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Eessõna

Selle raamatu eellugu ulatub aastasse 1989, mil alustasin õpinguid Helsingi Ülikooli 
keskkonnakaitse õppetoolis. Tollane õppetooli juhataja professor Pekka Nuorteva 
küsis, millest tahaksin kirjutada magistritöö. Vastasin, et uuriksin hea meelega põhju-
si, miks inimesed käituvad loodusega nii üleolevalt, julmalt ja saastavalt, olles samal 
ajal temast eluliselt sõltuvad. Professor ütles, et siis peaksin õppetooli vahetama, kuna 
vastavaid uuringuid tehakse mujal. Sinnapaika see asi jäigi.

Keskkonnakaitse õppetoolis uurisin raskemetallide mõju sipelgate suguelule ja nende 
vastupanuvõimet keskkonnas inimese süül levivatele mürkainetele. Tegin väikese 
avastuse metsakuklaste kahekordsest vastupanuvõimest väliskeskkonna mõjutustele. 
Lisaks isendi vastupanuvõimele on järglasi toitvad sipelgad kaitstud väliskeskkonna-
mürkide eest sisetööliste klassi kaudu.

Teaduse huvides ja uurimise käigus tapsin küll kümneid tuhandeid isendeid, sest ras-
kemetallide sisalduse mõõtmiseks tuli eetriga tapetud sipelgad keemilistes lahustes ära 
keeta. Seetõttu jäi tollest ajast piinama küsimus, milline on sipelga õigus rahus oma 
toimetamisi teha, ning kes sipelgat silitab ja tema õiguste rikkuja kohtusse kaebab? 
Muidugi võib ju ka küsida, kas sipelgal üldse on inimühiskonna mõttes õigusi. Kas 
see, et inimene on selgroogne, et tal on aju, et ta kõneleb, on võimeline looma ning 
talletama ilu jne, teeb temast parema olendi teiste elusolendite ja -süsteemidega võrrel-
des, kas see annab õiguse teisi eluvorme hävitada? Kui tehnoloogilise arengu teatav 
aste annab õigustuse uute teadmiste hankimise nimel hävitada ükskõik mis vormis 
elu, siis samast loogikast tulenevalt ei tohiks ju ühelgi inimesel midagi selle vastu olla, 
kui mingi tehnoloogiliselt enamarenenud maaväline tsivilisatsioon inimesi eetriga ui-
nutab või tapab, uurib ja puurib, hiljem mälust jäljed pühib või kui on ikka väga vaja 
raskemetallide sisaldust mõõta, siis ka keemilises lahuses ära keedab!

Käesolev raamat ei ole õpik, selle eesmärk ei ole anda üheseid vastuseid küsimusele 
– milline on õige suhtumine loodusesse. Selle raamatu eesmärk on panna lugejaid 
iseendalt küsima: milline on minu suhe loodusega? Kas, miks ja mida ma näen enda 
ümber, miks toimin nii ja mitte naa, millised tagajärjed on minu mõttel või teol mulle 
endale, minu lastele, mind ümbritsevale loodusele, minu lapsi ümbritsevale looduse-
le tulevikus. Ei ole olemas ühte ja ainuõiget suhtumist loodusesse; see, mis on õige 
mingil hetkel mingis kohas, on ju tegelikult inimeste omavaheline kokkulepe. Kuni 
puudub üldine kokkulepe “õigest suhtumisest loodusesse”, saab igaüks ise luua endale 
õige loodussuhte, toimida selle järgi, selgitada seda oma lähedastele ja selle vaimus 
oma lapsi kasvatada. Kui nii hakkab toimima enamus, siis on tasakaal inimese ja loo-
duse vahel niisama loomulik, kui on inimeste omavahelistes suhetes kehtiv tasakaal 
õiguste ja kohustuste vahel.

Vaatamata asjaolule, et käesolev raamat ei anna “õigeid vastuseid”, leiab lugeja siit 
hulganisti erinevaid võimalusi maailma näha, seda tunnetada ja loodusesse suhtuda. 
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Raamatu idee käidi välja 2000. aastal keskkonnateadlikkuse töörühmas, seoses kesk-
konnategevuskava1 uuendamisega. See leidis osalejate, eriti õpetajate toetuse. 2001. 
aasta kevadel Tartu Ülikooli Eetikakeskuses peetud ettekanne keskkonnaeetikast sai 
aluseks käesoleva raamatu sisukorrale. Enamik käesoleva raamatu autoreid sai oma-
vahel kokku mainitud ettekandekoosolekul, igaüks neist oli oma kandi pealt juba 
inimese ja looduse vahekorda vaaginud.

Raamatu esimeses osas anname ülevaate inimese ja looduse suhete erinevatest võima-
lustest, samuti ajaloost ja mõistetest, mida võiks lühidalt iseloomustada kui sissejuha-
tust keskkonnaeetikasse. Selle osa lõpetame ettepanekuga võtta eetilise hoole objektiks 
tasakaaluseisund või vähemalt teadlik pürgimine selle poole. Kirjeldame üht visiooni, 
milline võiks olla elu Eestis 30 aasta pärast, kui tasakaaluprintsiip rakenduks kogu 
ühiskonnale.

Raamatu teises osas seome teooria praktikaga, anname ülevaate uuematest rahvus-
vahelistest lepetest, toome näiteid valitsusväliste organisatsioonide ehk vabaühenduste 
tegevusest üleilmsel keskkonnakaitsel, tutvustame Säästva Eesti Lepet ning kirjeldame 
paari juhtumit, mille puhul on kodanikualgatus koostöös vabaühendustega välja astu-
nud Eesti looduse kaitseks.

Raamatu lõpus anname ülevaate erinevatest sotsioloogilistest uuringutest Eesti ini-
meste loodussuhte kohta. Viimased peatükid keskenduvad keskkonnamärkide abil 
teadvustatud loodussõbraliku tarbimise teemadele. Oma igapäevaste valikutega on 
igaühel meist võimalus oma ümbrust ja olmetingimusi mõjutada: toimida tasakaalus 
keskkonnaga ning teha keskkonnatasakaalukaid valikuid igal võimalikul hetkel.

Raamatu väljaandmist toetasid Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Säästva 
Eesti Instituut. Täname neid siinkohal sügava kummardusega, samuti suur tänu kõi-
kidele nendele, kes raamatu ilmumisele sõna- ja mõttejõuga kaasa on aidanud!

Ahto Oja
Ääsmäel
14.04.2003

1 Eesti keskkonnastrateegia määratleb Eesti looduskasutuse ja keskkonnakaitse arengusuunad 
ja prioriteetsed eesmärgid uues poliitilises ja majandusolukorras ning põhiülesanded aastani 
2000 ja 2010.
Keskkonnastrateegia lähtub Eesti keskkonnakaitse ajalooliselt väljakujunenud põhiees-
märgist: tagada inimesi rahuldav tervislik keskkond ja majanduse arendamiseks vajalikud 
ressursid loodust oluliselt kahjustamata, maastike ja elustiku mitmekesisust säilitades ning 
majanduse arengutaset arvestades. 
Põhiülesannete täitmiseks koostatakse mitmeaastased tegevusprogrammid. Eesti keskkonna-
tegevuskava 2001–2003 kinnitati Vabariigi Valitsuse istungil ülemaailmsel keskkonnapäeval, 
05.06.2001 (http://www.envir.ee/saastev/keskkonnastrateegia.html). 
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Keskkonnaeetika     
tahkudest

1. SISSEJUHATUS 
Erinevused arusaamisel maailmast, keskkonnast ja heaolust tulenevad inimeste erine-
vatest väärtushinnangutest, hoiakutest, teadmistest ja kogemustest. Küsimusi heast 
ja halvast, õigest ja valest uurib eetika. Kui küsimused heast ja õigest suhtumisest ja 
hoiakute kujundamisest puudutavad keskkonda, siis nimetatakse vastavat uurimisala 
keskkonnaeetikaks.

Kõigepealt on kasulik teha selgeks mõisted.

Külliki Tafel kirjutab looduse mõistest ja sellest, kuidas me oma meelte ja mõtlemise 
kaudu ümbritsevat maailma tajume ning tunnetame, kuidas seda taju ja tunnetust 
keele kaudu teistele vahendame. Keelte erinevuse illustreerimise heaks näiteks on sõna 
‘loodus’ tähendused eesti ja inglise keeles. 

Ahto Oja arutleb selle üle, mis on keskkonnaprobleemid ning miks erinevad inime-
sed, näiteks jurist, ärimees ja keskkonnakaitsja (rohelise ilmavaatega inimene) kesk-
konnaprobleemidest erinevalt aru saavad.

Keskkonnaeetika vajadust ja filosoofilist põhjendatust käsitleb Marek Järvik, jõudes 
järeldusele, et kui inimesed saaksid aru, et nad ise on osa keskkonnast, siis polekski 
keskkonnaeetikat eraldiseisvana vaja. Võtmeküsimus on sealjuures selle arusaama 
rakendamine. Mida teha selleks, et see arusaam jõuaks tavateadvusse? Loodame sii-
ralt, et käesolev raamat annab oma väikese osa keskkonda väärtustava maailmavaate 
levimisele. Seni, kui üleüldine keskkonnateadlikkus ei ole veel kõikidele inimestele 
enesestmõistetav, kestab vajadus ka keskkonnaeetika järele.

Kristel Joonasson annab põgusa ülevaate keskkonnaeetika kujunemisloost.

Georg Tamm kirjeldab, kuidas sotsioloogilistes uuringutes on inimese ja looduse su-
het analüüsitud ning milliseid alajaotusi võib inimese ja looduse suhetes välja tuua. 
Suheteahela ühes otsas on kõige tähtsamana inimene ja teises otsas planeet Maa kui 
asi iseeneses (kui ennast taastootev süsteem oma globaalsete ja regionaalsete ning 
kohalike ökosüsteemide ja aineringetega). Nende kahe äärmuse vahele mahub palju 
erinevaid “eetilise hoole objekte”.

Anname ülevaate mõnedest keskkonnaeetika vooludest, mis väärtustavad erinevaid 
külgi inimese ja looduse suhtes. Kõik need keskkonnaeetika voolud annavad erine-
vaid vastuseid küsimusele “Mis on kõige tähtsam, kõige väärtuslikum?” – missuguse 
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mõõdupuuga  saab hinnata õiget ja valet, head või halba käitumist looduse suhtes.

Kaarel Relve ja Nele Veski otsivad vastuseid küsimusele looduse väärtuse kohta. Kas 
loodusel võib olla väärtus iseeneses (nn iseväärtus), sõltumata sellest, on ta inimesele 
kasulik või mitte?

Külliki Tafel tutvustab lähemalt süvaökoloogilist loodussuhet, mille loojaks peetakse 
norra filosoofi Arne Naessi. Just süvaökoloogilise maailmakäsitluse järgi on loodusel 
iseenesestmõistetav seesmine väärtus2 ja inimese loomulik olek on olla üks võrdne osa 
keskkonnast, kus kõik pürgivad oma parimal moel eneseteostuse poole, arvestades 
teiste eneseteostusega.

Külli Keerus kirjeldab vooruseetilist lähenemist, kus looduse halva või väära kohtlemi-
se välistab inimese vooruslik käitumine, mille eelduseks on, et ta ei tee loodusele liiga. 
Kuna vooruseetilise lähenemise puhul on juttu põhiliselt inimesest, võib seda pidada 
suhteliselt inimkeskseks vaatenurgaks, mis ei vajagi looduse iseväärtuse tunnistamist 
või selle põhjendamist.

Kristel Joonasson tutvustab lühidalt idamaiste usundite suhtumist loodusesse. Kuna 
eelnevalt on põgusalt käsitletud ristiusu jutlustajate levitatud inimkeskse ilmvaate 
mõju meie (Lääne) kultuuriruumile, siis annab see peatükk huvitava ja täiendava 
pilguheidu teistsugustesse võimalustesse palju kaugemal kui Euroopa Liit. Ärgem 
unustagem, et kuuest miljardist maailma inimesest elab üks miljard Indias ja teine 
Hiinas. Seetõttu on globaalprobleemide mõistmiseks ja lahenduste otsimiseks lausa 
hädatarvilik teada, mis on sealsete elanike – ühe kolmandiku inimkonna – loodus-
suhte aluseks.

Ahto Oja esitab oma visiooni Eestist kolmekümne aasta pärast. See on valminud 
2002. aasta maikuus, arendustöö strateegia “Säästev Eesti 21” jaoks.3 Autor idea-
liseerib jätkusuutlikku elukorraldust, kus kehtib harmoonia ja tasakaal inimese ja 
keskkonna vahel. Loomulikult ei pruugi selline ideaalne elulaad, nagu on kirjeldatud, 
kunagi saabuda. Kui aga suudame täna astuda kas või mõnegi sammu selles suunas, 
siis saame olla kindlad, et meie põlvkonnal on ideaalid, mille poole püüdleme. 

2 Ingl. k intrinsic value
3 Säästev Eesti 21 (SE21) on kokkuleppeline nimi Eesti säästva arengu strateegiale aastani 
2030, nn Eesti Agenda 21. Selle koostamist kureerib Vabariigi Valitsust nõustav Säästva 
Arengu Asjatundjate Komisjon ja selle vastav ekspertkomisjon. Praktilise väljatöötamise 
korraldas Keskkonnaministeerium. Konkursi korras valiti SE21 kokkupanijaks Tallinna 
Pedagoogikaülikooli poolt juhitav konsortsium, kuhu kuulusid Rahvusvaheliste ja 
Sotsiaaluuringute Instituut, Ökoloogia Instituut (mõlemad TPÜ allstruktuuriüksused, samuti 
AS LHV (Lõhmus, Havel, Visemann), partneritena olid kaasatud Eesti Inseneride Liit, Eesti 
Tuleviku-uuringute Instituut ja Säästva Eesti Instituut (SEI-Tallinn). SE21 valmimistähtaeg 
oli aprillis 2003 ja plaanide kohaselt peaks Riigikogu selle heaks kiitma 2003. aasta sügisel 
(http://www.tpu.ee/SE21.html).
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1.1 LOODUSEST JA KEELEST
 KÜLLIKI TAFEL

Loodusest, põhimõtteliselt ka kõigest ülejäänust, saame meie – üks inimene teisele ini-
mesele – rääkida ja kirjutada vaid vahendatult. Vahendatult selles mõttes, et soovides 
teistele midagi edasi anda, vajame teatavaid “tööriistu” nagu sõnu, signaale, liigutusi, 
tähiseid jne, lühidalt väljendatuna – keelt. Keele abil formuleerime oma mõtteid, 
mõelda on võimalik vaid keeles sisalduvate konstruktsioonide abil. Tundmatu kirjel-
damisel saab olemasolevast teadmisteraamist ja sõnavarast paremal juhul edasi astuda 
sammukese või paar, aga mitte rohkem (Maran 2000, 148–149). Keel on palju roh-
kemat kui pelgalt sõnade vormid ja kirjeldused. Keel kujundab meie maailma mõist-
mise viisid, samuti selle, kuidas ja millisele kohale ennast selles maailmas paigutame. 
Ümbritsevast saame aru vaid lingvistiliste kontrastide läbi: teadvustame valgust pime-
duse kaudu, valget musta abil ja vastupidi (Mills 2001, 74). Iga ajastu keel kohandub 
sobivaks edasi andma selles ajas olulisi ideid ja teaduslikke teooriaid (Foucault 1973, 
308). Loomulikult on keeles olemas ka eelmis(t)e ajastu(te) jäänukid, mis näitavad 
korraga nii ajatust kui kaasaegsust. Nii on meie keelekonstruktsioonides sajandeid 
sees kristlik maailmavaade ja Baconi-Descartes’i-Newtoni teadusrevolutsiooni tõed; 
mõlemad selgelt inimkesksuse rõhutajad. 

Tänapäeva keel toetab industriaalset/tarbijalikku elustiili (Sessions 1995, 3). See 
mõttekonstruktsioon on olnud keeles juba Descartes’i dualistlikust lähenemisest 
alates. Traditsioon, mis näeb vaimu ja keha ning sellest tulenevalt inimest ja loodust 
eraldi kategooriatena, muudab tänapäeval inimese ja looduse kui ühtse terviku kirjel-
damise raskeks (Maran 2000, 156).

Lisaks keele abil (kaudu) juurdunud mõttetraditsioonidele, on inimesel kalduvus 
kõike teda ümbritsevat klassifitseerida – jällegi looduskauge keelekonstruktsioon. 
Mõttemall, et inimene tõuseb loodusest esile, jättes viimase tagaplaanile, tuleneb osa-
liselt sellest, et inimene on kõik olendid keeleliselt ära liigitanud, olles neile eelnevalt 
andnud ka väärtushinnangu – kas madalama astme, see tähendab, et ta liigitab need 
vähemväärtuslikeks või kõrgema astme ehk hinnates neid suurema väärtusega organis-
mideks. Samas võiks väärtustada ka vastupidi: eelkäijat (madalamat) organismi võiks 
lugeda tähtsamaks ja väärtuslikumaks, kuna selleta ei saaks olla kõrgemat olendit.

Väärtustamine on seotud sõna tähendusega, mis ei ole pelk konstateering, vaid kan-
nab endas ka hinnanguid. Määratledes keele kaudu ühed olendid teiste parasiitideks, 
anname neile (automaatselt) ka hinnangu: parasiidid, s.t halvad, kuna selline hinnang 
on aegade jooksul antud sõna tähendusvälja juurdunud. Teisisõnu, probleem ei ole 
mitte selles, et me mõnda organismi parasiidiks nimetame, vaid selles, et nii kutsudes 
peame automaatselt teda halvaks, ehk koguni hävitamisele kuuluvaks. Selliseid ja 
palju teisigi sarnaseid keelekonstruktsioone kasutades “õpib” inimene juba varakult 
loodust enda jaoks kastidesse asetama (Shepard 1995, 135). Tervikut – ümbritsevat 
– korraga haarata on raske, selles mõttes on terviku tükkideks jaotamine mõistetav. 
Samas unustatakse “tükkide” tundmaõppimisel ära, et tervik on ka olemas; tegelikult 
ainult tervik ongi olemas, osad ei eksisteeri eraldiseisvatena.
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Lihtsustamise eesmärgil märgistab inimene ka mingi asja heaks, mingi asja halvaks, 
samas uskudeski, et see asi ise on hea või halb. Ometi ei ole headust ja halbust olemas 
iseenesest, need on tegelikult vaid meie subjektiivsed hinnangud asjadele. Ütlust, et 
“kosk on ilus”, tuleks seetõttu alati tõlgendada ütlusena “minu arvates kosk on ilus” 
(Hesselgrave & Rommen 1989, 187–188).

Samamoodi unustatakse, et märkidel, s.h sõnadel endil ei ole olemas tähendusi, need 
tähendused peituvad inimestes. Tähendused sõltuvad konkreetse inimese väärtushin-
nangutest, hoiakutest, teadmistest, kogemustest jne. Teisisõnu, tähendus ei ole sõnaga 
paratamatult kaasaskäiv “asi”, vaid see on inimestevaheline kokkulepe. Viimane loo-
mulikult ei tähenda, et indiviid(id) saaks(id) täiesti meelevaldselt sõnale tähendust 
valida, vaid seda, et tähendused on (ümber) kujundatavad.

Eri keeled omistavad sõnadele erinevaid ja erineval hulgal tähendusi, see tähendab, 
et eri keeled jagavad maailma eri viisidel osadeks. On keeli, kus eristatakse näiteks 
ainult kahte värvi (Uus-Guineas dani keel), seevastu näiteks inglise keeles eristatakse 
ühteteistkümmend värvi (Karvonen 2002, 6).

Sõnadele antavate tähenduste arvu kõrval tuleks tähelepanu pöörata ka sellele, mida 
sisuliselt antud sõnade all mõistame (jätmata siiski rõhutamata, et mida rohkem min-
gile märgile tähendusi või tähendusvarjundeid antakse, seda tähtsam kipub see meie 
jaoks, meie kultuuriruumis olema). Lähtuvalt käesoleva raamatu kontekstist võtab 
autor lühikese vaatluse alla sõna ‘loodus’, vaadates selle interpretatsioone nii eesti kui 
inglise keeles.

Autor tugineb alljärgnevalt Kadri Tüüri ja Timo Marani (1999, 2) vastavale vaatlusele, 
kus on kõrvutatud sõnale ‘loodus’ antavaid tähendusi Collins Dictionary of the English 
Language ja “Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu” põhjal. Ingliskeelne sõna nature 
tuleb teatavasti ladina tüvest natura, esimese tähendusega ‘sünd, sündimine’ – viitega 
isikulisele, oleva-eelsele sünnitajale. Collins Dictionary of the English Language annab 
sõnale nature kaksteist põhitähendust. Siinkohal olgu toodud esimesed kolm: 1) isiku 
või asja põhilised omadused; identiteet või olemuslik tunnus; 2) kõige olemasoleva 
süsteem, kogu inimese poolt kontrollitamatu füüsilise maailma korraldus, jõud ja 
sündmused; 3) kõik loodusnähtused, taimsed ja loomsed eluvormid, eristatuna ini-
mesest ja tema loomingust.

Toodud definitsioonide ühisjooneks võib tuua asjaolu, et need lähtuvad inimesest; 
loodust peetakse milleski inimesest eristatuks ja tema tahtele allumatuks.

Seevastu on sõna ‘loodus’ kasutamine tänapäeva eesti kirjakeeles omamoodi kont-
rastiks eespool käsitletule. “Eesti kirjakeele seletussõnaraamat” annab sellele kolm 
seletust koos kõnekate näitelausetega: 1) laiemas mõttes: kõik objektiivselt eksisteeriv, 
mateeria, maailm [näitelause: Inimene on osake loodusest.]; 2) kitsamas mõttes: geo-
graafiline keskkond, milles inimene ja ühiskond eksisteerib [näitelause: Kütid tunne-
vad looduse märke.]; 3) piltlikud loodusseadused, nt pärilikkustegurid isendi loojana, 
kujundajana [näitelause: Loodusest antud võimed.]. Tuginedes antud sõnaraamatule 
võiks öelda, et eesti keeles ei eristata inimest loodusest sugugi mitte niisama suure 
põhjalikkusega kui inglise keeles.
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Siiski tuleb rõhutada, et sõnaraamatutes sisalduvad seletused, nende hulk on piltlikult 
öeldes vaid kitsas prožektorivihk, mis valgustab sõna tähendusspektrit vaid osaliselt. 
Pealegi sõltuvad sõnaraamatutes antavad tähendused nende tegijate valduses olevast 
infost, keeletajust, eelkäijate poolt sõnale omistatud tähendustest (uued sõnaraamatud 
kasutavad palju laene vanematest) ning sisaldavad teataval määral ka tegijate meele-
valdsust (Carlson 1998, 3). Samuti on selge, et sõna ‘loodus’ põhjal üksi ei saa eesti 
keele loodussõbralikkust tervikuna hinnata. Vaieldamatult kindlamini võime aga 
väita, et keel on seda loodussõbralikum, mida rohkem on keeles loodust kirjeldavaid, 
loodusele viitavaid sõnu. Kui keel omistab loodusele tähendust, muutub ta samal ajal 
ka loodusepärasemaks. Seega, rääkigem siis rohkem loodusest!
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1.2 KESKKONNAPROBLEEMI ERINEVAD TAHUD
 AHTO OJA

Sõna ‘keskkonnaprobleem’ on mitmetähenduslik ja tüüpiline nii-öelda avatud termin, 
millele ei ole olemas ühest määratlust.

Inimkeskses käsitluses peetakse keskkonnaprobleemiks inimeste elu häirivaid tegu-
reid. Keskkonna saastumine ei lase nautida tervislikku, turvalist ja meeldivat elukesk-
konda.

Looduskeskse käsitluse kohaselt on küsimus ohtudes, mis ähvardavad elu üleval 
hoidvaid (öko)süsteeme maakeral. Ekspansiivne inimtegevus kahjustab ja ohustab 
elu aluseks olevat loodust. Looduses endaski toimuv (vulkaanipursked, maavärinad, 
kokkupõrked meteoriitidega jne) võib põhjustada vigastusi inimestele, loomadele või 
elutu looduse osadele.

Keskkonnaprobleem tähendab erinevatele inimestele erinevaid asju.

Ökonomistile võib see tähendada turgu mõjutavaid tegureid, mida tuleb arvestada 
toote konkurentsivõime arendamisel. Tooted, mis saastavad või mille valmistamine 
saastab, võivad konkurentsis alla jääda, kui turul on samaväärne, aga keskkonnasõbra-
likum toode.

Insenerile on keskkonnaprobleem tehniline, puudutades näiteks tehasest vette, õhku 
või maapinda eralduvaid saasteid, mida on võimalik puhastada tehniliste vahenditega 
– eraldada ohtlik saastav aine või muuta tootmisprotsessi. Niimoodi on põhimõtteli-
selt iga keskkonnaprobleem lahendatav. Kui miski piirabki lahenduse leidmist, siis on 
see kas tehniliste teadmiste puudumine või kulutuste suurus.

Ökoloogile võib keskkonnaprobleem tähendada inimese põhjustatud häireid loodus-
likes protsessides. Kui keskkonnaprobleemid jõuavad piirini, kus elu kogu maakeral 
on ohustatud, on tegemist ökokatastroofiga. Sõna ökokatastroof kasutatakse ka väik-
semate alade täieliku hävitamise kirjeldamiseks või siis selleks, et kirjeldada üleilmset 
keskkonnamuutust, nagu näiteks kasvuhooneefekt või osoonikihi õhenemine. Ka 
inimeste arvu plahvatuslikku kasvu ja maa-alade kõrbestumist on nimetatud meie aja 
ökokatastroofiks.

Sõna ‘keskkonnaprobleem’ tähendus sõltub samuti kasutaja taustast.

Keskkonnaeetikule on problemaatiliseks küsimus looduse ärakasutamisest. Sellega 
seonduvad küsimused, mida inimene tohib ja ei tohi loodusele teha, kas inimene võib 
loodust muuta.

Eksistensiaalfilosoofile on keskkonnaprobleem valiku küsimuseks selles mõttes, et ini-
mene ise võib otsustada, kas ta peab midagi heaks või halvaks, õnneks või õnnetuseks. 
Eksistensiaalfilosoofi jaoks ei ole olemas absoluutset tõde – üksnes inimene ise otsus-
tab, mis on mürk, mis saast, mis ohtlik või ohutu. Selle käsitluse kohaselt on looduses 
põhimõtteliselt hulk keemilisi ühendeid, mida inimene liigitab headeks ja pahadeks, 
vajalikeks ja mittevajalikeks.
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Loodusteadlase, näiteks keemiku või bioloogi jaoks, ei ole küsimuse all subjektiivne 
või valitav objekt. Teatud ainete ja nende teatud koguste ohtlikkus elavale loodusele 
on teaduslikult tõestatud. Loodusteadlase arvates on ohtlike ainete levimine looduses-
se taunitav ning seda tuleks vältida.

Keskkonnaprobleemile võime läheneda eri teaduste kaudu. Tegemist on mitme tea-
dusala paljumõõtmelise probleemiga.

 teaduslik tehniline majanduslik

 kultuuriline  tervislik

KESKKONNAPROBLEEM

 sotsiaalne  poliitiline

 esteetiline ökoloogiline eetiline

Keskkonnaprobleem on kultuuriline probleem selle poolest, et eri kultuurides on 
looduse ärakasutamisel ja inimeste saastetaluvusel erinevad piirid. Tüüpiline sotsiaal-
ne probleem on näljahäda ning kasvav lõhe rikaste ja vaeste inimeste vahel. Rikastel 
inimestel on võimalik olla ja elada vaestest turvalisemas elukeskkonnas. Poliitiline 
probleem on näiteks keskkonnakonventsioonide vastuvõtmine, vastav seadusandlus 
ja seaduste ning kokkulepete rakendamine.

Teaduslik lähenemine erineb alati tavakäsitlusest. See, mis argielus võib näida kesk-
konnaprobleemina, ei ole seda teadlaste arvates. Paljudele keskkonnaprobleemidele 
on leitud teaduslik lahendus või vähemalt teatakse, kuidas inimtegevus kahjustab 
keskkonda. Võtmeküsimuseks on, kuidas teaduslik info keskkonnaprobleemidest viia 
ühiskondlik-poliitiliste otsuste langetajateni – kuidas otsuste vastuvõtmise protsessi 
sisestada teadaolevad keskkonnaprobleemide lahendused. Keskkonnaprobleem oma 
mitmetahulisusega ei ole ainult erinevate teaduste probleem, vaid ka teooria ja prak-
tika, teadmiste ja käitumise vaheline probleem. Filosoofe kutsutakse appi kuulutama, 
kuidas faktide maailmast pääseda väärtuste ja suhtumiste kuningriigi kallale.

Kirjandus
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1.3 EETIKAST JA KESKKONNAMÕISTEST
 MAREK JÄRVIK

Filosoofide (H. Rolston, B. Callicott) seas on levinud arvamus, et looduskesk-
konna probleeme saab lahendada uut tüüpi eetika – keskkonnaeetika loomisega. 
Keskkonnaeetika peab selgelt eristuma klassikalisest inimkesksest eetikast. Klassikalise 
eetika fookuses on indiviid ja ühiskond ning probleem, kuidas inimene peaks koos 
liigikaaslastega elama. Sellega on keskkond jäetud paratamatult inimese varju. Seoses 
keskkonnaprobleemidega on keskkonnaeetika alates kahekümnenda sajandi teisest 
poolest tõusnud filosoofide huviorbiiti. Mõistetakse, et keskkonnaprobleemid on 
põhjustatud inimkonna keskkonnahoolimatust tegevusest, millele tuleks panna piir. 
Üha selgemaks saab vajadus, et keskkond peab tõusma eetika vaatevälja. Klassikaline 
küsimus asendatakse uuega – kuidas inimene peaks keskkonnas elama.

Lähenemisviise on mitmeid: kas püüda keskkonnaprobleeme lahendada klassikaliste 
vahenditega või loobuda neist ja püüda luua uut tüüpi, keskkonda arvestav eetika. 
Klassikaliste teooriate puuduseks on, et need lähenevad keskkonnaküsimustele 
inimkeskselt positsioonilt. Uue eetika pooldajad on seevastu radikaalsemad, nõudes 
inimkesksusest loobumist, kuna see ei garanteeri keskkonnaprobleemide lahendust. 
Nõutakse, et keskkonda ei jäetaks enam inimese hoole alla4. Et kaitsta loodust inimese 
kahjustava tegevuse eest, peab keskkonnaeetika hoidma ära langemist inimkesksuses-
se. Usutakse, et keskkonnaprobleeme on võimalik lahendada siis, kui õnnestub leida 
inimesest sõltumatud väärtused ja lõimida need keskkonnaga seotud õigusaktidesse, 
teha need inimesele kohustuseks.

Keskkonnaeetika keskseks küsimuseks on, kuidas põhjendada uut eetikat. 
Olemasolevad klassikalised lahendused ei rahulda. I. Kantilt pärinev kohustuste eeti-
ka (kohustusi põhjendatakse ratsionaalselt) jääb keskkonna jaoks kitsaks. Kohustusi 
keskkonna ees ei saa usutavalt rajada ainult ratsionaalsetele printsiipidele. Inimese 
psühholoogiale toetuv utilitaristide teooria ütleb, et õige tegu toob kasu, aga hülgab 
keskkonna mõnel juhul sootuks. Siit saab mõistetavaks vajadus uue keskkonnaeetika 
järgi.

Millele uus keskkonnaeetika toetub? A. Schweitzer ja P. Taylor leiavad, et keskkonnast 
hooliva eetika aluseks on elu5 pühadus. A. Leopold ja B. Callicott rõhutavad kesk-
konna terviklikkust, mille järgi omab iga element looduses väärtust niivõrd, kuivõrd 
see kuulub tervikusse. Keskkonnaeetika on kõige radikaalsem vahest A. Naessi süva-
ökoloogias, kus keskkonda nähakse integreeritud süsteemina, milles puudub üksiku ja 
terviku vastuolu. Üksikutest moodustub harmooniline tervik: üksiku väärtus tuleneb 
võimest sulanduda süsteemi. Nende lähenemisviiside ühiseks jooneks on, et keskkon-

4 Judo-kristlikust traditsioonist pärineb kaks Piiblist tulenevat mõtteajaloolist tõlgendust. 
Esimese järgi on keskkond antud inimese käsutusse, et ta kasutaks seda oma vajaduste ra-
huldamiseks. Teise, nõrgema tõlgenduse järgi on inimene mõistuspärase olendina loodud 
karjaseks, kes valvab ülejäänud loomingu üle kõige otstarbepärasemal moel.
5 Sõna ‘elu’ on mõistetud siin kõige laiemas tähenduses, mis hõlmab kogu elusloodust.
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naprobleeme lahendavat väärtusalust püütakse leida reaalsest (ontoloogilisest) kesk-
konnast. Ent viimases peitub keskkonnaeetika kõige tõsisem probleem, sest rahuldava 
väärtusaluse leidmine keskkonnast on ebatõenäoline. 

Minu eesmärgiks on näidata, et keskkonnaeetika projekt ei ole realiseeritav, kuni ot-
sitakse ontoloogilist keskkonnaeetika alust. Praktiline keskkonnaeetika saab tekkida 
alles siis, kui eetikanormid laienevad inimese ja looduse suhtele. Seda ei determineeri 
loodus, vaid inimese arusaam, et tema ja looduse vahelist suhet peab reguleerima 
moraalinormidega.

Normatiivsus
“Keskkonda peab kaitsma.” See väide (N) võib olla seisukoha väljendus või norm. 
Seisukoha väljendus on see väide siis, kui sellega soovitakse esitada arvamust, kavatse-
mata nõuda tegevust. Näiteks lausega “Buss peab tulema õigeaegselt” võib väljendada 
arvamust, et buss ei saa hilineda, kuna see ei ole viimase viie aasta jooksul üldse hili-
nenud. Samas ei ole lausujal kavatsust sekkuda bussiliiklusesse. Väide (N) on mõis-
tetav normina, kui esitaja ootab, et keegi (indiviid või grupp) teeks midagi nõutavat. 
Samavõrd ootab lausuja, sõnades “Uks peab kinni olema!”, et see, kellele lause suuna-
takse, ukse ka kinni paneb. Kui esitaja ei eelda, et nõuet täidetakse, siis ta pole esitanud 
väidet nõudena, või ei saa ta normide loogikast aru. See tähendab, et kui keegi esitab 
normi, sealjuures mõtlemata, et see, kellele nõue on suunatud, teeb midagi soovitut, 
siis pole tegemist normiga selle tavapärases tähenduses. Näiteks, kui nõutakse midagi, 
mida ei ole võimalik teostada, siis ei ole nõudja eesmärgiks tegevus, vaid midagi muud 
(nt ärritamine). Sellisel juhul võib väitja küll mõista normi loogikat, kuid kasutab nor-
mi mittetavapärases tähenduses. Normi loogikast ei saada aru, kui väiteid esitatakse 
pidevalt normi kujul, soovimata sellega panna teisi midagi tegema.

Väide (N) on norm, kui selle esitaja paneb teist midagi tegema. See määratlus hõlmab 
norme üldiselt ega tee vahet normi liikidel. Normi liikideks on muuhulgas moraali- ja 
õigusnormid, kuid ka igapäevaelus ettetulevad käsud ja keelud. Käskude ja keeldude 
aluseks on eesmärk panna teisi tegema midagi lausuja poolt soovitut. Nii lausuja 
soovil, et midagi tehakse, kui ka eesmärgil, et keegi teine seda teeks, on põhjus. Käsu 
“Pane uks kinni!” põhjuseks võib olla näiteks lausuja külmatunne või soov vähen-
dada müra ruumis. Eesmärgi, et keegi teine sulgeks ukse, põhjuseks võib olla teise 
lähemalolek uksele või teise madalam (ameti)positsioon. Käske ja keeldusid esineb 
kõige sagedamini väikestes gruppides, ent neid on jagatud ka suurtele rahvahulkadele, 
näiteks sõjaajal.

Käske ja keelde eristab moraali- ja õigusnormidest põhjus. Kui käskude ja keeldude 
aluseks on lausuja soov panna teist mingil põhjusel midagi tegema, siis õigusnormi-
de aluseks pole mitte ainult seadusandja soov, vaid üldisem huvi. Nõue on õiguslik, 
kui seda väljendab seadusandja, kuid lisaks peab sellel olema ühiskondlik nõusolek. 
Seadusandja ei saa nõuda tegu, mis ei ole ühiskonnas üldiselt heaks kiidetud või mida 
ei peeta õigeks. Samas “üldiselt heakskiidetud” tähendab, et enamik inimesi ühiskon-
nas aktsepteerib midagi ning neil on huvi, et seda õiguslikult kaitstakse. Selles mõttes 
on õigusnormid alati piiratud mingi grupi või siis ühiskonna enamuse huviga.
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Moraalinormid on märksa üldisemad, sest need ei piirdu ainult grupi või enamusega, 
kuid ka mitte rahvuse või riigiga. Moraalinõude esitaja eeldab, et see, mida ta nõuab, 
on moraalselt õige. Tähendab, et iga inimene peaks samas olukorras tegema sedasa-
ma. Moraalinormi põhjuseks ei ole ühiskondlik heakskiit, vaid üldiselt aktsepteeritud 
põhimõtted. Väide (N) on moraaliväide, kui selle normi kujul esitaja eeldab, et kõik 
inimesed peaksid normaalselt nii toimima. Üldiselt heakskiidetud tegu eeldab, et iga-
üks meist saab olla selle nõudjaks.

Väide (N) on keskkonnaeetika aluseks, kui enamik inimesi on valmis esitama seda 
nii endale kui ka teistele nõudena. Miks peaks seda tegema? Kuni viimase ajani ei ole 
inimesed pööranud keskkonnakaitsele tähelepanu: järelikult ei ole see iseenesestmõis-
tetav. Inimese evolutsiooniga ei ole tulnud kaasa respekti looduse vastu, sest muidu 
ei oleks seletatav industrialiseerimine ja tänased keskkonnaprobleemid. Mis on täna-
päevainimesele põhjenduseks, et keskkond vajab kaitset?

Keskkonnaeetika põhjendamine
On alust uskuda, et keskkonnaeetika põhjendus peitub meis endis. Selle aluseks on 
avastus, et anastaval viisil ei saa enam loodusesse suhtuda. Saab üksnes nõus olla N. 
Doweriga, kes näeb keskkonnaeetika tulevikku inimkeskkonna ja looduskeskkon-
na vahelise lõhe ületamises (Dower 1994, 143-156). Inimene kuulub omaloodud 
tehiskeskkonnaga paratamatult looduslikku keskkonda, mida ta peaks mõistma. 
Mõistmise piiratus on takistanud üldiselt keskkonda eetika objektiks pidamast. Kuni 
ei ole suudetud end rebida lahti arusaamast inimese ja keskkonna vastandlikust suh-
test, ei saa rääkida praktilisest keskkonneetikast.

Tõenäoliselt ei ole keskkonnaeetika tekkimiseks teist teed peale mõistmise avardumi-
se. Indiviidid peaksid jõudma tõdemuseni, et inimene ei ole keskkonnast eraldatav, 
vaid on selle osa, ilma keskkonda arvestamata ei ole tal võimalik väärikalt eksisteerida. 
See printsiip ei vaja pikka tõestust. Hetkel pole Maa ja Päikesesüsteemi asemel teada 
inimese jaoks ühtki alternatiivset elamispaika. Inimese keskkond sõltub looduskesk-
konnast, millest omakorda tuleneb, et looduskeskkonna seisundist sõltub inimese 
heaolu: mida tervem on looduskeskkond, seda väärtuslikum on inimese elu nii otseses 
kui kaudses mõttes.

Seda mõistes võib loota, et looduskeskkonda väärtustatakse kaugemal oma õue-
maast ning nähakse vajadust seda kaitsta. Kui ilmneb, et eetikanormid aitavad hoida 
ja säästa keskkonda, ei pruugi see kaitse olla tingimata instrumentaalne (tähendab 
keskkonda ei saa käsitada üksnes vahendina inimese eesmärkide jaoks). Hetkest mil 
inimesed mõistavad keskkonda kuulumise paratamatust, hakkab keskkonnaeetika 
reguleerima inimeste suhtumist keskkonda. Kui on jõutud sellise avastuseni, siis on 
järgmiseks sammuks leppida omavahel kokku reeglites, kuidas me loodusega ümber 
käime. Kokkuleppe aluseks on printsiip, mis välistab looduse jätkuva kahjustamise. 
Kokkulepe on sõnatu, ei ole tegemist seadusandliku akti või fikseeritud lepinguga, 
kuid iga keskkonna kaitsmise vajadust mõistev isik kontrollib enda ja ka teda ümbrit-
sevate inimeste suhet keskkonda. Ühtselt mõistetud normide alusel määratletakse 
inimese suhe keskkonda, kusjuures normi eirajaid karistatakse hukkamõistuga. 
Kokkuleppelise keskkonnaeetika printsiip on, et eetika reguleerib indiviididevahelisi 
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suhteid ja määratleb ka inimeste suhtumise keskkonda. Skemaatiliselt väljendub kesk-
konna ja inimese eetiline suhe alljärgnevalt:

(a tähistab inimestevahelist eetilist suhet ja b inimeste suhet keskkonda).

Skeemist nähtub, et inimestevaheline eetiline suhe määrab inimeste eetilise suhte 
keskkonda. Keskkonnaeetika ei ole seega mitte niivõrd inimese ja keskkonna vaheline 
asi, kuivõrd inimeste omavaheline eetiline suhe keskkonda.

Skeemist (S) tuleneb, et keskkonnaprobleemide eetikasfääri tõusmisega ei ole klassi-
kalise eetika kõrvale kerkinud uut eetikat, vaid eetika üldiste probleemide ulatus on 
avardunud. Järgnevalt mõned põhjused, miks (üldisest eetikast lahus) iseseisva kesk-
konnaeetika loomine ei saa olla edukas ettevõtmine.

1) Inimese ja keskkonna vahelist suhet ei saa pidada tavamõistes eetiliseks, sest suhtena 
oleks see ühepoolne. Keskkond ei ole võimeline aktiivseks suhteks. Kui leiduks norme, 
mis reguleerivad inimese ja keskkonna vahelisi suhteid, siis reguleeriksid need ainult 
inimese tegevust, sest keskkond ei allu reeglitele, vaid loodusseadustele. Inimene, kes 
rikub keskkonna suhtes kehtestatud reegleid, ei vastuta reaalselt keskkonna ees, vaid 
teiste inimeste ees. Keskkond ei kaitse oma õigusi ega kontrolli reeglite täitmist.

2) Eetika olemus on väärtuspõhine, keskkonnaeetika eesmärgiks on leida keskkonnast 
need tunnused, mida väärtustada. Kuid lisaks sellele tekib küsimus, miks väärtustada. 
Teadmine, et elu on väärtuslik, ei üllata ilmselt kedagi. Küsimus, miks elu on väärtus-
lik, on selgelt filosoofiline. Keskkonnaeetikute hulgas on kaht tüüpi arusaamu: ühed 
ütlevad, et keskkonda tuleks väärtustada inimese pärast (antropotsentristid); teised 
otsivad väärtusi keskkonnast endast. Uue keskkonnaeetika jaoks oleks viljakas viimane 
lähenemine, sest see toob keskkonnaga seotud eetikatandrile keskkonna enda – just 
tema sisemiste omaduste pärast.

Võib kahelda, kas püüdlus leida loodusest midagi sisemiselt väärtuslikku, on 
uue eetika sünni aluseks. Kriitiliselt tuleb hinnata, kas väärtusi saab esineda ilma 
väärtustajata; ‘väärtus’ on suhtemõiste, mis tähendab kindla vahekorra hindamist. 
Üksikmõistena tähendab ‘väärtus’ positiivset hinnangut. Üldmõistena kätkeb see ka 
negatiivset hinnangut, sest väärtustatakse nii positiivselt kui ka negatiivselt. Looduse 
sisemise väärtuse otsimine on eelduslikult hinnanguline tegevus – autor, kes väidab, 
et looduses on sisemine väärtus, väärtustab looduses midagi positiivselt ning püüab 
sellega keskkonnaeetikat põhjendada. Sisuliselt ei looda nii uut eetikat, vaid inimlikud 
väärtushinnangud kantakse üle keskkonda.

Keskkonnaeetika tõlgendamine klassikalise eetika osana ei tähenda langemist triviaal-
sesse instrumentalismi, mille puhul looduses väärtustatakse positiivselt üksnes seda, 

indiviid
1

indiviid
2

(a)         (b) 

(S)

keskkond
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millest saadakse kasu6. Inimlik suhe loodusesse ei ole ainult instrumentaalne, sest sa-
geli väärtustatakse positiivselt seda, millest kasu ei saada. Mitteinstrumentaalselt võib 
väärtustada elu, tervikut, integreeritust – kõike, mida loodus pakub, see ei tähenda, et 
keskkonnaeetikas oleks inimlikku mõõdet sellevõrra vähem. Keskkonna väärtustami-
sega avarduvad eetikamõistete piirid, eetikanormid laienevad valdkondadele, milleni 
need varem ei küündinud.

3) Voorustel põhinevad teooriad ei annaks uue keskkonnaeetika jaoks oodatud tule-
musi. Voorused on olemuselt inimlikud. Vooruslikkus on inimese omadus hoiduda 
kõlvatusest. Et inimesed oleksid vooruslikud looduse suhtes, on tarvis neile õpetada, 
et voorused ei ole kiiduväärt omadused mitte ainult inimühiskonnas, vaid ka inimese 
ja looduse vahekorras. Kui see samm on astutud, jõutakse väga lähedale antropotsent-
rismile. Taas tekib küsimus, miks peaks inimene looduse suhtes olema vooruslik. Kui 
aga väärtused vajavad põhjendamist, on üsna kindel, et ikkagi on jõutud inimlike 
väärtusstandarditeni.

Kokkuvõte

Eetika on tarvilik, kuni see on praktiline. Keskkonnaeetika eesmärgiks on reguleerida 
inimese ja keskkonna vahekorda. Kuna keskkond ei ole suhte aktiivne pool, peab 
inimene ise mõistma oma kuuluvust keskkonda ja peab sellesse eetiliselt suhtuma. 
Printsiip realiseerub, kui enamik inimesi mõistab keskkonna olulisust ning ühtlasi 
vajadust reguleerida oma suhtumist keskkonda. Moraalinormid, mis juhivad edukalt 
inimeste käitumist inimkeskkonnas, laienevad looduskeskkonnale siis, kui kaob 
inim- ja looduskeskkonna eristamine, mis asendub arusaamaga ühtsest keskkonnast. 
Keskkonnaeetikute ülesandeks peaks olema inimese ja keskkonna vahelise harmoo-
nilise mõtteviisi kujundamine. Eesmärgiks olgu kaotada arusaam “keskkondade” 
paljususest: on ainult üks keskkond, millest sõltub kõik. Keskkond püsib, kui selle 
osad on üksteisega tihedalt seotud ja vajalikud – selle suhte hoidmiseks piisab eetika-
normidest.

Üksnes nii saab inimese suhe keskkonda olla eetiline. Kuid vajadus arutleda keskkon-
naeetika olemusest kestab, kuni eetikakontseptsioonid ei ole veel piisavalt avardunud, 
mahutamaks neisse raamidesse elukeskkonda.

Kirjandus

Dower, N. 1994. The Idea of the Environment. R. Attfield & A. Belsey (koost), 
Philosophy and the Natural Environment. Cambridge: Cambridge University Press.

6 Sõna ‘kasu’ ei tohi mõista siin ainult materiaalse hüvena, vaid see hõlmab ka elamusi ja 
vaimseid naudinguid.
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2. KESKKONNAEETIKA KUJUNEMISLOOST
 KRISTEL JOONASSON

Üks tänapäeva olulisemaid küsimusi inimkonna ja tema elukõlbliku keskkonna edas-
pidise kestmajäämise seisukohalt on küsimus, kuidas on võimalik järgida säästvat 
arenguteed ning leida alternatiivseid tegevusviise jätkusuutliku ühiskonna rajamiseks.

Oma igapäevaste tegudega mõjutame me pidevalt looduskeskkonda, kasutame selle 
ressursse ning muudame kaasinimeste elutingimusi ja neid ümbritsevat keskkon-
da. Eetika seisukohalt on oluline küsimus, mis on sellise käitumise põhjenduseks? 
Kas me käitume sel moel seetõttu, et seadustes on nii öeldud, või seetõttu, et kõik 
teised käituvad samamoodi (nn sotsiaalne vastus), või on nii lihtsalt kõige tulusam 
käituda (instrumentaalne vastus)? Psühholoogiline vastus antud küsimusele oleks, et 
ma käitun niimoodi, kuna ma tunnen, et selline käitumine on õige. Eelpooltoodud 
põhjendused pole aga piisavad eetiliseks käitumiseks, mille puhul käitumise aluseks 
peab olema teatud väärtuste respekteerimine ning nendele väärtustele tuginev vastav 
teadlik tegutsemine.

Näiteks pole eetiline käitumine, kui me üritame päästa ohusolevaid liike üksnes 
seetõttu, et nad on väljasuremise äärel. Eetiline on aga see, kui me päästame neid 
väljasuremise ohust seetõttu, et nad on inimesele väärtuslikud (näiteks oma unikaalse 
geneetilise koodi tõttu) ja ka seepärast, et neil liikidel on väärtus omaette s.t sõltumata 
väärtusest, mida neile omistavad inimesed.

Looduskeskne seisukoht versus inimkeskne seisukoht
Nende kahe peamise, kuid paljuski erineva keskkonnaeetilise seisukoha – inimkeskse 
ja looduskeskse – põhjal saab tõstatada küsimuse säästva arengutee eetilisuse seisuko-
hast: kas me peaksime valima säästva arengutee seetõttu, et säilitada elamiskõlblikku 
elukeskkonda praegustele ja tulevastele põlvedele (inimkeskne seisukoht7) või on elu-
keskkond iseenesest väärt säilitamist (looduskeskne seisukoht)? Enne, kui sellele küsi-
musele vastust otsida, tuleks lühidalt vaadelda keskkonnaeetika ajaloolist kujunemist 
ning võimalikke lähenemisi inimese ja looduse suhtele.

Keskkonnaeetika kujunemisloost
Kuigi keskkonnaeetika kui akadeemiline distsipliin sai alguse alles 1970. aastatel, asu-
vad mitmete keskkonnaeetika voolude juured kauges minevikus. Kõige enam levinud 
jaotus inimese-looduse suhte kirjeldamisel on jaotus inimkeskseks ja looduskeskseks 
keskkonnaeetikaks. Looduskeskse keskkonnaeetika enim välja toodud alavoolud on 
loomkesksus, elukesksus, ökosüsteemikesksus/ökotsentrism, mis keskenduvad õiguste 

7 Inimkeskse seisukoha pooldajate käitumine, suhtumine elukeskkonda ja teistesse inimestes-
se ning väärtused on orienteeritud inimkonna huvide kaitsmisele teiste liikide või keskkonna 
huvide ja heaolu arvelt. Inimkonda nähakse universumi keskmena, kõikide asjade mõõdu-
puuna, elu loomise põhjusena (Hayward 1998, 173).
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andmisele vastavalt loomadele kui kannatamisvõimelistele olenditele, elule tervikuna8, 
s.h taimedele ja ökosüsteemile kui tervikule (nii elusale kui elutule loodusele, nt mäed, 
jõed).9 Nende arusaamade juured ulatuvad aga antiikaega. Antiikaja alguses (Vana-
Kreekas) mõisteti loodust, s.t Maad ehk Gaiat kui orgaanilist tervikut, kus igal loomal, 
puul või kivil on samapalju väärtust ning õigust eksistentsile nagu igal inimeselgi. See 
tervik on pidevas muutumises ja selle seadustega tuleb inimestel arvestada.10 Nende 
arusaamade kohaselt valitseb looduses kui tervikus teatud kord, mida inimkonnal 
tuleb respekteerida ning üldise õiguse loomisel arvesse võtta. Antiikaja keskpaiku 
(umbes 5. saj eKr), seoses tuntud filosoofide (Sokrates, Platon, Aristoteles) teooriate ja 
arusaamade laialdase levikuga, asendus Gaia-keskne maailmapilt inimkesksema maa-
ilmakäsitlusega.

Ka keskaja filosoof Baruch Spinoza (1632–1677) maailmavaade oli sarnane antiikaja 
alguse arusaamale inimese-looduse vahekorrast. Tema arvates on lõplik eetiline väärtus 
tervikul, mitte selle üksikutel osadel (Nash 1989, 20). Inglise botaanik John Ray 
(1627–1705) uskus, et loomad ja taimed eksisteerivad Jumala hiilguseks ja ülistuseks 
ning iseenda rõõmuks (Nash 1989, 21). Briti poeet  Alexander Pope (1688–1744) on 
kirjutanud, et elavad asjad (things) on tohutu terviku osad, mille kehaks on Loodus ja 
hingeks Jumal (Nash 1989, 21):
Are all but parts of one stupendous whole,
Whose body Nature is, and God the soul.
Kõik need kolm eelpoolmainitud isikut elasid kiiresti toimuvate teaduslike muutuste 
ja teadmiste laienemise ajastul, mis tõstatasid küsimusi inimkeskse maailmavaate pai-
kapidavusest.

Uuesti ja tugevamalt tõusis antiikaja alguses levinud maailmavaade päevakorda 20. 
sajandi 20–30. aastatel seoses Albert Schweitzeri nimega, peamiselt siiski tänu Aldo 
Leopoldile. 1949. aastal avaldatud teoses A Sand County Almanac kirjutab Leopold: 
“Kogu eetika põhineb ainult ühel eeldusel: indiviid on ühiskonna liige, ühiskonna 
osad on omavahel seotud ning üksteisest sõltuvad. /–/ Asi või tegevus on õige, kui see 
püüab säilitada biootilise ühiskonna terviklikkust, stabiilsust ning ilu. Asi on aga vale, 
kui see püüab vastupidist.” (Leopold 1968, 262). Loodusest hakati mõtlema kui ühis-
konnast (community) mitte enam kui tarbeesemest (commodity) (Rolston 1988, 226).

Inimkeskne lähenemine sai alguse juba nn klassikaliste filosoofide (näiteks Sokrates, 
Platon) ajajärgul.11 Nende arvates valitses looduses jumalik kord (divine order), mis 
kunagi ei muutu. Loodus oli nende meelest loodud inimkonna heaolu tagamiseks 
ning suurendamiseks. Sokratese arvates ei olnud inimestel looduselt enam midagi 
õppida, samas pidas ta uute teadmiste allikaks linna ja linnaelanikke (Rolston 1988, 
192). Aristotelese seisukoht oli, et kõik looduses loodu on mõeldud inimkonna teeni-
miseks (Des Jardins 2001, 95). Põhjus, miks ta (samuti 13. sajandil elanud Aristotelese 

8 Välja arvatud liigid ja ökosüsteemid, mis ei saa olla moraali subjektideks. Subjektideks on 
ainult üksikindiviidid (inimene, sõnajalg, hunt jne).
9 Vt ka Hayward.
10 Vt ka Nash, Malaska, Brennan.
11 Aristotelese puhul laienes inimese domineerimine looduse üle ka teatavate inimeste domi-
neerimisele teiste inimeste üle, näiteks naiste ja orjade üle (Leahy 1991, 75).
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mõtteviisi järgija Thomas Aquinost) nii arvas, peitub uskumuses, et ainult inimesed 
(ja võib olla ka inglid ja jumalad) saavad olla moraali subjektideks (omavad moraalset 
väärtust/seisundit), kuna neile on omane mõistus (või ‘hing’), tänu millele on nad 
võimelised mõtlema ja valima. Kõik kohustused, mis inimkonnal on looduse suhtes, 
tulenevad inimeste vajadustest ja huvist (Des Jardins 2001, 96).

Inimkeskne mõtteviis jätkus ka keskajal. Piibli kohaselt lõi nii inimese kui ka looduse 
koos kõigi selle osadega Jumal. Inimese ülesanne on Looja loodud “Eedeni aeda harida 
ja hoida”. (I Mo 4, 15) Jumal on loonud moraalihierarhia, kus inimesed, kes on mo-
raalselt unikaalsed, omavad ülimuslikkust looduse üle ja kellele on Jumala poolt antud 
käsk loodust alistada ja looduse üle domineerida (Des Jardins 2001, 98).

Kui René Descartes’i (1596–1650) jaoks oli veel loodus ainult “asi”12, mille kallal võis 
kõike toime panna, sest selle osadel puudus hing ja teadvus (seega polnud nad võime-
lised ka valu tundma ning kannatama), siis John Locke (1632–1704)13 oli arvamusel, 
et loomad on võimelised kannatama ning nende põhjuseta vigastamine on moraalselt 
vale tegu. Siit saab alguse ka üks keskkonnaeetika vooludest, nn loomaõiguste kait-
se, kus moraalisubjektidena arvestatakse kõiki olendeid, kes võivad kannatust tunda 
– mitte ainult inimesi (Tamm 2000, 23). Locke’i arvates polnud jõhker käitumine 
loomadega eetiline seetõttu, et see suurendas inimeste hinges julmust kaasinimeste 
vastu ning vähendas nende empaatiavõimet  ja vastutustunnet. See on äärmiselt inim-
keskne põhjendus.

Locke’i arvamust jagas ka utilitarismi kui eetilise süsteemi rajaja Jeremy Bentham 
(1748–1832). Tema arvates pole küsimus selles, kas loomad on võimelised mõtlema 
või rääkima, vaid selles, kas nad on võimelised kannatama? (Midgley 1994, 112). Nt 
kivil puuduvad igasugused huvid ja seetõttu pole ta ka võimeline kannatama. Ükskõik 
mida me ka ette võtame, ei suurenda see kivi heaolu (Leahy 1991, 22). Loomad aga 
on võimelised tundma valu ja kannatama, mistõttu on inimestel kohustus neid hästi 
kohelda. See aga ei tähenda, et loomad omaksid samu õigusi nagu inimesedki.

Immanuel Kanti (1724–1804) arvates on inimeste kohustused nii loomade kui ka 
kogu looduse vastu kaudsed, s.t need on kohustused teiste inimeste vastu (nt elu-
kõlbliku looduskeskkonna säilitamine) (Kant 1963, 239). Loodus kogu oma tervik-
likkuses on ainult vahend inimese heaolu saavutamisel. Seda arusaama illustreerib 
hästi tsitaat Kanti teosest “Loenguid eetikast” (Lectures on Ethics): „Loomad ei ole 
eneseteadlikud14 ja on seetõttu ainult vahendid (means) eesmärgi (end) saavutamisel. 
Selleks eesmärgiks on inimene .…“ (ibid, 239). Kanti kohaselt omavad iseväärtust 
ainult inimesed ja teised ratsionaalsed olendid (Brown 1995, 44).

19. sajandi lõpus oli ka Henry S. Salt nõus Locke’i arvamusega, et loomade julm koht-
lemine suurendab kaasinimestes viha, kalkust jt negatiivseid iseloomuomadusi. Samas 

12 Loomad olid Descartes’i arvates üha leidlikumate mehaaniliste mänguasjade sugulased, 
millega inimesed end vabal ajal lõbustasid (Leahy 1991, 85).
13 Ka Locke kuulub nende 17. sajandi lõpu ja 18. sajandi alguse filosoofide hulka, kes tule-
nevalt teaduse kiirest arenemisest hakkasid uuesti lahti mõtestama inimese ja looduse suhet. 
Erinevalt aga Spinozast, Rayst ja Pope´ist oli tema lähenemine inimese-looduse suhtele tuge-
valt inimkesksem.
14 Nad ei ole oma mõtlemises vabad ja ratsionaalsed.
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mõistis ta, et kuigi Maal saavad inimesed olla ainukesed moraali agendid (olendid, kes 
saavad kohelda teisi õiglaselt või ebaõiglaselt), pole nad ainukesed moraali subjektid 
(olendid, keda saab kohelda kas õiglaselt või ebaõiglaselt ja kelle vastu moraali agendid 
(inimesed) omavad kohustusi ja vastutust). Salt oli esimene, kes ütles otseselt välja, et 
inimestel on vastutus ja kohustused loomade, eelkõige koduloomade ees seetõttu, et 
loomad on iseenesest väärt säilitamist. Tuginedes Salti seisukohtadele, sõltub loomade 
n-ö vabastamine inimeste võimest rakendada oma täielikku eetilist potentsiaali, kus-
juures nad muutuvad seeläbi “tõeliseks inimeseks” (Nash 1989, 29).

Locke’i, Benthami ja teiste loomaõiguste pooldajatega sarnane lähenemine on Rachel 
Carsonil, kelle 1962. aastal avaldatud raamat “Hääletu kevad” tähistab pööret laiema 
avalikkuse suhtumises loodusesse. Carsoni inimkesksest lähenemisest, mille kohaselt 
inimesed ei tohiks loomade ja kogu looduse suhtes käituda jõhkralt sellepärast, et see 
kahandab inimeste väärtust inimesena, kumab siiski läbi ka teistsugune vaade inime-
se-looduse suhtele: kuigi raamatus rõhutatakse, et kemikaalide kasutamise tõttu on 
kaalul inimkonna heaolu, mainitakse, et ohus on ka inimeste kaaslaste heaolu sellel 
planeedil. Seda arusaama lahutas looduse õiguste filosoofiast ainult üks samm.

Inimene on üks looduse osa, üks liikidest, kes looduses elavad ning seda mõjutavad. 
Kõik liigid on väärt säilitamist (looduskeskne keskkonnaeetika), seega peaks ka ini-
mene olema väärt säilitamist. See tähendab, et säästev areng15 peaks olema eetiline 
nii looduskeskkonna suhtes kui ka teiste inimeste suhtes. Seega peaks säästev areng 
hõlmama nii inimkeskset kui ka looduskeskset keskkonnaeetikat, kus loodusel on 
omaette väärtus, ükskõik, kas inimkonnal on sellest kasu või mitte.

Tasakaal
Uut, nii inim- kui ka looduskeskset keskkonnaeetikat arvesse võtvat eetikat, mis 
püüdleb tasakaalu poole, nimetaksin säästva arengu eetikaks. Kas säästva arengu eetika 
on eraldiseisev uus eetika või keskkonnaeetika üks alavoole, selle kohta ühtset seisu-
kohta ei ole. Peamine erinevus keskkonnaeetika ja säästva arengu eetika vahel seisneb 
asjaolus, et säästva arengu eetika puhul tulevad erinevalt keskkonnaeetikast ja selle 
alavooludest mängu ka tulevased generatsioonid ja nende õigused. Kehtima hakkab 
generatsioonidevahelise võrdsuse printsiip (praeguse põlvkonna kohustustest tulevaste 
generatsioonide suhtes tuleb juttu allpool).

Inimese ja looduse tasakaalu keskne säästva ühiskonna määratlus on ära toodud näiteks 
Ahto Oja poolt raamatus “Eesti 21. sajandil. Arengustrateegiad, visioonid, valikud”:

“Ühiskonna korraldus on säästev, kui igasuguse tegevuse planeerimisel ja ellu-
viimisel arvestatakse ühe inimpõlve jooksul süsteemselt ja tasakaalustatult ini-
mest, tema materiaalseid ja vaimsed vajadusi, inimese (majandus)tegevust nende 
vajaduste rahuldamiseks ning keskkonda (oma piiride ja taluvusvõimega), kus 
inimene toimetab. Eetilise suhtumise alus laieneb Inimeselt Elukeskkonnale, kus 
eetilise arvestamise objektidena käsitletakse kõiki elus- ja elutuid olendeid ning öko-
süsteeme, lõppkokkuvõttes planeeti Maa tervikuna.” (Oja & Raukas 1999, 9–10)

15 Käesolevas raamatus on jätkusuutlik ja säästev arendamine/areng sünonüümid, vastates 
ingliskeelsele terminile ‘sustainable development’.
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Tasakaalu, keskpunkti on võimatu konkreetselt määratleda. See sõltub iga inimese 
väärtushinnangutest. Kuid tasakaalu saavutamine ei olegi säästva arengu eesmärgiks. 
Tasakaalueetika printsiip on vahendiks elu jätkumisel planeedil Maa ka tulevikus (Oja 
2001, käsikiri). Säästev areng on protsess, mitte kirjeldatud heaoluseisund, kuhu ku-
nagi peaks jõudma.

Kas praegusel inimkonnal on kohustused tulevaste, veel sündimata inim-
põlvede ees?
Mikael Stenmark põhjendab kohustuste olemasolu järgmise näite põhjal: rongis on 
ohtlikke, näiteks radioaktiivseid aineid sisaldav halvasti pakitud pakk ja selle olemas-
olust teavad ainult mõned üksikud asjasse pühendatud inimesed. Kas need isikud 
käituvad eetiliselt teiste reisijate suhtes, teades, et õnnetuse korral võivad nad kõik rei-
sijad surma saata? Enamik inimesi mõistaks sellised teiste inimeludega riskijad hukka, 
sest nende eetiliste tõekspidamiste järgi ei tohi kaaskodanikud oma tegudega ohustada 
teiste inimeste elusid.

Tänapäeva inimühiskond on selle rongi need reisijad, kes kannavad endaga kaasas 
nende endi loodud “ohtlikku pakki”. See tinglik pakk sisaldab endas näiteks ohtlikke, 
looduses aeglaselt lagunevaid radioaktiivseid jäätmeid, kasvavast CO

2
 atmosfääri pais-

kamisest tingitud kliima soojenemist jne, mis pikemas perspektiivis võib põhjustada 
inimkonna elukeskkonna kvaliteedi langust, millega omakorda võivad kaasneda inim-
konnale traagilised tagajärjed. Tulevased generatsioonid, rongi peatustest pealetulevad 
uued reisijad, ei ole veel selle “saadetise” olemasolust teadlikud.

Kuidas me saame teada, milline peaks olema see loodus- ja elukeskkond, mille 
me peaksime tulevastele põlvedele jätma?
Bryan Norton arvab, et antud küsimusele vastuse leidmisel võiks lähtuda John Rawlsi 
teoses A Theory of Justice välja toodud teadmatuseloori (veil of ignorance) printsiibist 
(Rawls 1999, 136–137). Sellest tulenevalt peaksime ette kujutama situatsiooni, kus 
meil tuleb langetada otsustus õiglase ühiskonna suhtes, teadmata, kes me seal ühis-
konnas oleme, millal ning kus me seal elame. Kirjeldatud hüpoteetilises olukorras 
on kõrvale jäetud kõik inimese teadmised tema sotsiaalsest positsioonist, soost, 
majanduslikust staatusest, geograafilisest asukohast jne. Laiendades teadmatuseloori 
printsiipi lõigu alguses tõstatatud küsimusele, tuleks tänapäeva ühiskonnal langetada 
otsuseid generatsioonidevahelise teadmatuseloori (veil of intergenerational ignorance) 
printsiibi kohaselt: me peaksime looma sellise ühiskonna, kus me sooviksime elada, 
teadmata generatsiooni, milles me elame.

Uue, säästva arengu eetika kujunemine on kultuuriline ning paljuski alateadlik 
protsess, mis põhineb kultuuris eksisteerivatel väärtustel. Kuna erinevates kultuuri-
ruumides võivad oluliseks peetavad väärtused erineda, võib seetõttu erineda ka aru-
saam säästvast arengust. Ülemaailmselt on väärtustehierarhia tipus näiteks inimelu, 
tervis ning rahu. Samas on selliste teemade nagu demokraatia, naiste õigused, isiklik 
vabadus või loomade õigused väärtustamine paljuski sõltuv kultuurist. Seega seavad 
säästvale arengule piiranguid, lisaks majanduslikule, sotsiaalsele ja ökoloogilisele olu-
korrale, ka erinevates kultuurides eksisteerivad väärtused.
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Kõige aluseks on aga siiski moraalsed väärtused, mis on nii inimkäitumise kui ka eri 
kultuurides eksisteerivate väärtuste aluseks, ja neist tulenevad piirangud. Inimkonna 
vähendamise eesmärgil ei saa me näiteks kõiki inimesi, kes elavad Indias, hävitada või 
abistamise võimaluse olemasolu korral lasta inimestel nälga ja haigustesse surra. See 
oleks nende inimeste suhtes ebamoraalne. Kuid ebamoraalne võib olla ka inimkonna 
käitumine looduskeskkonna suhtes. Seega on moraalsed väärtused nii säästva arengu-
tee saavutamise eelduseks kui ka selle piirajaks.
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3. KESKKONNAEETILISTE HOIAKUTE     
 SOTSIOLOOGILISEST UURIMISEST
      GEORG TAMM

Tänapäeva sotsiaalteadus on looduse suhtes väljendatud arvamuste ja väärtuste vas-
tu huvi tundnud põhiliselt pärast nn keskkonnaliikumise aktiivset ilmumist 1960. 
aastate lõpus. Enamasti oli selle protestiliikumise esmane eesmärk lihtsalt tähelepanu 
juhtimine inimtegevuse ulatuslikule keskkonnamõjule, eeldades ühtlasi, et muutusi 
tajutakse ebasoovitavate ja ohtlikena, kui vaid nende tegelikust ulatusest ja iseloomust 
teada saadakse. Nii keskendusid ka esimesed loodusega seotud mõtteid käsitlevad 
sotsiaalteaduslikud uurimused esmalt probleemide olulisuse tunnetamisele: kui palju 
inimesed keskkonnamuutustest teavad ja mil määral sellised teadmised neid muretse-
ma panevad? Niisugune küsimuseasetus eeldas sisuliselt, et me kõik näeme oma “kesk-
kondlikule murele” mingit kindlat ühesugust lahendust – ja tegelikult on siin varjatud 
eeldus, et meile kõigile on enesestmõistetav üks “optimaalne” keskkonnaseisund või 
inimese-looduse suhe. Suhtumise keskkonnaeetilisi aluseid nii ühene küsimuseasetus 
ei teadvusta ega püüagi lahti mõtestada.

Võib öelda, et tänapäeval kasutatava ‘keskkonnaeetika’ mõiste ilmumine on lahutama-
tult seotud esimeste erimeelsustega keskkonnamuutuste tõlgendamises. Sest sisuliselt 
püüdsid esimesed keskkonnaeetilisteks klassifitseeritud tekstid põhjendada, miks me 
ikkagi peaksime muretsema looduskeskkonna seisundi pärast, kui see meie isiklikku 
elu ja heaolu veel otseselt ei ähvarda. Või siis teisest küljest – need tekstid püüdsid 
seletada, kuidas on “parimate kavatsustega” tsiviliseeritud ja demokraatliku ühiskonna 
elulaad ometi “märkamatult” kujunenud looduse suhtes nii hävitavaks (White 1967). 
Neid esialgu akadeemilis-filosoofilisi käsitlusi kasutati lihtsustatud kujul ka keskkon-
naliikumiste ideoloogilise alusena.

Esimesi katseid kirjeldada sotsioloogilise uuringu abil võimalikku maailmavaatelist 
erimeelsust loodusesse suhtumises on nn uus keskkondlik paradigma (inglise keeles 
New Environmental Paradigm – NEP, autorid Dunlap & Van Liere 1978), millele 
vastandub inimkeskne paradigma. Kuigi nimetatud paradigmasid eristavateks “indi-
kaatoriteks” on suures osas pigem objektiivsele tõele pretendeerivad loodusteadusli-
kud seisukohad, kasutatakse olulisel määral ka õiguse ja muude selliste väärtusotsustega 
seotud väiteid, mida võib nimetada juba keskkonnaeetiliste seisukohtade väljenduseks:
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Kuigi algautorid Dunlap ja Van Liere tegid sellise jaotuse tänapäeval levinud teadusli-
kest faktidest ja ideoloogilistest seisukohtadest esialgu kahe vastandliku maailmavaate 
eristamiseks, on mõned uurijad leidnud üksikute väidetega nõustumist statistiliselt 
analüüsides, et iseseisvate mõtteviiside-teemadena võivad eristuda ka loodusliku tasa-
kaalu, (inimmõju) kasvu piiramise ja inimese (loodusest) üleolekuga seotud seisu-
kohad (Albert jt 1982). Samuti ei anna eri maade uuringud omavahel päris sarnaseid 
tulemusi esialgse “kahe vastandi” täpses olemuses – statistiline analüüs näitab, et 
küsitluses sisalduvad üksikväited ei jaotu alati täpselt sama koosseisuga gruppidesse ja 
aeg-ajalt esineb n-ö “ülejooksmist” (Gooch 1995). Seega võib eeldada, et keskkonnaga 
seotud tõekspidamiste struktuuri mõjutab vaadeldava maa kultuur.

Võiks öelda, et uus keskkondlik paradigma tõesti teatud määral eristab inimkeskset ja 
looduskeskset keskkonnaeetikat. Samas ei keskendu see mitte niivõrd eetika aluseks 
olevatele väärtusotsustele, vaid pigem “pragmaatilisele” kaalutlusele jaotada inimesi 
loodusesse suhtumise järgi kuidagi kaheks – olgu siis eristumise aluseks väärtusotsu-
sed või objektiivsust taotlevad teadmised-uskumused. Oluliselt rohkem keskendub 
väärtusotsustele keskkonnapoliitika ideoloogiliste aluste analüüs, mille heaks näiteks 
on Robyn Eckersley (1992) käsitlus. NEP-i skaalast erinevalt eeldab Eckersley, et 
keskkonnaprobleemide teadvustamine on tänapäeval saanud juba üldtunnustatud 
normiks ning loodusesse suhtumise erinevus ilmneb pigem keskkonnakaitse eesmärgi 
täpsemal sõnastamisel ja põhjendamisel. Elementaarse valikuna tunnistab ta “klassika-
liste” keskkonnaeetika tekstide eeskujul inimkeskset ja looduskeskset mõtteviisi, mille 
eristamiseks pakub välja konkreetse “lakmustesti”: “tõelise” looduskesksusega peaks 
kaasnema tunnetatud vajadus arvuliselt piirata inimeste hulka maailmas, et hoiduda 

Inimkeskne paradigma

• Inimestel on õigus looduskeskkonda 
oma vajaduste järgi ümber kujundada.

• Taimed ja loomad on eelkõige inimvaja-
duste rahuldamiseks.

• Inimesed ei pea looduskeskkonnaga 
kohanema, kui nad on võimelised seda vasta-
valt oma vajadustele ümber tegema.

• Inimkond on loodud ülejäänud looduse 
üle valitsema.

Uus keskkondlik paradigma

• Inimkond läheneb oma arvukuselt Maa 
taluvusvõime piirile.

• Looduse tasakaal on väga kergesti 
haavatav/tundlik.

• Inimeste sekkumine loodusprotsessidesse 
on sageli ohtlike tagajärgedega.

• Terve/normaalne majandus eeldab tasa-
kaalustatust ja majandusliku arengu kontrol-
li all hoidmist.

• Inimesed peavad elama loodusega koos-
kõlas, et ise püsima jääda.

• Maa on nagu piiratud ruumi ja ressurssi-
dega kosmoselaev.

• Meie industriaalse ühiskonna kasvul/
laienemisel on paratamatud piirid.

• Inimkond käitub loodusega muretteki-
tavalt halvasti.
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ökosüsteemi inimtegevuse mõjuga üle koormamast; inimkeskne mõtlemine nõustuks 
samal ajal ehk rahvaarvu kasvu aeglustamisega, aga mitte “kättevõidetud” osatähtsuse 
vähenemisega. Samuti oleks metsiku looduse kaitsmine looduskeskse mõtteviisi järgi 
vajalik juba “asja enese” ehk siis õigluse pärast – inimkesksus seevastu nõuaks siin 
mingit inimkonna silmis pädevat vajalikkuse põhjendust.

Inim- ja looduskesksete äärmuste vahel eristab Eckersley viit olulisemat mõtteviisi:

ü Loodusvarade hoidmine (resource conservation): põhiväärtus on inimkonna 
areng, paljude heaolu üksikute rikastumise asemel, seejuures liigsest saastamisest/
jäätmetest hoidumine. Taunitav on nii loodusvarade raiskamine kui ka kasuta-
mata jätmine. Seda mõtteviisi on nimetatud teaduslik-utilitaarseks: loodus on 
selleks, et teda heaperemehelikult kasutada.

ü Heaoluökoloogia (human welfare ecology): argumendiks on sotsiaalsed väärtused 
nagu puhas ja turvaline keskkond, tervis, võimalused puhkuseks ja esteetiliseks 
naudinguks. Nende eesmärkide saavutamise vahendina on olulised nt “pehmed 
tehnoloogiad”, mahepõllumajandus, alternatiivmeditsiin, ühistransport, mater-
jalide taaskasutus, loodusesõbralik elustiil – kuivõrd need tulevad kasuks inimese 
heaolule.

ü Looduse säilitamine (preservationism): põhiväärtuseks on metsiku looduse estee-
tilisus ja imetlusväärsus. Oluline on, et säiliksid metsiku loodusega erilised paigad 
puhkuseks ja esteetiliseks nautimiseks. Unustatakse vähem eriliste paikade või-
malik väärtus kogu ökosüsteemi jaoks, ülerahvastatuse ja saastamise probleemid 
mujal. Vaatamata sellele pakub hingestatud kontakti otsimine loodusega juba 
kaalukamat alternatiivi puht-utilitaarsele majandamisele.

ü Loomaõigused (animal liberation): oluline on mitte põhjustada kannatusi 
ükskõik millistele elusolenditele, kes võiksid valu või ebamugavust tunda. Siin 
tekivad probleemid piiri tõmbamisega – millised organismid on kannatuse tund-
miseks piisavalt arenenud – ja keerulisematele keskkonnamuutustele hinnangu 
andmisega.

ü Elukesksus (autopoietic intrinsic value): kõik organismid/süsteemid, mis on või-
melised ennast taastootma ja “majandama”, on selle eesmärgipära tõttu “sisemise 
väärtusega” moraalisubjektid, kelle õigustega tuleb arvestada – õigused on nii 
individuaalsetel organismidel kui suurematel ökosüsteemidel. Masinatel ja tehis-
intellektil puudub niisugune “väärtus/eesmärk iseeneses”, kuna nad on ise loodud 
vahendina millegi muu saavutamiseks.

ü Transpersonaalne ökoloogia sarnaneb eelmise mõtteviisiga, kuid rõhutab ini-
mese psühholoogilist ja väljenduslikku arenguteed selle maailma mõistmisel ja 
kogemisel. Inimese kohustus on leida elav ühtsustunne maailma ja teiste olen-
ditega – “transtsendetaalne kogemus”; seda eesmärki peaks teenima ka haridus 
ja kultuur.

