
TÖÖLEHT 1
Kehastuge ühe Kiribatiga seotud huvirühma esindajateks (huvirühmad määratakse loosiga),
kes osalevad 2021. a toimuval COP26-l (ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 26.
konverents).

Teie ülesanne on koostada oma huvirühma fookusest lähtuv pöördumine konverentsil
osalejate poole, mille eesmärk on selgitada kliimamuutuste ja merevee taseme tõusu
puudutavate probleemide tõsidust ning vajadust võtta vastu otsuseid kliimamuutuste
pidurdamiseks.

Temaatilise pöördumise koostamiseks võite kasutada filmist “Anote laev” saadud teadmisi,
internetti ja sellele töölehele lisatud taustatekste/-videoid.

Pöördumise koostamiseks on aega 30 minutit. Selle sisu peaks koosnema kolmest
põhiosast:

− põhiprobleemi(de) kirjeldus
− argumendid: miks on vaja kohest tegutsemist
− nõudmised COP26-l osalevate riikide juhtidele.

Valige endi seast pöördumise ettekandja(d). Igal rühmal on ettekandeks aega 2 minutit.

TEEMA 1: PÕLLUMAJANDUS

Teie roll (huvirühm): Kiribati Väiketalunike Ühendus

Taustainfo

Kiribatis on kliimamuutuste mõjud juba tunda. Olulisimad muutused, mis mõjutavad
põllumajandustoodangut ja haritavat maad, on õhutemperatuuri tõus, sademete
muutumine, äärmuslike ilmastikunähtuste sagenemine ja merevee taseme tõusust tingitud
põhjavee saastumine soolase veega ning pinnase piiratud kättesaadavus. (MELAD, 2020).

Meretaseme tõus ei sea ohtu vaid inimese elutegevust, vaid mõjutab ka loomi, põhjustades
näiteks lindude ja kalade populatsiooni vähenemist. Merevesi ujutab üle põllumaad ning
rikub mulla soolsust ja soolasisalduse tasakaalu mullas. Liigne sool pinnases ei mõju
taimedele hästi, sest vähendab põllukultuuride võimet mullast vett omastada. (Gerhardt,
2020: 74)

Kiribati olulisemad kohalikud toiduained on kookospähkel, pandanus, hiiglaslik taro
(bwabwai), leivapuu, banaan ja kala. Taimestiku ja põllukultuuride produktiivsust ning
loomastiku olukorda mõjutab otseselt keskkonna seisund. Harimiskõlbliku maa vähesus ja
mulla vähene sobivus põllumajanduseks ei võimalda kohapealsest toorainest piisaval hulgal



toiduaineid toota, mistõttu elanike peamine toiduallikas on imporditud toiduained. (Oakes jt,
2016: 22)

See omakorda tekitab suuri probleeme imporditud toidu pakenditega, sest pakendite kogus
ületab kohaliku käitlemisvõime ja põhjustab seetõttu veekogude reostust. (Oakes jt, 2016: 22)

Meretaseme tõus võib jätta pinnasesse soolalademeid ja reostada põhjavett, mõlemal on
kahjulik mõju põllumajandusele. Kliimamuutused toovad mõnes piirkonnas tõenäoliselt
kaasa ka sagedasemad ja intensiivsemad põuaperioodid. Põllukultuurid võivad ebasoodsate
ilmastikutingimuste tõttu vähem vastupidavaks muutuda, mistõttu põllumajanduse roll nii
inimeste toimetuleku kui ka riigi majandustegevuse seisukohalt muutub ebakindlaks. (ÜRO,
2009)

Kiribati vajab oma kasvava elanikkonna toitmiseks 2030. aastaks hinnanguliselt praegusest
50% rohkem toiduaineid. Äärmuslikud ilmastikutingimused ja meretaseme tõus ohustavad
põllumajandustootmist ja inimeste toimetulekut. (MELAD, 2020)
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TÖÖLEHT 2

Kehastuge ühe Kiribatiga seotud huvirühma esindajateks (huvirühmad määratakse loosiga),
kes osalevad 2021. a toimuval COP26-l (ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 26.
konverents).

