Žijeme vo veku hlupákov?
Zdá sa, že v prebiehajúcej diskusii o klíme chcú všetci svetu iba dobre. Prečo potom padá toľko ostrých slov?

BRATISLAVA. V pondelok mal v bratislavskom A4 - Nultom priestore premiéru film Franny Armstrongovej The Age of Stupid (Vek hlupákov), odohrávajúci sa v roku 2055 po globálnom jadrovom konflikte, vyvolanom zmenou klímy.
Starý muž, ktorý žije v zničenom svete, si pozerá zábery z filmového archívu z našich čias a pýta sa: Prečo sme nezastavili klimatickú zmenu, keď bol ešte čas?
Odpoveď znie, že ľudstvo sa odjakživa správalo hlúpo, dôkazom čoho sú pretrvávajúce vojny o majetky a neschopnosť pozrieť sa dopredu. Ani na začiatku 21. storočia zo svojich zvyklostí nevybočilo.
Čo iné teda mohli hlupáci čakať, keď si tak systematicky pílili pod sebou konár?
Dva scenáre
Všetko sa zdalo také jednoduché. Ak je pravda, že klímu mení  človek, stačilo obmedziť spaľovanie uhlia a ropy, prípadne sa naučiť odbúravať oxid uhličitý – a globálne otepľovanie by sa (časom) zastavilo. Hlupáci to však neboli schopní urobiť.
Teraz predložme iný scenár, v ktorom tiež hrajú hlavnú úlohu nerozumní ľudia, tentoraz z knihy britského ekonóma Nigela Lawsona Vráťme sa k rozumu (v českom preklade Petra Holčáka, Dokořán, Praha 2009).
Lord Lawson of Blaby, minister vo vláde Margaret Thatcherovej konštatuje, že svet netreba zachraňovať pred globálnym otepľovaním, ale pred tými, ktorí preháňajú jeho nebezpečenstvo.
„Nové náboženstvo globálneho otepľovania... obsahuje zrnko pravdy a obrovskú kopu nezmyslov... Zdá sa, že sme vstúpili do nového veku nerozumu, čo je hlboko znepokojujúce.“
Lawsonova pozícia je založená na veľmi optimistickom presvedčení, že súčasné klimatické počítačové modely nemožno preceňovať, lebo pracujú s príliš zložitým až chaotickým systémom.
Nemáme teda istotu, že globálne teploty sa budú ďalej zvyšovať.
Načo pomáhať bohatým?
Lawson však pripúšťa, že otepľovanie môže pokračovať. V tom prípade treba zvážiť náklady, ktoré prinesie znižovanie emisií, a prínosy, ktoré z toho pre našich potomkov vyplynú.
Keďže Lawsonovi je jasné, že v globále svet speje k väčšiemu bohatstvu, je nerozumné zajtra vynaložiť obrovské čiastky na nové technológie iba preto, aby bohatí ľudia koncom tohto storočia boli iba o trochu chudobnejší (aj tak im hrozí niekoľkonásobne väčšie bohatstvo ako máme k dispozícii my dnes).
Ďalším argumentom je postoj  Číny a Indie. Obe krajiny majú obrovské zásoby uhlia a obe chcú pre svojich ľudí vyššiu životnú úroveň, akú si počas priemyselnej revolúcie vybudovali s využitím fosílnych palív Európa a Severná Amerika.
Taktiež nie je jednoduché rozhodnúť, ktorá z možných globálnych hrozieb (terorizmus,  celosvetová pandémia, dopad asteroidu) je v porovnaní s globálnym otepľovaním naliehavejšia; spomína knihu súčasného predsedu britskej Kráľovskej spoločnosti Martina Reesa Naša posledná hodina, z ktorej rozhodne nevyplýva, že by svet mal prednostne riešiť práve globálne otepľovanie.
V reálnom svete máme konečné zdroje a musíme určovať priority, tomuto sa uniknúť nedá, píše Lawson.
„Význam by mohla mať iba zásadná zmena nášho spôsobu života, akú by priniesol podstatný nárast cien energie; ten je nevyhnutný nielen preto, aby sme jej spotrebúvali menej, ale aj preto, aby sa bezuhlíková energia stala konkurencieschopnou.“
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