
Mida mina saan teha, et maailm oleks jätkusuutlikum ja õiglasem?

Mida vanemaks sirgun, seda tumedamates toonides kujutan ette meie planeedi tulevikku.

Omamoodi tunnen isegi kergendust, et oma ilmavalguse nägemisega veel 20. sajandisse - tõsi,

küll üsna lõpusirgele, ent siiski! - mahtusin. Jõuan oma elu täpselt enne ära elada, kui elu siin

päris hulluks kisub! Tõesõna, kogu informatsioon, mis on minuni jõudnud ühiskonnaõpetuse

tunnist ja meediaväljaannetest, paneb mind tuleviku suhtes suisa kabuhirmu tundma.

Nagu ma vananemist niigi paaniliselt ei kardaks! Saan isegi aru, et mõistet “vananemine” ei ole

võimalik ühe kaheksateistkümneaastase suust eriti tõsiselt võtta, ent sellegipoolest ei julge ma

mõeldagi päevale, mil kolmkümmend - mis kolmkümmend, kakskümmend! - peaksin saama. Seda

sünnipäeva näen vaimusilmas kui piletit kiirrongile, mis viib mu jaama nimega

“kaheksakümmend” veel enne, kui silmigi pilgutada jõuan. 

Tegelikult mõistan muidugi, et kogen-kõik-ilusa-ruttu-ruttu-ära-ja-suren-enne-tagajärgede-eest-

vastutamist-stiilis suhtumine kuhugi ei kõlba. Viimasel ajal pööran üha rohkem tähelepanu

küsimusele, mida jätkusuutlikkuse tagamiseks teha saan. Paraku pole konkreetne tegutsemine

sugugi nõnda kerge kui pelk mõtete mõlgutamine. Hea küll, ma sorteerin prügi, ehkki olen

kuulnud ja lugenud väljahüüde, kuidas see end tegelikult ära ei tasu, sest prügimäel kallatakse

kõik kokku igal juhul. Samuti ei poolda ma meeletut kilekotikultuuri, mis meie ühiskonnas

laineid lööb. Muidugi ei soojenda ma ka oma keldris sepitsetud ultravõimsa puhuriga kliimat ega

tekita atmosfääri tahtlikult osooniauke, kuid sellegipoolest olen mõlema protsessiga tahtmatult

seotud. Sõidan ju minagi autoga ja tarbin keskkonda reostavates vabrikutes valmistatud tooteid…

Mõistnud oma negatiivset mõju meie planeedile, tahan muidugi midagi rohkemat ära teha kui

pelgalt prügi sorteerida!

Idee number üks: Kogun tuntust ja kandideerin Riigikokku, hiljem sean sammud Valitsusse ja

edasi Euroopa Parlamenti, kust tõusen mingeid teid pidi juba ülemaailmseks liidriks, kes

propageerib maakera jätkusuutlikkust, kogudes makse juukselakkide kasutamise eest. Muidugi



peaksid kõik inimesed iga kolme kuu tagant täiendama vihmametsasid ühe puu võrra ja oma

bensiini või diislit imevad monstrumid elektriautode vastu välja vahetama.

Idee number kaks: Keskendun pigem sotsiaalsele jätkusuutlikkusele ja üleüldise õigluse

suurendamisele. Alustan juuraõpinguid, tõusen riigikohtuniku kohale ja pürgin sealt edasi

Riigikohtu esimeheks, kust tõusen mingeid teid pidi juba ülemaailmseks liidriks, kes propageerib

tolerantsust ja võrdsust, taunides kõiki kodanikke, kes teisi rassiliste, usuliste või sooliste

näitajate tõttu alandavad. 

Olen enam kui kindel, et radikaalset ainuvalitsejat minust siiski ei saa. Kui saakski, kukutataks

mind õige pea ametipukilt. Minu kahest plaanist hõngub selgelt ühe äärmiselt suure vea lõhna:

need röövivad inimestelt igasuguse vabaduse ise otsuseid langetada. “Lihtinimesena” muutuksin

mina kindlasti trotslikuks, kui mulle tolerantsust sunniviisiliselt peale surutaks, mõjugu see

ühiskonnale suuremas pildis kuitahes hästi. Ka ajaloost võime tuua näiteid, kuidas millegi

keelamine või just kohustuslikuks muutmine soovitud tulemusele hoopis vastupidiselt mõjunud

on. Miks muidu oli nõukogude ajal läänest tasakesi immitsev kultuur meie rahva hulgas nõnda

populaarne? Vaevalt oleksid pikad juuksed meeste seas nõnda ihaldusväärseks muutunud, kui

võimuorganid neid maha poleks laitnud!

