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Hanna Gerta Alamets (edaspidi HGA): 

Keskkonnafilosoofiat üldiselt võib käsitleda 

kui sellist keskkonnateemaliste ideede ja 

muuhulgas ka küsimuste kogumit. Mis teie 

arvates on selle temaatika positsioon meie 

ühiskonnas praegusel hetkel ja kuidas 

inimesed üldse teie arvates oma suhet 

loodusega mõtestavad, kui üldse?  

Margus Vihalem (edaspidi MV): Mulle 

tundub, et see teema on äärmiselt aktuaalne, aga 

võib-olla siin  selle aktuaalsuse puhul ma 

eristaks kahte tasandit. Üks tasand on see, kui 

me räägime, et keskkonnateemad on aktuaalsed, 

siis see tähendab tegelikult ju seda, et me oleme 

teatud lävepakul, kus me peame tegema väga 

olulisi ja tõsiseid valikuid. Võib-olla pole me 

täielikult ühiskonnana ja ka globaalselt seda 

aktuaalsust veel enda jaoks teadvustanud. Ma 

arvan, et siin on see aktuaalsus mõistetav kahes 

mõttes. Mis puutub meie suhtesse loodusega, 

siis mul siin väga ühest ja selget vastust ei ole. 

Mulle tundub, et see on – nagu ühiskonnas 

paljude teiste teemadega – jaotunud väga 

ebaühtlaselt. On inimesi, kes on võtnud selle 

oma südameasjaks; kes on näinud, et me sellisel 

viisil, sellise majandusmudeliga, sellise 

suhtumisega loodusesse enam ei jätkata ei saa. 

On palju inimesi kahjuks veel, kes ei ole seda 

teemat ja teema tähendust ja tähtsust piisavalt 

teadvustanud. Nii et meil on veel väga palju 

tööd teha. Õnneks need muutused globaalsel 

tasandil ka on selgelt nähtavad, vähemalt 

teadlikkuse tõusu näol. Ma loodan, et globaalne 

teadvustamine ja lokaalne või meie 

ühiskonnasisene teadvustamine käivad siin 

edaspidi käsikäes ja annab lisahoo teema 

aktuaalsuse teadvustamisele.  

Ulrike Plath (edaspidi UP): Mina jätkaksin 

mõttega, et ei ole iialgi võimalik, et kõik 

inimesed arvavad, mõtlevad, räägivad ühest 

teemast samamoodi. On täiesti normaalne, 

esiteks, et inimeste hoiak on erinev ja igasugune 

aktivism, milline iganes, põhjustab siis 

vastuaktivismi ja vastureaktsioone. Sellega 

tuleb lihtsalt arvestada. See on läbi ajaloo täiesti 

normaalne fenomen, kui me räägime 

inimkultuurist või inimkultuuridest. Pigem ma 

arvan, et on oluline, kui see keskkonnateema 

oleks võimalikult lai: erinevate rühmade, 

poliitiliste parteide ja muude mõttesuundade 

sees. See kindlustab, meie ühise 
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edasimõtlemise. See ei tähenda, et me peame 

ühiselt sama asja mõtlema, aga me ühiselt 

mõtleme asjast, ehkki erinevatest 

vaatepunktidest, sest ma arvan just selles peitub 

tema jõud, kui me ühiselt paneme mõtted kokku. 

Igaüks panustab täpselt nii palju ja täpselt selle 

nurga alt, mis talle vajalik on. Seetõttu ma ka 

arvan, et kindlasti vaidleks vastu praegu väitele, 

et keskkonnafilosoofia on 

keskkonnatemaatiliste ideede kogumik. Siin 

keskkonnahumanitaarias, kui seda laiemalt 

võtta, on hästi palju erinevaid alasid, kes on 

tegelenud selle teemaga ja koguvad teatud 

teemad endale. Nii palju, kui on olemas 

keskkonnafilosoofiat, on olemas ka keskkonna-

antropoloogia, keskkonnaajalugu ja ökokriitika 

– kõiksugused erinevad teemad. Ja loomulikult 

ka mitte ainult meie humanitaarias, vaid 

väljaspool humanitaariat samuti on inimesi, kes 

kaasa mõtlevad. Näeksin pigem probleemi või 

väljakutset selles, kuidas need väga erinevad 

viisid, kuidas mõelda keskkonnast, kokku tuua 

ja koos edasi mõelda. Hoolimata erinevustest, 

kuidas ei mõelda, mis tähendab olla inimene 21. 

sajandil. Mis me siis tegelikult peaksime tegema 

praegu? Kuidas seda mõtet arendada?  

