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30. novembrist 11. detsembrini toimub Pariisis ÜRO kõrge-
tasemeline kliimakonverents (COP21). Konverentsi eesmärk 
on saavutada ülemaailmne kliimakokkulepe, mille alusel 
hoitaks maailma keskmise temperatuuri tõusu pikemas 
perspektiivis alla 2°C. Pariisi kliimakonverentsi kõnelused 
juba käivad ja kuigi pärast terrorirünnakuid on turvalisuse 
kaalutlustel mitmed algsed plaanid ja kogunemised ära jäe-
tud või ümberkorraldatud, lähevad endiselt paljud Pariisi, et 
oma sõna sekka öelda. 

ERList läheb COPile kuus vabatahtlikku, kes liituvad 11. – 12. 
detsembril Pariisis ka ELFi kliimabussi seltskonnaga - kokku 
koguneb Pariisi Friends of the Earth kogukonnast ligikaudu 3000 
inimest. Meie põhiliseks sõnumiks on järgnev: Aastaks 2050 
100% taastuvenegia! Kindlasti seisab ERL koos ELFiga fossiil-
sete kütuste  riikliku doteerimise vastu ning nõuab õiglast ja vää-
rikat kohtlemist tööstusest mõjutatud kogukondadele. Kesksete 
sõnumitena on veel kasutusel #PeoplePower #ClimateJustice 
#Peace ehk võim rahvale, kliimaõiglus ja rahu.

Miks ajendab ERLi liikmeid COP21-le minema? Vastavad 
nad ise:

Maris: „Loodan kohtuda COPil inspireerivate keskkonnainimes-
tega ning olla üks lüli selles olulises ja muutusi kaasa toovas 
aktsioonis. “

Kadri: „Mina tahan minna Pariisi peamiselt kohusetundest, et 
ERL peab sellistel puhkudel end näitama ja oma arvamust aval-
dama. Et meie arvates oleks mõistlik tõsisemalt kaaluda läbi, 
kuidas oleks võimalik tänast energiamajandust utsitada suure-
maid muudatusi tegema, et meie Maa elaks paremini. Juhtida 
tähelepanu riigipäid otsustama selle järgi, mis on kõigile kodani-
kele parem, mitte ainult ettevõtjatele (energiatööstusele).“

Demy: „Toetada kogu oma võimusega tegevust, mis on mää-
rava tähtsusega ning mida peaks tegelikult toetama igaüks! 
Muudame vanad juurdunud süsteemid, leiame alternatiivid 
ammu ajast ja arust energiatootmise süsteemidele ning loode-
tavasti jõuab sõnum igaüheni.“

Aap: „Meie planeedi probleemid vajavad ja ootavad alati lahen-
damist just rohujuure tasandilt. Kui poleks kodanikualgatust, 
süveneksid ilmselt paljud probleemid kasuahnuse tõttu. COP21 
ajal kogunevad kliimaaktivistid üle maailma, teevad oma hääle 
kuuldavaks, tuletavad ühiskonnale meelde, miks on just praegu 
nii oluline õigesti otsustada. Pariisis olles  tahaksin kindlasti tar-
gemaks saada kliimapoliitikas ning kuulda värskeid ideid. Kõige 
rohkem ootan muidugi parimaid kokkuleppeid COP21 läbirää-
kimistelt.“

Hoia silma peal ELFi kliimabussil ja saa teada, mis juhtub Pariisis 
ja teel sinna:  
https://www.facebook.com/events/427862467405812/

erl-i vaba-
tahtlike mõt-
ted CoP-ile 
mineku eel
Kai alliKas
ERL-i projektijuht
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Kes arvab, et kliima soojeneb? Kes sorteerib kodus prügi? 
Kes on puid istutanud? Nendele ja paljudele teisetele küsi-
mustele saime vastused 2. detsembril Tartu Loodusmajas 
toimunud ERLi vabatahtlike ja liikmete kokkutulekul, mis 
algas just sellise teineteise tundmaõppimise mänguga. See-
järel tegid meie toredad vabatahtlikud lühikesed ettekanded 
oma tegevusest. 

Kas Sina näiteks teadsid, et:

- Sandra Mark tegeleb meil toiduvõrgustiku probleemide, mahe-
lahenduste uurimisega

- Annemai Tuvike äratab elule Roheline24 kodulehekülge  
www.roheline24.ee 

- Aap Kirsel, Demy Landson, Kadri Tõnisson, Maris Pritson, 
Heidi Silvet ja Raul Potisepp lähevad ERLi esindajatena Pariisi 
COP21-le koos Friends of the Earth´iga meelt avaldama.

Ka ERLi projektijuhid Kai Allikas ja Kadri Green andsid põgusa 
ülevaate uue aasta plaanidest, mille hulka kuulub koostöö 
õpilasettevõtte Sibis loojate ja ELFiga, laagri korraldamine 
Gruusias, KÜSKi arenguhüppe projekti planeerimine, aktiiv-
sem tegelemine energiateemadega, Rohelise Tee Õhtute 
korraldamine ka Tallinnas, ERLi suvelaagri organiseerimine.  
Just ettekannete ajal selgus, kui oluline on vanade ja uute liik-

mete kokkusaamine - erinevate kogemuste põhjal tekkis palju 
häid ettepanekuid ning mõtteid, mis muudavad ERLi projektide 
teostamise tunduvalt tõhusamaks.

