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Jestem rutynowo oskarżany o selektywne zestawianie informacji o zmianie klimatu [tzw.
„zrywanie wisienek”]. Przyznaję się do winy – w poniższym dementi na 1000 słów. 

Zacznę  od  wypowiedzi  zmarłego  niedawno  emerytowanego  profesora  i  długoletniego
nauczyciela,  Alberta  Bartletta:  „Największą  wadą  ludzkości  jest  nasza  niezdolność  do
zrozumienia  funkcji  wykładniczej.”  Gdy  mówię  i  piszę  o  zmianie  klimatu,  większość
członków publiczności tkwi w piątej klasie szkoły podstawowej, nieświadoma, że przyroda
często wykazuje nieliniowość. 

Dokonuję selekcji, ponieważ nie widzę nikogo, kto łączy punkty na tablicy zmiany klimatu.
Nie widzę nikogo, kto podejmuje szczery wysiłek, aby opisać nasze położenie. W świetle
tego  zaniedbania  stałem  się  tym,  który  łączy.  Zestawiam,  podsumowuję  i  syntetyzuję
informacje na temat zmiany klimatu. I służąc jako gospodarz najlepszego reality show w
Internecie, łączę również ludzi. 

W zamian za to jestem kandydatem do nagrody Złotej Podkowy jako kłamca roku. Serio.
Planeta  stała  się  tak  dalece  orwellowska,  że  ci,  którzy  zestawiają  fakty  i  przekazują  je
innym są znienawidzeni jako kłamcy. 

Widzę, jak szerokie poparcie ma negowanie tego, co oczywiste. Prawie każdy, kto czyta te
słowa ma żywotny interes w tym, aby nie myśleć o zmianach klimatycznych, co pomaga
wyjaśnić,  dlaczego  ludzie  negujący  globalne  ocieplenie  zwyciężyli.  Według  analizy
opublikowanej w grudniu 2013 na łamach Climatic Change, ruch negujący zmianę klimatu
finansowany jest  w kwocie  prawie  miliarda dolarów rocznie.  Mowa tylko o USA,  gdzie
nadal pysznimy się naszą sprawnością w niszczeniu żyjącej planety na długo po tym, jak
niektórzy z nas rozpoznali ironię poniższej reklamy magazynu  Life z 1962 roku. Historia
powtarza się w podobnym brzmieniu w innych krajach. 

„Każdego dnia Humble dostarcza dość energii, aby stopić 7 milionów ton lodowca!”

http://guymcpherson.com/classifieds/
http://permaculturenews.org/2014/01/29/insiders-story-global-attack-climate-science/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-12/21/denial
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/22/climate-change-deniers-have-won-global-warming
http://guymcpherson.com/home/doomstea/public_html/guymcpherson.com/wp-content/uploads/2014/01/humbleoilad.jpg


Jak  oczywista  jest  postępująca  zmiana  klimatu  spowodowana  przez  antropogeniczne
globalne ocieplenie? Jeśli nie masz ochoty wyjrzeć przez okno, rozważ  ten oto wykres z
Climate Central. 

 
10 najcieplejszych lat w skali globalnej [wszystkie po 1998 roku]

I nawet kiedy anormalność jest już nową normalnością, to dopiero początek zmian. Piszący
dla TruthOut   Bruce Melton w artykule z 26 grudnia 2013 z udziałem klimatologa Wallace'a
Broekera zwraca  uwagę,  że  „dzisiaj  funkcjonujemy  przy  koncentracjach  gazów
cieplarnianych z 1970 roku. W ciągu ostatnich 29 lat do atmosfery wpompowaliśmy ilość
gazów cieplarnianych odpowiadającą łącznej emisji  poprzednich 236 lat.” Innymi słowy
czterdziestoletnie opóźnienie między emisjami gazów cieplarnianych i ich konsekwencjami
nie dopełniło się. Ale jest w drodze i nie da się dzisiaj przedsięwziąć niczego, aby cofnąć to,
co  zrobiliśmy  w  ciągu  ostatnich  40  lat.  W  swoim  wszechstronnym  podsumowaniu
obejmującym liczne artykuły – w tym pracę badaczy Instytutu Oceanograficznego Woodsa
Hole'a z  lutego  2003  – wskazałem,  że  nagła  i  dramatyczna  zmiana  klimatu  nie  jest
wykluczona. 

Wiedza ta niesie ze sobą przerażenie i ulgę. Jestem przerażony tym, co nadchodzi – m.in.
niemal pewne wyginięcie naszego gatunku przed rokiem 2030, kiedy o 4°C przekroczymy
poziom bazowy [temperatury globalnej]. Ulgę przynosi wiedza, że dzisiejsze konsekwencje
są wynikiem emisji z 1970 roku, kiedy podekscytowany uczyłem się prowadzenia auta. Nie
doświadczam  nastoletniego  poczucia  winy  w  związku  ze  swoimi  młodzieńczymi,
nieświadomymi działaniami. 

Zdaję  sobie  sprawę,  że  upadek  cywilizacji  przemysłowej  ogrzeje  świat  do  2°C  powyżej
temperatury bazowej w ciągu kilku dni. Tam, gdzie mieszkam – w południowo-zachodnim
wnętrzu dużego kontynentu na półkuli północnej – oznacza to, że zmierzamy do lokalnego
skoku  o  5°C  zaraz  po  upadku.  I  oznacza  to  utratę  środowiska  życia  ludzi:  witajcie  w
objęciach  ekstremalnej  suszy,  która  nigdy  się  nie  skończy,  a  pojawi  się  w  ciągu  kilku
miesięcy po upadku. 

