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Noorte
roheliste
(YoungFoEE)
laager 2016

Autor Mihkel Kaalep
ERL-i vabatahtlik

18.-25. juulil toimus Šotimaal Young Friends of the Earth
Europe’i suvelaager, millest võtsid osa ka Eesti Rohelise Liikumise vabatahtlikud Mihkel Kaalep ja Deivi-Päivi Preitof.
Kes kokku tulid, millega laagris tegeleti, mida räägiti? Mihkel
annab kõigest sellest põgusa ülevaate.
Forfari külas asuvasse skaudilaagrisse oli kokku tulnud sadakond
noort igalt poolt maailmast, nii alustades Rootsiga ja lõpetades
Mosambiigiga. Eestist läks kaks noort – mina ja Deivi-Päivi. Laagri
seltskond oli nii rikastav - korraga oli saabunud „terve maailm“
minu jalge ette ja mul oli võimalik selle maailmaga suhelda ning
saada uusi tarkusi, mida muidu lihtsalt ei saa. Söögikordi oli päevas kolm ning eineteks meistrite valmistatud vegan toit, milleks
meil kiidusõnu ei jätkunud.

tuli valida, sest vahel toimusid need paralleelselt ning väiksemates
gruppides. Õhtuti sai jagada muljeid päevast nii „peegeldusgruppides“ kui ka veel öösel lõkke äärde kogunedes, kus lisaks laagriteemadele sai kuulda ka lugusid kohaletulnute taustast ja nende
kodumaast ning sellest, millega nad tegelevad. Lõkke ümber
õpetati ja lauldi ka rahvuslaule. Huvitav oli kuulata luuletust gaeli
keeles ning kohalikke legende.
Laagri üheks eesmärgiks oli käsitleda lähemalt kliimamuutuste
temaatikat kohaliku nafta- ja gaasitööstuse näitel.
21. juulil korraldasime meeleavalduse Euroopa nafta- ja gaasitööstuse südames, täpsemalt Aberdeenis: Salk liitlasi tungis nafta
ja gaasi lobikontorisse sisse ning seadis üles „Õiglase ülemineku“
kontori. Meeleavaldajad püsisid peaukse ees, kus nad tegid lärmi.
Meid valvas politsei ning kuna meie meeleavaldus ukse ees oli
seaduslik, ei viidud meid ka ära. Vastupidi, korravalvurid olid väga
rahul, ka nemad pooldasid meie aktsiooni ning seda tegid ka paljud naftat vedavad veokijuhid, kes alalõpmata meist mööda veeresid ja sireeni andsid. Aktivistid hoone seest ajati peagi pärast
kontori ülesseadmist konstaablite nõul välja, kuid nende loodud
kontor on seal siiani. Kusjuures see oli esimene Aberdeenis korraldatud fossiilkütteteemaline aktsioon. Tegime neile tuule alla, eks
nüüd ei midagi muud kui vaja lihtsalt lendoravakujulisi papplennukeid VKG kontoriaknasse lennutada.

Mida tehti
ERL-i juuli
kuises suvekoolis?

Praktilise taastuvenergia töötoa viis läbi Maarja Õunaste. Endale
ise päikesepaneeli abil töötava mobiililaadija valmistamine nõudis
täpsust ja osavat kätt, kuid andis selge ülevaate sellest, milline on
ühe päikesepaneeli tööpõhimõte.

Marilin Eessalu
ERL-i tegevjuht

Eesti Rohelise Liikumise suvekool „Eluterve ja säästlik tarbimine: kogukond, toit ja energeetika“ toimus 11. – 13. juulil
2016 Algallika külalistemajas Matsalus.
Suvekooli tuli kokku 37 särasilmset inimest, keda kõiki ühendas
huvi ressursse, tervist ja loodust säästva eluviisi vastu. Üritus toimus üleeuroopalise FoEE projekti School of Sustainability raames,
mille koordinaator Kai Allikas jagas ka oma teadmisi ja kogemusi,
julgustades kõiki mõtlema lahendustele, mis oleksid korraga nii
lokaalsed kui ka globaalsed.

