
 

 FoEE Biodiversity meeting 

     Brussels, 5-6 November 2014 
 

Ranunculus ophioglossifolius –   

In memory of Rémi Fraisse, a 21-year old passionate of nature and environmental activist killed on 

26
th

 October 2014 at Sivens Forest, France, while peacefully demonstrating against a project of 

dam that would cause destruction of highly biodiverse habitats.   

 

Osavõtjad: 

FoE Europe: Adrian Bebb, David Heller 
FoE Bosnia: Nataša Crnković 
FoE Bulgaria: Dragomira Raeva 
FoE Croatia: Hrvoje Radovanović, Luka Tomac 
FoE Cyprus: Achilleas Achilleos 
FoE England, Wales & Northern Ireland: Paul de Zylva, Sandra Bell 
FoE Estonia: Peeter Vissak 

FoE Georgia: Katie Kiria 
FoE Germany: Magnus Wessel 
FoE Hungary: Klara Kis 
FoE Norway: Jorunn Vallestad 

FoE Switzerland: Bertrand Sansonnens, Friedrich Wulf (also as FoEE Biodiversity policy campaigner) 

FoE Ukraine: Olexiy Angurets 
 
Koosoleku põhilised eesmärgid: 

• Jõuda põhiteemades ühisele arusaamisele 
• Vaadata üle ja leppida kokku prioriteedid 
• Leppida kokku tulevase koostöö korralduses (uue kampaania rahastusettepanekud) 

 
1. KONTEKST 
 

• FoEE strateegia – nii FAB kui bioloogilise mitmekesisuse tasandid 
• Globaalne kontekst – Bioloogilise Mitmekesisuse Konventsiooni Osapoolte koosoleku (CBD 

COP Korea) väljundid: 
◦ Aichi eesmärkide saavutamise ebaõnnestumise tunnistamine 
◦ Uute finantseesmärkide kokkulepped 
◦ Bioloogilise mitmekesisuse ja “arengu” vaheliste seoste möönmine 

• EL kontekst 
◦ Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni uued koosseisud 
◦ Uue keskkonnavoliniku mandaat: Linnudirektiivi ja Elupaikade direktiivi süvahinnang 

• FoEE seisukoht loodusliku mitmekesisuse eesmärkide hälvete asjus - “Nature is not for Sale” 



- ei saa ühte loodusväärtust asendada teise olemasoleva loodusväärtusega, loodus ei ole 
müügiobjekt. 

• Kohalike jõupingutuste viimine rahvusvahelisele tasandile (Dubrovniku ja Sumava näited) 
• FoEE uue ühiskampaania “Õigus loodusele” (Right to Nature) projektitaotlusest 

 
2. PRIORITEEDID RIIKLIKEL TASANDITEL 
 
Eesti tegevusvaldkonnad, mis on seotud bioloogilise mitmekesisusega (elurikkusega): 
- uus algatatav elurikkuse kampaania, milles osaletakse muuhulgas filmiga “Elurikkuse ristteel”, 
elurikkust käsitleva raamatuga (Varraku “Roheline Eesti” sarjas) ja avalikkuse teadlikkust tõstvate 
kampaaniatega; 
- Roheline telk 
- osalemine keskkonnapoliitikas, nt EKO kaudu 
- linnatransport, energiaprobleemid, konsumerism, rahvusvaheline kaubandus 
 
Ühised teemad kogu Euroopas: 
- Toit kui hea sissejuhatus elurikkuse teemadesse, NB! Hoiduda looduse monetaarsest käsitlemisest 
- Mitte alustada nullist, vaid kaasata olemasolevaid inimesi 
- info jagamine teiste gruppidega 
- Looduse kogemine – ühendada kohalikud tegevused Euroopa kontekstiga. Võrrelda kohalikke 
loodusväärtusi laiemas plaanis teiste aladega, et mõista kohalike loodusväärtuste unikaalsust. 
- Viia kogemused poliitilisse tegevusse. 
- Märgilise tähendusega loodusalad erinevates maades, mida tuleb igal juhul säilitada. 
- Vaja võidelda (valede, ebatäpsete) majanduslike argumentide vastu, mida kasutatakse 
arenguplaanide läbisurumisel 
- Keskkonda ei tohi kasutada kahjustava sotsiaalpoliitika teenistuses (nt immigratsioonivastased ja 
ksenofoobsed programmid) 
- “Keepers” (looduse hoidjate) projekti kasutamine alusmaterjalina, et näidata laiapõhjalist 
loodushoiu meelelaadi läbi terve Euroopa 
- Eestis pakutud “Ristteede” idee seob inimesi omavahel ja loodusega, samuti näitab kätte võimalusi 
toetada midagi, mida (peaaegu) enam pole või mis oli olemas ajaloolises plaanis (ajalised ristteed) 
 
 
3. UUED TEEMAD 
 
Netokahjumi vältimine  
EL online konsultatsioon lõppes oktoobris 2014, FoEE tegi koos teiste osapooltega ettepanekuid 
Euroopa Elupaikade Foorumil (EHF). Analüüs pole veel valmis. Kokku oli 723 vastust, peamiselt 
valitsusvälistelt organisatsioonidelt (u 3 x rohkem kui äriettevõtetelt). Pärast komisjoni analüüsi ja 
kokkuvõtteid toimub sidusgruppide nõupidamine (2015 alguses), et jõuda kokkuvõteteni 2015 
keskpaigaks. Siiski suurt huvi laias plaanis pole üles näidatud. 
 
