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Tere! Mina olen Severn Suzuki ja räägin E.C.O. – Laste 
Keskkonnakaitseorganisatsiooni nimel. 
 
Oleme grupp Kanadast pärit 12- ja 13-aastaseid, kes üritavad muutusi luua: Vanessa 
Suttie, Morgan Geisler, Michelle Quigg ja mina. Kogusime ise raha, et sõita siia, 6000 
miili kaugusele selleks, et teile täiskasvanutele öelda, et peate oma viise muutma. 
Siiatulekuks ei ole mul peidetud eesmärke. Ma võitlen oma tuleviku nimel. Oma 
tuleviku kaotamine ei ole nagu valimiste või paari punkti kaotamine börsil. Mina olen 
siin, et rääkida kõikide tulevaste põlvkondade nimel. 
Olen siin, et rääkida nälgivate laste nimel üle kogu maailma, kelle nuttu ei kuulda. 
Olen siin, et rääkida lugematute loomade nimel, kes surevad, kuna neil pole enam 
kohta, kuhu minna. Me ei saa lubada endile seda, et meid ei kuulda. 
Ma ei julge enam päikese kätte minna, sest osoonikihis on augud. Ma kardan õhku 
hingata sest ma ei tea, mis kemikaale selles leidub. 
Käisin varem pidevalt oma isaga Vancouveris kalastamas, kuni paar aastat tagasi 
avastasime, et kalad põevad erinevaid vähitüüpe. Nüüd kuuleme, et iga päev sureb 
mõni looma- ja taimeliik välja – kaob igaveseks. 
Olen unistanud, et näen elus suuri metsikute loomade karju, džungleid ja 
vihmametsi, mis on linde ja liblikaid täis, kuid kahtlen, kas need minu laste jaoks 
enam eksisteerivadki. 
Kas teie pidite selliste väikeste asjade pärast muretsema, kui olite minu vanused? 
Kõik see toimub meie endi silme all ja ometigi käitume, nagu meil on lõputult aega ja 
kõik lahendused olemas. Ma olen oma pere ainus laps ja mul ei ole kõiki lahendusi, 
aga ma tahan, et te mõistaksite, et ka teil need puuduvad! 
 
• Te ei tea, kuidas parandada aukusid osoonikihis. 
• Te ei tea, kuidas surnud voolusängi lõhesid tagasi tuua. 
• Te ei tea, kuidas tuua tagasi väljasurnud loomi. 
• Te ei suuda taastada metsi kohtades, mis nüüdseks on kõrbeks muutunud. 
 
Kui te ei tea, kuidas asju parandada, siis palun lõpetage nende lõhkumine! 
 
Siin võite olla oma valitsuste delegaadid, ärimehed, korraldajad, reporterid või 
poliitikud – tegelikult olete te aga emad, isad, õed ja vennad, tädid ja onud – ning 
kõik te olete kellegi lapsed. 
Mina olen ainus laps, aga siiski tean, et oleme kõik osa ühest perekonnast, viis 
miljardit tugevat, tegelikult lausa 30 miljonit tugevat liiki ning me kõik jagame sama 
õhku, vett ja pinnast – piirid ja valitsused ei muuda seda kunagi. 
 
Ma olen ainus laps, aga siiski tean, et me oleme siin üheskoos ja peaksime 
tegutsema ühtse maailmana ühe eesmärgi nimel. 
Oma vihas ei ole ma pime ja oma hirmus ei karda ma öelda maailmale, kuidas ma 
tunnen. Minu kodumaal tekitatakse väga palju jäätmeid, me ostame ja viskame ära, 
oskame ja viskame ära, kuid abivajajatega ei jaga põhjamaad midagi. Kuigi meil on 



rohkem, kui meil vaja, kardame kaotada osa oma rikkusest, kardame jagada. 
Kanadas elame priviligeeritud elu, meil on piisavalt toitu, vett ja varjupaika – meil on 
käekellad, jalgrattad, arvutid ja televiisorid. 
Kaks päeva tagasi, siin Brasiilias, veetsime veidi aega tänavalastega ja olime 
šokeeritud. Üks lastest ütles meile: “Ma tahaksin, et oleksin rikas ja kui ma oleks, siis 
ma annaks kõigile tänavalastele süüa, riideid, ravimeid, varjupaika, armastust ja 
kiindumust.” 
Kui tänavalaps, kellel pole midagi on nõus jagama, siis miks oleme meie, kellel kõik 
olemas, ikkagi nii ahned? 
Ma ei suuda unustada, et need lapsed on minu vanused ja koht, kus sa sünnid, 
mõjutab elu väga palju, ka mina võiksin olla üks lastest, kes elab Rio favelades; mina 
võiksin olla Somaalias nälgiv laps; Lähis-Ida sõjas kannatanu või kerjus Indias. 
Ma olen ainus laps, aga tean siiski, et kui kogu raha, mis kulutatakse sõdadele 
kulutada vaesuse kaotamisele ja keskkonnalahenduste leidmisele, maailm oleks 
elamiseks üks väga tore paik! 
Koolis ja ka lasteaias õpetatakse meile maailmas käituma. Meile õpetatakse, et: 
• Teistega ei tohi kakelda, 
• Tuleb lahendusi leida, 
• Tuleb teisi austada, 
• Tuleb enda järel koristada, 
• Ei tohi teistele elusolenditele haiget teha 
• Tuleb jagada ja mitte ahne olla. 
Miks te siis ise teete kõiki neid asju, mida meil keelate teha? 
 
Ärge unustage, miks te neil konverentsidel osalete, kelle jaoks te seda teete – me 
oleme teie endi lapsed. Teie otsustate, millises maailmas me üles kasvame. 
Vanemad peaksid saama lapsi lohutada öeldes: “Kõik saab korda,” “Me anname 
endast parima” ja “See ei ole veel maailma lõpp.” Ma kardan, et enam te meile nii 
öelda ei saa. Kas me üldse oleme teie prioriteetide hulgas? Minu isa ütleb alati: “Sind 
määravad sinu teod, mitte sõnad.” 
 
Teie teod panevad mind nutma. Te, täiskasvanud, ütlete, et armastate meid. Esitan 
teile väljakutse ja palun, et teie tegevused sõnu peegeldaksid. Aitäh kuulamast. 

Severn Cullis-Suzuki on olnud aktiivne keskkonna ja ühiskondliku õigluse nimel 
võitleja juba lastaiast saadik. Ta oli kaksteist aastat vana, kui selle kõne pidas ning 
talle aplodeeriti püsti seistes.  Nüüd, 23-aastaselt on Cullis-Suzuki The SkyFish 
Project juht ning peab kõnesid koolides, ettevõtetes, paljudel konverentsidel ja 
rahvusvahelistel kohtumistel. Ta elab Vancouveris, Kanada Briti Kolumbia provintsis. 