Nõukogude Liidu ideel endal pole minu arvates häda midagi, suisa vastupidi! See kõlab päris

mõistlikult. Kindlasti paremini kui kapitalistliku ühiskonna idee, mis soosib rikaste rikastumist ja

vaeste laostumist. Ometi ei tasu mind kohe kommunistiks tembeldada - kommunismi teostuse

laidan valjuhäälselt maha. Mis seal siis valesti läks (lisaks karmikäelisele poliitikale,

küüditamistele, Stalini ja Lenini ülistamisele, eluks vajalike ressursside defitsiidile ja eestluse

taunimisele)? Miks ei tulnud inimesed toime ühiskonnas, kus nad idee kohaselt olid kõik

võrdsed? Usun, et mingil määral on põimitud meie geneetilisse koodi püüe ametipukil tõusta -

kellel rohkem, kellel vähem. Nimetagem seda ambitsiooniks. Kommunism välistab selle aga

täielikult, sest premeerib nii virku kui ka laisku samamoodi, pakkumata virkadele võimalusi

enese täiendamiseks ja arenemiseks. Mõtleme nõnda: milline näeks välja elu koolis, kus kõik

õpilased saaksid ainult neljasid? Kas tragidel õpilastel, kes tegelikult vääriksid viisi, jätkuks

visadust palju vaeva näha või lööksid nad sellele käega, teades, et üle nelja ei saaks nad mingi



hinna eest? Ja teiselt poolt: kas laisad õpilased üleüldse vaevuksid õpikut avama, teades, et neid

ei ohusta koolist väljakukkumine ning et alla nelja ei saaks nad nagunii? Minu hinnangul toimib

kommunism samamoodi: vahet ei ole, kas inimene teeb hoolsalt tööd või mitte, sest tasu on

mõlemal puhul samasugune. 

Niisiis, nagu juba öeldud, ainuvalitsejat minust ei saa. Ometigi peab olema veel mingi viis, mida

saaksin rakendada ühiskonna jätkusuutlikkuse tagamiseks! Midagi peale prügi sorteerimise,

mõistagi. Ilmselt tasub kohe maha matta mõtted, mis hõlmavad ülemaailmset jätkusuutlikkust, ja

keskenduda puhtalt Eesti mastaabile. Mida saaksime eestlastena siin ära teha, et eestlus püsima

jääks? Tõenäoliselt ei tule esimesena pähe kargavad vastused kellelegi üllatusena: iibe tõstmine

(vähemalt 2,2 last naise kohta!), puhta emakeele hoidmine, laulupidude traditsiooni jätkamine…

Mind kõnetab aga kõige rohkem hoopis mu vanaema lausutud mõte, mille kohaselt tuleb

eestlastesse süstida hoopistükkis rohkem armastust oma isamaa vastu.

Minu vanaema kui paandunud patrioot ja ühtlasi emakeeleõpetaja on alati sisendanud oma

õpilastesse aukartust isamaa ees. Tean, et ENSV ajajärgul tekkis tal seetõttu vahel ka probleeme.

Nii kummaline kui see ka poleks, tuli neid ette pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumistki. Kord

küsis temalt tundi inspekteerinud ametnik, miks ta õpilaste meeli “selle armastuse teemaga”

segab. “Õpilastesse on hoopistükkis tarvis viha süstida,” leidis ta, “viha Venemaa ja kõigi

potensiaalsete vaenlaste vastu, et tagada kriisiolukorras meie riigi turvalisus!” Vanaema vastus

(mida ma - tõsi küll - alles hiljem kuulsin) on mind kummitama jäänud: “Vihaga ei ehitata

kunagi midagi. Viha pärast inimene sõtta ei lähe, ikka ainult armastuse.”

Just armastusest ja aukartusest jääb meie ühiskonnas tänapäeval vajaka. Mis jätkusuutlikkusest

me räägime, kui pole midagi, mida eestlane peaks vajalikuks jätkata! Võiks arvata, et

laulupidude traditsioon aitab selles osas kaasa, kuid mina vaidlen sellele küsimusele veidi vastu:

kes on niigi patrioot, tunneb väljakul härdust ja meeleliigutust, kes mitte, lehvitab hoogsalt oma

sinimustvalget lippu, teeb lainet ja nädal aega hiljem kurdab taas kehva elujärje üle. 

