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Niekoľko viet k dezinformáciám o zmene klímy

S potešením sledujeme, že téma klimatickej zmeny – donedávna u nás obchádzaná a bagatelizovaná – sa dostáva do väčšej pozornosti médií a politikov a stáva sa konečne predmetom verejnej diskusie. Zároveň s tým sa však objavujú aj mediálne výstupy, vyjadrenia alebo články, ktoré o tejto závažnej
téme šíria dezinformácie a konšpiračné teórie –, či už z nevedomosti, alebo preto, že ich vytvárajú určité záujmové skupiny so zámerom relativizovať a spochybňovať výsledky dlhoročného vedeckého výskumu v tejto oblasti. Šírenie dezinformácií má za cieľ diskreditovať aj vedcov, ktorí údajne finančne profitujú z tzv. klimatického priemyslu. Zväčša ide o nepodložené a zavádzajúce informácie, ktoré sú v rozpore s novinárskou etikou.

Úloha médií pri informovaní širokej verejnosti o klimatickej zmene je kľúčová. Verejnosť by mala byť čo najkomplexnejšie informovaná o tejto civilizačnej hrozbe. Žiadne fakty by sa preto nemali tajiť, zľahčovať, prekrúcať, dezinterpretovať či skresľovať.

Súčasťou slobodného mediálneho priestoru sú, prirodzene, aj kritické informácie, ktoré poukazujú napríklad na zneužívanie finančných prostriedkov pri riešení klimatickej krízy. Týka sa to ako adaptačných opatrení, tak aj aktivít smerujúcich k znižovaniu spaľovania fosílnych palív, kedy sa v mene boja proti klimatickej zmene neraz zneužívajú finančné prostriedky na rôzne pochybné a neodborné projekty. Veľa peňazí pohltí aj biznis s biopalivami, napríklad výruby a spaľovanie dreva z cenných porastov, ktoré končí ako štiepka v elektrárňach, či pestovanie repky olejnej. Pritom funkciu lesov a ďalších prírodných ekosystémov v rámci adaptačných opatrení na zmenu klímy považujeme za kľúčovú.

Oprávnenú kritiku rôznych neodborných projektov a tiež netransparentného, ekologicky sa tváriaceho biznisu však nemožno spájať s vedeckou podstatou príčin klimatickej zmeny. Prípady,
keď boli zneužité alebo nehospodárne využité prostriedky, nemožno demagogicky zneužívať
ako dôkaz, že problém klimatickej zmeny neexistuje. V rámci demokratickej diskusie sú
pochopiteľné a vítané rozličné názory na prevenciu i na zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy.
Je však neprípustné ignorovanie základných faktov, spochybňovanie fyzikálnych zákonov a šírenie rôznych konšpiračných a pavedeckých teórií, ktoré okrem iného popierajú rozhodujúci podiel ľudskej činnosti na zmene klímy.

Podporujeme úsilie mladej generácie, ktorá prejavila vysokú mieru zodpovednosti pri riešení
klimatickej krízy. Preto majú našu podporu všetky jej aktivity vrátane protestov, ktoré sa obišli bez násilia. Práve mladá generácia bude v budúcnosti vystavená zmene klímy v oveľa väčšej miere, ako si to dnes dokážeme predstaviť. Apelujeme tak na všetkých, aby v mladých ľuďoch pestovali, podporovali a kultivovali zodpovednosť za svet, v ktorom budú žiť. Klimatické protesty mladej generácie symbolizuje švédska aktivistka Greta Thunbergová, ktorá sa stala terčom neetických útokov niektorých médií. Osobné útoky či už na ňu, alebo na iných mladých aktivistov a aktivistky, ktorí sa kriticky vyjadrujú k nezáujmu riešiť civilizačné riziká spojené s klimatickou zmenou, rozhodne odmietame.

Oceňujeme vyjadrenia politikov a ďalších verejne činných osobností, ktoré sa ku klimatickej zmene
vyslovujú. Ako príklad môžeme uviesť slová slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá na klimatickú krízu vo svojom inauguračnom prejave osobitne upozornila. Rovnako oceňujeme, že väčšina médií na Slovensku o zmene klímy informuje korektne a v súlade s výsledkami vedeckého výskumu v tejto oblasti.

Preto sa obraciame na všetky médiá, ale aj na osobnosti, ktoré sa k tejto téme vo verejnom priestore vyjadrujú, aby sa pri informovaní, resp. v diskusii o klimatickej kríze opierali o správy, ktoré pravidelne zverejňujú národné meteorologické služby, vedecké agentúry a inštitúcie. Viaceré informácie sú upravené do zrozumiteľnej podoby pre potreby širokej verejnosti. Za všetky ich zdroje spomeňme Svetovú meteorologickú organizáciu, Medzivládny panel OSN o zmene klímy, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenskú akadémiu vied alebo popredné slovenské univerzity. V týchto inštitúciách pracujú odborníci, ktorí ochotne ponúknu médiám odborne kvalifikované informácie.
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