Õhtu muutsid hubaseks soe glögi ja värskelt ahjust tulnud ime-
maitsvad küpsetised, millest kõigil oli parimas mõttes ökokiiks. 
Ka jõululauale sobib näiteks imeliselt šokolaadikook, mille koos-
tises on punapeet ning tatrajahu. Tasub katsetada, sest tulemus 
on imemaitsev! Igapäeva virrvarris võtame endale väga harva  
aja vaikuses olemiseks. Koosolemise viimase tunni eraldasimegi 
selleks, et kiirusest ja mürast korraks eemale minna ning kes-
kendusime teistmoodi teejoomisele. Siinkohal tänusõnad meie 
erakokale ja teetseremoonia läbiviijale Maret Allikasele.

Aastalõpu kokkusaamisel tunti rõõmu vanade tuttavatega koh-
tumisest ja uute suhete sõlmimisest, mis võimaldas asjalikku 
kogemuste ja teadmiste vahetamist ERLis varasematel ja prae-
gusel ajal toimuva kohta. Koosviibimine oli väga asjakohane ja 
meeleolukas ning loodetavast näeb tulevikus  samalaadsetel 
ERLi üritustel veelgi enam uusi ja vanu tegijaid.

erl-i aasta-
lõPuPidu
eliisa saKsing
ERL-i kommunikatsioonijuht
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Eestis on viimasel ajal on olnud üha rohkem juttu sellest, milline 
on kliima Eestis 2100. aastal ning mida see meie jaoks kaasa 
toob. Seda, milliseks kliima kujuneb järgmise sajandi vahetuse 
ajaks, mõjutavad suures osas just meie tegevused lähima paari 
aastakümne jooksul, kirjutab Eesti Taastuvenergia Koja projekti-
juht Raul Potisepp.

http://arvamus.postimees.ee/3414321/raul-potisepp-kliima-
muutuste-tagajarjed-voivad-olla-halvimal-juhul-katastroofilised

Tuneesias, Tataouine’i linnas on aastakümneid tagasi toimunud 
Star Warsi filmivõtteid - paraku ongi möödunud periood jäänud 
antud ala ainsaks helgemaks mälestuseks lähiajaloost. Turistide 
vähesus, kodusõda, religioossed kokkupõrked ning nimetatud 
territooriumil tegutsevad agressiivsed välismaised kaevandus-
ettevõtted on linna viinud seisu, kust on väga raske välja tulla. 
See 24minutiline lühifilm avab just selle viimase teguri, Tuneesia 
õlitööstuse, tagamaid.

http://bankwatch.org/news-media/campaign-update/film-pre-
mier-winstar-wars-explores-south-tunisias-shale-gas-region

Viimased kuus aastat elektrooniliste jäätmete taaskasutusele 
pühendunud Tehnikaringlus teeb juba väsinud arvutid ja moni-
torid töökõlbulikuks ja annetab need inimestele, kes neid kõige 
enam vajavad.

http://tarbija24.postimees.ee/3408981/tehnikaringlus-annab-
vasinud-seadmetele-uue-voimaluse

Kust tuleb ja millistesse fossiilkütustega seotud projektidesse 
paigutab raha Euroopa Liit? 

Siinne infograafik annab rahade liikumisest antud sektoris hea 
ülevaate.

http://bankwatch.org/publications/infographic-how-eu-deve-
lopment-funds-fuel-climate-change

Hea ülevaade sellest, mis on Pariisis kaalul ja mis roll Eestil sel-
les on.  Interaktiivselt on lahti seletatud mitmed keerulised prob-
leemid, saab lugeda Marko Pomerantsi, Peep Mardiste, Rene 
Tammisti ja paljude teiste arvamusi kliimateemadel ning konk-
reetselt COP21 kohta.

http://mondo.org.ee/wp-content/uploads/2015/11/MAT_Kliima-
muutused-ja-arengukoost%C3%B6%C3%B6_v%C3%A4ike.pdf

Põnevat 
lugemist, 
vaatamist 
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osale
9.detsember
kell 18:00 eesti loodusmuuseum,  
lai 29a, tallinn
loeng “Kes on kliimapagulased”
esinejad ain Kallis ja Helga Kalm
lisainfo: kai@roheline.ee

10. detsember 
kell 18:00 tartu  loodusmajas, lille 10
loeng “elektri tootmisest ja energeetikast 
arusaadavalt ja lihtsalt”
esineja andres meesak 
lisainfo: birgit@roheline.ee

Eesti Rohelise Liikumise infokirja ilmumist rahastab Euroopa Liit 

ja infokirja sisu eest vastutab Eesti Roheline Liikumine.

Eesti Roheline Liikumine Tiigi 8-24, 51003 Tartu
Telefon: 742 2532 E-post: info@roheline.ee
Jälgi meie tegevusi ka Facebookis nime all 
Eesti Roheline Liikumine

Toimetaja: Eliisa Saksing
eliisa@roheline.ee

Kujundaja: Neeme Möll