 

HGA: Kas inimestel on üldse mingisugune 

kohustus keskkonnaprobleemide või 

sealhulgas ka näiteks kliimamuutuse eest 

vastutada? Kas see peaks olema mingisugune 

ühine vastutus? Näiteks võib tuua, et Rootsist 

pärit teismeline, väga tuntud 

keskkonnaaktivist Greta Thunberg, on 

korduvalt viidanud sellele, et näiteks 

praegused teismelised ei ole isegi nii vanad, et 

enda eest seista või et neid kuidagi oleks üldse 

võimalik süüdistada kõige suuremates 

keskkonnaprobleemides. Ometi on väga suur 

osa neist hakanud väga häälekalt nende 

probleemidega tegelema ja tunnevad seda 

vastutust just enda õlul. Mida te sellest arvate?  

UP: Mina ütleks, et süüdistamine alati on väga 

loomulik reaktsioon. Jälle, kui me vaatame 

ajaloost (räägin siin ajaloolasena, siin ei ole 

midagi parata, ma koguaeg vaatan ajalukku ka), 

siis süüdistamisel on selline halb ja inimesed 

lähevad kinni ja tegelikult  mõte enam edasi ei 

arene. Süüdistamine on võimas; ta on 

poliitiliselt võimas viis, kuidas ennast 

väljendada, aga ta ei aita kaasa, et mõtted 

areneksid koos edasi. Ma ei soovitaks väga 

süüdistamise teed minna. Samas on ilmselge, et 

vastutus inimkonnas on ebavõrdselt jaotatud. 

On loomulikult inimesed, kes ilmselgelt 

vastutavad olukorra eest, mille sees me praegu 

elame, rohkem kui teised. Siin tulevad mängu 

kõik keskkonnaõigused. Vaesed hõimud, kes 

elavad näiteks Lõuna-Ameerikas kusagil 

vihmametsades (äkki viimased, kes seal nüüd 
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elavad); äkki nemad ei vastuta nii totaalselt selle 

probleemi eest kui inimesed nagu meie siin, 

kelle elu on suhteliselt mugav olnud viimastel 

aastakümnetel; kes on palju rohkem tarbinud ja 

palju rohkem kaasa aidanud, et probleem on 

selline nagu ta on. Ühelt poolt saab öelda, et 

inimesed mõtlevate indiviididena peaksid kõik 

vastutama ja kõik tegelikult vastutavadki oma 

käitumisega. Siiski, mina ütleks, et see vastutus 

on väga ebavõrdselt jaotatud. Vastutavad 

rohkem vanemad inimesed kui lapsed. 

Vastutavad pigem rikkamad inimesed kui 

vaesemad. Ühesõnaga see on hästi keeruline 

probleem.  