Foto: Erakogu

Suvekooli lõpetas taas üldisema teemaga Aleksei Lotman, kes
meenutas vanu keskkonnaprobleeme ning andis lootust, et kui
inimesed tegutsevad üheskoos, on muutused ja parem tulevik
võimalikud.
Paljud suvekoolis idanema hakanud head ideed on juba edasi
arenema hakanud ning oodata on mitmeid uusi huvitavaid ja
keskkonnasäästlikke projekte ja üritusi. ERL tänab kõiki osalejaid
ning loodetavasti kohtume taas järgmisel aastal!

Foto: Erakogu

Foto: Erakogu

Foto: Erakogu

Grupiürituste soojenduseks korraldati meile mitmeid sotsialiseerimismänge. Need andsid energiat ja lõid tuju. Päev koosnes suures osas töötubadest erinevatel sotsialiseerimise ja aktivismi teemadel, mida korraldasid peamiselt laagri enda noored. Läbivad
teemad olid demonstratsioonide läbiviimine, selle juurde kuuluv
logistika, kommunikatsioon ja otsene aktsioon. Töötubade vahel
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Vahva nädal vahvaimas kohas kõige vahvamate inimestega sai
kõpsti läbi ning kurbus vallandus kõigi üle, kui saabus aeg lahku
minna. Mõned otsustasid veel Britanniasse jääda - mõned tegid
seda sellepärast, et nad elasid seal. Mina olin juba tagasilennu ära
ostnud ning pidin kahjuks jalga laskma.
Järgmine aasta toimub FoEE suvelaager Hollandis. Soovitan soojalt ambitsioonikamatel kandideerida!
Suvelaagrist saab lisaks lugeda ka Deivi-Päivi blogipostitusest
(inglise keeles): http://www.foeeurope.org/yfoee/a-first-time-protestor-writes
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Ülemaailmsest ökokülade võrgustikust, nende erinevustest ja toimimispõhimõtetest rääkisid Ave Oit ja Toivo Aalja Lilleoru kogukonnast. Toidukasvatamise paremaid võimalusi, mullaviljakuse
erinevaid aspekte ja maailma toiduprobleeme tutvustas Marian
Hiire, kes viis läbi ka töötoa, mille käigus rajati Algallikale oma
väike permakultuuri aed ja toidusalu.

Foto: Erakogu

Suvekoolis valminud videoklippe vaata siit.

ERLi suvekooli rahastasid ka Euroopa Komisjon ja Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Taastuvenergeetikast, selle erinevast võimalustest, rakendatavusest Eestis ning probleemidest rääkisid Raul Potisepp ja Mihkel
Annus. Katsuda anti ka elektriautot ning kasutajate sõnul on Eestis elektriautode taristu suurepärane ning mõistlik etteplaneeriv
kasutamine igati mugav.
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Kliima
muutused
kui maailma
suurim äri
võimalus

Autor Marit Sall
ERL-i liige

Aprillis kirjutasid 174 riiki alla Pariisi kliimaleppele, mille ratifitseerimine maailma kahe suurima majanduse – Hiina ja USA
– poolt võib juba sellel aastal kaasa tuua võidujooksu säästlikumatele ehk cleantech tehnoloogiatele.
Mida tähendab Pariisi lepe ettevõtlusele?
Ettevõtluses on ikka edukad need, kes pakuvad lahendusi suurtele probleemidele. Kliimamuutused on just parajalt suur üleilmne
probleem, mis põhjustab ebastabiilsust nii ettevõtluses kui ka
meie endi elukeskkonnas. Lisaks sagenenud ekstreemsetele tormidele, veetaseme tõusule või liikide väljasuremisele on ohus ka
maailma majandus. Londoni ülikooli (London School of Economics) hiljutise uuringu andmetel võivad kliimamuutused vähendada maailma finantsvarade väärtust isegi 2,5 miljardi dollari
võrra (Allikas). Taoliste kõikehõlmavate probleemide lahendamine
pakub turgu ettevõtetele, mis vähendavad ressursikasutust ning
sellega negatiivset mõju keskkonnale. Säästva tehnoloogia ehk
cleantech ettevõtted pakuvad tooteid, tehnoloogiad või teenuseid, mis tegelevad vee- või jäätmetehnoloogiaga, ringmajanduse
rakendustega, puhta toidu ja põllumajanduslahendustega, sääst-

