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Inimene ja loodus

Bakterid inimkehas on 10x rohkem kui inimese enda 
keharakke – oleme ise ka ökosüsteemid!



Mis on säästev areng?

Sotsiaalne heaolu 
– arengu siht

Majandustegevus 
– arengu vahend

Looduskeskkond – 
arengu baas

Kultuurilise
d 

väärtused 
ja 
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d

PIDEVAS 
MUUTUMISES!

SEE ON 
ISIKLIK!



Mis tähendab olla inimene?

(Max-Neef 1987; „All we need“ 2007)
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Väärtuste tüübid
1) Spirituaalsus (spirituality) – otsida spirituaalset või religioosset arusaamist
2) Kogukonnatunne (community) – maailma parandamine läbi aktiivse tegevuse
3) Kuuluvus (affiliation) - head suhted pere ja sõpradega
4) Enese aktsepteerimine (self-acceptance) – tunda end võimeka ja iseseisvana
5) Füüsiline tervis (physical health)  – olla terve ja haigustest vaba
6) Turvalisus (safety) – tagada kehaline puutumatus ja turvalisus
7) Hedonism (hedonism) – kogeda palju meelelisi naudinguid
8) Rahaline edu (financial success) – olla rikas ning materiaalselt edukas
9) Kuvand (image) – füüsiliselt hea väljanägemine (keha ja riietus)
10)Populaarsus (popularity) – olla kuulus, tuntud ja imetletud
11)Ühtivus, sarnasus (conformity)  – teiste inimeste hulka sobimine



Väärtuste kaart



Mis tähendab olla inimene?

• Oleme sotsiaalsed ja emotsionaalsed, mitte ratsionaalsed 
olendid!

• Me ei taha fakte, vaid lugusid ja suhestumist
• Mis väärtused meid ümbritsevad?
• Anname materiaalsetele asjadele emotsioonalseid ja 

sotsiaalseid tähendusi
• Meie evolutsiooniline taust ei toeta säästlikkust
• Endast-suuremad probleemid
• Meil ei ole väljaarenenud vaistlikku reaktsiooni „häguste“ 

ohtude vastu (nt pestitsiidi-jäägid toidus)
• Ressursside piiratus vs iseenda piiramine
• Kaks pinget:

– Isekus vs omakasupüüdmatus
– Avatus muutusele vs säilitamine



Hariduse olemuse muutus
• Tõe ja usalduse tähenduse muutus – teaduslikud faktid on vaid üks 

arvamus
• Infotulv, virtuaalne ühendatus, kiirus – pinnapealsus
• Keerulisus ja teadmatus

-> Haridus pole faktilised teadmised
-> Õppimine toime tulema muutuva, teadmata tulevikuga

• Ilma eetiliste ja sotsiaalsete seosteta võivad teadmised ja 
oskused muuta inimesed vaid efektiivsemateks looduse hävitajateks

• Väljakutse haridussektorile - muutuda teadmistejagajast 
kompetentside ja väärtuste kujundajaks

• Keskkonnahariduse asemel vastutustundlikuks kodanikuks õppimine



Tuleviku haridus?
• Mitte ainult mida õpetatakse, vaid ka kuidas õpetatakse
• Haridus pole enam kirjaoskus, vaid võime juurde õppida ja 

ümberõppida
• Mitte vasak või parem ajupool, vaid avatud või suletud mõtlemine
• Loovuse roll (-> disain)
• Enesekontrolli oskus?

• Integreeriv – mitte ainult ökoloogia ja keskkond, mitte
ainult olevik, mitte ainult kohalik, mitte ainult inimesed
• Kriitiline – praeguse elustiili ja süsteemide vajalikkuse
hindamine
• Ümberkujundav – alternatiivsete eluviiside
• (nt ‘vabatahtlik lihtsus’), väärtuste ja süsteemide
uurimine, mis murravad välja praegustest mittesäästlikest
süsteemidest

                                  (Wals 2012)



Loodus on ilus, huvitav, 
kasulik!

• Tehnoloogia
– Biomimikri

• Tasuta teenuste osutaja
– Nt. mesilased

• Kliima
– Nt. murukatused

• Kosmeetika
• Meditsiin

– Ravimid, teraapia, uuringud
• Puhkus, sport
• Inspiratsioon



Positiivne emotsioon

Kõige aluseks on isiklik seotus





Lugude jutustamine

• Oleme lugudest ümbritsetud
• Me ei taha fakte, vaid emotsioone, luua seost 

kuulduga



Kust tuleb meie toit?



Kuhu lähevad meie asjad?



Kodutööd

• Toodete keskkonnamõjud
• Jagage gruppides muljeid, mis infot leidsite, lisaks

– Kas infot oli kerge/raske leida, kust seda 
võimalik leida oli?

– Kuivõrd kindel olite saadud info kvaliteedis?
– Kas oli üllatusi toote keskkonnamõjudes?

• Grupi-arutelu kokkuvõtted





https://www.youtube.com/watch?
v=vu3WuTlkips



Kuidas muuta käitumist?

• Mida me ostame
• Mida endast maha jätame
• Kuidas oma ümbrusega käitume



Tarbija vs kodanik?
• Tarbijalik käitumine ei piirdu vaid ostmis-

käitumisega
● Soodustab teenuse osutaja – teenuse pakkuja suhet ka teistes 

eluvaldkondades (riigivalitsemine, haridus, vabatahtlik töö...)

• Mitte ainult targad tarbijad, vaid ka aktiivsed 
kodanikud!



Vaimse tervise 5 „puu- ja juurvilja“

• Mis on need lihtsad igapäevategevused, et hoida end õnneliku 
ja stressivabana?

• Mitte keelata hüvesid, vaid leida alternatiivid tarbija-kesksele 
käitumisele.

• Positiivne psühholoogia(Martin Seligman) – tähenduslikud 
tegevused teevad meid õnnelikumaks
-> Vähem-materiaalne ühiskond on õnnelikum
(new economics foundation 2008)



Lisalugemist

• „Common Cause“ report, WWF-UK
http://assets.wwf.org.uk/downloads/common_cause_report.pdf

• Niki Harre „Psychology for a Better 
World“

http://www.psych.auckland.ac.nz/uoa/home/about/our-
staff/academic-staff/niki-harre/psychologyforabetterworld



Aitäh!
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