MV: Ma siis võib-olla omalt poolt lihtsalt 

natuke täiendan, mis puutub esimesse 

küsimusse, kas inimesel üldse on kohustus 

keskkonnaprobleemide sealhulgas 

kliimamuutuse eest vastutada, siis siin ilmselt 

võiks tuua esile kaks võimalikku vastust. Kui 

me lähtuksime seisukohast, et inimene ei ole 

kliimamuutuste põhjustaja, nagu siiamaani me 

kuuleme teatud eitajaid väitmas, siis ilmselt 

võiks öelda, et inimesel kui liigil ei ole 

kohustust keskkonnaprobleemide eest 

vastutada. Samas vastutus ju tegelikult ikkagi 

tähendab seda, et vastutavad need, kes midagi 

teevad. Arvestades seda, kui suur on inimkonna 

mõju planeedi ökosüsteemile ja 

ökosüsteemidele, siis vist siin ei ole kahtlust, et 

inimene on põhivastutaja nende 

keskkonnaprobleemide tekke ja süvenemise 

eest ja sealhulgas ka kliimamuutuste eest. Üha 

enam on neid, kes arvavad teaduspõhises 

plaanis, et inimene on nende kliimamuutuste 

eest suuresti vastutav. Mis puutub Greta 

Thunbergi rolli, siis ma arvan, et see on mingis 

mõttes äärmiselt oluline. Tal on omamoodi 

ärataja roll, kes võib-olla sümboliseerib siis ka 

uue põlvkonna teistmoodi mõtlemist. Jah, olen 

Ulrikega nõus, et me peaksime vaatama, kes 

vastutab ja kui palju. Me ei saa kõiki süüdistada 

kõiges ja süüdistamine loomulikult ei ole siin 

lahendus, sest me peame otsima pigem 

lahendusi kui süüdlasi. Sellega on tegelikult 

väga kiire. See, mis praegu toimub, kuidas uus 

põlvkond, noor teismeliste põlvkond, on võtnud 

need probleemid enda südamesse, enda omaks, 

ma arvan, et sellel on väga suur jõud, mida me 

peame kindlasti toetama, sest sellest võib tulla 

midagi olulist: suured muutused, mis aitavad 

meil seda takistada, mis praeguse 

majandussüsteemi poolt põhjustatuna maailma 

ökosüsteeme kahjustab ja hävitab. Ma arvan, et 

me peame neid initsiatiive toetama ja 

loomulikult vanemad põlvkonnad võiksid 

pigem noorema põlvkonna energia valguses 

kaasa mõelda, kaasa tegutseda, mitte loopida 

kaikaid kodaratesse või isegi alavääristada või 

stigmatiseerida, et noored on võtnud selle 

endale südameasjaks. 
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UP: Ma arvan, hoolimata sellest, et ma pole 

antropoloog, aga nii palju ma erinevatest 

inimeste kultuuridest erinevatel ajastutel tean, 

siis inimesed tunnevad, et nad vastutavad kõige 

selle eest, mis nende ümber toimub. See on 

inimkultuuride põhijoon. Kasvõi tõesti läbi 

ohverduste aidata kaasa, et päike jälle tõuseks ja 

vihm tuleks ja maa viljakus säiliks ja kütitavaid 

loomi oleks piisavalt palju. Hästi palju kultuure 

teeb aktiivselt kaasa. Inimene ikka oma 

käitumise kaudu püüab säilitada (erinevates 

kultuurides) keskkonda, milles ta elab. Ma 

arvan, et selline käitumine on paljude 

inimkultuuride alusjoon: tunda vastutust ja 

mõelda ka, et kui meie inimestena midagi ei tee, 

siis läheb asi käest ära. Ühesõnaga see on natuke 

teine mõtlemine. Inimesed on juba liiga palju 

teinud ja ei mõtle, et hõimukultuurid on 

ennetavaid riituseid teinud, et hoida tasakaalu. 

Seda, et inimene tunneb vastutust looduse eest, 

on üsna vana probleem: filosoofiline probleem 

erinevates kultuurides.  

MV: Ma täiendaksin, et minu mõte hakkas 

jooksma suunas, et mis on 

keskkonnaprobleemide põhjused, mida on 

loomulikult palju. Üldisem põhjus, mida ma 

näen ja mis mulle tundub on seostatav Ulrike 

öelduga, on see, kui traditsioonilised kultuurid 

olid oma ümbritseva looduskeskkonnaga 

vahetus ja teineteist mõistvas, respekteerivas ja 

väärtustavas suhtes, siis meie tsivilisatsioon, 

kultuur ja majandusmudel on suuresti olnud 

selline üleolev looduse suhtes ja loodust teise 

metsiku, alaväärtustava suhtumisega või 

hoiakuga vaatlev. Kõige võiks kokku võtta 

terminiga „võõrandumine“. Kaasaegne 

ühiskond on looduskeskkonnast võõrandunud ja 

seetõttu ei osata ka seda väärtustada. Me ei tea, 

mis looduses toimub ega kuidas sealsed 

süsteemid toimivad. Inimesed on niivõrd kaugel 

loodusest oma linnastunud elustiiliga. Tihti ei 

hoolita, sest nad ei mõista neid protsesse 

sügavamalt.  