vate materjalide arendamisega, taastuvenergia või targa võrgu
lahendustega või hoopiski ressursse vähendavate teenuste pakkumisega.
Pariisi leppe allkirjastamine on andnud üleilmse impulsi ja teadmise investorite seas, et cleantech lahendused on lähiaastatel
nõutud ja vajalikud. Kui juba mõned aastad tagasi ütles visionäär
ja ettevõtja Richard Branson, et kliimamuutused peidavad endas
head ärivõimalust, siis tänavu investeeritakse taastuvenergiasse
kuus korda rohkem kui näiteks 2004. aastal (Bloomberg New
Energy Finance, 2016) ning investeeringud toidu- ja põllumajandustehnoloogiatesse on võrreldes 2014. aastaga kahekordistunud (Agtech Investing Report, 2015). USA-s installeeritakse iga
kahe ja poole minuti tagant üks päikesepaneel (Greentech Media,
2016) ning Norra pensionifondid võtavad raha välja süsinikupõhistest tööstustest (The Guardian, 2015). Isegi kütusehiid Statoil
huvitub taastuvenergiast (Bloomberg, 2016). Seega on jaht järgmistele Google’itele cleantech valdkonnas alanud ning ettevõtlikud inimesed peaksid oma pilgu suunama just säästvale tehnoloogiale.
Millised võimalused on cleantech ettevõtlusega tegeleda
Eestis?
Startup Estonia näeb rohetehnoloogias ühte megatrendi,
mille kasvavaid võimalusi tuleks ka Eestis ära kasutada. Selleks, et paremini aidata kohalike nutikate ettevõtjate ning
teadlaste säästlikke lahendusi edendada, on Startup Estonia
toonud Eestisse Euroopa suurima cleantech ideede programmi – ClimateLaunchpad’i (www.climatelaunchpad.org).
ClimateLaunchpad on rahvusvaheline ideede programm, milles
osaleb tänavu 28 riiki üle Euroopa, sealhulgas ka Eesti. Konkursil
on oodatud osalema nii üksikisikud kui ka meeskonnad, kelle idee
vähendab ressursikasutust, aitab vähendada mõju kliimale või
tegeleda keskkonnaprobleemidega. Konkursil kandideerimiseks
ei pea olema konkreetset äriplaani ega ettevõtet, piisab sellest,
kui sul on säästva tehnoloogia põhimõttele vastav idee ja soov
midagi ära teha.

Foto: Erakogu

Mida võid võita, kui kandideerid?

Edulood

Juunis toimus intensiivne koolituslaager, mida viisid läbi rahvusvaheliselt tunnustatud mentorid ja investorid. Lisaks saavad programmi vastuvõetud meeskonnad suve jooksul tuge mentoritelt,
kes aitavad äriideed veelgi täiustada.

Eelmisel aastal lõpetas programmi edukalt tartlaste meeskond
ReLaDe, kes arendab pesupulbrivaba pesupesemise süsteemi,
ning Reverse Resources, kes ehitab IT platvormi rõivajääkide
kasutuselevõtuks. Teistest ideedest väärib esile tõstmist säästliku
transpordi rakendust arendav PostPal, kes pakub veebikauplustele pakiteenuste otse kohaletoomist, ning Sympower, kes aitab
kodudes säästa energiat läbi nutika võrgulahenduse.