Teie ülesanne on koostada oma huvirühma fookusest lähtuv pöördumine konverentsil
osalejate poole, mille eesmärk on selgitada kliimamuutuste ja merevee taseme tõusu
puudutavate probleemide tõsidust ning vajadust võtta vastu otsuseid kliimamuutuste
pidurdamiseks.

Temaatilise pöördumise koostamiseks võite kasutada filmist “Anote laev” saadud teadmisi,
internetti ja sellele töölehele lisatud taustatekste/-videoid.

Pöördumise koostamiseks on aega 30 minutit. Selle sisu peaks koosnema kolmest
põhiosast:

− põhiprobleemi(de) kirjeldus
− argumendid: miks on vaja kohest tegutsemist
− nõudmised COP26-l osalevate riikide juhtidele.

Valige endi seast pöördumise ettekandja(d). Igal rühmal on ettekandeks aega 2 minutit.

TEEMA 2: KALASTUS
Teie roll (huvirühm): Kiribati Kalurite Ühendus
Taustainfo

Kuigi kliimaläbirääkimised keskenduvad õhutemperatuuri tõusule, on tõusnud ka
maailmamere temperatuur. See on üks põhjus, mis tingib merevee taseme tõusu.
Ookeanivee temperatuuri tõus põhjustab termilise paisumise: kui vesi soojeneb, selle
ruumala suureneb. Merepinna temperatuuri tõusul on lisaks merevee taseme tõusule teisigi
tagajärgi: see muudab ookeanivee ringlust merepõhjast pinnale, vesi aurustub kiiremini ja
sademete hulk kasvab, sagenevad tormid nii Atlandi kui ka Vaikse ookeani piirkonnas.
Muutused ookeanivee tsirkulatsioonis mõjutavad korallrahude elustikku ja toovad kaasa
kalade populatsiooni vähenemise, mis omakorda mõjutab kalasaaki. Vaikse ookeani
madalatel saartel asuvates riikides sõltub kalastamisest nii inimeste toidulaud kui ka
tööhõive ja sissetulekud. (Gerhardt, 2020:74)

Kalanduse suur osakaal Kiribati majanduses on seotud riigi geograafilise paiknemisega ühes
maailma tähtsamas tuunikala püügikohas. Suurema osa kalapüügist saadavast sissetulekust
moodustab Kiribati jaoks aga kaudne tulu kalapüügilitsentside müügist oma tohututel
merealadel. Kiribati müüb neid litsentse teistele riikidele (tulu riigikassasse), sest riigil endal



puudub infrastruktuur suuremahuliseks tööstuslikuks kalapüügiks, mille puhul püütud kalu
töödeldakse otse laevadel või transporditakse kiiresti konservimisettevõtetesse. Selline
tegevus ei tooda Kiribati jaoks muud tulu kui kalapüügilitsentside müük. Välismaiste
kalapüügiettevõtete kõrval tegutsevad kohalikud kalurid, kes püüavad peamiselt
väikelaevadega ranniku lähedalt. (Oakes et al., 2016)

Kliimamuutused ohustavad väikekalastust mitmel viisil. Merepinna temperatuuri tõus
põhjustab korallide pleekimist, samas kui CO2 neeldumine ookeanis muudab vee
happelisemaks. Koosmõjus võivad need kaks probleemi viia riffide ökosüsteemi
kokkuvarisemiseni, mis omakorda muudab kalapüügi raskemaks või lausa võimatuks ja
seega röövib ka saareelanike olulise toiduallika. Muutused hoovustes võivad mõjutada
oluliselt ka ookeanipüüki ja kalavarude paiknemist ookeanides. (ÜRO, 2009)
Kiribati elanikud toidavad end eelkõige kalapüügist ja lihtsast põllumajandusest.
Kliimamuutuste korral põhjustab merepinna tõus üha rohkem erosiooni ning rannikualadel
elavad inimesed kaitsevad oma kodu mere eest kaldarajatiste ja müüridega. Nende
ehitamine nõuab aga üha rohkem kaevandamist, mis omakorda hävitab korallrahude
ökosüsteemi. (ÜRO, 2009)

