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Rohelise Tee Õhtul räägime mesilaste raskest saatusest
Tolmeldad põldu ja saad tänutäheks mürgikarika? Selline näib olevat olukord mesilaste ja teiste
tolmeldajate jaoks kaasaegses intensiivpõllumajanduses. Mesinik Taavi Tull ja taimekaitse ekspert
Maarika Mänd vaagivad olukorda taimekasvatuses ja mesinduses: kuidas hoida saagikust ja vältida
tolmeldajate hukkumist?
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Viimastel aastatel on ka Eestis täheldatud mesilaste mõistatuslikku tarudest kadumist, millele
nimetatakse mesilasperede kollapsiks või pere kokkukukkumise sündroomiks. Mee ja meetarvete
tootmise kõrval on mesilaste olulisemakski rolliks õistaimede tolmeldamine, millest sõltub muuhulgas
ka põllumajanduslik saagikus. Peale mesilaste kaovad ka teised tolmeldajatest putukad. Millised on
selle kadumise taga seisvad põhjused? Süüdlaseks on peetud pestitsiide, elektromagnetkiirgust,
seen- ja viirushaiguseid, varroalesta, alatoitlust, immuunpuudulikkust ja veel teisigi tegureid.
Ilmselt põhjuseid ongi palju. Viimaste andmete kohaselt on seoses intensiivpõllumajandusega
hakatud peasüüdlaseks pidama neonikotinoidseid pestitsiide, mis ründavad mesilaste ja teiste
putukate kesknärvisüsteemi. Teema on hetkel eriti aktuaalne, kuna Euroopa Komisjon peab plaani
nõuda liikmesriikidelt neonikotinoide sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamise piiramist kaheks
aastaks. Piirangud on plaanis kehtestada üksnes mesilastele atraktiivsete põllumajanduskultuuride
mürgitamisele. Teisi tolmeldajaid, näiteks liblikad ja kimalasi meelitavate kultuuride mürgitamist
paraku lubatakse jätkuda. Aktiivset vastulobi teevad ka mürkide tootjad ja üritavad hirmutada
saagikuse katastroofilise langusega mürkide keelamisel, mis pole muidugi tõsi, sest näiteks
mahepõllumajanduses on saagikus võrreldes intensiivpõllumajandusega keskmiselt kuni 20%
madalam.
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Eurofondide võrgustiku strateegiaseminarid
Eurofondide võrgustiku esimene strateegiakoosolek toimus käesoleva aasta 28. veebruaril Tallinnas.
Sellel tutvustas Magnus Urb rahandusministeeriumist Eesti prioriteete ELi 2014.–2020. aasta
vahendite planeerimisel ning vabaühenduste osalemisvõimalusi selles. Riin Kutsar Hendrikson &
Ko´st selgitas, miks vajavad partnerluslepe ning rakenduskavad keskkonnamõjude strateegilist
hindamist, ning tõi välja avalikkuse võimalused oma sõna sekka öelda. Birgit Vallmüür
rahandusministeeriumist kirjeldas riigi eelarvestrateegia koostamise protsessi ning kutsus
kohalviibijaid kaasa mõtlema, millises etapis ja millises mahus soovitakse edaspidi selle koostamisel
igal aastal osaleda. Slaidimaterjalid: http://www.ngo.ee/node/4390.

