
Elu maakeral aastal 2050 – pärast saavutatud (või saavutamata) 

kestliku arengu eesmärke

„Liberté. Égalité. Fraternité.“ - Suurest Prantsuse revolutsioonist kõlama jäänud loosung

„Vabadus. Võrdsus. Vendlus.“ algatas lääneriikides püüdluse õiglasema ühiskonna suunal.

Seetõttu ei ole juhuslik, et ÜRO Peaassamblee poolt 1948. aastal vastuvõetud inimõiguste

ülddeklaratsiooni esimest artiklit võib pidada selle idee otseseks tõlgenduseks (1). Põhjus,

miks ÜRO hakkas tegelema arenguprojektidega, on selge - Euroopas paikneb kõigest 1/4

maailma riikidest, mis tähendab, et on veel sadu riike, kuhu tänapäeva demokraatlikele

ühiskondadele omane eluviis pole jõudnud. Selleks, et need kolm omadust jõustuksid veel

kindlakoelisemalt ja kiiremalt, on ÜRO võtnud vastu uued kestliku arengu eesmärgid, mis

hakkavad kehtima juba sellest aastast. 2012. aasta RIO+20 istumise tulemuseks oli dokument

„Tulevik, mida me soovime“, milles otsustati alates 2015. aastast hakata rakendama 17

kestliku arengu eesmärki (2). Peamiselt üritatakse leevendada näljahäda, vaesust,

tervisehädasid, kliimamuutusega kaasnevaid probleeme ja ebavõrdsust. Võimalik, et aastaks

2050 on juba suudetud mõnegi sihini jõuda, kuid tähtsam sellest on pürgimine parema

ühiskonna poole.

ÜRO poolt esitatud tulevikusihid mainivad, et esmatähtis on tervisevaldkonnas naiste tervis ja

sündimissurmade lahendamine. Päeval, mil lugeja vaatab seda esseed, sureb keskmiselt 800

naist sünnitusel või rasedusega seonduvatesse tüsistustesse, mis kinnitab, et probleem vajab

tähelepanu. Viimase 23 aasta jooksul on sünnitussurmade arv muutunud küll poole

väiksemaks (3), mis näitab, et murele leidub leevendus, kui selleks eraldada aega, raha ja

pühendumust. Eriti šokeeriv on aga endiselt see, et WHO andmetel toimuvad 1/3 sünnitustega

kaasnevatest surmadest ainult kahes riigis – Nigeerias ja Indias. Euroopas on kõigest 1/3300

tõenäosus sünnitussurmale, samal ajal on näitaja Aafrikas 1/40. On võimalik, et 2050. aastaks

väheneb sünnitussurmade arv taas 50%. Seda, milles lahendus seisneb, ei ole keeruline leida.

Rasedatest naistest umbes kolmandik sureb eelnevate haiguste tõttu – olgu selleks siis HIV,

malaaria või diabeet. Piisavate rahaliste toetustega on võimalik neid haiguseid ennetada.

Malaariavõrgu ostmiseks piisab mõnest mündist, viimaste aastate jooksul on vabatahtlike ja

annetajate abiga juba ainuüksi Sierra Leones Tony Blairi fond jõudnud kahe miljoni

abivajajani (4). HIV-i hoiaks vaka all rasedustvältivad vahendid, mida vaesed ja alaharitud

naised endale kahjuks lubada ei saa või ei oskagi endale soovida. Paraku pole paljud isegi

kursis sellise võimalusega ja selleks tuleks pöörata tähelepanu naiste harimisele. Kõik teised
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sünnitusega kaasnevad hädad juhtuvad selle käigus või esinevad hilisemate infektsioonidena,

mis on tingitud kehvast taristust ja efektiivsest arstiabi puudumisest. Vabatahtlike abiga oleks

mõeldav teha kursuseid naistele, kuidas raseduse ajal ja selle järel käituda. Raha eest saaks

lubada toimivaid ravimeid ning vajalik oleks ka korralike verevarude tagamine. Tuleb muuta

suhtumist aborti ja rasestumisvastastesse vahenditesse, et need muutuksid turvalisemateks ja

ei rikuks tervist.