ü Ökofeminism eristub eelmisest mõtteviisist selle poolest, et omistab naistele 
nende sotsiaalsest soorollist tuleneva kogemuse tõttu suuremat valmisolekut 
harmooniliseks kooseluks loodusega ja seostab keskkonnaohtlikku mõtteviisi 
kultuuriliselt “mehelikuks” peetava suhtumisega.
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Toetust neile “ideoloogiatele” on küsitlusega mõõdetud näiteks Norras (Grenstad ja 
Wollebaek 1998), kus iga mõtteviisi kohta esitati kaks neile iseloomulikke väärtusi kir-
jeldavat väidet. Samas ei pruugi niisugused formaliseeritud mõõtmisviisid tegelikult 
inimeste keskkonnaeetilist mõtlemist väga adekvaatselt peegeldada: näiteks Hiiumaal 
1999. aastal tehtud uuringus kasutas autor neidsamu väiteid ja statistiline analüüs ei 
näidanud, et inimesed grupeeriksid neid alati eeltoodud loogika järgi.

Küsimusele, kuivõrd palju haakuvad akadeemilised tekstid “tavalise inimese” loodus-
suhtega, on 1990. aastate lõpupoole juba mõned uurijaid tähelepanu pööranud – kas-
või lihtsalt soovist hinnata ühiskonna “keskkonnaeetilisemaks” muutumise võima-
likkust. Esimeste praktikutena koostasid ameerika sotsioloogid Minteer ja Manning 
(1999) filosoofilise kirjanduse põhjal 17 erinevast väitest koosneva tüpoloogia, mis 
üldisemalt liigitus 5 põhisuunaks:

ü loodusele vastandumine – looduse ohtlikkuse ja selles sisalduva spirituaalse 
kurjusega seotud väited;

ü loodusest eristumine – religioosse ja intellektuaalse dualismi või ainult 
materialistliku huviga seotud väited;

ü utilitaristlik säilitamine – inimese vaimse ja materiaalse heaolu alalhoid-
mise nimel;

ü ühtsustunne – seotud vastutusega mingi kõrgema jõu, looduses kätketud 
elu või tulevaste inimpõlvede ees;

ü radikaalne “environmentalism” – seotud usuga kõigi elusolendite õigus-
tesse või hingestatusse.

612 ankeedile vastajat toetasid kõige rohkem utilitaristliku säilitamise ideid, järgnes 
ühtsustunne loodusega. Radikaalse keskkonnakaitse ideedest leidsid olulist heakskiitu 
väited kõigi elusolendite omavahelisest seotusest ja loomaõigustest, loodusest eristu-
mise argumente hinnati mõõdukamalt ja loodusele vastandumine ei olnud üldse po-
pulaarne. Üksikargumentidest hinnati kõige kõrgemalt muret tulevaste inimpõlvede 
pärast. Uurijate endi eesmärk oli näidata, et keskkonnapoliitiliste otsuste seisukohalt 
pragmaatiline ja demokraatlik oleks pigem erinevate eetiliste seisukohtade teadvusta-
mine ja arvestamine kui “ühe õige” otsimine.

Kuivõrd seni kirjeldatud mõõtmisviisid on suuresti tuletatud filosoofilisest kirjandu-
sest ja sõnastatud ideoloogiatest, sobib siinkohal lühidalt tutvustada ka üht ammenda-
vamat bioloogilisele determinismile pretendeerivat “kaasasündinud” looduse väärtuste 
tüpoloogiat ameerika sotsioloogilt Stephen Kellertilt (1996).

ü Utilitaristlik: looduse praktiline ja materiaalne kasutamine oma eksistentsi 
ja turvalisuse huvides.

ü Naturalistlik: looduse otsene kogemine ja uurimine “huvi pärast”, oma 
uudishimu ja seiklusjanu rahuldamiseks.

ü Teaduslik-ökoloogiline: looduslike struktuuride toimimise süstemaatiline 
uurimine oma teadmiste ja arusaamade objektiivsuse huvides.

ü Esteetiline: looduse välise ilu ja köitvuse kogemine, inspiratsiooni-, harmoo-
nia- ja heaolutunde allikas.



29Keskkonnaeetiliste hoiakute sotsioloogilisest uurimisest

ü Sümboliline: võimalus kasutada loodust oma mõttetegevuses ja märgilises 
suhtlemises metafooride ja tähenduste kandjana, keele konstrueerimise abi-
vahendina.

ü Humanistlik: tugev emotsionaalne side, “armastus” looduse teatud aspekti-
de (eriti nt loomade) vastu annab võimaluse tunda ühtekuuluvust, “toetab” 
inimest.

ü Moralistlik: spirituaalne aukartus ja/või eetiline vastutustunne looduse 
suhtes annab võimaluse tunnetada maailma korrastatust, tähenduslikkust ja 
enda kohta selles, võimaluse väljendada altruismi.

ü Dominionistlik: loodust füüsiliselt kontrollides ja suunates on võimalik 
tunnetada oma oskusi, jõudu, üleolekuvõimalust.

ü Negativistlik: võib tunda loodusest võõrandumist, õudust ja hirmu oma 
ohutuse pärast.

Filosoofilises plaanis on see muidugi inimkeskne suhtumine, kuna eesmärk oli vastata 
küsimusele, “mida olulist inimesed looduses tajuvad”. Juba töö eesmärgipüstitus ise-
enesest oli inimkeskne, kuivõrd seda rahastas USA keskkonnaministeeriumi vastav 
ametkond, et oma haldusalas paremini arvestada kodanike soovidega. Siiski on see 
märkimisväärne katse sõnastada elementaarseid tähendusi, mille alusel inimese tead-
vuses kujuneb loodusega mingi keerulisem suhe – näiteks keskkonnaeetiline hoiak. 
Seejuures on huvitav märkida, et Kellerti arvates ei küündi ükski ainult utilitarismil 
või altruismil põhinev keskkonnaeetiline süsteem inimese loodussuhet adekvaatselt 
kirjeldama, kuna kõik loetletud väärtused on Kelleri käsitluses kaasasündinud objek-
tiivsed “faktorid” ja seega ka igasuguse tegelikkuses toimiva keskkonnaeetika parata-
matud koostisosad.
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4. INIMESE JA LOODUSE SUHE ERI     
 VAATENURKADEST

4.1 KAS LOODUSEL ON ISEVÄÄRTUS?
 KAAREL RELVE

Traditsiooniline läänelik arusaam maailmast on sügavalt inimkeskne: inimene on 
äravalitu, ta on kõikide asjade mõõt ning kõik muu on loodud inimese jaoks või 
vähemalt võib inimene ilma eriliste piiranguteta seda ‘muud’ oma äranägemise järgi 
kasutada. Pehmemas vormis domineerib see arusaam maailmas ka praegu. Iseenesest 
on see kummaline, kui pidada silmas, et tänapäeval on üldlevinud ka veendumus, 
et inimene on vaid üks paljudest evolutsiooni tulemusel tekkinud olenditest, kelle 
eksistents sõltub otseselt teda ümbritsevast elus ja eluta loodusest. Tegelikult ongi 
paljud mõtlejad näinud siin vastuolu ning kutsunud üles loobuma inimkesksusest või 
vähemalt äärmuslikust inimkesksusest. Paljud loomaõiguslased on läinud kaugemale, 
nimetades inimkesksust liigitsismiks, sarnaselt rassismiga (Graft 1998, 192) ning 
mõned äärmuslikud rühmitused seavad ‘loodushuvid’ inimhuvidest isegi kõrgema-
le. Näiteks on liikumisele Earth First! (Maa Esimeseks!) alusepanija Dave Foreman 
(1993, 422) deklareerinud, et “pruunkarudel on sama palju väärtust kui inimeselgi” 
ning et “kõiges peab bioloogiline mitmekesisus olema seatud prioriteediks inimeste 
heaolu ees”. Kuid kas pruunkarudel ja bioloogilisel mitmekesisusel saab olla sama 
palju või rohkem väärtust kui inimesel? Saab neil üldse olla inimesest sõltumatut 
väärtust? Need küsimused tunduvad ilmselt paljudele rohelise mõtteviisiga inimestele 
kummalisena, sest nende jaoks on endastmõistetav, et looduses on inimesest sõltuma-
tuid väärtusi. Samas on probleem keerulisem, kui esmapilgul tunduda võib, sest küsi-
mus looduse iseväärtuse võimalikkusest on otseselt seotud sellega, kuidas mõistetakse 
maailma fundamentaalset olemust.

Järgnevalt püütakse välja tuua, miks lääne kultuuriruumis valitseva käsituse kohaselt 
ei ole looduse iseväärtus võimalik ning seejärel püütakse näidata, miks sellist käsitust 
tänapäeval adekvaatseks ei saaks pidada. Kõigepealt aga lühidalt põhimõistetest: 
väärtus, instrumentaalne väärtus ja iseväärtus.

Väärtus, instrumentaalne väärtus ja iseväärtus
Mõistet ’väärtus’ võib kasutada erinevalt. Kitsas tähenduses on väärtus sünonüümiks 
heale ja väärtuslikule ning vastandub halvale ja mitteväärtuslikule. Laiemas tähendu-
ses hõlmab mõiste nii positiivse kui ka negatiivse väärtuse ning sellele vastandatakse 
fakti (Pojman 1999, 84). Asjade (laiemas tähenduses kui kehalised esemed) väärtus 
on erinev. Enamik asju ei ole väärtuslikud iseenesest, vaid on väärtuslikud seetõttu, 
et nende abil on võimalik saavutada midagi muud. Näiteks on sel moel väärtuslik 
raha. Instrumentaalne väärtus ongi selline väärtus, mis teenib mingit kaugemat ees-
märki. Iseväärtus seevastu ei vaja täiendavat põhjendamist. Iseväärtusena on nähtud 
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näiteks naudingut ja õnne. Omaette küsimus on, kust väärtused alguse saavad. Kas me 
ihaldame midagi, mis on hea, või on hea see, mida me ihaldame? Objektivisti jaoks 
on väärtused osa maailma aluslõimest: need on olemas sõltumata sellest, kas keegi 
neid ihaldab või mitte (Pojman 1999, 91). Klassikaline objektivistlik käsitlus pärineb 
Platonilt, kes väitis, et headus on ülim idee, mis olles kehatu eksisteerib siiski reaalselt. 
Ideid ei ole võimalik vahetult kogeda, vaid üksnes mõistusega tabada (Salumaa 1992, 
66). Subjektivisti jaoks, vastupidi, sünnivad väärtused teadlikest soovidest ja ihadest, 
väärtuslik on see, mida ta soovib või ihaldab. Muuhulgas tähendab see, et väärtused 
saavad olemas olla üksnes juhul, kui on olemas subjekt, kes on suuteline väärtust 
looma (Elliot 1980, 19).

Valitsev arusaam looduse väärtusest
Subjektivistliku arusaama kohaselt on loodus iseenesest väärtustevaba, sest väärtuste 
allikaks on inimteadvus. See arusaam tuleneb paljuski kartesiaanlikust dualistlikust 
maailmanägemisest, mille kohaselt on selgelt eristatavad subjekt ja objektid, mõistus 
ja loodus. Descartes (1596–1650) leidis, et arutledes distantseerub mõtleja mõtlemise 
objektist ning kokkuvõttes kõigest materiaalsest, kaasa arvatud iseenda keha. Seega on 
võimalik jagada maailm selgelt kaheks: ühelt poolt vaimne maailm koos eesmärkide, 
huvide, ihade ja soovidega ning teisalt kehaline maailm (Matthews 1989, 44–45). 
Subjekti ja objektide selget eristamist võimaldasid veelgi edasi arendada Galileo avas-
tused, mis näitasid, et objektiivselt eksisteerib üksnes aine liikumine. Objekti teised 
omadused on tuletatavad aine liikumisest ning sõltuvad vaatlejast. Näiteks ei ole ob-
jektiivselt olemas punast loojuvat päikest: loojang eksisteerib üksnes vaatleja jaoks, kes 
jälgib päikest ümber oma telje pöörlevalt taevakehalt ning punane on päike üksnes 
seetõttu, et vaatleja tajub päikeselt temani jõudvat teatud lainepikkusega valguskiir-
gust punasena. Veelgi vähem saab rääkida objektiivselt eksisteerivast kaunist punasest 
päikeseloojangust. Kui punane värv ja loojang on tuletatav aine liikumisest ja mõõde-
tav instrumentidega, siis ilus ja muudes väärtushinnangutes puudub objektiivsus täie-
likult (Rolston 1983, 137–139). Seega on loodus iseenesest neutraalne ning väärtused 
sünnivad alles seoses subjektiga, täpsemalt inimesele omase vaimsusega. Seisukohta, et 
väärtuste loojaks saab olla üksnes inimene, on õigustatud inimese unikaalsusega, mis 
avaldub näiteks hinge olemasolus või, tänapäeval aktuaalsemalt, inimese erilises enese-
teadlikkuses ja võimes läbi ratsionaalse mõtlemise ennast hetkeolukorrast distantsee-
rida, mõtiskleda looduse üle ning anda sellele mõte ja tähendus, mis läheb kaugemale 
inimese bioloogilistest vajadustest (Hayward 1998, 174). Ülejäänud loodus on justkui 
pime: see sisaldab küll elu, kuid see on üksnes n-ö objektiivne elu.

Tõepoolest, tundub ületamatu vägitükina tõestada, et väärtus eksisteerib samamoodi 
objektiivselt kui aine liikumine. Seega näib teatud subjektivism paratamatu, sest kui 
poleks subjekti, mis väärtusi annab, ei saaks olla ka väärtusi. Siinkirjutajale näib, et 
tavaliselt minnakse veelgi kaugemale ja leitakse, et väärtused on puhas inimsuva. 
(Näiteks ei nähta midagi valet valitsevas arusaamas, mille kohaselt on loodus üksnes 
ressursikogum, mis võimaldab rahuldada inimese materiaalseid ja vaimseid vajadusi.)

Järgnevalt püütakse näidata, et sellise mõtteviisiga ei tohiks siiski nõustuda, sest see 
ei sobi tegelikult kuigi hästi meie tänaste teadmistega inimesest ja maailma olemusest 
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üldse. Esiteks vaadeldakse kriitiliselt arusaama, et vaid inimene on suuteline looma 
väärtust. Teiseks püütakse näidata, et subjekti range eristamine objektidest ning 
väärtuse range vastandamine faktile on, kui mitte vale, siis vähemalt mõneti eksitav.16

Kas väärtuste allikaks on üksnes inimteadvus?
Uusaegse maailmakäsituse järgi saab asjadel olla väärtust üksnes seoses inimesele 
omase vaimsusega, s.o kui need võimaldavad saavutada mingi eesmärgi, rahuldavad 
huvi või seostuvad mingi emotsiooniga (Matthews 1989, 45). Veendumus, et vaid 
inimteadvus saab olla väärtuste allikaks, tuleneb arusaamast, et inimmõistus või ini-
mene üldisemalt on unikaalne. Ainukordsuse põhjenduseks on toodud väga erinevaid 
argumente. Tänapäeval on vast kõige levinum viitamine erilisele eneseteadvusele ning 
võimele ratsionaalseks aruteluks (Hayward 1998, 174).

Tundub, et selles osas on raske eitada inimmõistuse kvalitatiivset erinevust teadaoleva-
te olendite mõistusest. Samas võib kahelda esiteks selles, kas erinevus on piisavalt suur, 
et õigustada “jämeda punase joone” tõmbamist inimese ja muude olendite vahele ning 
teiseks, kas inimesele omane eneseteadlikkus ja võime ratsionaalselt arutleda on tin-
gimata vajalikud millegi väärtustamiseks? Nüüdisaegsete teadmiste valguses tundub, 
et mõlemale küsimusele tuleks vastata eitavalt. On selge, et inimene on väga tihedalt 
seotud muu loomariigiga. Samuti on selge, et mõned loomadest sarnanevad inimese-
le palju enam kui teistele olenditele. Näiteks šimpansid on inimesele väga sarnased, 
neil on, kuigi piiratud määral, ka eneseteadlikkust ja mõtlemisvõimet. Kui väärtuse 
loomise eeltingimuseks on kaks nimetatud omadust, siis kas pole kummaline väita, et 
inimene on suuteline midagi väärtustama ning šimpans, sarnaselt taimede ja kividega, 
ei ole suuteline?

16 Võiks minna ka teist teed ning põhjendada looduse iseväärtuse olemasolu, leides et isegi ju-
hul kui inimene on ainus väärtuste andja, ei pruugi ta olla (ainus) väärtuste kandja. Teisisõnu, 
kuigi väärtuste allikaks on inimene, ei tähenda see, et inimene peaks väärtustama loodust või 
selle osi üksnes instrumentaalselt. Siinkirjutajale näib, et selline lähenemine tõstatab oma-
korda mitu küsimust. Näiteks, kui mõista inimvajadusi ja sellest tulenevaid instrumentaalseid 
väärtusi laialt, siis kas inimene on ikkagi üleüldse suuteline omistama millelegi mitte-instru-
mentaalset väärtust?
Teiseks, võime omistada millelegi nii instrumentaalset kui ka iseväärtust näib rõhutavat inim-
suva, s.o võimalust vabalt valida, millele omistada väärtust ja millele mitte. Kui nii, miks peaks 
siis valeks pidama suhtumist, et loodusel on üksnes instrumentaalne väärtus? Teisisõnu, keegi 
võib näha looduses ka iseväärtust, kuid see on üksnes selle inimese isikliku eelistuse küsimus.
Kolmandaks, kui käsitleda iseväärtusena üksnes sõltumatut väärtust, siis justkui poleks või-
malik, et miski muu kui vaimsus – väärtuste allikas – saaks omada iseväärtust, sest kui poleks 
vaimsust, ei tekiks ka väärtusi ning väärtus, mis vajab täiendavat põhjendamist, ei saa olla 
iseväärtus. Kõik nimetatud probleemid võivad osutuda üksnes näilisteks; väga võimalik, et 
eristades väärtuste andjaid väärtuste kandjatest on võimalik jõuda veenvalt tõdemuseni, et 
loodusel on iseväärtus.
Käesolevas kirjutises on mindud siiski teist teed, püüdes näidata, et väärtuste pidamine üksnes 
inimsuvaks pole põhjendatud ja seega polegi ehk nii oluline, kas inimene omistab loodusele 
iseväärtust või mitte.
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Samuti tundub veider asuda seisukohale, et igasuguse väärtuse loomiseks on vajalik 
võime ratsionaalselt arutleda. Näiteks väärtustab vist pea iga inimene, sh vaimselt ala-
arenenud inimene, valu puudumist. Näib ebausutav, et valu puudumist ei väärtusta 
loomad, kelle närvisüsteem on inimese omaga äärmiselt sarnane. Võib muidugi 
spekuleerida selles osas, kuivõrd inimese kvalitatiivselt erinev mõistus muudab valu 
tunnetust võrreldes “lihtsama” mõistusega, kuid liialt küünilisena kõlab väide, et koer 
tegelikult ei saa valu tunda, kui ta näib valust ulguvat, sest ta ei suuda valu mõtestada 
nii nagu inimene. See tähendab, et koera puhul oleks tegemist justkui mingi masi-
naga, mis teatavale nupule vajutades hakkab ulguma. Nimetatud põhjusel peavadki 
paljud loomaõiguslased (nt Regan 1993, 330) õigeks piiri tõmbamist mitte inimeste 
ja teiste olendite vahele, vaid nende olendite vahele, kes tunnevad valu ja nende vahe-
le, kes ei tunne.

Samas võib ka sellist laiendust pidada ebapiisavaks. Nagu märgib Lipsey (1973, 
11), on valu- ja mõnutunne evolutsiooni tulemusena tekkinud kohastumine, mitte 
eesmärgid omaette. Veidi järele mõeldes pole raske ette kujutada kõrgelt arenenud 
eluvormi, kelle suutlikkus elus püsida ja muid eesmärke saavutada ei põhine valu- ja 
mõnutundel ning selleks vajalikul närvisüsteemil (Goodpaster 1994, 58). Lisaks võib 
kõikjal näha eluvorme, kellel küll puudub inimesele sarnane eneseteadlikus, mõtle-
misvõime ja valutunne, kuid kes sellegipoolest näivad teatud asju väärtustavat põhi-
mõtteliselt samamoodi kui inimene. Näiteks on janus inimese jaoks joogiveel väärtus 
– subjektivistliku seisukoha järgi ihaldab ta vett, annab sellele instrumentaalse väärtu-
se. Inimmätta otsast vaadatuna võib tunduda pentsik öelda, et puul on janu ja et puu 
ihaldab vett, kuid kas pole samamoodi veider väita, et põua käes kannataval puul on 
veest või maha raiumisest täiesti ükskõik, sest ta ei suuda ratsionaalselt arutleda ning 
tal puudub selline eneseteadlikus ja valutundmise võime kui inimesel? Rolston juhib 
tähelepanu sellele, et inimese kesknärvisüsteem ning selle tippsaavutuseks olev mõis-
tus on arenenud koos ülejäänud organismiga ning on osa sellest. Kesknärvisüsteemist 
ürgsemad organismi osad, nagu musklid ja rasv, pole kaugeltki väiksem evolutsiooni-
line saavutus, need ei ole ellujäämiseks vähem vajalikud. Ülikoolis õpetatud mõistus 
aga kipub alahindama rasva ja musklit ning tähtsustama mõistust. Väärtust seostatak-
se bioloogilise protsessi tulemusel aset leidnud kogemusega, seda protsessi ise peetakse 
aga väärtusetuks, kui mitte arvestada kõige viimast etappi, kuhu juhtumisi küündivad 
vaid inimesed (Rolston 1993, 60–61).

Paljud mõtlejad (vt nt Rawls 1998, 275–283) leiavadki, et väärtustajate hulka tuleks 
arvata iga elusorganism, sest neile on DNA kaudu “sisse kodeeritud” teatud eesmärki-
de poole püüdlemine. Eesmärk on iseseisev – eesmärk omaette – ja seega on kõigil 
elusorganismidel iseväärtus. Inimene võib ju sellist organismi, näiteks porgandit, inst-
rumentaalselt väärtustada, sest see kõlbab süüa, kuid sellest ei tulene, et porgand kas-
vakski üksnes selleks, et inimene seda süüa saaks. Ilmselt poleks väga keeruline astuda 
samm kaugemale ning laiendada subjektide ringi veelgi. Kuid kas ei vii see absurdini, 
sest toob kaasa piiride sisulise kadumise subjektide ja objektide vahelt ning asetab ini-
mesed ühte patta koos porgandite ja võib olla lõpuks ka kividega? Piiride ähmastumi-
ne ei ole tegelikult probleem, kui just ei taheta kinni pidada rangest subjektivistlikust 
väärtusteooriast. Mis puutub inimese muuga ühte patta asetamisse, siis väärtustajate 
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ringi laiendamine ei tähenda, et väärtustajad oleksid tingimata võrdsed. Ilmselt on 
olemas väärtusi, mida suudab luua või tajuda üksnes inimene (Lee 1996, 306).

Kas väärtused on subjektiivsed?
Antud väite paikapidavuse uurimisel tuleks alustuseks juhtida tähelepanu, et sõnal 
‘subjektiivne’ on vähemalt kaks veidi erinevat tähendust. Vastavalt on mitu tähen-
dust ka subjektiivse vastandsõnal ‘objektiivne’. ‘Subjektiivne’ tähendab ühest küljest 
“subjektile omast, tema ja tema teadvusest sõltuvat või tulenevat”. Sõna ‘objektiivne’ 
tähendab “mõistusevälist, tegelikkuses eksisteerivat”. Teisalt kasutatakse sõna ‘subjek-
tiivne’, kui räägitakse millestki, mis on “omane üksnes antud subjektile” ning milles 
“üksmeel pigem puudub”. Vastavalt kasutatakse sõna ‘objektiivne’ ka tähenduses “kõi-
gile ilmne” või “ilmne erapooletul vaatlusel”.

Tavaliselt peetakse väärtusi subjektiivseteks mõlemas mõttes: need on üksnes mõis-
tuse viljad, mille suhtes üksmeel pigem puudub. Vast kõik on kuulnud ütlusi “ilu on 
üksnes vaataja silmades” ja “maitse asi”. Tõepoolest tunduvad paljud väärtushinnan-
gud olevat seotud üksnes konkreetse isikuga. Teisalt on aga väärtusi, mida tunnistab 
enamik inimesi, nt inimelu pühadus. Üks viis selgitada selliseid ühisväärtusi on viida-
ta inimese loomuomastele kalduvustele, näiteks kalduvusele toimida ratsionaalselt ja 
egoistlikult (Callicott 1992, 135). Sarnaste kalduvuste olemasolu enamikul inimestest 
viib ka ühiste väärtuste kujunemisele. Teisalt aga hakkab selline käsitlus õõnestama 
arusaama, et väärtuste osas üksmeel pigem puudub.

Kui inimeste loomuomaste kalduvuste üle on juureldud rohkesti, siis vähem on pööra-
tud tähelepanu nende kalduvuste päritolule. Nüüdisaegsete teadmiste ja veendumuste 
valguses nõustuvad ilmselt paljud seisukohaga, et loomuomased kalduvused on suu-
resti bioloogilise evolutsiooni produkt (Callicott 1993, 68). Kui aga lähtuda sellest, 
kas siis ei ole eksitav pidada väärtusi pigem erinevateks kui kattuvaiks? Eeltoodu 
valguses hakkab veenvust kaotama ka väide, et väärtus tuleneb või sõltub ainuüksi 
subjekti teadvusest. Dualistlik maailmakäsitlus eeldab, et mõistus on selgelt lahutatud 
maailmast ja on suuteline kehalisi objekte jälgima ja nende üle mõtisklema justkui 
kuskilt väljastpoolt. Kui aga mõistuses nähakse evolutsiooni produkti, siis näib ilmne, 
et sellist lahutatust ei saa eksisteerida: on ju kõik organid, mis on vajalikud jälgimiseks 
(nt silmad) ja väärtustamiseks (nt ajurakud) pärit sellest samast jälgitavast ja väärtus-
tatavast maailmast, loodusest. Samuti pärineb loodusest väärtustamise ‘nähtus’ ise. 
Vaatluse ja väärtustamise hetkel ei hõlju mõistus eraldatuna kuskil objektiivse maa-
ilma kohal, vaid vaatlus toimub objektiivse maailma sees (Rolston 1983, 146–147).

Selle seisukoha illustreerimiseks võiks tuua järgmise näite. Oletagem, et te märkate 
liblikat ning leiate, et liblika tiivamuster on ilus. Ühest küljest tundub, et ilma mõistu-
se osavõtuta ei saaks rääkida tiivamustri ilust, kuid teisalt ei oleks ettekujutus sellisest 
ilust saanud tekkida ka ilma liblikat nägemata. Teisisõnu – väärtustamine toimub alati 
mingis suhtes. 

Järgmiseks võiks küsida, kas inimmõistus oleks sellist liblikat nähes suutnud selle 
tiivamustrit inetuks pidada? Ilmselt ei ole see välistatud. Sellegipoolest võiks väita, 
et looduslikel objektidel on teatud omadused, mida märgates tüüpiline inimmõistus 
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kaldub neid väärtustama, antud juhul – liblikat nähes seda ilusaks pidama (Rolston 
1983, 145–146). Ilu ja muud väärtused oleksid mingis mõttes samamoodi tuletata-
vad aine liikumisest ja meie tajumisest, kui seda on näiteks värv, siledus või niiskus 
(Pojman 1999, 92). Eriti julgeks minnes võiks isegi veidi demagoogiliselt väita, et 
teatud väärtused on inimese jaoks sedavõrd ilmsed, et need on mingis mõttes objek-
tiivsemad kui aine liikumine, mida inimene ei taju (nt gammakiirgus).

Eeltoodu ei kummuta subjektiivset arusaama – väärtuse tekkeks on endiselt vajalik 
subjekti olemasolu –, kuid arvestades subjektide päritolu ja seotust ümbritsevaga, 
hakkab piir fakti ja väärtuse vahel ähmastuma. Eristumist muudab veelgi ebamäära-
semaks asjaolu, et ‘tegelikult olemasolevat’ ei pruugi olla võimalik adekvaatselt tajuda 
ja üheselt määratleda. Kui uusaegse maailmavaate kohaselt oli võimalik jõuda tõeni, 
siis tänapäeval kaheldakse selles. Näiteks on märgitud, et mõtlemine (rääkimata 
kirjeldamisest) on otseselt seotud keelega, kuid keele abil vahendatu ei ole kunagi 
kontekstivaba ega lahutatud keele sisemistest reeglitest. Seetõttu ei saa olla täpset pilti 
reaalsusest (Quine 1980, 37; vt ka Harman 1977, 4–5). Samuti on tänapäeval füüsika 
– objektiivse teaduse alustala – käed üles tõstnud ja tunnistanud, et teatud tingimustel 
‘tegelikult olemasolev’ üksnes ei näi erinevatele vaatlejatele erinev, vaid ongi nende 
jaoks erinev. Näiteks Einsteini relatiivsusteooria kohaselt on mingi objekti, näiteks 
kivirahnu kaal ja kuju erinev sellele vaatlejale, kes liigub peaaegu et valguskiirusel 
(Rolston 1983, 138). Heisenbergi määramatuse printsiibi kohaselt ei ole aga võimalik 
üheaegselt täpselt määratleda väga väikeste osakeste kiirust ja asukohta. Sellised osa-
kesed eksisteerivad pigem lainena (Barrow 1994, 89–90). Kuigi probleemid ilmnevad 
üksnes äärmuslikes tingimustes17, näitavad need ometi, et isegi see, mis uusaegse aru-
saama kohaselt oli selgelt objektiivne – aine liikumine – võib sõltuda vaatlejast.

Kokkuvõtteks
Küsimusele – kas loodusel on iseväärtus? – ei ole lihtne üheselt vastata. Osa problee-
mist tuleneb juba asjaolust, et küsimus on püstitatud lähtuvalt raamistikust, kus sub-
jekt (inimvaim) vastandub objektidele (loodusele). Püüdes küsimusele siiski vastata, 
tundub, et sama keerukalt väärtusloovat või nägevat subjekti kui inimene looduses 
pole. Samas on selge, et muud organismid väärtustavad teatud asju põhimõtteliselt 
samamoodi kui inimene. Klassikaliseks näiteks on valu vältimine. Seega tundub 
põhjendamatu üksnes inimese eristamine, küsimus on kuhu tõmmata piir.

Teisalt aga, mida enam teemasse süveneda, seda enam hakkab tunduma, et kõigi 
väärtustamisvõimeliste subjektide määratlemise katse on mõttetu ettevõtmine, kuna 
range jaotus faktideks ja väärtusteks, autonoomseteks subjektideks ning neid ümbrit-
sevateks objektideks on mõneti kunstlik. Eksitav oleks pidada väärtusi samamoodi 
objektiivselt eksisteerivateks kui aineosakeste liikumist, teisalt aga tundub eksitav ka 
väärtuste käsitlemine (inim)eelistustena, milles üksmeel pigem puudub. 

17 Näiteks ei pea Heisenbergi ebakindluse printsiibi tõttu kartma tänavaületamist põhjusel, et 
ei ole võimalik üheaegselt määratleda, kus asuvad ja mis kiirusega liiguvad üliväikesed osake-
sed, millest koosneb auto.
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Tundub usutav, et ettekujutus maailmast ei põhine adekvaatsetel teadmistel asjade te-
gelikust olemusest. Pigem koosneb see arusaam võrgulaadselt seotud kogumist muu-
tuvatest uskumustest ja neid toetavatest kogemuslikest tõenditest (Preston 1998, 417–
418). Tundub, et senised uskumused inimesest kui ainsast väärtuse allikast, ei taha 
hästi sobida ülejäänud kogumiga. Vaja oleks uut seletust, mis paremini sobituks meie 
kasvavate teadmistega ja muutunud veendumustega ning ühtlasi, puhtpragmaatiliselt, 
annaks inimkonnale paremad šansid püsima jääda. Olles harjunud nägema maailma 
läbi olemasoleva müüdi, on raske välja pakkuda alternatiive. Callicotti (1992, 141) 
arvates tulenes uusaegne subjekti rõhutamine nägemusest, et maailm koosneb üksi-
kutest kaootiliselt liikuvatest ja põrkuvatest osakestest. Võib kõlada banaalselt või 
teostamatult, kuid kas ei oleks üheks võimalikuks alternatiiviks näha väärtust mitte 
“eesmärk-iseeneses” subjektides, vaid koos olemises, suhete võrgustikus? Alternatiiviks 
võib pidada ka süvaökoloogide kombel looduse iseväärtuse põhjendamisest loobumist 
ning lihtsalt iseväärtuse olemasolu eeldamist.
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4.2 KUST OTSIDA LOODUSE SISEMIST VÄÄRTUST?
 NELE VESKI

Keskkond ja sellega seotud küsimused on temaatilises sümbioosis. Võttes arvesse 
vaid mõne neist, katame oma silmad teiste küsimuste eest ja vaatame keskkonnale 
enesekindla “tunnelipilguga”. Carsoni “Hääletu kevad” (1968) näitab ilmekalt neid 
ohtusid, mis sellise lähenemisega kaasnevad. 

Lääne ühiskonna keskkonnaeetika on olnud üldiselt antropotsentriline (inimkeskne). 
Suhetes teiste elusolenditega on inimestele omistatud unikaalne väärtus. Benthamlik 
utilitarism ja Kanti deontoloogiline eetika väidavad, et sisemine väärtus on peamiselt 
inimestel, inimkogemustel ning kõigel inimesse puutuval. Valitsevad eetikaseisukohad 
võivad olla põhjuseks, et keskkonda puudutav eetika on antropotsentriline, sisaldades 
endas vaid inimlikku moraalisfääri, kaasates parimal juhul arutellu küsimusi kõrge-
matest loomadest. Tänapäeva tohutu hulga keskkonnaprobleemide lahendamisel võib 
aga olla vajalik arendada välja uued eetilised mudelid, mille kohaselt mitte üksnes 
inimesed, vaid ka teised elusolendid omavad sisemist väärtust, mida tuleks respektee-
rida ka siis, kui see ei mõjuta inimese heaolu. Oluliseks muutub küsimus, kas sisemist 
väärtust saab omistada vaid enesest teadlikele (self-conscious) olenditele, kelleks on 
kaheldamatult ainult inimene, või ka olenditele, kes omavad sarnaselt Homo sapiensile 
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kõiki aistingumeeli, ning sealt edasi veel kaugemale minnes omistada seda kõigele 
elavale ja lõpuni minnes kogu ökosüsteemile.

Keskkonnaeetika küsimusi võime käsitleda kolmel erineval tasandil:

Kõige kitsamas tähenduses otsitakse sisemist väärtust indiviiditasandil. P. Singer 
väidab, et kõrgemad loomad on võimelised tundma valu. Siit võib järeldada, et iga 
indiviid, kes soovib vältida valuaistinguid, väärtustab valu negatiivsena. Et negatiiv-
seid väärtusi üldjuhul taunitakse, siis järeldub, et kuna valuaistingud on negatiivselt 
väärtustatud, siis soovitakse neid vältida. Kuna see soov on üldine, ka inimliigi poolt 
tunnustatud, siis võime sedastada: ükski tegu ei tohi põhjustada piinu.

Kui omistame väärtusi valuaistinguile tuginedes, oleme valinud ilmselt liiga kitsa 
aluse. On üsna ilmne, et imetajad omavad valuaistinguid. Arvatavasti on selleks 
võimelised kalad, roomajad ja linnud. Probleeme tekib putukatega. Olgu, oletame, 
et nad tunnevad valu. Kuid üheraksetel puuduvad valuaistingud kohe kindlasti. Aga 
puud ja kõik ülejäänud elus looduse eksemplarid? Kas neile kirjeldatud väärtused ei 
laiene? Väga võimalik, et Singeri järgi ei laiene. Selline keskkonnaeetika on puudulik. 
See ei erine palju antropotsentrilisest käsitlusest: väärtuslike olendite ringi kaasatakse 
Homo sapiensi sugukonnakaaslased. Kaitseme inimesi ja imetajaid, ülejäänud ei ole 
seda väärt!

Teiseks on väärtusi tihti seotud õigustega. Sellest on järeldatud, et liikidel ei saa õigusi 
olla. Õiguste kandjaks on indiviidid. Rolston on sellega justkui nõus, öeldes, et kahju 
ja kurja võib käsitada ka liigitasandil, kui mõista liike indiviidide kogumina. See tähen-
dab ühtlasi, et liigid taanduvad indiviididele. “Liigid elavad hästi siis, kui selle liikmed 
elavad hästi; indiviidide heaolu on koondatud liikide heaoluks” (Rolston 1995, 69). 
Kuid siit lõpeb Rolstoni järeleandlikkus, sest juba järgmises lauses väidetakse: “Liikide 
huvi konstitueerib paslik tunnus – nagu teeb seda gravitatsioonipunkt füüsikas – mis 
koondab paljud individuaalsed üksused ühtsusesse” (Rolston 1995, 69). Kuna liik, 
indiviidide kooslusena, on suurem, siis peavad liigi huvid olema kaalukamad. 

Mis annab alust rääkida liigi huvidest? Huvi on lähedalt seotud ihaga. Et millestki 
huvituda, selleks peab seda ihaldama. Peab olema tunne, kuid peab olema ka objekt, 
mida ihaldada. Objekte ihaldatakse siis, kui need on väärtuslikud. Selline lähenemine 
on muidugi antropotsentriline, sest selles on selgelt osutatud teadvusele. Liikidel sel-
line teadvus puudub (vähemalt selles tähenduses, millest Rolston kõneleb). Rolstoni 
jaoks tähendab huvi või iha vaid väärtust, mis liigis või objektis sisemiselt peitub. 
Seega ei tohi tema seisukohta huvist mõista kui objekti ja subjekti suhet, vaid kui liigi 
või objekti sisemist huvi, mis on samastatud väärtusega.

Kuidas Rolston seda põhjendab? Rolstonil kannab väärtust geen. Geen kannab liigi 
omadusi ja püüdeid. Geen säilitab liiki. Geen on “elu sümboliks” (Rolston 1988, 99). 
Geenid ei ole üksnes objektid, mille kohta saab faktiväiteid esitada, need on ka laused, 
lingvistilised ahelad.

Mis teeb liigi väärtuslikuks? Eelnenud arutelust saab aimu, et selleks on eluvõimelisus. 
Indiviidid kannavad spetsiifilist geenikoostist, mis indiviidi hukkudes läheb kaduma. 
Liik säilitab endas unikaalset koodi, mis on võimeline pidama vastu olelusvõitlusele. 
Indiviidi hukkumine on kaotus indiviidile, kuid mitte liigile. Iga hukkumine teeb 
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ruumi uuele põlvkonnale, mistõttu tuleb seda liigi vaatepunktist mõista kasulikuna 
(Rolston 1995, 70).

Rolston heidab traditsioonilisele individuaalsele eetikale ette, et see pole erapoole-
tu. Nii nagu Newtoni universaalne füüsika ei osutunud rahuldavaks ja tegi ruumi 
Einsteini relatiivsele füüsikale, peab ka universaalne eetika leidma koha väärtuste 
paljususele (Rolston 1995, 75).

Kuid ka liigitasand võib jääda liialt kitsaks. Rolston mainib küll ökosüsteemi, kuid 
tema tähelepanu on suunatud biosfäärile. Elu pole aga võimalik litosfäärita ja hüdro-
sfäärita. Elu pole võimalik Päikeseta. Kuid ka seda on vähe. Elu pole võimalik uni-
versumita.

Rolstoni holismist leiame, et sisemine, instrumentaalne ja süsteemne väärtus on tu-
gevalt omavahel seotud. Sellest aspektist lähtuvalt ei arvestaks me sisemise väärtuse 
omistamisel säästlikku ja olulist ökosüsteemi maatriksit üksnes inimesele või elusolen-
ditele. Rolstoni sõnul tuleks sisemist väärtust vaadelda koos instrumentaalse väärtuse-
ga. Mõlemad väärtused on tema arvates käsitletavad väärtusi tootva ökosüsteemi pro-
duktina. “Lühiajalisest perspektiivist lähtuvalt võime öelda, et looduse väärtus peitub 
looduse toetuses inimesele ning on seega üksnes instrumentaalne. Kuid pikaajalises 
perspektiivis on süsteemne olemus sisemiselt väärtustatav kui projekteeriv süsteem, 
milles inimesed omavad rolli vaid ühe projektina” (Rolston 1988, 198).

Rolstoni kohaselt omavad kultuur ja inimloomus inimlikult subjektiivset väärtust; 
loodusel on olemuslikult (naturally) subjektiivne väärtus; orgaaniline, geoloogiline 
ja tektooniline osa loodusest omab aga objektiivset väärtust. Kõigil neil on aga veel 
sisemine väärtus. Väärtus ei ole Rolstoni jaoks osade summa: “Süsteemne väärtus 
on produktiivne protsess; tema toodanguks on sisemised väärtused, mis on kootud 
instrumentaalsetesse suhetesse” (Rolston 1988, 188). “Kui inimesed tajuvad, et nende 
eksistents selles biosfääris on samuti selle protsessi toodang .… , peaksid nad hindama 
biootilise koosluse ilu, terviklikkust ja püsivust” (Rolston 1988, 191).

Biotsentristliku mõtte aluseks ongi idee, et igal olendil on võrdne õigus biosfääris 
elada ja “õitseda” ning jõuda eneserealisatsioonini (self-realization) viisil, mis on talle 
omane (Naess & Session 1984). Elu mitmekesisus on viimasel ajal muutunud üheks 
mõjuvõimsamaks ideeks looduse säilitamisel, kuid sellega seoses pole meil mingit 
põhjust rääkida rahuldustundest. Mitmekesisuse kaitsel peaksime suutma leida mingi 
teise eetilise õigustuse. Üldiselt tugineb biotsentristliku mõtteviisi tuum neljal tõeks-
pidamisel:

1. Inimesed on Maa eluskoosluse (ühiskonna) liikmed, samamoodi nagu kõik teised 
elusolendid.

2. Inimesed koos kõigi teiste liikidega on vastastikus sõltuvuses oleva süsteemi in-
tegraalsed elemendid ning seega pole üksikindiviidide ellujäämine määratud üksnes 
füüsikaliste tingimustega, vaid ka suhtega teistesse elusolenditesse.

3. Kõik organismid on elu teleoloogilised keskused, see tähendab, et iga üksikindiviid 
kasutab hüvesid omal viisil.

4. Inimesed pole sünnipäraselt kõigist teistest elusolenditest kõrgemal.
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Rolston (1994) toob välja kolm iseloomustavat tunnust, mille alusel organisme saab 
sisemiselt väärtustada. Esiteks, kõik organismid toimivad alalhoidvate süsteemidena: 
nad kasvavad, vastavad stiimulitele, paljunevad, kaitsevad endid surma eest ja kasuta-
vad oma keskkonnas olevat ainest. Teiseks, organism on “spontaanne küberneetiline 
süsteem”, see tähendab, et igas organismis peitub võime säilitada enese püsimiseks 
tarvilikku geneetilist koodi. Kolmandaks, igal organismil on oma headus ja ta otsib 
selle hoidmiseks ideaalset seisundit, kaitstes ennast vaid sellepärast, mis ta on iseene-
ses. Seega, organism on normatiivne kogum; “see teeb vahet selle vahel, mis ta on ja 
mis ta võiks olla” (Rolston 1994, 125). Sellisel süsteemil on Rolstoni arvates oma 
sisemine väärtus. 

Biodiversiteet oma tavapärases tähenduses osutab elu erinevatele tasanditele: geenide-
le, liikidele ja ökosüsteemidele. Sellest järelduvalt on biodiversiteedil kolm dimensioo-
ni: 1. geneetiline mitmekesisus; 2. liigiline mitmekesisus ja 3. ökosüsteemide mitme-
kesisus (Wilson 1988). Kahte esimest neist käsitletakse biotsentristlikul tasandil.

Sisemise ökoloogilise väärtuse küsimus on viimasel ajal jutuks tulnud just seoses bio-
loogilise mitmekesisuse säilitamise temaatikaga. Miks on aga bioloogilise mitmekesi-
suse säilitamine oluline mitte-instrumentaalsetest aspektidest lähtuvalt? Miks on vaja 
säilitada bioloogilist mitmekesisust? Kas selleks, et meil endil mitmekesisust kunagi 
vaja läheb või hoopis looduse enda pärast, et sel hea oleks? Sama küsimuse võime 
esitada ka teisiti: kas kaitseme loodust, et see ei häviks, või selleks, et seda tulevikus 
targemini kasutada? Miks peaksime mitmekesisust väärtustama tema enda pärast, või 
konkreetsemalt, miks mitmekesine, keerukas ja stabiilne bioota on parem lihtsast, 
kurnatust ja ebastabiilsest? Kindlasti on mitmekesisuse väärtus seletatav instrumen-
taalsel viisil: bioloogiliselt rikas maailm on suuremat rahuldust pakkuv ja turvalisem 
kui kurnatud maailm, kuid see on selgelt inimkeskne lähenemisviis.

Biodiversiteedi kaitse küsimused on väga olulised maastikuplaneerimise temaatikas. 
Ühest küljest seostatakse maastikuplaneerimist inimese ja tema eelistustega, teisest 
küljest on aga sageli küsimuse all loodus ja selle heaolu. Näiteks luuakse elupaikade 
fragmenteerumise takistamiseks levikukoridore, mis aitavad kaasa killustunud elu-
paikadega liikide püsimajäämisele. Maastikuplaneerimises on kasutusel loodusliku 
mitmekesisuse mõiste kaks erinevat dimensiooni: liigiline mitmekesisus ja elupaikade 
mitmekesisus. Need kaks dimensiooni on omavahel väga tihedalt seotud. Liigiline 
mitmekesisus sõltub erinevate elupaikade olemasolust ja elupaigad on teatud määrani 
kirjeldatavad seal elavate liikide rohkusega. Liigilise mitmekesisuse vähenemine või 
mõnede elusolendirühmade kadumine võib halvendada kõigi teiste elutingimusi. 
Niisiis võib maastikuplaneerimisega seotud inimtegevust pidada sageli isegi liigikaitse 
võtmeküsimuseks. Inimene otsustab, milliseid liike ja elupaiku ta peab vajalikuks 
kaitsta ja selle kaudu saab inimene endale võtta ka looduse säilitamise eetilise ülesande 
– käituda nii, et see oleks parem loodusele. 

Siiski on biotsentristilik käsitus piiratud. Nagu juba eespool mainisin, jätab see mo-
raalikäsituse alt välja kogu abiootilise looduse ja kuigi näiteks süvaökoloogia tunnistab 
objektidevaheliste suhete olulisust ja vastastikust sõltuvust, piirdub sisemise väärtuse 
omistamine üksnes elusloodusega.
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Märksa laiemat arusaama sisaldab endas ökotsentrism, mis oma olemuselt on holistlik: 
kujutab endast terviklikku hoiakut, kus üksikosal on väärtus vaid süsteemi osana. See 
haarab ökosüsteemi tervikuna, millest ei saa rõhutada eraldiseisvaid osi. Inimene 
kuulub ökoloogilisse ruumi. Selles avaldub ökotsentristliku lähenemise peamine eri-
nevus biotsentrismist. Kui biotsentrism võtab moraalse kaitse alla vaid elusloodusega 
seotu, siis ökotsentrism kätkeb endas ka elutut loodust. Terviklikkust kui sisemist 
väärtust iseloomustavad järgmised väärtusmõisted: ühtsus, jagamatus, puutumatus, 
mitmekesisus ja harmoonia. Looduslike organismide ühtsuse väärtus peitub selles, 
et organismid funktsioneerivad nii vastastikuses sõltuvuses kui ka viisil, mis allutab 
terviku. Terviklikkuse väärtus tuleneb osade omavahelisest suhtest. See tähendab, et 
terviklikkuse väärtus pole taandatav indiviidide väärtuste summale. 

Ökotsentrismist võib rääkida kahel erineval tasandil. Esiteks kitsas ökotsentrism, mis 
ei käsitle inimest koos tema loomuliku keskkonnaga loodusliku ökosüsteemi osana. 
Selline lähenemine on olnud aluseks põhjenduste leidmisel põlislooduse kaitsel. 
Mõnede looduslike objektide “põlisust” on peetud tugevaks aluseks looduse sisemisel 
väärtustamisel. Rolston (1994) on sellist lähenemist põhjendanud väitega, et põlis-
loodus väärib säilitamist juba üksnes seetõttu, et ta on niivõrd erinev inimese poolt 
loodud “kultuurmaastikust”. 

Teiseks ökotsentristlikuks käsitluseks on lai ökotsentrism, mille kohaselt on ühiskond 
ökosüsteemi osa – me oleme osalised energiavoos ja ökosüsteemi aineringes, olemata 
ja saamata olla ise selle peremehed. Me oleme osa Maast, mitte selle kõrval ega sellest 
eraldi18. Maast, loodusest ja iseendast hoolimine käivad seepärast käsikäes, on õigu-
poolest üks ja seesama. Ökosüsteemid – olgu kohalikud, või ka biosfäär tervikuna 
– võivad püsida üksnes siis, kui aine- ja energiabilanss on tasakaalus, kui kasutatu 
taastub. Sellele lähenevad oma iseeneslikus arengus kõik ökosüsteemid. Püüd sellele 
igas inimtegevuse valdkonnas tähendab ökoloogilist maailmavaadet. Igal juhul, kui 
maailma käsitleda tervikuna, tuleb ka väärtusi otsida tervikust ning üsna mõtlema-
paneva aluse on selleks loonud Aldo Leopold. 

Leopold (1968) räägib “eetika laiendamisest” ja lisab, et “maaeetika laiendab koosluse 
(community) piire, kaasates moraalikäsitlusse ka mullad, veed, taimed ja loomad, ehk 
kokkuvõtvalt, maa”. Maad ei tohiks enam käsitleda üksnes objektina, “surnud” ma-
terjalina, mida saab kasutada ja kujundada vastavalt inimeste soovidele. Maad tuleks 
vaadelda kui elavat organismi, mis võib olla terve ja haige, mida saab kahjustada ja 
hävitada. “Seega pole maa üksnes muld ja pinnas; see on energiavoo läte” (Leopold 
1968, 253). Ta käsitab maad kui elusolendit.

Maaeetika aspektid on kokkuvõetud Leopoldi kõige kuulsamas lauses: “Asi on õige, 
kui ta püüdleb biootilise koosluse terviklikkuse, stabiilsuse ja ilu säilitamise poole. Ja 
on vale, kui ta püüdleb midagi muud” (Leopold 1968, 262).

Maaeetika näib olevat looduse väärtustamisel atraktiivne filosoofiline võimalus, mis 
sisaldab üsna kõikehõlmavat (comprehensive) mõtteviisi. Esmapilgul tundub, et see 
pakub otsustusprotseduuri enamikule (kui mitte kõigile) keskkonna ja ökoloogia 

18 Vrdl instrumentalismiga.
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teemadele. Erinevalt loomade õiguste kaitsest, pakub maaeetika süstemaatilist lähe-
nemist nii laiahaardelistele teemadele nagu reostus, energia, ressursside kurnatus jne. 
Ometi kaasnevad ka selle teooriaga omad probleemid. 

Miks peaksime väärtustama näiteks märgala terviklikkust ja stabiilsust? Väärtuse te-
leoloogiline mudel tundub atraktiivne, kui oleme mures terviku osade omavahelise 
suhte või üksiku organismi kasvu ja arengu pärast. Kuid kas on võimalik ökosüsteemi 
mõista ja väärtustada mõlemal viisil üheaegselt?

Võime väita, et nagu üksikorganism, nii läbib ka ökosüsteem teatud arengustaadiu-
meid. Just selline loomulik arenemisprotsess võib pakkuda aluse, kuidas saaksime 
väärtustada süsteemi heaolu. Ometi, “loomulik” areng ei anna veel alust millegi 
väärtustamiseks. 

Eespool on toodud vaid lühike ülevaade katsetest põhjendada sisemise väärtuse ole-
masolu erinevatel tasanditel. Igal käsitletud teoorial on omad plussid ja miinused ning 
siinkirjutaja jätab lugejate otsustada, milline teooria tundub neile südamelähedaseim. 
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4.3 SÜVAÖKOLOOGILINE VAATENURK
 KÜLLIKI TAFEL

Süvaökoloogia, tuginedes Sylvan & Bennetti (1994) käsitlusele, esindab ühte kolmest 
keskkonnaeetika alajaotusest, nimelt uut ehk nn mittestandardset eetikat. Kui jaotuse 
esimene tüüp – standardne eetika – väärtustab loodust vaid kui vajalikku “asja” ini-
mese jaoks, teine tüüp – laiendatud standardne eetika hõlmab endas loomade õigusi, 
siis kolmas tüüp – uus ehk mittestandardne eetika – läheb kahest eelmisest oluliselt 
sügavamale ega väärtusta keskkonda inimese seisukohast, vaid annab keskkonnale en-
dale sisemise väärtuse (Hens & Susanne 1998, 17). Süvaökoloogia ongi üks seda tüüpi 
lähenemistest ning võib ehk öelda, et ka üks radikaalsemaid neist.

Süvaökoloogia on liikumine, samuti mõtteviis, mis otsib harmooniat ja tasakaalu in-
diviidide, ühiskonna ja looduskeskkonna vahel, lähtudes vaatenurgast, et inimene on 
loodusest lahutamatu (Vicenik 1998, 1; Hens & Susanne 1998, 20). Süvaökoloogia 
püüab päästa ümbritsevat, asetades looduse – nii loomad, taimed kui ka mineraalid 
– inimesega samale tasemele (Oittinen 2000, 6). Tema juured peituvad ühelt poolt 
primitiivsete ühiskondade looduskeskses maailmavaates ja teisalt võib neid leida 
Idamaistest filosoofiatest, näiteks taoismist ja budismist (Sessions 1995, ix).

Süvaökoloogia rajajaks peetakse norra filosoofi Arne Naessi. Naess oli ka esimene, kes 
võttis kasutusele termini ‘süvaökoloogia’. Ta tegi seda 1973. aastal oma artiklis The 
Shallow and the Deep, Long-range Ecology Movements. A Summary, mis ilmus Oslos, 
ajakirjas Inquiry (Kiili 2000, 61). Naess nimetas süvaökoloogiat ka ökosoofiaks, kus 
‘öko’ tähendab nii maad, kodu, kohta, kus elada ja seda ümbritsevat, ning ‘sofia’ tar-
kust (Hens & Susanne 1998, 21).

Süvaökoloogia ehk ökosoofia on Naessi määratluse kohaselt ökoloogilise harmoonia 
või võrdsuse filosoofia. Filosoofia kui tarkuse väljendus on normatiivne, s.t see sisaldab 
nii norme, reegleid, postulaate, väärtussüsteeme kui ka hüpoteese, arvestades seal-
juures ühiskondlikke suhteid. Ökosoofia ei sisalda ainult fakte reostuse ulatuse, res-
sursside ammendumise, populatsiooni kasvu jne kohta, vaid ka väärtuste prioriteete 
(Drengson 1995, 8). Tuleb märkida, et Naess ei püüdnudki süvaökoloogiale kindlat 
definitsiooni anda. Ta ise ei uskunud definitsioonide väärtuslikkusesse ja esitas süva-
ökoloogia põhitõed võtmeterminite ja teeside kaudu. Definitsioonide puuduseks oli 
Naessi (1995, 67) meelest tõsiasi, et nood pidid väljendama defineeritavat võimalikult 
täpselt, kuid samas laiale massile mõistetaval viisil, mis viib definitsioonid lõppkokku-
võttes ikkagi vaid kõige üldisema kirjeldamiseni.

Süvaökoloogia lähtub kahest nn ultimatiivsest normist – eneseteostamisest (self-
realization) ja biotsentrilisest võrdsusest (biocentric equality) – viimane viitab otseselt 
looduse iseväärtuslikkusele ning esimene teeb seda kaudselt.

Biotsentrilise võrdsuse fundamentaalseks eelduseks on, et kõikidel looduslikel asjadel 
– ökosüsteemil, elul, maastikul – on seesmine õigus olla niisugune, nagu ta on, sõltu-
mata teiste teadlike olendite poolt talle osutatavast huvist, tunnustusest jms tähele-
panust. Elusolenditel on iseeneslik väärtus, inimese omistatud kasu või kahjulikkus 
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on ainult üks võimalikke subjektiivseid hinnanguid (Kiili 2000, 61). Süvaökoloogia 
annab kõigile looduse vormidele – nii elusale kui eluta loodusele – sõltumatu eetilise 
staatuse. Süvaökoloogia käsitleb loodust kui ühtset süsteemi, kus iga selle osa on tervi-
ku jaoks võrdselt oluline (Pippard jt 1996, 1). Loodus ei ole hierarhiline süsteem: ini-
mene eksisteerib vaid kui (sama tasandi) osa loodusest, mitte ei asu viimasest kõrgemal 
ega ole parem mitteinimlikest (elus)olenditest. Sellest lähtuvalt on metsalille murdmi-
ne samamoodi vale kui inimese tapmine (Nash 1989, 155). Enesekaitse olukordades 
on viimane siiski lubatud, millest omakorda järeldub, et metsalille murdmine on 
tegelikult vääram kui inimese tapmine, kuna suhteliselt suure tõenäosusega ei tekita 
metsalill inimeses enesekaitse vajadust (eriti siis, kui me seda ise “torkima” ei lähe).

Biotsentrilist võrdsust võib vaadata ka teise nurga alt: teatavaid protsesse, mida üld-
juhul kirjeldatakse inimeste seisukohalt, võiks samahästi kirjeldada teiste elusolendite 
kaudu. Näiteks isendite rohkus (crowding) (inimeste seisukohalt ülerahvastatus) ja 
seetõttu elukvaliteedi ja -võimaluste vähenemine on probleemiks imetajate puhul 
üldiselt. Tulenevalt isendite rohkusest on käitumuslikud sümptomid – nagu neuroos, 
agressiivsus, traditsioonide kadumine – suurel määral sarnased kõigil imetajatel (Naess 
1995, 152).

Biotsentrilise võrdsuse printsiibist tuleneva iseväärtuse tõttu on kõikidel eluvormidel 
moraalne õigus oma potentsiaali realiseerida. Sellest lähtudes jõuame Naessi teise ulti-
matiivse normini – see on eneseteostamine.

Eneseteostamine tuleneb idamaisest mõtlemisest, kus Mina – Self – tähendab ühtsust 
(Stranius 1999, 20). Seda Mina ei tule käsitleda kui mingit osa loodusest, vaid ta on 
loodus ise (Harbold 1994, 16). Kõik looduse elemendid püüdlevad eneseteostamise 
poole; selleks mõjutavad nad võimalikult palju looduse teisi osiseid ja lasevad teistel 
osistel võimalikult palju ennast mõjutada (Anderson jt 1999, 5). Seega, mida rohkem 
erinevaid osiseid on olemas, s.t mida suurem on mitmekesisus, seda suurem on ka 
eneserealiseerimine. Organismid, kes erinevad üksteisest kolmel viisil, pakuvad vähem 
mitmekesisust kui organismid, kes erinevad üksteisest sajal viisil (Kiili 2000, 61). 
Mitmekesisuse väärtustamine viitabki sellele, et igal looduse osisel on õigus – tal on 
iseväärtus – ja ühtlasi vajadus olla olemas, et luua teistele osistele olemiseks (paremad, 
huvitavamad) võimalused.

Süvaökoloogia seab kõik olendid võrdsele positsioonile – omistab neile kõigile ise-
väärtuse, vastanduses sel moel nn pealiskaudsele ökoloogiale (shallow ecology), mis 
seab kesksele kohale indiviidi. Naess andis rea võtmeküsimusi (vt tabel 1), selgitamaks 
kahe erineva mõtteviisi erinevust.
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Tabel 1. Biotsentriline võrdsus versus indiviidikesksus.

 Biotsentriline võrdsus Indiviidikesksus
reostus saaste mõjud kõigi eluvormide  saaste hajutamine
 seisukohalt

ressursid loodus ei ole ainult ressurss loodusressursid ei ammendu
populatsioon inimmõju liiga suur arengumaade probleem

kultuuriline  kultuuriline mitmekesisus, arengumaade
mitmekesisus ja  üldise industrialiseerimise industrialiseerimine
tehnoloogia eitamine 

maa ja mere eetika maa/meri ei kuulu kellelegi maa/meri (riikide) omandid

haridus pehmed teadused kõvad teadused

Allikas: Naess, A. 1995. The Deep Ecological Movement. Some Philosophical Aspects. G. 
Sessions (toim), Deep Ecology for the Twenti-First Century. Readings on the Philosophy 
and Practice of the New Environmentalism (lk 71–74). Boston & London: Shambhala 
Publications Inc.

Tabelit seletab Naess (1995, 71–74) põhjalikumalt lahti alljärgnevalt: 

Reostuse seisukohalt pealiskaudse ökoloogia (PÖ) järgi otsib tehnoloogia võimalusi, 
kuidas õhku ja vette lastavat reostust hajutada. Näiteks püütakse saastet tekitavad 
tootmised suunata arengumaadesse. Süvaökoloogia (SÖ) seevastu vaatleb saastamise 
mõjusid mitte ainult inimese, vaid kõigi eluvormide seisukohalt. Seetõttu ei loe süva-
ökoloogia saastamist ja nn saaste eksportimist kuriteoks mitte ainult inimkonna, vaid 
kõikide olendite vastu.

PÖ järgi kuuluvad ressursid neile, kellel on vastav tehnoloogia nende ressursside 
ekspluateerimiseks. Samuti valitseb seisukoht, et ressursid ei ammenda ennast: kui 
mingit “vara” jääb väheseks, aitab kõrgem turuhind seda säilitada, kuni tehnoloogia 
abil leitakse aseaine. Loodus on väärtuslik ainult kui ressurss inimese jaoks, kui sellist 
kasutust pole leitud ja on märke, et ei leitagi, siis “pole hullu”, kui ta hävitatakse. SÖ 
väidab jällegi, et kõik olendid eksisteerivad nende endi, mitte inimese pärast. Ühtegi 
looduse objekti ei tohi käsitleda kui ainult ressurssi.

Populatsioon, õigemini selle suurearvulisus väljendatuna inimeste paljususes on PÖ 
järgi peamiselt arengumaade probleem. Arutledes inimpopulatsiooni optimaalsuse 
üle, jäetakse kõrvale küsimus teiste eluvormide optimaalsest populatsioonist. Teiste 
eluvormide hävitamist peetakse paratamatuks paheks ja seda sinnamaani, kuni nad 
ei ole päris väljasuremisohus. SÖ leiab, et inimmõju Maale on liiga suur, seetõttu on 
populatsiooni vähendamine meie ühiskonna kõrgeim prioriteet.

Kultuuriline mitmekesisus ja tehnoloogia väljendub PÖ jaoks eesmärgis, et arengu-
maad tuleb industrialiseerida Lääne moodi; see ei tähenda aga nende kultuurilise mit-
mekülgsuse vähendamist. SÖ seevastu leiab, et mitteindustriaalseid maid tuleb kaitsta 
industriaalsete ühiskondade invasiooni eest; neis ei pea propageerima rikaste riikide 
eluviisi. Sügavat kultuurilist erinevust inimeste tasandil võetakse kui analoogi üldisele 
liikide mitmekesisusele ja rikkusele looduses.
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Maa ja merega seotud eetika PÖ seisukohalt on, et maastikke, jõgesid jne vaadeldakse 
kui looduse eraldiseisvad osi, fragmente tervikust, mis on indiviidide, organisatsioo-
nide või riikide omandid ja ühtlasi ka nende ressursiallikad. Nende säilitamist hinna-
takse tulu/kulu analüüsist lähtuvalt, mis tähendab, et üldist ökoloogilist kahju ei ar-
vestata. SÖ leiab, et maa/meri ei kuulu inimesele ega riigile, s.t loodus ei ole kohaliku 
kogukonna oma. Näiteks Eesti vetes olevaid kalu ei saa eestlased enda omaks pidada.

Hariduses ja teaduses tuleb PÖ lähtekohta kasutades loodusressursside ammutamise ja 
keskkonna üldise halvenemisega seoses koolitada üha rohkem ja rohkem eksperte, kes 
annaksid nõu, kuidas kombineerida majanduslikku kasvu puhta loodusega. Samuti 
läheb vaja rohkem tehnoloogiaid, et loodust nii-öelda juhtida, selleks on omakorda 
vaja õpetada “kõvasid” teadusi nagu füüsikat ja keemiat. Vastupidiselt läheneb asjale 
SÖ: haridus peab olema suunatud tarbimise vähendamisele. Tuleb ümber orienteeru-
da “kõvadelt” teadustelt “pehmetele”, mis rõhutaksid keskkonna tähtsust.

Koondades kokku süvaökoloogia seisukohti, esitas Naess neid kaheksapunktilise süva-
ökoloogia platvormina, millest looduse iseväärtust käsitlevad otseselt esimesed neli 
ning ülejäänud kajastavad pigem tegevusi, kuidas liikide võrdsuse põhimõtteid ellu 
viia. Seega vajavad antud kontekstis lähemat selgitust eelkõige esimesed neli punkti.

Süvaökoloogia platvorm
1. Elul on väärtus omaette, sõltumata tema kasulikkusest inimesele.
2. (Liigi)rikkus ja mitmekesisus näitavad elu heaolu ning on väärtused   

iseeneses.
3. Inimesel pole õigust vähendada seda (liigi)rikkust, v.a eluliste vajaduste rahul-

damine vastutusrikkal viisil.
4. Inimeste eluline ja kultuuriline õitseng on saavutatav väiksema inimeste arvu 

juures. Ülejäänud eluvormid saavad areneda üksnes siis, kui inimeste popu-
latsioon väheneb. 

5. Inimeste mõju maailmas on liiga suur ja seoses maakera elanike arvu kasvuga 
kiiresti halvaks, ohtlikuks muutuv; seega inimeste arvukust tuleks piirata.

6. Seetõttu peavad põhilised ideoloogilised, poliitilised, majanduslikud ja teh-
noloogilised struktuurid muutuma.

7. See ideoloogiline muutus tähendab elukvaliteedi kui sellise hindamist, mis ei 
võrdu tingimata elustandardi tõstmisega.

8. Neil, kes aktsepteerivad mainitud põhimõtteid, on kohustus otseselt või 
kaudselt ellu viia vajalikke muutusi. 

 (Kiili 2000, 63; Naess 1995, 68)

Esimene punkt väljendab kõige selgemalt looduse iseväärtuse ideed (McLaughlin 
1995, 86). Formuleering, et elul on väärtus omaette, viitab sellele, et ökosfääri tuleb 
käsitleda kui tervikut. Keskkonda tuleb vaadata terviksüsteemina, s.t kõik on oma-
vahel seoses ja et näiteks mingi osa A “väljakiskumisel” kontekstist ei ole ta enam “see 
sama asi” (Naess 1995, 151). Tsiteerides 16.–17. sajandi inglise metafüüsilist luuleta-
jat John Donne’i:

“Ükski inimene [olend] ei ole Saar, täiesti omaette:
iga inimene on tükk Mandrist, osa Maismaast;
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kui Meri Mullakamaka minema uhub, jääb
Euroopa [Maailm] väiksemaks…

… iga inimese [olendi] surm kahandab mind, sest mina
kuulun Inimkonda [Keskkonda]; ja sellepärast ära iialgi
päri, kellele lüüakse hingekella: seda 
lüüakse sinule.”

See, et inimesed ei ole looduse kõige tähtsam osa, ongi süvaökoloogia üks põhili-
semaid teese. Terminit ‘elu’ tuleb käsitleda laiemalt, hõlmates sellega ka mitte-elava 
(Naess 1995, 68; McLaughlin 1995, 86). Esimeses punktis väljendub ka süvaöko-
loogia eetiline tagapõhi: ülejäänud (s.t peale inimeste) looduse osadest tuleb hoolida 
sellest sõltumata, kas nad omavad tõelist sisemist väärtust või üldse mingit väärtust 
(McLaughlin 1995, 86–87).

Teise punkti kohaselt need nn lihtsad, madalamad või primitiivsed taime- ja looma-
liigid täiendavad oluliselt elu mitmekesisust ja rikkust. Neil on väärtus iseeneses ja 
neid ei tule käsitleda ainult kui pelgalt arengu vaheetappe nn kõrgemate või mõtlevate 
eluvormide juurde (Naess 1995, 69). Mitmekesisuse väärtustamine tähendab, et tuleb 
piirata tööstuse võidukäiku, vabastades seeläbi suuri maa-alasid. Viimane ei ole “ka-
sulik” mitte üksnes taimedele, loomadele jne, vaid kokkuvõttes ka inimesele endale 
(McLaughlin 1995, 87).

Kolmandas punktis kajastuvate eluliste vajaduste hindamine tähendab arvestamist kli-
maatiliste, ühiskondliku struktuuri jne erinevustega (Naess 1995, 69). On suur vahe, 
kas kannab nahkset kasukat eskimo või teeb seda (soojemast kliimast pärit) inimene 
– pelgalt sotsiaalse staatuse näitamiseks. Seega on antud punktis kesksel kohal kriitika 
tarbimise kui sellise vastu (McLaughlin 1995, 87).

Neljas punkt keskendub sellele, et inimeste osakaal, võrreldes teiste eluvormidega, on 
liialt suur. Inimeste paljususe puhul saab paralleeli tõmmata rändrohutirtsudega, kes 
massilise sigimise korral toovad kaasa suuri ökoloogilisi katastroofe. Ja kuna inimesi 
on liiga palju, on selge, et elu säilimiseks tuleb vähendada just seda liiki. Inimeste pal-
jusus ei ohusta mitte ainult teisi eluvorme, vaid ka inimesi endid (McLaughlin 1995, 
87). Kui me tahame, et säiliks selline kultuuride mitmekesisus, nagu oli sada aastat 
tagasi, siis tohiks maakeral olla ainult kuni 100 miljonit inimest (Kiili 2000, 61). 
Oluline on märkida, et tõdemus inimeste paljususest ei tähenda inimeste vihkamist 
ega näita julmust nende suhtes. Vastupidi, rahvastiku kasvu ohjeldamine võimaldab 
pakkuda head elu kõikidele.

Rahvaarvu vähendamine on võimalik naiste eneseteadlikkuse tõstmise kaudu, andes 
neile võimaluse valida, kui palju lapsi nad endale soovivad. Sestap on süvaökoloogia 
tugevalt seotud (öko)feministliku liikumisega ja toetab selle liikumise pooldajaid nen-
de püüdlustes võidelda naiste õiguste eest (McLaughlin 1995, 87–88).

Naess tõdeb, et rahvastiku vähenemine on väga pikaajaline protsess. See aga ei tähen-
da, et vähendamine oleks lootusetu ja et me ei peaks sellega kohe alustama. Veelgi 
enam, mida kauem me ootame, seda raskem on olukorda stabiliseerida (Naess 1995, 69).

Rahvaarvu vähendamise vajadus on süvaökoloogilises lähenemises enim kriitikat 
leidnud sõlmpunkt. Kohe tekib küsimus, kus ja kuidas seda teha; samuti kes otsustab, 
kellel on õigus jääda ja kes peab lahkuma (Trumbore 1996, 2). Näiteks Bill Devall on 
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seisukohal, et sündimust tuleb eelkõige vähendada nn kolmandas maailmas. Toodud väide 
on mõnevõrra kummaline, kuna ühe ameeriklase mõju keskkonnale kogu tema elu jook-
sul on võrdne umbes 50 Bangladeshi või Namiibia elaniku omaga (Wilber 1995, 4).

Michael E. Zimmerman väidab, et üheks võimaluseks rahvaarvu vähendada, on tõsta 
tugevalt positiivse iibega (kolmanda maailma) riikide elatustaset, mis stabiliseeriks 
sealse rahvaarvu kasvu (Atkisson 1989, 6). Autor peab vajalikuks ära märkida, et ni-
metatud abinõul on ka teine pool: kuna rikkamate riikide koormus Maale on suurem, 
siis jääb küsitavaks, kumb nendest kahest mõjurist – palju vaeseid inimesi versus vähe 
suuri tarbijaid – tugevam on. Võimalik on, et antud abinõu tekitab hoopiski negatiiv-
se efekti ja toimub probleemi “ümberriietumine”.

Inimeste arvu vähendamise toetamine teeb süvaökoloogiast paljude jaoks ka mis-
antroopse lähenemise. Antud taotlust sügavamalt analüüsimata võib teha ennatlikke 
järeldusi, et süvaökoloogia pooldab etiooplaste nälgimist ja aplodeerib AIDS-i levikule 
(Wilber 1995, 3). Sellega seoses aga tulebki märkida, et peab tegema vahet inimestest 
“lahtisaamise” ja selle vahel, et inimesed ei ole kõige olulisem liik planeedil (Atkisson 
1989, 8). Autor lisab, et süvaökoloogia võitleb just nimelt domineerimise kui sellise 
vastu ja kuna inimeste paljusus teeb nendest domineeriva liigi, on süvaökoloogia see-
tõttu n-ö inimeste vastu. Kui Maad mõjutaks enim mingi teine liik, siis süvaökoloogia 
taotleks selle liigi arvulist vähendamist.

Palju küsimusi on tekitanud ka biotsentrilise võrdsuse taotlemine. Selle kontsept-
sioonist võib järeldada, et inimene ei ole väärtuslikum ainuraksest olendist. Probleem 
põhinebki sellel, et süvaökoloogia, lähtudes biotsentrilise võrdsuse printsiibist, ei erista 
ühtegi olendit teisest. Nii võime väita, et HIV-il või rõugeviirusel on sama palju õigust 
eksisteerida kui inimesel (Stranius 1999, 21; Wilber 1995, 2). Samas tuleb märkida, 
et süvaökoloogia ei välista sugugi seda, et inimene ei tohiks ennast eluohtlike viiruste 
eest kaitsta, teisisõnu, neid viirusi hävitada (Eckersley 1992, 380).

Biotsentrilise võrdsuse teesi vastu on öeldud ka seda, et see võib kehtida ainult teoorias 
ja mitte praktikas; põhjenduseks on, et metsaelukad ju tapavad üksteist (Teaching, 3).

Autor lisab, et biotsentriline võrdsus ei tähenda võrdsust n-ö tavamõttes, vaid viitab 
sellele, et iga olendi väärtus tuleneb tema kohast terviksüsteemis, mis omakorda annab 
olendile tema olulisuse. Lühidalt öeldes: kõik olendid peavad olemas olema selleks, et 
terviksüsteem saaks toimida.

Niisiis, süvaökoloogiline mõttesuund ei küsi, kas loodusel võib olla iseväärtus. See on 
antud suuna ideekontseptsiooni loomulik osa, otseselt üks kahest selle põhipostulaadist.
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4.4 VOORUSEETILINE LÄHENEMINE
 KÜLLI KEERUS

Oletagem, et mingi katastroofi tagajärjel on maailma järele jäänud ainult üks, viimane 
inimene. Tema võimuses oleks enne oma surma hävitada kogu veel järele jäänud loo-
dus – loomad (valutult), taimed, kogu Maad kattev elustik. Kas viimasele inimesele 
võiks sellist lõbu lubada? Tundub, et ei. Sellise mõtteeksperimendiga esines Richard 
Routley (hilisema nimega Sylvan) 1973. aastal Filosoofia 15. maailmakongressil 
(Sylvan 1993, 16). See sai tuntuks kui “viimase inimese argument”. Mitmed teisedki 
keskkonnaeetikud on samast küsimusest lähtunud ja seda edasi arendanud (Waller 
1998). Selle argumendiga seadis Routley kahtluse alla valitseva inimkeskse eetika. Ent 
kui ühtegi inimest ei saa praegu ega ka tulevikus oma viimse teoga enam kahjusta-
da, mis peaks siis takistama sellise teo sooritamist? “Viimase inimese argument” on 
tekitanud keskkonnaeetikutes suurt kimbatust ja ärgitanud neid otsima ja proovima 
mitmesuguseid lahendusvõimalusi. Thomas E. Hill juunior arutleb, et me tahame aru 
saada, mis peitub meie moraalse ebakindluse taga metsade ja muu looduse hävitamise 
suhtes, isegi kui juttu ei ole looduse kui inimestele ja loomadele vajaliku ressursi kaost 
(Hill 1983, 215). 

Üks tavalisemaid võtteid selle ebakindluse tagamaade jälile saada, on katse laiendada 
moraalse hoole subjektide ringi (on mõeldud neid olendeid, kelle suhtes me peaksime 
moraalselt käituma). Moraali kuldreegel on: ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et 
sulle tehtaks! Kes on aga need teised – peale inimeste? On selge, et kellelegi ei tohi 
haiget teha. Kuna loomad ilmselgelt väldivad valu, siis laiendatakse haiget tegemise 
keeldu esmalt neile.19 

Me ei taha ka seda, et meie õigusi rikutaks; et meil takistataks ellu viia oma õigustatud 
huve või soove. Samas paistab, et ka loomadel on oma huvid: nad ei taha haiget saada, 
nad tahavad vabalt ringi joosta jne. Nad peavad saama hästi elada – nii nagu neile 
kohane. Kuid ka taime jaoks on olemas hea elu. Kui taim koltub, siis on aru saada, et 
tal on näiteks vett vajaka. Et taim saaks kasvada, vajab ta vett ja valgust. Tundub, nagu 
oleks taimedelgi oma huvid. 

Niisuguste tähelepanekute alusel on Holmes Rolston III oma paljudes artiklites aren-
danud ideed, et seesmine väärtus on kõigil spontaansetel ennastsäilitavatel süsteemi-
del. Mitte ainult organismid (näiteks oma olemasoluks päikesevalgust koguv taim) 
ei ole sellised aksioloogilised ehk väärtustavad süsteemid, vaid ka terved liigid, öko-
süsteemid ja planeet Maa. Ei ole mingit põhjust, miks sellised aksioloogilised süstee-
mid ei peaks olema moraalselt tähtsad, ütleb Rolston. Tema arvates tuleb tunnistada 
kohustusi igasuguste väärtusvõimeliste üksuste vastu (Rolston 1991, 70–71; 1994, 
17–28). Kui lähtuda õiguste ja huvide eetikast, siis ei jäägi muud üle, kui oletada, et 
vastumeelsus taimede hävitamise pärast on tingitud sellest, et me siiski ähmaselt adu-
me, justkui oleks neilgi mingeid huve (Hill 1983, 213). Nõnda laiendataksegi eetilises 
mõttes kogukonda ja kaasatakse sinna bioloogiliselt üha lihtsakoelisemaid organisme.

