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Hüdroelektrijaamad Gruusias ja Ukrainas -mis probleeme peidavad?
Miks 2,5 miljonit inimest ei taha trans atlantilist kaubandus lepet
Suvine koostöö AIESEC-iga
YFoEE suvelaager ehk noorte maailmamuutjate kokkutulek
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Juuni keskpaigas käis Eesti Roheline Liikumine koos Läti 
Rohelise Liikumise (Latvijas Zaļā kustība) ja CEE Bank-
watch Networkiga Gruusias, et tutvuda uue kavandatava 
Nenskra hüdroelektrijaama ehitamise plaaniga.  

Gruusia keskkonnaorganisatsioon Green Alternative on juba 
aastaid võidelnud riigis vohava hüdroelektrijaamade ehitus-
buumiga. Organisatsiooni põhimureks on riikliku energia-
tootmiskava puudumine Gruusias. Seetõttu ehitatakse suuri 
hüdroelektrijaamu üsnagi suvaliselt arvestamata loodusele 
põhjustatud kahju ja väikeste kogukondade elukeskkonna 
muutusi. Reisi eesmärgiks oli tutvustada kohalikele elan-
ikele hüdroelektrijaamade ehitamise protsessi ja rahastajate 
tingimusi, et inimesed oskaksid vajadusel oma õiguste eest 
seista. Kuna projekti rahastajateks on põhiliselt välisinvestorid 
ja erinevad arengupangad, siis on väga oluline, et kohalikud 
inimesed teaksid, et arendajad peavad järgima rahvusvahelisi 
keskkonnakaitse standardeid. Lisaks kohalikele kohtusime 
ka Aasia Arengupanga (Asian Development Bank) ja Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (European Bank of Recon-
struction and Development) esindajatega, et teavitada neid 
juba planeerimiskäigus arendaja poolt tehtud inimõiguste rikku-
misest. Lisaks rääkisime ka võimalikest looduskatastroofidest, 
mida selline suuremahuline projekt seismiliselt aktiivses Svan-
etia piirkonnas põhjustada võib. Täpsemalt saab Nenskra kohta 
lugeda siit (http://stories.bankwatch.org/above-the-clouds).
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Kaubandusvabadus on ühelt poolt ju suurepärane mõte, kui 
see elavdab turul konkurentsi ja toob meieni mitte ainult 
odavamad, vaid ka paremad tooted. Mind ja mu 2,5 miljonit 
mõttekaaslast paneb muretsema aga see, kui suurettevõt-
ted koorivad kasumit inimeste ja keskkonna arvelt.

2,5 miljonit inimest on allkirjastanud petitsiooni nõudmaks  
Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) 
läbirääkimiste peatamist, sest leppega tahetakse reguleerida ja 
läbi suruda ka mitmeid vastuolulisi teemasid.

Leppe põhiosa ei moodusta tollitariifide alandamine, vaid regu-
latsioonide ühtlustamine Euroopa ja USA vahel. Olgu selleks 
siis juba läbirääkimiste käigus kokkulepitavad ühtsed standar-
did või siis eriti salakaval, pikaaegset mõju omav regulatiivne 
koostöö, kus suurettevõtete lobistid saavad võimaluse pöörata 
regulatsioonide loomise ja muutmise protsessi enda kasuks.

Ka läbirääkimistel on korporatiivsel lobil ülemäärane mõju ja 
kodanikeühendusi kaasatakse minimaalselt. Suurettevõtetele 
antakse ka võimu juurde välisinvestorite kaitse klausliga, mis 
maksab riikidele kätte suurte kahjunõuete näol ja jätab need 
tihti sundseisu oma seadusloomes.

Täispikka artiklit loe Postimehe arvamusrubriigist: http://arva-
mus.postimees.ee/3314479/piret-vainsalu-miks-2-5-miljonit-
inimest-ei-taha-transatlantilist-kaubanduslepet
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Transatlantilise ehk üleatlandilise kaubandusleppe (TTIP) 
teemalised kirjutised on meil valdavalt ohjeldamatult kiitvad või 
siis üsna paanilised. Alex Lotman pakub omalt poolt tasa-
kaalustatud analüüsi.

http://arvamus.postimees.ee/3182367/alex-lotman-transatlan-
tilisest-kaubandusleppest-rahulikult-kuid-ettevaatlikult

Praegusest massimmiragtsioonist kõneldakse kui möödu-
vast kriisist, kuid tegu võib olla jääva nähtusega, mis ei kao, 
kui ei asututa konkreetsemaid samme kliimasoojenemise 
peatamiseks.

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/aug/18/
mass-migration-crisis-refugees-climate-change

Geopoliitiliste kriiside taga on tihti võitlus piiratud energiares-
sursside üle. See on üks põhjus mitmetest, mis on tõstatanud 
arutelu energiajulgeolekust ning moodsate tehnoloogiate 
kasutuselevõtust. Neid probleeme võib aidata lahendada eriline 
süsinikmaterjal, mida reedel Tartu ülikoolis doktorikraadi kait-
snud Indrek Tallo sünteesima on õppinud.

http://novaator.err.ee/v/tehnika/02178ea3-5269-42b8-87f6-
62880ab4438e/video-doktoritoost-energia-salvestamine-
susiniku-abil-aitab-lahendada-energeetikaprobleeme