Seega võib loota, et eelnevalt kirjeldatud lihtsasti lahendatavad probleemid on 2050. aastaks

leevendunud. Teisalt toob see päevakorda uue mure – näljahäda. Juhul kui rohkem lapsi ja

naisi jääb ellu, siis tõuseb ka populatsioon, mis niigi ülerahvastunud maailmas tekitab

suurema nõudluse toidu järele. 2050. aastaks ennustatakse, et Aafrika populatsioon tõuseb

kahe miljardini, mis tähendab, et praeguse põllumajanduse najal ei püsitaks elus, sest see

kataks ainult 13% kontinendi vajadustest. Näljahäda lahendamist saab alustada ainult

tasakaalukate ja pisikeste sammudega. WFP kalkulatsioonide kohaselt vajaks maailm 3,2

milljardit USA dollarit aastas, et jõuda 66 miljoni näljase kooliealise lapseni (5). Seda tundub

palju, kuid vaadates Harvardi ülikooli rahavoogu, mis on 36, 4 miljardit USA dollarit, siis

tundub, et tegu on köömnega. See annab mõtlemisainet, et see, mida läänes on natuke üle,

võib arengumaades anda tervele rahvale elamisväärsemad tingimused. 

Alles hiljaaegu tunnistasime, kuidas ALS Ice Bucket Challenge tõi miljoneid kokku nii

tavainimestelt kui ka staaridelt. Võib-olla kujuneb see järgnevatel aastakümnetel trendiks ja

abi saavad muudki projektid, sest tundub, et raha inimestel siiski on. Forbesi poolt väljastatud

lahkeimate annetajate järjestus sisaldab eesotsas küll paljusid superstaare Meryl Streepist

Taylor Swiftini, kuid tundub, et välja on jäänud just need kõige rikkamad IT-mehed ja

naftaärikad (6). Arenguruumi on järgnevateks aastateks ka staaridel – võiks kujuneda rohkem

liikumisi, mille patroonideks oleksid varakad inimesed ning sellest saaksid kasu nii abivajajad

kui ka staarid ise, kes peavad oma meeldivat mainet hoidma. Alustada tuleb ka GMO

tagajärjede uurimisega, sest siiani pole põhjapanevat negatiivset teadustööd selle kohta

koostatud. Selge on see, et kui positiivseid külgi on rohkem, siis võib sellest kujuneda

näljahäda finiš. 2050. aastaks on teadusmaailm piisavalt kaua teinud GMO-alaseid katseid

ning selle mõjud on siis juba teada. Asiaatidest riisisööjad saaksid rohkem toitaineid ja nende

tervis paraneks, kui GMO-l pole negatiivseid tagajärgi – mis praegu jääb siiski pelgalt

spekulatsiooniks.
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Veepuudus on samuti murettekitav, sest ilma selle eluallikata ei saa toimuda ka

põllumajandust ja veeta ei eksisteeri ka korralikku hügieeni. 780 miljonit inimest kannatab

joogijanu käes, mis meile võib mõjuda müstikana (7). 2050. aastaks on  ennustatud

veepuuduse kasvu ligi 20%. Juhul kui ei arendadata uusi tehnoloogiad, muutub see

masendusttekitavalt ohustavaks ka meie lastelastele. Siinkohal tuleb märgata ÜRO 17.

kestliku arengu eesmärki – peame suurendama riikidevahelist partnerlust. Eesti on siinkohal

õigel kursil, sest meile on tähtis välispoliitika ja koostöö üksustega, kes soovivad ühiselt

midagi positiivset korda saata. 2050. aastaks võiks kujuneda uudseid tudengiprojekte, millede

eesmärgiks oleks lahendada globaalseid probleeme. Sellistest koostöödest saaksime õppida,

kuidas magestada vett või mismoodi on võimalik õhuniiskusest vett toota.

Saudi Araabia on suurepärane näide sellest, kuidas puudused on enda kasuks pööratud, sest

kõrbekuivast alast on saanud jõukas paik, mis toodab 70% oma veevarudest magestades

soolast merevett. Riigis on 27 jaama, mis teevad soolasest mereveest päevas kolm miljonit m3

joogivett. Samal ajal on jaamad ka energiakeskusteks, sest riigis on nendele rajatud 200

tamme. Veest proovitakse taaskasutada lausa 40% ja suunata see põllumajandusse (8).

Hüdroenergia võib 2050. aastaks kujuneda suurimaks energiaallikaks, mille efektiivsus ja

mõju loodusele on juba tänapäeval teada. Teaduse ja tehnika arenedes võiksid rikkad

naftašeigid mujalgi Lähis-Idas sarnast ettevõtlust alustada, kuid turgu oleks Euroopaski.