Enamik pealinna Lõuna-Tarawa elanikke, kes ei saa endale lubada kalavõrke ja paate,
püüavad laguunidest merikarpe. Kaldarajatiste hulga kasv tähendab laguunipõhja üha
suuremat kaevandamist, mis hävitab karpide elupaiga. See on väga tõsine oht madala
sissetulekuga perede toimetulekule. (ÜRO, 2009)

Iga Kiribati elaniku jaoks on ookeani tervis ellujäämise võti, sellest sõltub nende toimetulek
ja toidulaud. (UNDP, 2020)
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● Gerhardt, C. (2020). Sea Level Rise, Marshall Islands and Environmental Justice. In Climate Justice and

Community Renewal. Routledge.
● Oakes, R., Milan, A., & Campbell, J. (2016). Kiribati: Climate change and migration – Relationships

between household vulnerability, human mobility and climate change. Bonn: United Nations University
Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS).

● United Nations. (2009). Security Implications of Climate Change in Kiribati. United Nations.
● UNDP. (2020, June 06). The ocean is our store keeper: Climate-resilient farming promotes food security in

the outer islands of Kiribati. Retrieved from UNDP:
https://undp-climate.exposure.co/the-ocean-is-our-store-keeper

https://undp-climate.exposure.co/the-ocean-is-our-store-keeper


TÖÖLEHT 3
Kehastuge ühe Kiribatiga seotud huvirühma esindajateks (huvirühmad määratakse loosiga),
kes osalevad 2021. a toimuval COP26-l (ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 26.
konverents).

Teie ülesanne on koostada oma huvirühma fookusest lähtuv
pöördumine konverentsil osalejate poole, mille eesmärk on
selgitada kliimamuutuste ja merevee taseme tõusu puudutavate
probleemide tõsidust ning vajadust võtta vastu otsuseid
kliimamuutuste pidurdamiseks.

Temaatilise pöördumise koostamiseks võite kasutada filmist “Anote
laev” saadud teadmisi, internetti ja sellele töölehele lisatud
taustatekste/-videoid.

Pöördumise koostamiseks on aega 30 minutit. Selle sisu peaks koosnema kolmest
põhiosast:

− põhiprobleemi(de) kirjeldus
− argumendid: miks on vaja kohest tegutsemist
− nõudmised COP26-l osalevate riikide juhtidele.

Valige endi seast pöördumise ettekandja(d). Igal rühmal on ettekandeks aega 2 minutit.

TEEMA 3: MAGEVEE PUUDUS

Teie roll (huvirühm): Kiribati kohalik omavalitsus
Taustainfo
VIDEOKLIPP: vaadata algusest kuni 0:50.

„Vesi on soolane ja joodamatu, isegi pärast keetmist. Kannatab kogu meie pere,
kuid kõige rohkem mõjutab see lapsi. Neil tekib ikka ja jälle kõhulahtisus ja
oksendamine.”
(Kakua Tenoa Letio, 25-aastane külaelanik, kes elab koos abikaasa ja kahe
väikelapsega vähem kui 50 meetri kaugusel rannajoonest)

Ma räägin elust enne, ajast mil see maa oli täis banaani, tarosid,
kookospähkleid... Nii palju kookospalme, nii palju puid, mis meile toitu annavad,
aga kuidas saavad need puud elada, kui nad magevett ei saa? See on
kogukonna maa ja kõigil on õigus siin elada, kuid nüüd tundub, et meri on selle
meilt ära võtnud." Toroua Beree, 63. (Bowers, 2017)



Magevee puudumine on akuutne probleem. Magevesi peitub Kiribati atollide ja saarte all
mageveekihtides. Magevesi, mis on väiksema tihedusega, hõljub tihedama soolvee kohal.
Merevee võimsad looded (tõus ja mõõn) reostavad kunagisi suuri mageveeallikaid ja rikuvad
nendest sõltuvaid troopilise taime taro süvendeid, mida nimetatakse babai-süvenditeks.
(Bowers, 2017)

