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Planeta jako ko ist
hem první poloviny prosince prob hla v Pa íži ve
stínu teroristických útok Klimatická konference známá
jako COP 21. Její výsledky francouzský premiér popsal
coby „vít zství pro planetu“, nicmén v ní potížisté,
jako jsme my, z stávají p inejlepším skepti tí.
Dohoda s cílem omezit globální zm ny klimatu a niení ekosystém byla sice odsouhlasena, nic ale nenapovídá tomu, že by to m lo vést k podstatné zm
.
Podobn jako kampan velkých environmentálních neziskovek i COP 21 vytvá í pouze pocit, že se „n co d lá“
a že je situace pod kontrolou. V it tomu by nicmén
bylo nebezpe
naivní.
Že vesele b žíme vst íc ekologické katastrof , není
žádná novinka. Není snad t eba opakovat všechno, co je
dob e známé – zamo ení a ni ení mo ských ekosystém ,
odles ování, rychlé vymírání živo išných i rostlinných
druh , masivní požáry atd. P ekvapivé na tom všem ale
je, že to prakticky nikoho nezajímá. Máme tendenci
držet se p edstavy o jakémsi „trvale udržitelném r stu“,
kde je v rovnováze kapitalistická ekonomika a zachování
klimatu a p írody. Nic není vzdálen jší realit – naše
civilizace je závislá na kobyl ím zp sobu bezhlavé t žby
a spot eby, i když je nám coby út cha nabízen bezpo et
„eco-friendly“ produkt nebo možností, jak p isp t na
ochranu p írody. Snaha jednotlivce o zm nu prost ednictvím spot ebitelské volby je nicmén podobná snaze loka, který hasí ho ící byt st íkací pistolkou. Sice d lá
alespo n co, ale jen oddaluje nevyhnutelné.
Velké environmentální neziskovky nabízejí v podstat
totéž ešení jako výrobci bio a „zelených“ produkt , tj.
možnost nákupu dobrého pocitu z boje za životní prost edí. Smutným faktem je, že bez ohledu na petice, vyšené transparenty a líbivé manifestace bude v tšina
destrukce p írodních zdroj pokra ovat vesele dál. Tento aktivismus se totiž zakládá na p edpokladu, že kapitalistické korporace a prominentní politiky ovliv uje to,
co si o nich lidé myslí. P etvá ka a sliby jsou jim však
vlastní, a tak jsme nap íklad mohli být sv dky toho, že
nejvýznamn jšími sponzory COP 21 byly práv nejv tší
zne iš ovatelé. Jejich hlavní motivací je zisk. Jediná
hrozba, kterou aktivita neziskovek pro hlavní pachatele
ni ení planety p edstavuje, je možnost bojkotu produk. Vzhledem k obrovským ástkám, které korporace
pumpují do své „image“ a „public relations“, to ale není

hrozba, která by je vážn vyd sila. Nemluv o tom, že
ža ským spole nostem je image lhostejná úpln . Když
už je nutné svoji innost obhájit, p ijdou s pochybným
argumentem vytvá ení nutných pracovních míst.
Problém je v základu technokratické civilizace, v logice, která oprav uje lov ka prakticky k emukoli ve
jménu zisku, a také v tom, že destrukce není zpravidla
okamžit viditelná – v rámci globalizace kapitalismu se
esouvá na periferii, jako je Afrika nebo Indonésie
(kterou momentáln zmítá ekologická katastrofa zap íin ná pr myslem palmového oleje). V patách problém ekologickým jde nestabilita, války o zdroje, nucená migrace… Stejn jako v p ípad rasismu, bezdomovectví, dluhových pastí, policejní represe atd. se jedná
o situace, které jsou stále pro velkou ást spole nosti
prakticky neviditelné.
žeme se vézt pohodln na sebeuspokojující domn nce obyvatel relativn bohatého Západu, že problémy zm n klimatu a globální nespravedlnosti se nás
netýkají. Je to však p íliš krátkozraké. Ekonomi tí a politi tí líd i tak jen s naším tichým souhlasem pod ezávají
tev pod zadky nás všech. M li bychom však už kone prohlédnout tu hru, v níž korporace bezohledn hrají
své „monopoly“ a planeta i lidé jsou jim jen prost edkem ke ko ist ní. M li bychom se naštvat, za ít se organizovat, vzdorovat a pracovat na skute ných ešeních.
edstava, že to za nás n kdo ud lá, je krajn naivní.
V tuto chvíli se jako jediná možnost zpomalení a následného zastavení ni ení životního prost edí jeví nahrazení kapitalismu racionálním spole enským systémem,
který by nahradil logiku „zisku nade vše“ jinými hodnotami a p ijal by zastavení ekologické destrukce jako nutný p edpoklad k p ežití. Za
me lokální aktivitou
a budováním hnutí, které by bylo schopné ú inné p ímé akce a navržení alternativ k sou asnému politickoekonomickému systému. Za ít se dá kdekoli!
Musíme se uv domit, že budoucí generace a ty, kte í
již nyní elí ekologickým katastrofám na sv tové periferii, nebude zajímat, jak usilovn jsme t ídili odpad, kolik jsme dali na záchranu deštných prales , kolikrát
jsme se sprchovali studenou vodou i jeli do práce na
kole. Bude je zajímat, jestli mohou žít na skute
živoucí planet nezahlcené odpadem a útlakem plynoucím
z pitomé honby za ziskem a mocí.