UP: Ütleksin, et võõrandumine on üks, kuid 

teine asi, mis on ka suur probleem, on 

dihhotoomne mõtlemine. Ühel pool on ilus, 

puhas loodus ja teisel pool on inimkultuur. 

Kaitseme seda puhast loodust, mis on seal, kus 

inimene ei ole. Just keskkonnaaktivsimis on 

viimasel ajal hästi palju räägitud, kuidas võiks 

lõppeda looduse ekspluateerimine, et hoida 

puhast loodust. Seda puhtust veel tegelikult on. 

Kui vaadata ringi, ei leidu kuigi palju kohti, kust 

inimkäsi ega inimjalg ei ole üle läinud. Enamus 

leitavatest looduskohtadest maailmas on ikkagi 

inimkultuurist mõjutatud ja vormitud ühel või 

teisel viisil. Samas on vale öelda, et kohti, kus 

inimene on käinud, on lootusetu päästa. Pigem 

mõistame, et keskkond, milles elame, ongi meie 

loodus ja peame käituma sellega võimalikult 
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hästi, sest meil on vastutus selle ees. Selle 

asemel, et hoida veel puhtana seda, mis on veel 

puhas, või reostada veel rohkem seda, mis on 

juba hukka läinud, peaks hoidma keskteed, kus 

vastutus on hästi suur: see on see koht, mille eest 

me vastutame.  

 

HGA: Kas sellise dihhotoomia seljatamise 

jaoks ei võiks oluline olla ka näiteks 

keskkonnaesteetika, mis tegeleb väga laias 

laastus just keskkonna teadvustamisega, kus 

inimene tajub keskkonda kui midagi, mis teda 

ümbritseb, aga samas teda kuidagi ka läbistab? 

MV: Ma arvan, et see on väga hea mõte, sest 

keskkonna väärtustamine saab toimuda ikkagi 

minu arvates läbi teatava vahetu tajuprotsessi. 

Me elame huvitaval ajastul, kuna meil on 

olemas võimalused seda tajuprotsessi kuidagi 

inimesele vahetuks ja mõistetavaks teha 

erinevate meediumite kaudu: loodusfilmid, 

loodusfotograafia. Need on võimalused, mis 

aitavad inimesele looduse ilu lähemale tuua ja 

tajutavaks teha. Sellega me mõjutame või 

avaldame mõju inimese tajusüsteemile nii, et ta 

hakkab paremini mõistma, millised protsessid 

looduses toimuvad, millised olendid looduses 

toimetavad, millised on nende omavahelised 

suhted. Esteetiline aspekt on äärmiselt oluline, 

kui me tahame, et inimene rohkem loodust 

väärtustaks.  

UP: Mina näen küll, et siin on veidi 

problemaatiline aspekt ka sees, mis läheb natuke 

rahvusparkide rajamise alla. Ühelt poolt on need 

väga arusaadavad arengud olnud, et kaardistada 

ühe maa kõige ilusamad kohad. See, mis on ilus, 

on muidugi kokkuleppeline aspekt ja maitse 

küsimus. Aga ilusate kohtade hoidmise taga on 

mõnikord sellised protsessid, mis ei tundu eriti 

õiglased olevad. Näiteks teatud rahvusparkides 

ei ole enam inimestel lubatud käia, elada. 