19 Seda keskkonnaeetika seisukohta, mille järgi on moraalne väärtus kõigil tundlikel olenditel, 
nimetatakse patotsentrismiks.
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Ent selle asemel, et harjuda veidra kujutlusega taimede või ökosüsteemide huvidest 
(või vastupidi, tõlgendada ka inimesi ja nende huve pelgalt analoogse aksioloogilise 
süsteemina), võiks loobuda laiendamisest ja proovida minna teist rada. Pealegi tekitab 
see laiendamine olulisi praktilisi raskusi – me võime pidada mõne sääse või näiteks 
mõne bakteri elu nii väärtuslikuks kui tahes, ometi ei saa me neid sageli säästa. 
Oletagem, et ristmikul liipab haige tiivaga lind, näiteks tuvi. Autojuht on valmis 
temast mööda manööverdama (ehk isegi pärast ristmiku ületamist peatuma, et lind 
ohtlikust paigast vähemalt eemale tõsta), kuid vahetult enne manöövri algust tormab 
ootamatult teele laps. Ainus võimalus lapsele otsasõitu vältida, on pöörata rattad tuvi 
suunas – pidurdada enam ei jõua. See on traagiline, ent kui puudub võimalus säästa 
nii last kui lindu, siis ei vaidleks vist keegi vastu, et autojuht käitus last eelistades õiges-
ti. Võib küll leiduda äärmuslike vaadetega isikuid, kes leiavad, et inimesi on maailmas 
niigi liiga palju, seega oleks parem säästa tuvi. Eetikateooriad ei saa aga minna suurde 
vastuollu tavaarusaamadega moraalist. Inimesed on meile siiski lähedasemad ja me 
hoolime neist tavaliselt rohkem. Eetikateooriad peavad andma lahendusi ka niisuguste 
traagiliste olukordade jaoks. Erinevad seesmise väärtuse teooriad ei pööra sellistele 
lahendustele üldiselt tähelepanu (vt ka Waller 1998).

Vooruseetika on eetika vool, millel paistab olevat lootust pakkuda tuge praktilistele 
ja igapäevastele lahendustele ka keskkonnavallas. Vooruseetika juured viivad juba 
antiikaega, kuid viimastel sajanditel ei ole see teooria tähelepanu pälvinud. Alles vii-
masel kolmekümnel aastal on vooruseetikat taas juba tänapäevastes seostes arendama 
hakatud (Hursthouse 2000, 146).

Paaril viimasel sajandil domineerinud teooriad on deontoloogia ja konsekventsialism 
(peamiselt utilitarism), mis keskenduvad küsimustele sellest, millised teod on head 
või õiged. Deontoloogiliste teooriate järgi tuleb toimida vastavalt kindlaksmääratud 
kohustustele, konsekventsialistlike teooriate järgi tuleb aga lähtuda sellest, kas kõne-
alune tegu toob häid või halbu tagajärgi. Erinevalt neist teooriatest on vooruseetika 
küsimuseks, millised inimesed on head ja milline on hea elu. Seega keskendutakse 
vooruseetikas rohkem tegijatele ning tegevuse pikaajalistele aspektidele, vähem aga 
üksikutele tegudele (Frasz 1993, 260). 

Moraalikommuniteedi laiendamise ja teatud tüüpi seesmise väärtuse teooriad tu-
ginevad just deontoloogilisele ehk kohuse-eetikale ja utilitaristlikule eetikale. Üks 
keelab rikkuda elusorganismide puutumatust, teine keskendub huvide rahuldamise 
maksimeerimisele ning püüdleb parimaid võimalikke tagajärgi, hoolimata mõnikord 
ka vahendeist. Mõlema teooria järgi on moraal universaalne – see tähendab, et kõiki 
tuleb kohelda võrdselt. Ei loe see, kas haigeks on jäänud sõber või vaenlane, ravitsemi-
sel ei ole põhjust kumbagi eelistada. Utilitaristliku eetika kohaselt tuleb püüda pigem 
väikest viisi abistada võimalikult paljusid, selle asemel, et keskendada jõupingutused 
ühele abivajajale.20

Vooruseetika küsimuseks ei ole aga “mida peaks tegema?”, vaid “missugune peaks 
inimene olema?”. Kui näiteks keskkonnaeetika sagedaseks küsimuseks on olnud: 

20 Siinsed moraaliteooriate kirjeldused on väga üldistatud, jättes suure hulga elemente esile 
toomata. Nii utilitarism kui kohuse-eetika võtavad mõnikord koguni vorme, mille juures neid 
on raske üksteisest ja ka vooruseetikast eristada.



52 Keskkonnaeetika tahkudest

“miks on vale loodust hävitada?” või “millisel osal loodusest on seesmine väärtus?”, siis 
vooruseetiliselt lähenedes on küsimuseks “mis inimene see on, kes tahtlikult loodust 
hävitab?” või “millised omadused peaksid inimesel olema, et ta suhtuks loodusesse 
sobivalt (eetiliselt)?” (Hill 1983, 211; Frasz 1993, 259–260).

Iseloomustamaks küsimuse asetuse muutust vooruseetikas, toob Thomas E. Hill näite 
mehest, kes on alandliku võltspühendumusega oodanud oma vanaema pärandust 
ning pärast vanaema surma läheb ja sülitab salaja tema hauale. Tõenäoliselt ei ole 
hauale sülitamisel iseenesest mingeid kahjulikke tagajärgi, ka ei riku see kellegi õigusi. 
Ent pole vaja keskenduda küsimusele, kas ja mispärast see tegu oli ebamoraalne, näi-
teks kas see kahjustas kellegi huve, tegi see kellelegi haiget või oli see keelatud mõne 
seadusega. Peaksime hoopis mõtlema, mida arvata niisugusest inimesest, kellel on 
kombeks nii käituda (Hill 1983, 215). Samamoodi ei ole vaja keskenduda küsimuse-
le, miks on vale loodust hävitada, kas see kahjustab kedagi või kas meil on kohustus 
hoida seesmist väärtust omavaid entiteete. Me pöörame aga tähelepanu küsimusele, 
missuguse hinnangu anname sellisele inimesele, kes on valmis loodust hävitama (Hill 
1983; Frasz 1993). 

Vaatame uuesti viimase inimese argumenti. Nii nagu ei peaks kellelegi minema korda 
see, kas keegi sülitab oma vanaema hauale, ei ole meil justkui põhjust hoolida öko-
süsteemi säilimisest, kui ei ole enam kedagi, kes selle säilimise vastu otseselt huvi võiks 
tunda või kellele see kasuks võiks olla. Kuid ometi ei taha me hävitamist lubada. 
Ilmselt peame selliseks hävitustööks võimelist inimest kalgiks, hoolimatuks, ignorant-
seks, mitte aga sõbralikuks, lahkeks, heasoovlikuks, toetavaks, vastutustundlikuks jne.

Loetlesin pahesid ja voorusi. Mõisted ‘voorus’ ja ‘pahe’ kõlavad küll pisut vanamoeli-
selt, kuid siinkohal tuleks neid võtta eetika oskusmõistetena. Voorus on eelkõige hea 
omadus või iseloomujoon, näiteks sõbralikkus, aga ka tarkus. Mille järgi otsustatakse, 
et mingi iseloomujoon on voorus, ja kes seda otsustab? Tüüpiliseks vastuseks juba 
Aristotelesest peale on, et voorused on sellised iseloomuomadused, mida inimene va-
jab, et elada hästi, täisväärtuslikku inimelu (Hursthouse 2000, 154). Rääkides inimese 
suhtest keskkonnaga, tuuakse sageli esile selliseid voorusi nagu mõõdukus, avatus, 
uudishimu, koostöö, empaatia jne.

Kuidas aitavad voorused saavutada paremat suhtumist keskkonda? Voorusi võib 
tõlgitseda kui inimese moraalseid hoiakuid, mis aitavad inimesel toimida hästi isegi 
siis, kui ta oma otsuseid ratsionaalsesse keelde panna ei suuda. Reegli järgi käitumine 
eeldab, et reegel on juba olemas. Meil on olemas hulk toimivaid reegleid, ent ikka võib 
elus juhtuda, et olukord on nii komplitseeritud, et erinevad reeglid sobivad ühele ja sa-
male olukorrale, sõltuvalt sellest, millisest aspektist olukorda vaadelda. Need erinevad 
reeglid ei pruugi aga sobida ühekorraga rakendamiseks, sest võivad omavahel koguni 
põrkuda. Võib ka juhtuda, et konkreetse olukorra jaoks ei ole reegleid veel üldse välja 
mõeldud, ka ei ole teada meie käitumise mõjud. Ent tegutseda tuleb. Sel juhul peab 
toimija ise suutma leida õige ja hea lahenduse. G. B. Frasz ütleb, et keskkonnaalase 
teadlikkuse üks põhipunkte ongi, et tegudel võib olla kaugeleulatuvaid tagajärgi, 
mida ei pruugita teada tegutsemise ajal. See, kes juba tänu oma iseloomujoontele 
ja hoiakutele harjumuslikult arvestab pikaajaliste mõjudega, teeb suure tõenäosusega  
keskkonnaalaselt sobivamaid otsuseid (Frasz 1993, 260). Vooruseetika järgi on hea 
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inimene see, kes ei tee oma otsuseid uisapäisa, vaid kaalutleb need põhjalikult läbi, on 
vastutustundlik ja hooliv, tehes kõik endast oleneva, et toimida targalt ja nii, et keegi 
ega miski ei saaks liialt kannatada.

Vooruseetikale omaselt ei ole reeglid ja käitumisjuhised muutumatud ega ranged. 
Käskude-keeldude eetika ja kindla eesmärgi saavutamisele suunatud universalistliku 
eetika järgi võidakse mööda vaadata konkreetset olukorda puudutavatest üksikasjadest 
ja sellest, milline mõju neil üksikasjadel on. Reegleid saab rakendada standardolu-
kordadele. Ent situatsioonid ei ole standardsed ning mõne olulise asjaolu surumine 
standardreeglistikku võib olla suisa kurjast. Rosalind Hursthouse (2000) uurib näi-
teks, kas lubaduste täitmise nõue on ikka alati tähtis või võib sellest vahel ka mööda 
vaadata. On tõsi, et oma lubaduste murdmine ei ole sugugi ilus teguviis ning ei ole 
omane teistest hoolivale inimesele. Hursthouse analüüsib juhtumit, kus oma onu 
juurde sünnipäevapeole ruttava mehe teele jääb vigastatud koer. Hooliv ja kaastundlik 
inimene peatub ja aitab looma, hoolimata sellest, et peolejõudmine viibib või ei jõua 
ta sinna seekord üldse. Me mõistame, et antud juhul ei ole ebaõiglane ega ebaaus jätta 
peole minemata, kuna minematajätmise põhjuseks on vigastatu abistamine. Samas ei 
saa aga väita, et kannatuste vähendamine oleks alati tähtsam kui lubaduse pidamine. 
Olenevalt olukorrast võib kehtida ka vastupidine tähtsuse määr, sest ka lubaduse 
murdmine võib põhjustada kannatusi. Ei ole võimalik kehtestada reeglit, mille järgi 
kirjeldatud olukorras peab alati domineerima üks või teine hoiak. Kõik sõltub konk-
reetsest olukorrast ning selle kirjeldusest – üksikasjadel on suur roll (Hursthouse21 
2000, 148–149).

Hursthouse toob esile veel ühe arutluse. Kas on õige hoida oma suurt koera kitsas 
toas? Vooruseetika järgi võiks öelda, et see on julm, igatahes isekas ja vastutustundetu. 
Oletagem aga, et nii toimiv inimene on siiski kaastundlik, isetu ja vastutustundlik 
inimene, tal lihtsalt ei ole mingit muud võimalust. Ent võib-olla peaks ta siis koerale 
uue kodu otsima, kui tal ei ole võimalik temaga piisavalt jalutamas käia? Aga kui te-
gemist on tema hiljuti surnud ema koeraga, kellele ta on sellest ajast peale kõikjalt uut 
kodu otsinud, kuid ei ole seni leidnud? Kui antud juhtumi puhul on tegemist tõesti 
just niisuguse olukorraga, siis ei ole koera sellistes tingimustes hoidmises vooruseetika 
kohaselt midagi taunimisväärset (Hursthouse 2000, 153).

Vooruseetikas on tähtis roll ka motiividel ja heal tahtel. Inimene ja tema teod võivad 
olla head või halvad, olenevalt sellest, kas neid tegusid on ajendanud head või halvad 
motiivid. Kui kõnealust koera kitsas korteris hoidev inimene tunneb sadistlikku mõnu 
koera üle kontrolli omamisest, siis ei saa olla tegemist hea inimesega, isegi kui tal tõe-
poolest puuduvad võimalused koerale paremat kodu leida.

Kindlate reeglite puudumisel ei saagi nõuda vooruslikult inimeselt muud, kui head 
tahet kaalutleda asjaolusid hoolikalt, ausalt ja südametunnistusega, püüdes veendu-
da, et käsitletud on kõiki asjaolusid, mis antud juhul on olulised. Arukas käitumine 
sõltub mingil määral ka meid ümbritsevate ja meid mõjutavate inimeste tarkusest. 
Hursthouse toob näite22, kus inimene esialgse kaalutluse tulemusel hindab kehtiva 

21 Näide ise pärinevat M. Midgley sulest.
22 Taas M. Midgleyle viidates.
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sotsiaalse korra antud oludes kõige õiglasemaks. Kui aga keegi teine pöörab tema tähe-
lepanu mõnele selle korra negatiivsele aspektile, siis võib ta oma esialgset hinnangut 
muuta. Me ei ole alati nii targad, et suudaksime näha olukorra kõiki külgi. On väga 
hea, kui keegi aitab meil olukorras selgust saada. Inimesed teevad mõnikord vigu, 
ehkki nad on ausameelsed. Mõned vead on aga komplekssed ja neist on raskem jagu 
saada, pealegi kuuluvad need vältimatult elu juurde (Hursthouse 2000, 156–157).

Vooruseetika peamiseks probleemiks on peetud käitumisstandardite puudumist või 
nende muutlikkust. Leitakse, et vooruseetika mõisted on liiga hägused. Kes otsustab, 
milline käitumine on kaastundlik, milline kalk? Hursthouse ja teisedki vooruseetikud 
leiavad, et selle üle saab otsustada inimene, kes on moraalselt või praktiliselt tark23 ja 
elukogenud24 (Hursthouse 2000, 155). ‘Julm’ ja ‘kalk’ võivad olla küll hägused mõis-
ted, kuid seda väheütlevamad on mõisted ‘õige’, ‘vale’ või ‘õigustatav’, mida kasutavad 
teised moraaliteooriad.

Vooruseetika üks iseloomulikke jooni ongi, et kui ei teata, kuidas mingis olukorras 
käituda, siis tuleks vaadata, kuidas käitub mõni moraalselt arukas inimene, kes võiks 
olla meile eeskujuks. Peaksime käituma nii, nagu on iseloomulik vooruslikule inime-
sele sarnases olukorras (Hursthouse 2000, 148).

Vooruseetika ei ole universaalne – kõigile samamoodi kehtiv. Tähtsal kohal on emot-
sioonid. Me ei pea hoolivaks inimest, kes teeb nii mõndagi mõne vaese riigi laste 
näljahäda leevendamiseks, ent tema enda lapsed kipuvad pigem tänavale. Ehkki kodus 
saab süüa, jääb seal väheks kodusest soojusest. Inimene, kes utilitaristlikult kalkulee-
rib ja püüab suurendada võimalikult paljude heaolu, ent teeb vähe omaenda väikese 
lähedasteringi heaks, on kalgilt arvestav, mitte aga hooliv (vt ka Hursthouse 2000, 
149). Hursthouse’i sõnul eeldab vooruseetika teatavale käitumisele lisaks ka võimet 
teatud viisil tunda. Näiteks teiste inimeste üle rõõmu tunda, neile kaasa tunda vms. 
Hursthouse võtab kokku: olla vooruslik inimene ei tähenda üksnes teatud asjade tege-
mist, vaid nende tegemist teatud põhjustel ja motiividel, see tähendab teatud kombel 
tundmist (Hursthouse 2000, 151).

Thomas E. Hill juunior (1983) on välja pakkunud, et kohase keskkonnasuhte alus-
vooruseks on tagasihoidlikkus (humility). Hilli pakutut analüüsides on G. B. Frasz 
(1993) leidnud, et niisugust voorust oleks sobilik nimetada pigem avatuseks. Uhke 
inimene ei näe väljapoole iseennast, ta on suletud. Väär, liialdatud tagasihoidlikkus 
viib aga inimese rolli alahindamisele. Niisugused inimesed loodavad moraalseid 
kaalutlusi laiendada “võrdselt” kõigile olenditele. Nõnda võidakse leida, et inimesi 
ongi liiga palju, et kasvu piirid on ületatud ja seetõttu ei ole selles midagi taunitavat, 
kui inimesi siin-seal hukkub (nt sõjad, epideemiad jne). Niisugust suhtumist võiks 
nimetada juba ka misantroopiaks – inimvihkamiseks. Avatus on keskkonda arvestav 
voorus, mis loob teadlikkust iseendast kui looduse osast, kui ühest teiste seas, kuid 
seejuures ei tohi kaotada individuaalsustunnet ja eneseaktsepteerimist (Frasz 1993, 
272–274). Siin kajastub antiikne kesktee põhimõte – voorus peitub kahe äärmuse va-
hel. Avatuses ilmneb olulise joonena nii teiste kui enese aktsepteerimise võime. Frasz 

23 Originaalis: “ … people with moral or practical wisdom …”
24 Vrd nt Kohlbergi tuntud skaalaga, milles kirjeldatakse inimeste moraalset arengut erinevate 
etappidena. 
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(1993) ütleb, et aktsepteerimisvõime puudumisel on paljudel inimestel moonutatud 
arusaam loodusest, ehkki nad väidavad end seda austavat ja armastavat. Nad on sen-
timentaalsed, keelduvad tunnistamast surma loomulikkust, ei salli kiskjaid ega muud, 
mis neile tundub ebameeldiv. Mõõdukus aga tähendab, et tuleb aru saada, mis on loo-
duses loomulik, mis loodus iseeneses on. See eeldab jällegi tarkust (Frasz 1993, 271).

Vooruseetika on seotud maailma holistliku tajumisviisiga. Holistliku mõtteviisi koha-
selt on inimene looduse osa ning väärtus on just nimelt sellel tervikul – loodusel koos 
inimesega. Angelika Krebs (1999, 70) kirjutab: “Inimene ei vastandu loodusele, vaid 
on osa sellest. Inimese jaoks ei ole head elu, kui selle eest peab maksma terve süsteemi 
hüvede hinnaga. Et kindlustada omaenda hüvesid, peame hoolitsema terviku hüvede 
eest.” Ka inimest ennast ei saa selles tervikus tagaplaanile suruda. Keskkonnaeetika on 
oma tekkel saanud tõuke siiski antropotsentrilisest omahuvi printsiibist. Ent vastavalt 
vooruseetikale – kui inimene saab loodusest kasu ja tunneb sellest rõõmu, siis hakkab 
ta loodusest hoolima ka sellest kasust sõltumata. Hill arvab, et kui puudub austus 
looduse vastu, siis ei ole seda ilmselt ka inimeste vastu (Hill 1983, 224). Nõnda võtab 
vooruseetika omaks mõõduka holismi, mis ei sunni looduslikku terviklikkust pidama 
tähtsamaks inimindiviididest.

Kokkuvõte. Vooruseetika tänapäevane suund on noor ja arenev. Selle rakendamine 
keskkonnaeetikale veelgi noorem ning väga palju küsimusi jääb praegu vastamata. 
Kuid on lootust, et just see teooria pakub mõõdukaid lahendusi – olles samavõrra antro-
potsentristlik kui holistlik, toetab see looduse iseväärtust, kuid ei unusta inimese oma.

Vooruseetika, mis keskendub eelkõige heale elule, mitte niivõrd kohustusele, paistab 
olevat ka parem moraalsusele motiveerija. Kui inimese peamiseks tegevusajendiks on 
omahuvi, siis vooruseetika kohaselt tähendabki hea elu ühtlasi vooruspärast elu, mis 
on kooskõlas inimese enda huvidega. Kes meist tahaks täita tüütuid kohustusi, ent kes 
siis ei tahaks olla parem inimene? Philip Cafaro (2001) leiab, et omahuvist lähtudes 
ei paista keskkonnakaitsjad enam vabaduste ja heaolu piirajatena, vaid just nimelt ai-
tavad kaasa inimeste õnnele. Inimese laiendatud huvides ei ole ju üksnes materiaalsed 
mõnud, vaid siin võetakse arvesse näiteks ka meie lähedaste (esmajärjekorras laste) 
heaolu, vaimseid väärtusi jne (Cafaro 2001, 4).

Inimesed teevad vigu. Kuid peaasi on, et nad tahaksid ja püüaksid olla paremad – et 
nad püüaksid õppida seda, mis aitab kaasa õigete tegude tegemisele. Eetilise loodus-
suhte saavutamiseks tuleks õppida tundma looduses valitsevaid seoseid ning mitte ai-
nult teaduslikul moel. Kujundamaks endast head inimest, tuleks lasta loodusel endale 
mõjuda ka emotsionaalselt, tunda end loodusega lähedasena.
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4.5 IDAMAADE ARUSAAM
 KRISTEL JOONASSON

Arusaam inimese-looduse suhtest on kultuuriti erinev. Inimeste väärtushinnanguid 
ja ühes nendega ka kultuuride kujunemist on oluliselt mõjutanud religioossed tõeks-
pidamised. Järgnevalt võetakse vaatluse alla suuremad ning olulisemad Idamaade re-
ligioonid (hinduism, budism, taoism, zen-budism, shintoism, islam, konfutsianism) 
ja tuuakse välja olulisemad aspektid inimese-looduse suhte määratlemisel konkreetses 
usundis.

Hinduism
Hinduism on arvatavasti maailma vanim ja erinevatest uskumustest enim põimunud 
usund, mis on olnud aluseks või tugevalt mõjutanud mitmeid teisi usuvoole (nt bu-
dism, shikhism, shintoism jne). Hinduismi juuri võib leida juba kolmandast aastatu-
handest eKr (Hopfe 1991, 86). Nii hinduismi kui ka budismi hälliks on India.

Hinduismi ainus jumalus on brahman, maailma isikupäratu hing, kõiksuse vaim. 
Brahman on energia, mis on kogu nähtava maailma aluseks, brahmanist saab kõik 
alguse ja kõik sinna ka naaseb. Brahman on kõikjal. Seega on universumis kõik oma-
vahel seotud. 

Atman on elusolendi tõeline olemus, mille ajutine asupaik on inimkeha (Mauranen 
1990, 24). Inimese eesmärk on saada vabaks, vabaneda kannatustest, mida põhjustab 
maapealne elu. Tal tuleb jõuda mõistmisele, et atman ja maailmavaim brahman on 
üks ja seesama: “The self is all, and all is self ” (Stevenson & Haberman 1998, 51). 
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Niikaua kui inimene arvab, et need eksisteerivad teineteisest lahus, toimub pidev 
ümbersündimine ehk sansara – vastavalt karma ehk teo ja selle tagajärje seadusele.25 

Kuni vabanemiseni rändab hing pidevalt ühest maapealsest elust teise. Uuestisündide 
põhjenduseks peetakse hinge hävimatust: „Hing ei ole sündinud ega sure“ (Mauranen 
1990, 25). Nii nagu loomade, lindude, taimede jt looduse isendite hing, nii ka inime-
se hing hülgab surres keha ja siirdub teise kehastusse. 

Kuna brahman on kõiges, austavad hindud ka kõiki eluvorme: loodusnähtusi, taimi, 
linde ja loomi. Austus väljendub ahimsa ideena, s.t keeldumisena kahjustada mis tahes 
elusolendit. Seetõttu on hindud enamasti taimetoitlased (ibid, 30). Ahimsa aluseks on 
õpetus hingede rändamisest, mille kohaselt väiksemgi loomake, linnuke või isegi taim 
võis eelmises elus olla inimene (Hopfe 1991, 102).

Indias peetakse paljusid loomi pühaks. Kõige püham loom on lehm, kes on inimesest 
kõrgem olend ja kelle liha söömist peetakse Indias sama halvaks kui läänepoolses maa-
ilmas inimliha söömist. Ka paljusid jumalusi kujutatakse loomadena.

Lihtne ja looduslähedane eluviis on see, mille kaudu avaldub austus looduskeskkonna 
vastu. Samas – kuigi erinevatel looduse osadel on hinduismis omaette väärtus – ei 
soovi keegi sündida nt looma või linnuna, sest see oleks tagasiminek hinge vabanemise 
teel. Loomana sündimine näitab seda, et eelmises elus pole käitutud eetiliselt eelkõige 
verbaalse eneseväljenduse seisukohalt vaadatuna. Füüsiline ebamoraalne käitumine 
viib aga uuestisünnini liikumatu taimena (ibid, 102).

Budism
Budism tekkis 6. sajandil eKr Kirde-Indias. Budism on hinduismilt üle võtnud karma 
seaduse ja uuestisünni mõiste ning ahimsa põhimõtte. Erinevalt hinduismist on aga 
kõrgeim ja kõige kese inimene mitte brahman.

Budismi loojaks on Siddhartha Gautama (566–486 eKr), rikas prints, kes maailma 
kannatusi nähes hakkas mungaks. Pikaajalise meditatsiooni tulemusena sai Gautamast 
Buddha ehk valgustatu. Budismi kohaselt tuleb vabaneda elujanust – selleks et pääse-
da kannatustest ja saavutada valgustatus, vabanedes seeläbi ka uuestisündimise rin-
gist. Elujanu kustumisele ja valgustatuse saavutamisele viib kaheksaosaline tee, “mis 
juhatab rahu ja selguseni, valgustuseni, nirvaanani” (Mauranen 1990, 50), lõpetades 
uuestisünnid. Kaheksaosalise tee neljandas ja viiendas osas on kirjas:

• Õige tegutsemine on tapmise, varastamise ja ebaseadusliku suguühte vältimine;

• Õige eluviis tähendab, et ei peeta ametit, mis põhjustab verevalamist või 
kahjustab elusolendeid.

Välditakse elusolenditele lisakannatuste põhjustamist. Näiteks kurnatakse joogivett, 
et kogemata elusolendeid alla ei neelataks. Maad kaevatakse eriti ettevaatlikult, et 

25 Inimese eelmise elu tegude summa määrab ära oleku (inimene, loom – mõlemad tasemed 
diferentseeruvad veel omakorda), millesse ta reinkarneerub ehk järgmisena sünnib. Inimesele 
saab nii selles kui ka järgnevas elus osaks seda suurem õnn, mida eetilisemad on tema teod 
ja mõtted. Seega, kui keegi sünnib vaesena või tabab teda õnnetus, on see karma seaduse 
ellurakendumine. Kuid see ei tähenda veel fatalismi – heade tegude ja mõtetega on võimalik 
saavutada parem ümbersünd.
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mitte vigastada erinevaid mullaelustiku esindajaid (nt vihmausse). Austus kõigi elus-
olendite vastu avaldub ka mungatõotuse kümnes käsus. Esimene neist ütleb: “Tõotan, 
et ma ei tapa ühtegi elusolendit” (ibid, 57). 

Erinevalt teistest usunditest õhutab budism inimest arendama ennast nii moraalselt 
kui ka intellektuaalselt. “Inimese kohustus on ennast arendada, sest “inimene, kes 
raiskab oma elu vaid toidu ja mugavuste hankimiseks, ei erine millegi olulise poolest 
loomast”” (ibid, 54). Sarnaselt hinduismile seega looma taset madalamaks arengu-
tasemeks, millele laskumine osutub varasemale ebamoraalsele käitumisele ning/või 
mõtlemisele.

Looduse ja selle osade iseväärtuse käsitlus hinduismis ning budismis
Enne kui küsida, kas loodusel või selle osadel on iseväärtus, võiks küsida, kas ini-
mesel on iseväärtus? Võib-olla on väärtus hoopis tervikul? Valgustatusel, kõiksusel, 
brahmanil – kuidas seda ka ei nimetata.

Tuginedes Olle Qvarnströmi doktoritööle, võib elusolendite tõelist olemust (intrinsic 
nature) ning sellest tulenevalt ka iseväärtust vaadelda kahest aspektist. Relatiivsest 
perspektiivist vaadatuna on hinduismi ja budismi maailmakäsitluse kohaselt isendid 
(inimesed, loomad, taimed jne) olemas ja omavad iseväärtust (Qvarnström 1989, 
105). Samas, ükski isend ei eksisteeri a priori, iseenesest mõistetavalt ja teistest sõltu-
matuna. Isendi tõeline olemus tähendaks antud kontekstis eksistentsi, olemasolu, mis 
annab isendile sõltumatu isendi staatuse (ibid, 105).

Absoluutsest perspektiivist vaadatuna isendeid ei eksisteeri, sest nad on tekkinud 
vastastikusest sõltuvusest (ibid, 105). Tõeline olemus, antud kontekstis kõigi isendite 
põhiolemus, on lõppkokkuvõttes tõelise olemuse puudumine, sest miski ei saa olla eri-
nev iseendast. Seetõttu puudub üksikutel isenditel tõeline olemus, sest tõelise olemuse 
saavutamiseks oleks vajalik sõltumatus.

Elusolendile iseväärtuse omistamine tugineb budismis ja hinduismis ahimsa-printsii-
bil. Oluline on kõigi elusolendite (kaasa arvatud taimede) kui kunagiste inimeste hin-
gede austamine. Samas tunnistatakse, et inimene asetseb uuestisünni ahelas kõrgemal 
tasemel kui teised elusolendid looduses.

Taoism
Taoism arenes iseseisvaks usundiks 1. sajandil pKr, kuid sarnaselt mitmetele teistele 
usunditele ulatuvad selle juured kaugemasse minevikku. Taoism on paljuski olnud 
mõjutatud budismist, kuid selle juured peituvad tuhandeid aastaid eKr eksisteerinud 
šamanismis. Taoismi nimetus tuleneb hiina sõnast tao (dao), mis tähendab rada, kul-
gemist (Hopfe 1991, 213). Tao ei ole jumalik jõud, vaid on lihtsalt loomulik vägi, 
mis paneb maailma toimima nii, nagu see toimib. Kogu universum, kaasa arvatud 
jumalad, on arenenud välja tao kulgemisest. Tao on pidevas liikumises ja seda on kõige 
enam võrreldud lõputult voolava veega. Kuna tao jõud pühib teelt kõik ettejääva, kaa-
sa arvatud kõik inimtsivilisatsiooni poolt loodu, üritavad taoistid tao olemust mõista 
läbi sulandumise tao voolu, sest tao vastu võitlemisel pole mõtet. 
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Yin (seotud maa, kuu ja naiselikkusega) ja yang (seotud taeva, päikese ja mehelikku-
sega) on kaks universumis tegutsevat erinevat jõudu, mille omavaheline vastasmõju 
on loonud kogu maailma täitva energia qi. Kuigi yin ja yang on vastandlikud jõud, 
moodustavad nad omavahel kooskõla, terviku ning seda ühtsust esindab tao.

Kogu elu on võimalik ainult tänu qile. Taoistid usuvad, et see eluhingus on kõigis ja 
kõiges. See on olemas, kui elusolend sünnib ja selle energia ammendudes elusolendid 
surevad. On oluline, et yin ja yang toimiksid õiges vahekorras, sest ainult seni püsib 
maailmakord harmoonilisena.26 Nii loodus kui ka inimene on nendest kahest jõust ja 
selle ühtsusest sõltuv. “Hiinlaste vanas õpetuses maailmakõiksusest liituvad looduse 
tao ja inimese tao lahutamatult ühte” (Mauranen 1990, 71).

Suurim vara pole taoistide õpetuse kohaselt mitte maine vara (materiaalne varandus, 
võim, haridus, perekond), vaid elu. Erinevalt paljudest teistest religioonidest ei kes-
kendu taoism küsimusele, mis juhtub inimesega pärast surma, vaid keskendub elule ja 
selle pikendamise saladuse teadasaamisele (Yi-Jie 1991, 76). Kvaliteetne, lihtsalt ning 
vaikselt elatud elu on pikk ja kooskõlas taoga. “Nii nagu taimed ja Maa elusolendid, 
on süütud (innocent) inimesed rahul sellega, mis tao on neile ette määranud” (Hopfe 
1991, 214).

Tao loob kõike ja on seega ka kõige aluseks. Kuna tao on loonud kogu universumi, 
seega ka kogu elukeskkonna Maal, ei ole mõtet võidelda loodusjõududega ehk taoga, 
vaid tuleb eksisteerida harmoonias loodusega.

Zen-budism
Zen-budism on üks 6. sajandil Hiinas budismi ja taoistlike elementide segunemisel 
tekkinud voole, mis on eriti levinud Läänes. Samas on see avaldanud tugevat mõju 
Jaapani kultuurile. Zeni eesmärgiks on läbi tõe avastamise ja teadvustamise saavuta-
da valgustatus s.o “enese ja maailma kirka, täieliku ja rahunenud meelega tajumine” 
(Mauranen 1990, 88). Maailm, kus inimkond elab, on zeni kohaselt näiline ning läbi 
valgustuse saavutamise on võimalik astuda tõelisse olemisse. Valgustatuse saavutami-
sele aitab kaasa looduse ja inimese vahelise harmoonia tunnetamine, millest räägivad 
ka luuletused (ibid, 89):

Kui kõnnid, siis vaid kõnni.
Kui istud, siis vaid istu,
ära vaid kõigu.
Kui istud vaikselt, puhates,
saabub kevad ja rohi kasvab ise.
Mäed ja jõed, kogu maailm
ilmutab olemise loomust.
Päevast päeva tõuseb päike idast,
päevast päeva laskub ta läände.

26 Ka harmoonilises inimeses on yin ja yang tasakaalus.
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Shintoism
Shintoism on Jaapani muistne rahvareligioon, mis hõlmab erinevaid uskumusi. Selle 
peamisteks märksõnadeks on loodusjumalate austamine, animism, polüteism ja sur-
nute hingede austamine. Jumalateks on peetud ka erinevaid loodusnähtusi ja looduse 
osasid, näiteks mägesid, päikest, tuult, puid ja allikaid. Looduse kummardamine 
tuleneb usust, et looduses on võimalik tajuda jumalate ligidust. Tulenevalt looduse ja 
jumalate tihedast seosest on jumalatele austuse väljendamisel olulisel kohal harmooni-
line kooseksisteerimine loodusega.

Looduse ja selle osade iseväärtuse käsitlus taoismis, zen-budismis ja 
shintoismis
Antud usundite seisukohalt on oluline elada kooskõlas loodusega. Shintoismis on see 
seotud kõrgema võimu, jumalate kohalolekuga igas looduse osas. Seega pole väärtus 
konkreetsel taimel või mäel, vaid selles taimes või mäes elaval jumalal.

Zen-budismis ja taoismis on oluline tunnetada ühist jõudu, mis on nii inim- kui ka 
looduseksistentsi aluseks. Seega ei asu loodus oma terviklikkuses inimkonnast kõrge-
mal ega madalamal hierarhilisel tasemel, vaid oluline on mõlema tasakaalustatud 
kooseksisteerimine. Kui üks hakkab domineerima teise üle, on tasakaal rikutud. Seega 
on nii loodusel kui ka inimkonnal (samuti nende üksikosadel kui tasakaalustavatel 
elementidel) võrdselt oluline väärtus. 

Islam
Islam on tekkinud Lähis-Idas ja on maailma religioonidest üks nooremaid. Islami 
rajaks võib lugeda 570. aastal pKr sündinud prohvet Muhamedi. Islami läbivaks 
printsiibiks on fatalism ehk alistumine jumala, Allahi poolt ette määratud saatusele. 
Allah kui kõrgeim jumal valitseb kõige üle. 

Erinevalt teistest eelpoolmainitud usunditest ei ole vabal loodusel islami religioonis 
kohta. Jumal räägib otse inimesega (mitte looduse vahendusel või kaasabil). Looduse 
andide eest tänatakse jumalat, kes on need andnud inimese käsutusse. Ideaalne maa-
ilm on kunstlikult loodud maailm: linn, niisutussüsteemid, maju ümbritsevad aiad 
jne (van Ess 1984, 126). Seega, kui teistes religioonides võis tinglikult välja tuua 
universumi kui terviku kolmikjaotuse – inimkond, loodus, jõud/jumal(ad), mis on 
aluseks nii inim- kui ka looduskeskkonna eksistentsile –, siis islamis kehtib süsteem 
inimene-jumal.

Konfutsianism
Konfutsius (551–479 eKr) on isik, kelle arusaam maailmast ja inimesest on kõige roh-
kem mõjutanud Hiina tsivilisatsiooni ja kultuuri.27 Erinevalt paljudest teistest usun-
ditest keskendub konfutsianism pelgalt humanismile, inimese rolli määratlemisele ja 
tema heaolule siinses maailmas ehk voorusliku sotsiaalse ühiskonna ülesehitamisele. 

27 Teine Hiinast alguse saanud ja seal laiemalt levinud usund on taoism. Kolmas Hiinas do-
mineeriv usund on budism.
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Inimeste heaolu seisukohalt on kõige olulisem hea valitsemine, mis peaks aitama kaasa 
harmooniliste inimsuhete arendamisele. Hea valitseja on omakorda moraalne valitse-
ja, kes teenib kõrgemat eesmärki (moraalse ühiskonna loomine) ning ei tee kunagi 
midagi üksnes iseenda heaolu suurendamiseks: “On taunitav, kui tasu muutub [ini-
mese jaoks] ainukeseks eesmärgiks” (“Vesteid ja vestlusi” XIV.1, viidatud Stevenson, 
Haberman 1998, 30).

Konfutsianismi pooldajate arvates on inimkond kõige olulisem faktor siin maailmas, 
sest “ta on võimeline formuleerima universumi eetika ning pakkuma inimestele ülal-
pidamist, ta on võimeline järeltulevatele põlvedele edasi kandma lõplikke teadmisi ja 
võitma rahu tuhandetele tulevastele generatsioonidele” (Yi-Jie 1991, 52). Erinevalt 
taoismist, kus inimese eesmärgiks on ühineda tao vooluga elades passiivset elu, on 
konfutsianismis olulisel kohal aktiivne enesetäiendamine ning õppimine.

Metafüüsiliste küsimustega nagu maailma lõplik olemus Konfutsius ei tegelnud. 
Sellest tulenevalt ei ole võimalik ka midagi konkreetset öelda tema arusaama kohta 
inimese-looduse suhetest. Samas võib arvata, et kui Konfutsiusele oli kõige olulisem 
inimeste heaolu, siis loodus kogu oma terviklikkuses oli vahend kaasaaitamiseks selle 
saavutamisele. Paralleeli on võimalik tõmmata nn klassikaliste filosoofide arusaamaga 
maailmast, kus looduselt polnud nende arvates inimestel enam midagi õppida. Uute 
teadmiste allikaks peeti linna koos inimühiskonnaga.
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5. VISIOON KESKKONNATASAKAALU PÕHI-  
 MÕTTE ELLU VIINUD EESTIST AASTAL 2030
 AHTO OJA

Algselt oli selle osa pealkiri keskkonnaeetikast tasakaalueetikasse, kus eetilise hoole 
objektiks oleks tasakaaluseisund või selle poole liikumise aluseks olevad põhimõtted. 
Eelmistes osades kirjeldasime keskkonnaeetikat kui eetika haru, mis uurib inimese ja 
looduse vahelisi suhteid. Autor leiab, et tasakaalueetika olulisim erinevus keskkonna-
eetikast tuleneb eelkõige kahest asjaolust:

A) tasakaalueetika põhiprintsiip on inimtegevuse harmoonia ümbritseva kesk-
konnaga;

B) tasakaalueetika on ainult ajas toimuva harmoonilise seisundi poole püüdle-
mise protsessi aluseks;

1. omaette küsimus on optimaalse (ja kelle seisukohast optimaalse) ajaho-
risondi pikkuse määramine – kas inimpõlv, kolm inimpõlve või näiteks 
geoloogiline ajastu;

2. ühiskonna arendamine on protsess (teadlik arengu suunamine soovitud 
suunas, erinevate valikute kaudu), tasakaalueetika võiks olla seega selle 
(säästva) arendamise aluseid uuriv moraalifilosoofia?

Autor käsitleb tasakaalueetikat kui keskkonnaeetika edasiarendust, kus erinevate 
objektide väärtustamise asemel on olulisem väärtus inimese ja looduse vahel valitsev 
harmoonia ning selle saavutamise aluseks olevad tegevuspõhimõtted.28

Maailm ja Eesti aastal 2030
Alates aastast 2022 ei kehtinud enam aastatuhandeid kehtinud tees “Üleilmset 
rahu ei ole ja seda ei tule”. ÜRO järjekordsel Vastutustundliku (vana terminiga 
”Jätkusuutliku”) Arendamise Maailma Tippkonverentsil (World Summit for Responsible 
Development –WSRD) Jakartas, Indoneesias ei sundinud kõiki riike omavahel kokku 
leppima Inimkonna Vastutuse Hartas mitte inimese aegade jooksul kogutud tarkus, 
vaid nimetatud Harta koostamise ja üksmeelse vastuvõtmise tingisid kaks asjaolu: a) 
aastakümneid kestnud edutu sõda rahvusvahelise terrorismiga, kus relvana võeti kasu-
tusele looduse hävitamine, mille tagajärjel hukkus 1 miljard süütut inimest; b) kliima 
soojenemisest tingitud looduskatastroofid (maailma keskmise temperatuuri tõus 
3°C, mille tagajärjel poolustel sulasid liustikud veerandi jagu üles ja rannikuäärsed 
suurlinnalised inimasumid ujutati üle). Selle tagajärjel läks Looja karja teine miljard 
süütut inimest. Enne neid kahte kataklüsmi olid skeptikud kõikides maades sääraseid 
muutusi prognoosivaid ja inimkonna globaalset vastutust tundvaid ning propageeri-
vaid arste, juriste, loodusteadlasi, kohtunikke ning filosoofe sõimanud asjatuteks paa-

28 Käesoleva peatüki esimene versioon valmis arengustrateegia “Säästev Eesti 21” tegemise 
käigus 2002. aasta mais ja on loetav aadressil: http://www.tpu.ee/SE21.html
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nikatekitajateks ja olematu katastroofiohu kuulutajateks. Pärast aastatel 2015–2017 
toimunud 2 miljardi süütu inimese hukkumist ei olnud enam kellelgi vaja tõestada, et 
kaheküürulisel kaamelil on kaks küüru. Elik et eksisteerib otsene seos rahvusvahelise 
terrorismi vastases sõjas looduse hävitamise tagajärjel tsiviilelanike massilise hukkumi-
se ja inimtegevuse ning kliimasoojenemise vahel. Visionääride ja filosoofide pakutud 
ja seni ainult hukkamõistu osaliseks saanud lahendusvariandid otsiti kalevi alt välja ja 
klopiti tolmust puhtaks. Neile tuli lisada ainult preambula (kirjeldus sündinud faktide 
kohta), vahetada aastaarv ja lisada juurde ajavahemikul 2005–2015 lisandunud uute 
ÜRO liikmete nimed. Viimaste arv oli tõusnud 6000-ni, see tähendab sama suureks, 
kui maailmas oli keeli ja kultuure. Kõik need tahtsid ennast riigina määratleda. ÜRO 
Peaassamblee oli juba ammu virtuaalne (üks liikumapanevaid jõude oli kindlasti ka 
terrorismivastases sõjas õigustatult sündinud hirm (massilise) reisimise vastu ja roh-
kem kui 100 inimese kohtumise korraldamise turvakulud). Kõikide oma kultuurauto-
noomia soovijate vastuvõtmine ÜRO-sse lõikas läbi rahvusvahelist terrorismi toitnud 
tuhandepealise hüdra juured – Lääne tsivilisatsiooni liikmed ei laiutanud enam kogu 
maailmas ega pidanud enam ainuõigeks oma teadus- ja tööstusrevolutsiooniaegset 
arenguparadigmat, kus ressurssidel ja “kasvu” tagaajamisel ei tundunud ees olevat 
mingeid piire. Sest just need jätkusuutmatud ühiskonna arendamise põhimõtted olid 
eespooltoodud asjaolude A ja B olulisemateks põhjustajateks.

Inimkonna Vastutuse Hartat ette valmistades 2010. aastate teisel poolel hakati ot-
sima, kas kuskil maailma otsas on püütud niisugust keskkonnaga tasakaalus olevat 
ühiskonna arendamise põhimõtet ka ellu viia – WTO vabakaubanduse, IMF vaba 
ettevõtluse ja teiste vastutusevabade globaalsete kokkulepete kiuste. Need olid seni 
inimkonna ühisomanduses olevate ökosüsteemide hävitamise (nn neo-ökokolonia-
lismi) arvelt teeninud ainult kaukameeste huve. Ja ennäe imet, väike Eesti kuskil 
Euroopa Liidu Läänemere regiooni kirdenurgas oli säärase keskkonnaga tasakaalus 
oleva arengupõhimõtte sätestanud oma põhiseaduses, ja rohkemgi veel – taganud 
selle arengupõhimõtte elluviimise ka alama astme seadusandlikes aktides – detail-
sete sätete abil. Nende põhimõtete rakendamisele aitasid oluliselt kaasa üleüldised 
haritusprogrammid ning teavitustöö. Järjekindlalt ja pidevalt tehti igale inimesele 
arusaadavaks  keskkonnatasakaaluka käitumise ning suhtumise põhimõtted ja kõi-
kide tegude võimalikud tagajärjed nii inimesele (tema tervisele, heaolule, meeleolule, 
vooruslikkusele) kui ka ümbritsevale keskkonnale. Teine selline riik oli Island, kelle 
majandus rajanes 100% taastuvenergeetikal, Eestil oli selleks ainult 75%, kolmandal 
kohal oli Botswana 66% ning neljandal Costa Rica 63%. Lähemal uurimisel selgus, et 
just nendes riikides olid ühel või teisel moel kasutusele võetud keskkonnaga tasakaalus 
toimimise mudelid, mille modifikatsioone nüüd kogu maailmas juurutama hakati. 
Kirjeldame lähemalt  Säästva Eesti mudelit aastal 2030.

Seadusandlus
Nagu eespool juba mainitud, oli Eesti puhul keskkonnaga tasakaalus toimimise 
põhimõte sisse viidud põhiseadusse, mille tulemusena läbis see printsiip kogu seadus-
andlust ja ühiskonna reguleerimist tervikuna. Seda olid ette valmistanud Eesti arengu 
stsenaariumid ja neile toetuv riiklik planeering “Eesti 2010” ning projekt “Eesti 21”. 
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Säästva Eesti Leppes29 pakuti välja Eesti jaoks kohandatud säästva arendamise põhi-
mõtted. Kindlasti oli murranguline osa keskkonnareformi elluviimisel ka arendustöö 
strateegial “Säästev Eesti 21”, mis oli eelnenud initsiatiive väga edukalt arvestanud ja 
integreerinud. Just nimetatud strateegias püstitati pika-ajalised eesmärgid ning töötati 
detailselt välja keskkonnareformi programm 30 aastaks. Selle tulemusena saavutas 
Eesti jätkusuutliku arendamise mudelriigi maine. Lähemalt ja kaugemalt käidi siin 
õppimas, mistõttu Eesti suurim ja sissetoovaim ekspordiartikkel oli teave ning koge-
mus toimivast ja edukast jätkusuutlikust tsivilisatsioonist.

Rahvusvahelised kaubandussuhted
Rahvusvahelistes suhetes olid piki aastakümneid olulised märksõnad globaliseerumine 
ja neo(öko)kolonialism, vabakaubandus, vahe kadumine suurte ja väikeste riikide va-
hel. Globaliseerumise ohud teadvustati ja selle varjus toimunud neokolonialism lõpe-
tati. Globaliseerumisega kaasnevateks ohtudeks olid investeerijate absoluutne vabadus 
ja eesõigus kohalike elanike ees. Keskkonnareformiga pandi asi lihtsalt paika. Igale 
seni rahalist väärtust mitteomavale ökosüsteemi osale (ressursile, saaste sidumisvõime-
le või teenusele) pandi hind, mis sisestati toote omahinda. Töötati välja keskkonnaga 
tasakaalus olevad tootmise ja erinevate kaubagruppide standardid. Standarditele vas-
tavad tooted sertifitseeriti. Nii tekkis tarbijal kindlustunne, et see mida pakend lubab, 
vastab ka tõele. Esialgu küll hinnad tõusid, aga samal ajal arvutati informatsiooni- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaid (IKT) kasutades samaväärsetele imporditud toode-
tele piiril samuti juurde keskkonnakoormuse hind. See ühtlustas tarbija jaoks hinnad. 
Kuna kõik Eestis toodetud kaubad olid toodetud keskkonnatasakaale rikkumata 
(vältimatute kahjustuste kompenseerimine “naturaalsetes ühikutes” oli kohustuslik 
kõigile, vaatamata ühiskondlikule positsioonile või materiaalsele kindlustatusele), siis 
Eesti tuntumaiks tunnuslauseks oli Made in Estonia, mis tähendas, et toode on pärit 
keskkonnatasakaalukast riigis. See omakorda väärtustas ka keskkonnaga tasakaalus 
oleva elamisviisi. Kes “kulutas” keskkonda vähem, sai oma ülejääki kokkuleppeliste 
kvootide alusel müüa neile, kelle keskkonnakoormus ületas mitmekordselt kokkulepi-
tud keskmise. Niisugune võimalus teatud mõttes väärtustas vaesuse rahalise mõõtme, 
millele lisandus ühiskonna positiivne suhtumine. 

Perekond
Perekond oli muutunud taas pühaks. Kuna valdav oli hajaasustus, siis ruumipuudust 
ei olnud. Tavaliselt asusid kolm põlvkonda koos, sageli küll eraldi majades, aga majad 
olid lähestikku. Vähemalt kord päevas, tavaliselt õhtul koguneti ühise laua ümber 
pikaks õhtusöögiks, kus räägiti päeval juhtunust. Abielud olid taas popid, pulmi peeti 
ikka kogu hõimuga ja mitu päeva, nii nagu vanasti. Eestlaste pulmakombestik, nagu 
suures osas ka olme, oli suhteliselt etnofuturistlik, see tähendab vanu kombeid teati 
ja austati, kuid ellu viidi neid 21. sajandi mugavuse kohaselt. Oluline oli hingerahu, 
kombed ja traditsioonid olid vahendid heaolu saavutamiseks, neid ei surutud peale. 

29 Tagasi tulevikust: selline Säästva Eesti Lepe ja mainitud arendusdokumendid ning -protses-
sid on reaalselt olemas ja neid tutvustame raamatu teises osas.
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Kogukond
Perekonnad ja sõprade perekonnad moodustasid sõpruskonna, laiemas mõttes kogukonna. 
See oli arhailises mõistes küla. Küla valis külavanema. Küla suurus oli tavaliselt kuni 100 
inimest. Külavanematest moodustus Külavanemate Koda, kes 1000 inimese kohta (ehk 
siis keskmiselt 10 küla peale) valis oma 3 esindajat Maakonna Kotta. 100 000 inimesega 
maakonna nõukogusse valiti 300 rahvaasemikku, kes valisid endi hulgast need 10, kes 
2010. aastal miljonilise rahvaarvu juures kogunesid kümneks aastaks 100-liikmelisse 
Virtuaalparlamenti. Aastal 2022 elas Eestis kaks miljonit inimest, virtuaalparlament 
koosnes 200 kohast. Edukalt toimis personaalne tagasikutsumise süsteem – kogu-
konna hukkamõistu pälvinud rahvaasemik “hääletati maha” ja asemele valiti kohe 
uus. Virtuaalne parlamendiistung tagas rahvaasemike reaalsustaju säilimise, sest lisaks 
valijate esindamisele ning otsuste vastuvõtmisele tegelesid nad edasi ka oma senise 
igapäevase tööga, kuna virtuaalparlamendi liikme koormus võttis ainult poole ajast. 
Toompea lossist tehti “valitsemise” muuseum, kus viimase reaalse Riigikogu saadikud 
on seal vahakujudena jäädvustatud hetkel, kui nad hääletasid virtuaalparlamendi ja 
praegu kehtiva süsteemi poolt. Muuseumi külastab aastas sama palju turiste, kui siin 
elab põliselanikke.

Kõikidel valimistel kandideerima pääsemise vaieldamatu ja eranditu eeldus on kandi-
daatide hea ja ladus eesti keele oskus. Rahvust ei küsita siiamaani, mistõttu Riigikogus 
on esindatud 15 rahvust, eksootilisemad neist mehhiklased, indoneeslased ja sudaan-
lased. IKT kaudu on igal inimesel täielik juurdepääs seadusandluse väljatöötamisele ja 
ametnike töö tulemuslikkuse kontrollimisele. Külavanemad kogunevad kokku kord 
nädalas, et jooksvaid küsimusi lahendada (s.t tellida lahendused kohalikelt väikeette-
võtjatelt). Kohalikku omavalitsust kui sellist enam ei ole, info tegevuste kohta koon-
dub vallasekretäri kätte, kes esindab sadat elanikku. Tema teab, kes peab üht või teist 
kogukonna liiget tema mures aitama, kes ametnikest midagi teab või teeb, ning kust 
abi saab. Vallasekretäri amet on väga auväärne, see amet on samuti valitav. Kodanikule 
polegi vaja rohkem kui ühte Teadajameest/-naist, kes juhataks, kuidas asju ajada. 
Internetis saab kõik avaldused täita, maksud maksta, ostud sooritada, teenused tellida, 
riigivalitsemises osaleda, aru pärida ja aru anda.

Religioon
Riigireligiooni ei ole, kõik maailma religioonid on esindatud. Enim jälgijaid on meta-
religioonil, mis tunnistab kõiki maailma religioosseid suundumusi, usutunnistuseks 
piisab äratundmisest, et Midagi on. Kultuurilist mitmekesisust (vaimselt) tarbides 
osalevad metareligioossed Eesti elanikud (95% elanikest) erinevatel eluperioodidel 
roteeruvalt eri religioonide teenistustel. Tavaliselt selgub enam meele järele olev reli-
gioon 60. eluaastaks, pärast seda piirdutakse ühe religiooni usustunnistuse ja komme-
tega. Usk on samuti tagasi saanud oma ürgse koha – ta aitab inimestel maailma mõis-
ta, probleeme lahendada ja annab vaimselt ühtse kogukonnatunde. Olgu mainitud, et 
soome-ugrilastele omane loodususk on üks paljude seast ja rituaalide ning pärimuse 
poolest võrdväärne teiste religioonidega. 
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Olme
Toit on valdavalt kohalik, tervislik, konservandivaba, värske ja maitsev. Tarbimisharju-
mused tulenevad sellisest teadlikkuse tasemest, et ilma keskkonnatasakaalu sertifikaadi 
ehk kaubamärgita naljalt midagi ei osteta. Tavakaup, nii toit kui näiteks riided ja muu 
olmekaup tuuakse jalgrattaga ukse taha. Valitseb presumerism, see tähendab, et kaupa 
ei toodeta mitte lattu, vaid tootma asutakse pärast tellimuse vormistamist internetis 
ning 50% maksumuse tasumist. Ülejäänud 50% läheb tellija arvelt automaatselt 
maha siis, kui kaup tõstetakse üle lävepaku. Seal on andur, mis vajaliku summa panga 
arvutile edastab. Poed, kus füüsiliselt kaupa katsuda saab, on ainult sellistele kauba-
gruppidele, mis on harukordsed, näiteks pulmariided, ehted ja muu kallis kvaliteetne 
kaup, mida inimene ostab korra kümne aasta jooksul või ainult ühe korra elus.

Eluase
Eluase on kõigil, lapsed ehitavad oma maja vanemate maja lähedale. Vanavanemate 
tühjaks jäänud majja kolivad tagasi kas lapselapsed või lapselapselapsed. Majad on 
projekteeritud ja ehitatud ökoloogiliselt, kohalikest ja looduslikest materjalidest, 
mis juhul, kui maja ka lagunema peaks, ei jäta loodusesse suuremat jälge kui väi-
ke saviküngas. Kodumajapidamiselekter toodetakse kohapeal põhiliselt väikestes 
kombijaamades, kuid kombi tähendab seal tunduvalt laiemat skaalat kui ainult elektri 
ja sooja koostootmine. Energiat annab päikesekiirgus, tuul, maasoojus ja biomass. 
Salvestina kasutatakse vesinikku, mida taas kütuselemendis elektriks muundatakse. 
Suletud ja saastevaba tehnoloogiat kasutav inimene on saanud sama targaks kui loo-
duslikud ökosüsteemid.

Haritus
Veel kolmkümmend aastat tagasi kasutatud sõna haridus on unustatud või käibel 
ainult sõimusõnana. Elukestev õppimine on läbiv printsiip ja eesmärk on haritus. 
Haritus on kogum eetilistest tõekspidamistest, teadmistest, oskustest ja kogemustest. 
Eetiliste tõekspidamiste aluseks on tasakaalueetika, suund, mis arenes kunagi välja 
keskkonnaeetikast. Kui keskkonnaeetika puhul omistati väärtust mitte-inimeseliste-
le objektidele võrdväärselt inimesega, siis tasakaalueetika puhul oli kõigi väärtuste 
aluseks keskkonnaga tasakaalus toimimise printsiip. Kes seda rikkus, see käitus ühis-
konna silmis ebaeetiliselt ja vääris täielikku hukkamõistu. Täielik avalik hukkamõist 
oli hullem kui vangla. Vanglasüsteem muutus alles hiljuti, nüüd on vangis ainult elu-
aegsed, sellise otsuse langetamisele eelneb vähemalt kolm tingimisi karistust. Aga kord 
juba vanglasse mõistetul sealt tagasiteed ei ole, mistõttu kuritegevus on Eestis tänaseks 
olematu või nii minimaalne, kui seda patoloogilist kurjust just ühiskonnas läbi aegade 
on olnud. Kes patoloogilise kurjuse sündroomi endal diagnoosinud on, saab sellest 
alati ka tasuta väikese geenimanipulatsiooni abil loobuda. Nii et vangla on ainult nei-
le, kes kurjust väärtustavad. Seetõttu ongi nad muust ühiskonnast eraldatud ja saavad 
oma kurjust väga naturaalselt üksteise peal välja elada, valvurid vangide omavahelisse 
arveteõiendamisse põhimõtteliselt ei sekku. Sellise saatuse on igaüks ise endale vaba-
tahtlikult valinud. Haritusministeeriumi enam ei eksisteeri, põhiõppe saavad lapsed 
külakoolides, kus õpetamine toimub sarnaselt antiikühiskonna korrale, s.t noori 
inimesi õpetatakse loogiliselt mõtlema, eetiliselt käituma, ilu märkama ja looma, 
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harmoonia ning täiuslikkuse poole püüdlema. Kaunite kunstide tarbimise oskused ja 
vajadused on kõigi ühiskonnaliikmete seas sama loomulikud, nagu need olid 30 aastat 
tagasi ainult “kunsti käsitööliste” seas.

Töö
Tööd tehakse, aga mitte raha pärast. Füüsilist raha muidugi ammu enam ei eksisteeri 
ka, kuld on sama tavaline metall nagu raud, ja kasutatakse seda seal, kus tema oma-
dused kõige paremini esile tulevad, umbes nagu vanades Kesk-Ameerika kultuurides. 
Tööd tehakse eneseteostuseks. Uue loomine on inimese loomulik omadus. Kuna 
inimkond tervikuna ja iga kultuur omaette on keskkonnaga, tema ressursside, taas-
tumisvõime ja saaste sidumisvõimega tasakaalus ning tehnoloogia võimaldab kõigi 
inimeste põhivajadused rahuldada, siis ongi kadunud vajadus töö tegemiseks raha 
pärast. Kellel on lisaks põhivajadustele ka eneseteostamise vajadused, see teeb endale 
võimetekohast tööd, saab selle eest pangaarvele punkte, mis elamuste nautimiseks 
tehtud kulutuste eest siis taas arvelt maha võetakse. Kes midagi ei tee, see ainult ve-
geteerib, aga ta ei sega ka kedagi. Kes elamusi tahab, see peab ennast teostama, vaeva 
nägema, nn “tööd tegema” – siis saab ta ka elamusi. Suurimad elamused on seotud 
ikka reisimisega ja teiste kultuuride tundmaõppimisega. Nagu eespool juba mainitud, 
on erinevaid kultuure tuhandeid, nii et kõiki tundma õppida niikuinii ei jõua. Tänu 
IKT-le on muidugi kõik keeled kõikidesse keeltesse kiirelt ja automaatselt tõlgitavad, 
nii et arusaamisega probleeme ei ole. Turism, sealhulgas kultuuri- ja teadusturism on 
kõige suurema käibega SKP-st. Eksklusiivse turismiharuna on arenenud ekstreem-
sete elamuste turism, mis põhineb ka tasakaalul turisti ja teenust pakkuva nn “giidi 
vahel”. Tasakaal tähendab seda, et tehakse proovimatk, ja kui giidile tundub, et turist 
matkakaaslasena ei sobi, siis on giidil õigus ka teenindamisest keelduda, kusjuures see 
on aktsepteeritud kõikide poolt. Lihtsalt on aru saadud, et mõned inimesed sobivad 
omavahel ja teised mitte, ning et see kehtib ka turismitööstuses. Klient ei ole “kunin-
gas”, kliendid ja nende teenindaja moodustavad vahva matkaseltskonna, nende ühine 
elamus on see “kuningas”, mille nimel kõik matkaseltskonna liikmed peavad maksi-
maalselt, aga oma võimete kohaselt pingutama. 

Heaolu
Heaolu ongi see, et on hea olla. Hea olla on siis, kui elad vastavalt oma võimetele, 
inimese võimed on lõputud, kõik taandub tahtele oma võimeid arendada ja kasu-
tada. Kel tahet pole, elab “elamustevaesemalt”, kel on, elab elamusterikkamalt. Eriti 
tugeva tahtega inimesed saavad ka eriti tugevaid elamusi. Ekstreemsete eluviiside ja 
eneseteostuse viiside hulka kuulub ka kosmosehulkurlus. Kosmoselaevad on nagu 
väikesed tehisplaneedid, eriti tugeva tahtega meeskonnad kaovad aeg-ajalt ka teistesse 
galaktikatesse. Aeg-ajalt tullakse kosmosest eksirännakult tagasi, mõnikord ei tulda. 
Surma suhtutakse tänapäeval ju nii loomulikult, et mõne inimese kosmoseavarusse 
kadumise pärast keegi küll südant ei valuta. Mõelda vaid, kui terav on elamus, kui 
kosmoserändur juhtub avastama uue planeedi, mis sobibki elamiseks inimesetaolisele 
bioloogilisele olendile, ja kui seal ongi juba olemas mingi bioloogiline eluvorm ja 
Maalt sinna sattunud inimene saab seal ehk kaasa lüüa selle täiustamisel – teadvusta-
tud kulgemiseks aine ja energia igavesel ringkäigul!
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Keskkonnaeetika rakendamise 
näiteid ühiskonna 
jätkusuutlikul arendamisel 
maailmast ning Eestist

Inimeste väärtused, hoiakud ja suhtumised väljenduvad ühiskonnas kahel viisil: esi-
teks reguleerivad neid kokkulepitud kohustuslikud “mängureeglid” – rahvusvahelised 
lepped ja siseriiklikud seadused; teiseks on olemas ka vabatahtlik valik erinevate või-
maluste vahel, see võib toimuda nii riikide kui ka rahvusvaheliste ja kohalike organi-
satsioonide või inimeste tasandil. Mõlemad viisid kajastavad ühiskonnas valitsevaid 
väärtusi, sest otsustamise aluseks on see, mida kokkuleppijad sel ajahetkel peavad 
heaks ja õigeks. Käesoleva raamatu esimeses osas tutvustatud keskkonnaeetika uurib 
olukordi, kus heaks ja õigeks peetakse hoolimist keskkonnast30. Väärtused võivad ajas 
muutuda vastavalt sellele, kuidas inimene õpib tundma ennast, ümbritsevat loodust 
ning inimese ja looduse vahel toimivaid põhjuslikke seoseid ning vastasmõjusid. 
Uute avastuste, nende rakenduste ning nendest johtuvate, inimesele või keskkonnale 
kahjulike mõjude leevendamiseks tuleb kokkuleppeid pidevalt uuendada. Üldsuse 
teadmiste ja kogemuste piiratud hulga tõttu võib esialgu nii mõnigi asjatundjate poolt 
väljapakutud lahendus tunduda vastuvõetamatu, veider või naljakas. Uute teadmiste 
ja kogemuste levimisel tekib kriitiline mass inimesi ning ühtlasi küpseb “ühiskondlik 
tellimus” keskkonnaprobleemide lahendamiseks.

Kujutlegem hetkeks elu Eestis seoses esimeste autode tulekuga eelmise sajandi 
algupoolel. Arvatavasti ei sobinud hobutroskade liiklemiseks kokkulepitud kohustus-
likud ja vabatahtlikud reeglid autode ohutu liiklemise tagamiseks. Kiirusepiirangu, 
peatee, ühesuunalise tänava jms liiklusmärke ei olnud hobutroskadele ilmselt vaja, 
sest näiteks kiiruse ületamisest ei sündinud ohtu inimese tervisele ja heaolule. Nüüd 
kujutlegem olukorda autodega liiklemisel ilma liiklusmärkideta ja -eeskirjadeta 
– õnnetus õnnetuse otsa. Õnnetuste vältimiseks ja inimeste heaolu suurendamiseks 
on kokku lepitud liikluseeskirjades – kohustuslikes “mängureeglites”. Nende reeglite 
järgimine piirab üldistes huvides iga inimese isiklikku vabadust kihutada nii kiiresti, 
kui ta tahaks. Tundub, et loodusvarade kasutamisel, loodusväärtuste kaitsmisel ja 
keskkonna saastamisel oleme samasuguses olukorras nagu liikluseeskirjade tekkimise 
ajal sada aastat tagasi. Iga inimene või riik ei saa “kihutada” nii kiiresti kui tahaks, sest 

30 Sõna keskkond all peetakse siin silmas nii loodus- kui tehiskeskkonda.
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sellest sündiv kahju kogu inimkonnale võib olla korvamatu. Uute mängureeglite – kii-
rusepiirangu, peatee, ühesuunalise tänava – väljatöötamine keskkonnatasakaalukalt 
toimimiseks algas mõnekümne aasta eest just rahvusvaheliste lepete ja siseriikliku 
seadusandluse kaudu. Ent päris iseenesestmõistetavaks, kõiki eluvaldkondi hõlmavaks 
põhimõtteks ei ole see veel kahjuks kujunenud.

Liikluses jälgib reeglitest kinnipidamist liikluspolitsei, kuid kes teeb seda “keskkonna-
liikluseeskirjade” puhul – kes on keskkonnapolitsei31?

Rahvusvaheliste lepete täitmist jälgivad ja sellest annavad aru riigid ise, lisaks jälgivad 
kokkulepitud kohustustest kinnipidamist tähelepanelikult ka mitmed rahvusvahelised 
valitsusvälised organisatsioonid (VVO-d, edaspidi vabaühendused), olles sellega ühis-
konna “valvekoera” rollis. Kui mõni riik ei täida rahvusvahelisi keskkonnalepinguid, 
siis hakkavad “haukuma” rahvusvahelised keskkonnaorganisatsioonid32, inimõiguste 
rikkumise puhul inimõiguste rahvusvahelised valitsusvälised organisatsioonid (näiteks 
Amnesty International) jne. Arenenud riikides on lihtsalt “haukumisest” saanud konst-
ruktiivne koostöö vabaühenduste ja riigi vahel – partnerluse alusel. Vabaühendused 
osalevad tihti ka erinevate lepingute väljatöötamises33 ja elluviimise edendamises34.

Lisaks organiseerunud vabaühenduste tegevusele on olulised iga inimese väärtushin-
nangud, keskkonnateadlikkus, hoiakud ja käitumine. Sotsioloogiliste küsitluste abil 
uuritakse inimeste arusaamist jätkusuutlikust elulaadist, looduskeskkonna väärtus-
tamisest ning nende keskkonnasõbraliku käitumise põhjuseid või seda takistavaid 
asjaolusid.

Keskkonnateadlikkuse üheks väljundiks on tarbimisvalikud, nii kodaniku, ettevõtja 
kui riigi tasandil (näiteks riigihanke tingimustesse keskkonnatasakaalukate kriteeriu-
mite lisamisega). Keskkonnasõbralikke tarbimisvalikuid aitavad teha mitmesugused 
keskkonnamärgid, mis annavad infot toote omaduste kohta, nagu erinevate ainete 
sisaldus tootes, tootmisprotsessi mõjud keskkonnale, pakendi taaskasutatavus jpt. 
Teadliku valiku kaudu keskkonnasõbralikumat tootjat eelistades – tema kaupa ostes 

31 Tegelikult kontrollib keskkonnaseadustest kinnipidamist nii tavaline politsei kui ka kesk-
konnainspektsioon. Viimasele on kohtueelse uurimise läbiviimiseks antud ka mõned politsei 
õigused. Keskkonnaseaduste rikkumistest (salaküttimisest, röövpüügist, röövraiest, ohustatud 
liikide kahjustamisest või nendega kaubitsemisest, vee, õhu ja pinnase saastamisest, loodus-
objektide kahjustamisest jne) saab iga kodanik keskkonnainspektsioonile teatada ööpäeva-
ringselt lühinumbril 1313.
32 Tuntumateks rahvusvahelisteks keskkonnaorganisatsioonideks on IUCN (World 
Conservation Union – Maailma Looduskaitse Liit), WWF (World Fund for Nature – Maailma 
Looduse Fond), FoE (Friends of the Earth – Maasõbrad), protestiaktsioonide organiseerijana 
on enim tuntud ehk Greenpeace.
33 Näiteks Arhusi konventsiooni väljatöötamises osalesid mitmed keskkonnaorganisatsioonid. 
Arhusi konventsioon sätestab kolm võimalust kodanike aktiivsemaks osalemiseks keskkonna-
otsuste väljatöötamisel ja vastuvõtmisel: õigus informatsioonile keskkonna seisundi kohta, 
õigus osaleda keskkonda puudutavates arendusprotsessides ja vaba juurdepääs õiglasele koh-
tumõistmisele.
34 Eesti jaoks sobivate Arhusi konventsiooni rakendamistingimuste väljatöötamisse (kaebe-
õigus, puutumus, jt) on olnud kaasatud ka Eesti keskkonnaorganisatsioonid. 
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– saab tarbija mõjutada ka teisi tootjaid, kes oma käitumist muutmata jäävad konku-
rentsis alla. Väärtushinnangud väljenduvad valikutes!

Käesoleva raamatu teises osas keskendume põhiliselt kolmele keskkonnaeetika ja 
jätkusuutliku arendamisega seonduvale praktilisele küljele.

Esiteks teeb Ahto Oja lühikese sissejuhatuse, millest üldse säästva arendamise vaja-
dus on välja kasvanud, millised on tema aluspõhimõtted ning kuidas kulgeb säästva 
arendamise protsess maailmas. Ta kajastab põgusalt valitsusväliste organisatsioonide 
ettepanekuid keskkonnatasakaalude rakendamisel ehk siis erinevate lepingute välja-
töötamisel ja elluviimisel. Vabaühendused on olulised, kuna nende kaudu saavad ini-
mesed kodanikualgatuse korras oma maailmavaatelisi põhimõtteid ellu viia. Seadusi 
peavad täitma kõik, nende täitmist kontrollib riik oma asutustega. Alati sellest ei piisa, 
seepärast ongi vabaühenduste oluliste funktsioonide hulgas näiteks avalikkuse tähele-
panu juhtimine erinevate “klementade”35 korrarikkumiste paljastamiseks, probleemi-
de tõstatamine meedias, kaasalöömine seadusandluses olevate aukude kinnilappimisel 
ning inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmine. Lisaks seadustele on olemas veel ka 
vabatahtlikke kokkuleppeid, ühe näitena vabatahtlikust kokkuleppest säästval arenda-
misel kirjeldab Ahto Oja Säästva Eesti Lepet. Samuti on vabatahtlikud kokkulepped 
tavaõigus, meie kultuuriruumile omased moraalinormid jne, mille rikkumise eest ei 
saa kedagi kohtusse kaevata, kui just tavaõigusega seonduv seaduses sätestatud pole36. 

35 Raamatu kirjutamise ajal, 2002. aasta sügisel tekitasid suuremat meediakära Margo 
Klementa nimelise isiku poolt organiseeritud korduvad lageraied Lahemaa Rahvuspargis. 
Raietöödel ei täidetud kõiki seadusesätteid. VVO-d juhtisid probleemile meeleavaldustega 
tähelepanu ja nõudsid tollase keskkonnaministri Heiki Kranichi tagasiastumist. See oli vii-
maste aastate enim üldsuse tähelepanu pälvinud keskkonnavabaühenduste organiseeritud 
sündmus (Undva järel) ja sobib seetõttu siia kui näide, kuidas vabaühendused oma “ühis-
kondliku valvekoera” rolli täitsid.
36 Kaarel Relve: “Mõistet ’tava’ ja ’tavaõigus’ võib väga erinevalt mõista/kasutada. Teatud 
tähenduses võib tavaõigus olla õiguslikult siduv. Mõned näited:
Eraõiguses võib tava rikkumisel kohtusse minna. 
Tsiviilõiguse seadus: § 2 lg 1: Tsiviilõiguse allikad on seadus ja tava, lg 2: Tava tekib 
käitumisviisi pikemaajalisest rakendamisest, kui käibes osalevad isikud peavad seda õigusli-
kult siduvaks. Tava ei saa muuta seadust.
Võlaõigusseadus: § 25. Tavad ja praktika 
(1) Lepingupooled on oma majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepingu puhul kohustatud 
järgima iga tava, mille järgimises nad on kokku leppinud, ja praktikat, mis on nendevahelistes 
suhetes tekkinud. 
(2) Kui lepingupooled ei ole teisiti kokku leppinud, on nad majandus- või kutsetegevuses 
sõlmitud lepingu puhul samuti kohustatud järgima iga tava, mida isikud, kes seda liiki le-
pinguid vastaval tegevus- või kutsealal sõlmivad, tavaliselt tunnevad ja enamasti arvestavad, 
välja arvatud juhul, kui sellise tava järgimine oleks vastuolus seadusega või ei oleks vastavalt 
asjaoludele mõistlik.
Avalikus õiguses
Siseriikliku avaliku õiguse osas on tava üldjuhul otseselt siduv üksnes juhul, kui seda on otse-
sõnu seaduses mainitud. Kaudselt võib tava arvesse tulla mingi tegevuse iseloomu hindamisel, 
näiteks otsustamisel või m kas keegi pani teo toime ettevaatmatusest või tahtlikult.
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Küll aga võib oskusliku tegutsemise korral oodata rikkujat ühiskondlik hukkamõist. 
Seni on keskkonnaküsimused ehk suhteliselt vähe kaetud üldiste moraalinormidega, 
keskkonnaorganisatsioonide ja kodanikualgatuse oskuslik tegutsemine tooks aga 
keskkonnakaitse küsimused avalikkuse tähelepanu orbiiti, mis kaudselt suurendab 
kogu ühiskonna keskkonnateadlikkust ja seeläbi üldist heaolu. Vabaühendusi on ni-
metatud ka Vaikiva Looduse advokaatideks, mis kujundlikult muudab vaikiva looduse 
“kõnelevaks”37, näiteks juhul, kui vabaühendused looduse rikkujad kohtusse kaebavad 
või muul moel loodusväärtusi kaitsevad. Mujal maailmas juhtub seda sageli, ka Eestis 
on esimesed kaasused kirjas38. 

Kaja Riiberg tutvustab Saaremaa süvasadama arendamise39 lugu, kus vabaühendused 
olid protsessi eestvedajad ning pöördusid looduse õiguse kaitseks ka kohtusse. Ahto 
Oja analüüsib Loode-Eesti regionaalse jäätmekäitluskeskuse kavandamise40 protsessi. 

Teiseks kirjeldame Eesti inimeste keskkonnateadlikkust erinevate uuringute alusel, 
muuhulgas ettevõtjate valmisolekut oma toodetele keskkonnamärk hankida. Maaris 
Raudsepp analüüsib Eesti inimeste keskkonnateadlikkust läbiviidud sotsioloogilise 
uuringu abil. Võrreldud on eestlaste ja mitte-eestlaste keskkonnateadlikkust, käitu-
mist keskkonna suhtes ning selle põhjuseid. Külliki Tafel ja Andres Viia on uurinud 
ettevõtjate valmisolekut oma toodetele keskkonnamärk hankida ning esitavad tule-
mused arvukate jooniste kaudu. Georg Tamm esitab oma uuringute tulemused, kus 
analüüsiti inimese ja looduse omavahelisi suhteid.

Kolmandaks tutvustame sertifitseerimisprotsessi olemust ja erinevaid keskkonna-
märke, mis annavad teadlikule tarbijale võimu ja võimaluse oma loodust hoidvaid 
põhimõtteid igapäevaselt ellu viia41. Ahto Oja kirjeldab hüpoteetiliste ja tõestisündi-
nud lugude kaudu, miks üldse keskkonnamärke vaja on ja kuidas nad on suhtlemis-
vahendiks tootjate ja tarbijate vahel. Üleilmse keskkonnamärgi näitena on toodud 
Metsahoolekogu42 standard, vastav töörühm töötab välja Eesti jaoks sobivat varianti. 
Külliki Tafel ja Andrus Viia tutvustavad erinevaid keskkonnamärke ja toovad kolm 
teesi toetamaks väidet: ökomärk Eesti märgiks.