Ukrainas on põllumajanduslik ettevõtlus koondumas ainuisiku 
haldusesse ning tekkimas on monopol, mis valmistab suuri 
probleeme väikeettevõtjatele ning suurfarmi ümbruses elavatele 
inimestele. 

http://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/30/
ukraine-agribusiness-firms-quiet-land-grab-development-fi-
nance

Öises taevas lendavad taevalaternad on kahtlemata ilus 
vaatepilt, kuid paraku on see ilu lahtise tule tõttu ka väga ohtlik 
ja lisaks ka keskkonda reostav. 

http://uudised.err.ee/v/eesti/1f0bbf99-58fc-41f0-be50-
7b0ea47ca862/paasteamet-taevalaternate-lennutamine-on-
ohtlik-ja-risustab-loodust
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Juuni- ja juulikuus toimus meil ka ühine projekt tudengior-
ganisatsiooniga AIESEC Tartu, kes tõi Eestisse ja meie 
organisatsiooni neli vabatahtlikku Aasiast (üks Indiast ja 
Bangladeshist, kaks Hong-Kongist).

Koos vabatahtlikega otsustasime läbi viia minikampaania aren-
gukoostöö teavituse teemal. Toimusid väikesed koolitused ja 
vestlusringid arengurahastuse ja kampaaniate korraldamise tee-
mal. Projekti kulminatsiooniks olid aktsioonid Seto folgil ja Tartu 

tänavatel, mille käigus vabatahtlikud tutvustasid inimestele 
arengukoostöö olemust, vajalikkust ja ka pahupoolt. Tegemist 
oli väga toreda ning õpetliku projektiga. Loodame, et selline 
koostöö teiste Tartu organisatsioonidega jätkub ning järgmisel 
korral õnnestub rohkem kaasata ka meie endi vabatahtlikke.

20.-26. juuli toimus Prantsusmaal, Bretagne regioonis Young 
Friends of the Earth Europe suvelaager, mis keskendus 
kliimamuutuste analüüsimisele. Kohal oli 100 noort erinevat-
est riikidest, toimusid mitmesugused töötoad, vestlusringid, 
väljasõidud ja arutelud.

Teemade üheks keskmeks oli YFOEE tegemiste planeerimine 
Pariisi kliimakonverentsil COP21 (Conference of Parties), mis 
toimub detsembris. Lisaks arutleti kliimamuutsute mõjust just 
arengumaadele ja mustanahaliste kogugukondadele, kes elavad 
kõige halvemates tingimustes, aga samas piirkondades, kus klii-
mamuutused juba praegu mõju avaldavad ja nende positsiooni 

veelgi nõrgestavad. 

Toimus väljasõit Plogoffi, kuhu kunagi sooviti ehitatada tuu-
maelektrijaama, mis aga tänu inimeste suurele vastuseisule, 
aktiivsele tegutsemisele ja jõulisele lähenemisele siiski ära jäi. 
Endised aktivistid rääkisid oma võitlusest ja tõdeti, et teemad 
ei ole tegelikult suures skaalas isegi 50 aaastat hiljem palju 
muutunud. Meie teine ettevõtmine leidis aset Iles-de-Sein´il, 
kus toimus tänavaaktsioon saarele alternatiivsete energiaal-
likate loomiseks.

Suvelaagri meeleolu oli töine ja asjalik, arutelud läksid peal-
ispinnast sügavamale ja püüdsid jõuda konkreetsete lahen-
dusteni - mida inimesed või organisatsioonid saaksid teha, et 
olukord paraneks. Laagrist lahkuti kindla veendumusega, et klii-
mamuutuste vastu on vajalik võidelda kohe ja see on arenenud 
riikide, kodanike moraalne kohustus.
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teGutse
lÖÖ VabataHtliKuna Kaasa ttip Vas-
tases Kampaanias

ERL ootab vabatahtlikke inimestega suhtlema ja infot jagama 
24. septembril toimuvale TTIP infopäevale Tallinnas. Enne 
algust tehakse leppega ka omakeskis tutvust, nii et oodatud on 
ka need, kes antud temaatikast seni vähe teavad. Osalemishu-
vilised võiksid anda märku piret@roheline.ee.

ttip Vastane Kampaania Otsib 
eestVedaJat

TTIP vabakaubandusleppe temaatikale pühendunud Piret 
Väinsalu annab ohjad ning teadmised üle uuele kampaania-
juhile. Kui tunned huvi kõrgemal tasemel muutuste läbiviimise ja 
teavitustöö tegemise vastu ning sul on TTIP teemal oma kindel 
seisukoht, siis võta ühendust piret@roheline.ee.

praKtiKaVÕimalus: erl-i KOduleHe 
Keeleline tOimetaJa

Eesti Roheline Liikumine otsib oma ridadesse keeleoskus-
likku inimest, kes tegeleks koduleheküljel ilmuvate tekstide 
nii grammatilise kui ka stiililise toimetamisega. Eesmärgiks on 
lehel olevate kirjete ühtsus. Keelesõpradel palume anda endast 
märku aadressil eliisa@roheline.ee.

osale
16. september
kell 18:00 Rohelise Tee Õhtu
Tartu loodusmajas, Lille 10

24. september
kell 9:30-16:40 Rohevik 2015
Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 1

24. september
kell 11:00-17:00 TTIP infopäev 
Tammsaare park, Tallinn

25. september
kell 18:00 TTIP vestlusõhtu Kaupo Vippiga
Tallinn
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