Hõimudel ei ole enam võimalik elada nii nagu 

nad harjunud on – loodusega koos. Kui inimesi 

looduse süsteemist välja peksta, siis võib ka 

loodus ise muutuda. Ei ole alati nii, et inimene 

looduses käitub alati laastavalt ja halvasti, vaid 

üsnagi palju on poollooduslikke süsteeme, kus 

inimest on vaja: puisniidud, näiteks nõmmed 

Saksamaal või must muld Amsoonia vöös. Seal 

teeb inimene ka tihti palju head ja kus inimene 

koos loodusega suudab olla pikaajaliselt hea 

tegur, seal on ka looduslik mitmekülgsus palju 

suurem. Ma usun, et mitte ainult hoida looduse 

ilu ainult puhta ja esteetilisena, mida saame 

pildina, postkaardina ja turismis kuidagiviisi ära 

müüa ja reklaamida. Ikka mõelda inimesest 

koos loodusega. Selle koha pealt oleks võib-olla 

täiesti teist esteetikat vaja. Olen 
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üleestetiseerimise vastu. Ma näen, et siin on 

teatud oht.  

MV: Mina samuti üleestetiseerimist ei poolda, 

aga mis mulle tundub oluline, on et näeksime 

looduse ilu mitte ainult inimese seisukohast, 

vaid looduse seisukohast. Loomulikult on ilu 

inimlik mõiste ja kontseptsioon, aga ma arvan, 

mis aitaks paremini loodust inimeste jaoks 

mõistetavaks ja lähedasemaks teha on, kui 

saaksime mõelda suunas, et loodus kõigis oma 

protsessides on ilus. Me ei väärtusta ainult 

rahvusparke või postkaardivaateid, vaid me 

mõistaksime, et looduse ilu tähendabki, kuidas 

loodus toimub ilma inimese korraldavad 

sekkumiseta. Kui seda mõista, laseme loodusel 

olla nii nagu loodus on ja ei hakka loodust 

muutma ümber inimese ilule vastavaks, mingiks 

keskkonnaks.  

UP: Siiski on loodus puhas oma reeglite ja 

iluga, kuhu inimene ei peaks sekkuma. Loodus, 

kus inimene on juba sees, on teine asi. Ma väga 

apelleeriks sellele, et mõelda loodusest ja 

keskkonnast koos inimesega. See on 

ühiskondlik ja looduslik komplekt, kust me 

inimest looduse mõistest välja võtta ei saa.  

MV: Ma ei mõtlegi, et me peaksime inimest 

välja mõtlema, aga paratamatult on 

looduskeskkonna osad, kus inimene ei saa 

aktiivselt kohal olla. Üheks näiteks on 

väikesaared, kus rändlinnud liiguvad ja nii 

edasi. Ma ei arva, et peaksime inimese 

keskkonnas välja tõrjuma, vaid pigem me 

peaksime loodusele andma teatud eelisõiguse 

ise toimetada. Inimene ise peaks hoidma end 

tagasi ja respekti looduse vastu kaudu sekkuma 

sinna, kuhu vaja ja siiski toimetama võimalikult 

tagasihoidlikult. Pidasin pigem seda silmas.  

 

HGA: Mulle tundub, et siia vahele väga 

intrigeeriv küsida, et kui rääkida nendest 

lahendustest, mida te mõlemad olete maininud 

(midagi, mida peaks leidma ja kindlasti ellu 

viima), siis kas peaksime lähenema kuidagi 

antropotsentristlikult ja mõtlema, et 

viiekümne-saja aasta pärast peaks inimesel 

planeedil Maa olema hea elada ja on mingid 

asjad, mida me kuidagi väärtuslikumaks 

peame või siis peaksime hoopis lähenema 

kuidagi ökotsentristlikumalt ja keskenduma 

näiteks liigirikkusele kui sisemisele 

väärtusele? 

UP: Mina vastaksin natukene nagu poliitik ja 

arvan, et kui tahta maha müüa oma mõtet (tark 

inimene on mulle kunagi nii öelnud), siis püüda 

teha nii, et teised arvavad, et see on nende mõte, 

justkui nad ise oleksid selle välja mõelnud. 