Puhast joogivett on mitmel saarel niigi vähe ja ookeani kõrgete loodete ajal imbub merevesi
kaevudesse. Lõuna-Tarawas, kus elab umbes pool riigi elanikest, saavad paljud
majapidamised oma joogivee praegu eranditult vihmaveemahutitest. Eksperdid muretsevad,
et meretaseme tõustes on Kiribati habras põhjaveevarustus veelgi suuremas ohus, samas
kui järgmine põud võib linna veevarusid kiiresti kahandada ja kodumajapidamiste
vihmaveemahutid tühjaks teha. Kiribati võiks investeerida vee magestamise seadmetesse
või importida joogivett, kuid probleemiks on transport, sest kogu riigis on ainult üks korralik
maantee. (Ives, 2016)

Globaalne soojenemine toob kaasa ka põuad, mistõttu paljud troopilised saareriigid on
veepuuduses. Probleemil on kaks tahku: merevee pealetung reostab põllumajandusmaid ja
mageveeallikaid, põuad omakorda kahandavad olemasolevaid mageveevarusid veelgi. See
muudab elu kaugematel saartel järjest jätkusuutmatumaks (Gerhardt, 2020: 74–75). Lisaks
kiirendab kõrge õhutemperatuur vee aurustumist, vähendades nii mulla niiskust ja
raskendades põhjavee taastumist. (ÜRO, 2009)

Aastatel 2011–2015 olid Kili saarel veekaevud viiel korral sooldumise tõttu saastunud. Selle
elanikke ootab taas evakueerimine, seekord kliimamuutuste tagajärjel. (Gerhardt, 2020: 76)

Magevee nappus mõjub kriitiliselt Kiribati elanike toimetulekule nii sotsiaalses kui ka
majanduslikus plaanis. Kiribatil vajavad inimesed ellujäämiseks puhast põhjavett. Kui see on
püsivalt reostunud, ei ole atollid enam elamiseks sobivad. Põhjavesi on ülioluline ka
taimestiku jaoks. Merepinna tõus ja pidevalt kerkiv temperatuur muudavad Kiribati saared
pikkamööda elamiskõlbmatuks atolliks. (ÜRO, 2009)
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TÖÖLEHT 4
Kehastuge ühe Kiribatiga seotud huvirühma esindajateks (huvirühmad määratakse loosiga),
kes osalevad 2021. a toimuval COP26-l (ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 26.
konverents).

Teie ülesanne on koostada oma huvirühma fookusest lähtuv pöördumine konverentsil
osalejate poole, mille eesmärk on selgitada kliimamuutuste ja merevee taseme tõusu
puudutavate probleemide tõsidust ning vajadust võtta vastu otsuseid kliimamuutuste
pidurdamiseks.

Temaatilise pöördumise koostamiseks võite kasutada filmist “Anote laev” saadud teadmisi,
internetti ja sellele töölehele lisatud taustatekste/-videoid.

Pöördumise koostamiseks on aega 30 minutit. Selle sisu peaks koosnema kolmest
põhiosast:

− põhiprobleemi(de) kirjeldus
− argumendid: miks on vaja kohest tegutsemist
− nõudmised COP26-l osalevate riikide juhtidele.

Valige endi seast pöördumise ettekandja(d). Igal rühmal on ettekandeks aega 2 minutit.

TEEMA 4: HAIGUSTE LEVIK (saastunud vee ja õhu kaudu levivad haigused)

Teie roll (huvirühm): Kiribati Terviseamet

Taustainfo

Veega seotud haigused on tavaliselt põhjustatud sellest, et joogivesi pole puhas ega ohutu.
Isegi kui vett keeta vähemalt 10 minutit, on see saastunud, sest õhk on tolmu täis. See kehtib
eriti katuserennide abil kogutava vihmavee kohta, sest katused on määrdunud ja soolaga
kaetud, eriti majadel, mis paiknevad rannikul. (ÜRO, 2009)

Kui igakuine veetõus on kõrge, ujutavad kanalisatsioonisüsteemid sageli üle. See toob kaasa
suurema haiguste, eriti düsenteeria, riski (Gerhardt, 2020: 76). Lisaks suurendavad kõrgem
õhutemperatuur ja muutused sademetes selliste haiguste nagu dengue palavik ja ciguatera
mürgistus levimist.

