
Püüeldes paremuse poole

Maailm nagu me seda täna tunneme võib olla midagi kaunist või midagi võigast, sõltudes tihti

vaataja perspektiivist, kultuurilisest taustast, religioonist ning teistest oludest. Ma ei räägi igaühe

väikestest pseudoprobleemidest või pisimuredest vaid millestki suuremast. Mis on valesti

maailmas, kus 48 protsenti maailma rikkusest kuulub vaid ühele protsendile elanikkonnast? Ma

räägin rongist, mis on kihutamas kuristiku poole ning millelt oleks viimane aeg maha hüpata. Elu

on alati olnud ebaõiglane, aga ehk on seda võimalik mingil viisil vähendada? Ma räägin sellest, et

on vaja muutusi ilma milleta pole me enam kaua võimelised püsima. Vähemalt mitte sellisel

ühiskonna kujul nagu praegu. Mida küündin mina tegema, et need muutused toimuks? Kuidas

suudan mina parandada maailma, muutes igaühe elu paremaks ning maailma jätkusuutlikumaks?

Küsimus, mis on oma olemuselt retooriline, kuid mille vastust oodatakse ning veelgi enam: seda

vajatakse.

Maailma parandamiseks tuleb ikka ja alati alustada iseendast. Vajalik on muuta enda mõtteviisi,

et midagi ära teha. Noored peavad aru saama, et neile kuulub tulevik. Meie olemegi tulevik.

Järgnevad aastakümned on need, kus meie, noored, oleme inimesed, kes on võimelised midagi

muutma. Meil saab olema sõnaõigus ning võimalus ise maailma ning iseenda otsuseid langetada.

Meil ja ei kellelgi teisel. Paraku on meie hulgas palju indiviide, kes sellist mentaliteeti ei järgi

ning isegi ei ürita seda teha. Nad on ambitsioonitud ning loodavad, et keegi hea kuskil üleval

langetab nende eest otsused ja nemad saavad nautida vastutusekoorma puudumist. Nad ei püüdle

kõrgemale ega näe võimalust muuta maailma paremaks paigaks. Selliste inimeste rohkust

tõendab maailmale näiteks jaapani keeles eksisteeriv väljend „hikikomori”. Nimetatud termin

viitab inimestele, kes veedavad oma elu, väljumata kodust muuks kui vaid raha teenimiseks, et

elus püsida, töötades tihti näiteks kiirsöögikohtades ning omamata mingisuguseidki ambitsioone.

Oma vaba aja veedavad nad internetis mängides või teleprogramme jälgides. Neil puuduvad

saavutused, motivatsioon, pere ja sõbrad. Nad ei anna maailmale juurde midagi. Mida näitab

ühiskonnale asjaolu, et selline termin üldse olemas ning vajalik on? Maailma parandamiseks saan

mina omada ambitsioone, püüelda iseenda paremaks muutmise poole ning mitte olla hikikomori.

Mina saan olla parem inimene.



Maailma parandamise võtmeks on seega ise parem olemine. Parem olemiseks tuleb olla edukas.

Sellel on siiski mitu „aga”. Edu on olemas mitut liiki ning tihti erinevad need oma

kontseptsioonilt üksteisest drastiliselt. On edu, mis on ise raske vaevanägemise tulemusena

saavutatud. Võrdleksin seda ülesjõge ujumisega: see on raske ning on ebatõenäoline, et enne

kohalejõudmist ei kohta edasipüüdleja oma teel takistusi... ja siis on teist laadi edu. Edu, mis on

saavutatud teiste najalt. Lükates end teiste najalt edasi, tõukab „ujuja” teisi paratamatult tagasi.

Sellisel edul puudub suuremas mastaabis kaal ning maailmale ei anna see midagi. Ühe indiviidi

edu ei ole edu kui see on saavutatud teisi tahapoole tõugates. Sellest hoolimata ei tuleks käituda

ka vastupidiselt. Uppujat ei saa aidata end ise ohtu seades. Millegi muutmiseks või

parandamiseks tuleb omada kindlat jalgealust. Ei ole mõtet teha valel ajal vales kohas valet asja,

mis sellest, et õigusega. Just seetõttu on vajalik ka indiviidi edu, et maailma parandada. Piir

kindla jalgealuse otsimise ning teiste najalt iseenese edasitõukamise vahel on õhuke. Selle piiri

defineeribki püüdleja motivatsioon: kas ma hoolin vaid enese heaolust või on mulle oluline ka

ühiskonna järjepidev areng ning jätkusuutlikkus. Soovides olla parem, pean edasipüüdlemiseks

hoolima endast, kuid mitte olema egoist.

Hiljutistel aegadel on palju räägitud sellest, et me peaks oma järeltulijatele jätma parema

maailma. Selles kontseptis on nimetatud mõte kontekstist välja rebitud ning üldistatud ent ometi

on ka nüüd sellel siiski sügavam tagamõte. Kuidas aga seda mõttekäiku teostada? Leian, et oleks

aeg hoopis paremad järeltulijad sellele maailmale jätta, mitte vastupidi. Tähelepanu tuleb jälle ja

alati suunata noortele. Nemad on need, kes ühel päeval seda maailma juhivad ja neid tuleb

õpetada olema paremad. Ideaalne on olukord, kus ühel päeval jõuab iga õpilane kaugemale, kui

tema õpetaja iial suutis. Maailma paremaks paigaks muutmiseks, on sellesse vaja paremaid

inimesi. Igaüks peab olema oluline ning osa millestki suuremast. Üleliigseid juppe ei ole

mootorisse vaja. See ei puutu küll veel minusse, sest hetkel olen mina see noor, keda tuleks

harida ja paremaks inimeseks kasvatada, ent ühel päeval tuleb ka minul enda panus anda ning

muuta maailm seeläbi paremaks paigaks. Hetkel, mil see päev kohale jõuab, soovin ma kindel

olla, et mul on, mida maailmale jagada ning ma olen suuteline seda ka tegema.