Hispaania, mis on meile lähim musternäide vee magestamisest, ostab meilt küll saastekvoote,

kuid vastutasuks võiksime saada neilt kogemuse ja õpetuse selle haruldase veekäsitlusmeetodi

kohta. Läänemere soolatase on küll ilmselt liiga madal, et see kujuneks efektiivseks äriks,

kuid eestlased võivad olla tippspetsialistid, kes osutaksid oma teenuseid üle terve maakera.

Kui juba paar aastat tagasi tagati sel viisil 300 miljonile inimesele vee olemasolu, siis on

perspektiivi populariseerumisele ka 2050. aastaks. Samal ajal lahendaks see mõneti

kliimaprobleemi, mis seisneb jäämassiivides sulamises, mistõttu maailmamere tase tõuseb.

Liigsest uut ja värsket vett tootes peaks aga tase jääma normaalsele tasemele. Samuti on

lahenduseks õhuniiskusest vee tootmine ja selle müümine. Õhuniiskus on Eestis kõrge, millest

tingituna paljud taimed ei pea kliimale vastu ja kannatavad ka eestlaste liigesed. Sellest saaks

aga vett toota ja müüa riikidele, kus vesi on kullahinnaga. Vastutasuks võiksime 2050. aastal

Lähis-Idalt saada odavamat kütusehinda.

Selleks, et üldse igasugunegi areng toimuks, peab rõhku pöörama haridusele. Tuleb tugevalt

läbimõelda, mida õpetada, sest Sahara lapsel ei ole midagi teha kunstiajalooga, seevastu oleks

tal väga vaja õpetust hügieenist ja ellujäämisest. Kõige lihtsam viis juurutada õppimist ja
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õpetamist arenguriikides on koolitamine vabatahtlike poolt. Omalajal oli ka Eesti harimatuid

inimesi täis, kuid Bengt Gottfried Forselius asutas seminari, mis hakkas eestlaseid välja

õpetama. Sama on teostatav ka tänapäeval mahajäänud riikides. Tegemist on õpihimuliste

rahvastega ja nende vastuvõtlikkus on märkimisväärne. Eesti ühel kuulsaimal misjonäril

Evald Oviril oli 19. sajandil Tanganyika stabiliseerumisel Tansaanias oluline roll. Asudes

tööle Kilimanjaro lähistele misjonijaama, levitas ta luteriusku ning aitas kooli toimimisele

kaasa. Siiani on sealses kogukonnas tollaste misjonäride töö au sees ning inimesed on endiselt

haritud. See näitab, et arengumaad on võimekad, kui neile anda hea stardipositsioon ning

sellest saame me ka ise hiljem kasu. Tollal imporditi Tanganyikast kohviube ja sisalit Eestisse,

samuti oli Ovir esimene eestlane, kes õppis ära jagga keele ja uuris suahiili keelt. Sellised

kogemused rikastavad ka meie kultuuri ja haridust (9).

Sellest ajast on Eesti ja Tansaania vahel erilised suhted, sest tänapäeval üritatakse teha

koostööd IT-vallas – nimelt Eesti koolitab oma kogemuste põhjal Tansaaniat (9). Üks

suurimaid ÜRO eesmärke ongi kasvatada suhtlust ja taandada riikidevahelist ebavõrdsust.

Teiseks täidab see ka jätkusuutlikkuse teisigi eesmärke – innovatsiooni ja infrastruktuuri

arenemist. Sellistest liitudest võidavad kõik osapooled ning Forbesi andmetel ongi 2015.

aastal Eesti edu võtmeks globaalne mõtlemine (10) ning seda tuleb arendada, kuna meie

rahvas on väike, kuid ideesid on meil palju, mis võiksid maailmas müüa. Piisava juhendamise

korral võime ootamatutest kohtadest leda endale usaldusväärseid partnereid. Maailmasõja

eelsel ajal imporditi Tansaaniast küll kohviube, kuid saatsime ise vastu viinereid. Ka

tänapäeval tuleb mõelda sellele, et me ei võtaks Aafrikalt kõike head ära, vaid tegeleksime

õiglase kaubandusega ja annaksime vääriliselt ka tagasi. Aafrika ise on tegelikult võimekas

põllumajanduse üksus, kuid kaup veetakse üle maailma laiali – meie toidulauale. Seetõttu

peaksime nii meie kui ka teised rahvad järgnevate aastakümnete jooksul pöörama tähelepanu

tasakaalukale välisekspordile.