Seminaril saime teada, et uue perioodi ELi vahendite planeerimisel on raha kasutamiseks välja
valitud
viis
üleriigilist
eesmärki
(need
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kirjeldatud
lehel
http://www.struktuurifondid.ee/eesti-prioriteedid/) ning praegu arutletakse alaeesmärkide ja
tulemuste määratlemise üle. Ministeeriumi esindajad viitasid seminaril korduvalt veebruaris
toimunud ELi vahendite alaeesmärkide ja tulemuste sõnastamise töötubadele – nende materjalidega
saab tutvuda aadressil http://www.ngo.ee/node/4389. Kaasa mõelda soovijate tähelepanekud on
teretulnud meililisti "Eurofondid" (liitumissoovist andke märku aadressil triinu@roheline.ee).
Paralleelselt on käimas partnerlusleppe ja rakenduskavade (ning nendega seotud arengukavade)
mõjude hindamise protsessid – nii keskkonnamõju hindamised kui eelhindamised. Ka mõjuhindamises
on võimalik osaleda, et juhtida tähelepanu võimalikele riskidele ja ohtudele. Seda ongi
keskkonnaorganisatsioonid aktiivselt teinud, kuid võib-olla on neil ressurssi osaleda senisest enam
ka kavade võimalike sotsiaal-majanduslike mõjude analüüsimises. Iga ühendus oskab oma
eriteadmiste ja kogemuste põhjal ise öelda, kuidas ta saab aega arukalt kasutades sellesse suurima
panuse anda.
Oluline tähelepanek esimesel seminaril oli see, et organisatsioonidel endil tuleb olla krapsakas ja
aktiivne, hoidmaks pidevalt silma peal ministeeriumides toimuvatel valdkondlike arengukavade
teemalistel aruteludel ja arengutel. Valdkondlikud arengukavad
ja -plaanid on
esmaste
struktuurifondide vahendite kasutamise meetmelehtede aluseks. Küsimuste ja murede-kõhklustega
soovitati
pöörduda
julgelt
ministeeriumide
kontaktisikute
poole
(http://www.struktuurifondid.ee/ministeeriumide-kontaktisikud/). Võib-olla saaks võrgustik aidata
informatsiooni koondada nii, et ühendustel oleks erinevad ajakavad, nende omavahelised seosed jms
paremini teada.
Riigi eelarvestrateegia koostamisest rääkides jäi õhku mitu küsimust: millised on vabaühenduste
ootused protsessi kaasamisele, milliseid osalemismeetodeid eelistatakse ning ku suur on tegelikult
vabaühenduste valmisolek ja võimekus riigieelarve kasutamise planeerimises kaasa rääkida? Sedagi
arutelu jätkame järgmisel korral.
Teine, arutelu vormis seminar toimub juba sel teisipäeval, 12. märtsil kell 11.00–14.00 Tallinnas, pubi
Seiklusjutte Maalt ja Merelt seminariruumis. Arutleme, kuidas eurofondide võrgustiku tööd
tõhusamalt korraldada. Uurime võrgustiku võimalusi toetada vabaühenduste osalemist ja
seisukohtade koondamist: kui ulatuslik võiks olla koostöö ja milliseid protsesse hõlmata. Püüame
jõuda kokkuleppele omavahelise koostöö korraldamises (info ja ülesannete jagamine, erinevate
teemavaldkondade vahel sünergia loomine jne) ning selgitame välja, millist tuge osalejad vajavad.

Seminarid on osa Eesti Rohelise Liikumise projektist "Vabaühenduste aktiivne osalus Euroopa Liidu
struktuurivahendite
2014-2020
programmeerimisprotsessis
Eestis".
Projekti
rahastab
regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ

Konverents Brüsselis
CEE Bankwatch Network ja SF Team korraldasid 20. veebruaril Brüsselis Euroopa Parlamendis
konverentsi “Partnership in Cohesion Policy” (“Partnerlus ühtekuuluvuspoliitikas”).

