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

Kui ma üheksa-aastase tüdrukuna kuulutasin, et soovin maailma muuta, naerdi mind välja.
Lause, mida ütlesin, olevat olnud naiivne ja lapsik. Täiskasvanud teavad ju paremini –
maailma ei saa muuta, peab muutma vaid oma elu, hankima endale lapsed, mehe, töö ja
elukoha. Aega tuleb veeta nendega, keda armastad. Isiklik õnn on elu eesmärk. Telerist nähtud
loodusõnnetuste, massimõrvade, näljahädade ja teiste taoliste sündmuste pärast pole tarvis
üleliia masenduda – see ei toimu ju koduses Eestis ning meie lähedastega, vaid kusagil
kaugel. Küll nemad ise oma asjad korda saavad!

Taolised mõttemallid on laialdaselt levinud, lisaks arvatakse ka näiteks seda, et oleme
keskkonnasäästlik rahvas, sest meil on kunagi olnud „Teeme ära“ aktsioon ning elame
küllaltki säästlikult, sest kustutame kodust lahkudes kõik tuled – raha peab säästma!

Kuid... nii paraku pole. Tsiteerin siinkohal ökoloogilise jalajälje kalkulaatorit: 

„Et viljeleda jätkusuutlikku eluviisi, ei tohiks Maa ligi 6,9 miljardi elaniku keskmine
ökojalajälg ületada 1,8 globaalhektarit aastas. Eesti elaniku keskmine ökojalajälg oli aga
2007. aastal (viimased arvutatud andmed) 7,9 gha/in a. See tähendab, et me elame globaalses
mõõtmes vastutustundetult ja tulevaste põlvede võimaluste arvelt. Kui kõik elaksid nii nagu
meie, oleks meie tarbimisharjumuste jätkusuutlikuks katmiseks vaja üle nelja maakera!“
(http://jalajalg.positium.ee/)

Sellest järeldub, et peame oma harjumusi muutma. Kuidas liikuda jätkusuutlikuma maailma
poole, kui paljud inimesed ei oma teadmisi isegi antud mõiste tähendusest?

Elades kapitalistlikus ja tulemuslikkusele orienteeritud ühiskonnas, võib lähtuda mõiste
„jätkusuutlik areng“ defineerimisel Maailmapanga määratlusest, mille põhimõtteks on, et
kapitali erivormide (kapital, looduskapital ja inimkapital) väärtus ei tohi kahaneda. 

Taoline definitsioon on üsna kokkuvõtlik, kuid vahest peaks lisama teatud sotsiaalse mõõtme
ehk õigluse. Iga inimene peaks saama endale lubada elu, mis on kooskõlas ÜRO inimõiguste
ülddeklaratsiooniga. Kuid hetkel on ka see paljude inimeste jaoks vaid unistus, mis on
teostumatu juba elukohariigi seadusandluse tõttu. Veelgi enam, nendes riikides peab suur osa
elanikest seda traditsioonilist õigussüsteemi õiglaseks. Kuid mida tähendab siis termin
„õiglane“, kui see on iga inimese jaoks erinev? Soovides õiglasemat maailma, soovime
midagi, mis vastab ainult teatud grupi või indiviidi kujutusele õiglusest.

Riikides, kus lähtutakse šariaadiseadusest, peetakse laialdaselt õiglaseks muuhulgas kividega
surnuksloopimist ja meeste domineerimist naiste üle. See on kultuuriline erinevus, mis tuleb
kaotada. Samas peaks erinevaid kultuure ja kultuurilisi erisusi justkui säilitama. Ka kultuurid
on ju rikkus. Ilmselt aga nõustutakse vähemalt läänemaades seisukohaga, et teatud
traditsioonid peavad muutuma igandiks ja kaduma. Iseasi, kuidas seda saavutada. Tundub, et
see on „mäng“ valitsuste tasandil, mis hõlmab erinevaid ressursse ja sõltub liiga rohketest
faktoritest, mida tavakodanik esmapilgul hoomatagi ei suuda.

See, lisaks veel teadmatus ning vahest isegi hirm uue ja tundmatu kultuuri ees, viivad nii
noorte kui vanemate inimeste mõtted teistele radadele. Kusagile kaugele abistama minna pole
mõtet ning kui, siis vaid reisielamuste pärast. 

Kuid ka Eesti enda supiköökidesse toitu jagada tahtvatest inimestest ei moodustu ukse taha
järjekorda. Põhjuseid on loomulikult erinevaid, kuid põhiline neist on mugandumine ja
arvamus, et „küll teised teevad“. Samal põhjusel ei minda näiteks verd andma, sest on hirmus



ja ebamugav, kuna verd võetakse sadu milliliitreid, otse veenist ja kanüüli kaudu. Fairtrade
tooteid ei osteta, sest need on kallid ja äkki maitsevad veel halvastigi (ollakse harjunud
kunstlike lõhna- ja maitsetugevdajatega ning usaldatakse massidele mõeldud tooteid, tekkinud
on truudus teatud brändidele).