Seoses väliskaubandusega tuleb automaatselt meelde, kuidas Euroopa Liit keeldub hetkel

koostööd tegemast Venemaaga. Samas ei pöörata jätkuvalt tähelepanu miljonitele inimestele,

kes töötavad meie kasuks ebainimlikes tingimustes ja teenivad sandikopikaid. Peaksime

järgnevate aastakümnete jooksul kõikide koostööpartneritega jõudma humaansuses

kokkuleppele ja vaatama enese mugavustsoonist välja. Hiljuti ilmunud lühike sari sellest,

kuidas Norra noored läksid Kambodža tööliste eluoluga tutvuma, on murdnud paljude südame

ja pannud mõtlema meie ühiskonnale kui väärastunud paigale, kus ei nähta maailma kui

ühtset tervikut ja organismi. Dokumentaali jooksul ilmneb, et Kambodža noored on 14 aastat
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järjest õmmelnud ühte ja sama kampsuni nurgaõmblust ning nende palk on olematu, töötunnid

ebainimlikult pikad. Norra noored olid surmväsinud juba esimesel tööpäeval peale kahte

tundi, nende mõttemaailm oli kokkuvarisemas ja nad ei suutnud enam midagi peale nutmise

teha. Võiks arvata, et sealsed inimesed on ehk sellega harjunud ja ei oskagi muud soovida,

kuid kohalikud noored kinnitasid just kui ühest suust, et nad on väga õnnetud (11).

Boikoteerida sealseid tehaseid oleks võib-olla isegi veel halvem tegu, sest siis jääksid paljud

töötuks, kuid see ei keela meil teemat tõstatamast ja juhtimast tähelepanu suurte rõivabrändide

ebaeetilisele käitumisele, et aastal 2050 oleks selline ärimudel taunitav.

Ühed viimastest kestliku arengu eesmärkidest on kaitsta loodust nii nagu ta on loodud ja

aeglustada kliima soojenemist. Jättes kõrvale kõigile tuntud sarvede-nahkade ärid, esineb ka

palju saladuslikemaid viise, kuidas me ise ei või teadagi, et osaleme vihmametsade

hävitamisel. Nimelt kuulsa snäkifirma Doritose omanikfirma Pepsico soetab igal aastal 427

500 tonni palmiõli , mille tootmise käigus hävitatakse vihmametsi. Seega pelgalt reedeõhtune

snäkk sõpradega mõjutab meie ökösüsteemi ja kliimat. Tasub mõelda tasakaalukate toitumis-

ja elamisviiside peale, sest võime nendega kaitsta nii enda kui ka miljonite teiste elusolendite

tervist (12). Alati peab elus valitsema tasakaal ja teod peaksid olema mõtestatud, olgu see siis

aastal 2015 või 2050. 

Olles saavutanud inimväärsed olud ja turvalise elukeskkonna kõigile, tuleb pöörata rõhku

sellele, et tolerantsus ja humaansus leviks igal tasandil. Tuntud näitlejatar Emma Watson on

üks nendest staaridest, kes on end juba sidunud heategevusega, nimelt on ta patrooniks ühele

selle aasta suurimale projektile – HeForSHe. See ÜRO algatus propageerib soolist

võrdõiguslikkust ning tänaseks päevaks on liitunud üle 200 000 mehe, kes annavad oma

kinnituse, et nad austavad soolist võrdõiguslikkust. Kõige rohkem on liitunuid USA-st,

Suurbritanniast, Indiast, Rootsist, Kanadast, Mehhikost, Prantsusmaalt, Islandilt ja

Austraaliast (13). Selle statistika kohaselt on liikumisel Euroopaski veel palju arenguruumi,

rääkimata kolmanda maailma riikidest. Eestiski on sooline võrdõiguslikkus suureks

probleemiks, sest teatavasti on meil siinse regiooni suurim palgalõhe. Aastaks 2050 on

loodetavasti sooline diskrimineerimine sama taunitav kui on seda rassipõhine eelistamine.