Ühesõnaga, ei vastanduks sellele mõttele, kui 

inimesed saaksid aru, et nad liigina, inimestena, 
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perekonnana elaksid hästi, peavad nad vaatama 

loodust. Siin ei ole teist teed. See kõik on selle 

jaoks, et neil oleks inimesteena tore, kuid selleks 

on vaja mõelda ka teiste asjade peale. Tuleks 

mõelda näiteks selle peale, et nende lapselapsed 

näevad ka veel elavat elevanti ja teavad, et tiiger 

ja mesilased on olemas. Ma ei vastanduks, ma 

pigem arvan, et kui tahta võimsat poliitilist 

liikumist, siis võimalikult paljude erinevate 

maailmavaadete all peab olema konsensus, et 

„selle me teeme nüüd ära“, sest see kuulub ka 

meie agenda alla.  

MV: Ma arvan samuti, et teatava tasakaalu kahe 

vaate puhul peab leidma. Me ei saa inimesi 

tõrjuda välja või looduse äärealadele. Me elame 

mingis mõttes sellises sümbioosis loodusega, nii 

hästi või halvasti kui see praegu õnnestub. Mulle 

aga tundub, et paratamatult, kui me tahame ka 

looduses nende Ulrike poolt mainitud liikide 

eksisteerimist, ja mitte ainult inimese jaoks, vaid 

ka iseenesest, siis looduse sisemise liigirikkuse 

väärtustamine, kas siis ökotsentristlikult või 

kuidagi muud moodi, on vajalik. See tundub 

mulle paratamatu, sest iga liigi kadu on väike 

või isegi suur katastroof looduse toimimises. 

Teame, et iga liigi kadu võib vallandada mingi 

ahelreaktsiooni, mis omakorda viib teiste liikide 

kadumisele. Siinkohal peab üsna tõsiselt läbi 

mõtestama oma tegevuse ja tasakaalu selle 

vahel, kuidas me maakeral kõige arvukama ja ka 

tugevaima ökoloogilise jalajäljega liigina 

arvestame ka teiste liikidega, et neil oleks 

võimalik samuti maakeral tegutseda.  

UP: Ma siiski arvan, et kui saaks rakendada 

inimlikku egoismi selleks, et teha head 

keskkonnale või teistele liikidele, see oleks 

omakorda väga hea, sest selle taga on tohutu 

jõud. Ma olen skeptik ja realist, sest tegelikult 

need miljardid inimesed, kes siin elavad, ei 

hakka ära unustama oma inimlikku egoismi ja 

vaatama ainult mesilasi ning nende eest 

võitlema. Mulle ei tundu vastupidine kuidagi 

realistlik. Kui suuta kuidagi seda tohutut jõudu 

ja egoistlikku jõudu, mis meil kõikidel on, 

rakendada selle jaoks, et hoida maakera ja meid 

ümbritsevat keskkonda, siis oleks väga vinge. 

Kui me näeme Gretat ja teisi teismelisi ja 

üleüldse kõiki aktivismi vorme meie ümber, siis 

jõudu on nii, et vähe pole. 

 

HGA: Kui minna egoistliku inimese ja 

inimese enda väärtustest natuke kaugemale, 

siis võib rääkida sellest, et märkimisväärne osa 

keskkonnafilosoofiast ja -eetikast tegeleb üldse 

loomade õigustega. Millal üldse hakati 

rääkima loomade õigustest, nende eetilisest 

positsioonist? Kuidas selle kujunemine üldse 

toimus?  
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UP: Erinevad inimkultuurid andsid loomadele 

teatud agentsuse ja hinge. Seda on leida hästi 

palju, sest siin on väga ürgsed juured. Kui aga 

Lääne-Euroopas praegu vaadata, kuidas see on 

arenenud, siis võib öelda, et see loomade õigus 

suure ühiskondliku teemana tõusis alles 19. 