17. augustil toimub Eesti vooru finaal, kus osalejad tutvustavad oma ideid žüriile ja laiemale avalikkusele. Kolm Eesti parimat saavad auhinna, mille paneb välja ClimateLaunchpad Eesti
peasponsor Hedmani õigusbüroo, et aidata headel ideedel
läbi lüüa. Lisaks saadab Startup Estonia 3 parimat ideed edasi
ClimateLaunchpad’i Euroopa finaali. Euroopa parimatel avaneb
võimalus astuda Climate-KIC ärikiirendisse koos kuni 90 000 euro
suuruse stardikapitaliga ning võita rahaline auhind 2500–10 000
euro väärtuses.

Programmi veebileht: http://climatelaunchpad.org/.

Cleantech ettevõtluse valdkonnad. Foto: Startup Estonia.
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Kuidas teenida linnafarmerina
75,000 dollarit (65 500€)
ainult 1400
ruutmeetril
Tõlge: Joonas Laks

(Autor: Olivia Maki, 2016)

ERL-i liige

Kirjanikust
Olivia Maki on Oaklandi kirjanik ja blogija,
kes keskendub agrikultuuri ja toidusüsteemi probleemidele. Ta on välja töötanud
hariduslikke kogemusi kulinaariakoolis
„18 Reasons“ ja töötanud taludes nii Californias kui ka Vermontis. Jälgi tema Twitterit aadressil @livmaki ja tema toidublogi, The Coast Kitchen.
Vaata lisa ka siit. http://civileats.com/2016/02/29/how-urbanfarmers-curtis-stone-earns-75000-on-15000-square-feet/

Oma raamatus „The Urban Farmer, Growing Food for Profit on
Leased and Borrowed Land“, annab Stone ülevaate oma veerandil aakril edukalt toimiva farmi ülesehitamise meetoditest. Ta järgib
rangelt tiheda, bio-intensiivse kasvatamise meetodeid. Seda selleks, et luua kompaktne, spetsiaalselt kaubanduse jaoks valitud
taimede maastik.

Põllupidaja kui kogukonna liider/juht
Stone väidab, et inimesed, kes sooviksid luua eduka linnapõllu, ei
tohiks kolida suurlinnadesse nagu San Francisco või Detroit. Selle
asemel propageerib ta minemist linna, kus pole konkurentsi.
„Ma tean, et paljudel inimestel on ahvatlus minna kuhugi, kus
juba tegeletakse linnaaiandusega, sest kamraaditunne teiste farmeritega on ju tore ja võib-olla on lihtne kasutada mõnda ressurssi, mis on juba sisse töötatud, olgu selleks siis maajagamisprogrammid, kommunaalaiandid, või ligipääs avalikule rahale,“
kirjutab Stone. „Aga ma julgustaksin teid mitte minema kuhugi,
kus juba on edukas linnaaianduse scene.

Oma raamatus „Urban Farmer“, kirjutab Curtis Stone sellest, kuidas luua edukas toidukasvatus veerandil aakril ehk ca tuhande
neljasajal ruutmeetril.
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kust (vähemalt alguses). Makstes töötajale 15 dollarit tunni eest,
võttis 56 pundi korjamine kaks tundi (30 dollarit), mille müügi eest
sain 140 dollarit; see tähendab brutokasumit 110 dollarit selle
konkreetse ülesande pealt. Seega kasumi protsent on 78.”

Aastal, mil Curtis Stone otsustas algatada „Green City Acres“-i
Kelownas, Briti Kolumbias (Kanada) juhtus temaga kaks ootamatust. Esiteks, temast sai linna kuulsus ja teiseks, ta muutus rahaliselt sõltumatuks.

Linnapõllumajandus ei ole ühegi mõõdupuu järgi uus kontseptsioon ja intensiivse kasvatamise meetodid, mida Stone oma raamatus esitleb, on juba väga hästi dokumenteeritud selliste põllupidajate nagu Eliot Coleman ja Jean-Martin Fortier poolt. Väärtus,
mida „Urban Farmer“ lisab, seisneb Stone-i otsekoheses arutelus
kogukondlike suhete ja finantsilise tasuvuse teemadel.

Curtis Stone oma kasvuhoones. Foto: Andrew Bartman

“Isegi juba enne toidukasvatamisega alustamist kutsuti mind aiaklubidesse ja koolidesse rääkima sellest, millega ma tegelen,“ jätkab Stone.