37 Vt raamatu esimeses osas Marek Järviku kirjutist, kus üks argumentidest on, et loodus on 
passiivne, ta ei “kõnele”.
38 Enim tähelepanu lisaks Undva süvasadama juhtumile on pälvinud EKO (Eesti Keskkonna 
Organisatsioonide Koda) hagi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vastu energee-
tika pikaajalisele arengukavale strateegilise keskkonnamõju hindamata jätmise pärast.
39 Meedia kaudu tuntud Undva süvasadama projekti nime all.
40 Meedias oli selle protsessi enamlevinud nimetuseks Ääsmäe prügila.
41 Lisaks vabaühenduste poolt “häbi tegemise” ja valimisõiguse, mis võivad küll tõhusad olla, 
on palju võimalusi teha keskkonna kaitsmine ettevõtjale majandusmehhanismide kaudu 
ühest küljest kasumlikuks, teisest küljest kohustuslikuks, kui mitte täna, siis homme. Seda 
saab teha näiteks järgnevalt kirjeldatud standardite ja sertifitseerimise kaudu, aga samuti on 
tõhusaks abinõuks väliskulude sisestamine tootmise omahinda, keskkonnaressurssidele (ka 
ökosüsteemide nn teenustele) adekvaatse hinna andmine, dematerialiseerimine jne. 
42 Forest Stewardship Council – FSC
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6. KESKKONNAEETIKA JA ÜHISKONNA    
 JÄTKUSUUTLIK ARENDAMINE
Raamatu esimeses osas kirjeldasime põhiliselt keskkonnaeetika erinevaid käsitlusi 
inimese ja looduse vaheliste suhete uurimisel. Käesolevas osas keskendume keskkon-
naeetika rakendamise näidetele. Tihti on küsitud, kas ja milline võiks olla säästva 
arendamise majandusteoreetiline mudel. Erinevaid teooriad on küll olemas (kesk-
konnaökonoomika – ecological economy, tööstusökoloogia – industrial ecology jne), 
iseasi, kas ja kui palju mõni neist valitsevat kasumiusu-keskset majandusmõttemaa-
ilma mõjutada on suutnud. Samas on esimesi märke ka sellest, et majandusinimesed 
ise küsivad, kuidas toimida keskkonnaga tasakaalus, otsivad lahendusi majandusliku 
kasu ja keskkonna hoidmise vahel ning viivad läbi konverentse, kus jätkusuutlike ette-
võtete esindajad ise kuulutavad poodiumilt üleilmsete ettevõtete juhtidele: tulevikus 
jäävad ellu ja on edukad ainult need ettevõtted, kes ei maksimeeri ainult majandus-
likku kasu ja efektiivsust, vaid tagavad tasakaalu rahalise kasumi, inimeste heaolu ja 
keskkonnaväärtuste vahel (Fussler 2000). Lisaks säästva arendamise majandusteoree-
tilisele mudelile on vaja leida säästva arendamise filosoofiline põhjendus ja mudel, mis 
vastaks küsimustele, miks peaks inimene toimima keskkonnaga tasakaalus, milline 
on keskkonnatasakaaluka käitumise põhjendus ja õigustus. Raamatu autorite arvates 
sobib selleks keskkonnaeetika.

6.1. ÜHISKONNA JÄTKUSUUTLIKU ARENDAMISE PÕHJUSED,    
 VÕTMESÜNDMUSED JA LEPPED

Alustuseks kirjeldame põgusalt säästva arendamise põhjuseid, tähendusi, üldisi põhi-
mõtteid ning kujunemislugu. Meil kõigil on tegutsemiseks oma laiemad huvid ja kitsamad 
liikumapanevad motiivid.43 Kodanik tahab head elu, ettevõtja tahab üldjuhul kasumit, 
riik tahab korda ja seaduskuulekust, et üldised huvid (sh keskkond) oleksid kaitstud. 
Ühiskonna säästvat, jätkusuutlikku arendamist võib defineerida kui tasakaalu otsimist, 
leidmist ja kokku leppimist erihuvidega inimeste vahel nii, et kõigil oleks hea olla, ette-
võtjal läheks hästi, kord oleks majas, keskkond puhas ning loodusväärtused kaitstud.44

43Autori jaoks ei ole huvi ja motiiv samad asjad. Huvi on laiem ja leigem mõiste, motiiv juba 
konkreetselt liikumapanev jõud. Näiteks on prügikäitlejal huvi teenida kasu prügi käitlemi-
sest, tema motiiv rajada prügila võimalikult Tallinna lähedale tuleneb tema majandusliku 
kasumlikkuse arvutusest, kus transpordikulud oleks minimeeritud. Ilma selle motiivita, ainult 
huvi korral oleks ta valmis rajama prügila kas või Prangli saartele.
44 Olgu siinkohal märgitud, et tekstis toodud erinevate huvirühmade huvide kirjeldused ei 
ole kõikehõlmavad, vaid pigem on püütud välja tuua kõige põhilisem liikumapanev jõud. 
Praktikas ju selles probleem ongi, et kolmest säästva arendamise “vaalast” – avalik sektor, 
kodanikud ja ettevõtjad – ei taha viimased oma huve laiemas kontekstis näha või määratelda, 
vaid soovivad ikka “vanamoodi edasi kihutada suurima võimaliku kasumi järele”. Kui kesk-
kond selles rallis kahjustada saab, siis on ettevõtja teeninud kasumit keskkonna ja inimeste 
arvel (need on nn väliskulud, mida tavaline majandusarvestus toote omahinnas ei arvesta). 
Tekstis jääb rõhutamata, et kõikide huve saab palju laiemalt määratleda.
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Selline kokkuleppimine säästva ühiskonna suunas tegutsemiseks saab aga toimuda 
ainult üksteise vastastikuseid, tihti vastuolulisi huve teadvustades, tunnustades ja 
koostöös ühisosa otsides. Kokkuleppimise eelduseks on ühiskonna säästva arendamise 
vajadusest ning põhjustest arusaamine ja tingimatu tahe teha teistmoodi, muuta oma 
senist suhtumist. Ilma probleemi teadvustamata, selle põhjuste ja tagajärgede seostest 
aru saamata ning huvita probleeme lahendada ei ole võimalik ühiskonda jätkusuutli-
kult arendada.

Milles siis on probleem, milleks üldse on ühiskonnale vaja mingit säästvat, jätku-
suutlikku arendamist? Mida see säästev arendamine ikkagi tähendab? Mille poolest ta 
erineb nn tavalisest (strateegilisest) arendustegevusest?

Kas siis inimene tõesti pole piisavalt tark:

o et luua uusi tehnikaid ja tehnoloogiaid45, mis puhastavad kogu saasta, kasu-
tavad ära kõik jäätmed, toodavad üldse jäätmevabalt46;

o et lennata teistele planeetidele vajaminevaid maake kaevandama, kui need 
Maa pealt juhuslikult otsa lõppema peaksid;

o et lahendada üleilmset näljahäda;

o et tagada kõikidele kultuuridele enesemääramisõigus ja tingimused edasi-
kestmiseks, teiste sõnadega – kultuuriline mitmekesisus;

o et rahuldada kõikide inimeste põhivajadused (tervislik toit, peavari, puhas 
joogivesi, esmane arstiabi jne);

o et arvestada tulevaste põlvkondade vajadusi, teadmata nende võimalusi ja 
väärtushinnanguid;

o et istutada maharaiutud metsa asemele uus, kui see ise ei kasva;

o et uskuda – igast inimesest sõltub, milliseks tema koduümbrus asjatundjate 
ja otsustajate poolt kavandatakse;

o et kahelda, kas valitud juhid alati teavad, mida tegema peab, kuhu kaevata 
(sadama)auk või rajada (prügi)mägi ja kas nad on enne otsustamist valmis 
kodaniku tahet ära kuulama ja sellega arvestama;

o et mõista – igaühel meist on asja mingite kasvuhoonegaasidega, millest 
lõviosa tuleb arenenud maade tööstustest, samuti meie kodumaistest põlev-
kivikateldest?47

45 tehnoloogia – toodete valmistamise menetlusi käsitlev teadus; tehnika – loodusseaduste 
tundmisel ning loodusjõudude ja -varade rakendamisel põhinevate teadmiste, töövõtete ja 
-oskuste kogum; mingi tegevuse võtete kogum, nt kirja-, klaverimängutehnika; kunstiteose 
loomise viis, nt graafika, metsotinto, linoollõige jne.
46 nagu ökosüsteem, sest looduslikus aineringes jäätmeid ju ei ole.
47 Põlevkivi on küll kodumaine kütus, kuid kahjuks fossiilne, s.t  taastumatu, sealjuures on 
tema kütteväärtus kuni kolm korda väiksem näiteks kivisöe omast. Eesti elektrienergiavajadu-
se rahuldamiseks läheb iga päev ahju ligikaudu 30 vagunitäit põlevkivi ja sestap tuli korstnast 
näiteks 1998. a. 14,8 ekvivalenttonni süsinikdioksiidi inimese kohta, millega jagame Euroopa 
riikide seas viimaseid kohti (sama tulemus on Soomel ja halvim on Iirimaal 17,3 ekvivalent-
tonni elaniku kohta) (Statistikaamet 2002, 73). CO

2 
on põlemisprotsessi loomulik tulemus ja 

seda ei ole võimalik puhastusseadmetega heitgaasidest eraldada.



74 Keskkonnaeetika rakendamise näiteid

Nendele küsimustele ei ole üheseid vastuseid, igaüks võiks proovida oma vastused 
leida ja kaaluda, millest see vastus sõltub? Faktidele tuginedes tundub, et inimkonnal 
ei jätku seda tarkust veel piisavalt, olemasolevad tehnikad saastavad, näljahäda kestab, 
metsade pindala kahaneb, mageveevarud vähenevad, kurdidel, baskidel ja paljudel 
teistel kultuurikildudel ei ole oma iseseisvat riiki, üleilmsed suurettevõtted teevad, mis 
tahavad, olulisi otsuseid tehes ei arvestata inimeste arvamusega jne (Brown jt 2000).

Seda raamatut kirjutades oleme silmas pidanud neid, kes hoolivad ühiskonna käe-
käigust, kes kahtlevad, kes otsivad vastuseid, kes soovivad leida erinevaid võimalusi 
probleemide lahendamiseks. Ikka selleks, et oma elu huvitavamalt elada, nautida 
kauneid kunste, ennast asjakohasemalt teostada, teha õigemaid valikuid, mis suu-
rendavad nende endi ja nende laste heaolu, kes tahavad nautida vabadust ja sellega 
kaasnevat vastutust oma tegude ning nende tagajärgede eest. Ladinakeelse nimetuse 
homo sapiens järgi peaks inimene olema mõtlev olend, kes hindab mõistuslikult oma 
tegevust ellujäämiseelduste (ökosüsteemide) hävitamisel. Praktilist elu jälgides on seda 
väga raske uskuda.

Ühiskonna jätkusuutlikku arendamist on vaja selleks, et indiviidi tarkust kasvatades 
lahendada globaalprobleeme, mis kuhjudes võivad ohtu seada inimesele sobilike kesk-
konnatingimuste kestmise planeedil Maa.

Säästev areng ja globaalprobleemid
Suurimaks globaalprobleemiks on inimeste arvu plahvatuslik kasv, mis neljakordistus 
viimase saja aasta jooksul (Brown & Flavin 2000, 8). Teisteks suuremates globaalprob-
leemideks on ökosüsteemide kahjustumine (kliimamuutused, bioloogilise mitmekesi-
suse vähenemine, kõrbestumine, vihmametsade hävimine48, taastumatute loodusvara-
de vähenemine) ja ebavõrdsus arenenud maailma ning arengumaade vahel (Arrow jt 
1995). Arenenud maades elab 20% Maa elanikkonnast, kasutades ära 80% maailma 
ressurssidest, arengumaade elanikkond moodustab seevastu 80% Maa elanikkon-
nast, kelle toimetulekuks jääb ainult 20% üleilmsetest varadest (Brown jt 2000). 
Arengumaades on probleemiks inimeste põhivajaduste rahuldamine (puhas joogivesi, 
tervislik toit, peavari, esmane arstiabi jne). Sellest tulenev ebavõrdsus koos kohaliku 
või regionaalse tähtsusega keskkonnakatastroofide ja sõjaliste konfliktidega lisavad 
sotsiaalseid pingeid, mõnede ennustuste kohaselt võib järgmiseks globaalprobleemiks 
kujuneda ökopõgenike massiline liikumine arengumaadest arenenud maadesse.

Esimesena juhtis inimeste arvukuse kasvu ja ressursside piiratuse vahelisele konfliktile 
tähelepanu inglise majandusteadlane T. R. Malthus juba 18. sajandi lõpul. 20. sajandi 
kuuekümnendatel aastatel leidis laiema kõlapinna ameerika kirjaniku Rachel Carsoni 
raamat “Hääletu kevad”, kus kirjeldati linnulauluta tulevikku, kuna keskkonnamürgid 
olid linnud sigimisvõimetuks teinud. Eri elualade esindajad, kes hoolisid tulevikust, 
ühinesid 1968. aastal Rooma Klubiks ja avaldasid 1972. aastal oma esimese tööaruan-
dena raamatu “Kasvu piirid”, kus ehk veidi liialdatult kuulutati mõnede loodusvarade 

48 Kui meie kliimavöötmes, kus maharaiutud metsa asemele üldjuhul kasvab mets ise tagasi, 
kui pinnas just ei soostu, siis troopilised vihmametsad looduslikult reeglina ei taastu, vaid 
pigem kõrbestuvad, kuna seal puudub huumusekihti kinnitav alustaimestik.
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ammendumist paarikümne aasta jooksul, juhul kui senised (tollased) tootmise ja tar-
bimise viisid ning harjumused peaksid jätkuma. Õnneks pole enamik Rooma Klubi 
ennustusi tähtaegade osas täitunud, kuid võib-olla just tollane tähelepanu juhtimine 
võimalikule kriisile ongi seda mõnevõrra edasi lükanud? Kui vaadata, millise kiiruse 
ja ulatusega jätkab inimene enda kui liigi toimetuleku eelduste hävitamist, siis võib 
küll tekkida kahtlusi, kas inimene üldse mõtleb pikaajalistele ja kaugemaleulatuvatele 
tagajärgedele, enne kui midagi teeb.

Alljärgnevalt on toodud mõned faktid inimese enesehävitusliku käitumise kohta

Rahvastiku kasv
Ainuüksi eeldatav rahvastiku kasv võib eeloleva poole sajandi jooksul otseselt 
mõjutada maailma majanduse arengut, kuna sellega on seotud kõik keskkonna- ja 
sotsiaalsed probleemid. Maakera rahvaarvu hinnatakse praegu 6,2 miljardile ning 
2050. aastaks võib see ulatuda 7,9 kuni 10,9 miljardini (Bright 2003, 5).
Varasem rahvastiku kasv toimus ka tööstusmaade arvel, ent tulevikus piirdub 
see arengumaadega. Arvestades mitmeid ökoloogilisi näitajaid, esineb neis juba 
praegugi ülerahvastatus. Rahvaarv üha suureneb, aga Maa loodusvarade kogused 
mitte. Veeringes oleva magevee hulk on praegu praktiliselt sama, kui see oli 1950. 
aastal ja arvatavasti jääb samaks ka 2050. aastal. Samamoodi on piiratud jätku-
suutlik saak ookeanidest, metsadest ja põllumaalt. Olemasolevate varude piiratus 
ei ohusta elanikkonna kasvades mitte üksnes elukvaliteeti, vaid mõnel juhul ka elu 
ennast (Brown 2001, 3).

Kliima muutumine
Kliima soojenemine on teine protsess, mis mõjutab kogu maailma. Selle peami-
seks põhjuseks on suurenev süsinikdioksiidi (CO

2
) kontsentratsioon atmosfääris. 

1959. aastast, mil algasid täpsed mõõtmised, kuni 1998. aastani on CO
2
 kont-

sentratsioon atmosfääris tõusnud 17% (Brown 2001, 3).
2001. aastal jõudis CO

2
 kontsentratsioon atmosfääris kõrgeimale tasemele vähe-

malt 420 000 aasta (arvatavasti isegi kuni 20 miljoni aasta) jooksul – 370,9 ppm 
(Bright 2003, 5).
Kuna süsinikdioksiid neelab soojuskiirgust, kutsub tema kiirelt kasvav kontsent-
ratsioon esile kliimamuutusi. Maa keskmine temperatuur on tõusnud eriti viimase 
kolme aastakümne vältel, s.t ajal, mil CO

2
 tase on kerkinud kõige kiiremini. Kui 

1969–71 oli Maa aasta keskmine temperatuur 13,99 °C (Brown 2001, 3), siis 
2000. aastal oli see 14,3 °C (Vital Signs 2002, 51).
Kui CO

2
 kontsentratsioon sellel sajandil võrreldes tööstusajastueelse perioodiga 

kahekordistub, nagu on arvutuslikult näidatud, tõuseb maailma keskmine tem-
peratuur vähemalt ühe ja võib-olla isegi kuni nelja kraadi võrra. Samal ajal tõuseb 
meretase aastaks 2100 arvutuslikult 17 sentimeetri kuni ühe meetri võrra (Brown 
2001, 4).

Põhjaveevarude vähenemine

Üks varjatumaid muutusi, mis meie tulevikku hakkab mõjutama, on põhjaveeva-
rude vähenemine. Juba rohkem kui pool miljardit inimest elab piirkondades, mis 
on põuased. 2025. aastaks võib põuapiirkondades elavate inimeste hulk kasvada 
viiekordseks – 2,4 kuni 3,4 miljardini (Bright 2003, 5).
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Suurim veepuudus vaevab Hiinat ja Indiat. India elanikkond on võrreldes 1950. 
aastaga kolmekordistunud, nõudlus vee järele on suurenenud nii, et see ületab 
säästva veemajanduse võimalused praegu umbes kaks korda. Tulemuseks on 
põhjaveetaseme langus suures osas Indias ning kaevude kuivaks jäämine tuhande-
tes külades (Brown 2001, 4).

Haritava maa pindala vähenemine
Kõlvikute/põllumaa pindala vähenemine muudab suureneva inimkonna piisava 
toitmise lähiaastatel üha raskemaks. 20. sajandi keskpaigaga võrreldes on põllu-
maa pindala inimese kohta vähenenud poole võrra – 0,24-lt 0,12-le hektarile. 
Külvipinna vähenemine inimese kohta ei oleks nii tõsine oht, kui kõlvikute pro-
duktiivsus, mis suurenes viimase poole sajandi jooksul 170%, kasvaks sama kiirelt 
ka edaspidi. Kahjuks on kasv aeglustunud. Ajavahemikul 1950–1990 suurenes 
saagikus igal aastal enam kui 2%, seega tunduvalt rohkem, kui oli rahvastiku 
juurdekasv samal ajal. Aastatel 1990–1999 oli kasv vaid umbkaudu 1% aastas 
(Brown 2001, 5).
Umbes 420 miljonit inimest elab maades, kus ei ole enam piisavalt põllumaad 
vajamineva toidu kasvatamiseks. Need rahvad sõltuvad imporditavast toidust. 
2025. aastaks ületab rahvaarv, kes on sunnitud teravilja sisse vedama, arvatavasti 
1 miljardi. (Bright 2003, 5)

Kalavarude vähenemine
Inimkond sõltub toidu, eriti loomse proteiini hankimisel suuresti maailmamerest.
1950–1997 suurenes kalapüük ookeanidest 19 miljonilt tonnilt rohkem kui 90 
miljonile tonnile. Viiekordne suurenemine ainult poole sajandi jooksul on suru-
nud enamiku kalaliike säilimise kriitilisele piirile või on määranud nad hävinema. 
Suurem osa merebiolooge usub, et maailmameri ei suuda toota rohkem kui 95 
miljonit tonni kala aastas. Lähiaastatel, kui jätkub inimkonna arvukuse kasv, 
väheneb niisiis ka kalasaak inimese kohta. Järelikult tuleb tulevikus kogu suurenev 
toiduvajadus katta maismaaressursside arvelt (Brown 2001, 5).
Need kolm paralleelset tendentsi – alanev põhjavee tase, kahanev külvipind ini-
mese kohta ja maailmamere kalavarude ammendumine – viitavad sellele, et ligi 
3 miljardi võrra suureneva inimkonna varustamine toiduga muutub lähima viie-
kümne aasta jooksul üha keerulisemaks (Brown 2001, 6).

Metsamaa vähenemine

Metsad langevad samuti inimkonna suurenevate nõudmiste ohvriks, kusjuures 
metsapindala kahanemine on suurim arengumaades. Metsamaa pindala inimese 
kohta väheneb aastaks 2050 praeguselt 0,56 hektarilt 0,38 hektarile – nii rahvas-
tiku üldise kasvu kui ka metsamaa põllumaaks muutmise tõttu. Kasvav nõudlus 
metsatööstuse toodangu (puidu, paberi ja kütuse) järele ületab teatud piirkonda-
des juba praegu jätkusuutliku metsanduse võimalused (Brown 2001, 6).

Taime- ja loomaliikide väljasuremine

Taime- ja loomaliikide hävimine on paljuski pöördumatu muutus ning mõjutab 
inimkonna väljavaateid kõige rohkem. Hävimisohus olevate või ohustatud linnu-, 
imetaja- ja kalaliikide osatähtsust märgitakse nüüd kahekohaliste numbritega: 
11% maailma 8615 linnuliigist, 25% 4355 imetajaliigist ja hinnanguliselt 34% 
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kõikidest kalaliikidest on ohustatud. Peamine põhjus liikide kadumisele on nende 
elupaikade hävitamine, ent nende kadumist võivad põhjustada ka kliima soojene-
misest või saastamisest tingitud elupaigamuutused. Inimkonna arvukuse paisudes 
väheneb nende liikide arv, kellega oma elupaika jagame. Samal ajal kui üha roh-
kem liike sureb välja, satuvad ohtu ökosüsteemid ja teatud hetkel oleme silmitsi 
ökosüsteemide täieliku hävimisega (Brown 2001, 6).

Eespool loetletud probleemide lahendamiseks hakati aktiivsemalt lahendusi otsima 
alates 1970. aastatest. Rahvusvahelisi, eriti ÜRO egiidi all toimunu konverentse 
tutvustame selle raamatu järgmistes osades, siinkohal anname lühiülevaate säästva 
arendamise termini kujunemisest. Pärast ÜRO algatusel toimunud Stockholmi kon-
verentsi 1972. aastal49 hakkasid ka mitmed valitsusvälised organisatsioonid säästva 
arendamise ideoloogia kujundamisel kaasa lööma. 1980. aastal üllitas Maailma 
Looduskaitse Liit (IUCN) “Maailma Looduskaitse Strateegia”, kus väidetavalt esimest 
korda kasutati ingliskeelset terminit “Sustainable development – säästev/jätkusuutlik 
areng/arendamine”50 (World … , 1980).

Aga see strateegia ega ka säästva arendamise termin ei levinud poliitikaringkonda-
desse. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon asutas 1980. aastate keskel Norra tollase 
peaministri Gro Harlem Brundtlandi juhtimisel rahvusvahelise komisjoni, mis 1987. 
aastal avaldas ÜRO raporti “Meie ühine tulevik” (Our Common Future, WCED 1987), 
kust jätkusuutliku arendamise termin jõudis poliitilisse kõnepruuki. Sellest raportist 
pärineb jätkusuutliku arendamise kõige enam levinud määratlus:

arenda täna elu nii, et tulevased põlvkonnad saaksid oma vajadusi rahuldada.
Seda määratlust on palju kritiseeritud liigse laialivalguvuse ja mitte kedagi mitte 
millekski kohustamise pärast. Lisa 1 kajastab säästva arendamise teoreetilisi ja raken-
duslikke konflikte erinevate huvide vahel, rõhutades, et säästva arendamise termin ja 
sisu on alles arenemisjärgus, kuid selge on see, et vana maailmavaate kohaselt enam 
edasi minna ei ole võimalik. Uuele ilmavaatele tuleb aga leida alles uus sisu – säästva 
ühiskonna eetika – autorid loodavad, et käesolev raamat aitab kaasa eestikeelsete kul-
tuurikandjate jätkusuuliku elulaadi edenemisele!

Toome siinkohal kolm Eestis kasutatud määratlust, millest esimene rõhutab inimese 
ja looduse tasakaalu ja teine enam inimtegevuse tähtsust. Kolmas säästva arendamise 
määratlus on aluseks Eesti säästva arendamise pikaajalise strateegia väljatöötamisel.

49 Säästva Eesti Instituut (SEI-Tallinn) on samal ajal ka Stockholmi Keskkonnainstituudi 
Tallinna Keskus, teised keskused on Bostonis (USA), Yorkis (UK) ja Stockholmis. Instituudi 
nimi tulenebki nimetatud ÜRO konverentsist ning tema missiooniks on erinevaid meetmeid 
kasutades suunata ühiskonna arengut jätkusuutlikkusele. SEI-Tallinn viib läbi uuringuid, 
poliitikate analüüse, rakendusprojekte, töötab välja ja testib erinevaid metoodikaid, nõustab, 
koolitab ja jagab infot (vt. http://www.seit.ee või http://ww.sei.se).
50 Olgu siinkohal märgitud, et samal aastal võeti IUCN Ida-Euroopa komitee algatusel vastu 
“Tallinna Deklaratsioon”, mille sisu keskendus looduskaitse ja kultuuri omavahelistele seos-
tele, rõhutades, et ainult kultuuri väärtustamise kaudu kodanike looduskaitsealast teadlikkust 
tõstes on võimalik saavutada toimivad lahendused. IUCN Ida-Euroopa komiteed juhtis tollal 
eesti üks tuntumaid 20. sajandi looduskaitsetegelasi Jaan Eilart.
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1. Säästva arendamise tasakaalu rõhutav definitsioon:
Ühiskonna korraldus on säästev, kui igasuguse tegevuse planeerimisel ja elluviimisel 
arvestatakse ühe inimpõlve jooksul süsteemselt ja tasakaalustatult inimest, tema mate-
riaalseid ja vaimseid vajadusi, inimese (majandus)tegevust nende vajaduste rahuldami-
seks ning keskkonda (oma piiride ja taluvusvõimega), kus inimene toimetab. Eetilise 
suhtumise alus laieneb inimeselt elukeskkonnale, kus eetilise arvestamise objektidena 
käsitletakse kõiki elus- ja elutuid olendeid ning ökosüsteeme, lõppkokkuvõttes pla-
neeti Maa tervikuna (Oja ja Raukas 1999, 9–10).

2. Säästva arendamise inimtegevuse tähtsust rõhutav definitsioon:

Säästev areng/arendamine – sihipäraselt suunatud areng, mis tagab inimeste elukva-
liteedi paranemise kooskõlas loodusvarade olemi ja ökosüsteemide taluvusvõimega. 
Säästev areng taotleb tasakaalu sotsiaalsfääri, majanduse ja keskkonna vahel ning 
täisväärtusliku ühiskonnaelu pikaajalist jätkumist praegusele ja järeltulevate põlve-
dele. Säästva arengu kui sotsiaalse ideaali teostumine eeldab avalikkuse osalemist, sidusat 
juhtimiskorraldust, täiustuvat seadusandlust, samuti säästvale arengule orienteeritud ma-
jandushoobade (nt ökoloogilise maksureformi) rakendamist ja vastavate hoiakute, eeskätt 
keskkonnateadliku nõudlus- ja tarbimiskultuuri kujundamist (Annist jt 2000, 54).

3. Säästva arendamise põhimõte strateegia Säästev Eesti 21 järgi:

Strateegia Säästev Eesti 21 põhimõtteks on maksimaalselt ühendada globaalsest 
konkurentsist tulenevad muutuvad edukusnõuded säästva arengu mudeli ning Eesti 
traditsiooniliste väärtuste säilitamisega. Säästev Eesti 21 sisaldab Eesti-keskse säästva 
arendamise strateegia sõnastuse ja näitab viisid, kuidas sotsiaal-, keskkonna- ja majan-
dusvaldkonna sidusat arengut  korraldades tagatakse Eesti jätkusuutlikkus ja inimeste 
heaolu (http://www.tpu.ee/SE21.html).

SE21 koostajad võtsid aluseks kiilus toodud säästva arendamise määratluse tõlgendused.
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SÄÄSTVA ARENGU (SA) MÄÄRATLUSEST51

27.03.2002 arutelu memo

SA on arengustrateegia – s.t kindlate subjektide poolt kultiveeritav arengukäsit-
lus ning selle realiseerimispüüd praktikas.
SA on alternatiivne arengustrateegia – s.t  ta erineb iseregulatiivsest arengust, 
ta on teistsugune, võrreldes mainstream-arenguga, tema ellurakendumine nõuab 
jõupingutusi.
SA on kriitiline strateegia – s.t SA on kriitiline piirideta kasvu, laieneva tarbimi-
se, reguleerimata turumajanduse filosoofia suhtes.
SA on vahend – säästvus ei ole seisund (absoluutne säästmine?!), vaid vahend 
liikumaks ühiskonna jaoks oluliste eesmärkide – jätkumine, püsivus, stabiilsus 
– suunas. 
SA on suunatud loodussäästlikkusele – SA lähtub arusaamast, mille kohaselt 
Maa loodusressursid on lõplikud ning nende kasutamisel on targem ennast piira-
ta, mitte raisata. 
SA on suunatud tasakaalule – SA lähtub ühiskonna ja looduse tasakaalu ideest, 
ka sotsiaalse, majandusliku ja looduskeskkonna tasakaalustatud arengu ideest. 
Kusjuures tasakaalu mõõduks on reeglina (terava) disproportsiooni/konflikti/
vastuolu puudumine nimetatud suhetes.
SA on vastuoluline skeem – s.t SA ideaaliks on ühendada tasakaal ühiskonna-loo-
duse suhetes edukusega riikidevahelises konkurentsis. Samas – just loodusressursi 
innukam (vähemsäästev) ümbertöötamine annab üldjuhul konkurentsieeliseid.
SA on avatud mõtte- ja tegevusskeem – SA ei ole ideaalseisund, SA on liikumine 
kujuteldava (ja muutuva) ideaali suunas.
SA juurdumine on sotsiaalne innovatsioon – s.t SA kui mõtte- ja tegevusskeem 
levib/juurdub ühiskonnas analoogiliselt teistele sotsiaalsetele innovatsioonidele 
(sooline võrdõiguslikkus, naabrivalve jms). SA-l on omad eestvõitlejad, skeptikud, 
vastased, hääletorud, ironiseerijad jne.
SA käsitlus ei saa olla süsteemne52 – s.t kuna SA haarab praktiliselt kõiki ini-
mese ja ühiskonnaelu valdkondi, saab suvaline SA käsitlus (analüüs, strateegia 
pakkumine) hõlmata mingit osa SA temaatikast. Iga lähenemine määratleb endale 
prioriteedid ja käsitleb SA-d nende kaudu.
SA-l on palju erinevaid representatsioone – s.t SA ideestik ringleb ühel kujul 
poliitilistes ringkondades, teisel viisil loodusteadlaste hulgas, kolmandal viisil 
meedias jne. Ei ole ühte ja õiget SA definitsiooni, käsitlust, teooriat jne.
SA on Lääne poolt arenguriikidele peale pandud kohustus, mis aitaks tagada 
Lääne praeguse majandusliku positsiooni ja tõrjuda teisi riike turult välja.
SA puhul on oluline seose rõhutamine erinevate valdkondade vahel – vajalik on 
näha ühes valdkonnas tehtud muudatuste mõju teistele valdkondadele.

51 http://www.tpu.ee/SE21.html 14.04.2003
52 Kuigi antud tekst on tsitaat internetist, siis mõned käesoleva raamatu autorid ei ole selle 
konkreetse väitega nõus, kuna nende arusaamist mööda peaks selle väite asemel olema näiteks 
järgmine võimalik väide: SA käsitlus on paljuhõlmav ja kontekstiline – s.t et SA haarab praktili-
selt kõiki inimese ja ühiskonnaelu valdkondi (see on paljuhõlmavus) ning kontekstiline tähen-
dab seda, et iga (riigi, kogukonna) SA käsitlus on teatud määral teistsugune, kuna selle tingib 
vastavale riigile, kogukonnale omased tingimused, olustik, vajadused, kultuur, elulaad jne.
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Määratluste paljusus johtub konkreetsete arendamiseesmärkide ja tingimuste erinevu-
sest, samuti arendajate väärtushinnangutest ja hoiakutest. Näiteks Hiinas võib selleks 
olla rahvastiku kasvu piiramine, Costa Ricas maharaiutud vihmametsade asemele uue 
metsa istutamine, Eestis aga võib selleks olla eesti kultuurikandjate arvu suurendami-
ne, näiteks inimlike toimetulekutingimuste loomine lasterikastele peredele, väärtusta-
des laste kasvatamist. Kuna inimeste arv Eestis pidevalt väheneb ja elanikkond vana-
neb, siis teatud kriitilisest piirist allpool on oht kultuurina maailmkaardilt kaduda.53

Vaatamata määratluste paljususele ja tingimuste piirkondlikele eripäradele, 
võib sõnastada üldised ühiskonna säästva arendamise põhimõtted:

1. Kultuurilise mitmekesisuse väärtustamine;
2. Inimeste põhivajaduste rahuldamine;
3. Loodusliku mitmekesisuse väärtustamine;
4. Keskkonnatasakaalu minimaalne häirimine inimese poolt – globaalsete öko-

süsteemide ja majandustegevuse ühitamine, kahjustamata kummagi suutlik-
kust jätkuda (näiteks varade kasutamine nende taastumise piires54, taastuma-
tute varade kasutamise järk-järguline vähendamine), looduse saastamise tase 
ei tohi ületada looduse isepuhastumisvõimet;

5. Põlvkondadevahelise tasakaalu väärtustamine (kui mingi tegevuse mõjud 
pika-ajalises plaanis pole selged, siis pigem hoiduda tundmatute mõjudega 
tegevustest seni, kuni mõjud on selgitatud);

6. Põlvkonnasisene tasakaalu poole püüdlemine (erinevuste vähendamine Põhja 
ja Lõuna vahel, erinevuste vähendamine rikaste ja vaeste vahel jne; inimeste 
kaasamine otsustamisse – millises linnas/külas tahaksid sina elada?);

7. Ettevaatlikkuse põhimõte – teaduslikult ebakindlas olukorras keskkonna-
probleemidega seotud riske tuleb ennetada või vältida isegi siis, kui ei ole 
selge, kas tegevusega kaasneb keskkonnamõju ning milline on selle mõju 
arvatav ulatus ja iseloom;

8. Pikaajaliste ja integreeritud strateegilise planeerimise meetodite pidev ja järje-
kindel kasutamine, tagades kodanike osalemise arendustegevuse kõikide etap-
pides, mis on edasi- ja tagasisidestatult suunatud tulemuste saavutamisele. 55

53 See näide toob välja konflikti kohalike, ühe kultuuri vajadusi arvestavate ja globaalsete 
säästva arendamise eesmärkide vahel – kui Eesti eesmärk on sündimuse suurendamine, siis 
globaalselt on eesmärgiks rahvastiku kasvu pidurdamine. Hiinas on sellega ka mingil moel 
hakatud toime tulema. Sel sajandil kasvab tõenäoliselt nii Hiina kui India rahvastik kummas-
ki üle 1 miljardi.
54 Näiteks – metsa võib raiuda ainult nii palju, kui juurde kasvab, mis on ka Eesti kehtivas 
seadusandluses kirjas, kuid probleemsem on selle põhimõtte rakendamine ja järelevalve.
55 Lisaks ülaltoodule võib nimetada veel järgmiseid täpsustavaid põhimõtteid, meetodeid 
ja vahendeid: eetilised investeeringud, eetiline (õiglane) kaubandus, dematerialiseerimine, 
ökoefektiivsus, Faktorid 4 ja 10, elutsükli analüüs, saastaja-maksab-põhimõte, kinnine toot-
mistsükkel, keskkonnajuhtimissüsteem, keskkonnamõjude hindamine, keskkonnapoliitika, 
kolmikaruandlus, materjali ringlus, taas- ja korduvkasutus, nõudluse ohjamine, parima 
võimaliku tehnika kasutuselevõtt, puhtam tootmine, säästvad majandusviisid ja säästev tar-
bimine, roheline sisemajanduse koguprodukt, saaste ennetamine, sidus juhtimiskorraldus, 
väärtushinnangute muutmine, ökoloogilised tehnoloogiad, ökomärgistamine, ökosüsteemne 
tehnoloogia ja käsitlus, ühisrakendus jne (Annist jt, 2000).
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Nende põhimõtete järgimine ja oma elutegevuse kavandamine kohalikke tingimusi 
arvestades suunab arengut jätkusuutlikumale rajale. Kõige olulisem on kokkulepe 
nende vahel, keda arendustegevus puudutab. Kui selleks on küla, siis on see küla-
elanike kokkulepe, kui kogu Eesti strateegia, siis peaks see olema kõigi Eesti elanike 
kokkulepe. Viimast on raske ehk esmapilgul ette kujutada, kuid kui mõelda, mida 
kodanikuühiskonna kontseptsioon, esindusdemokraatia ja ka presidendi eestve-
damisel toimuv Eesti ühiskondliku kokkuleppe liikumine56 endas sisaldab, siis see 
polegi ehk nii võimatu. Uudne ja enneolematu – seda kindlasti! Võtmeküsimuseks 
saab ühiskondliku kokkuleppe elluviimise mehhanism. SE21 koostajad pakuvad 
välja Rahvusliku Arenguvõrgustiku (RA), mis võiks kujuneda üheks võimalikuks 
detailsemates arengukavades kokku leppimise kohaks ning kindlustaks ka tagasiside 
(http://www.tpu.ee/SE21.html).

EESTI ÜHISKONDLIKU KOKKULEPPE MEMORANDUM 
20.02.2003

Meie, osapoolte volitatud esindajad,
lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduse vaimust,
tunnetades vajadust tagada eesti rahvuse ja kultuuri elujõud ja kestvus,
tahtes kindlustada ja arendada Eesti riiki kõigi selle elanike hüveks,
pidades oluliseks suunistada Eesti areng senisest enam pikaajalistele eesmärkidele,
otsustame ette valmistada ja sõlmida ühiskondliku kokkuleppe Eesti jätkusuutliku 
arengu seisukohalt esmastes valdkondades: 
o Eesti sotsiaalne keskkond;
o kultuur, haridus, teadus ja arendustegevus;
o majanduskeskkond;
o õigusriigi põhimõtteid järgiva riigi ja kodanikuühiskonna sidusus.

Ühiskondliku kokkuleppe sisuks on ülesannete ja lahenduste kooskõlastatud 
kindlaksmääramine,
selleks et
o käivitada pikaajalise suunitlusega rahvastiku- ja tervishoiupoliitika;
o kindlustada kultuuri, hariduse, teaduse ja arendustegevuse rahastamise kas-

vav osakaal rahvatulust; 
o tagada nii linnas kui maal rahvatulu kasvu kindlustav majanduskeskkond, 

mis lähtuks tööandjate ja töötajate huvide tasakaalustatusest ning süvendaks 
sotsiaalset sidusust;

o luua riigieelarve põhiproportsioonide kehtestamise kaudu vähemalt viieks 
aastaks Eesti arengueesmärkide saavutamiseks vajalik järjepidevus;

o täpsustada riigi keskvõimu, kohalike omavalitsuste ja kodanikuühenduste 
rolli Eesti jätkusuutlikkuse tagamisel.

 (http://www.president.ee/est/avaldused/)

56 Raamatu kirjutamise ajal 2003. aasta kevadel oli loodud sihtasutus ühiskondliku kok-
kuleppe sõlmimiseks Eesti pikaajaliste arengueesmärkide määratlemiseks Eesti Vabariigi 
presidendi juhtimisel. Vastavale memorandumile kirjutasid alla 39 organisatsiooni (http://
www.president.ee/est/avaldused, 17.04.2003).
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Konkreetsete tegevuste väljatöötamisel võib abiks võtta strateegilise planeerimise 
metoodika, mida on täiendatud inimeste osalemisega protsessi igal etapil (joonis 1). 
Selle metoodika üksikasjalikum seletus on toodud SEI-Tallinna väljaandes “Kohalik 
Agenda 21” (Vaht jt 2000), koos Eesti elust toodud jätkusuutliku arendamise näidete-
ga koolist, külast, vallast ja linnast. Siinkohal rõhutaks säästva arendamise elluviimise 
analüüsi olulisust. Elluviimise hindamiseks on välja töötatud erinevaid mõõdiku-
süsteeme, olulisim selle juures on küsimuse õige püstitus ja konkreetsele küsimusele 
kõige paremini vastava mõõdikusüsteemi valimine. Ühe näitena rahvusvaheliste 
mõõdikute alusel tehtud uurimusest, mis käsitleb Eesti kohta teiste riikide seas, toome 
lühendatult lisas 2 Riigikogu Toimetistes (2001/3) avaldatud artikli “Millised on Eesti 
eeldused olla jätkusuutlik väikeriik?”.

Joonis 1. Strateegilise planeerimise etapid. Inimeste osalemine igal etapil on tähtis, kuna 
osalemine otsuste ettevalmistamises ja langetamises on oluline jätkusuutliku arendamise 
tunnus. (Modifitseeritud raamatust “Kohalik Agenda 21”, Vaht jt 2000, 23).

VÕI ASU
UUELE RINGILE
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57 Ingl. k United Nations Conference on Environment and Development – UNCED, meedias ka-
sutati ka lühendit Earth Summit – Maa Tippkohtumine ja Rio Conference – Rio Konverents.
58 Seda võib lugeda globaalseks valitsustevaheliseks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ta-
semel kavandatud 21. sajandi jätkusuutliku arendamise strateegiaks (niinimetatud sotsiaalne 
ideaal).
59 http://www.ee/baltic21/, 09.05.2003
60 http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/a15000.htm, 09.05.2003
61 http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l28075.htm, 09.05.2003
62 http://www.europa.eu.int/council/off/conclu/dec99/dec99_en.htm, 09.05.2003

Säästva arendamise võtmesündmused ja ülemaailmsed kokkulepped
Globaalsete probleemide lahendamiseks toimus ÜRO algatusel rahvusvahelisel valit-
suste tasandil esimene inimese arengu ja keskkonnateemade seostatusele pühendatud 
konverents Stockholmis 1972 .aastal Seejärel asutati arenenud riikides hoogsalt kesk-
konnaministeeriume ja võeti vastu keskkonda puudutavaid seadusi.

1992. aastal toimus Rio de Janeiros ÜRO egiidi all järgmine inimese ja keskkonna 
arengu teemaline konverents57, kus osales ligi 180 riigipead. Konverentsil võeti vastu 
Rio kokkulepped: poliitiline deklaratsioon, Agenda 2158, samuti kliimamuutuste 
konventsioon, bioloogilise mitmekesisuse konventsioon ja säästva metsanduse põhi-
mõtted. 

Poliitiline deklaratsioon nägi ette, et iga piirkond, riik, kohalik omavalitsus ja kogu-
kond töötaks välja oma säästva arendamise eesmärgid ja tegevuskava ning et 10 aasta 
möödudes antakse tehtule hinnang. Sellest lähtudes töötati välja näiteks Läänemere 
ümber olevaid riike hõlmav Läänemere Agenda 21 – Baltic Agenda 2159. 
Euroopa Liidu Amsterdami lepingus60 sätestatakse säästva arengu prioriteetsus järgmi-
selt: artikkel 2 – Ühenduse ülesanne on ühisturu ning majandus- ja rahaliidu rajamise 
ning artiklites 3 ja 3a märgitud ühise poliitika või meetmete kaudu edendada ühendu-
se kõigis osades majandustegevuse harmoonilist, tasakaalustatud ja säästvat arengut, 
tööhõive ja sotsiaalkaitse kõrget taset, meeste ja naiste võrdõiguslikkust, püsivat ja 
inflatsioonivaba kasvu, konkurentsivõime ja majandusliku suutlikkuse vastastikuse 
lähenemise kõrget taset, keskkonna kaitse ja kvaliteedi parandamise kõrget taset, ela-
tustaseme ja elu kvaliteedi parandamist ning liikmesriikide majanduslikku ja sotsiaal-
set ühtekuuluvust ja solidaarsust; artikkel 3c – artiklis 3 osutatud ühenduse poliitika ja 
tegevuse määratlemisse ja rakendamisse peab integreerima keskkonnakaitse nõuded, 
eelkõige pidades silmas säästva arengu edendamist. 

Lepingus esitatu ellurakendamiseks esitleti 1998. aasta juunis Euroopa Nõukogu 
tippkohtumisel Cardiffis “Strateegiat keskkonnanõuete integreerimiseks Euroopa 
Liidu poliitikatesse”61 ja algas nn Cardiffi protsess, mille eesmärgiks on integreerida 
keskkonna ja säästva arengu aspektid Euroopa Liidu kõigi võtmevaldkondade tegevus-
põhimõtetesse. 

Esimesed kokkuvõtted tegevuse tulemustest tehti Helsingi tippkohtumisel62 det-
sembris 1999, kus otsustati ka Euroopa Liidu säästva arengu pikaajalise strateegia 
aastaks koostamise algatamine.
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Euroopa Nõukogu Göteborgi tippkohtumisel 2001. aasta juunis kiideti heaks 
Euroopa Liidu säästva srengu strateegia63.
Eestis on selline arengustrateegia välja töötamisel64 kokkuleppelise nime all “Säästev 
Eesti 21”65, jätkusuutlikkuse arengustrateegiad on välja töötatud umbes 25 kohali-
kus omavalitsuses (linnades, valdades) ja mõnedes külades; kolmes omavalitsuses on 
see volikogu poolt ka vastu võetud (Kuressaares, Tartus ja Viljandis). Lisaks kohali-
kule tasandile toimuvad Eestis ka mitmed regionaalsed säästva arendamise projektid, 
näiteks Võrtsjärv 21, Ida-Virumaa 21 jt. 
Igal kogukonnal, kes soovib teadlikult tegutsedes oma heaolu edendada, on see tavali-
selt kirjas oma arengustrateegias ja vastavas tegevuskavas. 

 ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsil Rio de Janeiros 1992. aastal võeti vastu 
ülemaailmne säästva arengu tegevusprogramm aastani 2030 – Agenda 21, mis 
esitab säästva arengu põhiprintsiibid ja globaalsed strateegilised lähtekohad neljas 
alajaotuses:
• sotsiaalne ja majanduslik mõõde;
• ressursside kaitse ja majandamine;
• peamiste sotsiaalsete gruppide rolli tugevdamine;
• programmi rakendamise vahendid.

 Iga riik langetab olemasolevatele lähtetingimustele tuginedes ja säästva arengu 
põhimõtteid arvestades pikaajalist arengut suunavad poliitilised ja majanduslikud 
otsused. See tähendab, et iga riigi kontekstis mõtestatakse lahti globaalses mastaa-
bis esitatud strateegilised eesmärgid:
• majandusliku kasvu ergutamine ja selle sisu muutmine;

 • inimeste elukvaliteedi parandamine põhiliste eluvajaduste rahuldamise kaudu (töö-
hõive ja tervishoiu võimaluste tagamine, toidu, energia, joogiveega varustamine);

 • rahvastiku arvukuse stabiilsuse saavutamine, inimeste hoiakute ja harjumuste 
muutmine;
• ressursibaasi kindlustamine ja säilitamine, arvestades keskkonna taluvuspiire;
• jäätmete ja saasteainete hulga vähendamine.

 Ühiskonna arengut suunavad poliitilised otsused lähtuvad siinjuures riigi rah-
vastikust, tarbimisharjumustest ja kasutatavatest tehnoloogiatest. Kogu protsessi 
edukust määravateks teguriteks on inimeste teadlikkus, tehnoloogiate tase ja 
tarbimise maht.
(Vaht jt 2000, 13)

63 http://www.envir.ee/saastev/euroopa.html, http://www.europa.eu.int/comm/environment/
eussd/index.htm, 09.05.2003
64 Raamatu kirjutamise ajal 2003. aasta kevadel oli teada, et kavade kohaselt esitatakse Säästev 
Eesti 21 Riigikogule heaks kiitmiseks sügisel 2003. 
65 http://www.tpu.ee/SE21.html, 09.05.2003, http://www.envir.ee/saastev/maailm.html, 
10.05.2003
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ÜRO Peaassamblee eriistungil66 1997. aasta juunis tehti vahekokkuvõtteid esimese 
viie aasta jooksul toimunust ning tõdeti, et riikide säästva arengu alases tegevuses ei ole 
saavutatud ootuspärast kiiret edasiminekut ja käegakatsutavaid tulemusi. Edaspidise 
tegevuse konkretiseerimiseks rõhutati samal foorumil vajadust luua eeldused tule-
muste saavutamiseks 2002. aastaks (Rio+10 kokkuvõtete tegemise ajaks) kõigi hu-
vitatud ja vastutavate osapoolte koostöös. Samal ajal toimus ka Maanõukogu (Earth 
Council) eestvedamisel alternatiivne Rio+5 konverents, kus hinnati säästva arendamise 
edusamme laiemalt: kogu ühiskonna, mitte ainult valitsuste vaatevinklist. Analüüs 
näitas, et säästva arendamise retoorikas polnud eriti suurt vahet Euroopa lääne ja ida-
poolsel osal (Oja 1997, Kaasik 1997).

Maailma Säästva Arendamise Tippkohtumine Johannesburgis 2002. aastal
Paraku polnud 2002. aastaks eriti midagi juhtunud ei säästva arendamise elluvii-
misel ega elluviimata jätmise põhjuste uurimisel. Lõuna-Aafrika Vabariigi pealinnas 
Johannesburgis toimus Maailma Säästva Arendamise Tippkohtumine67 26. au-
gustist 4. septembrini 2002. Juba enne tippkohtumist ei soovitatud kasutada Rio+10 
lühendit, sest see viitaks juba 10 aastat toimunud näilisele tegevusele. Autori sügava 
veendumuse kohaselt on globaalse säästva arendamise suurimaks takistuseks olnud see, 
et puudub analüüs, mis tooks välja põhjused, miks siis säästev arendamine on jäänud 
deklaratiivseks sõnakõlksuks, omamata otsustavat mõju peavoolu poliitikatele68. 

Reaalne mõju oli kliimamuutuste konventsiooni elluviimiseks sõlmitud Kyoto pro-
tokollil, mis sätestas arenenud riikide kohustused CO

2
 heitmeid teatud hulgal teatud 

ajaks vähendada. Mõned suurimad õhusaastajad arenenud riikidest (sh Ameerika 
Ühendriigid) kuulutasid veidi enne Johannesburgi Tippkohtumist, et nad ei kavatsegi 
Kyoto protokolli ratifitseerida. Põhjenduseks oli, et see kahjustab nende majanduse 
konkurentsivõimet, kuna arengumaadest saastajatele ei ole konventsiooni täitmine 
kohustuslik. Kui konventsioon jõustub69, tuleb küsida, kuidas sundida USA-d seda 
täitma. On esitatud idee töötada välja Inimkohustuste Konventsioon, mille visand on 
toodud lisas 3, toetudes erinevatele säästva arendamise kokkulepetele (Oja 2002, 90). 
Selle elluviimise mehhanismiks tuleks formeerida ÜRO rahuvalvejõud ümber kesk-
konnarahuvalve jõududeks, mis peaksid tagama keskkonnakonventsioonide täitmise.

Johannesburgi Tippkohtumisel võeti vastu (järjekordne) 4-leheküljeline poliitiline 
deklaratsioon (lisa 4) ja ligi 70-leheküljeline tegevuskava (Plan of Implementation) 

66 Ingl. k United Nations General Assamble Special Session – UNGASS, tuntud ka nime all 
Earth Summit+ või Rio+5
67 ingl. k World Summit on Sustainable Development – WSSD
68 Üheks põhjuseks on autori arvates seni valitsev inimkeskne loodussuhe, enamik inimesi on 
loodusest võõrandunud ega tunne ennast selle osana. Inimene ei teadvusta lihtsat vanasõna 
“Kõik mis teed, teed endale”. Probleem lõpeb /algab vana patarei autoaknast välja viskamise-
ga, tajumata, et selles sisalduvad mürkained võivad põhjavee kaudu jõuda viskaja kodukaevu 
ja põhjustada talle endale raskeid haigusi. 
69 Konventsioon ja tema protokollid võivad jõustuda ka ilma Ameerika Ühendriikideta, kui 
arenenud riikide esindajad (suurimad neist on Austraalia, Kanada ja Venemaa), kelle saaste 
kokku ületab 55% kogu CO

2
 aastasest saastest, selle ratifitseerivad. 
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ning korrati üle, et kõik varasemad kokkulepped ja põhimõtted kehtivad. Huvitava 
uuendusena võib leida ÜRO kahe erineva algatuse ühendamise katse – ÜRO 
Millenniumi eesmärgid (lisa 5) ja mainitud Johannesburgi tegevuskava. Viimases 
fikseeritud konkreetsed tegevuskavad (pooltele Maa elanikele puhas joogivesi aastaks 
2030) on pärit just “Millenniumi eesmärkidest”.

ÜRO maailmakonverentsi tulemused 2002
ÜRO säästva arengu maailmakonverentsi loetakse kordaläinuks, sest ta tõestas 
säästva arengu kontseptsiooni ja protsessi elujõulisust. Keeruliste läbirääkimiste 
tulemusena võtsid riigid vastu edasist tegevust suunavad dokumendid:
1) poliitiline dokument – Johannesburgi Säästva Arengu Deklaratsioon (The 
Johannesburg Declarationon Sustainable Development)
2) tegevuskava (WSSD Plan of Implementation), mille mõned olulisemad punktid 
on järgmised:
• 2005. aastaks säästva arengu riiklike strateegiate rakendamine
• 2010. aastaks aeglustunud bioloogilise mitmekesisuse kadu
• 2015. aastaks poole võrra vähem kanalisatsiooniga liitumata majapidamisi
• 2015. aastaks kalavarude ohutu ja tasakaalustatud kasutamine
• 2020. aastaks kemikaalide ohutu käitlemise skeemid
• säästva tootmise ja tarbimise raamistik
• Kyoto protokolli ratifitseerimine. 
Lisaks otsustati, et oluliselt tuleb suurendada taastuvate energiaallikate kasutust 
ning Euroopa Liit algatas eraldi taastuvenergia deklaratsiooni.
Eri osapoolte ja rahastajate konkreetse koostööna sai alguse üle 300 partnerluspro-
jekti, nende hulgas näiteks 32 energeetikaalast initsiatiivi; 32 bioloogilise mitme-
kesisuse ja ökosüsteemi majandamisega seotud algatust ning 21 veeprogrammi.  
Riigid toetasid efektiivse rakendus- ja järelevalvemehhanismi loomist, mis või-
maldab järgmisel kümnendil keskenduda tegevuste elluviimisele ning üldjuhul ei 
toetata järgmise nii suure mastaabiga maailmakonverentsi korraldamist lähiajal.  
ÜRO maailmakonverentsi kajastavaid kodulehekülgi, kust on võimalik leida 
toimunud ümarlaudade, kõrvalürituste, partnerlusprogrammide jms kohta infor-
matsiooni: http://www.johannesburgsummit.org 
http://www.josummit.org/home/default.sps
http://www.envir.ee/saastev/maailm.html

Tegelikult oli suur saavutus seegi, et üldse milleski suudeti kokku leppida. Tipp-
kohtumise ettevalmistamise käigus joonistusid välja kolm väga selget huvigruppi, kes 
ajasid oma “õigust” taga ja oli suur oht, et kui kompromissi ei leita, ei lepitagi milleski 
kokku. Esimese grupi eestvedajaks olid Ameerika Ühendriigid, kes olid huvitatud, et 
üheski saaste määra vähendamise ajalises ega mahulises ulatuses ei käidaks välja mingit 
konkreetset numbrit (et ei võetaks üldse teemaks juba mainitud Kyoto protokolli). 
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Teise grupi vedajaks oli Euroopa Liit, kes risti vastupidiselt soovis võimalikult karme, 
konkreetseid ja kontrollitavaid meetmeid saaste vähendamiseks ja looduse kaitse suu-
rendamiseks. Kolmanda grupi moodustasid arengumaad, kes ütlesid, et neil on sama-
sugune huvi ja õigus saavutada esmalt lääne ühiskonna elustandard ja alles seejärel 
kanda keskkonnakahjustuste vähendamisel lääneriikidega võrdset vastutusekoormat 
(Vaht 2002).

Arengumaade suhtumise mõistmiseks võib tuua erineva stardipositsiooni näite. See 
tähendab, et arenenud maad on saavutanud teatud heaolu taseme globaalsete ja aren-
gumaade loodusvarade arvel. Võrreldes arengut 100 meetri jooksuga, on osa jooksjaid 
juba ammu stardist lahkunud, kui ühtäkki öeldakse – tegelikult on nüüd start, hakake 
jooksma. Seda näidet edasi arendades võiks 100 meetri jooksus kehtivate reeglite 
kohaselt liiga vara stardist lahkujad tagasi kutsuda, anda hoiatus või reeglite korduva 
rikkumise puhul diskvalifitseerida. Kuna aga inimese tarkuse hulka ei kuulu ajaratta 
tagasipööramine, siis edasi saab reaalses elus minna ikka sellelt positsioonilt, kus keegi 
on. Kuna arenenud maid stardijoonele tagasi kutsuda ei ole võimalik, siis tuleb neile 
lihtsalt raskem seljakott selga panna. Seljakoti raskus võiks olla sõltuvuses saastamise 
hulgast. Arengumaade huve kohe kiiresti jooksma hakata võib täiesti mõista. Aga see 
ei tähenda, et nüüd peaks laskma neil samamoodi sama kaugele jõuda. Mis ei pruugi 
tähendada neile sama raske koti selga panemist, vaid pigem selgitamist, millist mõju 
näiteks “keskkonda kahjustavate“ jalanõudega (loe tehnikatega) jooksmine nii neile, 
teistele jooksjatele kui pealtvaatajatele põhjustada võib.

Arenenud riikide seljakoti raskus ei tähenda aga saavutatud heaolu tasemest loo-
bumist, pigem on see heaolu mõiste uuesti mõtestamine – heaolu ei tähenda palju 
materiaalseid väärtusi, vaid pigem vaimseid. Eeldus on muidugi, et põhivajadused on 
rahuldatud. Luksuskaupadelt, mille tootmine ja kasutamine tavaliselt koormab kesk-
konda ja millel pole põhivajadustega midagi pistmist, võiks üldistes (keskkonnakaitse) 
huvides vabalt maksu korjata 100–300% ulatuses. Autor on veendunud, et ökorenes-
sanss ei ole enam kaugel, see tähendab rahalis-materiaalse heaolu ümbermõtestamist 
ning inimese ja looduse harmoonilise koosolemise väärtustamist.
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Koostöö võimalikkusest erinevate huvide vahel 2002. aasta Johannesburgi 
Tippkohtumise näitel

Kindlasti oli Johannesburgi Tippkohtumisel positiivne erinevate huvigruppide 
aktiivsem osalemine (ja ÜRO abi selle võimaldamisel). Erinevalt 30 aastat ta-
gasi Stockholmis ja 10 aastat tagasi Rio de Janeiros toimunud tippkohtumistest 
olid seekordsel kohtumisel nii valitsusvälised organisatsioonid (Maasõbrad, 
Greenpeace, Christian Aid, WWF, IUCN jt) kui majandushuvide esindajad ehk 
kasumiteenijad (Maailmapank, OECD70, suurtöösturid). Igaüks oma motiivide, 
nõudmiste, huvide ja deklaratsioonidega. Kui osa majanduslikke ja riiklikke suur-
võime olid väga tundlikud näiteks kliimamuutuste puudutamise või ILO71 töö-
kaitsestandardite kohustuslikuks muutmise suhtes, siis teised nõudsid karme ja 
mõõdetavaid meetmeid seniste mitte millekski kohustavate hüüdlausete asemel. 
Kohal viibides oli huvitav osaleda talk-show tüüpi plenaaristungil, kus rohkem kui 
20 erinevt huvigruppi vaagisid koostöövõimalusi valitsuste ja eraettevõtluse vahel 
jätkusuutliku elukorralduse saavutamiseks. Kõrvuti istusid majandusinimesed, 
keskkonnaorganisatsioonid, naiste-, noorte-, usu- jpt ühendused. Kõigil neil on 
oma maailmavaade, väärtushinnangud ja missioon, kuid just nende põhjendami-
ne ning teise osapoole ärakuulamine oli kindlasti arendav protsess kõigile osaleja-
tele (kokku osales Tippkohtumisel väidetavalt kuni 65 000 inimest).

Maasõprade eestvedamisel tegid rahvusvahelised keskkonnaorganisatsioonid 
Johannesburgi Tippkohtumisel mitmeid ettepanekuid, kuidas riikidevaheliste meh-
hanismidega jätkusuutlikumalt eluolu arendada. Olulisemad nendest olid üleilmsete 
keskkonnakahjude kriminaalkohtupidamise sisseseadmine, ökoloogilise võla maksmi-
ne ja ettevõtluse (corporate social responsibility) põhimõtte omaksvõtmine rahvusvahe-
liste “kodumaata” suurettevõtete poolt.

Rahvusvaheline Keskkonnakahjude Kriminaalkohus
Esimene põhimõte tähendab, et sõltumata keskkonnale kahju tekitaja asukohamaast 
tuleb see kahju tekitajal hüvitada kogukonnale, kelle keskkond kahjustus. Hüvituse 
määr sõltub kahest asjaolust. Esiteks, kas ja kui kiiresti kahjustus (ise) taastub või 
kui palju tema taastamiseks kulutusi tuleb teha. Teiseks, kui palju kohalik kogukond 
kahjustatud keskkonnast eluliselt sõltus, s.t kui palju ohustab keskkonna kahjustumi-
ne kogukonna ellujäämist tervikuna. Probleemi olemus peitub asjaolus, et kõikides 
riikides siseriiklik seadusandlus ei taga tihti kohalike kogukondade ja kohaliku kesk-
konna kaitset. Rahvusvahelised suurfirmad kasutavad seda ära ja rikkumata kohalikke 
seadusi, kahjustavad või hävitavad keskkonda, mis olenevalt ökosüsteemist võib taas-
tuda, aga võib ka taastumata jääda. Kui kohalik kogukond sellest loodusvarast eluliselt 
sõltus, siis tähendab see ka selle kogukonna, mõnikord terve kultuurikillu hukku.

70 Organisation of Economic Cooperation and Development
71 International Labour Organisation
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Kaudselt võib näiteks vihmametsade hävitamine lisaks sellest otseselt sõltuvale sugu-
harule kahjustada kogu inimkonna toimetuleku eeldusi. Kuna vihmametsad ei ole 
reeglina isetaastuvad, siis sellega kahjustub globaalne süsinikuringe. Selle tagajärjel 
suurendab atmosfääri jääv süsinik kasvuhooneefekti, mis põhjustab üleilmse sooje-
nemise, liustike sulamise ja rannikualade üleujutuse. See põhjuste ning tagajärgede 
ahel on kindlasti lihtsustatud ja toodud selleks, et põhjendada, mis võiks õigustada 
sellise rahvusvahelise õigusemõistmise sekkumist siseriiklikku olukorda sel juhul, kui 
isegi vastava riigi seadusi ei rikuta. Oluline on aru saada ja meeles pidada, et kasu saab 
rahvusvaheline ettevõte, kasum liigub riigist välja ja kahjustub lisaks kohalikule ka 
üleilmne keskkond. See sekkumise võimalus sarnaneks Rahvusvahelise Inimõiguste 
Kohtuga Haagis, kus aegumatute inimsusevastaste kuritegude eest mõistetakse ko-
hut72 sõltumata rikkuja asukohamaast.       

Ökoloogiline võlg
Teine vabaühenduste ettepanek oli juurutada ökoloogilise võla tasumise põhimõte. 
See lähtub arenenud maade ja arengumaade ebavõrdse olukorra muutmise vajadusest. 
Globaalse vastutustundega arenenud maad peaksid seega olema säästva arendamise ve-
duriteks, hüvitama globaalsetele ökosüsteemidele ja kohalikele kogukondadele tehtud 
kahjud. Enamgi veel – kustutama ka kõik arengumaadele rahvusvaheliste rahandus-
asutuste ja arenenud riikide poolt antud võlad, mis on paljuski tekkinud võla võtjate 
ökosüsteemide (näiteks vihmametsade) hävitamise või teiste loodusvarade võileiva-
hinna eest kokkuostmise teel. Kui mõni suurvõim sellele vilistab ning oma rahvusli-
kud huvid kõige tähtsamaks kuulutab, nagu eespool kirjeldatud juhul USA tegi, siis 
on arusaadav, miks selle suurvõimu esindajal kõnetoolis vabalt rääkida ei lasta73. Sama 
meeleolu võis täheldada tippkohtumise ajal ka Johannesburgi tänavatel, kus võis tihti 
kohata suurt rinnamärki “Bush lost”74. 

Ettevõtte vastutus
Kolmas põhimõte, korporatiivne sotsiaalne vastutus, tähendab seda, et iga korpo-
ratsioon jälgib oma ettevõtetes, tütarfirmades ja allhankijate puhul üle maailma 
ühtmoodi keskkonnahoidlikke tegutsemispõhimõtteid ja (keskkonna)standardeid, 
sõltumata asukohamaast ja selle seadusandlusest või selle puudulikkusest. Selle põhi-
mõtte omaksvõtt tähendaks ettevõtete vabatahtlikku tegutsemist keskkonna heaks. 

72 Raamatu kirjutamise ajal, 2003. aasta alguses, toimusid Haagi Rahvusvahelises Kohtus 
protsessid endiste Jugoslaavia tippjuhtide, sh Slobodan Milosevici üle, nende väidetavate 
inimsusevastaste kuritegude pärast Kosovos ja mujal endise Jugoslaavia territooriumil 20. 
sajandi viimasel kümnendil.
73 Rahvusvahelises telepildis jooksis Johannesburgi Tippkohtumise ajal kaader, kus USA esin-
daja Colin Powell kuulajate, s.o eelkõige teiste riikide delegatsioonide poolt maha plaksutati.
74 Selline loosung on kindlasti tinglik, kaotuste ja võitude loetlemise asemel oli kindlasti suu-
rim saavutus see, et see tippkohtumine üldse toimus.
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Sellekohase näite võib tuua ka Eestimaalt, kui rahvusvahelise metsakontsern Stora 
Enso kuulutas, et jälgib Eestis metsa kokkuostul kogu firmas kehtivat põhimõtet, et 
kogu kokkuostetav puit peab olema legaalne. Selle põhimõtte elluviimiseks nõuab 
Stora Enso alati müüjalt kinnitust puidu päritolu kohta, mis peaks välistama varasta-
tud puidu müügi75.

Mis rahvusvaheliste keskkonnaorganisatsioonide ettepanekutest Johannesburgis sai? 
Sellisel kujul ega sõnastuses nad tippkohtumise lõpptekstidesse ei jõudnud. Riikide 
valitsuste jaoks olid nad veel liiga radikaalsed. Samas pani see fakt ehk paljusid osa-
lejaid ja huvigruppe mõtlema, kas tahamegi järjekordseid deklaratsioone ja kinnitusi 
selle kohta, et juba 10 aastat tagasi vastuvõetud strateegia (Agenda 21) ja põhimõtted 
kehtivad. Või tahame midagi enamat, mis tegelikkuses ka reaalselt midagi muudaks. 
Näiteks esimese sammuna Rahvusvahelise Keskkonnakahjude Kriminaalkohtu loo-
miseks moodustada Maailma Keskkonnaorganisatsioon76, kellel oleks õigus riikide 
tegevusse sekkuda, kui nende tegevus ohustab ökosüsteeme või aineringeid. Kuid 
ÜRO Keskkonnaprogrammi77 endise direktori sõnul ei ole riigid veel keskkonna-
küsimustes valmis loovutama oma õigusi rahvusvahelistele organisatsioonidele. 
Kuigi vabakaubandusküsimustes on riigid osa oma õigusi loovutanud Maailma 
Kaubandusorganisatsioonile78, kellel on õigus organisatsiooni kuuluvat liikmesriiki 
kokkulepitud reeglite rikkumisel korrale kutsuda. Rahvusvaheline Keskkonnakahjude 
Kriminaalkohus oleks järgmine vajalik samm riikidevahelises koostöös kogu inimkon-
na huvides –inimõiguste ja kaubandusküsimuste järel79. 

Reaalpoliitilistel põhjustel ei puudutatud Johannesburgi Tippkohtumisel rahvastiku-
kasvuga seonduvat. Seevastu rõhuti hariduse, teadlikkuse ja keskkonnaga tasakaalus 
olevate väärtuste olulisusele ning elluviidud säästva arendamise näidetele kogu maa-
ilmast. Nüüdseks on autor näinud kütuse-elemendil töötavat autot, mida aga Eestis 
osta ei saa, kuna vesinikku meie tanklad veel ei paku80. Lugematutes näitusesaalides 
eksponeeriti elluviidud jätkusuutlikke tegevusi, mis tõestab säästva arendamise võima-
likkust ja tasakaalustatud arendamise mitmepoolset kasumlikkust. Kuluaarides kõlas 
varasemate aastatega võrreldes palju kindlamalt sõnum, et tulevikus tuleb alustada 
selle ühisosa defineerimisega, mida üldse on võimalik säästva arengu elluviimiseks ära 
teha globaalselt.

75 Eesti keskkonna- ja metsaküsimustega tegelevate organisatsioonide analüüsid osutavad, et 
veerand kuni pool metsaärist ei ole seaduslik, s.t järgitud ei ole kõiki kehtivaid seadusandlikke 
akte (sh käibemaksupettused, ümbrikupalgad, dokumentide võltsimine, üle- ja röövraie, jne) 
(Ahas 2001).
76 World Environment Organisation – WEO
77 United Nations Environment Program – UNEP
78 World Trade Organisation – WTO
79 http://www.foei.org/wssd/political_declaration.htm, 09.05.2003
80 Tegin ühel Johannesburgi tippkohtumise raames korraldatud näitus-messil ettepaneku vas-
tavale autotootjale (Toyota), et olen nõus nende toodet meie karmis Põhjamaa kliimas tasuta 
testima (eeldusel, et saan auto mõneks ajaks tasuta kasutusse). Vastuseks kõlas, et korraldage 
enne vesinikutanklate probleem, siis vaatame. Samas on näiteks Islandi pealinnas Reykjavikis 
esimesed vesinikutanklad töös ja kolm linnaliinibussi sõidavad kütuseelemendiga. Näitusi 
säästva arendamise praktiliste lahenduste kohta oli Johannesburgis kümmekond. Tuhanded 
stendid näitasid, et säästev arendamine on võimalik ja saab olla ka kasumlik.
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Leiti, et raskuspunkt tegelike keskkonna-, majandus- ja sotsiaalprobleemide lahen-
damisel ja ennetamisel lasub siiski iga regiooni kohalikel inimestel, ettevõtjatel ja 
võimudel. Säästev areng sõltub eeskätt kohalikust kultuurikontekstist ning kodaniku-
algatustest. Sihipärane tegutsemine tasakaalustatud ühiskonnakorra suunas peaks igas 
konkreetses kultuurikontekstis algama heaolu defineerimisest, oma väärtuste teadvus-
tamisest ja tunnustamisest ning alles seejärel võiks minna Maailmapangalt laenu küsi-
ma. Ainult sellele kultuurile jätkumist tagavate tingimustega. Ja ainult nendega.

Näide jätkusuutlikust külaarendusest Ungaris

Ungari küla Gömörszölös on võitnud hiljuti mitmeid auhindu rahvusvahelisel ta-
sandil (Kos Karoly Hungarian Award, British Airways “Tourism for Tomorrow award 
ja Council of European Landscape Award). Mahajäetud, laastatud, osaliselt vareme-
tes külast, mida ümbritsesid intensiivpõllundusest kurnatud põllud ja lootusetu 
tulevik, sai mõne aastaga kaunis vaatamisväärsus koos elujõulise elanikkonnaga. 
Piisas paarist-kolmest visiooniga teadlasest, kes soovisid eksperimenteerida säästva 
arengu teoreetiliste aspektide paikapidavusega praktikas ning suutsid innustada ka 
ärksamaid külaelanikke kaasa tulema ühistulise ja kasumliku tegevuse arendami-
seks. Nad koostasid arengukava, kolisid sellesse külakesse elama, võtsid taas kasu-
tusele vanavanaisadeaegsed juba unustatud põlluharimise, niisutamise, puuviljade 
kuivatamise jm viisid, mis olid küll inimressursikulukamad, kuid seevastu täiesti 
keskkonnaga tasakaalus. Loodi tulundusühing, mis tootis tulu kogu kohalikule 
kogukonnale. Teadlased aitasid üles ehitada looduslähedase ökoküla. Peagi olid 
kohal ka turistid. Kohalikud hakkasid tegelema käsitööga, müügiks turistidele. 
Arenes majutusäri, üksikud taludes elavad pensionärid teenisid paari pensioni jagu 
lisa, edendati kohalikku taastuvenergeetikat jne.

(Banuri jt 2002, 29)

Kokkuvõtteks võib öelda, et Johannesburgi Tippkohtumine näitas, milline oli aastal 
2002 globaalne kokkuleppesuutlikkus keskkonna, arengu ja tuleviku küsimustes (mil-
lises seisukorras pärandame planeedi Maa oma lastele). Kas järgmised kümmekond 
aastat oleme jätkusuutlikumad – inimesena, kogukonnana, riigina, inimkonnana – 
sõltub igaühest meist. Jätkusuutlikkus on maailmavaade ja elulaad, mille loomulikuks 
osaks on inimese harmooniline kooseksisteerimine ümbritseva keskkonnaga. Kuidas 
me teadvustame endale, et jätkusuutlik arendamine on meie kõigi huvides, kuidas 
suudame omavahel kokku leppida ja koos ühistes huvides tegutseda, seda näitab aeg. 
Kahte keskkonnaeetilise ja säästva arendamise kokkulepet kirjeldame alljärgnevalt.
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Säästva Eesti Lepe kui keskkonnaeetiliste põhimõtete – Maa Harta – rakendus 
Eestis
Üleilmne Maa Harta ja Säästva Eesti Lepe on vabatahtlikud eetilisi printsiipe käsitle-
vad kokkulepped inimeste vahel, kes soovivad teha enam, kui seadus nõuab. Inimene, 
kes tunneb vastutust oma tegude eest ja tahab sellest ka teisi teavitada, saab seda soovi 
kinnitada planeet Maa kodanikuna Maa Hartaga ühinedes, Eesti elanikuna Säästva 
Eesti Leppega ühinedes. Oma valitud maailmavaadet viib igaüks ellu nende põhi-
mõtete kohaselt oma tööl, olmes ja lastekasvatamisel, innustades oma eeskujuga ka 
sõpru ja kaaslasi. Olgu nendeks riiklikud või erainvesteeringud, kooli või elukutse 
valik või olmelised otsustused – millega kütta kodu, milline auto osta, millisesse kooli 
panna lapsed jne. Maa Harta eestikeelse tõlke toome lisas 6. Selle väljatöötamisel on 
olnud eestvedajaks Maa Nõukogu, mis on valitsusväline mittetulundusorganisatsioon 
Costa Ricas. Maa Hartat on tõlgitud paljudesse keeltesse ning sellega on võimalik 
ühineda kõigil planeet Maa kodanikel.81

Säästva Eesti Lepe töötati välja projekti “Eesti 21”82 käigus ja lepiti kokku esimesel 
Säästva Eesti Foorumil osalenute poolt 2001. aasta veebruaris. See rajanes Maa Hartal, 
arvestades Eesti tingimuste eripära, eesmärgiks oli kokku leppida arendustegevuse 
põhimõtetes.

81 Maa Hartat saab lugeda ja soovi korral ühineda interneti aadressil: 
http://www.earthcharter.org/earthcharter/charter.htm 
82 http://www.agenda21.ee 
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SÄÄSTVA EESTI LEPE
Vastu võetud I Säästva Eesti Foorumil 22.02.2001 Tallinnas, 
Rahvusraamatukogus
Meie, allakirjutanud, toetame käesolevaga põhimõtteid, mis meie veendumuste 
kohaselt on otsustavad Säästva Eesti ülesehitamiseks ja mida me tahame järgida.
Üheksakümnendatel taastas Eesti rahvas iseseisvuse ja usu tulevikku. Nüüd, 
21. sajandi alguses on esmatähtis leida ja võtta omaks Eesti ühiskonda siduvad 
väärtused ja hoiakud ning luua põlvkondi ühendav tulevikunägemus. Oleme 
veendunud, et parimal viisil saame seda teha Rio protsessi ja säästva arengu põhi-
mõtete vaimus. 
Tunnistame, et Eesti siirdeühiskonna karmus on paratamatu. See on vähendanud 
ühiskonna sidusust ning viinud tasakaalust välja konkurentsi ja koostöö. Peame 
esmaülesandeks luua ja laiendada “avalikku koostööruumi”, et inimesed ja insti-
tutsioonid leiaksid ühishuve ja -eesmärke. Tihedam ühistöö on Eesti toimetuleku 
ja Säästva Eesti ülesehitamise peamine tingimus. On aeg asuda otsustavalt üles 
ehitama osalusdemokraatiat.
Avaliku sektori asjatundlikkus on tõusuteel, kuid muret teeb poliitilise otsusta-
mise, planeerimise ja juhtimiskorralduse lühivaatelisus ja sektoriteks killustatus. 
Sestap peame vajalikuks pikemaajaliste rahvastikku, majandust ja keskkonda 
sidustavate poliitikate, strateegiate ja tegevuskavade koostamist ja elluviimist. 
Peame seda nii riigi kui teadlaskonna ülesandeks Säästva Eesti ülesehitamisel.
Soovime üles ehitada haridussüsteemi, mis kindlustab kõigile tingimused potent-
siaalsete vaimsete võimete väljaarendamiseks ja nende loominguliseks rakendami-
seks mis tahes kodumaisel majandus-, sotsiaal- või kultuurialal. Edukaks ja säästvaks 
võib Eesti saada ainult kaugemale ette vaatava ja elukestva õppimise kaudu.
Peame tähtsaks kindlustada kõigi ühiskonnaliikmete sotsiaalne kaitstus ja kvali-
teetne tervishoid, mis kindlustaks rahvastiku püsimajäämise ja leevendaks riigi-
sisesed sotsiaalsed pinged. Säästev Eesti peab suutma vastu seista välisele majan-
duslikule, sotsiaalsele ja poliitilisele survele. 
Eesti majanduse edu saab põhineda sotsiaalsete ja ökoloogiliste muutuste ning 
säästvate tehnoloogiate kasutuselevõtu pikaajalisel ette planeerimisel. Me ei tohi 
jääda passiivseteks järelejooksjateks globaalmajanduse lühiajalistele turusignaalidele. 
Säästva Eesti ja Maailma kodanikena on meil kohustus tunnetada ja järgida öko-
loogilisi “kõlbelisi keelupiire” ja selleks:
•  me austame loodust kui tervikut, elu ja kultuuri mitmekesisust; 
•  me tunnistame vastutust oma tegevusvabaduse piiride seadmisel ja kohus-

tust kaitsta oma looduslikku, sotsiaalset ja kultuurikeskkonda;
•  me püüdleme niisuguste tootmis- ja tarbimisviiside poole, mis vastavad Maa 

taastootmisvõimele ja teeme meist oleneva, et seda mitte kahjustada; 
 kui tuleb otsustada teaduslikult ebamäärases olukorras, valime suurima ette-

vaatlikkuse tee;
•  me peame õigeks, et loodusressursside kasutamisel arvestataks sotsiaalseid ja 

ökoloogilisi kulusid ning lülitataks need väliskuludena toodete omahinda.
Säästva Eesti Leppega saab tutvuda ja ühineda interneti aadressil: http://
www.agenda21.ee ja SEI-Tallinna kontoris aadressil Lai 34.
(Oja 2001, 31)
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Kui vaadata Säästva Eesti Leppe viimase punkti alajaotusi, siis näeme, et need sisal-
davad enamiku käesoleva osa alguses toodud säästva arendamise põhimõtteid. Kui 
ükskõik mis valdkonna arendajad tunnistaksid neid põhimõtteid ja Säästva Eesti 
Lepet, siis see oleks autori arvates üks võtmelahendusi erinevaid valdkondi läbiva 
jätkusuutliku arendamise saavutamiseks. Omaette raskus on panna teiste valdkondade 
väljakujunenud isiksused uskuma, et loodusseadused kehtivad, et globaalprobleemid 
eksisteerivad, et iga oma valdkonna otsusega on võimalik neid probleeme kas kasva-
tada või kahandada ning et eeltoodud põhimõtete arvestamine pigem kahandab kui 
kasvatab neid. 