Atollide probleem on, et liiv on poorne ja merevesi võib mageveekihi kergesti saastada.
Saastunud veest tingitud haigused põhjustavad suuri kulutusi ja palju sotsiaalseid



probleeme. Kuumal ja kuival aastaajal levib laialdaselt gripp. Ka pikaajaline põud soodustab
gripi kiiret levikut. Näiteks oli Kiribati H1N1 gripi suhtes väga haavatav. (ÜRO, 2009)

Ligi kümme aastat kestnud regulaarsed üleujutused on muutnud Tarawa (Kiribati pealinna)
niigi õhukese ja saastunud mageveekihi osad soolaseks. Puhas põhjavesi on peaaegu
olematu. Põllukultuurid surevad. Aastatel 2005–2010 suurenes alatoitluse all kannatavate
inimeste arv kaheksa korda. 2015. a septembris vallandus saastunud vee kaudu levinud
rotaviiruse puhang, mis nakatas 2513 alla 5-aastast last. Seitse last surid. (Mathiesen, 2015)

Kiribati kliimat ja inimeste tervist käsitlevas WHO (Maailma Terviseorganisatsioon) 2017. aasta
aruandes tuuakse välja seosed kliima ja inimeste toiduga varustamise vahel ning mainitakse
merevee soojenemisega seotud ciguatera mürgituse sagenemist riigis. Ciguatera on toiduga
leviv haigus, mida põhjustab cigua-toksiini sisaldavate kalade söömine. Selle sümptomiteks
on kõhulahtisus ja oksendamine, paresteesia, tuimus, suurenenud kuuma- ja
külmatundlikkus ning üldine nõrkus. Toidu kuumutamine toksiine ei eemalda. Ciguatera
tekitab Kiribatis aina enam terviseprobleeme. (Cauchi, Correa-Velez ja Bambrick, 2019)

Vee olukord on ärevusttekitav. Mageveekihist tarbitakse vett 20% kiiremini, kui vihm selle
asendada suudab. Kaasaegsete tualettruumide puudumise tõttu peavad inimesed
kasutama välikäimlaid. Sellest tulenevad bakterid, samuti tööstus- ja olmekemikaalid ning
merevesi saastavad kõiki veeallikaid, sealhulgas riiklikke veehoidlaid. 60% atolli
elanikkonnast saab puhast vett riiklikest veehoidlatest. Ülejäänud 23 000 inimest peab
leppima kaevuveega, mida Tarawa juhtiv terviseametnik Patrick Timeon kirjeldab kui
"äärmiselt ohtlikku". (Mathiesen, 2015)

Kasutatud kirjandus:
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TÖÖLEHT 5
Kehastuge ühe Kiribatiga seotud huvirühma esindajateks (huvirühmad määratakse loosiga),
kes osalevad 2021. a toimuval COP26-l (ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 26.
konverents).

Teie ülesanne on koostada oma huvirühma fookusest lähtuv pöördumine konverentsil
osalejate poole, mille eesmärk on selgitada kliimamuutuste ja merevee taseme tõusu
puudutavate probleemide tõsidust ning vajadust võtta vastu otsuseid kliimamuutuste
pidurdamiseks.

Temaatilise pöördumise koostamiseks võite kasutada filmist “Anote laev” saadud teadmisi,
internetti ja sellele töölehele lisatud taustatekste/-videoid.

Pöördumise koostamiseks on aega 30 minutit. Selle sisu peaks koosnema kolmest
põhiosast:

− põhiprobleemi(de) kirjeldus
− argumendid: miks on vaja kohest tegutsemist
− nõudmised COP26-l osalevate riikide juhtidele.

Valige endi seast pöördumise ettekandja(d). Igal rühmal on ettekandeks aega 2 minutit.