sajandil. Selle sajandi kahekümnendatel loodi 

esimesed loomakaitseseltsid Inglismaal. Sealt 

edasi veel Saksamaal, Venemaal ning siis 

plahvatas globaalseks liikumiseks. See 

omakorda läks lahku erineval viisil erinevate 

allseltside näol. Enne seda, kui seltsid rajati, oli 

loomulikult filosoofias need teemad läbi 

mõeldud. Baltimaades näiteks mõeldi sellele 

juba 18. sajandil. Meie austatud August 

Wilhelm Hupel ametlikult käsitles teemat, kas 

loomadel on hing või kas see hing on ainult 

inimestele omane ning mis see tähendab kui 

loomadel on hing. Siin tulevad juba 

filosoofilised teemad. Kui aga nüüd vaadata 

seltsiliikumist, võib öelda, et Venemaa 

kontekstist rajati esimene loomakaitse selts 

mitte Peterburis või Moskvas, vaid Riias kuskil 

1859. aastal. Nagu alati öeldi, kaitsesid 

esimesed loomakaitseseltsid pigem 

antropotsentristlike huve. Inimesed ikka tahtsid, 

et liha, mida nad söövad oleks tervelt loomaliha 

ja et looma tapmine oleks hügieeniline. Kõik 

see, mis toimus tapamajade ümber, oli 

aktuaalne. Inimesed tahtsid, et looma transport 

oleks hea ja hästi korraldatud. Nimetasid nad 

end küll loomakaitse seltsiks, aga tegelesid 

inimeste huvidega ja kaitsesid neid. Riia oli üks 

eesrindlikumaid linnu Vene Impeeriumi raames 

ja seal paar aastat hiljem (1870ndatel) tõusis 

esile daamide selts – Daamide Loomade Asüüli 

Komitee, mis oli algul meeste poolt rajatud 

loomaseltsi väike allharu. Daamid seal ütlesid, 

et neil on asjale teine lähenemine. Nemad olid 

liha söömise vastu ning pooldasid pigem 

vegetaarlust. Nad rajasid Euroopa ühe esimese 

loomaasutuse, kuhu haigeid loomi viidi ja raviti 

ja kus olid loomaarstid. Nad hoidsid silma peal 

loomadel, kes kasvasid linnaruumis ja olid 

järjest rohkem väga-väga halvas olukorras – 

kõik veohobused, hulkuvad koerad ja kassid ja 

kõiksugused loomad linnaruumis üleüldse. 

Mida rohkem inimesi oli linnaruumis, seda 

rohkem tuli sinna ka loomi. Nii läks probleem 

suuremaks haiguste leviku näol. Need naised 

olid järjest rohkem teisel positsioonil: nad olid 

need, kes võimsasti arendasid edasi seda, et 

loomakaitse ei peaks kaitsma ainult inimeste 

huve, vaid loomakaitse peab olema koht, kus 

kaitstakse loomaeetikat või loomade enda 

huvisid saada ravituks ja toidetuks. Loomi taheti 

käsitleda partneritena. Naised olid jahi vastu, 

sulgede ja loomanahkade kandmise vastu. Nad 

tegid moes kõiksugu huvitavaid asju. Kõik see 

viis selleni, et nad lõid lahku meeste loodud 

loomakaitse seltsist ja olid täiesti omaette selts. 

Huvitaval viisil läks Riias nii, et just need 
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daamid oma loomaeetika mõtlemisega osutusid 

võidukamaks, kui meeste poolt rajatud 

loomaselts oli. Originaalne loomaselts suri välja 

ning naised võtsid üle. Tegelikult kuni 

1930ndateni oligi Riias ainult naiskomitee, 

mille sees oli aga palju mehi (üle poole), kes olid 

liitunud algsest seltsist. See on tüüpiline või 

huvitav areng, kuidas liikumisest, kus algselt 

kaitsti inimesi, kasvas välja radikaalsem selts, 

mis kasvas inimestest kaugemal, vaadates 

loodust, loomi ja nõuab hoopis teisi asju. Siiski 

üks poleks olnud võimalik ilma teiseta. Üldse 

see mõte peaks olema, et inimene pole ainus 

elusolend, keda tuleb kaitsta. Ükskõik, kuidas 

seda ka ei kaitstaks, on vaja üldse selle mõtteni 

jõuda ja siis alles vaadata, milline mõte on kõige 

tähtsam ja jääb alles.  