Oma kodulinnas Kelownas täheldas Stone, et naabrid astuvad
tema juurest läbi iga päev küsimustega aiapidamise, põllunduse,
ilma ja elu kohta. Ta näeb sellist kokkupuudet olulise osana oma
tööst - füüsiliselt linna elanikke toites võtavad talunikud ühe väga
olulise rolli oma kogukonnas.
„Linnapõllupidajatel on vastutus tuua oma sõnum rahvani,“ kirjutab ta. „Sa teed seda, kas sihilikult või mitte.“
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Curtis Stone oma kasvuhoones. Foto: Katie Huisman

Esialgne huvi Stone’i töö vastu võis olla seotud tema otsekohese
ja sõbraliku iseloomuga, aga ta väidab, et asi on pigem asukohas
kui milleski muus. Oma suhteliselt väikeses linnas (toim: Kelownas 2015 aastal umbes 123,500 elanikku, allikas), sai temast
täiesti juhuslikult liikumise juht. Sellisesse rolli sattumine võib olla
suur koorem, aga Stone-i meelest ka suur võimalus.
Kui linna ja maakoha põlluharijad muutuvad kogukondades nähtavamaks oodatakse neilt tihti ka toidu ja tervise teemadel õpetaja, eestkõneleja, ja kogukonna liidri rolli täitmist. Stone tunnistab, et ta pidi natuke aega teesklema, enne kui teemast päriselt
aru saama hakkas - osaliselt seeetõttu, et nende rollide arendamine on tugevalt seotud tema rahalise eduga farmerina.

Tööjõuarvestused jäetakse tihti väikesemahulistes taluärides
käsitlemata ja talupidajad kurdavad tihti, et nad ei maksa iseendale (või ei arvesta enda panust ühegi reaalse näitaja järgi). Aga
Stone käsitleb oma äri nagu tavaline tööandja ja see selgub tema
arutlusest tööjõumaksude teemal. Tema rahaasjade kirjeldus
annab asjale värske vaate: mitte ainult talu ei peaks raha teenima,
tulu peaks saama ka talunik.

Talupidamine kui karjäär
„Urban Farmer“is laotab Stone lauale oma finantsmudeli. Seda
selleks, et harida (ja motiveerida) linnaelanikke, kes on huvitatud
kasvatajaks hakkamisest. Ettevõtte ärilisele küljele on pühendatud koguni kaks peatükki. Ta läheb oma teemakäsitluses detailsusteni, kaasa arvatud tööjõuni. Näiteks kirjutab ta järgnevalt:
“Kui ma saan ühe peenratäie (75 punti) rediseid korjatud ühe tunniga, siis see ülesanne on väärt 187.50 dollarit kogutulu (rediste
hind 2.50 dollarit punt). Ma õpetaksin välja inimese tegema seda
ülesannet sama kiiresti kui mina, aga ootaksin neilt 75% tootlik-
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Curtis Stone oma kasvuhoones. Foto: Andrew Bartman
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Rahalist poolt on siiski ka juba varem orgaanilise põllupidamise raamatutes käsitletud. Ja Richard Wiswall’i „The Organic
Farmer’s Business Handbook“ on juba pikalt olnud põhiline
juhend väikesemahulistele kasvatajatele.
Mitmed Stone’i taktikad ei ole kaugel Wiswall’i omadest, aga
sarnaselt oma toodete ökoloogilise jalajälje minimeerimisele,
hoiab ta ka oma start-up’i kulusid nii madalatena kui võimalik.
Raamatus toob ta selle ka lugeja jaoks välja.
Stone räägib peamiselt kasumimarginaali ja kogukasumivaatest
ja võib olla keeruline aru saada, mis on tema puhaskasum aastas.
Siiski toob ta väga täpseid näiteid oodatavatest tööjõu, varustuse, infrastruktuuri ja varustuse kuludest. Esimesel aastal oli
Stone’il 70 000 dollari ulatuses kulusid ja müügitulu poole aakri
(ca 2800m2) pealt 55 000 dollarit. Järgmisel aastal sai temast
juba parem kasvataja ja tema müüginumbrid tõusid 78 000 dollarile selle sama poole aakri pealt. Hiljuti täiustas Stone on oma
äri veelgi ja nüüd kasvatab kolmandikul aakril 75 000 dollarit igaaastast müügitulu (toim. 65780€ 1350m2 kohta ehk 48,72€ 1m2
kohta aastas).
Majanduslik mudel, mida Stone „Urban Farmer“is kirjeldab, on
koostatud tavalise töönädala järgi. Klassikaline viga, mida algajad (ja kogenud) põllupidajad teevad on oma ajaga mitte arvestamine. Seega, väikesed toidutalud teenivad küll samaväärset
müügitulu kui Stone, kuid neile ei jää kätte nii palju raha.
„Eesmärk linnafarmerina peaks alati olema minimeerida, optimeerida ja elimineerida iga tööülesanne, mis ei too kohest ja
mõõdetavat tulu ja sellevõrra rohkem keskenduda tegevustele,
mis seda tekitavad - korjamine, istutamine ja turustamine,“ kirjutab ta. Stone töötab keskmiselt 48 tundi nädalas ning puhkab
talihooajal, mil ta siis reisib, kirjutab ja peab loenguid.