Tavatarbijale annab Lepe lootuse, et piisava jätkusuutliku tarbijaskonna moodusta-
misega on võimalik mõjutada jätkusuutmatuid tootjaid keskkonnatasakaaludega ar-
vestama. Järgmistes peatükkides kirjeldame esiteks Eesti elanike loodusteadlikkust ja 
keskkonnasõbralikkust erinevate sotsioloogiliste uuringute tulemuste kaudu. Teiseks 
tutvustame konkreetsemaid kokkuleppeid ühe või teise valdkonna tingimuste kohta, 
mis on kirja pandud standardites ja mis mõjutavad otseselt tootmist ning tarbimist 
erinevate keskkonnamärkide kaudu. Leppega ühineja saab olla eeskujuks teistele, kes 
pole veel teadvustanud Maa globaalprobleeme ja jätkavad säästva arendamise igno-
reerimist. Kui inimene peab Leppes toodud põhimõtteid õigeks, siis sellega väljendab 
ta oma hoolt Maa ja Eesti tuleviku, oma laste tuleviku, looduse ja omaenda heaolu 
jätkumise üle! 
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6.2 SAAREMAALE SÜVASADAMA RAJAMISE PROJEKTI LUGU
 KAJA RIIBERG

Saaremaale süvasadama rajamisega seonduv on tähelepanuväärne kui taasiseseisvunud 
Eesti esimene suuremat avalikkuse tähelepanu pälvinud ettevõtmine, kus valitsus-
välised keskkonnaorganisatsioonid ehk vabaühendused on kasutanud jõulist sekku-
mist kuni kohtusse pöördumiseni välja. Pikka aega planeeriti süvasadama ehitamist 
Undvale, Uudepanga lahe idakaldale, tänaseks on muutunud aktuaalseks süvasadama 
ehitamine Tammele, Küdema lahe idakaldale. Undva süvasadama arendusprojekti 
võiks tinglikult nimetada Arhusi konventsiooni sissejuhatavaks juhtumiks Eestis. 
Läbiti kõik konventsiooniga hõlmatud aspektid, alates õigusest juurdepääsule kesk-
konda puudutavale informatsioonile, jätkates õigusega sekkuda otsustusprotsessi ja 
saada kaasatud, ning lõpetades õigusega pöörduda vaidluste lahendamiseks kohtusse. 
Kui looduse kaitseks kohtu poole pöördumine oli aastal 2000 veel pretsedent, siis 
tänaseks on sellest üha kindlamalt kujunemas iseenesestmõistetav abinõu. Undva 
arutelude ajal konventsioon veel ei kehtinud, ei meil ega mujal maailmas, Tamme 
vaidluste puhul on võimalik sellele juba toetuda ja seda aluseks võtta.

Saaremaa süvasadama idee taustaks on arvestatava sadama puudumine Saaremaa 
läänerannikul ning väidetavalt suur nõudlus selle järele. Sadama asukohavaliku eel-
dustena piirkonnas on nimetatud jäävabadust ning sobivust geograafilisest ja logisti-
lisest aspektist.

Kogu Saaremaa süvasadama protsessi võiks tinglikult jagada neljaks etapiks: 

• suure vaikuse periood, 1997 – oktoober 1999
• vabaühenduste aktiivne sekkumine (asukohavaliku keskkonnamõjude hin-

nang (KMH) ja detailplaneering), oktoober 1999 – mai 2000 
• EOÜ kohtuasi Kihelkonna Vallavolikogu vastu, mai 2000 – märts 2001 
• süvasadama rajamise teine ring (Tamme), aprill 2001 – ...

Juba 1997. aastal koostas AS Merin esialgse ekspertarvamuse võimaliku kruiisi-
laevade sadama asukoha kohta Uudepanga lahe idarannikul Undvas, 1998. aastal 
järgnes Herald Holding’u uurimus Saaremaa süvasadama vajalikkusest. Kihelkonna 
Vallavolikogu ja Saare Maavalitsuse ettepanekul tegi valitsus veebruaris 1999 Teede- 
ja Sideministeeriumile ülesandeks korraldada Saaremaa süvasadama rajamisele eelne-
vate uuringute teostamine – süvasadama projekti koordineerivat töörühma asus juhti-
ma regionaalminister Toivo Asmer. Laiema avalikkuse ette jõudis Undva süvasadama 
temaatika 11. märtsil 1999 Postimehe esilehel ilmunud artikli “Vilsandit ähvardavad 
kruiisituristid” (N. Niitra, J. Pütsepp) kaudu. Artiklis kirjutati sadamaehituse algusest 
sama aasta sügisel.

Juuliks 1999 kinnitati AS Undva Sadam põhikiri. Samal suvel oli president Lennart 
Meril Kagu-Euroopa Stabiilsuspakti tippkohtumisel Sarajevos kohtumine Euroopa 
Rekonstruktsiooni ja Arengupanga (EBRD) esindajaga, kellega arutati Saaremaa 
süvasadama projekti rahastamist. 
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Saaremaa süvasadama asukohavaliku keskkonnaekspertiisiks vajalike uuringute teos-
tamisega hakkas augustis 1999 tegelema Eesti Mereinstituut. Keskkonnaekspertiisi 
eesmärgiks oli anda võrdlev hinnang Saaremaa süvasadama rajamiseks sobivatele 
alternatiivsetele asukohtadele ning tuua välja sadama asukoha eelisvariant. Töös leidis 
süvasadama võimaliku asukohana käsitlemist vaid Undva.

KMH protsessi käivitumise teate ilmumise järel oktoobris 1999 lõppes suur vaikus 
ja algas kokku poolteist aastat järjepanu kestnud torm. Sadamavaidluste haripunktiks 
kujunes 1999. aasta november. Olles olukorraga tutvunud ja jõudnud seisukohale, et 
Uudepanga laht on mitmetel põhjustel nii mastaapse sadama ehituseks ebasobiv, esi-
tasid 11 looduskaitsjat ja vabaühendust (ELF83, Saaremaa Linnuklubi, EOÜ84, ERL85, 
ENLÜ86, UNICEF-i Eesti Rahvuskomitee, ajakiri Loodus) ühiskirja regionaalmi-
nistrile, kus oldi vastu sadamaehitusele Undvas. Süvasadama rajamise kavast teavitati 
ka rahvusvahelisi kontaktorganisatsioone. Peamisteks argumentideks sadamaehituse 
vastu Undvas oli suure loodusliku väärtusega ja kaitset väärivate või juba kaitse all ole-
vate häiringutundlike alade lähedus (Vilsandi rahvuspark, rahvusvahelise tähtsusega 
linnuala (globaalselt ohustatud linnuliigi – kirjuhaha Polysticta stelleri – talvituspaik), 
potentsiaalne Natura 2000 võrgustiku erikaitseala) ja võimalik laevaliiklusest ning 
sadamategevustest tulenev reostusoht. 

Saaremaa süvasadama asukohavaliku keskkonnamõjude hindamise ekspertgrupi aru-
ande valmides moodustati aruande hindamiseks Keskkonnaministeeriumi juurde 
ekspertkomisjon. Avaliku väljapaneku käigus avaldas ELF rahulolematust selle üle, et 
Saaremaa süvasadama komisjon on lasknud end mõjutada ühe grupi huvidest ja on 
asunud läbi suruma sadama ehitust Undvale. Ka asukohavaliku uuringus keskenduti 
vaid Undvale. ELF-i avalduse kohaselt kujutanuks süvasadam Undvas endast ohtu 
Vilsandi rahvuspargi loodusele, sadamale sobiva asukohana nimetati Veeret. Samal 
ajal osales Kaplinnas looduslike rändliikide kaitse ehk Bonni konventsiooni osapoolte 
konverentsil keskkonnaminister Heiki Kranich. Meedias oli juttu Eesti võimalikust 
ühinemisest konventsiooniga lähitulevikus. Ministri sõnul näidati konverentsil üles 
elavat huvi Uudepanga lahte planeeritava süvasadama vastu ja tunti ka muret. EOÜ 
pöördumises sadamaarendusega seotud institutsioonidele toodi välja Undvasse süvasa-
dama rajamise vastuolu rahvusvaheliste konventsioonidega. Kihelkonna Vallavolikogu 
teatas, et vaatamata keskkonnakaitsjate arvamusele, pooldavad nad süvasadama raja-
mist Undvasse, neid toetasid Kuressaare Linnavolikogu ja Saare Maavalitsus. EOÜ 
palus BirdLife Internationalilt toetust tehtud avaldustele ning vastuseks BirdLife 
Internationali kirjale teatas regionaalminister Toivo Asmer, et kõiki keskkonna kaits-
miseks vajalikke samme kavatsetakse järgida. 

SEI-Tallinna poolt asukohavaliku ekspertiisile teostatud analüüsis (Kaja Peterson) lei-
ti, et see dokument ei ole piisavaks aluseks, millest lähtudes saaks teha pädevat otsust 
sadama asukohavaliku kohta. Kritiseerisid ka EOÜ ja TA Looduskaitse Komisjon. 
Keskkonnaministeeriumi ekspertkomisjon tunnistas ekspertiisi ebapiisavaks ning 

83 Eestimaa Looduse Fond – ELF
84 Eesti Ornitoloogiaühing – EOÜ
85 Eesti Roheline Liikumine – ERL
86 Eesti Noorte Looduskaitse Ühing – ENLÜ



98 Keskkonnaeetika rakendamise näiteid

saatis selle Mereinstituudile täiendamiseks tagasi. Sellele vaatamata toimus Tagamõisa 
koolimajas Saaremaal keskkonnaekspertiisi tulemuste avalik arutelu. Õhkkond muu-
tus üliemotsionaalseks, sest kohale tulnud vallarahvas oli sadamaidee kui sealsele elule 
paranemist toova imerohu omaks võtnud ja ei tahtnud kuulda, et mandriinimesed 
neid õpetama ja kiusama tulevad. Seni on saladuses hoitud, kes siis ikkagi on süva-
sadama ehituse rahastamise taga. Pöördumised võimalike investorite poole ei andnud 
tulemusi, üksnes Põhjamaade Investeerimispank (NIB) vastas ELF-i järelpärimisele, 
et nendega on sel teemal konsulteeritud ja nad on keskkonnakonfliktist teadlikud. 

Rahvusvahelistest organisatsioonidest saatsid keskkonnaministrile omapoolsed kirjad 
Ramsari konventsiooni Tšehhi komitee ning looduskaitse- ja inimarenguorganisat-
sioon Artemis. Mõlemad rõhutasid, et Eesti on Ramsari konventsiooniga liitudes 
võtnud endale kohustuse mitte kahjustada Vilsandi märgala. Keskkonnaminister 
rahustas protestikirju saatnuid omakorda. Eesti vabaühendused väljendasid oma 
rahulolematust potentsiaalse investori poolt dikteeritud tempo suhtes ning soovita-
sid kaaluda KMH-d valdava rahvusvahelise neutraalse eksperdi kaasamist protsessi. 
Täiendatud süvasadama KMH oli aga juba valmis ning Saare Maavalitsus esitas pea-
minister Mart Laarile taotluse rahuldada investorite süvasadama Undvasse rajamise 
soov. Regionaalministri süvasadama komisjon andis taotlusele omapoolse toetuse. 
Aastavahetuse eel otsustas valitsus, et Undva sadama küsimus pole tema pädevuses 
ja lõpliku otsuse teeb maavalitsus. Maavalitsus väljastas seepeale kohe pressiteate, kus 
ta valitsuse seisukohta refereerides andis teada oma otsusest jätkata sadamaarendust 
Undvas. 

Jaanuaris 2000 algatas Kihelkonna Vallavolikogu Undvale süvasadama rajamiseks 
detailplaneeringu koostamise. Eesti Mereinstituudi täiendatud asukohavaliku KMH 
aruande (II osa) ekspertotsus kattus KMH eelmise aruande ekspertotsusega: sadama 
rajamine kõigisse alternatiividena välja pakutud kohtadesse (Undva, Veere, Tamme) 
põhjustaks negatiivseid keskkonnamõjusid, aga teatud nõudeid täites pole ükski 
kõnealustest kohtadest sadama asukohana välistatud. Eesti Roheline Liikumine leidis 
põhjust koostada KMH kohta hävitav arvamus. Keskkonnaministeeriumi ekspertko-
misjon tunnistas, et ka selle töö põhjal pole võimalik midagi otsustada. Undva sadama 
vastaste ja pooldajate konfrontatsioon jõudis kriisini ning päädis looduskaitsjate süva-
sadama vastases võitluses kaotajateks kuulutamisega ajakirjanduse poolt. 

Saaremaale süvasadama rajamise poleemika ja pöörepunktide juures on sõna võtnud 
ja avalikkuse poole pöördunud mitmed prominentsed isikud ja arvamusliidrid, 
nende seas on keskkonnakaitselistel kaalutlustel Undvale sadama rajamise vastu ol-
nud või siis otsustajaid alalhoidlikkusele ja vastutustundlikkusele kutsunud, Walesi 
prints Charles, tuntud indiaanipealik Mona Polacca, EL keskkonnavolinik Margot 
Wallström, loodusemees Fred Jüssi jt. Negatiivse näitena võiks tuua tollase regio-
naalministri, kes näitas kogu oma ministriks oleku aja üles ignorantsust süvasadama 
keskkonnatemaatikat puudutavates küsimustes ja käitus kõigi sadamakohtade puhul 
arendaja ärihuve esiplaanile seades. Reetlikkuse palga teenis ära ka Vilsandi rahvuspar-
gi direktor, kes arvati EOÜ ridadest välja ühingu põhimõtete vastu töötamise tõttu. 
Kohalike inimeste ja saarlaste osalus oli protsessis kahetsusväärselt väike. Üldiselt 
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kajastati keskkonnakaitsjate argumente ajakirjanduse poolt vähema innu ja põhjalik-
kusega kui positiivsemateks ja edumeelsemateks maalitud arendajate omi.

Lähtudes koostatavast detailplaneeringust taotles Kihelkonna Vallavolikogu sadama 
territooriumi piires 200 m ehituskeeluvööndi vähendamist veepiirini ja osaliselt 50 
m kaugusele veepiirist – keskkonnaministeerium keeldus. Aprillis 2000 lõppenud 
Undva sadama detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul esitatud EOÜ ette-
panekuid ja detailplaneeringu vastuolusid käsitlevat kirja lõpparuande koostamisel 
ei arvestatud – tehtud ettepanekud lükati tagasi. BirdLife International vibutas 
Keskkonnaministri suunas taas näppu tegematajätmiste pärast linnukaitse tagamisel 
Tagamõisa poolsaare tähtsal linnualal. Peagi jõudis keskkonnaminister siiski kindlale 
seisukohale, et süvasadamale tuleks leida teine asukoht.

Mais 2000 esitas EOÜ kaebuse Saare Maakohtule, kus taotles süvasadama detailpla-
neeringut kehtestava otsuse tühistamist. Kaebuse motiivina toodi välja ranna ja kalda 
kaitse seaduse ning planeerimis- ja ehitusseaduse rikkumine Kihelkonna Vallavolikogu 
poolt. EOÜ-lt kaebeõigust tõendavaid lisadokumente nõudnud kohus jäi selgitustega 
rahule ning kohtuvaidlus algatati. EOÜ kaebust Undva sadamaala detailplaneeringu 
tühistamiseks arutati neljal istungil. 

Paralleelselt kohtuprotsessiga käis ajakirjanduses ja riigivõimu tasandil äge diskussioon 
süvasadama rajamise vajalikkuse, selle võimalike keskkonnamõjude ja kogu Saaremaa 
ning ka teiste Eesti saarte arenguperspektiivide üle. Riigikogu Eesti saarte toetusgrupp 
soovis süvasadama ehitamist Undvale. Tartu Ülikooli Saaremaalt pärit üliõpilased 
kutsusid Saare Maavalitsust üles tegema vaid läbimõeldud samme. Peaminister 
kinnitas, et valitsus on jätkuvalt veendunud süvasadama vajalikkuses ning on valmis 
toetama omapoolsete investeeringutega projekti teostamiseks vajalike teede ehitamist. 
Vallavolikogu ja maavalitsus tegid jõupingutusi Undva sadama maaüksuse munit-
sipaalomandisse jätmiseks, kuid valitsus lükkas taotluse Keskkonnaministeeriumi 
ettepanekul tagasi, sest taotletav äri- ja tootmismaa ei ole kohalikule omavalitsusele 
pandud ülesannete täitmise seisukohalt vajalik.

Planeeritava süvasadama võimalike asukohtade täiendavate uuringute teostamiseks 
telliti taas Mereinstituudilt pea miljon krooni (Keskkonnainvesteeringute Keskuse 
rahastamisel) maksnud uuring. Ekspertgrupi novembriks 2000 valminud hinnangul 
oli hüdrodünaamilisi, geoloogilisi ja hüdrogeoloogilisi ning keskkonnakaitselisi ise-
ärasusi arvesse võttes sobivaim Suuriku-Kuriku pankade vaheline ala, järgnes Undva, 
ebasobivaimaks peeti Veeret. Eesti Mereakadeemia kritiseeris Eesti Mereinstituudi 
saadud tulemusi ja hindas süvasadama rajamiseks ülekaalukalt ohutuimaks hoopis 
Veere sadamakoha. Ka Eesti Kaptenite Klubi pidas meresõiduohutuse seisukohast 
parimaks Veeret ja halvimaks Undvat.

AS Undva Sadam püüdis korduvalt otsustajaid tagant kiirustada ja teatas ajakirjandu-
se vahendusel provokatiivselt ehituse alguse edasisel venimisel rahastaja kindlast loo-
bumisest ning süvasadamaprojekti võimalikust kolimisest Lätti. EOÜ väljendas oma 
pressiteates nördimust surve avaldamise ja Saare Maavalitsuse ettepaneku üle algatada 
sadama maaüksusele hoonestusõiguse taotlemine, mis on ennatlik ning demonstree-
rib jätkuvat keskkonnakaitseliste küsimuste ignoreerimist. Eelöeldu illustreerib hästi 
EOÜ kogu protsessi juures üles näidatud operatiivsust ja adekvaatset reageeringut, 
teiste vabaühenduste osavõtt jäi mõnevõrra loiumaks.
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22. detsembril 2000 otsustas Saare Maakohus EOÜ kaebuse Kihelkonna 
Vallavolikogu vastu rahuldamata jätta. Otsuse motiveeringuna toodi välja väidetav 
kaebeõiguse puudumine, sest  planeering ei rikkuvat EOÜ huvisid. Vähem kui 
aasta pärast, 30. oktoobril 2001 jõustus ülemaailmselt Arhusi konventsioon (õigus 
keskkonnaalase info kättesaadavusele, üldsuse kaasamisele keskkonda puudutavates-
se otsustesse ning õigus pöörduda kohtusse), mis Eestis ratifitseeriti 6. juunil 2001. 
Jõustunud konventsiooni tingimustes ei oleks Saare Maakohus saanud vastu võtta 
otsust, mis möönab, et “EOÜ-l puudub põhjendatud ja tõsiselt võetav kaebeõigus”. 
Arhusi konventsiooni järgi on keskkonnaühenduste huvi alati põhjendatud. EOÜ 
otsustas jätkata kaebuse arutamist ringkonnakohtus ning esitas jaanuaris 2001 apel-
latsioonikaebuse Tallinna Ringkonnakohtule, millega taotles Saare Maakohtu otsuse 
tühistamist täies ulatuses ning asja uut läbivaatamist halduskohtus teises koosseisus. 
Selleks ajaks oli arendajatele selgeks saanud, et süvasadama rajamine Undvale on 
välistatud. Lõpetamaks kohtuvaidlust looduskaitsjatega ja jõudmaks kõikide asjast 
huvitatud osapooltega sadama rajamise suhtes kokkuleppele, algatas Kihelkonna 
Vallavolikogu märtsis 2001 Undva sadamaala detailplaneeringu tühistamise. Peatselt 
teatas AS Undva Sadam Undvale süvasadama ehitamisest loobumisest.

Veere

Oktoobris 2000 algatas Kihelkonna Vallavalitsus AS Veere Sadam taotlusel Veere 
sadama ja sellega külgnevate alade detailplaneeringu ühe lisakai ja reisijate terminali 
rajamiseks. Pooleteise aasta pärast, märtsiks 2002, oli detailplaneering valmis ning 
sellele KMH teostanud OÜ Hendrikson & Ko leidis, et sadama laiendamine-rekonst-
rueerimine ei kujuta endast ohtu keskkonnale. Tegemist ei ole siiski süvasadamaga (12 
m), Veere sügavuse piiriks jääb 8 m, sadam tegutseb edasi ka kalasadamana.

Tamme

Pärast teadet EOÜ otsusest jätkata kaebuse arutamist ringkonnakohtus, kutsus 
Kihelkonna naabervald Mustjala veebruaris 2001 kokku ümarlaua, mis pidi algust 
tegema Tamme kui potentsiaalse süvasadama asukoha esitlusega. Undva süvasadama 
projekti takerdumise järgselt näitas 2001. aasta kevadel Saaremaa läänesadama 
rajamise vastu huvi üles riigifirma Saarte Liinid. Pärast peaaegu poolteist  aastat 
kestnud vaikust tõi 2002 septembris laiema avalikkuse ette oma plaanid riigile kuu-
luv AS Tallinna Sadam, kes teatas kavatsusest investeerida kruiisilaevade sadamasse 
Saaremaal. Peagi selgus, et 2002. aasta jooksul on juba ka läbi viidud uuring, mis peab 
perspektiivikaimaks Küdema lahe äärset Tamme sadamakohta. Novembris 2002 kii-
tis AS Tallinna Sadama nõukogu heaks 70 mln krooni maksva kruiisilaevade sadama 
rajamise Tammele. Ehitus peaks kava kohaselt algama 2003. aasta kevadel ja sadam 
peaks valmima aprilliks 2004 ning võtma hooaja jooksul vastu 30–35 kruiisilaeva. 
Novembris 2002 algatas Mustjala vallavolikogu valla osaüldplaneeringu koostamise 
Saaremaa süvasadama rajamiseks Tammele.

Seni protsessi jälginud vabaühendused on jätkuvalt seisukohal, et süvasadama arenda-
mine on ebasoovitatav nii Undval kui Tammel ning vajab võimalike keskkonnariskide 
tõttu igakülgselt kaalumist. EOÜ on juhtinud teemaga seotud institutsioonide tähe-
lepanu Küdema lahe kui rahvusvahelise tähtsusega linnuala ja tulevase Natura 2000 
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võrgustiku ala staatusele ja pidanud vajalikuks tulevasel linnuhoiualal sadamaplaani 
hindamiseks kasutada vastavat Euroopa Liidu hindamisskeemi. Linnukaitseliselt sobi-
vaimaks peetakse sadama rajamist Tagalahe läänekaldale Veerele. 

Pärast Tamme süvasadama ideed tutvustava arutelu toimumist veebruaris 2003 ilmus 
ajakirjanduses eksitava sisuga info, nagu ei ilmutaks looduskaitsjad huvi ega protes-
teeriks sadama rajamise vastu Tammele. Vabaühendustes tekitas Tammele sadama 
rajamise puhul lisaks loodus- ja keskkonnakaitselistele ohtudele valvsust arendaja ja 
omavalitsuse selge soov viia asukohavaliku ja osaüldplaneeringu ning nende keskkon-
namõju hindamise protsess läbi võimalikult ruttu, lähima paari kuu jooksul. Kevadeks 
peaks valmima ka sadama projekt, mis samuti vajab KMH-d. Varasema kogemuse 
põhjal on näha, et taoline kiirustamine ei jäta piisavalt aega planeerimiseks ega KMH 
nõutavaks avalikustamiseks ja kaasamistegevuseks, samuti ei jõua toimuda arutelud 
ja infovahetus erinevate huvigruppide vahel, rääkimata ettepanekute tegemisest ja 
nende konstruktiivsest arvestamisest. EOÜ on rõhutanud kompetentse väliseksperdi 
kaasamise vajalikkust KMH teostamisse, ka see oleks ajapiirangute tõttu raskendatud. 
Samas on sadama KMH programmi arutelu juba toimunud, hindamist asub Rein 
Ratase juhtimisel teostama AS Tallmac.

Suurinvesteeringu libisemise tõttu naabervallale on Kihelkonna valla esindajate ja 
nn Undva sadama huvigrupi teravad avaldused olnud ootuspärased, pretendeeriti 
ju iga hinna eest selle ühe ja ainsa läänesadama rajamisele. Teisest küljest võib palju-
de  analoogsete juhtumite puhul olla rohke inimlike konfliktide esiletulek ja huvide 
konkurents looduse seisukohast isegi kasulik – ressursi kõige optimaalsema ja kõige 
säästlikuma kasutamise nimel. Omapärase ja mõistetava näitena võibki tuua Undva 
sadama arendajad, kes on kunagi nende enda vastu kasutatud keskkonnakaitseliste ar-
gumentidega asunud söakalt tüli tegema konkurendile, aktsiaseltsile Tallinna Sadam. 
Nende motiivid ei pruugi olla küll üheselt selged, aga kasutatavad relvad teenivad 
lõppkokkuvõttes looduse huve. Õppetunniks on süvasadama juhtum kujunenud eel-
kõige protsessiga otseselt seotud olnud vabaühendustele ja aktsiaseltsile Undva Sadam, 
kes liigse jäikuse tõttu oma suurejoonelisest arendusprojektist kokkuvõttes ikkagi ilma 
jäi. Laiemalt näitas see Eesti vabaühenduste suutlikkust oma tahe ühiselt läbi viia. 
Arendajaile hakkas vast silma, et nende keskkondamõjutava tegevuse vastu võidakse 
tunda rohkem huvi, kui see neile meeldib. Undva lugu õpetas, et suuremad eelised on 
paindlikel ja järjekindlatel läbirääkijatel.

Siinne ülevaade on koostatud ELF-i, EOÜ, Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi, 
ERL-i ning Eesti Kaitsealade Liidu käsutuses olevate materjalide ning ajakirjanduses 
ilmunud informatsiooni põhjal seisuga märts 2003.
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6.3 LOODE-EESTI REGIONAALSE JÄÄTMEKÄITLUSETTEVÕTTE    
 KAVANDAMISE LUGU
 AHTO OJA

AS Ragn Sells Eesti kavandas Loode-Eesti regionaalset jäätmekäitlusettevõtet (JKE) 
Harjumaale Ääsmäe küla vahetus läheduses paiknevasse Rabadiku rabasse alates 1997. 
aastast. Erinevalt Undva juhtumist iseloomustab seda lugu kohaliku kodanikualgatuse 
aktiivne ja vedav roll enda ja looduse õiguse kaitseks koostöös vabaühendustega, mille 
tulemusena arendaja otsustas 2002. aasta lõpus Rabadiku rabas igasugune prügila 
kavandamine lõpetada.

Esiteks kirjeldame lühidalt toimunud sündmusi ja teiseks kogemusi, mida kodaniku-
algatus võiks tulevikus sarnaste olukordade tekkimisel arvestada.

Üleriigiline jäätmekava näeb ette 8 regionaalse euronõuetele vastava prügila87 rajamist 
Eestisse88. Osa neist on juba valmis (Väätsa), osa ehitamisel (Jõelähtme), mõne asu-
koht on riiklikust ja kohaliku omavalitsuse huvist lähtuvalt valitud (Paikuse), mõne 
asukoht valimata (s.h Loode-Eesti regionaalse prügila oma). Tulenevalt Euroopa 
suundumustest on suur tõenäosus, et prügi tekitamise ennetamisele ning taaskasuta-
misele hakatakse senisest palju enam tähelepanu pöörama ka Eestis, mistõttu valmiv 
Jõelähtme euronõuetele vastav prügila võiks lähitulevikus katta Tallinna prügi käitle-
mise vajadused. 

Ühele rootsi perekonnale kasumit teeniv erafirma AS Ragn Sells Eesti teatas 1998. 
aasta sügisel ajakirjanduses, et nemad hakkavad ehitama lisaks Jõelähtmele teist euro-
nõuetele vastavat prügilat Tallinna külje alla Rabadiku rabasse, sest see on majandus-
likult kõige tasuvam. Kohalikud elanikud lugesid sellest ajalehtedest ja kohe tekkisid 
küsimused, kuidas kavandatav prügila hakkab mõjutama loodust ja inimeste eluolu. 
AS Ragn Sells Eesti poolt oli tolleks hetkeks rahastatud erinevaid asukoha- ja detail-
uuringuid, kus Rabadiku raba (uuringutes küll Ääsmäe raba nime all, Rabadiku nime-
tus võeti kasutusele 2001. aastal) ei olnud mitte esimene ega sobivaim. Veokaugused 
olid juba asukohtade võrdlemisel sees. Veokaugus Tallinnast toodi kahekordselt 
argumendiks põhjendusega, et Ääsmäe on Tallinnale kõige lähemal. Tolleaegsed asu-
kohad, mida analüüsiti, valiti välja ainuüksi AS Ragn Sells Eesti ekspertide poolt, ilma 
riiklikke ja kohalikke huve avalikult arvestamata ja kaasamata. Mõned mahajäetud 
rikutud maastikuga karjäärialad olid asukoha valimisel välja jäetud. Ääsmäel läbi-
viidud detailuuringu kohaselt on kavandataval alal põhjavesi nõrgalt kuni keskmiselt 
kaitstud, kuid just kavandatud ladestusala all olevas piirkonnas on põhjavesi nõrgalt 
kaitstud (Ääsmäe …1998, 42).

Rabadiku raba kaitseks loodi 1998. aasta sügisel kodanikualgatuse korras Liikumine 
“Puhta Ääsmäe Eest” (edaspidi Liikumine), kes asus tutvuma uuringutega, konsul-
teeris ekspertidega ning kogus teavet. Liikumine leidis ebakõlad asukoha valikul, 

87 Prügilas toimub põhiliselt prügi ladestustamine. Jäätmekäitlusettevõttes toimub sellele 
lisaks prügi töötlemine, nagu sorteerimine, taaskasutamine jne. 
88 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=232285, 09.05.2003
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majanduslikus kasumlikkuses ja ebaselgused põhjavee kaitstuse kohta. Tuli välja, et 
Ääsmäe oli parim asukoht ainult kasumit taotlevale prügikäitlejast erafirmale, aga 
mitte inimestele ja loodusele. Saue valla arengukava kohaselt lähtub omavalitsus valla 
arendamisel jätkusuutliku arendamise põhimõttest, milleks on tasakaal majandusliku 
kasu, inimeste heaolu ja loodusväärtuste kaitse vahel (Saue … 2003). Kavandatava 
prügila asukoht koos võimalike negatiivsete keskkonnamõjudega sellele põhimõttele 
ei vastanud. 

Liikumine kogus kodanikualgatuse korras ligi nelisada allkirja prügila rajamise vas-
tu ja tollane vallavanem lubas, et kui rahvas on vastu, siis prügilat Ääsmäele ei tule. 
Enamik rahvast jäi seda uskuma ja edasi enam aktiivselt ei tegutsetud. Samuti rauges 
mõneks ajaks AS Ragn Sells Eesti huvi Rabadiku suhtes, keskendudes võimalusele 
rajada uus prügila Tuulasse, kus kõigepealt oleks tulnud sulgeda nõuetele mittevastav 
nõukogudeaegne prügila ja seejärel oleks saanud asuda uue rajamisele. 

2001. aasta sügisel sai Liikumine endale tugevad liitlased Koppelmaa ja Maidla 
külavanemate näol, kuna Ääsmäele prügila rajamine oli taas päevakorda tõusnud89. 
Liikumine kogus Koppelmaa külavanema initsiatiivil teistkordselt ligi 600 allkirjaga 
kinnitatud prügilavastast arvamust ja saatis vastava avaliku kirja vabariigi presidendile, 
peaministrile, õiguskantslerile, keskkonnaministrile, Saue vallavalitsusele ja teistele. 
Ääsmäe küla esindaja ning Maidla ja Koppelmaa külavanemad olid kutsutud 2001. 
aasta sügisel Saue valla volikogu koosolekule Rabadiku raba ja inimeste arvamuse koh-
ta infot jagama. Samal koosolekul tutvustas erafirma oma prügila rajamise plaane.

MTÜ Ääsmäe Külakogu tegi omapoolse otsusega 16. detsembril 2001. aastal ettepa-
neku Saue valla volikogule, et prügila kavandamine Rabadiku rabasse tuleb lõpetada, 
kuna selgusetuks on jäänud selle vajalikkus, tema ohutus ja keskkonnatingimustele 
vastavus. AS Ragn Sells Eesti saatis omalt poolt Saue valla volikogule kirja 17. det-
sembril, pakkudes Saue vallale pikaajalist kasu 1 miljoni krooni ulatuses, lubades 
maksta igale Ääsmäe prügilas ladestatud tonnile valla eelarvesse 10 krooni peale ja 
teise miljoni krooni ulatuses kokkuhoidu, mille tagaks olmeprügi ladestustonnihin-
na hoidmine Saue valla elanikele 500 krooni tasemel eeloleva 30–35 aasta jooksul 
(Remmelg 2002, 2). Saue valla volikogu prügila kavandamise lõpetamise otsust heaks 
ei kiitnud ja rahuldas hoopis AS Ragn Sells Eesti soovi uurida kavandatava jäätme-
käitlusettevõtte võimalikke keskkonnamõjusid Rabadiku rabas. 

Iga keskkonnamõju hindamine algab keskkonnamemorandumist, kus arendaja 
kirjeldab kavandatavat tegevust, mille keskkonnamõjusid asutakse hindama. Saue 
valla kiituseks tuleb öelda, et ta nõudis keskkonnamemorandumis ise täiendavaid 
uuringuid ja kinnitas Koppelmaa külavanema Janek Tippo avaliku kirja keskkon-
namemorandumi lahutamatuks osaks. Avalikus kirjas oli Janek Tippo toonud välja 
keskkonnamemorandumis esinenud vead ja teinud ettepaneku teha täiendavalt 17 
uuringut. Keskkonnamõju hindamist valiti läbi viima AS Entec. Kodanike ja valitsus-
väliste organisatsioonide pöördumise peale lisati keskkonnamõju hindamise program-
mi punkt, et tuleb anda hinnang ka asukoha valikule, kuna tegemist on Loode-Eesti 

89 Harjumaa keskkonnateenistuse poolt anti AS-ile Ragn Sells luba maavarade (turba) uurin-
guteks ja vastavasisulisele kodanike järelpärimistele, miks prügifirma uurib turba kaevanda-
mist, vastati väga üldsõnaliselt või jäeti lihtsalt vastamata.
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regionaalse JKE-ga, mille erinevate asukohtade võimalikud keskkonnamõjud on seni 
hindamata ja võrdlemata.

Liikumine palus omalt poolt asjatundjatel veelkordselt analüüsida detailuuringuid ja 
seni käsitlemata loodusväärtusi. 69 hektarist oli uuritud ainult 3 hektarit, kust 1998. 
aastal leidis Tallinna Botaanikaaia asjatundja 4 kaitsealust liiki, sh II kategooria kaitse-
aluse taime – eesti soojumika. Koppelmaa külavanema initsiatiivil tehtud täiendavate 
uuringute käigus 2002. aastal leiti veel 3 kaitsealust taimeliiki. Lisaks olemasolevale 
suure ja väikese konnakotka segapaarile tuvastati Ääsmäe raba piirkonnas veel üks 
konnakotkapaar, kelle elupaik on registrisse kandmisel. Suur konnakotkas on maa-
ilmas üliharuldane liik, kelle elupaigad on Euroopas hävitatud ja neid on üle maa-
ilma alles vaid ligi 3000 paari. Samuti on kaitse all väikese konnakotka elupaigad. Et 
nimetatud loodusväärtusi kaitsta ja loodusharidust edendada, tegi Liikumine 2001. 
aasta novembris Saue vallale avalduse taastada Ääsmäe rabas 1970. aastatel toiminud 
looduse tundmaõppimise rada, mis on lühikese jalgsimatka kaugusel Ääsmäe külast ja 
põhikoolist. Raba on puhke- ja matka-ala, pakub võimalusi jahimeestele ning marju-
listele ja seenelistele.

Keskkonnamõjude hindamise käigus saatis AS Entec laiali 300 küsitluslehte kohali-
kele elanikele koos vigase hindamisaruande 6-leheküljelise kokkuvõttega, mille kohta 
Liikumine tegi järjekordse avaliku kirja, juhtides tähelepanu esinevatele vigadele. 
Küsimustikule vastas üle 350 inimese (vastavalt kokkuleppele hindajaga paljundas 
Liikumine küsitluslehti juurde), 99% vastanutest oli prügila rajamise vastu.

Loode-Eesti regionaalse JKE keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu toimus 
26.09.2002. Ääsmäe koolimajas. Liikumine oli oma küsimused ja ettepanekud kirja-
likult ette valmistanud ja andis need hindajale üle. Koosoleku alguses lepiti kokku, et 
need on avaliku koosoleku protokolli lahutamatud osad, samuti et kõigile küsimustele 
vastatakse ja ettepanekuid arvestatakse või mittearvestamist põhjendatakse. Aruanne 
oli vigane ning võimalikke keskkonnamõjusid osaliselt ignoreeriv. Liikumise liikmed 
saatsid keskkonnaministrile kui keskkonnamõju hindaja üle järelevalvet teostavale isi-
kule kirja, kus näitasid ära aruande konkreetsed puudujäägid ja nõudsid, et aruannet 
heaks ei kiidetaks ja keskkonnamõju hindajalt võetaks ära vastav litsents.

Tolle hetkeni olid välja selgitamata riiklikud ja piirkondlikud huvid Loode-Eesti 
regionaalse jäätmekäitlusettevõtte vajaduse, majandusliku tasuvuse ja otstarbekuse 
kohta, samas kui linnulennult on toimivasse Väätsa europrügilasse 57 km ja valmi-
vasse Jõelähtme europrügilasse 37 km. On küsitav, kui kasumlikult nende vahele veel 
kolmas europrügila toimima mahub. Seda olukorras, kus kogu Euroopa liigub ühelt 
poolt looduslike rabaökosüsteemide säilitamise ja taastamise suunas ning teiselt poolt 
jäätmete vähendamise ja korduskasutuse suunas. Liikumine tegi Euroopa keskkon-
naorganisatsioonidele pöördumise “Soo-prügila – uus trend Euroopas”, kus palus 
rahvusvaheliste keskkonnaorganisatsioonide abi Rabadiku raba kaitseks. Esimesele 
kirjale vastati elektrooniliselt kakskümmend minutit pärast selle väljasaatmist, mis 
näitab, kui aktuaalne on Euroopa mastaabis soo kui ökosüsteemi ja seal elavate kaitse-
aluste taimede ja lindude kaitse (Dissing 2002). Euroopas on enamik soid (ohustatud 
liikide elupaiku) hävitatud ja looduslikud kooslused kadunud. Nüüd püütakse neid 
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kalli raha eest taastada. Eesti ei pea tingimata kordama Euroopas tehtud möödalask-
misi ning võiks näidata eeskuju, kuidas on võimalik tasakaalustatud areng ja koostöö 
kodanikualgatuse ning omavalitsuse vahel.

Keskkonnamõju hindamise (KMH) aruandes osundatud vigade parandamiseks täien-
das AS Entec KMH aruannet ja tegi novembris 2002 uue avaliku koosoleku, mis 
korralduse poolest oli esimesest tunduvalt parem (võimenduse kasutamine, koosoleku 
juhatamine, päevakorrast kinnipidamine jne), kuid sisuliste küsimuste vastamisega 
jäid mõju hindajad nii mõnelgi korral kimpu. Lisaks tõi Liikumine välja lihtsad arvu-
tusvead asukohtade võrdlemisel, kus õigesti liitmise korral Rabadiku ei olnud prügila 
sobivuse mõttes enam kõige rohkem punkte saanud asukoht. Liikumine aitas kesk-
konnamõju hindajal protokolli vormistada, kirjutades lindilt maha kolme tunni jook-
sul esitatud küsimusi ja vastuseid, kokku mitmekümne lehekülje ulatuses. Mitmed 
faktivead ja möödalaskmised olid aga aruandesse sisse jäänud, mispeale Liikumine tegi 
selle kohta pressiteate ning teistkordse kirja ministrile ettepanekuga aruannet mitte 
heaks kiita ja vastavalt eksperdilt litsents ära võtta. 

Pärast neid sündmusi teatas AS Ragn Sells Eesti, et peatab Rabadikku rabasse prügila 
kavandamise ja asub uue asukoha otsingule.

Mis puutub JKE keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmisesse, siis selle järele 
polnud enam vajadust, kuna arendaja oli langetanud otsuse Rabadiku rabas prügila 
kavandamine lõpetada. AS Entec aga taotles ise keskkonnaministeeriumilt aruande 
heakskiitmist. Tulenevalt Liikumise kirjalikest nõudmistest keskkonnamõju hindaja 
litsents peatada või ära võtta tegi vastav komisjon keskkonnaministrile ettepaneku 
ühel hindajal tegevuslitsentsi kehtivus peatada ja teisele eksperdile litsentsi mitte 
väljastada. Keskkonnaminister komisjoni otsust ei kinnitanud ja litsents jäeti kehti-
ma. Liikumine koos vabaühendustega asus kaaluma võimalust ministri otsus kohtus 
vaidlustada.

Alljärgnevalt kirjeldame mõningaid praktilisi kogemusi, mida tulevikus enda ja loo-
duse õiguste kaitsel on mõistlik arvestada.

Õpi tundma teemat

Koos enese vastava teemaga kurssi viimisega on oluline leida endale liitlasteks head 
asjatundajad, kes on võimelised kiiresti detailides orienteeruma ja vajaduse korral 
jooksvalt nõustama. Kõik küsimused, mis tekivad, tuleks endale kirja panna, samuti 
vastused. Kui võimalik, tuleks kaasata asjatundajad tervesse protsessi, mille osaks on 
koosolekud, arutelud, ajurünnakud, tekstide (näiteks aruannete) analüüs, ettepane-
kute tegemine jne. Kui asjatundjad on nõus, siis võiks paluda neilt ametlikke ekspert-
arvamusi, mida on võimalik hiljem kasutada oma ettepanekute põhjendamisel.

Tunne seadust

Oluline on tunda nii haldussüsteemi üldisi nõudmisi (teabenõuetele ja kirjadele vas-
tamise kohustus teatud aja jooksul) kui ka vastava teema seadusandlust. Tänapäeval 
peaks internetist olema kättesaadav kogu seadusandlus, piiravaks teguriks võib 
muutuda aeg. Võimaluse korral tuleks kasutada vabaühenduste tasuta juriidilist 
nõustamist. Ääsmäe puhul olid abiks nii Eestimaa Looduse Fondi kui Eesti Rohelise 
Liikumise juristid. 
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Moodusta tuumik

Igat protsessi on kergem juhtida väikese grupiga (5–10 inimest). Tavaliselt moodustub 
see kohalikest aktiivsematest inimestest. Oluline on gruppi kaasata kohaliku volikogu 
liikmeid, sest kohaliku elu üle otsustab lõpuks ju volikogu. Tuumik võiks koguneda 
regulaarselt, et jooksvalt protsessi juhtida. Ääsmäe puhul oli esimeses tuumikus üks 
Ääsmäe elanik, kes hiljem volikokku valiti ning kelle kaudu oli Liikumisel info, mida 
vald plaanib.

Teavita inimesi

Kõige lihtsam on aeg-ajalt teha teabepäevi, kus inimestele räägitakse, mis parajasti 
toimub, mis on oluline järgmisel etapil ja mida inimesed saavad ise teha. Näiteks 
selgitatakse, et oluline on vastata küsimustikule, tulla avalikule arutelule ja öelda 
seal oma arvamus, esitada oma küsimused kirjalikult, kirjutada ajalehte jne. Hea on 
kokku leppida koht, kust saab jooksvalt infot. Ääsmäe puhul oli selleks raamatukogu 
koos avaliku internetipunktiga. Raamatukogus hoiti koopiaid kõikidest Liikumise 
kirjadest, nende vastustest, aruannetest ning meedias ilmunud artiklitest. Huvitatud 
inimestel oli jooksvalt võimalus protsessiga kursis olla, suulist infot jagasid ka raama-
tukogu töötajad.

Leia liitlasi

Oluline on leida lähikonnast liitlasi, nende hulgast, kellel on samasuunalised huvid. 
Võimaluse korral tuleks oma huvid ühendada nende huvidega. Ääsmäe puhul olid 
Liikumise liitlasteks näiteks Ääsmäe mõisaomanik, kes alaliselt ei elanud Ääsmäel, 
kohalik turbakaevandaja, mõne kilomeetri kaugusel asuvate suvilate omanikud, 
linnukaitsjad, jahimehed, meditsiinitöötajad jne. Olulisteks liitlasteks kujunesid ka 
üleriigilised keskkonnaorganisatsioonid, nagu Eesti Roheline Liikumine ja hiljem 
ka Eestimaa Looduse Fond ning Eesti Ornitoloogiaühing. Liitlaste leidmine suurte 
keskkonnaorganisatsioonide hulgast on vajalik ka sel juhul, kui Arhusi konventsiooni 
alusel peaks tekkima kohtusse pöördumise vajadus, kuna väljatöötamisel on kritee-
riumid, mille kohaselt tekib puutumus ja antakse kaebeõigus just pikalt tegutsenud 
üleriigilistele vabaühendustele.

Suhtle meediaga

Oluline on oma sõnum edastada meediale. Selleks on hea otse suhelda ajakirjanike-
ga, kel võib asja vastu huvi tekkida ning keda siis on mõtet detailidega kurssi viia. 
Liikumine tegi kohe e-listi ajakirjanikest – lisaks uudisteagentuuride aadressidele, 
kellele kõigile Liikumine oma pressiteated saatis. 

Valmistu hoolega avalikeks aruteludeks

Avalikud arutelud (näiteks keskkonnamõju hindamise programmi ja aruande ning 
planeeringute avalikustamine) on olulised, kuna nende läbiviimist näeb ette seadus 
ja avalike arutelude protokollid on avalikustamisel olevate dokumentide lahutamatud 
osad. Oluline on kohe alguses avaliku koosoleku läbiviijaga kokku leppida, kuidas 
protokollitakse ja et kirjalikult esitatud küsimused pannakse kindlasti protokolli sisse. 
Seetõttu on oluline koosolekuks hästi ette valmistuda ja küsimused endale kirja pan-
na. Samuti on soovitatav teha konkreetne muudatusettepanek tekstis. Näiteks Ääsmäe 
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puhul kirjutasid kõik tuumiku liikmed endale välja küsimused ja ettepanekud kesk-
konnamõju hindamise aruande kohta, siis tuldi kokku ning jaotati küsimused oma-
vahel ära – kes mida koosolekul küsib. 

Aita keskkonnamõju hindajat, hinda avalike koosolekute protokollide tähtsust

Eriti olulisi sõnumeid, mida tahetakse kindlasti protokollis näha, tuleb rõhutada 
ja alustada sõnumi ütlemist palvega “palun protokollida” ja siis teha oma sõnum 
teatavaks  piisavalt aeglaselt, et protokollija jõuaks üles kirjutada. Ääsmäe puhul ei 
vastanud septembrikuise koosoleku protokoll kohapeal räägitule, protokollija pani 
kirja ainult niipalju, kui jõudis. Mõnel juhul oli kirjapandu risti vastupidine koha-
peal räägitule. Seda ette nähes lindistas Liikumine ise kogu esimese koosoleku ja palus 
hiljem need helilindid koosoleku protokollile lisada, et need, kel tekivad kahtlused 
protokolli täpsuses, saaksid ise kohapeal räägitu üle kuulata. Teise koosoleku lindistas 
juba keskkonnamõju hindaja ise, kuid kurtis siis, et teeb lindist kokkuvõte, kuna 
füüsiliselt olevat kõige mahakirjutamine liialt aeganõudev. Liikumise huvides oli aga, 
et protokoll oleks lindi täpne ümberkirjutus, kuna siis tulid esile vastamata jäänud või 
poolikult vastatud küsimused. Sestap pakkus Liikumine hindajale oma abi ja kirjutas 
ise talgukorras lindid puhtaks. See on oluline, sest otsustajad (nii arendaja kui kohalik 
omavalitsus) ei viibi tavaliselt avalikel aruteludel, küll aga loevad aruannet ja selle 
lisana olevaid avalike koosolekute protokolle.

Saada oma ettepanekud ka järelevalve teostajale, põhjenda kõiki oma nõudmisi

Lisaks saatis Liikumine oma küsimused ja leitud vead keskkonnaministrile kui järele-
valve teostajale, et  järelevalve teostaja teaks, mida hindajalt on küsitud. Eesmärgiks 
oli saavutada olukord, et hindaja vastaks kõikidele küsimustele ja tehtud ettepanekute 
mittearvestamisel põhjendaks, miks neid arvestatud ei ole. Mitmed Liikumise küsi-
mused olid väga detailsed ja ettepanekud konkreetsed, hindaja vastas aga väga üld-
sõnaliselt, jättis vastamata või ettepanekuga mittearvestamise põhjendamata. Seejärel 
tuli teha uus analüüs, võrrelda esialgset aruande teksti, täiendatud aruande teksti, 
enda küsimusi ja ettepanekuid ning hindaja vastuseid. Tulemuseks oli näiteks Ääsmäe 
puhul neljaleheküljeline analüüs konkreetsete vastamata jätmiste, möödarääkimiste ja 
ettepanekute mittearvestamise põhjendamata jätmise kohta. See analüüs oli aluseks 
keskkonnaministrile esitatud nõudmistele keskkonnamõju hindamise aruannet mitte 
heaks kiita ja korduvate vigade tõttu vastavalt eksperdilt litsents ära võtta. Iga ettepa-
nekut tuleb argumenteerida, põhjendamata nõudmisi on nii hindajal kui järelevalve 
teostajal lihtne tagasi lükata väitega, et ei ole alust, mille põhjal ühte või teist asja 
nõutakse. 

Hoia korrastatud arhiivis kõik andmed alles 

Väga oluline on pidada korras kõik paberid – väljasaadetud kirjad, saadud vastused, 
kirjutatud artiklid ja pressiteated, märkmed kohtumistelt. Juhul kui tekib vajadus 
oma õiguste kaitseks kohtu poole pöörduda, siis saavad aluseks olla ainult kirjalikud 
materjalid. Ääsmäe puhul viisid Liikumise liikmed mitmel korral isiklikult kirjad 
keskkonnaministeeriumi kantseleisse ja võtsid kirja koopiale templi kättesaamise 
kohta koos kuupäevaga, millal kiri üle anti. Teine võimalus on saata tähitud kiri. 
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Elementaarne on kõikide kirjade õige vormistamine: kuupäev, allkiri, aadress, millele 
saab vastuse saata jne. 

Võib tunduda, et Saue valla ja Ääsmäe kodanikualgatuse vaheline koostöö puudu-
likkus on ainult Saue valla probleem. Julgeme selles kahelda, ja madal osalusprotsent 
kohalike omavalitsusorganite valimisel on kindlasti kodanike võimust võõrandumise 
üldisem näitaja. Ääsmäel lõppes lugu nii raba kui inimeste jaoks soodsalt, kuid selleks 
tuli järjepidevalt ise vaeva näha. Paranes ka koostöö kodanikualgatuse ja valla vahel. 
Lõpuks asus vald toetama kodanike algatust teha rabasse looduse õpperada. Kindlasti 
andis see julgust juurde ka teistele algatustele: visadus viib sihile ja tuleb teha kõik 
endast sõltuv, et eesmärk saavutada.
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7. KESKKONNASÕBRALIKKUS      
 SOTSIOLOOGILISTE UURINGUTE PÕHJAL

7.1. KUI KESKKONNASÕBRALIKUD ON EESTLASED?
 MAARIS RAUDSEPP

Keskkonnasõbralikkus hõlmab nii teatud mõtteviisi (keskkonnateadlikkus) kui ka 
teatud käitumis- või eluviisi (keskkonnateadlik käitumine, ökoloogiliselt vastutus-
tundlik tegevus). Nende kahe poole vahel ilmneb sageli vastuolu: ehkki üha enam 
inimesi deklareerib oma muret keskkonnaseisundi pärast, ei suuda paljud seda adek-
vaatselt realiseerida keskkonnasõbraliku käitumisena igapäevaelus.

Sotsiaalteadlased ei oska mõõta inimeste tegelikku keskkonnamõju. Meie käes olevad 
vahendid võimaldavad vaid selgitada, kuidas inimesed mõtlevad ja mida nad tunne-
vad, mida nad kavatsevad teha ja kuidas nad oma tegevust õigustavad, suhestudes 
keskkonnaga. Saame otsida vastust küsimusele, kas mõni grupp on enam või vähem 
keskkonnasõbralik, võrreldes  teiste gruppidega, või kuidas keskkonnasõbralikkus on 
aja jooksul muutunud. Küsimusele “kui keskkonnasõbralikud on eestlased?” saame 
vastata ainult seda laadi võrdluste kaudu. 

Oma uurimuses lähtusime sellest, et inimeste keskkonnasõbralikkuse kirjeldamiseks 
ei ole ühte “õiget” indikaatorit. Meie käsituse kohaselt koosneb keskkonnasõbralikkus 
paljudest komponentidest, mida võib kõige üldisemalt jagada kolme gruppi: looduse 
ja keskkonnakaitsega seotud käitumuslikud, kognitiivsed ja hinnangulised nähtused. 
Käitumusliku komponendina vaatleme inimeste elulaadi iseärasusi ning keskkonna-
sõbralikke harjumusi igapäevaelus. Kognitiivne komponent koosneb teadmistest, et-
tekujutustest ja arusaamadest looduse ja keskkonnaprobleemide kohta. Hinnangulise 
komponendi hulka kuuluvad mitmesugused hoiakud ja tunded seoses loodusega, 
keskkonnaväärtused ja -normid. Seega saame inimeste keskkonnasõbralikkust iseloo-
mustada teatud profiili järgi, mis moodustub paljudest üksikküsimustest.

Alljärgnev materjal pärineb TPÜ keskkonnapsühholoogia uurimisgrupi hiljutisest 
uurimusest. Kogu Eesti elanikkonda hõlmav küsitlus korraldati 2002. aasta alguses. 
Valim (987 inimest) on esinduslik territoriaalselt, vanuse ja soo lõikes (EMOR). 
Küsitlus viidi läbi nii eesti kui vene keeles. Meie eesmärgiks oli kaardistada Eesti 
üldine olukord loodusmeelsuse, keskkonnateadlikkuse ja keskkonnasõbralike käitu-
misharjumuste leviku osas.

Kasutasime erinevaid keskkonnasõbralikkuse indikaatoreid.

1. Elulaadi iseärasused, millel on otsene keskkonnamõju.

2. Keskkonnasõbraliku käitumise harjumused; arusaamad käitumise kesk-
kondlikest tagajärgedest, isikliku vastutuse taju jm.
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3. Keskkonnateadlikkus: arusaamad keskkonna ja inimtegevuse seostest, hoia-
kud keskkonnaprobleemide suhtes.

4. Looduslähedus: tegevuslik seos loodusega, loodusega seotud tunded, 
väärtushinnangud ja arusaamad. 

Püüame vastata küsimusele, kas selliselt mõõdetuna on eestlaste keskkonna-
sõbralikkus oluliselt erinev teiste gruppide keskkonnasõbralikkusest. Milline 
on eestlaste keskkonnasõbralikkuse profiil ehk millisel kombel on eestlased 
keskkonnasõbralikud? 

Järgnevalt on esitatud küsitluse tulemused, võrreldes eestlaste ja kohalike mitte-eest-
laste vastuseid.

Märkus. Tabelites tähistab e eestlasi, v tähistab mitte-eestlasi, > või < märgid tähista-
vad statistiliselt olulist erinevust gruppide keskmistes väärtustes, = tähistab erinevuse 
puudumist gruppide vahel.

Elulaadi iseärasused, millel on otsene keskkonnamõju
Üheks elulaadi indikaatoriks meie küsitluses on auto omamine ja kasutusviis. 57,5% 
eestlastest ja 40,6% mitte-eestlastest omab vähemalt ühte autot. Iga päev kasutab 
autot 65,7% eestlastest autoomanikest ning vaid 44% mitte-eesti autoomanikest. 
Seega võib väita, et autoga seotud keskkonnamõju on eestlastel suhteliselt suurem kui 
mitte-eestlastel.

Igapäevased keskkonnasäästlikud käitumisharjumused
Meie küsimustikus oli esitatud 32 tegevusviisi, mida seostatakse keskkonnasäästlikku-
sega. Inimesed pidid hindama nende tegevuste esinemist oma perekonnas.
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Tabel 1

MÄRKIGE, KAS TEIE KODUS ON KOMBEKS TEHA JÄRGMIST:

JAH
%

e
%

v
%

Püüame kodus säästa elektrienergiat 92,9

Vahel ostame toiduaineid turult või tuttavate käest 89,8 88,2 93,7

Teeme ise talvehoidiseid (näiteks seened, marjad) 87,0

Kui võimalik, siis pigem parandame katkised asjad kui ostame uued 86,6 85,0 90,2

Soojustame talveks oma kodu (näiteks tihendame aknaid) 83,4

Kui võimalik, kasutan kirjutamiseks ära paberi mõlemad pooled 81,1 79,1 86,1

Ma käin sagedamini duši all kui vannis 79,2

Pöörame tähelepanu sellele, kui palju me vett kulutame 78,5 72,7 92,7

Kasutame vanu pakendeid (pakkepaber, nöör, kilekotid, purgid, topsikud) teist-
kordselt

77,3

Meil on kombeks kogu toit ilma ülejääkideta ära süüa 73,0

Paneme mittetagastatavad pudelid muu prügi hulka* 71,6 64,5 89,0

Püüame kasutada loodusele kahjutuid pesemisvahendeid 68,8 64,1 79,9

Oma toidujäägid anname loomadele 67,4 64,6 74,1

Kui vähegi võimalik, kasutan ma ühiskondlikku transporti või sõidan jalgrattaga 65,8 59,1 82,5

Paneme tühjaks läinud patareid muu prügi hulka* 63,6 56,2 81,7

Sööme looduspuhtaid toiduaineid (kasvatatud ilma liigsete väetiste ja keemiliste 
tõrjevahenditeta)

62,5 69,1 46,3

Meil ei ole midagi kasutatud asjade ostmise vastu (riided, mööbel jms) 61,4

Püüame leida uut kasutajat oma vanadele tarbeasjadele (mööbel, riided, tööriistad 
jne) 

58,7

Paberi viskame tavaliselt muu prügi hulka* 56,4 47,6 77,7

Ostame eestimaiseid tooteid, isegi kui need on välismaistest kallimad 56,2 59,1 49,1

Ma eelistan poes osta tagasiostetavates pudelites olevaid jooke 53,6 50,6 60,9

Mõnikord laename ühekordseks kasutamiseks asju, selle asemel et neid endale osta 48,5 53,7 35,6

Poes eelistan osta tooteid ilma pakendita või valin sellise pakendi, mis looduses 
laguneb

48,3 45,9 54,2

Komposteerime oma aia- ja köögijäätmeid 42,0 45,5 33,2

Pärast sööki viskame ülejäägid prügikasti* 40,5 33,2 58,5

Kanname talvel toas natuke soojemaid riideid, et ei peaks nii palju kütma 40,1 43,6 30,7

Me põletame kodus kogu vanapaberi 39,2 48,7 15,8

Kasutame kodus keemilisi õhuvärskendajaid* 29,1 26,2 36,3

Sorteerime oma kodust prügi (plastmass, klaas, plekkpurgid) ja viime vastavatesse 
kogumispunktidesse

25,5 29,6 15,4

Tavaliselt kasutame ühekordse kasutusega tooteid (plastnõud, paberrätikud jms)* 23,7 21,8 28,4

Kogume vihmavett ja kasutame seda majapidamises 20,2

Ma ostan sagedamini metallpurkidesse kui pudelitesse villitud jooke (siider, õlu 
jms)*

7,8

Ma valan õli, värvide jm remondivahendite jäägid kanalisatsiooni* 5,3

* ümberpööratud skaala
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Teatud tegevusviisid on igapäevased ja harjumuspärased enamikule küsitletutest 
(näiteks elektri ja vee säästlik kasutamine) ning teiselt poolt on käitumisviise, mis on 
suhteliselt haruldased (koduse prügi sorteerimine). 

Küsimuste põhjal moodustasime keskkonnasõbraliku käitumise indeksi, mis iseloo-
mustab summaarselt igapäevaste harjumuste keskkonnasõbralikkust. Selle indeksi 
keskmised väärtused erinevad oluliselt eri vanusegruppides: vanemad inimesed harras-
tavad suhteliselt sagedasemalt keskkonnasõbralikke tegevusviise. Meeste ja naiste ning 
erineva haridusega inimeste vahel erinevusi ei ilmnenud. Keskkonnasõbraliku tegevuse 
koondindeksi keskmine väärtus on eestlastel kõrgem kui mitte-eestlastel. Oluline eri-
nevus ilmnes ka elupaigaga seoses: maaelanikel oli indeksi keskmine väärtus kõrgeim, 
Tallinna elanikel madalaim. Ent kui võrrelda indeksi keskmisi väärtusi ainult Tallinna 
vastajate hulgas, siis ei ole erinevusi soo, vanuse, keele ega hariduse alusel. Seega on 
sellel indeksil oluline seos just elupaigast sõltuva elulaadi iseärasustega. 

II. Üksikisiku keskkonnasõbralikud toimingud: subjektiivne aspekt 
Rida küsimusi oli pühendatud keskkonnasõbraliku tegevuse subjektiivsele küljele: 
kuivõrd inimesed teavad, mis on keskkonnasõbralik toimimine, kuivõrd nad tunneta-
vad sellise toimimise mõttekust ja efektiivsust jne.

Arusaam üksikisiku vastutusest on veidi enam omane mitte-eestlastele: 52,5% 
eestlasi ja 60,2% mitte-eestlasi peab end kui üksikisikut üsna või suurel määral vastu-
tavaks keskkonnapobleemide eest.

Arusaam üksikisiku tegevuse keskkonnamõjust
Üks keskkonnasõbralikkuse psühholoogilisi eeldusi on, et inimene tajub oma tegevuse 
tulemuslikkust või teisisõnu, kuivõrd ta tunnetab, et saab keskkonna heaks midagi 
ise ära teha. Küsimustikus oli küsimus sõnastatud nii: KUIVÕRD IGA INIMENE 
JA PERE SAAB OMA IGAPÄEVAELUS KAASA AIDATA KESKKONNA 
HOIDMISELE? 65,1% eestlasi ja 46,3% mitte-eestlasi vastas, et nad saavad ise üsna 
või väga palju selleks teha.

Üksikasjalisemalt on arusaamad oma tegevuse keskkonnamõjust toodud järgnevas tabelis.
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Keskmine Võrdlus Nõustujate % 
(4+5)

Igaühe keskkonnasõbralik tegevus (isegi kui see keskkonda oluli-
selt ei mõjuta) on vajalik kui eeskuju teistele

4,3 e>v 88,6

Kohalikud elanikud saavad palju kaasa aidata oma kodupaiga 
keskkonnaseisundi parandamiseks

4,2 v>e 86,6

Üksikute inimeste keskkonnasõbralikul tegevusel ei ole erilist 
mõju, kui kõik teised samuti ei toimi

3,7 = 68,2

Tavainimesed ei saa eriti midagi teha keskkonna kaitseks, kui 
tööstusettevõtted jätkavad saastamist

3,7 v>e 66,2

Keskkonnakaitse on eelkõige valitsuse ja spetsialistide, mitte 
üksikisikute ülesanne

2,7 v>e 32,5

Minusugusel inimesel on väga keeruline midagi teha keskkonna 
heaks

2,8 e>v 28,3

Keskkonna kaitsmine on eelkõige roheliste ülesanne 2,3 v>e 16,9

Keskkond on juba nii kahjustatud, et inimesed ei saa enam midagi 
ära teha

2,0 v>e 7,6

Eestlased

%

Mitte-eestlased 
%

Ma ei mõtle oma igapäevaelus üldse keskkonna 
peale

5,8 2,5

Ma ei taha oma igapäevaelu sättida keskkonnaga 
seotud nõuete järgi

2,1 1,1

Oma igapäevaelus ma ei saa tegutseda 
keskkonnasõbralikult

9,1 18,7

Kui see suurt tüli ei tee, siis ma püüan vahetevahel 
toimida keskkonnasõbralikult

50,1 55,5

Ma püüan enamasti toimida keskkonnasõbralikult, 
isegi kui see on suhteliselt kulukas või keeruline

32,9 22,3

Tabel 2     
KUIDAS TE ARVATE, KUIVÕRD MÕJUKAS ON ÜLDSE ÜKSIKINIMESTE 
KESKKONNASÕBRALIK TEGEVUS?

1 - ei ole üldse nõus 2 - pigem ei ole nõus 3 - ei oska öelda 4 - pigem nõus 5 - täiesti nõus

Üldine arusaam üksikisikute keskkonnasõbraliku tegevuse mõjukusest ei erine eestlas-
tel ja mitte-eestlastel. Silma torkab mitte-eestlaste suhteliselt enam väljendunud abitus 
ja skeptilisus üksikisiku võimaluste suhtes toimida keskkonnasäästlikult. Mitte-eestla-
sed omistavad ka oluliselt enam vastutust institutsioonidele.

Igapäevane keskkonnasäästlikkus: üldine orientatsioon
Kui inimestele anti valida rea üldiste seisukohtade vahel keskkonnasäästlikkuse rollist 
igapäevaelus, siis enamik vastanutest paigutas end mõõdukate keskkonnasõprade hul-
ka. Keskkonnaga seotud nõuete eitajad olid selges vähemuses (tabel 3).

Tabel 3
INIMESTEL ON ERINEVAD ARVAMUSED SELLE KOHTA, KUIDAS 
IGAPÄEVAELU ON SEOTUD KESKKONNA SÄÄSTMISE JA KAITSEGA. 
MIDA ARVATE TEIE? (valige üks variant)
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Gruppide võrdlemisel näeme, et mitte-eestlased tajuvad end suhteliselt abitumana 
(ma ei saa tegutseda…), eestlased on mõnevõrra enam valmis keskkonnasõbralikkuse 
nimel takistusi ületama.

Mis takistab inimesi toimimast keskkonnasõbralikult?
Ehkki enamikul inimestel on mingi arusaam teatud tegevusviisi keskkonnasõbralik-
kusest või -vaenulikkusest, ei tegutseta sageli sellele teadmisele vastavalt. Milliseid 
põhjendusi inimesed sellele toovad? Milliseid takistusi keskkonnasõbralikkusele 
inimesed tajuvad?  Me esitasime oma küsimustikus rea võimalikke põhjendusi, nii 
psühholoogilisi kui sotsiaalseid. Vastuste jaotus on toodud järgnevas tabelis.

Tabel 4

MIS TAKISTAB TEIE MEELEST EESTI ELANIKEL KÄITUMAST 
KESKKONNASÕBRALIKULT?

1 - ei ole üldse nõus 2 - pigem ei ole nõus 3 - raske öelda 4 - pigem nõus 5 - täiesti nõus

Peaaegu kaks kolmandikku vastanutest nõustusid sellega, et inimesed ei tea täpselt, 
mida peab tegema, et olla keskkonnasõbralik ning et inimesed ei näe sellest otsest kasu 
endale. Üle poole vastanutest pidas oluliseks põhjuseks inimeste vaesust ja keskkonna-
sõbralike toodete vähest valikut. Põhjendused, mis olid seotud keskkonnasõbraliku 
tegevuse keerukuse või kulukusega olid suhteliselt vähem levinud. Kui võrrelda 
gruppe, siis mitte-eestlased rõhutavad suhteliselt enam väliste tingimuste puudumist 
kui takistust, eestlaste puhul on enam väljendunud pragmaatilised argumendid ning 
üllatuslikult ka viide Eesti suhteliselt heale keskkonnaseisundile.

Keskmine Võrdlus Nõustujate % 
(4+5)

Inimesed ei tea täpselt, kuidas keskkonnasõbralikult toimida 3,5 e>v 63,7

Inimesed ei näe keskkonnasõbralikkuses otsest kasu endale 3,6 e>v 62,9

Enamik inimesi on liiga vaesed, et toimida keskkonnasõbralikult 3,4 = 52,5

Keskkonnasõbralike toodete ja teenuste valik on väike 3,4 = 50,5

Inimesed ei hooli keskkonnast 3,2 = 47,5

Meil puuduvad tingimused keskkonnasõbralikuks tegevuseks 3,2 v>e 44,3

Keskkonnasõbralik toimimine on ebamugav või liiga keeruline 3,0 e>v 38,5

Keskkonnasõbralikkus on liiga kulukas, see ei ole majanduslikult 
kasulik

3,1 e>v 36,1

Eestimaa keskkond on suhteliselt heas korras, me ei peagi eriti selle 
kaitsmiseks vaeva nägema

2,1 e>v 7,7
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Eestlased % Mitte-eestlased 
%

on tänapäeval tõsine probleem 82,9 78,5

on rohkem tuleviku probleem 10,0 16,7

ei ole tegelikult probleem 0,7 1,0

ei oska öelda 6,4 3,8

Keskmine Võrdlus Nõustujate % 
(4+5)

Eraldama oma kodusest prügist plastesemeid, paberit, klaasi ja patarei-
sid, kui nende kogumiseks on välja pandud spetsiaalsed konteinerid

4,3 e>v 87,3

Kasutama säästlikku kütust eluruumide kütmisel 4,2 = 86,1

Eelistama eestimaised tooteid 4,2 = 82,9

Kasutama keskkonnasõbralikke ehitus- ja viimistlusmaterjale 4,1 v>e 82,7

Toetama autovabade piirkondade loomist linnakeskustes 4,1 v>e 78,5

Ostma energiasäästlikumaid koduseadmeid, isegi kui nad on kallimad 3,9 v>e 69,9

Vähendama igapäevaseid jäätmeid 3,8 v>e 64,9

Tarbima vähem vett, et säästa ja kaitsta keskkonda 3,6 v>e 63,9

Loobuma ostmast selle firma tooteid, mis kahjustavad keskkonda 3,8 = 60,4

Liikuma linnas auto asemel bussiga või jalgsi, isegi kui see on eba-
mugavam

3,5 v>e 56,3

Osalema keskkonnakaitse üritustel 3,4 v>e 50,4

Tegema pikemaid sõite pigem rongiga kui bussi või autoga 3,4 v>e 46,2

Maksma spetsiaalset maksu, kui ma kindlalt tean, et seda kulutatakse 
looduse kaitsele 

3,1 v>e 42,1

Annetama raha keskkonnaorganisatsioonidele 3,0 v>e 34,8

Valmisolek keskkonnasäästlikeks toiminguteks
Tabel 5
KUIVÕRD VALMIS JA NÕUS OLETE TEIE ISE JÄRGNEVATEKS 
TEGEVUSVIISIDEKS?

1 - ei ole üldse 2 - pigem ei ole 3 - raske öelda 4 - pigem olen 5 - olen selleks täiesti valmis

Küsimuste põhjal moodustatud käitumiskavatsuse indeksi keskmistes väärtustes ilm-
nesid olulised erinevused: mitte-eestlased väljendavad enamat valmisolekut toimida 
keskkonnasõbralikult kui eestlased.

III. Keskkonnateadlikkus
Üldine mure keskkonna pärast
Enamus vastanutest tunnistab keskkonnaprobleemi tõsidust (tabel 6).

Tabel 6
MÕNED INIMESED TUNNEVAD MURET KESKKONNA PÄRAST. KUIDAS 
TE ARVATE, KAS SEE …
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Sama küsimuse on korduvalt esitatud ka Euroopa Ühenduse liikmesriikides korral-
datud Eurobaromeetri küsitlusel. Vastavad tulemused 1992. aastal olid 85, 11 ja 2 % 
ning 1995. aastal 82, 14 ja 2 %. Näeme, et Eesti elanike vastuste jaotus on võrreldav 
üleeuroopalise jaotusega.

Huvi keskkonnaküsimuste vastu
Mõõdukas huvi keskkonnaküsimuste vastu on omane enamikule vastanutest (tabel 7).

Tabel 7
INIMESTEL ON ERINEVAD SUHTUMISED
KESKKONNAPROBLEEMIDESSE. MILLINE VÄIDE ISELOOMUSTAB TEID 
KÕIGE PAREMINI? (valige üks)

Võrreldes erinevaid gruppe näeme, et mitte-eestlastel on enam väljendunud abstrakt-
ne keskkonnahuvi, samas kui eestlaste seas on enam neid, kes püüavad oma tegevuses 
keskkonnaga rohkem arvestada, aga ka neid, kelle jaoks on muud eluvaldkonnad 
olulisemad.

Üldised arusaamad inimese-keskkonna suhetest on esitatud järgmistes tabelites.
Tabel 8
KUIVÕRD TE NÕUSTUTE JÄRGMISTE SEISUKOHTADEGA?

1 - ei ole üldse nõus 2 - pigem ei ole nõus 3 - ei oska öelda 4 - pigem nõus 5 - täiesti nõus

Võrdluseks: väitega “majanduse areng on tähtsam kui looduse kaitse” nõustus 1994. 
aasta küsitluses (Kaasik jt 1996) 23% vastanutest.

Keskmine Võrdlus Nõustujate % 
(4+5)

Keskkonna kaitsmine on eelkõige meie moraalne kohustus 4,2 v>e 85,9

Elu kvaliteet on tähtsam kui raha või rikkus 4,2 = 83.2

Keskkonna kaitsmine on eelkõige meie ellujäämise küsimus 4,2 = 83,0

Loodusrikkusi peaks kasutama kõigi inimeste põhiliste vajaduste rahulda-
miseks, mitte rikkuse kogumiseks

4,0 e>v 79,1

Tänapäeval toodetakse palju mõttetuid asju 4,2 = 78,3

Kokkuhoidlik elu ei ole täisväärtuslik 3,0 v>e 33,6

Selle asemel et muretseda keskkonna pärast, peaksime rohkem hoolt kand-
ma vaeste ja töötute eest

2,9 = 24,2

Majanduse areng on tähtsam kui looduse kaitse 2,2 = 9,5

       

Eestlased

%

Mitte-eestla-
sed %

Keskkonnaküsimused mind ei huvita 1,3 0,7

Tunnen keskkonnaküsimuste vastu veidi huvi, aga 
muud asjad on praegu minu elus tähtsamad

51,7 40,8

Keskkonnaküsimused on minu jaoks olulised ning ma 
tahaksin keskkonna heaks midagi teha

34,2 51,2

Keskkonnaküsimused on minu jaoks väga olulised. 
Arvestan nendega oma kõigis eluvaldkondades

12,9 7,3
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Keskmine Võrdlus Nõustujate % 
(4+5)

Taimedel ja loomadel on samasugune õigus olemas olla kui inimestel 4,6 v>e 95,1

Inimeste tegevusel on sageli looduse jaoks ohtlikud tagajärjed 4,3 = 91,3

Looduse tasakaal on väga õrn ja kergesti rikutav 4,2 = 83,2

Inimkond käib loodusega väga halvasti ümber 4,1 v>e 81,9

Kui inimkond endist viisi jätkab, jõuame varsti suure ökoloogilise katast-
roofini

4,3 v>e 81,8

Inimene on määratud looduse üle valitsema 2,2 e>v 14,8

Inimkonda ähvardavad keskkondlikud ohud on liialdatud 2,3 = 12,9

Inimestel on õigus loodust oma vajaduste järgi muuta 2,1 e>v 10,3

Looduse tasakaal on piisavalt tugev, et tulla toime tänapäeva tööstusühis-
konna mõjudega

2,2 = 7,2

Tabel 9
ISEGI KÕIK ASJATUNDJAD EI OLE ÜHEL NÕUL SELLES, KUI TÕSISELT 
INIMTEGEVUS LOODUST OHUSTAB JA KAS SEETÕTTU PEAKS 
MIDAGI ETTE VÕTMA. KUIVÕRD TEIE NÕUSTUTE JÄRGMISTE 
SEISUKOHTADEGA?

1 - ei ole üldse nõus 2 - pigem ei ole nõus 3 - ei oska öelda 4 - pigem nõus 5 - täiesti nõus

 

Näeme, et looduskesksed arusaamad on vastanute seas tunduvas ülekaalus, võrreldes 
inimkesksete arusaamadega. Gruppidevaheliste erinevuste korral torkab silma, et mit-
te-eestlased väljendavad enam looduskeskseid vaateid ning eestlased on enam nõus 
inimkesksete väidetega.

IV Loodusesuhe
Eestlased on oma elupaiga ja töö iseloomu tõttu loodusega enam seotud kui mitte-
eestlased: nad elavad sagedamini maal ja väikelinnades, nad on sagedamini maa- või 
metsaomanikud ning kasvatavad sagedamini kodus aiasaadusi või peavad põllumajan-
dusloomi. Ent vaba aja harrastuste seos loodusega (lemmikloomade omamine, vaba 
aja tegevused looduses) on eestlastel ja mitte-eestlastel enam-vähem ühesugune.

Üldine loodusehuvi
Kui inimestele anti valida rea üldist loodusehuvi iseloomustavate väidete vahel, siis 
enamik paigutas end mõõdukate loodusehuviliste gruppi. Täielikku huvi puudumist 
looduse vastu tunnistas alla 1% vastanutest (tabel 10).
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Tabel 10
LOODUS VÕIB INIMESTE ELUS OLLA ERINEVA TÄHTSUSEGA.
MILLINE JÄRGNEVATEST VÄIDETEST KÄIB KÕIGE ENAM TEIE KOHTA?