Eelnevale toetudes olen suuteline kinnitama, et maailma parandamiseks pole vaja parandada

mitte midagi muud, kui vaid iseennast. Kuidas aga teha maailm õiglasemaks? On loomulik, et



enamik gruppidest või inimestest, kes tunnevad, et nende vastu ollakse ebaõiglased, on tihti

teatud sorti vähemus, kellest nende väikese arvukuse tõttu lihtsalt „üle sõidetakse”. Ühiskonnas

on see mingil põhjusel sellisel moel välja kujunenud ning pole raske tõmmata paralleele selle

olukorra ning looduses valitseva „tugevam jääb ellu” reegli vahel. Ometi teavad vähesed, et

selline tõlgendus on selle reegli puhul vale. Laskumata lingvistlistesse detailidesse, tuleb ära

märkida, et juba Herbert Spenceri  poolt sõnastatud algset inglisekeelset väljendit on lihtne

valesti tõlgendada. „Survival of the fittest” tuleks tõlkida pigem eestikeelsesse vormi, mis ütleks

„Ellu jääb see, kes paremini kohastub”. On aeg, et meie ühiskond õpiks kohanema. Tuues selle

nüüd tänapäeva maailmapilti, tekib küsimus: kumb nüüd kohastuma peaks, kas vähemus või

enamus? Lisades olukorrale konteksti, võib vastuvaidlematult väita, et enamus on see, kel tuleks

enda puhul midagi muuta. Mis see olema peaks? Arvan, et vastus peitub tolerantsuses. Miks ei

võiks me lihtsalt kohelda igaüht võrdselt, sõltumata näiteks nende rassist või religioonist. Miks

me peame probleemist rääkima ning meenutama, et see üldse eksisteerib? Näiteks rassism: mis

oleks kui ühel päeval lõpetaks inimkond sellest rääkimise ning räägiks pigem tolerantsusest ning

sellest, et igaüht, sõltumata nende nahavärvist, jõukusest, religioonist või eelistustest tuleb

kohelda võrdselt? Lapsed kasvaks, teades, et neil ja teise nahavärviga inimestel puudub

igasugune erinevus, nad kasvaks koheldes üksteist võrdselt. Tolerantsus ei ole võti ülimalt

võrdsete inimesteni, aga see oleks hea koht, kust alustada. Utoopiani on meil veel pikk tee minna,

aga iga samm aitab inimkonda edasi. Mina saan olla tolerantne ning seeläbi muuta maailma

õiglasemaks. Mina saan kohelda teisi võrdselt. Mina suudan kohaneda keskkonnaga ning olla

seeläbi võimeline ühiskonda jätkusuutlikumaks muutma.

On probleeme, mida saab lahendada, muutes enda suhtumist, kuid selline lihtne lahendus iga

ebaõiglusest tingitud probleemi puhul ei rakendu. Probleemid, mis on tingitud näiteks sellest, et

keegi kasutab kedagi teist nende halva olukorra tõttu ära. Mida saan mina praeguse noorena aga

sellise probleemi lahendamiseks teha? Mul ei ole veel mingisugust võimu ega kaalukat

sõnaõigust, millega ma saaks olukorda paranda. Minu sõna ei maksa veel midagi. Ometi peaks

ma pürgima õiglasema ning jätkusuutlikuma maailma poole ning käed rüpes istumine sellele

teadagi kaasa ei aita. On siiski midagi, mida mina saan teha: ma võin probleemi endale

teadvustada. Oleks rumal keerata probleemile selg ja loota, et see kaob, seda ignoreerida. Teki

alla peitu pugemisest pole kasu, maailm keerleb ikka edasi. Muidugi oleks mugav end isoleerida



läbipaistmatusse ühiskondlikku mulli. Mida ma ei tea, ei saa mulle muret tekitada. Olenemata

sellest, et kiusatus nii käituda on suur, ei tohiks inimene mõelda vaid enda heaolule. Maailma

probleemidele selja keeramine ning lootmine, et need kaovad või, et keegi teine nendega tegeleb,

oleks üheaegselt nii apaatsus kui ignorantsus: ainsad nähtused, mida ei tuleks tolereerida. Pole

vahet, milline on probleem, kui ma ei suuda veel teha muud võin ma probleemi endale vähemalt

teadvustada. Ma võin olla sellest teadlik ja ühel päeval kui mu sõnad on kaalukad võin ma need

välja öelda. Vajan vaid õiget aega ning kohta.

Maailma paremaks muutjaid on alati olnud, kuid alati on ka probleemid. Pole olemas probleemi,

millele oleks vaid üks lahendus. Alati saab paremini. Mida saab aga iga noor teha, et maailma

paremaks muuta, sõltumata oma iseloomust, valikutest, uskumustest ja kõigest muust? Ta saab

endalt küsida: "Mida mina saan teha, et maailm oleks jätkusuutlikum ning õiglasem?” Mina saan

seda endalt küsida. Küsimusi, millele on vaid üks ainuõige vastus, on vähe ning alati on vaja

värskeid perspektiive. Alati ning igas olukorras. Isegi kui keegi pole suuteline end muutma ning

muutuva maailmaga kohanema, saab ta seda küsimust endalt ikka küsida ning leida uusi

kontseptsioone  ning oma mõtteid teistega jagada. On aeg kohandada end ja meie ühiskonda

kiirelt muutuva maailmaga kui me soovime püsima jääda. On aeg endalt küsida, kuidas

parandada ennast ning maailma, isegi kui ma ei ole võimeline muuks.
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