Kuidas üldse saab indiviid, üks inimolend ligemale seitsmest miljardist, muuta maailma? Kui
tihti oleme näinud situatsioone, kus inimesed alluvad keskkonda ja kaasinimesi kahjustavale
grupikäitumisele, oma süütunnet trafaretse mõtte „see ei muuda laiemas plaanis niikuinii
midagi“ taha varjates? Arvatavasti oleme samuti mõnikord niiviisi talitanud.

Ometi leidub neid, kes on nii teiste inimeste aitamise kui ka keskkonnast hoolimise võtnud
oma südameasjaks. Ostes ökotooteid ja osaledes aktiivselt mõne mittetulundusühingu
tegevuses, on nad eeskujuks meie ühiskonnale. Samas tekib küsimus, kas midagi on
muutunud. Saame ju endiselt igal hommikul Postimeest avades teada, et kusagil on kas
lõhkeseadeldis plahvatanud, korraldatud streik juhtimaks tähelepanu halbadele
töötingimustele või avastatud järjekordne poolsurnud pagulasi täis konteiner.

Mis on veelgi murettekitavam – paljudele kodanikele pakub enam huvi meelelahutuslike
uudiste lugemine, kui tutvumine pagulaste olukorraga. Kummastavaks pean ka reaktsiooni
ühele kampaaniale, mis oli suunatud laiemale avalikkusele, teadvustamaks mõiste „pagulane“
tähendust. Seda enam, et ka meie endi rahvus on kokku puutunud paguluses viibimisega
(eelkõige Nõukogude okupatsioonide ajal) ja kogemus sellest polnud kindlasti  meeldiv.
Ometi on nii arvamuslugusid ning kommentaare lugedes kui ka tuttavatega vesteldes selge, et
pagulane võrdub head äraelamist otsima tulnud ning olematuid kombeid omava, tavaliselt
islamiusust isikuga, kes töötada ei soovi, kuid samas tahab nautida riigi poolt pakutavaid
hüvesid. 

Loomulikult on ka viimasena nimetatud majandusmigrante, kes pagulase mõiste taha
varjuvad. Nende kindlakstegemine võib tihtipeale ka üsna lihtne ülesanne olla – Süüriast
Suurbritanniasse või ka Eestisse tulnud isikutel avanenuks suure tõenäosusega võimalus
taotleda varjupaika lähemalt kui tuhandete kilomeetrite tagant.

Samas tasuks ikkagi vältida kergete hinnangute andmist. Me kõik saaksime muuta maailma
õiglasemaks, mitte alludes stereotüüpidele ja nähes pealispinnast kaugemale. Kuid meis peab
selleks olema piisavalt uudishimulikkust. Iga inimene saab seda iseendas tekitada. Nii ka
mina. Läksin 2014. aasta suvel kaheks kuuks vabatahtlikuks Moldovasse, ühte ÜRO
Pagulasameti partnerorganisatsiooni. Seal puutusin palju kokku pagulastega nii Süüriast kui
ka näiteks Kasahstanist, Ukrainast ja Eritreast. Taipasin lisaks kõigele muule, et ka üks
inimene ühe keskmise suurusega organisatsiooni juhina saab teiste eludes vägagi palju muuta
ning alati ei pea see väjenduma materiaalse abina.

Sain aru, et kui on soov midagi luua ja arendada, peab endas leidma liidriomadused ning
asutada tuleb mittetulundusühing. Vaja läheb ka hea annus veenmis- ja analüüsioskust,
empaatiavõimet, natukene rahalisi ressursse ja kindlasti aega, et kõike enda jaoks lahti
mõtestada ning ise vestelda inimestega, kellele MTÜ tegevus suunatud on. Kaasa aitaks ka
kontaktid valitsuse esindajatega ning tutvused „kõrgetel kohtadel“.

Vaja on pühendumist, kümneid aastaid kestvat katkematut tööd, mille eeliseks on
multikultuursus ja vabadus rutiinist – MTÜ juhatamine pakub kindlasti palju väljakutseid.
Taoline karjäär avardab silmaringi ja tõstab enesehinnangut. Pole palju ameteid, mis otseselt
mõjutaksid inimeste heaolu, mitte ainult nende, keda aidatakse, vaid ka nende, kes ise aitavad.