Pozornie na przekór tym prostym, łatwym do sformułowania wnioskom pracuję na rzecz
upadku.  Będąc  w  dużym  stopniu  wolnym  od  arogancji  humanizmu,  pracuję  na  rzecz
gatunków nie-ludzkich. Cywilizacja przemysłowa niszczy każdy aspekt żywej planety i nie
znam praktycznie nikogo, kto chce zatrzymać uciekający pociąg. Tak, upadek nas zabije.
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Ale nasze zgony i tak są zagwarantowane, chyba że coś mi w tej kwestii umknęło. 

Porzuciłem złudzenia, iż cywilizowani ludzie zainicjują jakiekolwiek starania zmierzające
do  podjęcia  istotnych  działań.  Mniejsza  o  naszą  oszałamiającą  krótkowzroczność:
pieniądze,  które  można  zarobić  są  najwyraźniej  ważniejsze  niż  powodowane  przez  nas
wymieranie gatunków, z naszym włącznie. 

W marcu 2012 roku na łamach Nature Climate Change wskazano kilka psychologicznych
powodów  tłumaczących,  dlaczego  ludziom  trudno  jest  poradzić  sobie  z  ponurą
rzeczywistością zmiany klimatu (David Roberts komentuje to obszernie w swoim artykule
na portalu   Grist): 

1.  W znacznym zakresie zmiana klimatu stanowi koncepcję abstrakcyjną – czyli  
zagadnienie nierozpoznawalne intuicyjnie i trudne do uchwycenia pod względem  
poznawczym. 

2.  Nasz  system  oceny  moralnej  jest  dostrojony,  aby  reagować  na  wykroczenia  
zamierzone. Z chaosem klimatycznym wiążą się wykroczenia niezamierzone. 

3. Rzeczy, które wywołują w nas poczucie winy aktywują mechanizmy samoobrony.

4. Niepewność rodzi  myślenie życzeniowe, zatem brak oficjalnych definitywnych  
prognoz przynosi rezultat w postaci nieuzasadnionego, nierozsądnego optymizmu. 

5. Nasz podział na plemiona moralne i polityczne generuje ideologiczną polaryzację; 
zmiany klimatyczne są upolityczniane.

6. Wydarzenia, które zdają się być oddalone w czasie i przestrzeni tracą na pilności; 
ofiary spoza grupy „swoich” są najzwyczajniej ignorowane.

Podejmując  ryzyko  daremnego  wałkowania  przesądzonej  sprawy,  przytoczę  kilka
napisanych wcześniej akapitów:

Wiodące  media  nurtu  głównego  rutynowo  okłamują  opinię  publiczną.  Zgodnie  z
raportem opublikowanym 11 stycznia 2014, "BBC wydała dziesiątki  tysięcy funtów w
ciągu sześciu lat próbując zachować w tajemnicy nadzwyczajną 'eko' konferencję, która
kształtuje  formę i  treść  korporacyjnych relacji  o  globalnym ociepleniu”.  Podczas  tego
wydarzenia z 2006 roku zieloni aktywiści i naukowcy – jeden z nich uważa, że zmiana
klimatu stanowi większe niebezpieczeństwo niż globalna wojna nuklearna – edukowali
28 osób spośród najwyższych rangą dyrektorów BBC. 

Naukowcy  nurtu  głównego  minimalizują  dramatyzm  przekazu  na  każdym  kroku.
Wiemy od lat, że  badacze niemal zawsze umniejszają skutki zmian klimatycznych. Nie
sugeruję żadnego spisku w ich szeregach. Nauka wybiera zachowawczość. Środowisko
akademików wybiera skrajny konserwatyzm. Ludzie ci stronią od ryzyka skupienia na
sobie  uwagi  poprzez  formułowanie  prognozy,  że  cywilizacja  jest  zagrożona.  Nie
wspominając  już  o  krótkoterminowym  zagrożeniu  dla  całego  naszego  gatunku  (inne
gatunki nie obchodzą ich w ogóle). Jeśli prawda jest straszna, potrafią znaleźć inną, nie
tak straszną jej wersję. Koncepcję tę wspiera artykuł w   Global Climate Change   z lutego
2013, wskazując, że klimatolodzy rutynowo pomniejszają konsekwencje „skłaniając się
ku najmniej dramatycznemu wydźwiękowi.” 

Innymi słowy nauka wybiera konserwatyzm (czyli „zrywa wisienki”, które dawno zdążyły
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już  dojrzeć).  W  końcu  nauka  jest  tylko  procesem  wyjaśniania  tego,  co  jest  oczywiste.
Klimatolodzy  rutynowo  umniejszają  wagę  konsekwencji  „skłaniając  się  ku  najmniej
dramatycznemu wydźwiękowi” (czyli szukają „wisienek”, które już dawno temu spadły z
drzewa i zostały skonsumowane przez gryzonie). 

Sprzężenia  zwrotne  są  zbyt  liczne,  inercja  zbyt  silna.  Około  roku 2007  uruchomiliśmy
„działo  klatratu  metanu”,  być  może  nawet  wcześniej,  co  zbiegło  się  z  przekroczeniem
punktu  krytycznego  zmiany  klimatu.  Korporacyjne  media  i  korporacyjne  rządy  nie
przekazują  prawdy,  niewielu  spośród  nas  domaga  się  pociągnięcia  ich  do
odpowiedzialności. 

Guy McPherson