“REFIT”  
Linnudirektiivi ja Elupaikade direktiivi “võimekuse” hindamine. 
Ettekandja: Wouter Langhout (BirdLife). 
2015 kevadel tuleb avalik internetipõhine konsulteerimine, 2015 sügisel sidusgruppide nõupidamine. 
Kuidas tegutseda, et seista vastu väitele: “Elurikkus kaob niikuinii, hoolimata N2000-st” 
Nt Saksamaal töötavad sel teemal koos nii BUND, NABU (BirdLife DE), kui WWF. 
Kas FoEE ühineb selle kampaaniaga? 
 
 
“Õigus loodusele” (Right to Nature) uus ühiskampaania taotlus 



 
Olulised teemad: 

• loodus on ühisvara (mitte eraomand), loodus on meie pärand ja kultuuriline identiteet 
• kõigil on õigus ökosüsteemsetele teenustele (puhas vesi, õhk, toit jne) 
• loodus on sisuliselt inimõigus 
• loodus on tulevaste põlvkondade õigus ka 
• kuidas on lood “looduse enda õigustega”? (inimene on ju osa loodusest) 
• kuidas inimesed mõistavad ja mõtestavad lahti loodust, kuidas nad loodusest hoolivad? 
• Mis on “õige” juurdepääs loodusele? Kes tohib pääseda kriitilistesse või väärtuslikesse 

kohtadesse? 
• Ja lõpuks … mis on üldse loodus? 

 
 
4. GRUPITÖÖ, ÜHISED JOONED 
 
Grupitöö käigus lingiti “Right 2 Nature” FoE kohalike gruppide tegevusega ja tegevuse tulemuste 
ning järeldustega, sealjuures leiti terve rida olulisi ja ühiseid märksõnu: 

• puhas toit on prioriteet 
• tuleb kaardistada, kus asub heas seisukorras loodus  
• mesilaste kaitsmiselt tuleb edas liikuda laiemapõhjalise tegevuse juurde 
• lood inimestest, kes juba niikuinii kaitsevad loodust (NB! KEEPERS) 
• diskussioonid otsusetegemise mehhanismide üle-eestilisi 
• debatid ja selgitustöö on olulised, ei pea sundima inimesi asuma “kellegi poolele”, loodus on 

tore, huvitav, kättesaadav, arutelusid tekitav. 
• Digitaalne komponent on tähtis, nt veebikaamerad pesade ja toitmispaikade juures on oluline 

infoallikas, aga võib juhtida kõrvale looduse vahetust vaatlemisest  
• Igal juhul tuleb laialdaselt teavitada, mis toimub looduses, millised on ohud, millises seisus 

loodus on eri kohtadesse 
• loodusel on tähtis koht inimeste üldises heaolus, me ei kaitsegi otseselt loodust, vaid inimest 

 
 
5. KUI TIHEDALT PEAME OLEMA ÜHINENUD? 
 
Arutelu ühiste tegevusvõimaluste üle, 
Euroopa Liit ja “Õigus loodusele” 
 
Üldine toetus kampaaniale avaldub: 

• ühises identiteedis ja ühtses logos 
• uurimistöös ja dokumentatsioonis 
• ühises loodusliku mitmekesisuse ohtude identifitseerimises 
• ühises mitmekesisuse vähenemise põhjuste selgitamises 

 
Erinevates maades on prioriteedid veidi erinevad. 
KEEPERS on hea näide kuidas siduda tegevusi eri maades. 
Tuleks leida võimalikult palju ühiseid indikaatorliike. 
Ühised loosungid, mis toimiksid erinevates maades ja omaksid kõlapinda. 
Hea ühine takson on tolmeldajad (eriti mesilased ja kimalased – karisma tõttu). 
Kohalik spetsiifiline tegevus peaks käsitlema eriti endeemseid kohalikke liike. 
KOKKUVÕTTEKS: Eri maade gruppidel võib olla erinev käsitlus ja lähenemine oma tasandil, kui 
ikkagi tuleb välja töötada  kontseptsioon, mis on püstitatud inimõiguste najale ja mis oleks kogu 
Euroopas ühine. 