(valige ainult üks variant)

Nagu keskkonnaprobleemide puhulgi (vrd tabel 7) ilmneb, et mitte-eestlastele on 
enam omane abstraktne ja kavatsuslik loodusehuvi, eestlased püüavad aga oma loodu-
sehuvi enam realiseerida praktiliselt. Samas peab suhteliselt enam eestlasi loodust üsna 
kõrvaliseks nähtuseks oma elus.

Loodusega seotud tunded
Esitasime oma küsimustikus rea küsimusi looduse ja keskkonnaga seotud tunnete 
kohta (tabel 11).

Tabel 11
LOODUSKESKKOND VÕIB OLLA SEOTUD ERINEVATE TUNNETEGA.
PALUN MÄRKIGE, KUIVÕRD ON JÄRGMISED TUNDED TEILE OMASED

1 - ei ole üldse omane 2 - pigem ei ole omane 3 - raske öelda 4 - üldiselt omane 5 
- täiesti omane

Kõik

%

Eestlased 

%

Mitte-eestla-
sed %

Loodus mind ei huvita 0,5 0,6 0,4

Loodus pakub mulle teatud huvi, aga ta on minu elus 
muude probleemidega võrreldes üsna kõrvaline asi.

26,5 29,8 18,9

Pean ennast loodusearmastajaks ja tahaksin, et mul 
oleks rohkem võimalusi loodusega kokkupuuteks

57,7 52,9 69,1

Loodus pakub mulle suurt huvi, püüan loodust sügava-
malt mõista ja tunnetada

15,2 16,7 11,6

               

Keskmine Võrdlus Nõustujate % 
(4+5)

Mind ärritab, kui ma näen looduse reostamist 4,4 v>e 90,9

Loodus tekitab minus sageli imetlustunnet 4,3 v>e 88,7

Ma saan väga vihaseks, kui näen loomade julma kohtlemist 4,3 v>e 85,9

Ma leian loodusest hingelist tasakaalu 4,0 v>e 76,9

Vahel mind kurvastab, kui linnas raiutakse maha põlispuid, et 
teha ruumi teedele või hoonetele

3,9 v>e 71,1

Kui ma olen õnnetu, leian ma vahel looduses lohutust 3,8 = 69,0

Ma tunnen ühtekuuluvust taimede ja loomadega 3,3 v>e 47,0

Ma tunnen end abituna, kuna ei saa midagi teha keskkonna 
heaks

3,4 v>e 45,4

Ma tunnen end süüdi keskkonna saastamise pärast 2,9 v>e 30,0

Looduses olles tunnen tavaliselt igavust 1,6 e>v 5,0
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Eestlased

%

Mitte-eestla-
sed %

Kõik

%

Loodus on püha, sest see on Jumala loodud 19,1 37,9 24,6

Loodus on iseenesest hingestatud ja püha 59,3 53,9 57,8

Loodus on oluline, ent ta ei ole hingestatud või 
püha

21,6 8,2 17,6

Üle 3/4 vastanutest märgib, et loodus on nende jaoks seotud positiivsete emotsiooni-
dega ning looduse halb kohtlemine tekitab neis negatiivseid tundeid. Kõigi küsimuste 
puhul täheldasid mitte-eestlased oluliselt tugevamaid tundeid (välja arvatud küsimus 
looduses tuntava igavuse kohta, mis üllatuslikult oli enam omane eestlastele).

Looduse pühadus ja hingestatus
Lõpuks vaatleme inimeste arusaamu selle kohta, kuivõrd on loodus hingestatud või 
püha.

Tabel 12
MILLINE JÄRGNEVATEST VÄIDETEST VASTAB KÕIGE ENAM TEIE 
ARUSAAMADELE?

Gruppide võrdlemisel näeme, et suhteliselt enam mitte-eestlasi seostab looduse püha-
dust Jumalaga, seevastu looduse hingestatust eitavate inimeste seas on enam eestlasi.

Kokkuvõtteks
Meie küsitluse tulemused ei võimalda väita, et eestlased oleksid keskeltläbi keskkon-
nasõbralikumad kui Eestis elavad mitte-eestlased. Vastuste üldise mustri võrdlemisel 
ilmnes mitmeid erinevusi eestlaste ja mitte-eestlaste loodussuhtes ja keskkonnasõbra-
likkuses.

Eestlaste elulaad on keskmiselt looduslähedasem, paljuski tingituna sellest, et tun-
duvalt enam eestlasi elab maal ja väikelinnades. Ent kui kõrvaldada elupaiga mõju, 
siis ei ilmnenud erinevust eestlaste ja mitte-eestlaste igapäevase keskkonnasõbraliku 
tegevuse sageduses. Eestlased usuvad enam üksikisiku keskkonnasõbraliku toimimise 
mõttekusse ja efektiivsusesse ning on orienteeritud toimima keskkonnasõbralikult 
ka väliste takistuste kiuste. Eestlastele on enam omane pragmaatiline ja ratsionaalne 
suhtumine loodusesse, nad käsitavad loodust inimesekeskselt, eelkõige kui ressurssi 
inimeste vajaduste rahuldamiseks. Keskkonnaprobleemidesse suhtuvad nad sageda-
mini tehnoloogilise optimismi seisukohast ning väljendavad sagedamini inimkeskseid 
vaateid inimese-looduse suhete osas. 

Mitte-eestlasi iseloomustab emotsionaalsem loodusesuhe, nad väljendavad enam 
ühtekuuluvust loodusega. Nende arusaamad loodusest ja inimese–keskkonna suhetest 
on vähem pragmaatilised ja enam looduskesksed ning idealistlikud, loodust seostavad 
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nad oluliselt enam Jumala ja hingestatusega. Võrreldes eestlastega on nad skeptilise-
mad üksikisiku keskkonnasõbraliku tegevuse võimalikkuse ja tulemuslikkuse suhtes 
ning tunnevad end selles suhtes abitumana. Keskkonnasõbraliku tegevuse takistustena 
näevad nad suhteliselt enam väliste tingimuste puudumist, ehkki samas on subjektiiv-
selt enam valmis keskkonnasäästlikeks toiminguteks. Enamik mitte-eestlasi on linla-
sed, nende loodusesuhe on abstraktsem, enam kultuuri poolt vahendatud. 

Piltlikult öeldes – eestlaste seos loodusega tundub olevat rohkem läbi kaalutleva 
mõistuse, mitte-eestlaste seos loodusega on eelkõige läbi südame. Või teiste sõnadega: 
eestlaste keskkonnasõbralikkus on maalähedasem, konkreetsem ja praktilisem, mitte-
eestlaste keskkonnasõbralikkus on suhteliselt abstraktsem ja idealistlikum. 

Skemaatiliselt võiks seda kujutada nii:

Keskkonnasõbralikkus

Hoiakuline Käitumuslik

ratsionaalne emotsionaalne reaalne subjektiivne taotlus

pragmaatiline moraalne keskkonnamõju (käitumiskavatsus)

e>v v>e e>v v>e

Tervikuna lubab esitatud andmestik väita, et tänapäeva eestlased ei ole oluliselt loo-
dusesõbralikumad või keskkonnateadlikumad kui teised Eestis elavad rahvad, nad on 
erinevad.

Kirjandus

Kaasik, T., Peterson, K. & Kaldaru, H. 1996. Inimene ja keskkond. Muutused Eesti 
keskkonnateadvuses 1983–1994. Tallinn: Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna 
keskus.
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90 ökomärgis, ecolabel, экологический знак, Umweltzeichen (n) – teatud keskkonnanõue-
tele vastava toote (ka selle pakendi) või teenuse tähis. Ö-e kasutamisõiguse võib sätestada 
rahvusvaheline institutsioon, riik või valitsusväline organisatsioon. Eesti ö-e põhisümbol on 
rahvuslind suitsupääsuke, see märgis kehtestati 1997. a-l. Esimese kohaliku ökomärgisena 
Eestis rakendati 1995. a-l Hiiumaa Roheline Märk, mis omistatakse sätestatud reegleid täit-
vatele Hiiumaa turiste teenindavatele asutustele (Annist jt 2000, 67). Ökomärgist vt lähemalt 
8. peatükis.
91 Puhastusvahendid, paberitooted, ehituskeemia, ehitusdetailid, ehitustööriistad; aiatööriis-
tad ja -masinad, väetised; kontoritarbed ja -masinad; koduelektroonika ja -masinad; tekstiili-
tooted, jalanõud, patareid; mööbel; hotellid ja majutusettevõtted.

7.2 EESTIS TEGUTSEVATE ETTEVÕTETE VALMISOLEKUST    
 ÖKOMÄRGISTADA OMA TOOTEID/TEENUSEID 
 KÜLLIKI TAFEL, ANDRES VIIA

Laiapõhjalist uuringut Eestis tegutsevate ettevõtete keskkonnasõbralikkuse kohta 
läbi viidud ei ole. Alljärgnevalt tutvustatakse selleteemalist pilootuuringut, täpsemalt 
uuringut ettevõtete valmisoleku kohta ökomärgistada oma tooteid/teenuseid mitmeid 
valdkondi hõlmava ökomärgisega90. Pilootuuring viidi läbi 2002. aasta kevadel ja 
see oli suunatud Eestis tegutsevate ettevõtete direktoritele/turundusdirektoritele. 
Ettevõtted valiti lähtuvalt valdkondadest, milles ökomärki välja antakse91, mu-
gandades neid Eesti oludele. Eemale jäid sellised valdkonnad, kus Eestis tootmine 
puudub (kodumasinad ja -elektroonika, kontori- ja ehitusmasinad), samuti patareid. 
Pilootuuringus osales kokku 32 ettevõtet, hõlmates niimoodi enamiku valdkondadest, 
kus ökomärki oleks võimalik rakendada. Arvuliselt ei jagune ettevõtted valdkondade 
vahel võrdselt. Põhjuseks on asjaolu, et vastavates valdkondades tegutsevate ettevõtete 
arv on Eestis väga erinev (kaks paberitootjat versus sadakond hotelli), mis tähendab, et 
ettevõtted ei saagi valdkondade vahel võrdselt esindatud olla. Lisaks tuleb arvestada ka 
sellega, et küsitluse tegemine langes perioodi, mil Eesti sai majutusettevõtteid hindava 
ökomärgiskeemi “Roheline Võti” liikmeks ja alustati esimese pilootprojektiga, mis 
tingis antud ettevõtete suurema teadlikkuse ja aktiivsuse.

Küsitletud 32 ettevõttest tegutsesid kümme ainult koduturul; eksporditi põhiliselt 
Skandinaaviamaadesse (peamiselt Soome), samuti Lätti ja Leetu.

Esmalt uuriti, kuivõrd on keskkonna aspekt ettevõtete tootmisse/teenuse pakkumisse 
integreeritud, täpsemalt, kuivõrd on ettevõtted püüdnud kujundada endile keskkon-
nasõbralikku mainet.
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 Allikas: Eestis tegutsevate ettevõtete valmisolekust ökomärgistada oma tooteid/
teenuseid. Pilootuuring, 2002

Joonis 1. Firma on püüdnud endale kujundada keskkonnasõbralikku mainet

Küsitletud firmad jagunevad antud küsimuses täpselt pooleks. 50% firmadest on 
reklaaminud end mõnest küljest keskkonnasõbralikuna või püüab endale kujunda-
da keskkonna suhtes positiivselt meelestatud ettevõtte imagot, 50% mitte. Esimesel 
juhul on ettevõtjate sõnul tähtsal kohal keskkonnasõbralikud sisendid või on 
juurutamisel/juurutatud keskkonnajuhtimissüsteem92. Teise poole firmajuhtide sõnul 
oleks keskkonnasõbralikkuse rõhutamine nende tegevusvaldkonnas tavapäratu (nii 
väitsid mitmed rõivatootjad), osa ettevõtteid pole seda otstarbekaks pidanud, sest nad 
ei ole arvestanud keskkonnasõbralikkust müügiargumendina.

Järgnevalt uuriti, kas ettevõtted näevad ökomärki keskkonnasõbralikkuse väljenda-
mise vormina. Kõigepealt selgitati välja, kuivõrd ökomärgiteadlikud on ettevõtted 
– kas ja milliseid märke teatakse ning seejärel küsiti, kas ettevõtte tootele/teenusele 
on ökomärki taotletud.

91 Keskkonnajuhtimissüsteem on organisatsiooni üldise juhtimissüsteemi osa, mis sisaldab 
organisatsioonilist struktuuri ja kavandamistoiminguid, organisatsiooni eri juhtimistasandite 
kohustusi, tavasid ja protseduure keskkonnapoliitika väljatöötamiseks, realiseerimiseks, tule-
muslikkuse saavutamiseks, vajadusel taasläbiviimiseks ning järgimiseks. Sellisteks on rahvus-
vahelised ISO 14 000 keskkonnaseeria standardid, samuti EMAS (Eco-management and Audit 
Scheme) (Kiili 2000, 129; Desription 2000, 1).
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Allikas: Eestis tegutsevate ettevõtete valmisolekust ökomärgistada oma tooteid/
teenuseid. Pilootuuring, 2002

Joonis 2. Ettevõtete ökomärgiteadlikkus

Allikas: Eestis tegutsevate ettevõtete valmisolekust ökomärgistada oma tooteid/
teenuseid. Pilootuuring, 2002

Joonis 3. Ökomärgi olemasolu ettevõtte toodetel/teenustel

Vastavalt joonisele 2 nimetati kõige rohkem Põhjamaade luigemärki ja Euroopa Liidu 
lillekest. 19 protsendil vastanutest aga ökomärgialane teadlikkus puudus. 



124 Keskkonnaeetika rakendamise näiteid

Pilootuuringu põhjal võib väita, et Eestis on kaks ettevõtet, kelle tooted on ökomärgis-
tatud (jooniselt 3 – 6%). Kõige enam on neid ettevõtteid, kes väidavad, et soovivad 
taotleda ökomärki pikemas perspektiivis. Uuring näitas, et lähitulevikus ei kavatse 
ükski firma oma tootele/teenusele paljusid valdkondi hõlmavat ökomärki (hotellide 
Rohelise Võtme skeemiga ühinemine selle alla ei kuulu) taotleda (seetõttu ei kajastu 
ka jooniselt). 28% vastajatest arvas, et nad ei kavatse ökomärki taotlema hakata. 

Järgnevalt vaadeldi, millisel turul (kas eksport- või koduturul) võiks ökomärgist 
tootel/teenusel ettevõtte jaoks tulu tõusta. 

Allikas: Eestis tegutsevate ettevõtete valmisolekust ökomärgistada oma tooteid/
teenuseid. Pilootuuring, 2002

Joonis 4. Millisel turul oleks ökomärk konkurentsieeliseks

38% ettevõtete arvates oleks ökomärk konkurentsieeliseks, kui nad lähevad oma 
kaubaga välisturule. 31% arvas, et ökomärk on vahendiks, mille abil konkurentidest 
eristuda nii kodu- kui ka välisturul. 13% arvas, et ökomärk ei anna mingit konku-
rentsieelist. Põhjustena, miks ökomärk oleks konkurentsieelis, toodi, et keskkonna-
sõbralikkus kasvab nii meil kui mujal ja vastav nõue võidakse tulevikus sisse viia 
riigihankesse. 

Küsides, kuidas kujundada ökomärgiga konkurentsieelist, saab uuringu põhjal välja 
tuua järgmist. Üldiselt leitakse, et ökomärgi kasutamine eeldab eelnevat ökomärgi 
turulolekut. Samuti arvatakse, et ökomärk toimiks paremini sellistes valdkondades, 
kus tarbijad mõistavad antud valdkonna keskkonnamõjusid vahetult, nagu näiteks 
keemiatööstuses. Probleemsemad tunduvad valdkonnad, kus keskkonnasaastamine 
nii nähtav ei ole; näiteks ei kujutata ette, et ökoseelik kui müügiartikkel võiks müüki 
toetada. Samas saaks ökomärk müügiargumendiks olla, kui seda kasutatakse koostöös 
kauplustega.
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Kuigi enamjaolt on ettevõtted ökomärgi kasutamise suhtes kahtleval seisukohal, siis 
näiteks ühe hotelli turundusjuht leidis, et sellele saaks üles ehitada kogu oma toote 
(antud juhul hotelli) tutvustuse. Hotellinduse valdkonnas leiti, et ökomärki võiks 
müüa kui elutervet tulevikku. Samuti märgiti, et ökomärgi juurutamine ei pruugiks 
tingimata olla komplitseeritud, kuna eestlane läheb uute asjadega kergesti kaasa. 
Eelduseks on muidugi, et oleks tekitatud vastav vajadus, et tarbija hakkaks otsima 
ökomärgiga tooteid/teenuseid. Märgiti, et inimese vajadust saab tekitada eelkõige 
laialdast reklaami kasutades. Päris mitmed vastajad leidsid, et ökomärgistatud tooteid/
teenuseid võiks pakkuda kui nišitooteid ja -teenuseid, mis oleksid  suunatud teadliku-
male ja haritumale tarbijale. Samas leidis aga näiteks üks küsitletud tegevdirektor, et ei 
ole mingit vahet, millele koer (tarbija) dresseeritakse reageerima. 

Parafraseerides eelpool nimetatud vastajat, küsiti järgnevalt, millise – kas kodumaise 
või välismaise – ökomärgiskeemi peale ettevõtete arvates “peaksid koerad (s.t tarbijad) 
saba hakkama liputama”.

Allikas: Eestis tegutsevate ettevõtete valmisolekust ökomärgistada oma tooteid/
teenuseid. Pilootuuring, 2002

Joonis 5. Milline ökomärgiskeem peaks Eestis olema

Üle poole vastanutest (56%) leidis, et Eesti peaks liituma mõne olemasoleva välismai-
se skeemiga, 28% arvas, et kasutada võiks mõlemaid ja 10% arvas, et Eestil oleks vaja 
oma skeemi. Välismaise skeemi kasuks öeldi, et rahvusvaheline tunnustus oleks ühtlasi 
ka kodus mõjukam. Samuti võrreldi Eesti oma ökomärgiskeemi rakendamist jalgratta 
leiutamisega, mistõttu oma skeem oleks raha raiskamine. Olenevalt Eesti käitumisest 
tegutseksid ettevõtjad järgmiselt, s.t ühineksid kas:
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Allikas: Eestis tegutsevate ettevõtete valmisolekust ökomärgistada oma tooteid/
teenuseid. Pilootuuring, 2002

Joonis 6. Ökomärgiskeemi valik (Eesti võtab kasutusele oma rahvusliku skeemi / 
ühineb välismaisega / paralleelselt nii kodu kui ka välismaine skeem) 

Kõige suurem protsent vastajatest eelistaks välismaist ökomärgiskeemi, sellele järgneb 
variant, mille järgi ettevõtted sooviksid ühineda mõlemaga. Samas märgiti, et ette-
võtte käitumist mõjutab see, kuivõrd tugevaks üks või teine märk kujuneb. Arvati, 
et meie ametnike pädevuse juures ei pruugi Eesti oma ökomärk olla samaväärne 
Euroopa riikide ökomärgiskeemidega.

Põhjustena, miks ettevõte ei taotleks oma toodetele/teenustele ökomärki, märgiti eel-
kõige tarbijate madalat nõudlust antud toodetele/teenustele; seejärel, et ökomärgi taotle-
mine on kallis ning keerukas. Kuivõrd oleksid Eesti tarbijad ettevõtete hinnangul valmis 
ökomärgistatud toodete/teenuste eest rohkem maksma, käsitleb järgmine joonis.

Allikas: Eestis tegutsevate ettevõtete valmisolekust ökomärgistada oma tooteid/
teenuseid. Pilootuuring, 2002

Joonis 7. Eesti tarbija valmidus maksta ökomärgistatud toodete eest 
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Ettevõtete arvates võib Eesti turgu hinnata kui paljuski hinnast sõltuvat. 38% arvas, et 
Eesti tarbija on nõus maksma ainult tavahinda. Samas, kuigi ökomärgistatud toodete 
nõudlust peeti madalaks, leidis 59% firma/turundusjuhtidest, et tarbija on siiski nõus 
maksma ka rohkem: 53% arvas, et see osa, mis eestimaalane on nõus enam maksma, 
on kuni 10%, ja 6% vastajatest leidis, et tarbija on nõus ka 10–20% rohkem maksma, 
et saada ökomärgistatud toode. 

Järgnevalt vaadeldi, kuivõrd peaks ettevõte pingutama, et oma toode/teenus ökomärgista-
tud saada: kas tuleks teha suuri investeeringuid või ainult mõningaid ümberkorraldusi.

Allikas: Eestis tegutsevate ettevõtete valmisolekust ökomärgistada oma tooteid/
teenuseid. Pilootuuring, 2002

Joonis 8. Muudatuste suurus ettevõtte jaoks seoses ökomärgi taotlemisega

Antud jooniselt järeldub, et enam kui pooled ettevõtetest (53%) peaksid tegema vaid 
mõningaid ümberkorraldusi tootmisliinides või teenuse pakkumise viisides. Suurte 
investeeringute vajadust nentis 25% vastanutest.

Siiski ei saaks antud joonisest otseselt järeldada, et ettevõtte tootmisprotsessid või 
teenuse pakkumise viisid on nii keskkonnasõbralikud. Võib eeldada, et ettevõtted on 
ennast selles osas üle hinnanud, arvestades, et ökomärgi vääriliseks tunnistatakse tege-
likult vaid 5–30% turul olevatest toodetest/teenustest. Lisaks annavad pilootuuringus 
ettevõtete poolt kirjutatud märkused alust väiteks, et ettevõtted on ökomärgist suhte-
liselt vähe teadlikud. Kõige ilmekamalt esindab seda järgmine tsitaat: “Kodu ökomärk 
tähendab, et kaup on eestimaine, aga välismaine ökomärk tähendab, et kaup vastab 
euronõuetele.” Tsiteeritud vastaja oli sealjuures nende hulgas, kes leidsid, et ökomärgi 
saamiseks tuleb teha vaid mõningaid ümberkorraldusi. Teisalt leidsid ka ettevõtted ise, 
et nende ökomärgialane teadlikkus ei ole piisav, arvates siiski, et ökomärk võiks edasist 
mõtlemisainet ettevõtte toodete/teenuste arendamise juures pakkuda. 

Kirjandus
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7.3 EESTLASTE SUHTUMISEST KESKKONDA
 GEORG TAMM

Hiiumaal 1999. aastal toimunud keskkonnateadvuse-alases küsitluses kasutasime 
mõtteviiside erinevuse kirjeldamiseks eelpool toodud Eckersley (1992) keskkonna-
poliitika voolude tüpoloogiat. Mõnevõrra oli eeskujuks ka samast teooriast lähtuv 
Grendstadi ja Wollebaeki poolt 1998. aastal Norras tehtud küsitlus. Küsimustikust 
jäeti paraku välja ökofeminismi idee, kuna ettevalmistavate arutelude käigus leiti, et 
see mõtteviis on hetkel eesti oludes veel liiga vähe tuntud ja liiga paljude “oletuslike” 
valikute pakkumine teeb ankeedi asjatult keeruliseks. Samas lisasime loodust kui rah-
vuslikku kultuuripärandit kirjeldava dimensiooni. Küsimustiku valiidsust – kas kõik 
inimesed saavad küsimustest ühtmoodi aru – üritasin hiljem (jaanuaris 2001) kont-
rollida ka 20 intervjuus keskkonnaametnike, ettevõtjate ja omavalitsustöötajatega. 
Ootuspäraselt suutsid kõik intervjueeritavad esitatud seisukohti adekvaatselt seletada 
ja üksteisest eristada.

Uurimistööga seotud esmane ülesanne oli kontrollida, kui palju ja milliseid erinevaid 
keskkonnaeetilisi seisukohti üldse õnnestub niisuguste küsimustega statistiliselt olu-
lisel määral eristada – saada teada, kas ja kuidas “tavaliste eestlaste” mõtlemisloogika 
mahub niisuguse teooria raamidesse. Täiendav eesmärk oli võimaluse korral vaadata, 
kas erinevate mõtteviiside toetamine jagab inimesed ka mingiteks iseloomulikeks 
gruppideks – kas näiteks teatav vanus, haridus või töö iseloom võivad mõjutada erine-
vate argumentide eelistamist.

Eraldi võetud väidetest-argumentidest nõustusid vastajad kõige üksmeelsemalt vaja-
dusega kaitsta loodust inimese tervise ja elukeskkonna pärast (küsimus nr 238, 
väga oluliseks pidas seda põhjust 82,8%), kuna tehiskeskkonnas on elu oluliselt 
halvem (nr 235, sellega nõustus täiesti 77,3%), säästa loodust ja elukeskkonda tu-
levastele põlvkondadele (nr 239; väga oluline 72,8% arvates), sest meil ei ole õigust 
looduse olemise üle ise otsustada (nr 236; sellega nõustus täiesti 72,6% vastajatest). 



129Keskkonnasõbralikkus sotsioloogiliste uuringute põhjal

Seega võib öelda, et Hiiumaa elanike jaoks on keskkonnakaitse ja loodusega suhtle-
mise juures kõige mõistetavamaks argumendiks või juhtmõtteks nn heaoluökoloogia 
– kõige suurem osa inimesi muretseb eelkõige oma tervise ja meeldiva elukesk-
konna, mitte niivõrd loodusega seotud idealistlike põhimõtete või rahalise kasu 
pärast (niisuguste argumentide toetus jäi alla 70%). Populaarsuselt järgmiseks jäid 
tinglikult rahvuskultuuriliseks ökoloogiaks tituleeritud argumendid: maastike ilu nauti-
mine (nr 241; 66,8% pidas väga oluliseks), rahvusliku rikkuse hoidmine (nr 246; väga 
oluline 61,8%) ja altruistlik – kõigile olenditele eluvõimaluste säilitamine (nr 243; 
66,3% väga oluline). Kõige vähem radikaalset toetust avaldati utilitaristlikele-majan-
duslikele mõtteviisidele looduse suhtes: looduse kasutamisele lihtsalt inimvajaduste 
rahuldamiseks (nr 231; täiesti nõus 12,9%) või intensiivseks majanduse arendamiseks 
(nr 232; täiesti nõus 39,4%).

Grendstadti ja Wollebaeki uurimus Norras kasutas iga eeldatava mõtteviisi testimi-
seks mitut erinevalt sõnastatud seisukohta (näiteks heaoluökoloogilist mõtlemist 
pidid korraga kinnitama väited, et loodus on inimeste tervise ja sotsiaalse keskkonna 
kvaliteedi jaoks oluline ning et loodusest tuleb hoolida niivõrd, kui see tuleb kasuks 
inimese huvidele ja vajadustele). Samas võeti neid väiteid n-ö automaatselt kokku-
kuuluvatena – kui need on ankeeti kirjutatud ühe kindla mõtteviisi kirjeldamiseks, siis 
tuleb ka nendega ühekaupa nõustumist tõlgendada toetusena “etteantud raamides”. 
Kuigi tegelikkuses on võimalik olukord, kus inimesed “panevad üksikuid seisukohti 
kokku terviklikumaks mõtteviisiks” hoopis teistsuguse loogika järgi, kui aluseks võe-
tud teooria ette annab. Seda vastajate enda loogikat võimaldab mingil määral tabada 
statistiline faktoranalüüs – millised väited esinevad tavaliselt korrelatsioonis (moodus-
tavad ühtse faktori) ja millised üksteist välistavad. Antud juhul oligi nii, et analüüsi 
tulemus ei kattunud täielikult küsimuste aluseks oleva tüpoloogiaga ja küsimustik 
ise toimis üksikute mõtteviiside eristamise kõrval veel justkui “ühe suure skaalana” 
(faktoranalüüsi ühtse skaala sisemise reliaabluse konstant α = ,805, ületades tunduvalt 
aluseks võetud Grendstadi ja Wollebaeki versiooni α = ,69)93, millest võib lihtsustades 
järeldada, et erinevad valikud näitavad pigem võimalikke positsioone mingisuguses 
üldisemas loodusesse suhtumise küsimuses (alusteooria kohaselt näiteks inimkeskses/
looduskeskses suhtumises), mitte aga täiesti iseseisvaid mõtteviise. Järgnevalt on ära 
toodud tinglike nimetustega faktorite lühikirjeldused.

• Loodus kultuuripärandina (normatiivne ökoloogia). Loodus on meie rahvus-
lik rikkus ja uhkus, iseenesest kaitsmisväärne; olulise tähtsusega teadusele; annab 
inimesele võimaluse nautida ilusaid maastikke. Peame hoidma kõike elusat ja 
austama loomade õigusi.

• Ühtekuuluvus, süvaökoloogia. Inimesed peavad ennast rohkem harima, et 
mõista oma ühtekuuluvust looduse ja kõige elavaga.

93 skaalade sisemise konsistentsuse – reliaabluse näitajana kasutatakse Cronbachi Alfat. Kui α 
väärtus jääb alla 0,6 siis on vastuste hajuvus liiga suur ja antud küsimusi ei saa käsitleda ühe 
tervikliku skaalana.
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• Heaoluökoloogia. Me peame hoidma loodust kui tervislikku elukeskkonda, 
kuna elu tehiskeskkonnas ei ole nii hea. Peame seda säilitama ka oma lastele, 
kuna me pole seda ise loonud ega oma ka õigust selle üle otsustada.

• Utilitaristlik ökoloogia. Loodus on väärtuslik peamiselt ressursina ja me peame 
seda efektiivselt kasutama oma majanduse arendamiseks.

Ilmselt põhjustas suurema erinevuse alusteooria loogikast ka looduse kui rahvusliku 
kultuuripärandiga seotud väidete kasutamine. Samas on selle dimensiooniga seotud 
faktor kõige olulisem ja ilmselt iseloomustab hästi eestlastele (hiidlastele?) omast 
loodusesse suhtumist. Sisuliselt eristab küsimustik antud valimi puhul põhiliselt 
utilitaristlikku keskkonnakaitse ideoloogiat ülejäänutest: lisaks kõrgele sisemisele 
reliaablusele on teised faktorid peale utilitaristliku omavahel küllaltki seotud (kor-
relatsiooni tugevus 0,5–0,6; olulisus ,000). Teistest küsitlusega uuritud näitajatest 
seostub utilitarism ühtlasi väiksema huviga looduse vastu, looduse (metsa) utilitarist-
like väärtuste suurema tähtsustamisega, väiksema murega inimkonna loodusthävitava 
tegevuse pärast ja inimese kui looduse valitseja tunnustamisega. Utilitarismi pooldajad 
on pigem keskealised kui väga noored või vanad inimesed, pigem kõrgema hariduse-
ga, tõenäoliselt ei pea ennast põlishiidlasteks ega seosta oma laste tulevikku tingimata 
Hiiumaa või Eestiga ning suurema tõenäosusega elavad 3–5- korruselistes majades. 
Samas võib üldistatult öelda, et utilitaristlik loodussuhe on Hiiumaal tervikuna üsna 
vähe levinud.

Seosed loodushuvi, inimtegevuse piiramise vajaduse ja positiivsete väärtuste tunne-
tamisega looduses võimaldavad mingil määral ka teisi mõtteviise omavahel järjestada 
“rohkem või vähem loodussõbralikeks” – siis ühelt poolt süva- ja heaoluökoloogia kui 
kõige “rohelisemad” ja teisalt utilitarism kui kõige “looduskaugem”, ning vahepealne 
“kultuuriliselt korrektne” variant Siiski eristub teistest kõige selgemini utilitaristlik 
suund ja ülejäänute järjestamine on pisut vaieldav. Lahtiseks jääb küsimus, kuivõrd 
etteantud sõnastused peegeldasid hiidlaste olemasolevaid mõttekonstruktsioone ehk 
“subjektiivseid teooriaid” inimese ja looduse suhete kohta – sellele vastamine eeldab 
edasist kvalitatiivsemat uurimistööd. Pigem annab ankeetküsitlus pildi sellest, kui-
das inimesed ankeedis etteantud sõnastusi kasutades väljendavad oma loodusesse 
suhtumist – “etteantud keskkonnapoliitilisi valikuid”. Kõige üldisemalt on vasta-
jatele mõistetavad inimese heaolu ja kultuurse käitumisega seotud keskkonnakaitse 
põhjendused – nende toetamine ei sõltu oluliselt vastaja haridustasemest, tööalast, 
elukohast ega vanusest. Süvaökoloogiline mõtteviis seostub mõneti noorema ea ja 
(veel?) madala haridustasemega – ning utilitaristlik noorema/keskmise keskeaga. Seda 
võib seostada kvalitatiivse muutusega hariduses viimase kümmekonna aasta jooksul, 
aga ka perekonnaga seotud majanduslikust vastutusest veel mõjutamata idealismiga. 
Heaoluökoloogilise mõtteviisi üldmõistetavus ja seotus üldise loodusehuviga jätavad 
õhku oletuse Hiiumaa kui suhteliselt puutumatu loodusega saare eripärast – kas teist-
suguste paikkondade elanikud, kes võib-olla looduse väärtusi elukeskkonnana iga-
päevaselt “oma nahal” tunda ei saa, põhjendaksid keskkonna kaitsmist ka samasugusel 
viisil?
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Faktoranalüüs võimaldab muuhulgas kirjeldada piltlikult keskkonnaeetiliste 
mõtteviiside omavahelist asendit: rõhutatud utilitarism (küsimused nr 231 ja nr 
232) ja tugev ühtsustunne loodusega (küsimused nr 233 ja nr 234) on üksteisele sel-
gelt vastanduvad, aga hiidlaste seas enamlevinud keskkonnaeetilise mõtteviisi suhtes 
ühtviisi kauged äärmused: tervisliku elukeskkonna, looduse ilu, laste eest hoolitsemi-
se, rahvusliku uhkuse ja “korraliku käitumisega” seotud argumendid moodustavad 
nende suhtes “omaette hoidva” tiheda grupi.
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8. IGAÜKS SAAB OMA IGAPÄEVASTE     
 VALIKUTEGA MUUTA ÜHISKONDA     
 JÄTKUSUUTLIKUMAKS
Oleme jõudnud raamatu viimase peatükini. Siin kohtuvad omal moel kõik eelmis-
tes peatükkides kirjeldatud mosaiigikillud. Esimestes artiklites vaatlesime inimese 
ja looduse suhte erinevaid võimalusi ning raamatu esimene pool lõppes visiooniga 
säästvast ühiskonnast, kus tasakaalueetika kehtib – tasakaal inimese ja teda ümbritse-
va vahel on ühiskonna aluspõhimõte. Raamatu teises pooles uuriti, kuidas väärtused 
väljenduvad erinevates, nii seadustatud kui vabatahtlikes lepetes ning kuidas valitsus-
välised organisatsioonid ning kodanikualgatus on kaitsnud looduse õigusi. Seejärel 
andsime erinevate sotsioloogiliste uuringute alusel ülevaate, milline on eesti inimeste 
loodussuhe ja ettevõtjate hoiakud ökomärgise kasutuselevõtuks, mille aluseks on 
väärtused, teadmised ja kogemused. Mis on aga meie õigetest ja keskkonnatasakaale 
hoidvatest väärtusest kasu igapäevaelus? Kas igaühest meist sõltub, kui palju raiutak-
se (vihma)metsi, põletatakse naftat, sünnib arengumaades lapsi või kui palju neist 
nälgivad? Nendele küsimustele ei ole ühest vastust. Otseselt sõltub vähe, kaudselt aga 
küllalt palju – autori arvates on jätkusuutlik elulaad ja maailmavaade olulisem rahali-
ses kasus mõõdetavast mõjust.

Looduse väärtustamine ja suhtumine väljendub eelkõige meie igapäevastes valikutes. 
Valikuid on suuri ja väikeseid: kelleks saada, milliseid keeli õppida, millal kasutada 
rasestumisvastaseid kaitsevahendeid jne on suured valikud. Millist küpsist, kütet, 
tooli, elektripirni, piima või kala osta on väikesed, olmelised, igapäevased valikud. 
Käesolevas peatükis kirjeldame, kuidas erinevad mehhanismid aitavad teadlikul toot-
jal ja tarbijal keskkonnatasakaalukalt toimida.

Roheliste rattaretk oli keskkonnasõbralik 

Juba 14. korda toimunud roheliste rattaretkel „Kuidas elad, Võrtsjärv?” maikuus 
2003 rakendas Eesti Roheline Liikumine keskkonnajuhtimise süsteemi, mille 
raames üritati rahvarohke rattaretke mõjud ümbritsevale keskkonnale viia miini-
mumini. Saadud kogemusi oleks kasulik rakendada ka teistel sarnastel massiüri-
tustel Eestis. Retkel osalejad lõid kaasa jäätmete sorteerimises, et võimalikult suur 
osa retkeliste poolt tekitatud jäätmetest läheks prügimäe asemel taaskasutusse. 
Toitlustamisel kasutati komposteeritavaid ning looduses kergesti lagunevaid tsel-
luloosist toidunõusid ning kergeltlagunevaid puiduspoonist lusikaid massiüritus-
tel harjumuspäraseks saanud ühekordsete plastnõude asemel. Retkelistele pakuti 
Tansaania väikefarmidest imporditud õiglase kaubanduse (ingl k Fair Trade) teel 
hangitud kohvi.

(http://www.greengate.ee/contents.php?t=8&show=3530).
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8.1 KESKKONNAMÄRK TOOTEL KUI SUHTLEMISVAHEND TOOTJA JA  
 TARBIJATE VAHEL
 AHTO OJA

Enne mõistete defineerimist ja teema avamist jutustan kolm lugu:

1. Mall läks poodi, et osta küpsiseid. Raha oli tal keskmiselt, aga lisaks küpsis-
te hinnale vaatas Mall väga tähelepanelikult, mis materjalist on küpsiste 
pakend, kas seal on ka mõnda märki, mis annab infot toote pakendi 
materjalist, tootjamaast, keskkonnakoormusest, säilitusainete sisaldusest, 
säilimisajast jne. Mall valis eestimaise (kandis märke “Hea eesti maitse” ning 
“Roheline energia”), paberpakendis, säilitusainevaba ja põhjamaade kesk-
konnamärki kandva küpsisepaki, mis oli keskmise hinnaga.

2. Juhanil läks samuti kõht tühjaks ja poodi tuli minna temalgi, ikka küpsiste 
järele. Tal oli igasugusest infost “savi”, kuna töötades hommikust õhtuni 
arvutiga, oli tal infoallergia ja vähemalt poes ei vaevanud ta oma pead küpsi-
sepakilt mingite märkide otsimisega, veel vähem peenes kribukirjas teksti 
lugemisega. Ta haaras riiulilt esimese ettejuhtuva, läikivasse kilesse pakitud, 
samuti keskmise hinnaga küpsisepaki, teadmata, et see on toodetud Kagu-
Aasias, kubiseb säilitusainetest ja selle Eestisse transportimiseks on kasutatud 
lennukeid ja veoautosid, mis kõik koormavad keskkonda saastaga, rääkimata 
pakenditootmise mürgistest jääkainetest, mis ilma puhastamata põhjavette 
jõuavad.94

3. Kord ühel loengul metsa sertifitseerimisest rääkides hüüdis üks vanem ja 
soliidse välimusega vanahärra siinkirjutajale ebaviisakalt vahele, et see on 
üks jama jutt, sest sertifitseerimine toob metsaomanikule ainult kulusid ja 
mingit rahalist kasu sellest metsaomanik ei saa. Mille peale hüüdis samast 
vanuseklassist proua tagapingist, et väga õiget juttu räägin, tema laseb oma 
metsa 100% ära sertifitseerida ja ei luba sinna mitte kedagi mitte midagi te-
gema. Järjekordne näide, et nii palju, kui on inimesi, on erinevaid arvamusi 
ja väärtushinnanguid ning kõik need on õiged. Ainult et viisakad inimesed 
austavad üksteise erinevaid väärtushinnanguid ning maailmavaadet ja aru-
kad (õpihimulised) on alati huvitatud, miks teised inimesed väärtustavad 
teisi asju, millised on erinevuste põhjused. Uusi tõsiasju ja argumente teada 
saades võib inimene oma maailmavaadet muuta, kui see uut infot ja uusi 
kogemusi saades mõistlik tundub.

Kuidas lood lõppesid?

1. Mall oli tugeva tervise ja hea tujuga, saanud hea hariduse tegi ta meelepärast 
tööd ning tundis ennast üldiselt hästi.

94 Esimesed kaks lugu on autori väljamõeldised, sestap sellist kirjeldatud mõjudega Kagu-
Aasia toodet ei pruugi meie poodides müügil olla.
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2. Juhan kannatas tugevate allergiate all, ta ei saanud enam nahakihelemisest 
lahti ja silmad valutasid ka kogu aeg. Juhan tundis ennast eriti kehvasti siis, 
kui ta sattus internetis uudise peale, kus kirjeldati koos õudsete fotodega, 
kuidas Kagu-Aasia küpsisetootmise tagajärjel mürgitunud põhjavesi on 
põhjustanud kümnete inimeste haigestumise ja üksikute huku. Ka Juhani 
lapsed kannatasid erinevate allergiate all ja üleüldse oli elu üks rist ja vilet-
sus.95

3. Soliidne vanem härra osutus puidutooteid tootva suurfirma turundusdirek-
toriks. Ühel heal päeval helistas talle välismaine partner, kes oli huvitatud 
kogu tehase toodangu ostmisest eelseisvate aastate jooksul, aga ainult ühel 
tingimusel: puit peab pärinema sertifitseeritud metsast. Selle tehase toodang 
ei olnud sertifitseeritud. Nüüd hakkas turundusdirektor mõtlema, et see 
loengul räägitud jutt metsa sertifitseerimisest ei olnudki ikka nii väga suur 
jama, nagu talle algul oli tundnud. Igatahes miljoneid tõotav tehing oli käest 
läinud.

 Samas ei saa tasakaalustatud metsamajandamise põhimõtteks pidada ka va-
nema daami suhtumist, et mets tuleb võtta 100% kaitse alla ja ei tohi liigu-
tada lillegi. Metsa tuleb majandada juurdekasvu piires, tasakaalukalt, arves-
tades metsa bioloogilisi, kultuurilisi, puhkemajanduslikke ja teisi vajadusi.96

Mida mina nendest lugudest õpiksin?

1. Mall oli keskkonnateadlik tarbija, kes aitas nii näiteks toodud kui ka paljude 
teiste igapäevaste valikutega kaasa ökotsivilisatsiooni tekkele. Kodumaise 
toote eelistamisel on mitu head külge: (a) Eesti tootjad saavad oma kauba 
ära müüa, see suurendab nende kasumit, riik saab oma kasu maksude kau-
du; (b) nii toode kui pakend on tavaliselt tehtud kohalikust toorainest, mis 
vähendab transpordikulusid ja sellega seonduvat keskkonnakoormust; (c) 
paberist pakend kas põletatakse või laguneb ta (kompostis) keskkonnaohu-
tult; (d) säilitusainete puudumine on igal juhul tervisele kasuks; (e) mõne 
ökomärgi olemasolu viitab sellele, et ka tootja on keskkonnateadlik – ta on 
valinud oma võimalustele sobivaima märgi – ja üldiselt võib keskkonna-
märkidega tooteid pidada keskkonnasõbralikemaks kui ilma märkideta; (f ) 
antud näites toodud “Rohelise energia” märk tootel näitab, tootja maksab 
kasutatava energia eest natuke kallimat hinda, saadud tulu investeeritakse 
keskkonnateadlikkuse tõstmise ja taastuvenergeetika edendamise projekti-
desse Eestis.

2. Juhani loost saab teha järelduse pealiskaudsusest, kiirest eluviisist ja ainult 
oma nina ette nägemisest, meie näite puhul edendab kaugel toodetud kaup 
Aasia majandusruumi kasumlikkust. Kilepakend ei lagune, vaid koguneb 

95 Toodud lood on viimse piirini lihtsustatud, eesmärgiga näidata iga pisemagi valikuga kaas-
nevaid võimalikke mõjusid nii tervisele, keskkonnale kui ka rahvusvahelisele kaubandusele, 
maksudele jne.
96 Erinevalt esimesest kahest jutust, mis olid väljamõeldised, on viimane lugu Eestis sajandi-
vahetuse paiku autoriga (ja ka vastava turundusdirektoriga) tegelikkuses aset leidnud.
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prügimägedesse, kaugel toodetud toode sisaldab tavaliselt palju säilitusai-
neid, mis ei pruugi tervisele hästi mõjuda,97 kaugelt transportimine koor-
mab keskkonda saasteainete keskkonda eraldumise kaudu, jne.

3. Turundusdirektori loost on õpetlik järeldada, et esmapilgul harjumatu asi 
võib osutuda siiski majanduslikult kasumlikuks. On ju edukate ettevõtete 
pikaajalise edu pant just uue mõtte, toote või aspekti juurutamine enne teisi. 
Kui esimesed kaks lugu olid tarbijakesksed, siis viimane oli tootjakeskne. 
Uudishimulik lugeja võib nüüd küsida, milleks sellel välismaisel tootjal või 
edasimüüjal oli üldse vaja sertifitseeritud puidust toodet? Kui vastata – selle-
pärast, et sealne tarbija nõuab – , siis on selles kindlasti tera tõtt. Sealsetel 
turgudel on teadlik tarbija passiivsest sildilugemisest asunud aktiivsesse 
suhtleja ja mõjutaja rolli. Kui tarbija küsib järjepidevalt sertifitseeritud, 
keskkonnamärke omavaid tooteid, on ka tootjad hakanud mõtlema, et kui 
tarbija neid tahab, siis tuleb neid järelikult tootma hakata. Kui nüüd tähe-
lepanelik lugeja küsib uuesti, kust see tarbija teadlikkus tuleb, siis siin on 
oma roll (tavaliselt) jällegi vabaühendustel, kes vastavat teavitustööd teevad. 
Mingil hetkel hakkavad neid toetama ka teised kodanikeühendused, tarbija-
kaitse, tervisekaitse ning need tootjad ja edasimüüjad, kes sertifitseeritud 
kaupa toodavad või müüvad.

Keskkonnaga tasakaalus olla on POPP, popp on olla ÖKOPOPP, trendikas 
noor on keskkonnateadlik noor. Trendikas ökopopp noor suhtub kriitiliselt 
massikultuuri, massitarbimist õhutavatesse mõttetutesse reklaamidesse ja 
küsib järjepanu poodidest, millal saabuvad müügile keskkonnasõbralikud 
tooted, miks neid pole. Ta palub edastada poodide juhtkonnale (kirjali-
kult) oma soovid/nõudluse keskkonnasõbralike (ökomärgistatud) kaupade 
järele.98 On tehtud ka ettepanekuid suunata seadustega reklaamide sisu, et 
saasta reklaamimist vältida – kuni äärmuslike meetoditeni, kus reklaami-
tootjate kasumist teatud protsent läheb näiteks keskkonnareklaamifondi, 
mis organiseerib jätkusuutliku elulaadi reklaami tellimise, edastades infot 
saasttoodete ja keskkonnaga tasakaalus olevate toodete, tervisetoodete jne. 
kohta. Sellised reklaamid väärtustavad ühiskonnas tervikuna ökopoppe, s.t 
keskkonnatasakaalukat eluviisi.

97 Tähenärija võib vastu vaielda, et ka kõikide säilitusainete mõju tervisele on uuritud ja ohu-
tus tagatud. Kindlasti on, seepärast kasutamegi tinglikku näidet. Samas on selge, et allergiliste 
haiguste põhjused on enamasti teadmata. Siinkirjeldatu eesmärk ei ole väita kindlat seost 
säilitusainete ja allergiate vahel, vaid panna lugeja mõtlema, mille alusel ta oma valikuid teeb 
ja kuidas see tema heaolu kasvatab või kahandab.
98 Siin tuleb muidugi teadvustada ohtu, et kui kümme korda poest küsida ja midagi ei muutu, 
siis võib tekkida asjale käega löömise tunne. Selle vastu aitab kaine mõistus, küsida ja olemas-
oleva toodangu piires oma valikuid teha tuleb ikkagi. On vaja teadvustada, et väärtushinnan-
gute muutus võib kesta aastakümneid, kui oma suhtumise muutmisega üldse mitte algust 
teha, siis ei muutu olukord ka kümne aasta pärast.
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Tegevuste, toodete ja tooteahelate sertifitseerimine – mis on mis?

Eelnenud lugudele toetudes on lihtsam ka selgitada, mis on sertifitseerimine, kuidas 
see on suhtlemisvahendiks tootja, töötleja, edasimüüja, lõppmüüja ja ostja vahel ning 
miks seda suhtlemist vaja on? Kas kuidagi teistmoodi ei saaks? Ei saa, ei saa kohe mit-
te, keskkonda painavad ju eelmainitud globaalprobleemid ja nende lahendamise üks 
võimalus on suhtlemine tootja ja tarbija vahel “keskkonnamärgistuse” keeles.

Mida näitab keskkonnamärk tootel?

Keskkonnamärk tootel näitab, et see vastab teatud tingimustele. Tingimused või-
vad olla erinevad, puudutades näiteks kas toorainet (selle päritolu), tootmis- või 
teenindusviisi, ettevõtte juhtimise kvaliteeti, ettevõtte keskkonnamõjusid, toote liiku-
mist selle erinevatel etappidel. Kokkulepitud tingimusi nimetatakse standarditeks. Kes 
need kokkuleppijad on? Need on ühesuguse maailmavaate ja väärtushinnangutega 
inimesed. Kokku võivad leppida ka riikide valitsused, selle näiteks on rahvusvaheline 
standardiorganisatsioon (International Standard Organisation – ISO). Tuntumad ISO 
standardid on kvaliteedijuhtimise standard (ISO 90000 seeria) ja keskkonnajuhtimise 
standardid (ISO 14000 seeria). ISO standardite täitmist hinnatakse ettevõtte suhtes ja 
tunnistus (ehk sertifikaat) standardi järgimise kohta “ripub direktori kabineti seinal”, 
kuid tavaliselt ei kajastu tootel endal. Hindamist, kas tunnistuse taotleja toodang vas-
tab standardis kokkulepitud nõuetele, viib läbi kolmas sõltumatu osapool – sertifitsee-
rija. Tavaliselt on sertifitseerimine litsentseeritud tegevus, mis tähendab, et ka hindaja 
ise peab teatud tingimustele vastama ja tulemuste kvaliteedi kindlustama.

Standardiga seatud tingimuste täitmine võib kajastuda ka tootel, sellisel juhul ongi te-
gemist keskkonnamärgiga. Et tarbija oskaks seda ära tunda ja selle alusel otsustada, on 
vaja, et tarbija teaks, mida üks või teine märk tähendab (vt lähemalt järgmises artiklis 
toodud keskkonnamärkide kirjeldusi).

Lisaks riikidele võivad kokku leppida ka huvigrupid, kellel võib olla küll erinev maa-
ilmavaade ja missioon, kuid nad kõik teadvustavad endale, et nad on elulises ja otseses 
sõltuvuses ühest ja samast (kas taastuvast või taastumatust) loodusvarast. Mõnikord 
sellesse riikide valitsusi isegi ei kaasata, sest poliitilised valitsused võivad kiiresti vahel-
duda ja probleemiks on, kuidas iga järgmine valitsus eelmise lubadusi edasi täidab. 
Sellise vabatahtliku valitsusväliste huvigruppide poolt kokkulepitud standardi mudeli 
mõistmiseks tutvustan Metsahoolekogu (Forest Stewardship Council – FSC) standar-
dit. FSC loodi mittetulundusühinguna 1994. aastal ja registreeriti Mehhikos, kus 
Oxaca linnas oli kuni 2003. aastani ka selle peakorter. FSC loomise ajendiks oli riikide 
valitsuste suutmatus Rio Tippkohtumisel vastu võtta Metsade Kaitse Konventsioon. 
Seal piirduti ainult Säästva Metsanduse Põhimõtete fikseerimisega, millest aga reaalses 
elus midagi tuleneda ei pruugi ega ole tulenenudki. FSC on huvitav selle poolest, et 
kõigil selle liikmetel on oma missioon, metsa majandajad tahavad maksimaalset kasu, 
looduskaitsjad tahavad loodusväärtusi kaitsta ja ka inimeste (tööliste, põlisrahvaste ja 
kultuuriväärtuste) huvide eest tuleb seista. Erinevatele taotlustele vaatamata on kõigi 
huvides, et metsa jätkuks, et metsa majandamine ja metsa mõjutavad tegevused olek-
sid jätkusuutlikud. Tavalistest rahvusvahelistest organisatsioonidest erineb FSC veel 
ka selle poolest, et püüeldakse tasakaalu poole arenenud ja arengumaade huvide vahel. 
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Selle tagamiseks on FSC kolm koda: majandus-, keskkonna- ja sotsiaalkoda ning igas 
kojas on Põhja ja Lõuna alamkoda. Liikmed jagunevad enam vähem võrdselt kõikide 
kodade vahel ja otsus loetakse peaassamblee poolt vastuvõetuks, kui poolt on vähe-
malt 2/3 kõikidest liikmetest. Selline süsteem tagab, et ükski huvigrupp ei saa üksinda 
oma ettepanekut läbi suruda.

Globaalselt on FSC majanduslikult elujõulise, sotsiaalselt arvestava ja metsasõbraliku 
majandamise tingimused kokku lepitud FSC üleilmses standardis99. Lisaks sellele 
on omavahel sarnaste metsaökosüsteemide puhul välja töötatud piirkondlikud ning 
riikide standardid. Riiklike puhul on standardi väljatöötajaks ja hoidjaks Töörühm. 
Ka Eestis on registreeritud mittetulundusühing Eesti FSC Töörühm, mis on välja 
töötanud Eesti FSC standardi ning taotleb sellele tunnustust FSC Nõukogult. FSC 
registreeritud kaubamärki võib kasutada ainult vastava sertifikaadi omanik. FSC-l 
on kaks standardit, üks metsa kasvatajale ja teine töötlejale/transportijale. Viimast 
nimetatakse ka tarneahela sertifikaadiks (chain-of-custody – COC). Eesti esimene FSC 
sertifikaadi omanik on Lembit Laks Virumaalt. 2001. aastal sertifitseeriti ka riigimetsi 
majandav Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Sellega oli FSC standardi kohaselt 
sertifitseeritud metsapindala poolest Eesti esimene Ida-Euroopa riik.

FSC kui kaubamärgi väärtus Eesti-siseses kontekstis ei ole väga suur. Esiteks on siinne 
metsamajandus lähtunud aastasadade jooksul põhimõttest, et rohkem ei raiuta, kui 
juurde kasvab100 ning ka muid metsaga seotud loodusväärtusi on piisavalt kaitse alla 
võetud.101 Vaeslapse osas on ehk metsatööliste õigused ja metsaga seonduvad kultuuri-
väärtused. Siiski on ka metsakultuuriloolisi väärtusi kajastavaid konverentse peetud, 
kogumikke üllitatud (Ahas & Relve 1997, Prits 1999) ning ka tööliste õiguste ja töö-
ohutusega rohkem tegelema hakatud.

FSC olulisim väärtus on tema rahvusvahelisus, kuna suurem osa arenenud maade 
kvaliteetpuidust imporditakse arengumaadest. Lihtsustatult: Londoni tavatarbija ei 
pruugi teada, kust on pärit puit, kui ta tooli ostab. Samal ajal toimub arengumaades 
halastamatu vihmametsade pindala vähenemine, laste tööjõu kasutamine, kohalike 
kultuuritraditsioonide hävinemine. Metsa raiutakse valimatult ja uusi puid ei istuta 
keegi, kusjuures vihmametsade ökosüsteem ei ole isetaastuv. Maharaiutud metsa 
asemele ei kasva uus mets, vaid tavaliselt piirkond kõrbestub, kuna seal puudub 
alustaimestik, päike kuivatab pinnase läbi ja tuul viib mulla minema. Samuti ei ole 
paljudes riikides tugevat metsa uuendamise traditsiooni ega ka vastavat seadusandlust, 
seetõttu ongi metsa hävitamine paratamatu. Kui aga metsaraiuja tahab oma palke 
müüa Londoni hulgimüügiturul, siis ei pruugi see enam nii hõlbus olla, sest töötlejad 
nõuavad FSC sertifitseeritud puitu, kuna tarbijad nõuavad omakorda FSC kauba-
märgiga toodet (tooli). Mitmed suured hulgimüüjad Suurbritannias ja Ameerika 

99 http://www.fscoax.org, 09.05.2003
100 2003. aasta kevadel oli päevakajaline teatud metsatüüpides (kuusikutes ja männikutes) toi-
muv üleraie, kuna kogu lubatud aastane raiemaht ei jagunenud metsa kasvukohatüüpide järgi.
101 Lühiajalises perspektiivis on vabaühendused viimasel sajandivahetusel toonud küll välja 
ka mõningad ohud selle põhimõtte eiramisel, mille tagajärjel teatud metsatüüpides on raiu-
tud rohkem kui istutatud (http://www.roheline.ee/index.php3?what=forest/materials.html 
09.05.2003).
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Ühendriikides on teatanud, et müüvad ainult FSC sertifitseeritud puitu. Nii toimubki 
kahesuunaline suhtlemine metsaomaniku ja tarbija vahel. Ideaalis võib (trendi)teadlik 
Londoni tarbija mõjutada arengumaa vihmametsaomanikku toimima kohalikke ini-
mesi, kultuuri ja loodust hoidavalt. Metsaomanikuks võib olla riik, eraisik, kohalik 
kogukond, välismaine metsafirma jne, metsa sertifitseerimise seisukohalt ei ole sel 
enam nii suurt tähtsust. Võib arvata, et ükski teine skeem – ei seadus ega mingi muu 
mehhanism – ei pruugi tagada praktilises elus jätkusuutliku metsamajandamise põhi-
mõtete elluviimist.

Keskkonnamärgistuse juures on olulisim, et seda ei kuritarvitataks nende tootjate 
poolt, kes keskkonnanõudeid ei täida, kuid panevad siiski oma toote ette lisandi ‘bio’, 
‘öko’ või midagi muud niisugust, kuid toode ise ei pruugi vastata mingitele nõuetele, 
keskkonnahoiust kõnelemata. Seetõttu on märgil ja märgil vahe sees ja sellest arusaa-
miseks tuleb olla teadlik, tuleb tõde välja selgitada ja libaloodussõbrad ehk “rohelise 
ajupesu teostajad” ühiskonna (virtuaalsesse) häbiposti naelutada.

Erinevaid keskkonnamärke tutvustame järgmises peatükis ja loodame, et see aitab 
lugejal teha oma valikuid jätkusuutlikumal moel!
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8.2 KAS ÖKOMÄRK VÕIKS OLLA EESTI MÄRK – TEADLIKU TARBIJA   
 VÕIM JA VÕIMALUS EESTIS
 KÜLLIKI TAFEL, ANDRES VIIA

Ökomärk – mis see on?
Ökomärk jõudis laiema avalikkuse ette 1990. aastate esimesel poolel, mil asutati 
enamik ökomärgiskeemidest. Erinevatel andmetel on maailmas neid kokku kuni 40 
(Eco-labelling… 1998, 2); domineerivad rahvuslikud skeemid, millega võivad ühineda 
ka teiste riikide tootjad või teenuse pakkujad. Eksisteerib ka kaks n-ö rahvusvahelist, 
tegelikult küll rohkem regionaalset skeemi: Põhjamaade luigemärk (The Nordic Swan 
Label), mis hõlmab Soomet, Rootsit, Islandi, Taanit ja Norrat; ning Euroopa Liidu 
lilleke (EU Eco-label), mis kehtib lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele ka Norras, 
Islandil ja Lichtensteinis (Perustietoa… 1998, 1; Pohjoismainen… 2001, 1).
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Ökomärgid võeti kasutusele, et pakkuda tarbijale võimalust leida ja valida tooteid 
teenuseid, mis tekitavad keskkonnale vähem kahju. Ei saa ju otsustada selle järgi, kui 
tootjad/teenuse pakkujad reklaamivad oma tooteid/teenuseid stiilis “meie pesupulber 
ei sisalda kloori ega optilisi kirgastajaid”. Seetõttu võetigi kasutusele ökomärgid, et 
lihtsustada tarbija ostuotsuseid ja mõjutada neid keskkonnasõbralikkuse suunas. 
(Keskkonnaveeb…,1)

Keskkonnamõju väljendavaid, keskkonda propageerivaid jne märke on palju; öko-
märk on nende hulgas üks objektiivsemaid. Keskkonnamärgi, s.h ökomärgi kõige 
üldisema definitsiooni kohaselt on selline märk juhend, mis aitab tarbijal valida vähem 
keskkonda kahjustavat toodet/teenust (What..., 1). Defineerides ökomärki täpsemalt, 
on tegemist vabatahtliku positiivse märgiga, mida annab välja kolmas sõltumatu 
osapool. See tähendab, et ökomärk on vabatahtlik, kuna ettevõtja saab ise valida, kas 
ta ühineb selle süsteemiga või mitte. Vabatahtlikkuse efekt kehtib ka tarbijate juures: 
tarbijal on võimalus hääletada n-ö oma rahakoti abil, ta valib vabatahtlikult, kas osta 
toodet/teenust või mitte. Ökomärk on positiivne, selles sisaldub üleskutse keskkon-
nasõbralikkusele ning see sõnum ei väljenda mitte ainult seda, et keskkonda ei ole 
toote/teenusega otseselt kahjustatud, vaid seda, et keskkonna hoidmise nimel on mi-
dagi rohkemat ära tehtud (Ecolabelling…, 1). Asjaolu, et ökomärki annab välja kolmas 
sõltumatu osapool, on tunnistuseks, et tootja või teenuse pakkuja on oma kauba (too-
te või teenuse) kvaliteedis nii kindel, et annab selle kolmandale poolele hindamiseks. 
Kolmas sõltumatu osapool on ettevõttest eraldiseisev organisatsioon/agentuur/amet, 
kes töötab toote/teenuse keskkonnamõju hindamiseks välja vastavad kriteeriumid, 
lähtudes toote elutsüklist, ja teostab ka tootjate ja teenuste pakkujate üle järelevalvet 
(Green... 1999, 1; Environmental... 1998, 11 ja 12). Kehtib reegel, et lisaks keskkon-
nasõbralikkusele peab toode/teenus olema kvaliteedilt võrdväärne või isegi parem oma 
vastavatest ökomärgita konkurentidest (Eco-labelling 2000, 2; Ei… 1999, 5). Seega 
peaks kolmanda osapoole hinnang olema tarbijale mitmekordseks garantiiks, et tege-
mist on tõepoolest kvaliteetse toote/teenusega (Larinkoski 1999, 8).

Toodete/teenuste ring, millele ökomärgi andmise kriteeriumid on maailma praktikas 
välja töötatud, on umbkaudu paarikümne valdkonna suurune. Üldjuhul ravimitele ja 
toiduainetele ökomärke ei anta, toiduainetele kehtivad omad mahemärgi skeemid.

Ökomärke võib jagada kahte gruppi: on üldised ökomärgid ja spetsiifilised öko-
märgid. Üldiste ökomärkide puhul antakse sama märki paljudele erinevat liiki 
toodetele/teenustele, alates pesupulbrist kuni mööbli või majutusteenuseni välja. 
Spetsiifilised ökomärgid seevastu hindavad ainult ühte valdkonda, üldjuhul on selleks 
turism, hotelli- ja majutusteenused.



140 Keskkonnaeetika rakendamise näiteid

Selguse mõttes tuleb märkida, et toodetele/teenustele antakse/paigaldatakse ka öko-
märkidega sarnaseid märke, milleks võivad olla negatiivsed märgid ja informeerivad 
märgid. Negatiivsed märgid, mida nimetatakse ka hoiatuslikeks märkideks, on ko-
hustuslikud – erinevalt positiivsetest märkidest, nagu on seda ökomärgid. Negatiivsed 
märgid viitavad toote/teenuse negatiivsetele omadustele ja annavad juhendi selle 
riskivabale kasutamisele. Näiteks, toodet ei tohi põletada, kuna põletamisel eraldub 
toksilisi gaase. Informeerivad märgid on samuti kohustuslikud märgid. Erinevalt öko-
märkidest viitavad nad sellele, et toode koormab keskkonda vähem ja ainult teatud 
osas. Informeerivad märgid paigaldatakse näiteks plastiktoodetele, aitamaks kind-
laks teha, millisest (kuivõrd keskkonda saastavast) plastikust on toode valmistatud 
(Väisänen 2001, 1; Keskkonnaveeb…, 9, 11; Environmental... 1998, 9, 11–12).

Tuntumad ökomärgid väljaspool Euroopat

Jaapani ökomärk USA ökomärk –  Uus-Meremaa ökomärk  Kanada ökomärk 
 Roheline Märk    Keskkonnavalik

Regionaalsed ja rahvuslikud ökomärgid Euroopa Liidu piires

Põhjamaade luigemärk Euroopa Liidu lilleke Saksamaa ökomärk  Rootsi ökomärk – 
  -  Sinine ökoingel Hea keskkonnavalik

Hispaania ökomärk Prantsusmaa ökomärk  Hollandi ökomärk Austria ökomärk
 – Prantsusmaa 
 keskkonnanormid
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Ökomärkide juures tuleb rääkida veel nn libaökomärkidest. Need on sellised märgid 
ja sümbolid, mida ettevõte on ise välja mõelnud, andmaks oma toodetele või paken-
ditele “rohelisemat” muljet. Need märgid ei ütle aga tegelikult tarbijale toote koostise 
ega selle keskkonnamõju kohta midagi. Nad tekitavad tarbijas ainult segadust: milline 
märk on õige, milline on lihtsalt reklaam (The Swedish..., 6).

Ökomärgid Eestis – tarbija võimalus täna
Eestil oma rahvuslik ökomärk praktiliselt puudub. Välja on töötatud logo, kuid toote-
/teenuserühmad ja hindamiseks vajalikud kriteeriumid märgi andmiseks puuduvad, 
kuigi sellega tegeldakse juba varsti pea kümmekond aastat. Tegelikult tasuks arutada, 
kas Eestil olekski tingimata oma rahvuslikku ökomärgiskeemi vaja. Ei saa öelda, et 
see lihtsustaks tarbijate valikut, kuna erinevaid (kõikvõimalikke) märke on väga palju 
ning uue märgi juurdetoomine oleks samm veel märgikirevama pildi suunas. Samas 
tehakse ökomärk ikkagi eesmärgiga, et see tarbijale meelde jääks ja ta vastavalt – loo-
dussõbralikumalt – tegutsema hakkaks. Samuti võiks kahelda Eesti tootja/teenuse 
pakkuja motivatsioonis Eesti oma ökomärgiskeemiga ühineda. Kahtlemine põhineb 
kahel omavahel seotud aspektil: kuna ökomärgiga ühinemine on ettevõttele pigem 
kallis kui odav, siis saaksid taotlejad olla eelkõige keskmised ja suurettevõtted102, need 

102 Ökomärgiskeemid on üldjuhul isefinantseerimise põhimõttele üles ehitatud, s.t et skeemi 
elujõulisus on otseses sõltuvuses sellest, kui palju ettevõtteid skeemiga on liitunud. Kuna 
tavaliselt tuleb märgi kasutamiseks maksta mingi kindel protsent märgistatud toote läbi-
müügist, siis oleks oluline, et märki taotleksid keskmised ja suurettevõtjad. Vastasel juhul ei 
tule ökomärgiskeemi alalhoidmisest ja edasiarendamisest midagi välja, samuti puudub raha 
selle propageerimiseks.

Hoiatavad  Informeerivad Libaökomärgid
keskkonnamärgid keskkonnamärgid
tuleohtlik roheline punk

söövitava toimega Viska prügikasti!
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aga on või püüavad olla vähemalt mingis osas ekspordile suunatud. Olles eksportija, 
taotleb ettevõte suurema tõenäosusega oma kaubaartiklitele rahvusvaheliselt teada 
olevat ökomärki. Eesti rahvusliku ökomärgiga välisturul tarbijaid võita on selgelt 
kulukam ja väiksema edulootusega ettevõtmine.

Kuigi Eestis mitmeid valdkondi hõlmav ökomärgiskeem puudub, on olemas mõnin-
gad valdkonnaspetsiifilised ökomärgid. Aastast 1996 on olemas Hiiumaa roheline 
märk – Loodussõbralik teenindus –, mida antakse vastavatele majutus- ja söögikoh-
tadele Hiiumaal. 2000. aastast alates töötatakse välja Eesti ökoturismi märki EHE 
– Ehtne ja huvitav Eesti.

Seega, rääkides ökomärgistatud toodetest/teenustest Eesti turul, saame põhimõtteli-
selt rääkida ainult välismaiste ökomärkidega varustatud toodetest/teenustest.

Ülevaadet selle kohta, kui palju ja milliseid välismaiste ökomärkidega varustatud 
tooteid/teenuseid Eestis leidub, anda ei saa, kuna üheski registris (nt tollis) ökomärgi 
olemasolu kaupadel kirja ei panda. Siiski võib meie kaubandusvõrgust märgistatud 
tooteid leida, erinevatest ökomärkidest tasub otsida Põhjamaade luigemärki, Rootsi 
head keskkonnavalikut (Bra Miljoväl), samuti Saksamaa sinist ökoinglit. Eestis leidub 
ka ökomärgistatud teenuseid: kümmekond hotelli (majutusasutust) on ühinemas/
ühinenud majutusteenuseid märgistava ökomärgiskeemiga Roheline Võti (Green 
Key), samuti on Eestisse jõudnud väikesadamaid, randu ning jahte hindav ökomärk 
Sinine Lipp (Blue Flag).

Roheline Võti (Green Key) Sinine lipp (Blue Flag)

Eesti ökoturismi märk EHE – Hiiumaa roheline märk –
Ehtne ja huvitav Eesti Loodussõbralik teenindus
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Kuigi Eesti kaubandusvõrgus ökomärgistatud tooteid leidub, ei ole midagi tehtud 
selle heaks, et tarbija need sealt tingimata ka üles leiaks. Keskkonnateadliku tarbija 
ostuotsuseid ei suuna kauplustes vastavad infolehed, ökomärgistatud tooteid ei ole 
eraldatud märgistamata toodetest. Ehkki reklaam üldiselt propageerib tarbimist ja 
on seetõttu keskkonna seisukohalt negatiivne, siis ökomärgi propageerimise kohta 
nii öelda ei saaks. Vastupidi, ökomärgi reklaamimine õhutaks küll tarbima, kuid 
õhutaks seda samas tegema arukalt ja kooskõlas keskkonnaga. Praegu võib aga Eesti 
kaubandusvõrgus leida veel juhtumeid, kus eestikeelse sildi pealekleepimisega kaubale 
kaetakse ühtlasi kinni ostjale suunatud märgid, sealhulgas ökomärgid.

Samamoodi nagu turundajad ei ole endi jaoks avastanud välismaised ökomärke kui 
müügiargumenti, ei ole eestimaised tootjad/teenuse pakkujad pidanud vajalikuks 
ja/või põhjendatuks ühineda välismaiste ökomärgiskeemidega, et eristuda oma kon-
kurentidest.

Lähtudes eelöeldust, saab tarbija keskkonnasõbralik valik toetuda Eestis vaid tema 
enda isiklikule aktiivsusele, mida siiski pärsib vastavate toodete/teenuste kesine valik. 
Tarbija isiklikku aktiivsust piiravad omakorda tema vähesed teadmised, kui mitte 
keskkonnasõbralikkusest üldiselt, siis ökomärkide olemasolu ja tähenduse koha pealt 
küll. Aga kas ökomärgis võiks sisalduda potentsiaali saada eestlasele – nii tarbijale kui 
tootjale/teenuse pakkujale – omaseks asjaks? 

Ökomärk – Eesti märk?
Ökomärk väljendab mõtteviisi. Ökomärgistatud toodete/teenuste eelistamine ei ole 
pelgalt mingi kaubamärgi eelistamine teisele, see on oluliselt põhimõttelisem valik, 
mis sisaldab vastutust ja lähtub eetilisusest. Kuigi ökomärk on suhtumise ja võimu 
näitamise vahend just tarbija jaoks, saab vaadata ökomärki ühtlasi ka kui võimalust 
tootja jaoks. Kujundamaks ökomärgist Eestile kui tervikule omast asja, ei saa piirduda 
vaid tarbijatepoolse aktiivsuse propageerimisega – nende vastavate nõudmiste esita-
misega ettevõtjatele. Tuleb rääkida ka ettevõtjate iseseisvast aktiivsusest (sõltumatult 
tarbijate nõudmistest) ning mõlemat loomulikult riigi toetusel. Argumendid, mida 
tarbijad võiksid esitada ettevõtjatele ökomärgi taotlemiseks, peaksid näitama kasu 
ettevõtjale endale (soovides teist poolt mõjutada, tuleb näidata, mis kasu on sellest 
teisel poolel endal).

1. tees: Ökomärk kui võimalus Eesti eksportijatele103

Eksport on väikeriigi majanduse mootoriks. Ekspordi edule aitaks paljuski kaasa 
eksportööri tuntus sihtriigis. Tuginedes uuringutele104, ei ole Eesti oma peamiste eks-
pordipartnerriikide seas just ülemäära tuntud. Samas on tuntus asjaolu, mis määrab 

103 Antud teesi eelduseks on, et Eesti oleks eelnevalt ühinenud mõne välismaise ökomärgi-
skeemiga või oleks ettevõte ise endale taotlenud selle riigi (riikide ühenduse) ökomärgi, kuhu 
ta ekspordib.
104 Vt näiteks Eesti Välisinvesteeringute Agentuuri tellitud uuringuid “Eesti maine uuring 
Skandinaavia potentsiaalsete investorite seas” aastal 2000 ja “Research into Estonia’s Image 
among Potential Investors” aastal 1999; samuti Emori koostöös Interbrand’iga tehtud uuringut 
“Eesti tuntuks! Tulemused kvalitatiivuuringutest” aastal 2002.
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tarbijate ostueelistusi enam kui rõhumine madalale hinnale või püüe lüüa konkurente 
kvaliteetsema toote/teenusega. Välisturule minnes on madalale hinnale rõhumine 
suhteliselt primitiivne lähenemine ning toote/teenuse kvaliteetsus on vaid tarvilikuks, 
kuid mitte piisavaks tingimuseks.

Kuna Eesti tootjamaana ei ole tuntud, s.t made in Estonia’t (nüüd küll Welcome to 
Estonia) ei teata, võivad uued turule toodavad tooted/teenused tunduda välismaise 
tarbija jaoks riskantsed105. Välismaise tarbija ebakindluse vähendamiseks ning ühtlasi 
oma tootele/teenusele edu tagamiseks on vaja tootele/teenusele lisada midagi tarbija 
jaoks omast. Ökomärk oleks üks sellistest vahenditest, mis liigitaks võõrriigi tooted/
teenused sealse tarbija jaoks “koduste” hulka.

2. tees: Ökomärk kui uus “asi” Eesti turu jaoks
Uus toode või teenus ei pruugi aga tähendada tingimata riski ning üldjuhul annavad 
eelise just nimelt uuendused. Välismaisele turule minnes tagaks ökomärk tootel/
teenusel selle, et sealne tarbija vastava toote või teenuse keskkonnasõbralikkuse ära 
tunneks. Eestis aga saaks ökomärki propageerida kui täiesti uut lähenemist. Juhul, 
kui Eesti võtaks kasutusele oma ökomärgiskeemi või ühineks mõne olemasolevaga, 
siis annaks ökomärk tootel/teenusel esimestele liitujatele konkurentsieelise seetõttu, 
et konkurendil seda pole. Lisaks jääb pioneeri positiivne mulje ettevõttele kauaks 
ajaks püsima; ka veel siis, kui konkurendid on jõudnud tegevust kopeerida, s.t enda 
toodetele/teenustele ökomärgi võtta.

Ökomärgi kui uue asja turule toomise edu võib seletada ka Eesti tarbija kõrge vastu-
võtlikkuse astmega, mis tuleneb Eesti kui üleminekumaa fenomenist. Olles siirderiik, 
ei ole kindlad seisukohad, s.h tarbimisharjumused, välja kujunenud, mistõttu ollakse 
altid proovima midagi uut. Kui selline “kaasajooksiku” mentaliteet omab tihtipeale 
negatiivset varjundit, siis ökomärgi kui uue asja omaks võtmine oleks vastupidiselt 
tavajuhtudele positiivne nähtus.

3. tees: Ökomärk kui võimalus väikefirmadele106

Arvestades ressursside piiratust, pole väikefirmadel võimalik investeerida suurtesse 
reklaamikampaaniatesse, seetõttu on neil ka üsna raske turul tarbija tähelepanu võita. 
Ökomärgiskeemiga liitudes on väikefirmal võimalik olla osa millestki suuremast, s.t 
reklaam, mida tehakse ökomärgile, laieneb automaatselt ka temale. Samuti võib öko-
märk lihtsustada toodangu pääsemist suurte jaekettide riiulitele (Kokkulepe… 2002, 21).

Ökomärk tootel/teenusel annaks ettevõttele põhimõtteliselt võimaluse (teistsugusest) 
reklaamist täielikult loobuda, arvestades, et tarbija märkab tema kaupa turul pelgalt 
ökomärgi olemasolu tõttu. Tavareklaam asenduks minimalistliku reklaamimise põhi-
mõttega – värvitu lihtne pakend, kus peal vaid kauba koostis ning siis ka ökomärk. 

105 Riskantne, s.t Eesti kui endine sotsialistlik riik; Venemaa lähedus ja sellest tulenev eba-
kindluse kandumine ka Eestile jne.
106 Antud teesi eelduseks on jällegi, et Eesti peaks olema eelnevalt ühinenud mõne välismaise 
ökomärgiskeemiga või on ettevõte ise endale taotlenud selle riigi (riikide ühenduse) öko-
märgi, kuhu ta ekspordib.
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Selline reklaam olekski ökomärgile omane ja samas sisaldaks analoogtoote/teenusega 
võrreldes suuremat võimalust tarbijale silma jääda. Lisaks saaks ettevõte potentsiaal-
selt reklaamile kulutatavad rahad ümber suunata näiteks toote/teenuse arendusse, mis 
keskmistes ja väikefirmades kipub tagaplaanile jääma.

Ökomärk on vahend, millega saab inimene (tarbija/ettevõtja) väljendada oma suh-
tumist ümbritsevasse keskkonda, ehk teiste sõnadega: ostes ökomärgistatud toote või 
hankides oma tootele ökomärgi, saab inimene ise midagi looduse heaks ära teha.

