jakou podobu by mohly mít. Kapitola sedmá srovnává současné náklady takového zásahu s jeho přínosy a autor se v ní zamýšlí nad naším přístupem k riziku a nejistotě a nad etickým aspektem celé věci, který považuje za velmi důležitý. Závěrečná kapitola nastiňuje, jak by měl vypadat racionální postup, a shrnuje, proč vlastně téma globálního oteplování získalo tak výjimečné postavení, jaké má. A tam se dostává na půdu sociologickou.
„ … Funguje zde však ještě něco mnohem podstatnějšího a hlubšího. Domnívám se, že není náhodou, že je to právě Evropa, kde ekofundamentalismus obecně a absolutismus globálního oteplování zvláště nachází svou nejúrodnější půdu; právě Evropa se stala nejsekulárnější společností na světě a tradiční náboženství zde mají velmi slabou pozici. Jenomže lidé i nadále pociťují potřebu útěchy a vyšších hodnot, kterou poskytuje právě náboženství, a toto vakuum zaplňuje kvazináboženství zeleného alarmismu a toho, čemu se říká světové spasitelství (jehož je ortodoxie globálního oteplování nejnápadnějším projevem); jsou to ideologie s mantrami, jejichž zpochybňování je považováno bezmála za svatokrádež….“
Podle názoru Lawsona zakládá „nové náboženství ekofundamentalismu a globálního oteplování“ nebezpečí na nejméně třech úrovních. První je v tom, že pěstuje netoleranci k odlišným názorům a racionálně zdůvodněným argumentům. Druhé nebezpečí spočívá v tom, že evropské vlády mohou být tak uneseny svou vlastní rétorikou, že je to donutí uplatňovat opatření, která závažně poškodí jejich ekonomiky. Třetím nebezpečím, jehož hrozba se nyní neustále zvyšuje, je, že i kdyby voliči evropským vládám zabránili zajít v poškozování domácích ekonomik příliš daleko, může i tak Evropa způsobit velké škody rozvojovému světu tím, že začne praktikovat takzvaný zelený protekcionismus. Kniha „Vraťme se k rozumu: O globálním oteplování střízlivě a bez emocí“ nezapře, že ji psal zkušený novinář, ekonom a politik. Je to sice útlá knížka a dobře se čte, ale je obsahově velmi bohatá a myšlenkově „vícevrstevnatá“. Je bohatá i argumentačně, obsahuje přes 160 bibliografických odkazů. Rozhodně stojí za přečtení i za důkladné zamyšlení. Předmluvu k českému vydání napsal prof. Václav Klaus.

Český překlad vydalo nakladatelství Dokořán. Knihu osobně představil lord Lawson na 9. energetickém kongresu v Praze.