 
 
6. KUIDAS VIIA ELLU “ÕIGUS LOODUSELE” PÕHIEESMÄRKE 
 
Peamised töövahendid ja tulemused: 

• avalikud sündmused, debatid 
• looduse seisukorra aruanded 
• mobiilsed IT rakendused (GPS põhine äpp – kus on loodus, kus on liigid, kuhu minna, kus 

mida teha jne) 
• oluliste Natura 2000 paikade käsitlemine kõigis maades – missugused on ohustatud või ei 

täida oma eesmärke 
• teavitusmaterjalid – tekstid videod, nn “reklaamid” looduse seisukorrast 
• KEEPERS-i kontseptsiooni jätkamine, uus köide? 

 
Grupitöö tulemused: 

• muuta FoEE kodulehekülge, et rohkem kajastada looduse seisukorda ja ohtusid 
• lisada veebi (ja avalikku meediasse) mõned videoklipid, mis kajastaksid olulisemaid mõtteid 

lühidalt 
• Töö rahastajatega – tagasiside, jätkuv toetus, kuidas suhelda 
• kohalike gruppide tegevus KEEPERS raamatuga 

◦ kuidas jätkata teemat kohalikus kontekstis 
◦ kuidas ja kellele raamatut müüa 
◦ näituse kasutamine – kus ja millal? 
◦ Väga hea näide koostööst, alati on oluline inimene! 

• REFIT peatamiseks vajalik poliitiline strateegia 
• Avalikud konsultatsioonid (vastuste töötlemiseks tarkavara,  arendada koos GREEN10-ga) 
• määratleda liitlased ja vastaspool 
• tuua esile välja näidisjuhtumid, näitlikustada tegevus 
• Sündmused, mida kohalikku tegevuskavasse linkida: 

◦ Looduse strateegia aruanne aprillis 2015 
◦ Roheline nädal 
◦ Euroopa komsijoni konverents  

• kui direktiivid lähevad ümbertegemisele, millele pöörata tähelepanu, kuidas muuta? 
• Koguda reaalelu näiteid, kuidas “toimib” looduslik mitmekesisus, mis on selle tegelik “kasu” 
• kuidas läheneda inimestele emotsionaalselt 
• kohalikus töös vaja minna detailidesse – kus, kes, mis, kuidas 
• ekskursioonid, vahetud külastused, tagasiside külastajate poolt kogetu põhjal 
• täiustada ja teravdada vastuväiteid majanduslike huvide ja looduse ülemäärase 

ekspluateerimise vastu 
• näidata, kuidas vähemus saab kasu looduse hävitamisest (siin või mujal, globaliseerumise 

eripära, ökoloogiline õiglus) 
• looduse kaitsmise seostamine muistsete kultuuride väljasuremisega kui üks olulistest 

aspektidest 
• kultiveerida arusaama “oluliste” ja “kuulsate” hulgas, et looduse kaitsmine on popp, on “moes” 

- see tõmbaks kaasa nn järelejooksjaid ja jäljendajaid. “Rikaste ja ilusate” sõnavõtud looduse 
teemal 

• Leida võimalusi ühistööks (nt prügikoristus, muud talgukampaaniad) 
• fotokonkursid konkreetselt looduse mitmekesisuse teemal, mälumängud, võistlused 

(geopeitus, raadiomängud) 
 



 
7. KOKKUVÕTTEKS 
 

• Kasutada ühiselt väljatöötatud seisukohtade dokumenti, viia vastavusse kohalike oludega, 
anda tagasisidet, integreerida uude kampaaniasse 

• Kirjutada lahti (Paul ja Sandra) mis on “Õigus Loodusele” (RtN) ja saata kohalikele 
gruppidele, tagasiside aasta lõpuks, uus versioon jaanuariks 2015 

• Kasutada KEEPERS raamatut ja kogemust 
• Vajadusel koordineerida KEEPERS-i kohaliku tegevuse rahataotlemisi FoEE-ga 
• Müüa KEEPERS raamatut kohtadel 
• FoEE koduleht peab paremini kajastama ja peegeldama loodusteaduste 
• REFIT strateegia – töövahendid/kübervõimalused ning aktsioonid/reaalelu juhtumid, koostöö 

eri tasanditel (kasutada Birdlife PPT) 
• RtN on otseslt sõltuv MAVA rahastamisest, koostöö uue koordinaatoriga alates märtsist 2015 
• Sõltuvalt MAVA rahastusotsusest – koordinaatori tegevus 

◦ pole lobitöö tegija 
◦ kindlustab võrgustiku funktsioneerimise 
◦ arendab/haldab kampaaniat ja ressursse 
◦ koostöö teiste VVO-dega, et kindlustada lobistrateegia toimimist 

• Kõik peavad olema Biodiversity meililistis 
 
 
8. PIDULIK ÕHTU – RAAMATU “KEEPERS” PRESENTATSIOON JA NÄITUSE AVAMINE 
 

 
 
Autor ja projektijuht Luka Tomac 
 
9. NÕUPIDAMISE SENTENTS (Paul): 
 
“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”   
(Kui me tahame, et kõik jääks, nagu on, tuleb kõike muuta) 
(Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “ Il Gattopardo” ,1957) 