TEEMA 5: ÜMBERASUMINE
Teie roll (huvirühm): Kiribati kohalik omavalitsus
Taustainfo

Kliimamuutused sunnivad 2050. aastaks elukohta vahetama
143 miljonit inimest, tõusev merepind ähvardab mitmeid
troopilise piirkonna väikeriike juba praegu (Alexis-Martin jt,
2019). Tõusnud merepinna ja pikenenud tormihooaja
kombinatsioon oma ettearvamatuses ja intensiivsuses viib
tugevate tormihoogudeni. Kõrged merelained ujutavad üle
inimeste kodud. Elu sellises üha haavatavamas kohas sunnib
inimesi massiliselt ümber asuma.
(Gerhardt, 2020: 74)

(vt videoklippi)

Merepinna tõusu ähvardav oht mõjutab otseselt inimeste elu. Veealuseks muutuvad saared
võivad teha nii mõnegi Vaikse ookeani väikesaarte elanikud kodututeks kliimapõgenikeks
(Gerhardt, 2020: 78). Sõna „kliimapõgenik“ ei ole veel rahvusvahelise õiguse ametlik termin,



kuid see tähistab inimesi, kes on suurte kliimamuutuste tagajärjel sunnitud kodust lahkuma
ja oma elu mujal üles ehitama ning kes koos sellega kaotavad oma traditsioonilise kultuuri,
kogukonna ja enesemääramisõiguse. (Oakes jt, 2016)
Nagu ka filmist näha, on Kiribati valitsus ostnud Fidžile maad (ligi 6000 aakrit)
põllukultuuride kasvatamiseks ja varuvariandina ka riigi elanikkonna evakueerimiseks, kui
juhtub halvim (Fidži kõrgem asend ja stabiilsem rannajoon on vähem haavatav). Samal ajal
on Maailmapank teinud ettepaneku, et Austraalia ja Uus-Meremaa peaksid võimaldama
kliimamuutuste tõttu ümberasuvate inimeste avatud rännet Kiribatist ja teistelt Vaikse
ookeani ohustatud saartelt. Siiani on Kiribati elanikele vastu tulnud ainult Uus-Meremaa
valitsus, võimaldades aastas Uus-Meremaale rännata 75 inimesel. (Iberdrola, n.d.)
Fidži ost ei olnud esimene abinõu Kiribati ohtude maandamiseks. 2003. aastal
Maailmapanga juhtimisel käivitatud Kiribati kohanemisprogrammi raames töötati välja
veemajanduskavad, ehitati rannikule mereseinad, istutati mangroove ja paigaldati vihmavee
kogumise süsteeme. Panga sõnul on 17,7 miljonit dollarit maksnud projekt säästnud
magevett Tarawa atollis ja kaitsnud umbes ühe miili Kiribati 710 miili pikkusest rannajoonest.
(Ives, 2016)
Valitsuse 2011. aastal tellitud aruanne pani aga kahtlema, kas Maailmapanga projekt aitas
Kiribatil kliimamuutusteks valmistuda. Kuigi mangroovidest ja veemajanduskavadest on kasu
olnud, siis näiteks 2014. aasta uuringu kohaselt osutus esimene liivakottidest ehitatud
meremüüride ring hoopis kahjulikuks ning põhjustas endisest rohkem erosiooni. (Ives, 2016)
Teine uudne lähenemine, mis on viimasel ajal tähelepanu pälvinud, on idee rakendada
rahvusvahelist pagulasõigust, mis on välja töötatud peamiselt pärast II maailmasõda
poliitilise, usulise või rassilise tagakiusamise eest põgenevate inimeste kaitsmiseks, ka
nende suhtes, kes on sunnitud lahkuma oma kodust kliimamuutuste tõttu. 2012. aastal
taotles Kiribatist pärit Ioane Teitiota varjupaika Uus-Meremaal, väites, et tal ei olnud võimalik
soolase vee pealetungi tõttu oma kodus Kiribatis toitu kasvatada ega joogivett hankida.
Tema advokaat Michael Kidd väitis, et keskkonna- ja poliitiliste pagulaste eristamine on
meelevaldne. "Sa oled kas pagulane või mitte," tõdes ta intervjuus. (Ives, 2016)
Alates 2005. aastast on Kiribati valitsus propageerinud elanike ümberasumist, eriti
Lõuna-Tarawast (Kiribati pealinn), Kiritimatile ehk Jõulusaarele. See on Kiribati Vabariigi
koosseisu kuuluv Vaikse ookeani korallatoll, üks Line'i saartest. Kiritimatit peetakse vähem
ohustatuks kliimamuutustest ning seal on rohkem ruumi kui teistel Kiribati saartel, sest tegu
on maailma suurima korallatolliga. (Oakes jt, 2016)
Näiteks elab USA-s juba umbes 60 000 Marshalli saartelt pärit inimest, neist 20 000
Arkansases Springdale'is. Enamik neist emigreerus ajavahemikul 1999–2011 (RMI, 2011).
Marshalli saarte elanike jaoks pole massiline ümberasumine siiski soovitud lahendus, sest
inimesed, keel ja kultuur on maaga lahutamatult seotud. (Gerhardt, 2020: 77)
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TÖÖLEHT 6
Kehastuge ühe Kiribatiga seotud huvirühma esindajateks (huvirühmad määratakse loosiga),
kes osalevad 2021. a toimuval COP26-l (ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 26.
konverents).