Sellega seoses võivad naised saada stabiilse töö ja turvatunde. Eestist on tuua aga ka

positiivseid näiteid – emadus/isaduspuhkus ja emapalk, mis võiks laieneda kõikidesse

riikidesse, selleks peab aga kõigepealt kasvama majandus.
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ÜRO poolt kehtestatud kestliku arengu eesmärkide hulgas on ka nõue, et riigid peavad

iseseisvalt oma majandusega hakkama saama. Ilmselt ainus positiivne tagajärg Venemaa

agressioonidele on see, et Euroopa on hakanud mõtlema sellele, kuidas iseenda jõududega

energeetika vajadusi rahuldada ja olla vähemsõltuv teistest ebastabiilsetest turgudest. 2050.

aastaks võiksid Eesti ja paljud teised riigid olla saavutanud iseseisvuse majanduslikul tasandil.

Siinkohal tuleb Eestit kiita, sest meil on loodud soodsad võimalused ettevõtluse arenguks ning

hiljuti tekitati isegi ministrikoht, kes tegeleks meie riigi kaubandusküsimustega.

Arenguriikides tuleb samamoodi väärtustada ühiskonnaalgatusi.  Möödunud sügisel korraldati

vabatahtlike abiga „Teeme ära!“ Nairobi Kibera slummis, kus inimesed tulid entusiastlikult

kokku, et midagi muuta. See näitab, et inimesed soovivad areneda. Ühtlasi prooviti sellega

aidata kaasa ÜRO 12. eesmärgi täitumisele – prügi mõistlikule käsitlemisele (14). Eestlaste

algatusel loodi ka Ugandasse kohvik, kus said tööd erivajadustega noored, kes ei leidnud

endale tööturul kohta. Taoliste siirate koostööde alusel saavad kogemuse nii abivajajad kui ka

selle pakkujad, sest oskame õpitut edaspidi rakendada endagi ühiskonnas.

Arenguriikidel napib oskusi ka poliitikas, milles Euroopa on aga vanima kogemusega. Oluline

on juba noori õpetada analüütiliselt mõtlema, et nad oskaksid oma kogukonda juhtida ja

suunata. Samas on meil endil ka vaja tähelepanu pöörata siinse regiooni ebademokraatlikele

piirkondadele. Hiljuti on lisaks Venemaale hakanud muret tekitama ka Kreeka ja Ungari.

Ungaris võimulolev peaminister Viktor Orbán ja tema partei Fidesz soovisid sügisel läbi viia

internetimaksu ning kohustusliku narkotesti riigitöötajate, ajakirjanike ja kooliõpilaste hulgas.

Sellised ideed üritavad jätta meediategelastest mulje kui „süüdlastest“ ning sealse

poliitmaastiku otsused on rangelt vabadust piiravad. Euroopa Liit ei tee aga muud kui vibutab

sõrmi ning ütleb „paha laps“. Sõdasid ja kuritegelikke üksusi jagub paraku igale kontinendile.

Juba 2015. aasta algusest on 13 000 Nigeeriast pärit põgenikku suundunud vägivalla eest

Tšaadi, neist 100 abiotsijat oli lapsed, kes tulid ihuüksi (15). Rahurikkujate, vabadusevõtjate

ja õigluse tapjatele tuleb kehtestada rikkumiste korral karmid karistused, sest 21. sajandil peab

elu Maal olema ennekõike humaanne, vastasel juhul me hukutame endid sõdadesse,

rumalustesse ja valedesse otsustesse.  Kõigil peab olema õigus inimväärsele elule, vabale

valikule, elukestvale õppele ja turvalisusele. 

Kui me ei suuda 2050. aastaks tagada sõdade ja vägivalla peatumist, siis ei näe ma ka lootust,

et maailmas lõppeks näljahäda, veepuudus, kehv majandus ja haiguspuhangud. Selleks, et

kõiki ÜRO poolt kehtestatud 17 eesmärki täita, peame saavutama niivõrd paljudes

piirkondades, kui võimalik, rahu. Seda ei ole otseselt jätkusuutliku eesmärgina välja toodud,
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kuid on selge, et ilma selleta on raske jagada raha ja haridust abivajajatele, kui seda jääb

vajaka ka endil, sest kodus valitseb sõjaolukord. Lähtudes printsiibist „Vabadus. Võrdsus.

Vendlus.“ võiksime nõuda kõigilt rahvastelt ausust ja demokraatiat, ning peame peatama

ebavõrdsuse arengukoostöö läbi. Tee selleni on aeganõudev ja keeruline, kuid meil on valida

ainult halva ja veel halvema otsuse vahel. 2050. võiks kujuneda aastaks, mil näeme esimesi

küpseid vilju raskete otsuste taga.

Stina Aava
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