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Milliseid mõtteid ja tundeid 
tekitas Sinus “Anote laeva” 
filmi vaatamine?

Mida tähendab Sinu jaoks 
kliimaõiglus?



Kliimaõiglus (ingl climate justice) on põhimõte, 
mille järgi on kliimamuutused eetiline ning 
õiguslik teema. Selle kohaselt on 
kliimamuutuste peamisteks põhjustajateks 
rikkad riigid ja suurkorporatsioonid. Peamised 
kliimamuutuste käes kannatajad on aga 
arengumaade kogukonnad. Rikkad riigid 
peaksid arengumaadele kinni maksma 
põhjustatud kahjud ning oluliselt vähendama 
oma kasvuhoonegaaside emissiooni.



Kehastuge Kiribatiga seotud huvigrupi esindajateks. Teid on kutsutud 
2021. a toimuvale COP26le (ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
osaliste 26. konverents). 

Rollid: Kiribati Väiketalunike Ühendus, Kiribati rannaküla elanikud, Kiribati 
Terviseamet, Kiribati kohalik omavalitsus, Kiribati Kalurite Ühendus, 
Kiribati keskkonnaõiguste aktivistid.

Koostage pöördumine, et selgitada konverentsil osalejatele 
kliimamuutuste ja merevee tõusu probleemide tõsidust ning mõjutada 
neid võtma vastu otsuseid kliimamuutuste pidurdamiseks.

Teil on aega 30 minutit, et valmistada ette probleemi kirjeldus, 
argumendid, miks on vaja kohest tegutsemist, ja nõudmised COP26 
riigijuhtidele. Peale pöördumise koostamist, valige endi seast 
esindaja(d), kes selle ette kannab. (Igal rühmal on ettekandeks aega 2 
minutit)

ROLLIMÄNG:
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EElmiste Copide reaktsioonid:

Alden Meyer, teadlaste esindaja: “Ma ei ole kunagi varem 
näinud nii suurt ebakõla selle vahel, mida teadus väidab, et 
meil on vaja teha ja mida kliimaläbirääkimistel päriselt  
suudetakse sisuliste sammude osas kokku leppida. Maailma 
suurimad süsiniku emiteerijad ei tegutse piisavalt ja tõrjuvad 
üleskutseid kliimaambitsiooni tõstmiseks."



ÜRO peasekretär António Guterres väljendas oma “pettumust COP25 
tulemustes” ning ütles, et “rahvusvaheline kogukond lasi käest olulise 
võimaluse demonstreerida suuremat ambitsiooni kliimamuutuste 
leevendamises, nendega kohanemisel ja raha suunamises kliimakriisiga 
tegelemisele”

Ian Fry, Tuvalu esindaja: "Miljonid inimesed üle kogu maailma kannatavad 
juba täna kliimamuutuste tagajärgede käes. Selle tõsiasja ignoreerimist võiks 
pidada inimsusevastaseks kuriteoks”.

EElmiste Copide reaktsioonid:



Kera Sherwood O'Regan, põlisrahvaste ühenduste 
esindaja: "Te suhtute läbirääkimistesse kui nullsumma 
mängu, kus kokkuleppeid sõlmitakse suletud uste taga, ja 
te mängite meie õigused maha nende korporatsioonide 
kasumi nimel, kes selle probleemi algselt üldse 
põhjustasid. Aga te unustate ära, et loodusega läbirääkimisi 
pidada ei saa.” 

EElmiste Copide reaktsioonid:



1 Kiribati Väiketalunike Ühendus - PÕLLUMAJANDUS
2 Kiribati Kalurite Ühendus - KALASTUS
3 Kiribati kohalik omavalitsus - MAGEVEE PUUDUS 
4 Kiribati Terviseamet - HAIGUSTE LEVIK
5 Kiribati rannaküla elanikud - ÜMBERASUMINE
6 Keskkonna- ja inimõiguste aktivistid - KLIIMAÕIGLUS

Sõnavõtud:



Arutelu



○ Kuidas Sa end rollis tundsid? Kuidas teie huvigrupil läks? 

○ Kas Eesti ja teised maailma riigid peaksid Kiribati ja 
muude väikesaarte olukorrale aktiivsemalt lahendust 
otsima? Kuidas?

○ Millised on Sinu mõtted nüüd seoses kliimaõiglusega? 



https://forms.gle/toqdMtzKCqc97bdm7

Palun anna tagasisidet 
töötoa kohta:



AITÄH!

mari.jogiste@mondo.org