Teie ülesanne on koostada oma huvirühma fookusest lähtuv pöördumine konverentsil
osalejate poole, mille eesmärk on selgitada kliimamuutuste ja merevee taseme tõusu
puudutavate probleemide tõsidust ning vajadust võtta vastu otsuseid kliimamuutuste
pidurdamiseks.

Temaatilise pöördumise koostamiseks võite kasutada filmist “Anote laev” saadud teadmisi,
internetti ja sellele töölehele lisatud taustatekste/-videoid.

Pöördumise koostamiseks on aega 30 minutit. Selle sisu peaks koosnema kolmest
põhiosast:

− põhiprobleemi(de) kirjeldus
− argumendid: miks on vaja kohest tegutsemist
− nõudmised COP26-l osalevate riikide juhtidele.

Valige endi seast pöördumise ettekandja(d). Igal rühmal on ettekandeks aega 2 minutit.

TEEMA 6: KLIIMAÕIGLUS

Teie roll (huvirühm): Kohalikud keskkonnaõiguste aktivistid
Taustainfo:

"Need asjad ei toimu mitte millegi sellise pärast, mida meie oleme teinud. Need toimuvad
seetõttu, et suured saastajad pumpavad jätkuvalt kahjulikke gaase meie atmosfääri.
Sellest tulenevate probleemide lahendamiseks peame meie pankadelt intressidega raha
laenama ja paluma, et suured saastajad annaksid meile toetusi, et saaksime nende
muutustega kohaneda.”

(Dr. Hussein Hassan, Maldiivide keskkonnaminister)

Kiribati, kes vastutab vaid 0,6% kogu maailma kasvuhoonegaaside heitkoguste eest, on
avalikult palunud tõhustada saastavate heitkoguste vähendamisele suunatud meetmeid ja
algatusi. Vaikse ookeani saareriigi Kiribati kunagine president Anote Tong oli häälekas
kliimaaktivist juba enne COP 21. Tongi järeltulija Taneti Maamau ei suutnud COP 25-l Tongi
tasemele jõuda ja Kiribati aktiivsus kliimamuutustega võitlemisel on tema ametiajal
raugenud (Ray, 2019). Nagu teisteski endistes kolooniates, on kolonialismi pärand
vähendanud rahvusvaheliste meetmete mõju ja Kiribati tegelikku kohanemisvõimet
kliimamuutustega. Kiribati avalikkus usub, et arengu eest peab vastutama riigi valitsus,
valitsuses omakorda eeldavad nii mõnedki, et seda tuleb teha rahvusvahelisel tasandil.
(Donner & Webber, 2014). Näiteks Kiritimatil on selja taga kurb ajalugu Briti kolooniana ja



tuumarelvade katsepolügoonina. Saar saavutas Suurbritanniast iseseisvuse alles 12. juulil
1979, kui loodi Kiribati Vabariik, mis koosneb sealse ekvatoriaalse piirkonna 33 saarest.
(Alexis-Martin jt, 2019)