Konverentsil selgitati sotsiaalsete partnerite kaasamise põhimõtteid (= partnerluspõhimõtet) uue
ühtekuuluvuspoliitika õigusaktides ning analüüsiti praegust olukorda liikmesriikide tasandil.
Osalejate ja kõnelejate seas oli nii Euroopa Parlamendi, Euroopa Komsjoni kui ka mitmete
huvigruppide esindajaid. Euroopa Parlamendi Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooni liige Elisabeth
Schroedter tõi välja mitmed “konksud” koostamisel olevates õigusaktides, millest kinni haarates
saaksid vabaühendused nõuda valitsustelt suuremat ja tähendusrikkamat kaasamist nii uue perioodi
EL vahendite kasutamise planeerimisse kui ka hilisemasse järelevalve teostamise tegevustesse.
Materjalid: http://www.sfteam.eu/index.php?id=71
Euroopa Parlamendis tehakse suur osa tööst uue Ühtekuuluvuspoliitika õigusaktidega ära
regionaalarengu komisjonis. Eesti saadikutest on selles komisjonis kaks asendusliiget: Ivari Padar ja
Vilja Savisaar-Toomast. Asendusliikmeks olemine tähendab seda, et selles komisjonis pääsevad nad
hääletama vaid siis, kui põhiliige mingil põhjusel osaleda ei saa. Kohtusin neist esimesega ning
juhtisin tähelepanu mitmetele Friends of Earth Europe’i, Birdlife’i ja CEE Bankwatch Networki
sõnastatud kitsaskohtadele kooskõlastamisel olevates uue Ühtekuuluvuspoliitika õigusaktides.
Parlamendisaadik tõdes, et tema mõjuvõim regionaalarengu komisjonis on väga väike, kuid samas jäi
avatuks edasisele suhtlemisele.
Koos kolleegiga Läti Rohelisest Liikumisest (Latvijas Zaļā kustība) külastasime ka Euroopa Komisjoni
regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi Eesti, Läti ja Soome eest vastutava talitluse juhatajat
Marc Botmani. Tuleb tõdeda, et keskkonnakaitselised teemad jätsid hr Botmani üsna ükskõikseks.
Sellest tähtsamaks pidas ta uue perioodi rahade planeerimise aluseks olevate dokumentide
(partnerlusleppe ja rakenduskavade) tähtajaks valmimist. Ühe prioriteedina tõi ta välja ka
töökohtade kasvu. Sarnaselt oma eelkäijaga rõhutas ta, et partnerid peaksid EL rahade kasutamise
järjelevalve tegevustes (st rakenduskavade juht- ja seirekomisjonide töös) aktiivsemalt kaasa
lööma.
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Petitsioon! Petitsioon! Petitsioon!
Palume teil toetada meie USA mõttekaaslasi ja keskkonnaaktiviste, kes kutsuvad üles president
Obamat mitte ehitama Keystone XL naftajuhet. Petitsioon on avatud ka rahvusvahelisele üldsusele
ja asub aadressil http://act.350.org/signup/an-open-letter-to-president-obama/

Põhja-lõunasuunalise torujuhtme üks ots on plaanitud Kanada Alberta provintsi naftaliivade
piirkonda ja teine USA Texase osariiki. Muuhulgas läbib see teekonnal Nebraska osariigi Sand Hillsi
küngasmaastikku,

mille

all

maapõues

asub
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veelade

–

maailma

üks

suuremaid

põhjaveelademeid, mille reostumisel kaotaks veevarustuse 450 000 km² suurune piirkond,
eluslooduse kahjustamisest rääkimata.

Kanada naftaliivade kasutamiseks võimaluste loomine tõstaks tohutult kasvuhoonegaaside hulka
atmosfääris ning vähendaks USA motiive taastuvenergia tehnoloogiate väljaarendamisel.

Lisamaterjali teema kohta leiate siit:
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/04/obama-legacy-keystonexl_n_2807622.html?ir=Green
http://en.wikipedia.org/wiki/Ogallala_Aquifer
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Üleskutse
Lähenemas on Rohelise Liikumise 25. aastapäev. Ühingu liikmete ja kaasalööjate mälestused
on tähtis osa rahva ajaloost nii nüüd kui aastaid hiljem.
Soovime anda selleks aastapäevaks välja almanahhi. Sellega seoses palume kõigil, kes on
olnud ERL-i loomise juures, korraldanud üritusi, osalenud üritustel, kogenud huvitavaid
juhtumisi seoses ERL-iga, jagada oma mälestusi ja kogemusi nii kirja pandult kui ka
fotodena (originaalfotod tagastame). Lisaks on oodatud ka viited isikutele, kellel võiks olla
huvitavat materjali.
Eriti oodatud on meenutused ERL-i loomisest ja algusaastatest, fosforiidisõjast, roheliste
rattaretkedest, aga ka sellest, kuidas ERL-i üritused on mõjutanud osalejate
maailmavaadet.
Neid, kellele kirjatöö tundub liiga ajamahukas või pole just lemmiktegevus, oleme rõõmuga
nõus intervjueerima.
Mälestused ja info palume saata meiliaadressile info@roheline.ee või posti teel Tiigi 8-24,
Tartu 51003.

Soovime läheneva juubeliga seoses viia läbi ka erinevaid üritusi selle sündmuse
tähistamiseks. Seoses sellega on oodatud igasugune toetus, mis võib olla nii rahaline kui ka
abi mõne teenuse osas (ruumide kasutus, transport, toitlustus jne). Annetuste jaoks on
avatud eraldi konto Swedbangas, numbriga 221011381160.