PAN võrgustiku kohtumine
Tõlge: Monika Aasmaa
ERL-i liige

ERL-i uue liikmena tekkis aprillikuu lõpus võimalus osaleda PanEuroopa üldkoosolekul.
Pesticide Action Network (PAN) asutati 1982. aastal ning see
ühendab sadu valitsusega mitteseotud organisatsioone ning
asutusi enam kui 60 riigist eesmärgiga vähendada pestitsiidide
negatiivset mõju ning asendada need keskkonnasäästlikumate
alternatiividega. PAN-i projekte ning kampaaniaid koordineerib
viis autonoomset piirkondlikku keskust. Pan-Euroopa (asukohariik Belgia) asutati 1987. aastal ning see on piirkondlikuks keskuseks Euroopas.
27. aprillil Belgias, Genti linnas toimunud Pan-Euroopa kohtumisel väljendati soovi tugevdada PAN Europe ja tema liikmete
vahelist koostööd. Päevakorras oli mahepõllupidajatele suurt
peavalu tekitav teema- mahepõldude kontamineerumine naaberpõldude mürkidega, mistõttu mahedal põhimõttel kasvatatud põllusaadused jäävad sertifitseerimata. Võeti seisukoht, et
mahepõllupidaja on ohver, kellele tekkivaid kahjusid peaks korvama eelkõige tavapõllupidaja.

Koos kohaliku toiduliikumise kasvuga on paljud linna ja linnalähedased põllumajandused hädas ots-otsaga kokku tulemisega.
Stone’i sõnum on lihtne: Kui sul on investeerimiseks 7000 dollarit (6000€) kapitali, vähemalt veerand aakrit (1400m2) maad, millel taimi kasvatada ja pead ennast seltskondlikuks isikuks, võib
linnaaiandi loomine olla sulle väga hea karjäärivõimalus.