Sarnase ajalooga on ka Kili saar, mis on üks Marshalli saartest. 600–800 selle saare praegust
elanikku põlvnevad 1948. aastal sinna ümber asustatud teise Marshalli saare, Rongeriku
atolli asukatest. Rongeriku atollil elasid nad aastatel 1946–1948. Varem olid nad elanud oma
kodusaarel Bikini atollil, kuid USA valitsus asustas nad 1946. a ümber lubadusega, et nad
saavad mõne aasta pärast koju naasta. Aastatel 1946–1958 lõhkas või katsetas USA sõjavägi
Bikini atollil 23 tuumapommi. Bikini elanikke ei lastud kunagi kodusaarele tagasi. Nüüd
elavad Bikini atolli endised elanikud USA sõjaväe katsetuste tõttu juba kolmandas elukohas.
Samuti kannatavad paljud bikiniinlased vähi, eriti kilpnäärmevähi all. Seega on neil inimestel
nende kodusaartel läbi viidud sõjaliste katsetuste tõttu ebaproportsionaalselt suurenenud
vajadus arstiabi järele. Siin avalduvad keskkonnaõiguse probleemid juba praegu. (Gerhardt,
2020: 76)

USA sõjavägi ei ole neid saari kasutanud mitte ainult tuumakatsetusteks, vaid tegutseb seal
tänapäevani. Vastutasuks saarte kasutamise eest USA sõjaväe poolt antakse Marshalli
saartele, aga ka Põhja-Mariaanide saarte ühendusele ning Mikroneesia ja Palau liitriikidele
teatavad õigused, mis esmakordselt ratifitseeriti 1947. aastal ja uuendati Marshalli saarte
jaoks 2003. aastal 20 aastaks. Näiteks on Marshalli saarte elanikel õigus elada ja töötada
USA-s. COFA (Compact of Free Association) annab neile juurdepääsu tervishoiuteenustele
ka USA-s, kuigi 2009. aastal on Hawaii kuberner Lingle üritanud seda juurdepääsu piirata.
COFA aegub 2023. aastal. (Gerhardt, 2020: 76)

USA sõjavägi hõivab jätkuvalt maa-alasid Marshalli saartel, Põhja-Mariaanide saartel (eriti
Guamil), Mikroneesia Liiduriikides, samuti Vaikse ookeani lõunaosas asuvas Ameerika
Samoas. USA-l on õigus viia vägesid ka Palausse, kuid seal ei paikne praegu ühtegi väeosa.
Maade hõivamine USA sõjaväe poolt tähendab, et elanikel on maade kasutusõigused
piiratud, neile jääb vähem maad põllumajanduseks ning nende iseseisev ja jätkusuutlik
põllumajandus ja kalapüük on takistatud, näiteks on piiratud juurdepääs laguunidele. Seega
on kohalikud elanikud hakanud rohkem sõltuma palgatööst ja toidu sisseveost. Vaikse
ookeani saarte iseseisev toiduvarustus on häiritud. Seda põhjustavad mitmesugused tegurid,
näiteks koloniseerimine, sõjaväebaasid ja turism. Kliimamuutused ja merepinna tõus aitavad
toidupuudusele veelgi kaasa. (Gerhardt, 2020: 76–77)
"Kohanemisprogramm on kõigest pikk, kole ja õõnes loosung," tõdes Simon Donner,
Vancouveri Briti Columbia ülikooli geograafiaprofessor. "Arusaam, et väline organisatsioon
võib lihtsalt tulla raha, ekspertteadmiste ja ideedega ning ilma konteksti tundmata
tegutsema hakata, on naiivne. Vaja on järjepidevat pikaajalist rahastamist - seda tüüpi
probleeme on ühekordse arenguabiga võimatu lahendada" (Ives, 2016)
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