Kui vaadata keskkonnasõbralikkuse, s.h ökomärgi, propageerimist veelgi laiemast vaa-
tevinklist, saab öelda, et see võib tuua kasu kogu riigile. Keskkonnahoiu arendamine 
tekitab riigist usaldusväärse ja võrdväärse partneri mulje, s.t välismaised tootjad ei 
vaata Eestit kui kohta, kuhu võiks näiteks jäätmeid eksportida või rajada tööstusharu, 
mis saastab (tugevalt) ümbritsevat keskkonda.

Veelgi enam, keskkonnalähedase suuna rõhutamise olulisus väljub ka majandus-
konteksti piiridest, ulatudes riigi üldise arengutee valimise tasandile. Lühidalt öeldes, 
olemise põhjendatust, kuivõrd teistele – Eestist väljaspool elavatele inimestele – aru-
saadav olemise vajadus oleks täidetud. Arusaadavus ei ole küll riigi märgi puhul piisav 
tingimus, kuid tarvilik igal juhul.
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Lõpetuseks
Iga raamat saab ükskord läbi nagu iga laul või reiski. Meil on hea meel, kui lugeja on 
selle reisi meiega kaasa teinud ja loodame, et ta leidis seda, mida otsis – sekka mõne 
üllatusegi. See raamat on sissejuhatus säästvasse arendamisse, mille üheks võimalikuks 
filosoofiliseks aluseks on keskkonnaeetika. Peab tunnistama, et üks esimesi käsikirja 
visandeid oli palju kindlamas kõneviisis – mis on õige ja mis väär ning kuidas tuleks 
toimida, et olla keskkonnaga tasakaalus. Pärast omavahelisi vaidlusi leidsime, et kuigi 
näeme oma missioonina jätkusuutliku elulaadi levitamist, ei saa me eeldada, et see on 
ka kõigi lugejate missioon ja maailmast arusaamise viis. Sestap otsustasime, et kirju-
tame oma lood ja ütleme, mida meie õigeks peame, aga ei väida, et see on ainuõige. 
Me loodame, et panime lugeja mõtlema, küsimusi esitama ja ise vastuseid leidma. Me 
leppisime kokku, et esitame niipalju argumente, kui suudame, et lugejad hoomaksid, 
missugused on lood keskkonnaga ja tema saastamisest tulenevate probleemidega, ühis-
konna säästva arendamisega ning meie kõigi tulevikuga, et sellest nii palju räägitakse.

Raamatu lisadest leiab lugeja mõned säästva arendamise olemust käsitlevad tekstid, 
samuti mõned inglise keelest tõlgitud jätkusuutliku arendamise kokkulepped ja ette-
panekud, milliseid tulevikus võiks sõlmida. 

Aitäh lugemast ja kaasa mõtlemast! Soovime, et lugeja oma valikuid tehes ei arvestaks 
üksnes endaga, vaid ka teiste inimestega ja loodusega enda ümber nagu ka tulevikus 
elavate inimestega ja loodusega nende ümber!
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SISSEJUHATUS
Jätkusuutlik areng (sustainable development) on üks nendest kontseptsioonidest, mil-
lest on viimastel aegadel väga palju kirjutatud. Seetõttu võib selle olemuse avamist pi-
dada kergeks, esmapilgul isegi mitte ülemäära tarvilikuks ülesandeks. Samas tundub, 
et jätkusuutliku arengu puhul on ühtlasi tegemist sellise mõistega, mis on nii kaua 
selge, kui seda ei pea hakkama lahti seletama. Viidates filosoofile ja kirikutegelasele 
Augustiniusele (354–430), on jätkusuutliku arengu puhul tegemist ehk ajataolise 
mõistega: kui minult ei küsita, mis aeg on, siis ma tean täpselt, millega on tegemist. 
Kui aga seda tehakse, siis on vastust raske leida.

Antud kirjatükk on koostatud kui abimaterjal EV Keskkonnaministeeriumi poolt 
tellitud Eesti järgmise kolmekümne aasta arengustrateegiale Säästev Eesti 21 (vt 
www.tpu.ee/SE21.html), mida on antud trükise jaoks pisut kohendatud. Tegemist 
on teoreetilise abimaterjaliga, mis püüab avada arengustrateegia koostajate lähenemist 
jätkusuutlikule arengule ning samuti anda selgemat põhjendust, miks nimetatud stra-
teegias on välja pakutud just selliseid arengueesmärke, miks nähtud just selliseid teid 
nende saavutamiseks jne. 

Antud kirjutise eesmärgiks on näidata, et jätkusuutliku arengu puhul on tegemist 
äärmiselt mitmetahulise, komplitseeritud ja sealjuures ka vastuolulise kontseptsioo-
niga. Sellest tulenevalt on alljärgnev eelkõige antud kontseptsiooni raskuspunktide, 
erimeelsuste ja dilemmade keskne, mitte niivõrd kirjeldav ja jätkusuutliku arengu 
kujunemisest ülevaadet andev kirjatükk. Ühtlasi püütakse tähelepanu pöörata sellele, 
et jätkusuutlik areng pole sugugi selgelt väljakujunenud kontseptsioon, vaid et see 
on pidevate muudatuste mõjuväljas. Viimane ei võimalda jätkusuutliku arengu prak-
tikasse rakendamisel lähtuda kindlatest aluseeldustest, vaid vastupidi komplitseerib 
seda hulgaliste erinevate tõlgendusvõimaluste pakkumisega. Ühest küljest teeb see 
jätkusuutliku arengu käsitlemise lihtsaks, kuivõrd tehtud valikutele on raske vastu-
lauseid anda. Teisest küljest loob ühtse aluse puudumine „suurepäraseid“ võimalusi 
mittejätkusuutliku arengutee valimiseks. 

Jätkusuutliku arengu kontseptsioonilisi raskusi on järgnevalt vaadeldud esmalt teoo-
ria ja seejärel praktika seisukohalt, püüdes esile tuua selle dilemmasid defineerimisest 
alates kuni arenguteede valimisel ette tulevate paradoksideni välja.
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1. JÄTKUSUUTLIK ARENG. KONTSEPTSIOONI   
 MÄÄRATLEMISE PROBLEEMSUS
1.1. UUE KESKKONDLIKU PARADIGMA KUJUNEMINE JA    
 ÜMBERKUJUNEMINE

Jätkusuutliku arengu (sustainable development) idee on välja kasvanud nn roheliste 
mõtlejate töödest (Connelly & Smith 1999, 56), mistõttu tasub antud kontseptsiooni 
kujunemise põhjuste otsimisel tagasi pöörduda mitte ainult 1980. aastate lõppu, kus 
termin sai enam tuntuks, vaid juba aastatesse 1960–1970. Tol ajaperioodil aset leid-
nud keskkonna probleemide teravdumine tingis vajaduse kehtiva keskkonnakäsitluse 
ümbermõtestamise järele. Keskkonnaalased tagasilöögid kui keskkonda hoolimatu 
suhtumise märgid olid tõukeks inimese ja looduse vaheliste suhete ülevaatamisele ehk 
siis uue – jätkusuutliku – arengupõhimõtte kujunemisele.

Erinevaid arenguparadigmasid ongi võimalik eristada inimese ja looduse vaheliste 
suhete erineva defineerimise kaudu. Tuginedes Milbrathile (1994) on välja tooda-
vad kaks: (vana) domineeriv ühiskonnakeskne paradigma ((old) dominating social 
paradigm – DSP) ja uus keskkondlik paradigma (new enviromental paradigm – NEP).

Domineeriv ühiskonnakeskne paradigma, defineerituna küll domineeriv läbi, pee-
geldab siiski peamiselt Lääne maailma mõtteviisi. Viimase olulisemateks vormijateks 
on ühelt poolt kristlik maailmavaade, teiselt poolt aga Baconi-Descartes’i-Newtoni 
teadusrevolutsiooni tõed. Kristlikule ilmavaatele omane lineaarne ajataju ja vankuma-
tu progressi usk on õhutanud inimesi loodusressursside ebaratsionaalsele kasutami-
sele, õigustades, et loodus on olemas inimese jaoks ning tema eesmärk on rahuldada 
inimese vajadusi. Inimene, ainsana kogu loodu hulgas tehtud Jumala näo järgi, on 
loodud ja seatud loodust kultiveerima. See tähendab hingelisuse, hingestatuse re-
serveerimist inimesele, jättes loodusele pelga tundetu vahendi osa. (Tüür 2000, 13) 
Seega on kristlus desakraliseerinud Looduse, julgustades inimest seda ekspluateerima 
ja toetades antropotsentristlikku maailmavaadet, kus inimesel on keskne koht ja kus 
ta omab võimu looduse üle (Sessions 1995, x) 

Kristlus on kujundanud oma vormi järgi ka Lääne teaduse. Mehaaniline maailmapilt 
arendati välja 17. sajandil Galileo, Descartes’i, Baconi, Newtoni ja paljude teiste poolt. 
Peasüüdlaseks looduse kõrvalejätmisel teaduslikus maailmapildis peetakse Baconit ja 
Descartes’i. Baconilt näiteks pärineb aforism teadmine on jõud (ehk siis jõud looduse 
üle). Decartes tegi jällegi selget vahet mõtleva mina ja ümbritseva ainelise looduse 
vahel (Oittinen 2001, 3). Selline vaimu ja keha dualism kaotas meid ümbritsevalt 
aineliselt keskkonnalt püha tähenduse, mille tulemusena hakati loodust vaatlema 
kui objekti, mille üle inimene valitseb. Niimoodi pühitses Descartes koos Baconi, 
Newtoni jt sisse teadusliku revolutsiooni, mis pani aluse materiaalsele maailmapildile, 
mille keskmes on arenenud mõtlemisvõime tõttu loodusest kõrgemal seisev inimene. 
(Tremaine, 1; Tüür 2000, 15) Ühtlasi lükkas teaduslik revolutsioon ümber enne keh-
tinud orgaanilise maailmapildi, kus maailma käsitleti kui elusorganismi ja asendas 
selle maailma kui masinaga – mehaanilise kellavärgiga. (Sessions 1995, 161)
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Uus keskkondlik paradigma, määratletuna Dunlapi & Van Liere (1978) järgi, on 
domineerivale ühiskonnakesksele paradigmale vastanduv. Uus maailmavaade, nagu 
autorid ise seda nimetavad, sisaldab endas selliseid märksõnu ja kontseptsioone 
nagu industrialiseerimise piiramist, tasakaalustatud seisundiga majandust (steady-
state economy), looduslike ressursside säilitamist, kontrolli inimeste arvukuse üle jt 
(Pelstring 1997a, 2; Pelstring 1997b, 2).

Seega, kui domineeriv sotsiaalne paradigma seab oma keskpunkti inimese – ehk teiste 
sõnadega on antropotsentristlik lähenemine, siis uus keskkondlik paradigma lähtub 
ökotsentristlikust käsitlusest. Täpsemalt annab neist kahest vastandseisukohast üle-
vaate järgmine tabel.

Tabel 1. Domineeriv ühiskonnakeskne paradigma vastandatuna uuele keskkondlikule 
paradigmale.

Allikas: Tamm, G. 2000. Keskkonnaeetika: kuidas inimesed loodust väärtustavad, lk 
22. Autorite kohandustega.

Kuigi jätkusuutliku arengu kontseptsioon liigitub oma päritolult tinglikult keskkon-
nateooriate alla ning tõuge selle kujunemiseks pärineb inimese ja looduse vahekorra 
ümberdefineerimisest, muutsid käsitluse populaarseks jätkusuutlikust ühiskonnast 
kirjutavad autorid (Connelly & Smith 1999, 56). Töös jätkusuutliku arengu reaal-
se rakendamise kallal jõudsid paljud pigem arusaamisele, et keskkonna aspekt on 
ülevõimendatud; vähemalt lähtudes viimaste aegade käsitlustest. Järjest enam räägi-
takse jätkusuutliku arenguga seoses mitte niivõrd jätkusuutlikkusest ökoloogilises – 
keskkonna/looduse seisukohalt, vaid jätkusuutlikkusest integraalses või ühiskondlikus 
mõttes. Ühiskondlikku mõtet ja mida mõiste “jätkusuutlik areng” veel endas sisaldab 
ning kuidas antud mõistet defineerida ja lahti mõtestada, käsitleb järgmine alapunkt.

Domineeriv ühiskonnakeskne paradigma

§ Inimestel on õigus looduskeskkonda oma 
vajaduste järgi ümber kujundada.

§ Taimed ja loomad on eelkõige inimvaja-
duste rahuldamiseks.

§ Inimesed ei pea looduskeskkonnaga ko-
hanema, kui nad on võimelised seda vasta-
valt oma vajadustele ümber tegema.

§ Inimkond on loodud ülejäänud looduse 
üle valitsema.

 

Uus keskkondlik paradigma

§ Inimkond läheneb oma arvukuselt Maa 
taluvusvõime piirile.

§ Looduse tasakaal on väga kergesti 
haavatav/tundlik.

§ Inimeste sekkumine loodusprotsessidesse 
on sageli ohtlike tagajärgedega.

§ Terve/normaalne majandus eeldab tasa-
kaalustatust ja majandusliku arengu kontrolli 
all hoidmist.

§ Inimesed peavad elama loodusega koos-
kõlas, et ise püsima jääda.

§ Maa on nagu piiratud ruumi ja ressurssi-
dega kosmoselaev.

§ Meie industriaalse ühiskonna kasvul/
laienemisel on paratamatud piirid.

§ Inimkond käitub loodusega murettekita-
valt halvasti
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1.2 JÄTKUSUUTLIKU ARENGU MÕISTE, SELLE DEFINEERIMISE   
 DILEMMA

Jätkusuutlik areng on üks sellistest mõistetest, mis on nii kõnes kui kirjas tugevalt 
ülekasutatud, omamata samas ühest ja selget sisu, rääkimata konkreetsest määratlusest 
(Kiili 2000, 96). Teisalt on väidetud, et antud termini “edu” (loe: rohke kasutamine) 
on põhjendatav just eelkõige sellega, et erinevate inimeste jaoks tähendab see erinevaid 
asju ning et sellega võib (seetõttu) n.ö vabalt, s.t kindlatest piiridest kinni pidamata, 
opereerida (di Castri 1995, 2).

Määratluste paljususe tõttu on kindlaim, kuid ka traditsioonilisim võimalus tugineda 
jätkusuutliku arengu algupäraseimale definitsioonile, mida ka enamik vastavaalasest 
kirjandusest tarvitab. Samas ei olda antud termini “jätkusuutlik areng” esmakasutuse 
osas ühel arvamusel. Enamjaolt antakse see au Brundtlandi komisjonile, kes defineeris 
jätkusuutliku arengu oma 1987. aasta ÜRO-le esitatavas raportis “Meie ühine tulevik” 
(Our Common Future). Siiski leidub viiteid2, et esmakordselt kasutas antud mõistet 
briti keskkonnategelane Barbara Ward juba 1968. aastal.

Brundtlandi komisjoni raportis on jätkusuutlikku arengut määratletud alljärgnevalt: 
jätkusuutlik areng on arengutee, mis rahuldab praeguse põlvkonna vajadused ja 
püüdlused, seadmata ohtu tulevaste põlvkondade samasuguseid huve (seejuures 
huvide all on eelkõige mõistetud keskkonda, keskkondlikke ressursse). 

Antud definitsiooni peetakse, tuginedes Taylorile (2002, 2), “lootuselt problemaati-
liseks”. Ühest küljest on antud definitsiooni probleemne kuna, selles sisaldub eeldus 
(teiste) inimeste vajaduste etteteadmise kohta, ütleme näiteks 30 aastat; lühidalt 
öeldes selle kohta, mida ette teada tegelikult ei ole võimalik. Teisest küljest viitab de-
finitsioonis sisalduv fraas „praeguse põlvkonna vajaduste ja püüdluste rahuldamine“ 
tarvidusele enamate ressursside järele, kuivõrd selle saavutamine on võimalik siis, kui 
kulutada rohkem raha toidule, eluasemele, haridusele jne – kõigele, mida vajalikuks 
peetakse. Toodud arutluskäigule tuginevalt küsibki Taylor (ibid, 2), kas jätkusuutli-
ku arengu kontseptsioon on pelgalt rikkuse (juurde)loomise pehmendatud käsitlus. 
Loomulikult võiks väita, et need vajadused ja püüdlused on mittemateriaalsed või et 
vähemalt mittemateriaalsetel lasub rõhuasetus; Taylor (ibid, 2) siiski tõdeb, et paraku 
kiputakse toonitama eelkõige just materiaalseid väärtuseid. Seetõttu on jätkusuutli-
ku arengu teoreetikud olnud sageli sunnitud Brundtlandi komisjoni jätkusuutliku 
arengu definitsiooni kõrvale heitma, tituleerides seda kui funktsionaalselt tähendu-
setut. Taylor (ibid, 2), tõmmates paralleele jätkusuutliku arengu ja majandusteaduse 
vahel, läheb isegi nii kaugele, et küsib, kas Adam Smithi teos „Rahvaste rikkus“ ei 
olnud mitte esimene jätkusuutliku arengu teemaline teoreetiline üllitis.
Tooduga kriitika jätkusuutliku arengu määratluse vastu ei lõpe. Näiteks Frazier 
(1997) on väitnud, et (senini) ei olegi jätkusuutlikku arengut suudetud ei mõistlikult 

2 Vt näiteks Pravdic, V. 2002. Sustainability and Sustainable Development: the Use in Policies 
and the Ongoing Debate on These Terms. // Croatian International Relations Review. Vol 
VII, lk 93–99.                   

`
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ega kasulikult defineerida; et tegemist on viimaste kümnendite ühe salakavalaima ning 
manipuleerivaima ideoloogiaga (Pravdić 2002, 95).

Teatud määral aktsepteeritud kriitika valdkonda kuulub aga etteheide, et jätkusuut-
lik areng on liialt looduskeskne ning tehnoloogia- ja industrialiseerimisvastane lähe-
nemine, tähtsustades ja väärtustades ökosüsteeme rohkem kui inimest. Jätkusuutliku 
arengu käsitluses on toimunud nihe, mis ühelt poolt väljendub selles, et valdavalt 
ei arutleta teemal kas majanduskasv või keskkond, vaid hoopis majanduskasvu ja 
keskkonna võimalikust komplementaarsusest. Teisiti väljendatuna: majanduse ja 
keskkonna omavahelistes suhetes peetakse võimalikuks nullkasumit (tuntud ka kui 
ökoloogilise moderniseerimise idee) (Weale 1992, 31). Teiselt poolt seisneb muutus 
selles, et viimastel aegadel on jätkusuutliku arengu käsitlustele tugevamalt lisandu-
nud sotsiaalne mõõde. Inimtegevuse ohjamise vajadusest alguse saanud käsitluse 
areng on tagasi jõudnud alguspunkti – seades kesksele kohale taas ennekõike indivii-
di. Nagu näiteks on märgitud 1992. aastast pärinevas Rio deklaratsioonis: inimesed 
on jätkusuutliku arengu keskne “mure”, igal inimesel on täielik õigus tervislikule ja 
täisväärtuslikule elule (Wiman 2000, 26). Samas võib spekuleerida, et ehk on nüüd 
tegemist n.ö uus-indiviidiga, kes on „ringi läbinud“ ning kellesse keskkonda väärtus-
tav suhtumine on juurdunud. Et võiksime öelda, et ennekõike inimesest lähtumine 
tähendab ühtlasi looduskeskset lähenemist. Viimane oletus on aga siiski liialt habras, 
et sellele tugineda.
Jätkusuutliku arengu käsitlemist juba mainitud ökoloogilise moderniseerimisena kri-
tiseerivad ka lõunast pärit autorid (Martin Khor, Vandana Shiva, Edward Goldsmith). 
Nende kriitika tugineb väitele, et majanduslik kasv ei ole inimkonna arengus esmane. 
Et Brundtlandi komisjoni ettekandes esitatud teesid põhinevad lääne tsivilisatsiooni 
väärtushinnangutel ja arusaamadel ühiskonna arengust. Seetõttu viib selline lääne 
mõtteviis hegemoonia mehhanistlikele ja patriarhaalsetele arengumudelitele, kus kõik 
taandatakse majandusele, majandusliku väärtusele ja/või otstarbekusele. Kriitikute 
arvates püüab ökoloogilise moderniseerimise idee seadustada ning põlistada neid 
olemasolevaid poliitilisi ja majanduslikke institutsioone, kes ise on tekitanud prae-
gused keskkonnaprobleemid ning (eelkõige majandusliku) ebavõrdsuse (Kiili 2000, 
103–104).

Peale Brundtlandi komisjoni jätkusuutliku arengu määratlust on erinevate akadee-
mikute ja analüütikute poolt antud kokku väidetavalt üle 100 definitsiooni (Moffat, 
Hanley, Wilson 2001: 4). Majandusteadlaste David Pearce’i ja Jeremy Warfordi hin-
nangul jagunevad kõik pakutud definitsioonid kahe kategooria vahel. Esimesse kate-
gooriasse kuuluvad need, kes määratlevad jätkusuutliku arengu põhimõtte läbi, mille 
kohaselt looduslike ressursse ei tohi (millegi muu arvelt) vähendada. Sellisel juhul 
räägitakse nn tugevast ehk ökoloogilisest jätkusuutlikkusest Teise kategooria defi-
nitsioonid lubavad looduslikke ressursse kasutada, s.t vähendada niivõrd, et ei laskuta 
allapoole kriitilisest piirist – et neid tarvitatakse järgmiste põlvkondade arvel. Seda 
kategooriat nimetatakse nõrgaks ehk majanduslikuks jätkusuutlikkuseks (Taylor 
2002, 2; Bartelmus 2000, 360).

Nõrgast ja tugevast jätkusuutlikkusest lähtuvalt on tuletatavad vastavalt ka inimkeskse 
ja tasakaalukeskse jätkusuutliku arengu määratlused.



153Jätkusuutlik areng. Kontseptsiooni määratlemise probleemsus

Tuginedes Annistile, Jüssile, Postile & Ojale (2000, 54) kõlab jätkusuutliku arengu 
inimkeskne definitsioon järgmiselt: jätkusuutlik areng3 on sihipäraselt suunatud 
areng, mis tagab inimeste elukvaliteedi paranemise kooskõlas loodusvarade olemi 
ja ökosüsteemide taluvusvõimega. Jätkusuutlik areng taotleb tasakaalu sotsiaalsfääri, 
majanduse ja keskkonna vahel ning täisväärtusliku ühiskonnaelu pikaajalist jätkumist 
praegusele ja tulevastele põlvedele. Jätkusuutliku arengu kui sotsiaalse ideaali teostu-
mine eeldab avalikkuse osalemist, sidusat juhtimiskorraldust, täiustuvat seadusand-
lust, samuti säästvale arengule suunatud orienteeritust majandushoobade (nt ökoloo-
gilise maksureformi) rakendamist ja vastavate hoiakute, eeskätt keskkonnateadliku 
nõudlus- ja tarbimiskultuuri kujundamist.

Seevastu tasakaalukeskse jätkusuutliku arengu määratlus rõhutab inimese vajadus-
te rahuldamise kõrval ka keskkonna omi: ühiskonna korraldus on jätkusuutlik, kui 
igasuguse tegevuse planeerimisel ja elluviimisel arvestatakse ühe inimpõlve jooksul 
süsteemselt ja tasakaalustatult inimest, tema materiaalseid ja vaimseid vajadusi, inime-
se (majandus)tegevust nende vajaduste rahuldamiseks ning keskkonda (oma piiride 
ja taluvusvõimega), kus inimene toimetab. Eetilise suhtumise alus laieneb Inimeselt 
Elukeskkonnale, kus eetilise arvestamise objektidena käsitletakse kõiki elus- ja elutuid 
olendeid ning ökosüsteeme, lõppkokkuvõttes planeeti Maa tervikuna (Oja & Raukas 
1999, 9–10).

Hoolimata definitsioonide paljususest ja nende erinevatest rõhuasetustest, on nende 
ühiseks jooneks interdistsiplinaarsus ning paljuhõlmavus, mistõttu näiteks Doversile 
(1997) ja Handmerile (1998) tuginedes on jätkusuutlikkust tihtipeale nimetatud ka 
nn vihmavarju kontseptsiooniks (umbrella concept) (Pravdic 2002, 95). Tihtipeale ka 
loobutakse konkreetse definitsiooni otsimisest ja andmisest ning tuuakse välja põhi-
mõtted, millele jätkusuutlik areng peaks vastama. 

Michel Jacobsi (1995, 1471) järgi on jätkusuutliku arendamise põhimõtted järgmised:

§ majanduse ja keskkonna ühendamine: majanduslikud otsused peavad olema   
 seostatud nende (otsese ja kaudse) mõjuga keskkonnale;

§ põlvkondadevaheline kohustus: praegused majandus- ja keskkonnapoliitilised   
 otsused ning sellealane praktiline tegevus peavad arvestama nende mõju   
 tulevastele põlvkondadele (peavad arvestama pikaajalisi ökoloogilisi efekte);

§ sotsiaalne õiglus: kõikidel inimestel on võrdne õigus puhtale keskkonnale;

§ keskkonna kaitsmine: loodusressursside säilitamine ja keskkonna kaitsmine;

§ elukvaliteet: inimese elukvaliteet ei saa olla määratud kitsalt majanduslike   
 näitajatega;

§ osalemine: institutsioonid peavad olema restruktureeritud nii, et kõige enam   
 erinevamad seisukohad oleksid kuuldavad poliitiliste otsuste tegemisel.

3 Viidatud allikas defineeritud küll kui säästev areng, millega jätkusuutlik areng on võrdsustatud.

`
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Jacobsi põhimõtetele leiab vastavalasest kirjandusest lisa ka järgmiste punktide näol nagu:

§ kultuurilise mitmekesisuse väärtustamine;

§ põlvkonna sisene tasakaal – erinevuste vähendamine Põhja ja Lõuna vahel,   
 erinevuste vähendamine rikaste ja vaeste vahel.

Jätkusuutliku arengu põhimõtete määratlemise kõrval on püütud välja tuua ka rida 
arusaamasid, mida jätkusuutlik areng ei ole. Seega jätkusuutlik areng ei tähenda:

§ klassikalise looduskaitse jätkamist traditsioonilisel viisil;

§ keskkonna sulgemist tavalise inimese eest;

§ küsimuste püstitamist viisil kas keskkond VÕI tehnoloogia;

§ ebamajanduslikkuse, raiskamise soosimist või sallimist keskkonna ja/või tarbijate  
 (ühishuvidele) viidates;

§ keskkonna kaitsmise huvidele viidates ühiskonna vajaduste ahistamist.

(Kiili 2000, 97)

Interdistsiplinaarsusest tuleneva jätkusuutliku arengu komplitseeritusega toimetule-
miseks on opereerimistasandil võimalik erinevaid temaatikaid grupeerida. Erinevate 
grupeeringute ehk dimensioonide arv ja sisu varieerub. Alljärgnevalt keskendutakse 
enam levinud käsitlustele.

1.3. JÄTKUSUUTLIKU ARENGU DIMENSIOONIDE DILEMMA – KAS   
 ÜHTE ON VÕIMALIK TEISELE EELISTADA?

Jätkusuutliku arengu dimensionaalsest mitmekesisusest hoolimata on suhteliselt üks-
meelselt välja toodavad kolm dimensiooni: majanduslik, sotsiaalne ja keskkondlik. 
Erinevad autorid lisavad toodule juurde isegi kuni viis mõõdet4. Erinevates kombinat-
sioonides on vastavaalasest kirjandusest ja praktikast välja toodavad veel järgmised di-
mensioonid: kultuuriline, institutsionaalne, indiviidi (human), poliitiline, ruumiline 
ja demograafiline dimensioon.

Ühte võimalikku lahendust sellele, millist dimensioonide kombinatsiooni eelistada, 
annab süsteemiteoreetiline lähenemine, mis püüab määratleda ühiskonna olulise-
maid ja kogumina ühiskonna moodustavaid allsüsteeme. Nendeks on süsteemiteooria 
järgi individuaalne areng, sotsiaalne süsteem, valitsemine, infrastruktuur, majanduslik 
süsteem ning ressursid ja keskkond. Need on omakorda koondatavad kolmeks peami-
seks ühiskonna allsüsteemiks: indiviidi süsteem (mis koosneb sotsiaalsest süsteemist, 
individuaalsest arengust ja valitsemisest), toetussüsteem (mis koosneb infrastruktuu-
rist ja majanduslikust süsteemist) ning looduslik süsteem (mis koosneb loodusressursi-
baasist ja keskkonnast üldiselt) (Bossel 1999, 17-19). 

4 Vt näiteks: Raumolin, J. 2001. Shift from environmental education to education for 
sustainable development. http://www.valt.helsinki.fi/kmi/Julkais/WPt/2001/Raumolin/
wp22001.htm



155Jätkusuutlik areng. Kontseptsiooni määratlemise probleemsus

Jätkusuutliku arengu dimensiooni „keelde“ tõlgituna oleksid need vastavalt sotsiaalne, 
majanduslik ja keskkondlik dimensioon. Joachim Spangenberg (2001, 184) nimetab 
neid ka otsesteks jätkusuutliku arengu mõõdeteks. Spangenbergi (ibid, 185) järgi vii-
tab sotsiaalne dimensioon indiviidisisestele karakteristikutele nagu oskused, pühen-
dumus, kogemused, hoiakud. Keskkondlik dimensioon sisaldab kõiki ökoloogilisi 
protsesse ja nende elemente ning majanduslik dimensioon hõlmab majanduslikke 
protsesse, nende loogikat ja dünaamikat. Spangenberg toob neljanda dimensioonina 
sisse ka eelpool nimetatud institutsionaalse, liigitades selle kaudsete alla ning definee-
rides seda kui isikutevahelist reeglite süsteemi ja otsustusmehhanisme. 

Teine käsitlus, mis pakub erinevate dimensioonide kombinatsioone on kapitalide 
teooria, mille järgi iga kapital tähistab mingit ühte jätkusuutliku arengu mõõdet. 
Kapitali mõiste kasutamine jätkusuutliku arengu kontekstis on teataval määral 
komplitseeritud, kuna see omab liigselt suurt majanduslikku konnotatsiooni. 
Tavatähenduses võrdsustataksegi kapital tihtipeale ressurssiga, seda mõistetakse kui 
seda miskit, millesse investeerida või mille abil investeerida. Siiski, tuginedes kasvõi 
Pierre Bourdieu kapitali teooriale, on kapitalile omistatav tähendus siiski märksa 
laiem kui puht majanduslik (Koning 2001, 7, 10).

Kapitalide nimetused ja arv, mida jätkusuutliku arengu kontekstis esile tuuakse, on 
jällegi varieeruvad. Näiteks Maailmapank lähtub neljakapitalisest süsteemist: inimese 
loodud (mida sageli nimetatakse ka majanduslikuks), looduslik (või keskkondlik), 
individuaalne ja sotsiaalne kapital. Kapitalide loetelu on samuti täiendatav ka kultuu-
rilise ja institutsionaalse kapitaliga (Sustainable … 2002, 2). 

Kapitalide teooriaga seoses (põhimõtteliselt ka erinevaid dimensioone käsitledes) 
tõusetub küsimus nende iseseisvast tähtsusest nende omavahelises võrdluses. Kas 
mingi kapital või dimensioon on teisest olulisem, kas mingi on teisega asendatav? 
Spangenbergi (2001, 188) järgi on kapitalide asendamise küsimus, millel eelnevalt 
põgusalt peatuti nõrga ja tugeva jätkusuutliku arengu defineerimise juures, pärit 
majandusteooria loogikast. Selle kohaselt on oluline, et kapitalide kogum (selle kogu-
summa) ei väheneks pikas perspektiivis, mille tagamiseks tuleb vähenenud väärtusega 
või väärtuse kaotanud kapital välja vahetada. Kapitalide asendamine majandusteooria 
järgi lähtub asjaolust, et kapitale nähakse kui tootmistegureid; ning kui tooted on 
ekvivalentsed, on asendamine võimalik. Jätkusuutliku arengu seisukohalt vajab mõtle-
misainet küsimus: kas ja kui palju tuleks säilitada iga kapitali eraldiseisvalt või tuleks 
pigem opereerida kapitalide kogusummaga. Erlich et al (1999, 274) on väitnud, et 
jätkusuutliku arendamise kontekstis ei saaks mingist asendamisest rääkida, kuna tea-
tud osakapitale nagu näiteks vesi, kommunikatsioon või otsuste tegemine ei saa ühtegi 
asendajat leida. Ehk teisisõnu: kõik kapitalid on ühtemoodi väärtuslikud ja olulised 
(eespool defineeritud kui tugev jätkusuutlikkus). 

Taylorile (2002, 2–3) tuginedes sisaldab pealtnäha „ilus“ kapitalide võrdsuse printsiip 
(ehk tugev jätkusuutlikkus) endas rea keerdküsimusi. Esiteks, tugeva jätkusuutliku 
arengu kontseptsiooni toetajad kipuvad siiski enamjuhtudel rõhutama, et loodus-
kapital on hinnalisem kui inimeseloodud kapital, kuna viimane on saadud loodus-
ressursse ekspluateerides. Kui looduskapital pakub tulevastele põlvkondadele hulga 
erinevaid võimalusi (selle kasutamiseks), siis majanduslik kapital vastupidi piiritleb 
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need; s.t et tulevased põlvkonnad võivad omada hoopis teistsuguseid eelistusi loodus-
kapitali kasutamise seisukohalt kui tänased otsustajad. Seega toodud loogika kohaselt 
ei ole kapitalid ühtmoodi väärtustavad: looduskapital on hinnatav kui majanduslikust 
väärtuslikum. Teisest küljest jälle ei olegi kapitalide võrdsuse „tagaajamine“ otstarbe-
kas, põhjendatuna argumendiga, et rikkus, mida looduskapitali ekspluateerides saa-
dakse, on üldjuhul suurem, kui seda pelgalt säilitades. (Vastasel juhul oleks loodusres-
sursi ekspluateerimine mõttetu.) Veelgi enam, rikkus, mis on saadud loodusressurssi 
ekspluateerides on mitmeid kordi mitmekülgsemalt kasutatav kui näiteks kivim või 
mineraal oma loomulikus seisundis.

Seevastu tundub nõrk jätkusuutlikkus esmapilgul oma vähema ranguse tõttu mõist-
likum lähtekoht, lubades kapitale kasutada üksteise arvelt niivõrd, et see ei laskuks 
allapoole nende säilimise kriitilist piiri. Probleem siinkohal tõusetub aga asjaolust, 
et nõrga jätkusuutlikkuse kontseptsiooni pooldajad võrdsustavad jätkusuutlikkuse 
paljuski heaoluga, õigemini heaolu maksimeerimisega, märkides, et jätkusuutlikkus 
eksisteerib juhul, kui indiviidide heaolu aja jooksul ei vähene, [pigem suureneb]. 
On aga küllalt tõenäoline, et (kõikide) indiviidide heaolu ei ole tagatav, veel vähem 
maksimeeritav looduskapitali sellise kasutamise juures, mis ei laskuks kriitilisest piirist 
allapoole, arvestades, et heaoluühiskonna mudeli leviala laieneb. Selline looduskapitali 
vähenemine on aga jällegi vastuolus jätkusuutlikkuse kontseptsiooniga (nii nõrga kui 
tugeva lähenemisega), mis eeldab kõikide kapitalide säilitamist (vähemalt) niivõrd, et 
neid jätkuks ka tulevastele põlvedele (ibid, 3–4). 

Jätkusuutlikkuse kontseptsioonide varieeruvate tõlgenduste juures tõusetub küsimus, 
et miks ikkagi „jätkusuutlik pilt“ on nii mitmekesine. Tuginedes Kiilile (2000, 102), 
tekitavad mitmekesisuse kokkuvõtvalt järgnevad asjaolud:

§ kui me tunnistame, et sotsiaalne ja majanduslik praktika on lahutamatud 
looduslikust keskkonnast, siis tähendab see majandusliku arengu ja kesk-
konnakaitse ühendamist. Kuid milline suhteline tähtsus anda keskkonna-
kaitsele? Kas eelistada majanduslikku kasu keskkonnakahjudele? Kas inime-
se loodud kapital ja looduslik kapital on võrreldavad või on olemas mingi 
loodusliku kapitali nivoo (kogus jne), mis on kriitiline jätkusuutliku arengu 
mõttes? Kuidas seda kriitilist nivood määrata?

§ milles seisnevad tulevaste põlvkondade huvid ning mida tähendab nendega 
arvestamine praktikas, inimese ja ühiskonna igapäevase tegevuse mõttes? 
Mida me peame hoidma ja säilitama tuleviku jaoks ja mida mitte, kuhu 
tõmmata piir?

§ mida tähendab keskkonna kaitsmine? Kas see tugineb huvitavate loodus-
objektide, -komplekside säilitamise ideele või tähendab see elamist mingi 
bioregiooni (loodusliku?) keskkonna raamides? Kas see tähendab inimesega 
mitteseotud looduse iseseisva väärtuse ja seisundi tunnustamist?

§ milles seisneb sotsiaalne õiglus seoses keskkonnaga?

§ mida hõlmab elu kvaliteet? Kas majanduslik turvalisus on heaolu indikaa-
tor? Kui ei, siis kuidas mõõta elu kvaliteeti?

§ mis tüüpi poliitilised institutsioonid suudavad tagada rahva osalemise ühis-
konna elus, keskkonnaküsimuste lahendamises? Mida üleüldse tähendab 
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osalemine? Kas see on lihtsalt konsulteerimine erinevate huvigruppidega? 
Kas see eeldab detsentraliseerimist? Kas turg on kõige efektiivsem indivi-
duaalse suveräänsuse ja vahetu demokraatia vorm?

Erinevatele dimensioonidele vastava kaalu otsimise asemel tuleks pigem vaadelda 
dimensioone ühtse kogumina, kus nad omavahel üksteist vastastikku mõjutavad ja 
üksteisest sõltuvad. Ühed võimalikest mõjuahelatest on toodud joonisel 1.

Allikas: Sustainable Development: Appendix. 2002, lk 3, http://www.govt.n2/
domino/external/web/n2stories.nsf/htmldocs/Sustainable+Development:+Appendix

Joonis 1. Jätkusuutliku arengu dimensioonide vahelised seosed.

Spangenberg (2001, 185) nimetab jätkusuutlikku arengut äärmiselt kompleksse 
süsteemi optimeerimise protsessiks, mis koosneb loomult iseseisvatest, kuid oma-
vahel ühendatud allsüsteemidest. Neid allsüsteeme või dimensioone ühtse kogu-
mina käsitlemine on keerukas ülesanne, kuna igaühel on oma toimimise loogika ja 
rütm, (geograafiline) ulatus, ajaperiood ja dünaamika, mehhanismid, mille abil neid 
reguleerida ning nad on sõltuvad erisugustest mõjudest. Tingimus, mis kõiki dimen-
sioone aga ühendab, on see, et oleks tagatud nende elujõulisus ja paindlikkus, mis 
võimaldaks nende säilimise pikas perspektiivis. Nimetatud tingimus on aga jällegi 
raskesti saavutatav, kuna dimensioonide mittelineaarsus muudab eri poliitikate mõju 
ja tulemuse hindamise usaldusväärseks ja mõttekaks vaid teatud piirides; sealjuures 
eriti piiritletuks veel pikas perspektiivis (mis on aga just jätkusuutlikkuse seisukohalt 
oluline). Poliitikate ja tegevuste hindamise ja kontrolli piiritletus on üks põhjusi, miks 
jätkusuutliku arengu poliitikad peaksid olema iteratiivsed, pidevat tagasisidestatust 
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ja sellest tulenevat ümberhindamist eeldavad. Nad ei saa olla pikaks perioodiks ilma 
vahepealse ümbervaatamise võimaluseta ette määratavad.

Spangenberg (et al 185) väidab ühtlasi ka seda, et mitte ainult jätkusuutlike poliitikate 
ja tegevuste hindamine, vaid ka suuna määratlemine, kuhu poole tahame liikuda, on 
keeruline. Ühest küljest iseseisvate, kuid samas üksteisest sõltuvate dimensioonide 
puhul ei ole olemas ühte parimat lahendust, pigem on suur hulk erinevaid võimalusi. 
Valik nende vahel on otseses sõltuvuses sellest, millist ja kui suurt rõhuasetust igale 
dimensioonile omistame ja millise eesmärgipüstituse neile seame. Kriteriaalne (multi-
criteria) otsustusprotsess tähendab üldjuhul lõppkokkuvõttes ikkagi valikute/otsuste 
hierarhiat ehk dimensioonide kontekstis ühte dimensiooni puudutavate valikute 
eelistamist teisele. Spangenberg (ibid, 185) väidab, et jätkusuutlikule arengule ei ole 
taoline vertikaalne kriteriaalne otsustusprotsess kohaldatav. Ta pakub, et jätkusuutliku 
arengu puhul tuleks aluseks võtta diskursusepõhine poliitikamudel (discourse-based 
policy model), mis tagaks, et otsused, mis tehakse, saaksid laialdase ühiskondliku akt-
septeeritavuse. Spangenberg nimetab seda horisontaalseks kriteriaalseks otsustus-
protsessiks (horizontal multi criteria analysis). 
Viimane siiski ei tähenda, et jätkusuutliku arengu dimensioonid saaksid (praktikas) 
alati võrdse, veel vähem ühesuguse kaalu (nt eri riikide jätkusuutlikkuse arengukava-
des). Palju oleneb (vastava riigi) tingimustest, olukorrast, mis välistavad jätkusuutlik-
kuse mudelite üks-ühese kopeerimise. Kui näiteks Hiina jätkusuutliku arengu kesk-
seks teemaks on rahvastiku kasvu piiramine, Costa Ricas maharaiutud vihmametsade 
asemele uue metsa istutamine, siis Eestis võiks selleks olla sündimuse suurendamine. 
Viimane toob omakorda hästi välja jätkusuutlikkuse kontseptsiooni kohalikud versus 
globaalsed vajadused konflikti: kui väikerahvastel (Eesti) on eesmärgiks rahvastiku 
kasvu tagamine, siis globaalselt on rahvastiku kasv üheks põhiprobleemiks ning see-
tõttu eesmärgiks ka selle pidurdamine (Oja 2002). 

Eri riikide jätkusuutlikkuse praktikaid kõrvutades võib teatava üldistuse astmega siiski väi-
ta, et põhjapoolsetes riikides keskendutakse jätkusuutliku arendamise raames ennekõike 
tarbimisharjumuste ja eluviiside (loodussõbralikumaks) muutmisele, fossiilsete kütuste 
kasutamise ning ökoloogilise jalajälje5 vähendamisele. Seevastu lõunariikides ja/või aren-
gumaades on rõhk asetatud rahvastiku ja ühiskonna jätkusuutlikkusele (Sachs 2002, 6).

Arusaam jätkusuutlikkust arengust kui paljudest teguritest sõltuvast, pidevalt muu-
tuvast ja ümberhindamist vajavast protsessist välistab selle defineerimise mingi kindla 
seisundina, mille poole tuleks püüelda või mille säilitamise eest tuleks seista; märksa olu-
lisem on mõista dimensioonide dünaamikat, mis on ka põhjuseks, miks jätkusuutlikku 
arengut kirjeldatakse tihtipeale kui nn liikuvat märklauda (Spangenberg 2001, 186).

Paljude erinevate teemade sisaldumine jätkusuutlikkuse kontseptsioonis teeb eelkõige 
keeruliseks jätkusuutliku arengu rakendamise praktikas. Praktika toob (võimendatult) 
esile jätkusuutlikkuse kontseptsioonisisesed vastuolud (Pravdic 2002, 95), mis järgne-
valt, kirjutise teises osas, käsitlust leiavadki. 

5 Ökoloogiline jalajälg (ecological footprint) on kujundlik nimetus meetodi kohta, mis suhestab 
kvantitatiivselt inimtegevuse ökoloogilise mõju inimese kasutuses oleva ökoloogilise potent-
siaaliga. Eri riikide ressursi- ja jäätmevoogudele arvutatakse ekvivalentne bioloogiliselt tootlik 
ala, mis suudab neid ressursse taastada ja jäätmeid ohutuks teha (Annist et al. 2000, 68).

`
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2. JÄTKUSUUTLIKU ARENGU PRAKTIKA.    
 ARENGUVALIKUD JA NENDE PARADOKSID

2.1 JÄTKUSUUTLIKU ARENG KUI ERINEVATE HUVIGRUPPIDE  
 KONFLIKT

Jätkusuutliku arengu dimensioonide käsitlus rõhutas, et dimensioonid ei ole põhi-
mõtteliselt üksteisele eelistatavad (vähemalt mitte pikas perspektiivis). See muudab 
jätkusuutliku arengu praktikasse rakendamise äärmiselt komplitseeritud ülesandeks, 
üheaegselt on vaja tegeleda paljude, üksteisele vastanduvate küsimustega. Kuivõrd iga 
dimensioon esindab vastavat huvigruppi, võimenduvad vastandlikud huvid koheselt, 
kui n.ö paberi pealt liigutakse konkreetsete tegevuste juurde. Tekkivad konfliktid, 
mille põhjustavad erinevate dimensioonide taga seisvad erinevad huvigrupid, on 
jaotatavad vastavalt käsitletavatele dimensioonidele. Kuna enamjaolt on jätkusuutlik 
areng lahti kirjutatud kolme dimensiooni – majandus, sotsiaal, keskkond – läbi, on ka 
alljärgnevalt peatutud just nende vahel tekkivatel konfliktidel.

Scott Campbelli (1996, 2) järgi, kes määratles jätkusuutliku arengu dimensioonid 
eesmärkide kujul, tõusetuvad jätkusuutliku arengu elluviimisel kolm keskset konflikti: 
omandi-, arengu- ja ressursikonflikt. Dimensioonid eesmärkide vormis on Campbelli 
järgi järgmised: sotsiaalne dimensioon vastab sotsiaalse õigluse ja võrdsuse eesmärgile 
(equity, social justice), keskkonna dimensioon keskkonna kaitsmise (environmental 
protection) eesmärgile ning majandusdimensioon majandusarengu tagamise (economic 
development) eesmärgile (vt joonis 2).

Joonis 2. Jätkusuutliku arengu eesmärkide vahelised konfliktid.
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Allikas: Campbell, S. 1996. Green Cities, Growing Cities, Just Cities? Urban 
Planning and the Contradictions of Sustainable Developement. lk 3, http://www-
personal.umich.edu/~sdcamp/Ecoeco/Greencities.html

Joonisel 2 olevad kolm eesmärki esindavad kolme eraldiseisvat huvigruppi, mis hu-
vide põrkumise tõttu tekitavad kolm fundamentaalset konflikti: omandi-, arengu- ja 
ressursikonflikti.

Majandusarengu tagamise ning sotsiaalse õigluse ja võrdsuse eesmärgi vahel tõusetub 
konflikt omandi kasutamise erinevate nägemuste tõttu ehk lühidalt omandikonflikt. 
(Campbell 1996, 4) Kuigi Campbell kui linnaarhitekt ja disainer nägi antud konflikti 
peamiselt erinevate omandivormide (eravaldus, avalik ruum) vahel, võib omandi 
konflikti vaadelda palju laiemalt. Omandikonflikti võiks käsitleda ka sellest aspektist, 
kuivõrd toimub majandusarengu läbi saavutatava heaolu ümberjaotamine ühiskonna 
erinevate gruppide (rikkad-vaesed, Põhi-Lõuna) vahel ehk siis võrdsuse ja sotsiaalse 
õigluse eesmärgi saavutamine. 

Üheaegselt majandusarengu ja keskkonna kaitsmise eesmärkide poole püüdlemine 
tekitab konflikti, mida Campbell nimetab ressursikonfliktiks. Majanduse arenda-
mine toimub (teatud määral) loodusressursside ekspluateerimise arvelt, samaaegselt 
on tarvis neid samu ressursse säilitada tulevaste põlvede jaoks. Seega eksisteerib pinge 
loodusvarade majandusliku kasulikkuse ja ökoloogilise vajalikkuse vahel; ehk teisi-
sõnu on see küsimus looduse kui ressursina kasutamise piirist, millest alates satub 
ohtu loodusvarade edasikestmine (ibid, 4–5).

Kolmas konflikt, eesmärkide sotsiaalne õiglus ja keskkonna kaitsmine vahel, on 
Campbelli (ibid, 5) järgi kõige raskemini käsitletav; ning põhimõtteliselt tulebki an-
tud konflikti vaadelda vahendatult. Lahti seletatuna: nimetatud eesmärkide vaheline 
arengukonflikt on sõltuvuses ja tuleneb kahest eelmisest konfliktist ning majandus-
arengu eesmärgi vahendusel. Ühest küljest on vaja saavutada erinevatele gruppidele 
teatavate võrdsete võimaluste võimaldamine (sotsiaalse õigluse eesmärk), mis eeldab 
majanduse arengut. Teisest küljest piiritleb majanduse jätkuva edasiarendamise 
keskkonna kaitsmise eesmärgi saavutamise vajadus. Kokkuvõttes peitubki konflikt 
selles, kuidas suurendada sotsiaalset võrdsust ning kaitsta ja säilitada samaaegselt 
keskkonda, mis annab vahendeid sotsiaalse võrdsuse saavutamiseks. Tugevdatult esi-
neb antud konflikt piirkondades, mis on ühe majandussektori põhised ning see üks 
majandussektor sõltub otseselt mingist loodusressursist (nt kaevanduspiirkonnad). 
Antud konflikti teravdab ka asjaolu, et see toob esile selle ühe osapoole esindajate 
– keskkonnakaitsjate – radikaalsema külje; seda juhul, kui toimub, nagu just eelne-
valt mainitud, sotsiaalse võrdsuse eesmärgi saavutamine kas mingi loodusressursi 
liigse ekspluateerimise või mingi ühe majandussektori suure saastatuse tõttu.
Erinevate huvigruppide kokkupõrgete kõrval rõhutatakse diferentse inimeste – näi-
teks sotsioloog, ettevõtja, riigiametnik – riskitajude osas, mis ühtses kogumis käsit-
letuna tekitatavad teatud vastandumisi. Põhimõttelised seisukohad riskide tõsisuse 
ja tagajärgede ohtlikkuse osas, samuti potentsiaalsete mõjuahelate ettenägemise ja 
realiseerumise osas on suurel määral kattuvad; arvamused aga negatiivsete arengute 
vallandumiseks on aga vägagi lahknevad. Teisisõnu: pole (üheselt) selge, millised on 
süsteemi tundlikkuse piirid.
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Klassikaliseks näiteks on siin ökoloogiliste ohtude tõenäosusele antavad hinnangud. 
Arusaamad ulatuvad tegelikult seinast seina, alates sellest, et süsteem tootmine-loo-
duskeskkond on halvasti tagasisidestatud, loodus ei pruugi hakata kohe streikima 
nagu üleekspluateeritud töölised, ohupiir võib olla juba ammu ületatud ja võimalik, 
et looduspoolse hilinenult tuleva, aga katastrofaalse tagasilöögi eest polegi enam 
pääsu.
Teisalt jällegi vastupidi seisukoht, et me oma piiratud teadmiste ja mehhanitsistlike 
mõttemudelite tõttu alahindame sotsio-ökoloogiliste süsteemide iseregulatsiooni-
võimet ning uute tehnoloogiate võimalusi ja seetõttu on mängumaa tunduvalt 
suurem, kui paljud hädaohtu kuulutavad teadlased seda ette kujutavad. Piiranguid 
polevat vaja, nüüdisaegne paindlik tootmine ja võimalus jälgida turureaktsioone 
võimaldab ohud ületada. 
M. van Asselt & J. Rotmans (1996, 121–157) näitavad efektselt, kuidas erinevad 
huvigrupid ühiskonnas töötavad välja erinevaid taju- ja väärtusmudeleid ja juba 
nende raames kalduvad nägema ühte ja sama maailma, tolle riske täiesti erinevalt 
(vt joonis 3).

Allikas: van Asselt, M., Rotmans, J. 1996. Uncertainty in perspective. // Global 
Environmental Change. Vol 6, No 2. lk 133. Autorite kohandatud.
Joonis 3. Eri taustaga inimeste vaatepunktid arenguteguritele ja hoiakud riski suhtes.
Märkus: parameetrite järjekord: 1) arusaam loodusest; 2) arusaam inimesest; 3) eetili-
ne hoiak; 4) juhtimisstiil; 5) domineeriv väärtus; 6) suhtumine riski.

RIIGIAMETNIKUD

Hierarhiline
1. talub survet teatud piirides
2. „patune“
3. koordineeritud tegutsemine 
 (institutsioonid, 
 organisatsioonid)
4. kontrollile põhinev
5. stabiilsus
6. riski taluv (teatud piirides)

ÖKOLOOGID-SOTSIOLOOGID

Egalitaarne
1. habras, haavatav
2. hea, vormitav
3. ökotsentrism
4. ennetamine
5. õiglus ja võrdsus
6. vastumeelsus riski suhtes

ETTEVÕTJAD

Individualistlik
1. tugev
2. omaenda huvidest lähtuv
3. antropotsentrism
4. kohanduv
5. kasv
6. riskileminev
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Praktikas, näiteks kõikvõimalike arengukujundamise kavade ja strateegiate (nt nagu 
Säästva Eesti 21 strateegia) puhul, kui eeldatakse, et need kavad-strateegiad peavad 
olema reaalselt juurutatavad, tuleb leida paratamatult ühispind eelnimetatud erineva-
te riskitajumismudelite vahel.

Lisaks käsitletud konfliktikeskse ja riskitajude erinevusi rõhutavate mudelite kõrval 
on veel mitmeid teisi käsitlusi, mis toovad jätkusuutliku arengu praktikasse raken-
damisel välja selles kontseptsioonis sisalduvad põrkuvad poolused. Kasutades John 
Elkingtoni (2000) lähenemist, on jätkusuutliku arengu dimensioonid kirjeldatavad 
kui ebastabiilsed tasandid, mis piltlikult väljendades kas liiguvad üksteise all, ükstei-
sest üle või üksteise vastu (vt joonis 4). 

Allikas: Elkington, J. 2000. What is the Triple Bottom Line? lk 2, http://
www.sustainability .com/philosophy/triple-bottom/tbl-intro.asp

Joonis 4. Jätkusuutlikkuse dimensioonid kui liikuvad tasandid John Elkingtoni järgi.

Elkington kasutab jätkusuutlikkuse lahtiseletamisel maakera läbilõike mudelit: Maa 
koosneb erineva surve ja rõhuga kihtidest/tasanditest, mis on pidevas liikumises ning 
millede kokkupõrkumisel tekivad süsteemis – maakeral – potentsiaalselt ohtlikud 
situatsioonid. 

Tasandite/kihtide, s.t jätkusuutlike dimensioonide liikumisel tekivad nn jagatud tsoo-
nid. Jagatud tsoonid tähistavad kohti, kus põrkuvad erinevad huvid ehk kus asuvad 
potentsiaalsed konflikti allikad. Konfliktid leiavad sarnaselt Campbellile aset kõikide 
dimensioonide põrkumisel; valged tähekujulised tähised joonisel kujutavadki kolme 
erinevat liiki konflikti ehk Elkingtoni järgi maavärinaid (Elkington 2000, 1–2).

Veel kujundlikult jätkates on jätkusuutliku arengu konfliktsust käsitletud armatuur-
laua kontseptsiooni (dashboard of sustainability) kaudu, nimetades dimensioone näi-
dikuteks (vt joonis 5), mida tuleb hoida teatud tasemel, et tagada „ohutu liiklemine“.
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Allikas: Hardi, P., Semple, P. 2000. The Dashboard of Sustainability. From a metaphor 
to an operational set of indices. lk 4, http://www.gesis.org/dauerbeobachtung/
sozialindikatoren/veranstaltungen/PDFs/RC33_Hardi21.pdf

Joonis 5. Jätkusuutlikkuse „armatuurlaud“ Peter Hardi ja Alan Atkissoni järgi.

Armatuurlaua kontseptsioon rõhutab jällegi jätkusuutlikkuse dimensioonide omava-
helist seostatust ning teisalt nende sõltumatust. Teisisõnu: vajutades jätkusuutlikkuse 
„pedaali“, hakkavad liikuma kõik osutid – dimensioonid – igaüks neist vastavalt 
oma skaalale. Näidikute all olevad ohuhoiatuse tulukesed hakkavad vilkuma siis, kui 
mingi dimensiooni jaoks vajutatakse n.ö pedaali liiga tugevalt. Näiteks Hardi (2000, 
2–4) järgi on keskkonna kvaliteedi halvenemise esimeseks tõsiseks ohu märgiks vee-
ressursside vähenemine; ühiskonna tervist ohustab enim vaesus ning majanduslikku 
suutlikkust inflatsioon.

Kuivõrd jätkusuutliku arengu dimensioonid ja sellest tuletatud eesmärgid on oma-
vahel seotud, on seotud ka nendevahelised konfliktid ning konfliktide ületamine. 
Tulles tagasi Campbelli juurde on jätkusuutlikkuse konfliktid omavahel hierarhias 
– hierarhias selles mõttes, et ei ole ükskõik, millise lahendamisest alustada või et kolme 
konflikti lahendamist saaks alustada korraga. Campbell (1996, 6) väidab, et sotsiaalse 
ja keskkonna dimensiooni vaheline konflikt on lahendatav vaid siis, kui eelnevalt on 
ületatud vastasseis majandus versus sotsiaalne õiglus vahel. Ehk teisisõnu: seni, kuni 
majanduslikku jõukust ühtlasemalt ei jagata, jätkub sotsiaalse võrduse versus keskkon-
na kaitsmise dilemma, kummagi poole huvigruppide vastasseis. Teatud mõttes aitaks 
majandusliku jõukuse jagamine lahendada ka kolmandat, majandus versus keskkond 
konflikti, kui lähtuda sellest, et jõukuse ühtlasem jaotumine tähendaks samal ajal ka 
loodusressursside hajutatumat ekspluateerimist. Teisalt eksisteerib siiski sama suur 
(kui mitte suurem) tõenäosus, et n.ö vaesemate rikkamaks tegemine (kui otsustatakse 
seda teha) saab toimuda just suurema keskkonnakasutuse läbi.



164 Lisa 1. Jätkusuutlik areng. Teoreetilised ja praktilised dilemmad

2.2. JÄTKUSUUTLIKU ARENDAMISE VALIKUD

Kuivõrd konfliktid on jätkusuutlikusse arengusse sisse programmeeritud, oleks nende 
ületamise deklareerimine lihtsustatud lähenemine. Rääkida saab konfliktidega toime-
tamisest ning arengutee valikutest konflikte rohkem-vähem võimendav printsiibil. 
Erinevate jätkusuutlike (ja mittejätkusuutlike) arenguteede lahtikirjutamisel vaadel-
dakse üldjuhul ühelt poolt jätkusuutliku arengu dimensioonide (ja nende alakompo-
nentide) vahelisi seoseid ning teiselt poolt hinnatakse eri tasandi tegevusi jätkusuutlik-
kuse saavutamiseks. Mõlemal juhul on tegemist nn maatriksmeetoditega, mis selliste 
paljukomponendiliste süsteemide puhul on otstarbekas ja ühtlasi ka paratamatu.

Jätkusuutlikkuse dimensioonide vaheliste seoste hindamisel omab võtmetähtsust see, 
kuivõrd suudetakse dimensioonide ja nende komponentide vaheliste seoste analüü-
simisel arvestada (täiendavate) efektidega, mis antud seoseid mõjutavad. Hindamist 
ennast muudab keerukamaks asjaolu, et jätkusuutliku arengu puhul tuleb seoseid ja 
mõjusid hinnata pikka ajahorisonti arvestades. Seetõttu ei ole võimalik rakendada for-
maliseeritud valemeid seostele mõju avaldavate efektide väljaarvutamiseks. Eri seoste 
ja mõjudega toimetamiseks kasutatakse spetsiaalset meetodit – ristmõjude analüüsi 
(cross-impact analysis).
Ristmõjude analüüsi kasutamisel baseeruvas ekspertiisis on tavaliselt tegemist si-
tuatsiooniga, kus analüütikutel on olemas teatud kogum võimalikest eeldatavatest 
sündmustest või trendidest, mis võivad mingisuguse tõenäosusega ja mingil eeldataval 
ajaperioodil tekkida või asuda olukorda mõjutama. Millised arengud võiksid lõppkok-
kuvõttes mõjule pääseda, sõltub tegurite koosmõjust (interdependence) ja mitmesu-
gustest situatiivsetest foonidest (contingencies). Tavaliselt koostatakse analüüsi käigus 
mõjude maatriks, kus üks ja sama mõjude loend jookseb nii mööda horisontaali kui 
ka mööda vertikaali ning kus tabeli väljadel (välja arvatud diagonaalväljad) näidatakse 
iga mõjuteguri mõju (tugevust, liiki jne) teistele mõjuteguritele6. Samas, ehkki mee-
tod põhineb teatud formaliseeritud hindamisprotseduurile (antud süstemaatika raa-
mes püütakse hinnata iga teguri võimalikku mõju igale teisele) ei tähenda see seda, et 
viimast saaks läbi viia täies ulatuses mehhanitsistlikult ja kvantitatiivselt ning et hinda-
miste tulemuseks on mehhaaniline konstruktsioon (fikseerime kõik mõjud ära, lööme 
tulemused kokku ja saame mingid sünteetilised koefitsiendid, mis kõik ära seletavad). 
Tegelikult on analüüsi lõpptulemuseks pigem ettekujutus olulisematest mõjuahelatest 
ja võtmeteguritest nendes. Mõnel juhul võivad need mõjuahelad välja joonistuda ka 
erinevate stsenaariumidena (Bell 1997, 265, 267).

Hinnangud mõjudele ja mõjude ulatusele on saadavad eksperthinnangute teel. 
Tegurid, mille vastasmõju hinnatakse, võivad olla nii trendid kui sündmused või 
mõlemad korraga. Tugevalt erinev võib olla analüüsi kvantitatiivsuse aste: hinnangud 

6 Kuna taolist analüüsi hakati kasutama nn Delfi meetodi raames, siis on vahel püütud näidata 
ristmõjude analüüsi ka Delfi meetodi ühe allmeetodina (alltehnikana). Enamik autoreid on 
aga seisukohal, et cross-impact analysis on tunduvalt universaalsema tähendusega analüüsivõte, 
mida võib kasutada väga erinevate ekspertiisiprotseduuride raames ja et ta on seetõttu käsit-
letav iseseisva meetodina.
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võivad olla fikseeritud nii „pallilistel“ skaaladel kui ka kvalitatiivsete valikvastustega 
(nt „väga tugev“ mõju). Hindamise tulemusena joonistatakse välja tegurite esialgne 
seospilt (mõjuahel), mida asutakse kvalitatiivse arutelu käigus täiendama ja vajadusel 
ka muutma.

Sarnaselt dimensioonide vaheliste seoste hindamisega võib jätkusuutliku arengutee 
kujundamisel kasutatava maatriksi jaotada ka erineva tasandi tegevusteks. Antud 
juhul on abiks süsteemse konkurentsivõime kontseptsioon (concept of systemic 
competitiveness), mida kasutatakse interdistsiplinaarsete arengute analüüsimiseks. 
Antud kontseptsioonis sisalduva konkurentsivõime mõiste võib sama hästi asendada 
ka jätkusuutlikkuse mõistega, kuna antud lähenemise idee peitub erinevate eesmärki-
de poole üheaegses püüdlemises, sealjuures neid ühtegi (teise arvel) kahjustamata ning 
kõigi süsteemikomponentide olukorda parandades. Konkurentsivõimelisus (nagu ka 
jätkusuutlikkus) on käsitletav vaid süsteemis, kuna, seletades näite varal, ei saa üksik-
organisatsioon olla konkurentsivõimeline eraldiseisvalt, ilma toetava keskkonnata 
(majanduslik stabiilsus, juriidiline raamistik jne). Süsteemse konkurentsivõime 
kontseptsioon, analüüsides tegevusi, püüab leida iga tegutseja – indiviid, organisat-
sioon, ühiskond kui tervik – jaoks optimaalseimat tasandit ning samuti tegutseja sek-
kumise määra teise tasandi tegevustesse (Hinterberger, Omann, Stocker 2001, 2–3; 
Altenburg, Hillebrand, Meyer-Stamer 1998, II–III).

Hinterbergeri ja Messneri (1998) järgi on jätkusuutliku arengu elluviimise tegevused 
eristatavad neljal järgmisel tasandil:

1. mikrotasand ehk tegevuste ulatuselt kõige kitsam tasand hõlmab üksikindiviidi-
de ja –organisatsioonide tegevusi;

2. mesotasand hõlmab erinevate organisatsioonide vahelisi võrgustikke (era ja 
avalik; tootja ja tarbija jne), s.h ka regionaaltasandi võrgustikke, samuti konkreetseid 
poliitikaid;

3. makrotasandi tegevustega kujundatakse üldine makroökonoomiline raamistik; 
siia paigutuvad nt riigi fiskaal-, raha-, väliskaubandus-, ka keskkonnapoliitika jne, 
andmaks jätkusuutliku arengu elluviimiseks vajaliku raamistiku;

4. metatasand hõlmab arengutegevusi kõige üldisemas mõttes. Antud tasandi te-
gevused tähendavad esiteks üldiste sotsio-kultuuriliste väärtuste kujundamist, teiseks 
ühiskondlikku konsensuse saavutamist ning kolmandaks üldiste visioonide ja stratee-
giate määratlemist, millest lähtuvalt kujundatakse madalama taseme tegevusi.

(Hinterberger et al. 2001, 3; Altenburg et al. 1998, I)

Toodud tasandid võtab kokku tabel 2, tuues ühtlasi juurde ka näiteid vastavatest tege-
vustest erinevate jätkusuutlikkuse dimensioonide kaupa.
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Tabel 2. Jätkusuutliku arengu tegevuste tasandid.

Allikas: Spangenberg, J. H. 2001. Investing in sustainable development: the 
reproduction of manmade, human, natural and social capital. // Int. J. Sustainable 
Development. Vol 4, nr 2, lk 193; Altenburg, T., Hillebrand, W., Meyer-Stamer, J. 
1998. Building Systemic Competitiveness. Concept and Case Studies from Mexico, 
Brazil, Paraguay, Korea and Thailand, lk 1. http://www.meyer-stamer.de/1998/
sysco98.pdf

Tegevustepõhine analüüs osutab kokkupuutepunktidele jätkusuutlikkuse erinevate 
dimensioonide vahel, mida illustreeris ka toodud tabel. Seega on jätkusuutlikkuse 
elluviimine tulemusrikas vaid juhul, kui mitte ei tegutseta valdkondade kaupa eraldi 
(majandus, keskkond jne), vaid keskendutakse eri valdkonna tegevuste seostatusele, 
nende vastastikusele toetusele. Sarnaselt ristmõjude analüüsi meetodiga on ka erineva-
te tegevuste kombinatsioonidest tulenevalt võimalik välja joonistada erinevaid (jätku-
suutlikke) arenguteid, stsenaariume (Spangenberg 2001, 193–194).

Hinnang sellele, kas valitav arengutee on jätkusuutlik või mitte, sõltub paljuski sellest, 
milliseid alternatiivseid arenguteid omavahel võrreldakse. 

Selle näitlikustamiseks tuginevad autorid Martin Jänickei arengustsenaariumidele, 
millede vahel nimetatu meelest lääneühiskondadel valida on. Jänicke toob välja 
kaks stsenaariumit: superindustriaalne stsenaarium (superindustrial scenario) ja post-
industriaalne stsenaarium (post-industrial scenario). Esimene näeb tulevikku, kus tra-
ditsiooniline tootmisviis areneb üha edasi, tootmismahud suurenevad, jätkub kapitali 
kontsentreerumine ja tsentraliseerimine jne. Kirjeldatuga kaasneb kahtlematult ka 
keskkonnakoormuse suurenemine. Postindustriaalse stsenaariumi puhul seevastu 
domineerib mittemateriaalne tootmine, ressursisäästlik majanduskasv, detsentralisee-
rimine jne (Jokinen, Malaska, Kaivo-oja 1998, 493).

Taoliste must-valgete variantide puhul on üsna selge, kumma valiku kasuks, antud 
juhul siis jätkusuutliku arengu saavutamiseks, tuleks otsustada. Postindustriaalne ehk 
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infoühiskond sisaldab kahtlemata mitmeid optimistlikke eeldusi keskkonnaseisundi 
paranemise suhtes, samuti positiivset usku (info)tehnoloogilisse progressi. Teiseneb 
majanduse struktuur, mitmed tugevalt keskkonda saastavad tööstusharud asenduvad 
infotootmise ja teenustega. 

Arusaam, et infoühiskond tähendab nii tootmise kui tarbimise dematerialiseerimist 
on vaid n.ö üks pool arusaamast. Hoolimata infotehnoloogia madalamast keskkonna-
koormusest, teenib ta siiski tootlikkuse kasvu huve. Tuginedes Noveki ja Kampeni 
(1992) uurimusele, on infotehnoloogia areng ja levik kindel osa üldisest kaubastumise 
protsessist. Teisisõnu, näite varal seletades, toetab (ja suurendab) infotehnoloogia 
kaupade, nagu näiteks paber, tarbimist. Lisaks “toodab” kõikvõimalike infoteenuste 
(meedia, reklaam) areng inimestes kasvavat huvi ringiliikumise vastu; inimeste mo-
biilsuse, seega ka transpordivoogude suurenemise tõttu keskkonnakoormus suureneb. 
(Jokinen et al. 1998, 495) Transport on aga koos energeetikaga majandussektorid, 
millest (majanduse) keskkonnakoormuse hindamisel ei saa mööda vaadata.

Tehnoloogiliste uuendustega, seostub veel mitmeid teisigi paradoksaalseid momente, 
mille osas vähemalt pealiskaudsete järelduste tegemise tasandil eksisteerib arusaam, et 
nende ja jätkusuutliku arengu vahel kehtib positiivne seos. Alljärgnevalt püütakse seda 
positiivsust teataval määral kahtluse alla seada, tuues järgmised eksikseosed:

Eksikseos 1: efektiivsem tootmine = vähem tootmist
Tootlikkuse kõrge efektiivsus tähendab seda, et järjest enam on võimalik (tarbijale) 
pakkuda paremaid, kuid ka rohkem tooteid (kehtib majanduslik stereotüüp: “pa-
rem on rohkem”). Seetõttu peetakse suuremat efektiivsust progressi sünonüümiks. 
Kriitilisim moment asja juures ongi see, kuidas saadud efektiivsust (edasi) kasutatakse. 
Tuues lihtsa näite, siis vähem kütust nõudva (“kütuse-efektiivse”) autoga sõidetakse 
(selle võrra) rohkem. Ehk teisisõnu: saavutatud efektiivsus kui keskkonnasõbralikkus 
on näiline; efektiivsusega samaaegselt käivitub ka nn tagasilöögi (rebound) efekt 
(Sanne 2001, 120).

Mainitud võrdluse juurde, mille järgi majanduslikku efektiivsust peetakse üldjuhul 
progressi sünonüümiks, tasub korraks tagasi tulla. Küsimus on selles, et mida ikkagi 
lugeda progressiks? G. H. von Wright’ile (1990, 2495) tuginedes on progress väärtus-
mõiste; seega erinev kasvust ja arengust [ka majanduslikust efektiivsusest], mida on 
võimalik mõõta ja numbriliselt hinnata. Ainus kriteerium otsustamaks, kas inimeste 
elutingimustes on olnud progressi, on see, kuidas asjaomased ise oma olukorda hin-
davad. Teaduslikud saavutused ja tehnoloogia areng on toonud kaasa majanduskasvu 
ning paljudele inimestele kõrgema elatustaseme. Kuna majanduskasv on mõõdetav 
suurus, siis paljudel juhtudel samastatakse progressi majanduskasvuga. Viimane on 
ühtlasi põhjuseks ka progressiidee jätkuvale kvantifitseerumisele (Kiili 2000, 77–78) 
kvalifitseerumise asemel.

Seega ei tuleks progressi iseenesest automaatselt pidada millekski heaks, vaid lähtuda 
hindamisel sellest, kui arukalt on osatud seda (majanduses) kasutada. Kui progress tee-
nib vaid suurema tootmiskoguse huve, mis tähendab, et ka tõenäoliselt tarbimine suu-
reneb, ei vääri märkimist asjaolu, et vajalike ressursside kogus ühiku kohta väheneb. 
Halvimal juhul tähendavad tehnoloogilised uuendused jätkusuutlikkuse seisukohalt 
piltlikult väljendudes kui omaenda saba tagaajamist (Sanne 2001, 121).
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Eksikseos 2: tootmise efektiivsus = (samavõrra) efektiivsemat (ehk vähem) 
tarbimist
Antud eksikseos on seotud eelmisega, mida põgusalt ka markeeriti, kuid vajab siiski 
lähemat peatumist.

Tegelikult juba 1865. aastal kirjutas briti majandusteadlane Stanley Jevons, et idee, 
mille kohaselt kivisöe ökonoomsem kasutamine on ekvivalentne selle tarbimise vähe-
nemisega, on paljuski eksitav. Pigem läheneb tõele just täpselt vastupidine olukord 
(Sanne 2001, 121).

Kirjeldatud teesi, hiljem formuleeritud kui tagasilöögi efekti (rebound effect) teoo-
ria, sisuks on tõdemus, et kõrgem tehnoloogiline efektiivsus, millega kaasneb ka 
madalam hind, loob selliste toodete/teenuste järele suuremat nõudlust. Ehk kok-
kuvõttes „korvates“ osaliselt või täielikult esialgse saavutuse. Seega kõikvõimalikud 
efektiivsuse/ökonoomsuse meetmed, kantud ideest keskkonnakoormust vähendada, 
võivad olukorra parandamise asemel seda hoopiski halvendada (ibid, 121). Viimasest 
tuleneb, et tootmise ökoefektiivsuse kõrval tuleks samaaegselt tegeleda ka tarbimise 
ökoefektiivistamisega (Bartelmus 2000, 365).

Eksikseos 3: toodete miniaturisatsioon = vähem tarvitatud ressursse
Arusaam, et keskkonnakoormus on madalam tootearenduse tulemusena saavutatud 
väiksemate toodete (nt kõikvõimalikud elektroonika kaubad) osas, on mõnevõrra eks-
lik. Mahult väiksem valmistoode ei pruugi sugugi tähendada seda, et selle tootmiseks 
kasutatud ressursside hulk oleks väiksem. Pigem väidetakse, et väljapaistva väiksuse 
“kompenseerib” sageli tootmisprotsessis vajalike ressursside suurema koguse. Näiteks 
on välja arvutatud, et personaalarvuti tootmise tulemusena tekib 30 kilogrammi 
jäätmeid ning tootmiseks eneseks läheb vaja 33 tonni vett. Lisaks, n.ö kõrvalefektina, 
kuivõrd väiksem toode tähendab üldjuhul ka mugavamat – käepärasemalt kasutatavat 
toodet, sisaldab see endas suuremat tarbija soovi seda omandada (Sanne 2001, 123).

Eksikseos 4: väiksem ressursi-, materjalikasutus = suurem keskkonnahoidlikkus
Eelmist eksikseost edasi arendades, tasub tähelepanu pöörata asjaolule, et trend väik-
sema ressursi- ja materjalikasutuse suunas ei ole tingimata seostatav inimeste suurema 
keskkonnateadlikkuse või murega keskkonnaseisundi halvenemise pärast. Esiteks: 
küsimus võimalikult väiksest ressursi- ja materjalikasutusest on käsitletav kui majan-
dusliku efektiivsuse küsimus, rehkendatav (ettevõtja) kasulikkuse terminites. Teisisõnu 
majandusliku efektiivsuse küsimus on keskkonnaprobleemide aktuaalseks muutumise 
kõrval põhimõtteliselt ajalooline küsimus. Teisest küljest, lähtudes majanduslikust 
efektiivsusest, on eelkõige just viimastel kümnenditel (samaaegselt keskkonnaproblee-
mide aktualiseerumisega) indiviidide elatustaseme tõus kasvatanud nõudlust ja seega 
tekitanud vajaduse veelgi efektiivsema (odavama) tootmise, teenuse pakkumise järele. 
Kolmandaks: arenenud maade edusammudesse ressursi- ja materjali väiksema kasuta-
mise osas tuleks suhtuda teatava skeptilisusega, kuna paljuski on see saavutatud oma 
„musta“ tööstuse ümbersuunamisega arengumaadesse (Sanne 2001, 123).
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Eksikseos 5: majanduse dematerialiseerumine = madalama keskkonnakoormu-
sega majandus
Majanduse dematerialiseerumist – ühe ühiku kohta materjali ja/või energia väiksemat 
kasutamist – peetakse üheks põhjendatumaks jätkusuutlikkuse protsessi mõõdikuks. 
Teisalt ei saa jätta märkimata, et majanduse dematerialiseerumine läbi infotehnoloo-
gia arenemise teenib ka tootlikkuse kasvu huve (Jokinen et al. 1998, 494). Lisaks, 
tuginedes Sannele (2001, 123), ei ole dematerialiseerumine täielik, vaid tähendab 
vaid teatud materjalide (nt teras) kasutamise vähenemist; samal ajal kui näiteks nn 
modernsete materjalide (nt alumiinium) kasutamine näitab kasvavat tendentsi. Seega, 
teiseneb vaid kasutatavate ressursside spekter; majanduskasvu tagamine tähendab 
ikkagi kasvavat või vähemalt proportsionaalselt suurenevat loodusressursside kasu-
tamist. 

Majanduse dematerialiseerimist võib käsitleda ka majandussektoritest lähtuvalt, s.t 
siis majandusstruktuuri muutmist keskkonda vähem koormavaks. Sannele (ibid, 
130) tuginedes toob joonis 5 välja majandussektorite erinevad keskkonnakoormused. 

Allikas: Sanne, C. 2001. Are we chasing our tail in the pursuit of sustainability? // 
Int. J. Sustainable Development. Vol 4, No 1, lk 130.

Joonis 5. Käibe, emissiooni ja tööhõive suhteline proportsioon majandussektorite 
kaupa.