Päeva teises pooles külastati Genti linnas parki, kus pestitsiide
ei kasutata, vaid üritatakse rakendada umbrohutõrjeks alternatiivseid meetodeid. Pan-Euroopa tegeleb aktiivselt ´pesticide
free town´ liikumise propageerimisega. 2015. aasta juunikuus
toimunud esimesel üleriigilisel `pestitsiidide vabad linnad` teemalisel konverentsil innustas Pan-Euroopa kõiki Belgia linnasid
muutuma pestitsiidivabaks.
Hetkel panustab Pan-Euroopa meekond suurema osa oma
energiast võitlusesse teaduslikult kantserogeenseks tunnistatud pestitsiidi-glüfosaadi kasutusloa pikendamise vastu. Nimelt
glüfosaadi senine kasutusluba on lõppenud ning 18. märtsil esitab Euroopa Komisjon liikmesriikidele hääletamiseks glüfosaadi
heakskiitmise eelnõu. Pan-Euroopa arusaama järgi tuleks glüfosaat Euroopa Liidus täielikult keelata. Oma seisukoha taaskordseks kinnitamiseks saatis Pan-Euroopa 12. mail Euroopa
Komisjonile kirja, kus toob selgelt välja, miks ei tohiks glüfosaadi
kasutusluba pikendada.
Väljavõte meediale saadetud kirjast: Despite The International
Agency for Research on Cancer (IARC)’s recent classification
of glyphosate as a probable human carcinogen the European
Commission recommends reauthotisation of glyphosate for
another 9 years.
“Pesticides, which cause cancer in animal studies shall not
be authorised by European law”, says the lawyer Dr. Josef
Unterweger. “But the German Federal Institute of Risk Assessment, which carried out the risk assessment of glyphosate on
behalf of the EU, claims that there is no information on carcinogenic effects on experimental animals. In addition, the president
of this authority compares the lethal dose of glyphosate with the
one of table salt, even though the WHO classified glyphosate as
‘probably carcinogenic to humans’.
By reauthorizing glyphosate, Europe would be putting its 500
million EU people at risk of cancer. In this case the EU could
potentially face legal prosecutions from those that have been
exposed to glyphosate through its use in agriculture and in
other areas. Is it really worth the possibility of millions of lawsuits to reauthorise glyphosate because the pesticide industry is
concerned about losing profits from its sale?

Aga te ei pea meie juttu uskuma, selleks on Stone’i raamat.

Järgmisel Pan-Euroopa kohtumisel, mis toimub 29. juunil, keskendutakse endokriinsüsteemi kahjustavate kemikaalide (ingl.
k EDC) ning üleüldiselt ohtlike pestitsiidide regulatsioonile EU
tasandil, ning arutletakse, millised pestitsiidid peaks keelatama
nende endokriinsüsteemi kahjustavate omaduste tõttu. Samuti
loodetakse liikmete koostöö kaudu leida viise mürgiste pestitsiidide kõrvaldamiseks põllumajandusest.

Allikas: http://civileats.com/2016/02/29/how-urban-farmers-curtis-stone-earns-75000-on-15000-square-feet/#sthash.rZuiCitD.
dpuf

Foto: Pan-Europe kodulehekülg
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3 müüti Eesti
energiatootmisest
Mihkel Pukk

Eesti Maavarade Ühingu liige
1) Eesti on vähendanud kasvuhoonegaaside emissioone.
Väide on tõene, kui võtta baasaastaks 1990, kui nõukogude
aegne raiskav suurtootmine käis ja suur osa siin toodetud energiast toodeti Loode-Venemaale. Toona kaevandati ja põletati
elekrtiks 28 miljonit tonni põlevkivi tänase 15 miljoni tonni asemel millest kolmandik töödeldakse õliks..
Samas oleks emissioonide vähendamise või kasvatamise
mõttes aus võrrelda perioodi, kus nõukaaegse tööstuse mõju
poleks. Võttes näiteks baasaastaks 2005, on Eesti emissioonide
numbrid tõusnud 12%, keskkonda ja kliimat säästvast käitumisest ei saa juttugi olla. Eesti on Euroopa Liidus konkurentsitult
suurim kasvuhoonegaaside emiteerija, 14 t aastas elaniku kohta.
Lisades siia 8 tonni toksilisi jäätmeid aastas inimes kohta ja Eesti
kuvand kui puhta ja puutumata loodusega maanurgast mureneb.
2) Eesti on oma energiatootmises sõltumatu teistest
riikidest.
Energiasõltumatusest rääkides tuleb eristada kahte aspekti
a) energiasõltumatus (fossiilsete) ressursside ja tootmisvõimuses mõttes
Põlevkivi kaevandamine ja töötlemine elektrienergiaks Ida Virumaal on ressursi ja tootmisvõimsuse mõttes energiasõltumatust
tagav. Küll aga on ühinemine põhjamaade energiaturuga loonud
olukorra kus meie sõltumatut aga suure keskkonnamõju, saaste
ning kõrge hinnaga elektrienergia pole võrreldes taastuvate
energiatootmisüksuste poolt toodetud energiaga konkurentsivõimeline. Ühisturu kahtlemata positiivne külg on energiajulgeoleku suurenemine kuna osapooli on rohkem ning nii ka tootjaid.
b) energiasõltumatus geopoliitilisel skaalal
Eesti põlevkivielektrijaamade jahutusvesi tuleb Narva Veehoidlast. Veehoidla lüüse kontrollib Venemaa läbi firma Lenenergo.
Vaid osa Narva hüdroelektrijaama tammist asub Eesti territooriumil, ülejäänu koos tehnorajatistega Venemaal Ivangorodis.
Seega pole poliitilistel põhjustel siiani garantiid Eesti energiasüsteemi turvaliseks toimimiseks.