Tõstes inimeste teadlikkust ja kummutades sissejuurdunud müüte, on võimalik ka üksikisikul
olla maailma arengule kaasaaitaja. Omades kontot populaarses suhtlusvõrgustikus Facebook,
tean, et info liigub seal äärmiselt kiiresti. Teabe levik on korraldatud lihtsalt ning sellega
tutvujad on informatsioonist enam huvitatud, sest jagajaks on tuttav inimene. Sageli jagatakse
sõprade antud artikelid, linke ja fotosid ka teiste oma sõpradega. Sotsiaalmeedial võiks olla
maailma muutmisel suur roll. Kõik võivad infot jagades aidata, igaüks ei pea olema
keskkonna- või muu taolise organisatsiooni töötaja.

Kuid kas vaid teabe levitamisest piisab? Teha üks sõrmeliigutus ja tunda end heategijana?
Kahtlen selles. 

Vaatasin hiljuti kinos Sõprus dokumentaalfilmi „Õngenööri otsas“, mille peamiseks mõtteks
on, et kui me samas tempos kalastamist jätkame, oleme varsti vabanenud paljudest
kalaliikidest ning kuna kõik on looduses omavahel seotud, siis omab ka suuremahuline
kalapüük valusaid tagajärgi. 

Soovin, et see film oleks ka näiteks Solaris Kino ja Coca-Cola Plaza mängukavas. Kuid seda
ei juhtu, sest inimesed ei sooviks antud filmi näha ning seetõttu saaksid need kinod vaid
kahjumit. Kes viiks oma lapsed või kallima seda filmi vaatama? Mugavam on ju vaadata ja
kogeda ekraanilt erinevate arvutiprogrammidega Lääne iluideaalile vastavaks tehtud inimesi
ja suuri, muinasjutulisi tundeid.

Mugavus on inimkonda iseloomustav termin. Püüdleme mugava ja turvalise elu poole.
Paradoksaalsel kombel aga armastame ka sõdu pidada. Võitleme just üksteisega, mitte ühiselt
meie kõigi hüvanguks. Sõjast võtavad osa ka tavainimesed ning see muudab nende käitumist
ja mõtlemist. Kui ka valitsuse tasandil tehakse koostööd teiste riikidega, on see
väikesemahuline ning ei hõlma endas niivõrd palju tavakodanikele mõeldud ülesandeid. Kuid
mis oleks, kui sõdade ja konfliktide asemel mobiliseeritaks meid hoopis keskkonna kaitsele?

Tõenäoliselt nii juhtubki, kuid siis võib juba liiga hilja olla. Üksikisikud peavad juba hetkel
enam panustama nii looduskeskkonda kui ka endast halvemal järjel olevate inimeste
elukvaliteedi parandamisse. Pealegi, juba ammu kasutusel olevad fraasid „Aidates teisi, aitad
iseennast“ ning „Heategu tuleb ringiga tagasi“, kehtivad ka 21. sajandi ühiskonnas. Teisi
aidates tekib soe tunne ja lisaks tõuseb ka enesehinnang. Endale peaks eesmärgiks võtma
vähemalt ühe heateo tegemine päevas. Kindlasti võiks liituda ka mõne vabatahtliku
tegevusega. Lõppude lõpuks pole tegemist ainult andmise, vaid ka saamisega, näiteks uute
sõprade leidmisega.

Tänapäeval on äärmiselt palju võimalusi aitamiseks. Saab teha annetusi nii lähedalasuvale
mittetulundusühingule kui ka tuhandeid kilomeetreid eemal asuvale organisatsioonile. Saab
minna vabatahtlikuks kas kodu ligidale või kaugele, muuhulgas on tihti võimalik endale ise
tööaega valida. Informatsiooni levitamine on tänapäeval lihtsam, kui kunagi varem.

Igaüks peaks oma tarbimisharjumusi jätkusuutlikumaks muutma. Kuigi arvestades Eesti
palgataset, pole mitte kõigil realistlik vaid ökotoodetest ja õiglase kaubanduse produktidest
toitumine, aga juba väike muutus toidulaual loeb. Loomulikult oleks hea ka endale ise toitu
kasvatada, kuid see pole meie urbaniseerunud ühiskonnas väga võimalik. Kindlasti aga on
võimalik (ja majanduslikult kasulik) meie igapäevaste ressursside säästlik kasutamine ja
ohtlike jäätmete viimine selleks ettenähtud kogumispunktidesse. Neid tegevusi on veel ja
veel. Kuid kõige tähtsam on suhtumine. Kui keegi küsib, kuidas oleks võimalik maailma
muuta, vastaksin talle, et kõigepealt on vaja uskuda sellesse, et maailma on võimalik muuta.



Ümbritseva suhtes tuleb olla uudishimulik ja avatud. Probleemidesse ei tohi suhtuda
ükskõikselt ning aitama peab sisemisest vajadusest. 

Kui eksisteerib tõeline tahe aidata, siis on alati olemas võimalusi aitamiseks.

Kirsti Viljamaa