Jooniselt on näha, et suurim saasteainete emissioon on tööstussektoris, mis viitab 
sellele, et keskkonnakoormuse vähendamiseks tuleb eelkõige vähendada tööstuse 
osakaalu. Nimetatud mõtteloogikat tuleb pidada aga lineaarseks, s.t kõrvalefekte 
mittearvestavaks. Nende olemasolu illustreerimiseks on joonisel toodud ka käibe 
ja tööhõive jooned. Nagu jooniselt selgub, on suurim saasteainete emissioon küll 
tööstussektoris, kuid see vastutab ka suurima tööhõive ja käibe eest. Sanne (ibid, 
130) pakub välja kolm alternatiivset võimalust majandusstruktuuri keskkonna-
sõbralikumaks muutmiseks:
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1. alternatiiv 1 näeb ette kõikide sektorite tootmise vähendamist, v.a haridus, tervis-
hoid, sotsiaaltöö, mida suurendatakse kaks korda. Sanne väidab, et selle tulemusena 
vähenevad käive ja saasteainete emissioon umbes kolmandiku võrra, samal ajal muu-
tus tööhõives ei ületa viite protsenti;

2. alternatiiv 2 on täistööhõive, sealjuures suurendades põllumajanduse ja teenin-
dussektori osa. Tulemuseks on olukord, kus käive ja saasteainete emissioon alternatii-
viga 1 võrreldes pisut vähenevad; sealjuures nagu järeldatav alternatiivi nimetusestki, 
tööhõive esimesega võrreldes suureneb;

3. alternatiiv 3 on “puhas majandus”, mis näeb ette täiendavat kokkutõmbamist 
kõikides sektorites, eesmärgiga vähendada emissiooni hulka. Antud alternatiivi puhul 
väidab Sanne, et kui emissioon väheneb pea poole võrra, siis käive umbes 40% võrra. 
Tööhõive on alternatiividest väikseim, langedes 15% võrra.

Antud hüpoteetilised alternatiivid näitavad jällegi juba eelpool rõhutatud asjaolu, 
et mingi ühe elemendi muutmine terviksüsteemis toob kaasa muudatused teiste 
elementide osas. Saavutatav võit keskkonna osas (emissiooni vähendamine) mõjutab 
negatiivselt jätkusuutlikkuse sotsiaalset dimensiooni (ehk antud juhul siis tööhõivet). 
Ning kui veel tugineda Sanne (ibid, 130) hinnangutele, on võit, võrreldes tänase 
majandusstruktuuri emissioonikogusega, kolmanda alternatiivi – kõige “puhtama” 
majandustüübi – korral vähem kui 20%.

Eksiseoste kokkuvõtteks toovad autorid Bertrand Russelli, juba 1932. aastal kirjuta-
tud, narratiivi:

Oletame, et mingil antud ajahetkel, on mingi kindel arv inimesi seotud nõelte tootmisega. 
Nad suudavad toota, töötades kaheksa tundi päevas, nii palju nõelu, kui maailm paras-
jagu vajab. Siis tuleb keegi välja uuendusega, mille läbi sama arv inimesi suudab toota 
kaks korda nii palju nõelu kui enne. Kuid maailm ei vaja kaks korda rohkem nõelu: 
nõelad on juba piisavalt odavad, veelgi madalama hinna juures suureneks nõudlus vaid 
tähtsusetul määral. Mõistlik lahendus olukorrale oleks, et kõikide inimeste, kes on seotud 
nõelatootmisega, tööaega vähendatakse kaheksalt tunnilt neljale ning kõik muu jätkub 
samamoodi. Tegelikult aga jätkub inimeste kaheksatunnine tööaeg ning nõelu toodetakse 
kaks korda rohkem. Seetõttu lähevad pooled tööandjad pankrotti ning pool endistest nõela-
tootmises töötavatest inimestest jääb ilma tööta. Seega on uuendusejärgsel perioodil täpselt 
sama palju vaba aega kui enne, kuid situatsioonis, kus pooled on tööta ning teine pool on 
ületöötanud. Lõppkokkuvõttes suudeti innovatsioonilise lahendusega üldise heaolu (õnne) 
suurenemise asemel põhjustada hoopiski üleüldist viletsust.

Seega, samahästi kui jätkusuutlikkuse dimensioonide vastastikune sõltuvus ja sellest 
tulenev vastastikune toetus avaldab positiivset mõju jätkusuutlikkuse saavutamisele: 
püüdes lahendada ühte konflikti, aidatakse samaaegselt kaasa ka teise konflikti üle-
tamisele; võib sama tõenäoliselt toimuda negatiivne doominoefekt. Andmata aru, 
millised võivad olla tegevuste (kaas)mõjud, võidakse uute otsustega tahtmatult kaasa 
aidata järjest mittejätkusuutlikumale arenguteele.
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KOKKUVÕTE
Jätkusuutliku arengu dilemmaderohke käsitlus võimaldab antud kontseptsiooni 
kõrvutada vana india jutustusega, kus seitse pimedat meest kompasid elevanti, igaüks 
erinevast kohast. Mees, kes kompas elevanti londist, väitis “surmkindlalt”, et tegemist 
on ussitaolise olendiga; mees, kes katsus elevanti külje poolt, võrdles elevanti seinaga; 
mees, kes kompas elevanti jalast, väitis, et tegemist on hoopiski sambaga jne.

Komplitseeritud ja vastuolusid täis arengu paradigma tõstatab hulga küsimusi, kuid 
ei anna sama suurel hulgal vastuseid. Jätkusuutliku arengu teoreetilises ja praktilises 
pooles käsitletud dilemmad loovad aluse kolmeks peamiseks järelduseks.

Esiteks: hoolimata vastuolulisusest on jätkusuutliku arengu puhul vaieldamatult 
tegemist uue kontseptuaalse lähenemisega, tuues arengu kujundamisse sisse selliseid 
märksõnu nagu põlvkondadevaheline kohustus, arusaam Maa taluvusvõime piiridest, 
vajadus otsida tasakaalu majanduse, looduse ja sotsiaalse tasandi vahel.

Teiseks: kuigi uued ideed ja uus arengu kujundamise lähtealus on olemas, ei ole rea-
liseerimine kerge ülesanne. Tasakaalu otsimine jätkusuutliku arengu dimensioonide 
vahel ja erinevate huvidega arvestamine ühtse arengu kujundamisel on osutunud 
praktikas äärmiselt keerukaks. Eksisteerib küll vajadus ja tahe maailma teisiti näha, 
kuid strateegiasse valamine ei õnnestu samahästi. Ka enamuste erinevate maade jätku-
suutliku arengu strateegiaid võib pidada vaid ettevaatlikeks katsetusteks uue mõtlemi-
se praktikasse juurutamisel.

Kolmandaks: ei saa välistada, et kontseptsioonisisesed dilemmad on põhjustatud 
ikkagi sellest, et jätkusuutliku arengu paradigma osas ei ole suudetud “asja” lõpuni 
läbi vaielda. Meie mõtlemises on rida alustalasid, milles me põhimõtteliselt ei kahtle, 
millest lähtume kui eeldustest ja aksioomidest. Lihtsustamist kasutades võib öelda, 
et meie, s.t lääne ühiskonna mõtlemises on selliseks näiteks usk majanduskasvu, selle 
jätkumise vajadusse. Dilemmad tekivad aga siis, kui mõtlemiskategooriasse ilmub 
süsteemiväliseid elemente, mis ei taha meie harjumuspärase mõttemaailmaga haaku-
da. Süsteemivälistel elementidel ei ole iseenesest häda midagi, nad hoiavad mõtlemise 
värske ja ei lase sellel stagneeruda. Teravdatud tähelepanu tuleb neile pöörata aga siis, 
kui neid miskipärast tekib ülemäära palju ja kui nad, kasutades Thomas Kuhni termi-
neid, hakkavad kahtluse alla seadma paradigma tuuma ehk neid aluseelduseid, milles 
enne ei kaheldud. Pakkuda võiks, et samasugune situatsioon kehtib ka jätkusuutliku 
arengu paradigma! puhul, viidates sel juhul vajadusele (veelkord) arutleda paradigma 
alusväärtuste üle. Konkreetsemalt väljendudes ei saaks paradigma tuumikväärtuste 
hulka kuuluda majanduskasv ning tehnoloogilised uuendused ei saaks (käsitletud 
eksikseoste moel) teenida majanduskasvu huve. Kuigi juba toimunud paradigmavahe-
tusest räägiti kirjatüki esimeses punktis, näitavad jätkusuutliku arengu kontseptsiooni 
raames tõusetuvad küsimused ja dilemmad (nt muudatuse tegemist takistab selle oht 
majanduskasvu pidurdumisele), et endiselt lähtutakse vanadest eeldustest, endiselt 
räägitakse vana paradigma terminites. Teisisõnu, jätkusuutliku arengu dilemmad ei ole 
lahendatavad erinevate jätkusuutlike tegevuste üle vaidlemisel, vaid mõtlemiskategoo-
ria vahetamises. Sel juhul esitataks jätkusuutliku arengu kontseptsiooni raames hoopis 
teistsuguseid küsimusi; rohkem selliseid, mis tõepoolest aitaksid jätkusuutlikule aren-
damisele kaasa, mitte ei kasutaks võrdlusmaterjalina teise paradigma väärtuseid. 
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LISA 2. MILLISED ON EESTI EELDUSED OLLA   
 JÄTKUSUUTLIK VÄIKERIIK?7

 AHTO OJA 
 SEI-Tallinn, Säästva Eesti Instituut 

Käesolevas artiklis kaardistan Eesti positsiooni jätkusuutlikkuse maailmakaardil, tuues 
välja Eesti eeldused olla jätkusuutlik väikeriik eetiliselt, institutsionaalselt, sotsiaalselt, 
majanduslikult ja ökoloogiliselt. Inimest puudutavaid eeldusi kirjeldan kolmest as-
pektist: inimese ja looduse suhe (eetiline aspekt), inimsuhted ja seadused (institutsio-
naalne aspekt) ja inimarengu indeks (sotsiaalne aspekt). 

Inimese ja looduse suhe ehk Eesti jätkusuutlikkuse eetilised eeldused – kilde 
uuringutest
Lauristini ja teiste 1985. aastal avaldatud sotsioloogilise uuringu põhjal võib välja tuua 
järgmised eelistused: 73% küsitletud ekspertidest pidasid keskkonnakaitse eesmärgiks 
looduse tasakaalu hoidmist, 63% elu säilimist meie planeedil, 55% ühiskonna ja loo-
duse suhte mõistlikumat korraldamist, 53% tervise kaitset. Elanike jaoks oli esimesel 
kohal tervisekaitse – 66%. Vastanutest 59% pooldasid looduse tasakaalu hoidmist ja 
elu säilitamist, neljandal kohal oli 45%-ga tehnika arengu uute suundade avastami-
ne. “Erinevused ekspertide ja elanike vahel olid üsna väikesed: pingeridade sarnasust 
statistiliselt olulisel tasemel näitab Spearmani astakkorrelatsiooniseose suurus rs=0,79. 
Kummaski pingereas jäävad tagaplaanile subjektiivsemat laadi väärtused (inimese 
sisemaailma rikkus, meeldiv ümbrus). Ühiskondlike motiivide nii suurt ülekaalu 
igapäevase elu kvaliteediga seonduvate eesmärkide ees võib hinnata mitmeti: näha 
selles kõrget teadlikkust või hoopis keskkonnateadvuse teatud deklaratiivsust (vähest 
seost argielu probleemidega). Tundub, et nii spetsialistid kui ka elanikkond ei seosta 
isiksuse esteetilist ja eetilist arengut ning sellest tulenevat teadlikku miljöökujundust 
keskkonnakaitse ja loodushoiuga. Kas pole just nende ühendamises üks võimalusi 
jõuda abstraktsetelt eesmärkidelt ökoloogilise kultuuri tegelike avaldumisvormideni 
igapäevases elus?”8 (Lauristin jt 1985, 379; Oole ja Kasemets 2000, 10–20).

SEI-Tallinna avaldatud uuringus “Inimene ja keskkond” (Kaasik jt 1996, 39) leiavad 
57% nendest, kellele suhtlemine loodusega on väga tähtis, et kodanikel lasub põhiline 
vastutus keskkonnakaitse eest. Kurvastuseks on 50% täpselt vastupidisel arvamusel. 

Hiiumaal 1994. aastal läbi viidud sotsioloogilise uurimuse tulemused näitasid, et 65% 
vastajatest uskus, et looduses peitub salapäraseid või meist kõrgemaid jõude. Huvitav 
on seejuures märkida, et vastus ei sõltunud haridusest. Samas seostusid sõnaga ‘mets’ 

7 Avaldatud lühendatult ja täiendatult, täistekst: Oja, A. 2001. Millised on Eesti eeldused 
olla jätkusuutlik väikeriik? Riigikogu Toimetised nr. 3. Tallinn: Riigikogu Kantselei. (http://
www.riigikogu.ee/rva/toimetised/rito3/artiklid/37oja )
8 Ühe sellise võimalusena võib käsitleda ka ideed Riigikogu uuest, nn tulevikukomisjonist, 
mis vaataks Eesti arengut pikaajaliselt ja strateegiliselt.



175Lisa 2. Millised on Eesti eeldused olla jätkusuutlik väikeriik?

kõige rohkem sellised mõisted nagu rahu, seened ja marjad, puit ning küte. Järgnesid  
vabadustunne, puhkus, rõõm ja pühadus. Merega seostus enim rand, järgnesid puh-
kus, rahu, vabadustunne, rõõm ning  pühadus. Püha paika märkivate sõnade edetabe-
lis olid võrdsel kolmandal-neljandal kohal 22%-ga vastajate koguhulgast sõnad kirik 
ja kabel ning mets, hiis, puud (Uljas jt 1996, 23–24).

Argo Moori järgi (Moor 1998, 104) ühe Eestis läbi viidud uuringu alusel usub kaks 
inimest kolmest, et puul on hing ja nad käituvad puuga kui elava olendiga. Sama 
uuringu kohaselt üle poole usuvad, et puud tunnevad valu ja neljandik annab vastu-
seks, et ei tea, kas tunnevad. Neljandik inimesi on puult andeks palunud teda lange-
tades või oksi murdes. 

Stefanie Lang’i läbi viidud küsitluse vastajatest ligi 60% jaoks assotsieerus loodusega 
mets. Samuti assotsieerus loodusega pooltele vastajatele vesi, 40%-le elu, loomad ja 
taimed, 30%-le maastikud, tunded ja aktsioonid, neljandikule õhk, puhtus ja ilu ning 
viiendikule head tunded. Seevastu sõnaga “keskkond” assotsieerus pooltele vastajatele 
ümbruskond, kolmandikule vesi, õhk ja inimese ning keskkonna suhe. Viiendikule 
vastajatest assotsieerus sõnaga “keskkond” degradeerumine. 99% vastajatest oli nõus 
väitega “looduses ma puhkan ja taastun”. 84% vastajatest nägi inimest looduse osana 
ja aktsepteeris väidet, et kõik mis juhtub loodusele, mõjutab ka inimkonda. 77% 
vastanutest oli nõus väitega “kui sa ei austa looduse ilu, siis sa ei saa käituda loodus-
sõbralikult”. Kokku kolm neljandikku vastajatest (täiesti ja osaliselt nõus) nõustus 
väitega, et planeet Maa on nagu kosmoselaev, millel on piiratud (keskkonna)ruum, 
tagavarad, saaste sidumisvõime jne (Lang 1999, 29–32, 42). Eetiliselt on eestlane pigem 
jätkusuutlik kui jätkusuutmatu. Uskumise tasandil ei välistata, et loodusel võib olla 
iseeneslik väärtus, mingi kõrgem vaim/jõud, igal juhul tuleb loodusega arvestada, ei 
tohi talle haiget ega kurja teha ning oma tegude eest looduse suhtes tuleb kanda täit 
vastutust. Ehk Tiit Merenäki sõnadega: “Algava, 21. sajandi filosoofia põhiküsimus 
on, kas me suudame kõige kõrgemal mõtlemistasemel oleva liigina sõnastada meie 
planeedi tarvis uue mõtlemisviisi. … Me ei peaks Eestis siinjuures sugugi häbenema 
boreaalses (reliktses) mõtlemises peituvaid ökoloogilise eksistentsi võimalusi ja sellest 
tulenevalt oma biofilosoofilist traditsiooni“ (Merenäkk 2000, 36). 

Inimsuhted ja seadused ehk Eesti jätkusuutlikkuse institutsionaalsed eeldused 
Eesti institutsionaalse jätkusuutlikkuse kõikide eelduste kaardistamine vääriks omaet-
te uuringut. Piiratud ruumi tõttu mainime siinkohal olulisemad. Eesti on osa rahvus-
vahelistest säästva arendamise võrgustikest, alates ÜRO, Euroopa Liidu, Läänemere 
(Agenda21) ja lõpetades lähinaabritega. Põhiseadus sätestab looduse (varad) kui 
rahvusliku rikkuse. Ainulaadsena maailmas on meil säästva arengu seadus (RT I 1995, 
31,384; RT I 1997, 48, 792). Käesoleva aasta algusest jõustus keskkonnamõjude 
hindamise ja auditeerimise seadus (RT I 2000, 54, 348). On ridamisi harukondlikke 
lühema- ja pikemaajalisi strateegiaid, on 6 nn baasstrateegiat, on peaministrit nõustav 
säästva arengu asjatundjate komisjon säästva arengu programmi üksikküsimuste läbi-
töötamiseks. On vabariigi valitsuse otsus alustada Eesti säästva arengu riikliku stratee-
gia väljatöötamist, mille koordineerimine on delegeeritud Keskkonnaministeeriumile. 
Projekti “Eesti 21” tegevused olid ehk ühed Eestis tuleviku üle alanud diskussiooni 
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käivitajad: millist Eestit me tahame oma lastele; kas on mõistlik korrata Lääne 
ületootmis-ületarbimise arutut amokijooksu (Oja 2001) või on arukam õppida 
teiste kogemustest ja töötada välja Oma Tavatud Lahendused (Oja jt. 1999, 55–66). 
Strateegilise planeerimise ja seadusloome tasandil on Eesti jätkusuutlikkuse institutsio-
naalsed eeldused pigem head, minimaalne institutsionaalne baas on olemas.

Eesti inimarengu indeks kui Eesti sotsiaalse jätkusuutlikkuse näitaja 

Sotsiaalset jätkusuutlikkust hindame inimarengu indeksi järgi. Eesti inimarengu in-
deks oli 1998. aastal 0,801, millega olime maailmas 46. kohal, kõrge inimarengutase-
mega maade nimekirja lõpetamas, just enne keskmise tasemega maid (Eesti inimaren-
gu aruanne 2000, 14). Eesti inimarengu indeks aastal 2000 oli 0,826, mis oli meid 
tõstnud 42. kohale (Vetik 2002, 9). Pooled Euroopa Liidu liikmesriigid on esimese 15 
seas, esimese ringi kandidaatriigid kolmandas, neljandas ja viiendas kümnes. 

Globaalses mõttes oleme rahvastiku kasvu poolest liiga jätkusuutlikud, see tähendab, 
et me ei anna “piisavat” panust üleilmse rahvastiku plahvatuslikku suurenemisse. 
Rahvastiku taastumise kohalt oleme pigem jätkusuutmatud, stabiilse rahvastiku 
taastumise jaoks peaks summaarne sündimuskordaja olema 2,1. 1999. aastal oli 
sündimuskordaja 1,24 (Eesti inimarengu aruanne 2000, 107), 2001. aastaks oli see 
tõusnud 1,34 peale (Vetik 2002, 101). Kui nii edasi, siis on reaalne oht kultuuriliselt 
lahustuda globaliseeruvas maailmas, kuna me ei suuda tagada oma kultuuri säilimi-
seks minimaalselt vajalikku ühte miljonit inimest. Põhjamaade kogemus näitab, et 
sündimus ei suurene pikaajaliselt, vaatamata otsestele finantstoetusprogrammidele. 
Pigem on eelduspärane saavutada stabiilne rahvastik usu ja kindlustunde kaudu oma 
riigi tulevikku. 

Eesti jätkusuutlikkuse majanduslikud eeldused 
Rahvusvaheliselt on säästvate majandusindikaatorite väljatöötamise eestvedajad olnud 
OECD ja Maailmapank. OECD on välja töötanud säästva ühiskonna indikaatorite 
sarja (OECD Proceedings 2000 ja Towards … 2000). Maailmapank arendab jätkusuut-
liku säästmise (JS) indikaatori9 süsteemi. “Antud metodoloogia eeldab, et erinevad 
kapitalivormid on asendatavad ühest vormist teise. Seega ei pruugi loodusvarade 
ammendumine ja keskkonna degradeerumine (majandusliku tootmise tõttu) sugugi 
vähendada ühiskonna heaolu seni, kuni osa varude kaevandamisest saadud tuludest 
investeeritakse teistesse kapitalivormidesse. Alternatiivsed majandus- ning sektoraal-
sed poliitikad, mis soodustavad materiaalsete põhivarade amortisatsiooni ja loodus-
varade ammutamisest saadud tulude tarbimist, pakkumata sealjuures täiendavaid 
investeeringuid inimressursside arenguks, võivad kaugemas tulevikus vähendada kogu 
rahvuslikku kapitalibaasi (või rikkust), mis on heaolu genereerimise alus. Antud jätku-
suutliku arengu indikaatorid keskenduvad seega lisaks rahvusliku rikkuse hindamisele 
ka kapitalivoogude hindamisele. Lahutades välismaise netolaenamise kodumaistest 
koguinvesteeringutest, saame kodumaise kogusäästmise. Lahutades kogusäästmisest 
materiaalsete põhivarade kulumi, saame kodumaise netosäästmise, mida võib käsitleda 
makromajanduskasvu ühe peamise indikaatorina. Jätkusuutlik kodumaine säästmine 

9 Ingl k genuine saving as sustainability indicator 
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on arvutatud, lahutades netosäästmisest loodusvarude ammendumise ja keskkonna-
kahjustustega kaasnevad kulud ja liites investeeringud inimkapitali. Selle tulemusena 
saame jätkusuutlikkuse indikaatori, mis lahti mõtestatult annab vastuse küsimusele, 
kuidas rahastatakse praegust riigi/ühiskonna arenguprotsessi (välislaenud, põhivarade 
amortisatsiooni maksed, loodusvarude ammutamine) või mille arvelt see protsess 
toimub (keskkonna saastamine, inimressursside halvenemine). Positiivne jätkusuutlik 
netosäästmise kõver näitab säästliku majanduse arengutrendi, mille tulemusena ühis-
konna kogukapitaliväärtus (või rikkus) tõuseb. Negatiivne jätkusuutlik netosäästmise 
kõver viitab aga sellele, et ühiskond tarbib praegust kapitalibaasi tulevase majandus-
arengu arvelt (s.t areng ei ole jätkusuutlik). … Antud jätkusuutlike indikaatorite välja-
töötamine ja rakendamine Eestis võimaldaks seega hinnata avaliku sektori poliitikate 
mõju majanduse pikaajalisele arengule, mis põhineks selgesti määratletud eesmärkidel 
ja objektiivsetel hindamiskriteeriumidel. See omakorda võimaldab objektiivsemalt 
määratleda riigi tegelikku rikkust ning majanduse arengupotentsiaali ja piiranguid, 
võttes arvesse ka tulevaste põlvkondade vajadusi” (Nõmmann 2000, 7–8). 

Maailmapanga sellekohases ülevaates oli 1997. a andmetel Eesti jätkusuutlik kodu-
maine säästmine 8,2% SKP-st, täpselt sama suur kui Suurbritannial (Hamilton 2000, 
10–11). Poliitikauuringute Keskus Praxis täiendas ja kohandas Maailmapanga metoo-
dikat ja sai 1995–1999. aasta keskmiseks jätkusuutlikkuse säästmismääraks kitsama 
definitsiooni korral 3,51% ja laiema definitsiooni korral 9,45 % SKP-st. Sama pe-
rioodi keskmine Maailmapanga andmetel oli 7,82% SKP-st (Nõmmann jt 2002, 67). 
Maailmapanga andmetele tuginedes on toodud valikuliselt EL riikide ja kandidaatrii-
kide, 5 suurima JS ja suurima CO2 saastega riikide vastavad näitajad joonisel 1. 

Joonist vaadates leiame üllatavalt, et (I) viis suurimat jätkusuutliku säästmise näitaja-
tega riiki ei ole meile sugugi harjumuspärased Lääne heaoluühiskonnad, vaid hoopis 
traditsiooniliste jaotuste järgi pigem arengumaad; (II) ka Euroopa Liidu liikmesriiki-
de ja kandidaatriikide järjestus on küllalt ebatraditsiooniline: kandidaatmaa Ungari 
edestab enamikku EL-i liikmeid. Muidu ennast edukaks pidav Eesti on esimese ringi 
kandidaatide seas viimane, samas kui II ringi kandidaat Slovakkia edestab Austriat, 
Soomet, Hispaaniat, Rootsit, Itaaliat ja Saksamaad; (III) Eestist suuremad kulutused 
süsinikdioksiidile on Euroopa riikidest ainult Bulgaarial ja kuuel mitte-Euroopa riigil. 
Kas see (tagantpoolt) II koht Euroopas ei peaks panema mõtlema neid, kes Eesti ener-
giamajanduse üle otsuseid langetavad? Selles vallas on tulevik tume, praegune süsinik-
dioksiidi maks saab lähitulevikus ainult kasvada, ja mitte natuke, vaid kardetavasti 
kümneid kordi kaupa. Eestis on täna CO2 saastekahju hüvitis 0,48 euro/t, mis 1000 
liitri bensiini või diisli põletamisel võrdub 0,8576 euroga. 1998. a oli diisli CO2 emis-
sioonimaks kiloliitri kohta Taanis 36, Soomes 36,40, Hollandis 38,30, Norras 53,90 
ja Rootsis 120,30 eurot (Baltic … 2000). Viimasest faktist tulenevalt on raske üldistada 
Eesti jätkusuutlikkuse majanduslikke eeldusi, oleme suhteliselt keskmisel positsioonil, välja 
arvatud energia tootmine ja sellest tulenev keskkonnatasakaalude rikkumine, eelkõige suu-
re negatiivse süsinikubilansi tõttu, mis lähitulevikus läheb Eestile kõvasti maksma. 
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Eesti jätkusuutlikkuse ökoloogilised eeldused
Ökoloogilise jätkusuutlikkuse mõõtmiseks on mitmeid erinevaid metoodikaid, nagu 
näiteks elava planeedi indeks (Living Planet Report 2000, 1–2), keskkonnaruum10, 
ökoloogiline jalajälg (ÖJ)11, primaarne netotoodang12, keskkonna taluvusvõime13 
(Moffat 1996, 67–68, Bossel 1999). Neist Eesti jaoks on arvutatud keskkonnaruum 
(Lahtvee 1995, 8–9) ja ökoloogiline jalajälg (Living Planet Report 2000, 27). Elava 
planeedi indeks on 1970. aastast, kui see oli 100%, vähenenud 1999. aastaks 67%-
ni. Eesti ökoloogilist jätkusuutlikkust kirjeldame ökoloogilise jalajälje metoodikat 
kasutades14. 

Eesti oli Elava Planeedi 2000. aasta Raportis maailmas 14. kohal ja 2002. aasta 
Raportis 16. kohal, aga kahjuks 152 riigi hulgast tagantpoolt, s.o ökoloogilise jätku-
suutlikkuse (või hoopis jätkusuutmatuse?) edetabelis, mis on arvutatud 152 riigi 
kohta – kõigi nende kohta, kelle rahvaarv ületab ühe miljoni. Lisaks ökoloogilisele 
jalajäljele on arvutatud ökoloogiline defitsiit (ÖD) ehk puhverdusvõime, s.t kui palju 
on igal riigil tinglikes pinnaühikutes saasta siduvat loodust. Mida suurem on ÖD ehk 
puhverdusvõime, seda säästvam on riik (Living Planet Report 2000, Living Planet 
Report 2002). 

Joonisel 1 oleme jätkusuutliku säästmise indikaatorile lisaks toonud samade riikide 
kohta ökoloogilise jalajälje ja ökoloogilise defitsiidi. Ja pilt on hoopis teine: edu 
hinnaks on suur ökoloogiline jalajälg, s.t surve loodusele ja üldjuhul negatiivne (v.a 
Põhjamaad) ökoloogiline defitsiit. Joonis kirjeldab ilmekalt Lääne tsivilisatsiooni 
keskendumist ainult majandusliku kapitali kasvule keskkonna ja inimkapitali arvelt. 
Säästva arendamise sisu on teiste sõnadega kõigi kolme kapitali võrdeline kasvatamine.

Ökoloogilise jätkusuutlikkuse seisukohalt ei saa küll Põhjamaadele ja/või Iirimaale 
“järele jõudmist” eesmärgiks seada. Pigem vastupidi, jätkusuutliku ühiskonnakorra 
loomisega, Säästva Eesti Idee tegeliku elluviimisega võiksime olla eeskujuks nii mõne-
legi traditsioonilisele kasumiusksele heaoluriigile.

10 Ingl k Environmental space 
11 Ingl k Ecological Footprint 
12 Ingl k Net Primary Production 
13 Ingl k Carrying Capacity 
14 Lühidalt iseloomustab ökoloogiline jalajälg inimese survet keskkonnale, mida arvestatakse 
arvestuslikes pinnaühikutes inimese kohta. ÖJ mõõdab toidu, toodete ja energia tarbimist 
antud territooriumil võrrelduna bioloogiliselt produktiivse maa või mere pindalaga, ehk 
ressursside hulgaga, mida on vaja tarbimise rahuldamiseks ja saaste absorbeerimiseks (sidu-
miseks –looduslikeks komponentideks lahutamiseks aineringetes taaskasutamiseks). Kuna 
erinevatel ökosüsteemidel on erinev produktiivsus ja saaste sidumisvõime, siis vastava koe-
fitsiendiga läbi arvutades saadaksegi arvestuslik pinnaühik. Ökoloogilise jalajälje (kui surve) 
ja bioakumulatsiooni (kui sidumisvõime) vahe avaldub ökoloogilise defitsiidina (ÖD). Mida 
suurem positiivne ökoloogiline defitsiit on, seda jätkusuutlikum on riik. Ja vastupidi. (http:/
/www.panda.org)
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Maailmas on keskmiselt vaja inimese kohta 2,18 tinglikku pinnaühikut, et olla öko-
loogiliselt tasakaalus. Eesti pindalast (4 522 726 ha) moodustavad metsaga kaetud ja 
põllumajandusmaad kokku 81,3%, mis teeb süsinikku siduvaks pinnaks 3 676 976 
ha. Jagades selle rahvaarvuga 1 370 500 (Eesti Inimarengu aruanne 2000), saame 
inimese kohta 2,68 ha produktiivset maad. Meil on looduslike tingimuste poolest 
eeldus olla ka ökoloogiliselt tasakaalus. Maailma keskmise säästva taseme – 2,18 ting-
liku pinnaühikuga võrreldes oli eestlase jalajälg 2000. aastal 7,12 ja 2002. aastal 4,94 
tinglikku pinnaühikut inimese kohta.

Lõpetuseks 
Kas ka avalik sektor keskkonnareformi (Strandberg jt 2000, Mander jt 2001) oma 
prioriteediks seab, riiklike investeeringute programmi lülitab või otsustab hoopis 
pikaajalisi võlakirju emiteerida, näitab aeg. Asjatundjad on oma arvutused ja ettepa-
nekud teinud ja tõestanud, kuidas saavutada pikaajaline konkurentsiedu, kuidas seni 
deklareeritud jätkusuutlikkust ka tegelikkuses ellu viia, säilitades tänase heaolu taseme 
ja kasutades Eestil täna, siin ja praegu olevaid eelised. Nüüd on järg teie käes, prouad 
ja härrad otsustajad!
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LISA 3. INIMKOHUSTUSTE KONVENTSIOON
 AHTO OJA 

Tuleb kehtestada Inimkonna Kohustuste Konventsioon15

Selleks, et inimese kui liigi jätkumise eeldusi suurendada just Lääne tsivilisatsiooni, 
“Maailma Arengu Veduri” ja rahvusvahelise õiguse kontekstis, on vältimatu saavuta-
da tasakaal inimese ja looduse suhetes ning tagada rahvusvahelise konventsioo-
niga selle muutmine kõigile kohustuslikuks.
Esimesi katsetusi sellise konventsiooni loomiseks on juba ka tehtud nii akadeemi-
listes ringkondades (Berry 1999), kui ka rahvusvahelisel valitsusvälisel tasandil Maa 
Harta visandamisel (Earth Council, 1999). Siinkohal on esitatud süntees nendest kui 
Inimkonna Kohustuste Konventsiooni üks võimalik algtekst. 

Inimkohustuste Konventsiooni visand I 
Visand põhineb 1995. aastal Rahvusvahelise Keskkonnaseaduse Nõukogu (ICEL  
International Council of Environmental Law) poolt välja töötatud Rahvusvahelisel 
Keskkonna ja Arengu Lepingul (ICEL  International Convent on Environment and 
Development), mida on oluliselt täiendatud nelja rahvusvaheliselt enim tuntud tasa-
kaalustatud arenguprintsiipe sätestava dokumendiga:
1972. aastal ÜRO Stockholmi Inimese ja Keskkonna Konverentsil vastu võetud 
“Inimese ja Keskkonna Deklaratsioon” (S); 
1982. aastal välja töötatud Looduse Maailmaharta (C); 
1992. aastal Rio de Janeiros ÜRO Maailma Tippkohtumisel vastu võetud “Rio 
Keskkonna ja Arengu Deklaratsioon” (R); 
Maa Nõukogu (Earth Council) koordineerimisel väljatöötatud Maa Harta (MH).

Numbrid ja tähed iga eelduse järel näitavad vastava peatüki numbrit viidatavast 
dokumendist.

Kõik rõhutused tekstis on autoripoolsed.  

1. Keskkonnakaitse ja säästev areng on eluliselt olulise, olemusliku tähtsusega inimese 
tervise ja heaolu jaoks meie lõplike ressursside ja piiratud taluvusvõimega planeedil. 
Selleks tuleb kaitsta Maa ökosüsteemide terviklikkust ja seda taastada, pöörates erilist 
tähelepanu bioloogilisele mitmekesisusele ja elu taastootvatele loodusprotsessidele. (S 
13; C 2; R 1, 4; MH 5)

2. Maad ja elu mitmekesisust, Loodust kui tervikut tuleb austada; iga eluvorm on 
unikaalne ja väärib kaitset ning õigust olemasolule sõltumata sellest, mis kasu inim-
kond temast saab. Kõiki elusolendeid tuleb kohelda austuse ja tähelepanuga ning 
kaitsta kurjuse ning põhjendamatu hävitamise eest. Tuleb hoolida Maa elu kogumist 
arusaama, armastuse ja kaastundega. (C preambula, 1; MH 1, 2, 7)  

15 Modifitseeritud, põhineb artiklil: Oja A. 2002. Inimkohustuste  konventsioon – jätkusuut-
liku tsivilisatsiooni möödapääsmatu eeltingimus. Eenmaa H. (toim.) Eesti filosoofia: mis see 
on (lk 85–98)? Tallinn: SE&JS.
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3. Globaalne keskkond on sõltumata riigipiiridest (nii riikide kontrolli all kui nen-
dest sõltumata, st üle rahvuslike riigipiiride) kogu inimkonna ühine hool (common 
concerns), praegused põlvkonnad hoiavad seda tulevaste põlvkondade jaoks usaldus-
väärselt. Kõigil isikutel on kohustus kaitsta ja säilitada keskkonda; igal põlvkonnal 
lasub vastutus aru saada oma tegevusvabaduse piiridest ja tegutseda vastavalt nendele 
nii, et tulevased põlvkonnad päriksid maailma, mis suudaks nende vajadused rahuldada. 
Tuleb tagada Maa heldekäelisus ja ilu nii praegustele kui tulevastele põlvkondadele. (S 2, 
4; C 3; R 4; MH 4) 

4. Selleks, et saavutada arengu muutumine tasakaalustatud protsessiks, peavad kesk-
konnakaitse ja -juhtimine olema arengupüüdluste (planeerimise) tervikut moodusta-
vaks osaks; vastavalt ÜRO Põhikirjale ja rahvusvahelise seadusandluse printsiipidele 
on riikidel lisaks suveräänsele õigusele oma ressursse majandada sellega seonduv 
vastutus:
o kaitsta ja säilitada keskkonda oma jurisdiktsiooni või kontrolli all olevates 

piirkondades;
o kindlustada, et nende jurisdiktsiooni või kontrolli all olevates piirkondades 

toimuvad tegevused ei põhjusta tõsiseid kahjulikke tagajärgi teiste riikide kesk-
konnale; et nendel ei ole piire ületavat mõju;

o teha selle lepingu elluviimiseks heas usus koostööd teiste riikidega, samuti asja-
tundlike valitsusvaheliste ja valitsusväliste organisatsioonidega;

o looduslike ressursside kasutamisel viia jäätmete tekkimine miinimumini, 
kindlustada taastuvate ressursside jätkusuutlik kasutamine ning samuti energia 
tootmisel ja kasutamisel arendada välja ja rakendada kõige efektiivsemaid ja 
keskkonnaohutumaid tehnoloogiaid. (S 7, 14, 21; C 4, 7; R 4, 12) 

5. Kõik riigid ja inimesed peavad tegema koostööd, soodustamaks tervishoidu, sot-
siaalset heaolu ja keskkonna kvaliteeti, selleks et juurida välja vaesus ja ebavõrdsus, 
mis on imperatiiviks nii eetilisuses, sotsiaal- ja keskkonnavaldkonnas. See asendama-
tu nõue on saavutatav ainult jätkusuutmatute tootmis- ja tarbimismooduste elimi-
neerimisega ja adekvaatse rahvastikupoliitikaga. (R 5, 7, 8; MH 11)

Selleks tuleb:
o võtta omaks tarbimise, tootmise ja taastootmise viisid, mis austavad ja kaitse-

vad Maa regenereerivaid võimeid, inimõigusi ja ühiskonna heaolu,
o kindlustada, et majandustegevus, sealhulgas maailmakaubandus, toetab ja 

edendab inimarengut võrdsuslikul ja alalhoidval viisil,
o kinnitada ja propageerida soolist võrdsust kui üht säästva arengu eeltingimust. 

(MH 9, 10, 12) 

6. Riikidel lasub kohustus ennetada, vältida ja minimeerida inimtegevuse poolt 
põhjustatud oluliste ning pöördumatute kahjustuste tekitamist keskkonnale; kesk-
konnale potentsiaalselt ohtlike tegevuste lubamist ei tohi põhjendada täieliku teadus-
liku argumentatsiooni puudumisega, valida tuleb suurima ettevaatlikkuse tee. (C 1; 
R 5, 18, 19; MH 6) 

7. Riigid peavad võtma tarvitusele kõik vajalikud abinõud, et tagada olukord, kus 
keskkonna kaitsekulud ja keskkonnale tekitatud kahju või oht kahju tekkimiseks 
välditakse või kompenseeritakse täielikult kahju tekitaja, kas isiku või organisatsiooni 
poolt. Samuti nagu ka kõik kulutused, mis on tehtud kahjustuste-eelse olukorra 
taastamiseks, välja arvatud juhtudel, kus sellise kulude hüvitamise või keskkonna 
taastamise kulude kandmise sätestab rahvuslik või rahvusvaheline seadusandlik akt. 
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Riikidel on õigus kaitsta end ja saada hüvitust oluliste keskkonnakahjude eest, mis 
võivad tekkida väljaspool nende jurisdiktsiooni toimuvate tegevuste tagajärjel. (S 22; 
C 12; R 13) 

8. Riigid hakkavad hindama kõigi olulist keskkonnamõju omavate tegevuste mõju 
keskkonnale ja hakkavad sisestama nende mõjude täielikke sotsiaalseid ja keskkonna-
kulusid mõjude maksumuse arvestusse. (C11; R17) 

9. Riigid peavad keskkonna kaitseks looma ja käigus hoidma seadusandlikke, admi-
nistratiivseid, uurimise ja seire raamistikke, osutades täielikku ja võrdset tähelepanu 
nii keskkonnakaitselistele kui ka majanduslikele, nii sotsiaalsetele kui ka kultuurilis-
tele faktoritele. Riigid peaksid eriti:
o vaatama regulaarselt läbi oma integreeritud planeerimise ja arendustegevuse 

poliitikad ja avalikustama tulemused;
o tagama valitsemissüsteemi läbipaistvuse ja kindla vastutuse ning juurdepääsu 

informatsioonile, otsustamises osalemisele ja õiglusele; 
o arendama või täiustama huvitatud inimeste, gruppide, organisatsioonide, 

põlisrahvaste ja kohalike kogukondade keskkonnakaitseliste otsuste langeta-
mises osalemise mehhanisme kõikidel tasanditel ning võimaldama efektiivset 
juurdepääsu kõikidele keskkonda mõjutanud kriminaal- ja halduskohtulahen-
ditele;

o kedagi diskrimineerimata austama ja kaitsma kõigi inimeste õigusi väärikuse-
le, füüsilisele tervisele ja vaimset heaolu toetavale looduslikule ja sotsiaalsele 
keskkonnale;

o integreerima säästva arengu edendamiseks vajalikud teadmised, väärtused ja 
oskused ülemaailmsesse, riiklikku ja kohalikku haridussüsteemi ja eluaegsesse 
õppimisse;

o edendama ülemaailmset ökosüsteemide uurimist ja kogukondi Maast hoolima 
mõjutavate teadmiste levitamist ning rakendamist;

o selgitama välja looduslike ressursside kasutamise täielikud sotsiaalsed ja majan-
duslikud kulud (väliskulud) ja kindlustama loodud lisaväärtuse/sissetulekute 
võrdse jagamise. (S 18, 20; R 9, 10, 22; MH 8, 13, 14, 15) 

10. Tuleb luua rahu- ja koostöökultuur, ehitada ühiskondi, mis on vabad, õiglased, 
osavõtlikud, alalhoidlikud ja rahumeelsed, sest õiglus, rahu, areng ja keskkonna 
kaitse ning majandamine on jagamatud, teineteisest lahutamatud, vastastikuses 
sõltuvuses ja eluliselt vajalikud terviklikuks loomiseks. Riikidel on kohustus/vastutus 
(responsibility) luua eeldused keskkonnateadliku kodanikkonna tekkeks, kellel oleks 
teadmised, oskused ja moraalsed väärtused, mis võimaldaksid kaitsta ja säilitada kesk-
konda ja saavutada jätkusuutlik ühiskonnakord. Selleks tuleb riikidel:
o püüelda tarkuse ja rahu poole;
o rääkida ja käituda siiralt ning suhtuda üksteisesse ausameelselt ja õiglaselt;
o tegutseda vägivallata, rakendada laiahaardelisi strateegiaid vägivallakonfliktide 

ärahoidmiseks ja kasutada ühist probleemilahendust toime tulekuks ja konflik-
tide lahendamiseks;

o õpetada vastastikust mõistmist, tolerantsust, andestamist, kõigi rahvaste soli-
daarsust ja toetada kultuuride ning religioonide vahelist dialoogi ning koos-
tööd;

o likvideerida tuumarelvad ja muud relvad, mille võimuses on valimatu ja suu-
namatu hävitustöö;
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o demilitariseerida rahvuslikud kaitsesüsteemid mitteprovotseeriva kaitse tasan-
dini ja kasutada militaarressursse rahutaotlevatel eesmärkidel;

o kaitsta keskkonda laiaulatuslike, pikaajaliste või tõsiste sõjaväelise tegevuse 
poolt tekitatud kahjude eest;

o veenduda, et globaalsüsteemi, maalähedase orbiidi ja avakosmose uurimine ja 
kasutamine on keskkonnakaitset, alalhoidlikkust ja rahu toetav;

o tunnetada, et rahu on terviklikkus, mis saavutatakse, kui ollakse tasakaalus ja 
harmoonias iseenda, teiste inimeste, teiste kultuuride, muu elava, Maa iga teise 
osaga, mille hulka ka ise kuulume. (S 1; R 25; MH 3, 16) 
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LISA 4. JOHANNESBURGI DEKLARATSIOON –      
 THE JOHANNESBURG DECLARATION ON  
 SUSTAINABLE DEVELOPMENT

4 September 2002
The Johannesburg Declaration on Sustainable Development16

From our Origins to the Future
1. We, the representatives of the peoples of the world, assembled at the World Summit on 
Sustainable Development in Johannesburg, South Africa from 2-4 September 2002, reaffirm 
our commitment to sustainable development.
2. We commit ourselves to build a humane, equitable and caring global society cognizant 
of the need for human dignity for all.
3. At the beginning of this Summit, the children of the world spoke to us in a simple yet 
clear voice that the future belongs to them, and accordingly challenged all of us to ensure that 
through our actions they will inherit a world free of the indignity and indecency occasioned 
by poverty, environmental degradation and patterns of unsustainable development.
4. As part of our response to these children, who represent our collective future, all of us, 
coming from every corner of the world, informed by different life experiences, are united and 
moved by a deeply-felt sense that we urgently need to create a new and brighter world of hope.
5. Accordingly, we assume a collective responsibility to advance and strengthen the 
interdependent and mutually reinforcing pillars of sustainable development – economic 
development, social development and environmental protection – at local, national, regional 
and global levels.
6. From this Continent, the Cradle of Humanity we declare, through the Plan of 
Implementation and this Declaration, our responsibility to one another, to the greater 
community of life and to our children.
7. Recognizing that humankind is at a crossroad, we have united in a common resolve to 
make a determined effort to respond positively to the need to produce a practical and visible 
plan that should bring about poverty eradication and human development.

From Stockholm to Rio de Janeiro to Johannesburg

8. Thirty years ago, in Stockholm, we agreed on the urgent need to respond to the 
problem of environmental deterioration.  Ten years ago, at the United Nations Conference 
on Environment and Development, held in Rio de Janeiro, we agreed that the protection 
of the environment, and social and economic development are fundamental to sustainable 
development, based on the Rio Principles.  To achieve such development, we adopted 
the global programme, Agenda 21, and the Rio Declaration, to which we reaffirm our 
commitment. The Rio Summit was a significant milestone that set a new agenda for 
sustainable development.
9. Between Rio and Johannesburg the world’s nations met in several major conferences 
under the guidance of the United Nations, including the Monterrey Conference on Finance 
for Development, as well as the Doha Ministerial Conference.  These conferences defined for 
the world a comprehensive vision for the future of humanity.
10. At the Johannesburg Summit we achieved much in bringing together a rich tapestry of 
peoples and views in a constructive search for a common path, towards a world that respects 

16 http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit_docs/1009wssd_pol_
declaration
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and implements the vision of sustainable development. Johannesburg also confirmed that 
significant progress has been made towards achieving a global consensus and partnership 
amongst all the people of our planet.

The Challenges we Face

11. We recognize that poverty eradication, changing consumption and production patterns, 
and protecting and managing the natural resource base for economic and social development 
are overarching objectives of, and essential requirements for sustainable development.
12. The deep fault line that divides human society between the rich and the poor and the 
ever-increasing gap between the developed and developing worlds pose a major threat to 
global prosperity, security and stability.
13. The global environment continues to suffer. Loss of biodiversity continues, fish stocks 
continue to be depleted, desertification claims more and more fertile land, the adverse 
effects of climate change are already evident, natural disasters are more frequent and more 
devastating and developing countries more vulnerable, and air, water and marine pollution 
continue to rob millions of a decent life.
14. Globalization has added a new dimension to these challenges. The rapid integration of 
markets, mobility of capital and significant increases in investment flows around the world 
have opened new challenges and opportunities for the pursuit of sustainable development. 
But the benefits and costs of globalization are unevenly distributed, with developing countries 
facing special difficulties in meeting this challenge.
15. We risk the entrenchment of these global disparities and unless we act in a manner 
that fundamentally changes their lives, the poor of the world may lose confidence in their 
representatives and the democratic systems to which we remain committed, seeing their 
representatives as nothing more than sounding brass or tinkling cymbals.

Our Commitment to Sustainable Development

16. We are determined to ensure that our rich diversity, which is our collective strength, will 
be used for constructive partnership for change and for the achievement of the common goal 
of sustainable development.
17. Recognizing the importance of building human solidarity, we urge the promotion of 
dialogue and cooperation among the world’s civilizations and peoples, irrespective of race, 
disabilities, religion, language, culture and tradition.
18. We welcome the Johannesburg Summit focus on the indivisibility of human dignity and 
are resolved through decisions on targets, timetables and partnerships to speedily increase 
access to basic requirements such as clean water, sanitation, adequate shelter, energy, health 
care, food security and the protection of bio-diversity. At the same time, we will work 
together to assist one another to have access to financial resources, benefit from the opening 
of markets, ensure capacity building, use modern technology to bring about development, 
and make sure that there is technology transfer, human resource development, education and 
training to banish forever underdevelopment.
19. We reaffirm our pledge to place particular focus on, and give priority attention to, the 
fight against the worldwide conditions that pose severe threats to the sustainable development 
of our people. Among these conditions are:  chronic hunger; malnutrition; foreign occupation; 
armed conflicts; illicit drug problems; organized crime; corruption; natural disasters; illicit 
arms trafficking; trafficking in persons; terrorism; intolerance and incitement to racial, ethnic, 
religious and other hatreds; xenophobia; and endemic, communicable and chronic diseases, 
in particular HIV/AIDS, malaria and tuberculosis.
20. We are committed to ensure that women’s empowerment and emancipation, and gender 
equality are integrated in all activities encompassed within Agenda 21, the Millennium 
Development Goals and the Johannesburg Plan of Implementation.
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21. We recognize the reality that global society has the means and is endowed with the 
resources to address the challenges of poverty eradication and sustainable development 
confronting all humanity. Together we will take extra steps to ensure that these available 
resources are used to the benefit of humanity.
22. In this regard, to contribute to the achievement of our development goals and targets, 
we urge developed countries that have not done so to make concrete efforts towards the 
internationally agreed levels of Official Development Assistance.
23. We welcome and support the emergence of stronger regional groupings and alliances, 
such as the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD), to promote regional 
cooperation, improved international co-operation and promote sustainable development.
24. We shall continue to pay special attention to the developmental needs of Small Island 
Developing States and the Least Developed Countries.
25. We reaffirm the vital role of the indigenous peoples in sustainable development.
26. We recognize sustainable development requires a long-term perspective and broad-
based participation in policy formulation, decision-making and implementation at all levels. 
As social partners we will continue to work for stable partnerships with all major groups 
respecting the independent, important roles of each of these.
27. We agree that in pursuit of their legitimate activities the private sector, both large and 
small companies, have a duty to contribute to the evolution of equitable and sustainable 
communities and societies.
28. We also agree to provide assistance to increase income generating employment 
opportunities, taking into account the International Labour Organization (ILO) Declaration 
of Fundamental Principles and Rights at Work.
29. We agree that there is a need for private sector corporations to enforce corporate 
accountability. This should take place within a transparent and stable regulatory environment.
30. We undertake to strengthen and improve governance at all levels, for the effective 
implementation of Agenda 21, the Millennium Development Goals and the Johannesburg 
Plan of Implementation.

Multilateralism is the Future

31. To achieve our goals of sustainable development, we need more effective, democratic and 
accountable international and multilateral institutions.
32. We reaffirm our commitment to the principles and purposes of the UN Charter and 
international law as well as the strengthening of multi-lateralism. We support the leadership 
role of the United Nations as the most universal and representative organization in the world, 
which is best placed to promote sustainable development.
33. We further commit ourselves to monitor progress at regular intervals towards the 
achievement of our sustainable development goals and objectives.

Making it Happen!

34. We are in agreement that this must be an inclusive process, involving all the major groups 
and governments that participated in the historic Johannesburg Summit.
35. We commit ourselves to act together, united by a common determination to save our 
planet, promote human development and achieve universal prosperity and peace.
36. We commit ourselves to the Johannesburg Plan of Implementation and to expedite the 
achievement of the time-bound, socio-economic and environmental targets contained therein.
37. From the African continent, the Cradle of Humankind, we solemnly pledge to the 
peoples of the world, and the generations that will surely inherit this earth, that we are 
determined to ensure that our collective hope for sustainable development is realized.  
We express our deepest gratitude to the people and the Government of South Africa for their generous 
hospitality and excellent arrangements made for the World Summit on Sustainable Development.



189Lisa 5. ÜRO Millenniumi arengueesmärgid

LISA 5. ÜRO MILLENNIUMI ARENGUEESMÄRGID   
 – UN MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS
The global challenge: Goals and targets17

The Millennium Development Goals are an ambitious agenda for reducing poverty and 
improving lives that world leaders agreed on at the Millennium Summit in September 2000. 
For each goal one or more targets have been set, most for 2015, using 1990 as a benchmark:

1. Eradicate extreme poverty and hunger 

Target for 2015: Halve the proportion of people living on less than a dollar a day and those who 
suffer from hunger. 

More than a billion people still live on less than US$1 a day: sub-Saharan Africa, Latin 
America and the Caribbean, and parts of Europe and Central Asia are falling short of the 
poverty target. 

2. Achieve universal primary education 

Target for 2015: Ensure that all boys and girls complete primary school. 

As many as 113 million children do not attend school, but the target is within reach. India, 
for example, should have 95 percent of its children in school by 2005. 

3. Promote gender equality and empower women 

Targets for 2005 and 2015: Eliminate gender disparities in primary and secondary education 
preferably by 2005, and at all levels by 2015. 

Two-thirds of illiterates are women, and the rate of employment among women is two-thirds 
that of men. The proportion of seats in parliaments held by women is increasing, reaching 
about one third in Argentina, Mozambique and South Africa. 

4. Reduce child mortality

Target for 2015: Reduce by two thirds the mortality rate among children under five 

Every year nearly 11 million young children die before their fifth birthday, mainly from 
preventable illnesses, but that number is down from 15 million in 1980. 

5. Improve maternal health

Target for 2015: Reduce by three-quarters the ratio of women dying in childbirth. 

In the developing world, the risk of dying in childbirth is one in 48, but virtually all countries 
now have safe motherhood programmes. 

6. Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases

Target for 2015: Halt and begin to reverse the spread of HIV/AIDS and the incidence of malaria 
and other major diseases. 

Forty million people are living with HIV, including five million newly infected in 2001. 
Countries like Brazil, Senegal, Thailand and Uganda have shown that the spread of HIV can 
be stemmed. 

17 http://www.un.org/millenniumgoals/index.html, http://www.undp.org/mdg
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7. Ensure environmental sustainability 

Targets: 

• Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes and 
reverse the loss of environmental resources. 

• By 2015, reduce by half the proportion of people without access to safe drinking water. 

• By 2020 achieve significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers. 

More than one billion people lack access to safe drinking water and more than two billion 
lack sanitation. During the 1990s, however, nearly one billion people gained access to safe 
water and the same number to sanitation. 

8. Develop a global partnership for development 

Targets: 

• Develop further an open trading and financial system that includes a commitment to good 
governance, development and poverty reduction – nationally and internationally 

• Address the least developed countries’ special needs, and the special needs of landlocked and small 
island developing States 

• Deal comprehensively with developing countries’ debt problems 

• Develop decent and productive work for youth 

• In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable essential drugs in 
developing countries 

• In cooperation with the private sector, make available the benefits of new technologies – especially 
information and communications technologies. 

Many developing countries spend more on debt service than on social services. New aid 
commitments made in the first half of 2002 could mean an additional $12 billion per year 
by 2006.
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LISA 6.  MAA HARTA18

Seisuga 2000.a.
Tõlge eesti keelde
 

Meie mitmekesises maailmas, kus kõik sõltuvad kõigest ja kõigist, on oluline, et meie, Maa 
rahvas, mõistaksime ning tunnistaksime oma vastutust  üksteise, suureneva ühiskonna ja tule-
vaste põlvede ees. Oleme jõudnud ajaloo kriitilisse staadiumisse, mil peame ühinema, et luua 
uus globaalne kord, mille alustaladeks oleksid austus elu vastu, keskkonnakaitse, vabadus ja 
õiglus, alalhoidlik inimareng ning rahukultuur. Me oleme ühise saatusega ühtne inimkond 
ja ühtne ühiskond.

Maa, meie kodu

Inimkond on osa tohutust pidevalt arenevast universumist. Maa, meie kodu, elab ja 
moodustab unikaalse elu kogumi. Loodusjõud muudavad eksisteerimise meie jaoks palju-
nõudvaks ja ohtlikuks seikluseks, kuid needsamad Maa keskkonnatingimused on vajalikud 
elu evolutsioooniks. Maa elu kogumi heaolu, inimlike õiguste nautimine ja kultuuri areng 
sõltuvad tervikliku bisfääri hoidmisest, peamiselt aga saastamata õhu, puhta vee, viljakate 
muldade ja taimede, loomade ning ökosüsteemide rikkalikkusest. Piiratud ressurssidega glo-
baalne keskkond on kogu inimkonna esmaseks ühiseks hooleks ja mureks. Maa elujõulisuse, 
mitmekesisuse ja ilu kaitsmine on meie püha kohus.

Globaalne hetkesituatsioon

Maa ühtne kogukond seisab määrava hetke ees. Tootmise ja tarbimise dominantsetel must-
ritel on oma osa elukeskkonna laastamisel – globaalne soojenemine, õhu, maapinna ja vee 
ulatuslik saastatus, liikide massiivne väljasuremine ja ressursside kahanemine. Kõik see kahju 
on tekkinud majanduskasvu tõttu ja nimel, kasvust tulenev kasu on aga ebaõiglane ning eba-
säästlik. Ebaõiglus, vaesus, nälg, võhiklus, korruptsioon, kuritegevus ja vägivald ning relva-
konfliktid on laiaulatuslikud ja põhjustavad suurel hulgal kannatusi. Ootamatult suur rahvas-
tikukasv on omakorda tugevdanud survet ökosüsteemidele ning koormanud üle sotsiaalsed 
ning majanduslikud süsteemid. Globaalse turvalisuse alused on ohus. Fundamentaalselt 
vajavad muutmist meie suhtumine, väärtused, elustiil ning valitsemisviis.

Meie ees olev valik

Valik on meie: ülemaailmse partnerluse abil hoolida Maast ja üksteisest või võtta osa iseenda 
ning elu mitmekesisuse hävitamisest. Meil on teadmisi ja tehnoloogiaid, et majandada hästi ja 
kanda hoolt võrdselt kõigi vajaduste eest, samas vähendades oma mõju ja survet keskkonnale. 
Globaalse kodanikuühiskonna esilekerkimine  loob uusi võimalusi demokraatliku ja humaan-
se maailma ehitamiseks, mis kindlustaks austusega suhtumise inimõigustesse ning propagee-
riks bioloogilist ja kultuurilist mitmekesisust. Võime harmoniseerida vabaduse vastutusega, 
mitmekesisuse terviklikkusega, individuaalsed huvid üldise heaoluga, lühiajalised eesmärgid 
pikaajalistega. Meie keskkonna käekäik ning, majanduslikud, poliitilised, sotsiaalsed ja spi-
rituaalsed probleemid on omavahel seotud ja seetõttu on võimalik koostöö kaudu arendada 
välja integreeritud strateegiad nendega toimetulekuks. 

Ülemaailmne vastutus

Need taotlused täituvad ainult sel juhul, kui inimesed kõikjal otsustavad elada ülemaailmset 
vastutust tundes, sidudes end nii kogu Maa kogukonna kui ka kohalike kogukondadega. 

18 http://www.earthcharter.org
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Oleme juba kord nii erinevate rahvuste kui ka ühe tervikliku maailma liikmed, kus kõik 
kohalik ja globaalne on ühendatud. Ühiselt jagame vastutust nii praeguse kui tulevase ini-
mestepere ning ka suureneva elusmaailma ees. Inimsolidaarsuse vaimsus ja side kõige elus-
olevaga muutub tugevamaks, kui elame hardalt austades olemise müsteeriumi, tundes tänu 
elu kui kingituse eest ja alandlikkust, tulenevalt inimese kohast  looduses. Peame mõistma, et 
kui esmased vajadused on rahuldatud, seisab inimareng eelkõige rohkemaks olemises, mitte 
rohkema omamises. 

Nende kaalutluste põhjal on tungiv vajadus ühtse põhiväärtuste visiooni järele, mis looks eeti-
lise põhja Maa üha laieneva kogukonna jaoks. Seetõttu kinnitame ühises lootuses alljärgnevad 
vastastikku sõltuvad säästva arengu põhimõtted, millest lähtuvalt peaksid kõik inimesed, gru-
pid, ettevõtted ja riigid oma käitumist juhtima ja hindama.

I. ÜLDISED PÕHIMÕTTED

1. Austada Maad ja elu mitmekesisust.
a. Tunnistada, et kõik elusolendid on omavahel seotud ja austuse väärilised, hoolimata oma 
tasuvusest inimkonnale.
b. Austada iga inimese sünnipärast väärikust ja säilitada usk inimkonna intellektuaalsesse, 
kunstilisse, eetilisse ja vaimsesse potentsiaali.

2. Hoolida Maa elukogumist arusaamise, armastuse ja kaastundega.
a. Tõdeda, et iga õigusega kaasneb vastutus, ja et suurenenud vabaduste, teadmiste ning või-
muga kaasneb ka suurem vastutus looduse kaitsmise ning sotsiaalse heaolu edendamise ees.
b. Nõustuda, et loodusvarade omamise, kontrolli ja kasutamise õigusega kaasneb ülesanne 
vältida ning takistada nende niisugust tarvitamist, mis rikub vägivaldselt inimõigusi ja tekitab 
tõsist kahju elu kogumile.

3. Ehitada ühiskondi, mis on vabad, õiglased, osavõtlikud, alalhoidlikud ja rahumeelsed.
a. Luua maailmas kogukonnad ja ka üldine kord, mis austab inimõigusi, ning õigusloome, 
mis annab igale inimesele võimaluse realiseerida kogu oma potentsiaal.
b. Tunnistada, et elukvaliteet, eriti aga meie suhte kvaliteet teistesse inimestesse ja loodusesse 
tervikuna, on inimarengu õige mõõt.

4. Tagada Maa heldekäelisus ja ilu nii praegustele kui tulevastele põlvkondadele.
a. Arendada, parandada ja anda edasi tulevastele põlvedele majanduslikud, poliitilised, sot-
siaalsed ja kultuurilised süsteemid, mis aitavad säilitada Maa ja inimkonna majanduslike 
kogukondade õitsengu.
b. Jagada Maa eest hoolitsemise kohustus ning ka võimalus saada kasu loodusvaradest prae-
guste ja tulevaste põlvede vahel võrdselt.
Selleks, et viia ellu need omavahel seotud eetilised ideaalid, on vajalik:

II ÖKOLOOGILINE TERVIKLIKKUS

5. Kaitsta ja taastada Maa ökosüsteemide terviklikkus, pöörates erilist tähelepanu bio-
loogilisele mitmekesisusele ja elu taastootvatele loodusprotsessidele.
a. Muuta keskkonna säilitamine ja taastumine oluliseks sotsiaalse ning majandusliku arendus-
tegevuse planeerimise ja täideviimise osaks.
b. Luua ja kaitsta elujõulisi looduskaitsealasid ning biosfääri reserve, kuhu kuuluksid metsi-
kud maa- ja merealad, et säilitada Maa bioloogiline mitmekesisus ja elutoetavad süsteemid.
c. Korraldada taastatavate ressursside nagu vesi, muld, õhk, metsad ja kalavarud kasutus, ees-
märgiga säilitada nende elastsus, mitmekesisus ja ökosüsteemide produktiivsus.
d. Edendada ohustatud liikide ja populatsioonide taastamist, kaitstes neid, taastades levikalasid.
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e. Takistada mittepõliste ning geneetiliselt teisendatud liikide keskkonda sulandumist, kui see 
võib kahjustada põlisliike ja keskkonda tervikuna, ja kontrollida ning juurida välja kahjulikud 
mittepõlised ja teisendatud liigid.
f. Korraldada mitte taastatavate ressursside nagu mineraalid, nafta, ja maagaas kaevandamine 
viisil, et see ei tekitaks tõsist ja pöördumatut kahju keskkonnale, ja minimeerida selliste res-
sursside ammutamine.

6. Parima keskkonnakaitse meetodina hoiduda kõikvõimalikust kahjust ja kui teadmis-
test jääb puudu, valida suurima ettevaatlikkuse tee.
a. Takistada tegevusi, mis ähvardavad tekitada tõsist või pöördumatut kahju keskkonnale, 
isegi kui teaduslik alus  selleks on puudulik või pole lõplik.
b. Teha nii, et kui tegevuse tagajärjed on teadmata, jääb selle keskkonnamõju tõestamine 
sellele poolele, kes arvab, et tegevus ei tekita keskkonnale märkimisväärset kahju.
c. Veenduda, et otsustamisel arvestatakse individuaalsete ja kohalike tegevuste kumulatiivseid, 
pikaajalisi, kaudseid ja distantsilisi tagajärgi. 
d. Koostada ja võtta vastu kohalikud ja rahvuslikus säästva arengu kavad (Agenda 21).
e. Nõuda, et vastutavad pooled katavad täielikult keskkonnale tekitatud kahju kulud.
f. Kindlustada, et kõik meetmed looduskatastroofide, viiruste ning haiguste vältimiseks või 
kontrollimiseks on suunatud nende otsestele põhjustele ja väldivad ohtlikke kõrvalefekte.
g. Täita rahvuslikke ja rahvusvahelisi kohustusi vältimaks keskkonnale tekitatavat kahju, eriti 
riikidevahelises kontekstis.

7. Kohelda kõiki elusolendeid austuse ja tähelepanuga ning kaitsta neid kurjuse ning 
põhjendamatu hävitamise eest.
a. Minimeerida inimühiskonnas seltsi, kasutamise ja tarbimise eesmärgil peetavate loomade 
kannatusi ja kindlustada neile tingimused, mis rahuldaksid nende põhivajadused ja sobiksid 
nende loomupäraseks käitumisega.
b. Piirduda biomeditsiinilistes katsetes loomade kasutamisel katsetega, mis on suunatud ini-
meste ja loomade põhivajadustele, ning situatsioonidega, kus alternatiivsed uurimismeetodid 
pole võimalikud; jätta ära uuringud, mis tekitavad loomadele kahju.

c. Kaitsta metsikuid loomi jahipidamise ning kalastamise ekstreemset, pikaldast või välti-
matut kannatust põhjustavate meetodite eest, samuti niisuguste meetodite eest, mille tõttu 
kannatavad ka mitte sihtmärgiks olevad liigid. 

8. Edendada ülemaailmset ökosüsteemide uurimist, levitada ning rakendada teadmisi, 
mis mõjutavad kogukondi Maast hoolima. 
a. Toetada teaduslikke uuringuid, mis annavad panuse keskkonnakaitsele ja -taastamisele ning 
ka parema elukvaliteedi saavutamisele.
b. Edendada rahvusvahelist teaduslikku ja tehnilist koostööd keskkonnakaitse ning säästliku 
ressursikasutuse alal, pöörates erilist tähelepanu arenevate rahvaste vajadustele.
c. Austada ja kaitsta kõikide kultuuride traditsionaalseid teadmisi, mis aitavad kaasa keskkon-
nakaitsele ja inimkonna heaolule.
d. Kindlustada, et geeniuuringute, inimtervist puudutavate, keskkonnakaitse ning teiste 
elutähtsate valdkondade uurimisel omandatud informatsioon jääb avalikkusele vabalt kätte-
saadavaks.

III ÕIGLANE JA SÄÄSTEV SOTSIAALMAJANDUSLIK KORD

9. Võtta omaks Maa regenereerivaid võimeid, inimõigusi ja ühiskonna heaolu austavad 
ja kaitsvad tarbimise, tootmise ja taastootmise viisid.
a. Takistada keskkonna saastamist, eriti radioaktiivsete, toksiliste ja teiste ohtlike ainetega.
b. Vähendada, taaskasutusele võtta ja ümber töödelda tootmis- ning tarbimissüsteemides kasu-
tatavaid materjale ning veenduda, et kõik jäägid omastatakse ökoloogiliste süsteemide poolt.
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c. Kasutada energiat ohjeldatult ja efektiivselt ning toetuda enam taastuvatele energiaallikatele 
nagu päike, tuul ja biomass.
d. Propageerida keskkonnasõbralike tehnoloogiate arengut ning omaksvõttu.
e. Panna paika turuhinnad, mis peegeldaksid ka inimtegevusest tulenevaid täielikke kesk-
kondlikke ja sotsiaalseid kulusid, samas arvestades ka ökosüsteemide poolt tagatud teenuste 
väärtust.
f. Toetada ja abistada rahaliselt neid, kes toodavad säästlikul viisil nii tooteid kui teenuseid ja 
luua tarbijatele võimalus valida sellised tooted, määratleda vajalikud rahvusvahelised standar-
did ja levitada asjakohast informatsiooni.
g. Võimaldada universaalne ligipääs tervisekaitsele, mis soodustab reproduktiivset tervist ja 
vastutust elu jätkamise ees.

10. Kindlustada, et majandustegevus, sealhulgas maailmakaubandus, toetab ja edendab 
inimarengut võrdsuslikul ja alalhoidval viisil.
a. Edendada võrdse rikkuse levikut nii ühe rahvuse siseselt kui ka erinevate rahvuste vahel.
b. Toetada rahvusvahelisi initsiatiive, mis abistavad arenevaid riike intellektuaalsete, finantsi-
liste, tehniliste ja tervishoiualaste ressursside loomisel, mida vajatakse põhivajaduste rahulda-
miseks, keskkonnakaitseks ning elukvaliteedi parandamiseks. 
c. Teha koostööd keskkonnasõbralike tehnoloogiate edastamiseks arenguriikidele.
d. Veenduda, et kogu kaubandus toetab säästlikku ressursikasutust ja keskkonnakaitsesüsteeme.
e. Luua mehhanismid, mis kohustaksid multinatsionaalseid korporatsioone ning rahvusvahe-
lisi finantsorganisatsioone andma avalikkusele aru oma tegevuse kohta.
f. Hinnata uusi esilekerkivaid tehnoloogiaid, nagu biotehnoloogia, lähtudes nende mõjust 
keskkonnale, tervisele, kultuurile, sotsiaalmajanduslikule olukorrale; reguleerida ning teosta-
da järelvalvet tehnoloogiate üle, millel võib olla ebasoodne mõju keskkonnale ja inimestele.
g. Vabastada arenguriigid koormavatest rahvusvahelistest võlgadest, mis takistavad nende 
progressi, ja kindlustada nende inimvajaduste rahuldamine säästva arengu kaudu.

11. Juurida välja vaesus, mis on imperatiiviks nii eetikas kui ka sotsiaal- ja keskkonna-
valdkonnas.
a. Toetada iga indiviidi ja kõikide rahvaste õigust osaleda, kaasa aidata ja nautida võrdväärset 
ning alalhoidlikku arengut nii majanduses kui ka sotsiaalses, kultuurilises ning poliitilises elus.
b. Kaitsta kõigi õigust joogiveele, puhtale õhule, reostamata mullale, toidule, peavarjule, ohu-
tule sanitaarsüsteemile linna- ja maakeskkonnas ning väiksemates kogukondades.
c. Luua aus ja õiglane juurdepääs haridusele, tervisekaitsele, maale, loodusvaradele, puhtale 
energiale ja laenuvõimalustele, andes nii igale inimesele võimaluse elada turvalist ja alalhoid-
likku elu.
d. Propageerida täielikku ja mõttekat tööhõivet kui majandus- ja sotsiaalpoliitika põhialust.
e. Luua sotsiaalkaitsesüsteemid, mis tagaksid sotsiaalkindlustuse kõigile ning abiandmis-
võrgustikud neile, kes ise ei suuda end ülal pidada. 

12. Kinnitada ja propageerida soolist võrdsust kui üht säästva arengu eeltingimust.
a. Tagada soolise võrdsuse põhimõttel kõigile võrdne ligipääs haridusele, tervisekaitsele ja 
majanduslikele võimalustele, et toetada iga inimese inimväärikuse ja potentsiaali täielikku 
arengut.
b. Propageerida naiste kui täielike ja võrdsete osalejate, juhtide, otsustajate ja kasusaajate ak-
tiivset haaramist majandusse, poliitikasse, tsiviil-, sotsiaal- ja kultuuriellu.

IV DEMOKRAATIA JA RAHU
13. Tagada valitsemissüsteemi läbipaistvus ja kindel vastutus ning juurdepääs informat-
sioonile, otsustamises osalemisele ja õiglusele.
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a. Propageerida demokraatlikke põhimõtteid ning praktikat, tugevdada demokraatlikke insti-
tutsioone, et kindlustada nende täielik osalus arenguprotsessis.
b. Kaitsta sõnavabaduse õigust, sealhulgas õigust tuua välja erimeelsused keskkonna-, majan-
dus- ja sotsiaalpoliitikavallas.
c. Võimaldada kohalikel kogukondadel võimalikult suurem määral kanda ise hoolt oma kesk-
konna eest ja määrata valitsustasandile keskkonnakaitsealaseid ülesandeid, kes suudab neid 
kõige efektiivsemalt täita.
d. Kindlustada kõigi inimeste õigus saada ajakohast informatsiooni keskkonnateema ja kõigi 
sotsiaalsete ning majanduslike plaanide kohta, mis neid tõenäoliselt mõjutavad, või mille 
vastu nad huvi tunnevad.
e. Luua efektiivne ja tõhus juurdepääs administratiivsetele ning sõltumatutele juriidilistele 
protseduuridele, sealhulgas tasud ja hüvitused keskkonnale tehtud kahju eest ja tekitatud 
kahju võimalik oht.

14. Austada ja kaitsta diskrimineerimata kõigi inimeste õigusi väärikusele, 
füüsilisele tervisele ja vaimset heaolu toetavale looduslikule ja sotsiaalsele kesk-
konnale.
a. Austada, tagada ja propageerida võrdse kohtlemise õigust ja kõrvaldada diskrimineerimise 
kõik vormid, takistades diskrimineerimist rassi, nahavärvi, soo, religiooni, rahvusliku, etnilise 
või sotsiaalse päritolu alusel otsustes ja tegevuses, mis mõjutavad keskkonda.
b. Kinnitada põlisrahvaste õigust oma uskumustele, teadmistele, maadele ja ressurssidele ja 
nende senisele alalhoidliku eluviisi praktikale.
c. Tunnistada ignoreerituid, kaitsta haavatavaid, aidata neid, kes kannatavad, ja austada nende 
õigust arendada oma võimeid ning püüelda oma eesmärkide poole.

15. Integreerida säästva arengu edendamiseks vajalikud teadmised, väärtused ja 
oskused ülemaailmsesse haridussüsteemi ja eluaegsesse õppimisse.
a. Tagada kõigile kodanikele, eriti aga noortele, tsiviilühiskonnas, majandusarengus, poliitilis-
tes suhetes ja looduskaitses efektiivselt osalemiseks vajalikud teadmised ja ressursid. 
b. Suurendada nii kunstilise kujunduse ja humanitaarvaldkonna kui ka reaalteaduste panust 
keskkonnaalases hariduses ja säästvas arengus.
c. Tõsta massimeedia ja reklaami rolli keskkonnateadlikkuse ja tootmise ning tarbimise alal-
hoidlike viiside propageerimisel.

16. Luua rahu- ja koostöökultuur.
a. Püüelda tarkuse ja rahu poole.
b. Rääkida ja käituda siiralt ning suhtuda üksteisesse ausameelselt ja õiglaselt.
c. Tegutseda vägivallata, rakendada laiahaardelisi strateegiaid vägivallakonfliktide ärahoidmi-
seks ja kasutada ühiseid probleemilahendusi toimetulekuks ja konfliktide lahendamiseks.
d. Õpetada vastastikust mõistmist, tolerantsust, andestamist, kõigi rahvaste solidaarsust ja 
toetada kultuuride ning religioonide vahelist dialoogi ning koostööd.
e. Likvideerida tuumarelvad ja muud relvad, mille võimuses on valimatu ja suunamata hävitustöö.
f. Demilitariseerida rahvuslikud kaitsesüsteemid mitteprovotseeriva kaitse tasandini ja kasuta-
da militaarressursse rahutaotlevatel eesmärkidel.
g. Kaitsta keskkonda laiaulatuslike, pikaajaliste või tõsiste sõjaväelise tegevuse poolt tekitatud 
kahjude eest.
h. Tagada, et globaalsüsteemi ja avakosmose uurimine ning kasutamine oleks keskkonnakait-
set, alalhoidlikkust ja rahu toetav.
i. Tunnetada, et rahu on terviklikkus, mis saavutatakse, olles tasakaalus ja harmoonias iseenda, 
teiste inimeste, teiste kultuuride, muu elava ja Maa iga teise osaga, mille hulka ka ise kuulume.
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UUS ALGUS

Nagu mitte kunagi varem inimajaloos, annab meie ühine saatus meile märku vajadusest leida 
uus algus. Selline uuendus on võimalik nende Maa Harta põhimõtete järgimisel. Et seda luba-
dust täita, peame pühenduma kui indiviidid, kes on osa elu kogumist, et rakendada, õpetada 
ja propageerida Maa Harta väärtusi ning ideaale.
See kohustus nõuab muutust meie kõigi südames ja mõistuses nagu ka uut ülemaailmse vas-
tutuse tunnet. See nõuab, et pühendame end nii kindlatele paikadele, kus elame ja töötame, 
kui ka kogu Maale tervikuna. Peame oma kujutlustes arendama ja kohandama Maa Harta 
nägemust kohalikul, rahvuslikul, regionaalsel ja globaalsel tasandil. Erinevad kultuurid ja 
kogukonnad leiavad igaüks ise endale sobiva viisi selle visiooni väljendamiseks. Peame süven-
dama ja laiendama globaalset dialoogi, mis oli ka Maa Harta aluseks, sest jätkuvatest ühistest 
tõe ja tarkuse otsingutest on palju õppida.
Igal indiviidil, perekonnal, organisatsioonil ja kogukonnal on täita oluline roll. Noored on 
muutuste peamised teostajad. Kunstilt, teaduselt, koolidelt, valitsusvälistelt organisatsioo-
nidelt, meedialt, ettevõtetelt ja valitsuselt – kõigilt oodatakse sellel kriitilisel üleminekuajal 
loovat juhtimist. Vastastikuse toetuse jõud on hädavajalik. Võimalused on suured. Üle kogu 
maailma teed näitavad loendamatud indiviidid ja grupid on inspiratsiooni ja lootuse allikaks. 
Et luua globaalset alalhoidlikku ühiskonda, peavad maailma riigid taasväärtustama oma ko-
hustusi ÜRO ees, täitma kehtivatest rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevad kohustused ja 
rakendama Maa Harta põhimõtteid läbi siduva leppe “Keskkond ja areng”. Sellise rahvusva-
helise kokkuleppe eesmärk peaks olema integreeritud seadusliku raamistiku loomine kõigile 
keskkonnakaitset ning säästvat arengut puudutavatele seadustele ning vastavale poliitikale.
Jäägu meie nimele aeg, mida hiljem meenutatakse kui ärkamist uues austuses Maa vastu – see 
aeg, mil tehti kindel otsus säilitada Maa evolutsiooniline potentsiaal ning kiirendati püsiva 
rahu ja õigluse nimel toimuvat võitlust, et rõõmurohkelt pühitseda elu. 