Mob: +372 5645 4459
E-post: info@roheline.ee

3) Eesti on nii väike riik ja ei mõjuta oma käitumisega kliimasoojenemist või üldse reostust.

http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-20965/Eesti-festivalidel-katsetatakse-euroopalikku-pandis%C3%BCsteemi

Eestis tekib inimese kohta 8 tonni ohtlikke jäätmeid aastas. Selle
näitajaga hoiab Eesti Euroopa Liidu liikmesriikide seas konkurentsitult esimest kohta, ületades Euroopa Liidu keskmist näitajat – 200 kg inimese kohta aastas – 40 korda. Kokku tekkis 2013.
aastal 18,1 miljonit tonni põlevkivijäätmeid.

www.topsiring.ee

Põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjäätmeid tekib aastas ligikaudu 17 miljonit tonni, mis moodustab 80% kõigist Eestis
tekkivaist jäätmeist. Põlevkivijäätmete teke on elektri- ja õlitoodangu suurenemise tõttu aastatel 2009–2013 kasvanud 56%.
Põlevkivitööstuse algusest alates on prügilatesse ja jäätmehoidlatesse ladestatud üle 400 miljoni tonni jäätmeid ning jäätmekäitluskohad hõlmavad Ida-Virumaa territooriumist üle 27 km².
Põlevkivitööstuse jäätmed põhjustavad jätkuvalt negatiivset
keskkonnamõju Ida-Virumaa elu- ja looduskeskkonnale.
Allikas:
http://www.riigikontroll.ee/tabid/168/amid/557/ItemId/806/language/et-EE/Default.aspx

Eesti Rohelise Liikumise infokirja ilmumist rahastavad Euroopa Liit ja Välisministeerium arengu- ja

10 asja, mida Ukraina valitsus ei taha, et me teaks nende tuumaenergeetika plaanidest.

humanitaarabi vahenditest. Infokirja sisu eest vastutab Eesti Roheline Liikumine.

Foto: Kalyan Shah Wikimedia Commons kaudu

http://stories.bankwatch.org/10things
Taimekaitsevahendite kasutus on tõusutrendis ja see kajastub
nii keskkonnas kui ka toidus.

Põnevat
lugemist,
vaatamist
Pariisi kokkulepete mõjust energeetika sektori investeeringutele.
http://bankwatch.org/news-media/blog/european-publicfinance-where-will-all-roads-lead-paris
Uus jäätmeid vähendav algatus - Topsiring! Ühekordsed joogitopsid asendatakse festivalidel vastupidavate ja pestavate topsidega.

Foto: Bioneer

http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-20718/-Eesti-seireandmed-n%C3%A4itavad%3A-pestitsiidid-j%C3%B5uavadnii-mulda-vette-kui-ka-inimeste-toidulaualeÜks viiest taimeliigist maailmas on väljasuremise äärel.
http://www.theguardian.com/environment/2016/may/10/one-infive-of-worlds-plant-species-at-risk-of-extinction

Foto: Bioneer
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