Oma igapäevaelus suhtlen mõlema poole esindajatega: nii nendega, kes Eestit hoiavad ja

armastavad kui ka nendega, keda siin miski kinni ei hoia. Viimaste argumente on väga huvitav



kuulata. Mu lähedane tuttav käis välja teooria, miks järgmise sõja puhkedes keegi Eesti eest välja

ei astuks: oleme kaotanud oma sideme maaga. Kui veel sada aastat tagasi sõltus inimese elu

suuresti maalapist, millest ta polnud valmis loobuma, ei valmista tänapäeval inimesele suurt

emotsionaalset raskust Annelinna või Lasnamäe korterist lahkumine ja välismaale siirdumine.

Kindlasti on tema jutus omajagu tõtt: tänapäeval tuleb inimene ilma oma maatükitagi

suurepäraselt toime. Ometi ei taha ma hetkekski uskuda, et maalapp oli 1918. aastal ainus

põhjus, miks koolipoisid Vabadussõtta tormasid! Kindlasti mängis see olulist rolli, ent pidi olema

veel see salapärane miski, nimetagem seda näiteks isamaa-armastuseks, mis võitlusesse tõukas.

Olen üsna kindel, et tänapäeva inimestestki pole see kadunud, sellega tasub vaid veidi vaeva

näha.

Mida mina selle miski õhutamiseks teha saan?

Idee number üks: Hakkan üle-Eestiliseks arvamusliidriks, kes kukutab senise riigikorra ja

haarab võimu enda ohjeisse, muutes hernesupi kõigile kohustuslikuks kolmapäevaseks

lõunasöögiks. Muidugi laseksin igal argipäeval kella neljast viieni kõigist raadiokanaleist vaid

isamaalisi laule ning viskaksin kõigisse aedadesse rukkililleseemneid. 

Idee number kaks: Elan ise oma sõnade kohaselt ja pakun sellega teistele eeskuju.

Arvatavasti ei tule kaua nuputada, kumba käitumisviisi mina pooldan. Nagu juba öeldud, ei mõju

millegi sundimine, olgu selleks kas või patriotism, kunagi hästi. Jällegi: mina “lihtinimesena” ei

tahaks igal kolmapäeval seda neetud hernesuppi lürpida! Tõtt-öelda ma suisa jälestan hernesuppi,

olgu ta pealegi meie rahvusliku identiteedi üks tunnusjoontest. Ühtlasi pole minu eesmärgiks

kedagi sunniviisiliselt oma isamaad armastama panna. Kui ühel päeval ei peaks enam tõesti

kedagi leiduma, kes Eestit kalliks peaks, surgu Eesti siis pealegi välja! Ega kunstlik-kramplik

kinnihoidmine parem mõte ei ole. Ometi ei usu ma hetkekski, et nõnda läheb: isamaa-

armastajaid leidub praegust ühiskonnapilti vaadates küll!

Samamoodi usun, et meil ei tule puudust planeedist Maa hoolijaist. Arvan, et kuniks leidub

inimesi, kes meie koduplaneeti austavad, jääb see ka tulevastele põlvedele püsima!



Võib-olla jätsin ennist mulje, et ühiskonna kestvuse tagamiseks tuleb sooritada üksnes suuri

tegusid ning et seesamune vaene prügisorteerimine midagi väärt ei ole. Vale puha! Kelle jaoks

me seda jätkusuutlikkust taotleme, kui ise oma prügi sisse uppume! Või kui päikese käes

ühtlaseks viskoosseks massiks sulame või viimase hapnikku tootva puu langetame! Tõenäosus

saada juhtivaks arvamusliidriks on mõni üksik inimene seitsme miljardi kohta. See ei tähenda, et

üksnes see valituks osutunud kodanik koos paari teisega meie planeedi säilimise nimel vaeva

peab nägema! Tegelikult on ülejäänud seitsme miljardi inimese käitumisharjumused kordades

suurema kaaluga, rabelegu arvamusliidrid ja ainuvalitsejad palju tahes. Seega sorteerigem prügi

tulevatel aastatelgi, ehkki see võib näida mõttetuna! Taunigem edaspidigi massilist

kilekotikultuuri! Ja taeva päralt: ärgem soojendagem meie kliimat oma keldris sepitsetud

ultravõimsate puhuritega!

Maris Pedaja