MV: Sellele põhjalikule ülevaatele lisaksin ma 

juurde väikese filosoofilise aspekti. Me vaatame 

loomade õiguste küsimust väga pika 

evolutsiooni ja ideede ajaloo kontekstis. Me 

võime vaadata antiikaega ja kuidas seal loomi 

käsitleti, keskaega, meile lähem kristlik arusaam 

loomade ja inimeste vahekorrast, nende 

erinevustes. Asjakohasem ja meile lähem on 

uusaegne kontekst, kuna loeme ka uusaegseid 

olulisi filosoofe, mõtlejaid, siis tihti näeme, et 

omamoodi binaarne mõtlemine, kuidas inimene 

on igati olulisem olend, täiuslikum, kui teised 

liigid, on paratamatult domineerinud. Loomadel 

on olnud võimatu kaasa rääkida hääle 

puudumise ja hääletuse tõttu. Nad pole saanud 

ennast kaitsta ja enda eest rääkida. Mulle 

tundub, mida Ulrike mainis erinevate ühingute 

osas, mis loomade õiguste eest võitlevad, on 

oluline etapp loomaõiguste tunnustamise 

arengus. Lisaksin juurde ühe variandi, mis ka 

näitab inimese omamoodi enesekeskset 

suhtumist ja oma kultuurikeskset lähenemist. 

Nimelt Eurooopa koloniaalajalugu on olukord, 

kus on näha, kui palju teiste kultuuridesse ja 

ühiskonnavormidesse on suhtutud väga 

üleolevalt. Näha on sarnasusi loomade ja teistest 

kultuuridest inimeste  vahel. Neid tihti käsitleti 

kui loomi. Uusaegse domineeriva mõtlemise 

seisukohast olid nad alaväärsed, kellel puudus 

mõistus, hing ja muud sarnased olulised 

aspektid, mida valgel domineerival kultuuril ja 

inimtüübil selle loogika kohaselt on. Ajalugu 

näitab väga selgelt, et inimene ei ole mõtestanud 

end piisavalt teisi liike arvestavalt ja 

respekteerivalt. Selle asemel on aga iseendale 

omistatud tähendused, mis on aidanud tal ennast 

näha palju tähtsama ja olulisemana kui teisi 

liike.  

UP: Tooks siia veel ühe tsitaadi loomakaitse 

liikumisest ja naiskomitee tegevusest. Nemad 

põhjendasid oma teguviise öeldes, et kui 18. 

sajand oli aeg, kus kõige radikaalsem samm 

filosoofias, poliitikas oli vabastada inimesi 
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teiste inimeste alt (talupoegade vabastamise 

liikumised), siis 19. sajandi ülesanne poliitikas 

ja filosoofias oleks vabastada loomi inimeste alt. 

See on ühine arengujoon, millel me liigume. 

Järjest rohkem vabadusi anda enda ümber ja 

automaatselt ja selle läbi rohkem vastutust võtta. 

Mõte on ilus ja näitab hästi palju, aga kui me 

praegu vaatame enda ümber, siis me näeme 

tegelikult poolorjuse tagasitulekut. Inimareng 

kahjuks nii ühemõtteline ei ole. Alati on olemas 

taandarenguid. Eks meil on tänapäeval 

probleeme nii inimeste vabaduse kui ka 

loomade vabadusega.  

 

HGA: Ma tooks omalt poolt välja veel ühe 

märksõna – ökofeminism – mis ühe 

keskkonnafilosoofia valdkonnana ka üritab 

näha ja tuua välja seoseid erinevate gruppide 

represseerimise vahel. Kui me nüüd püüame 

loomade õigusi keskkonnakontekstis laiemalt 

vaadelda, siis kas teie arvates on see üldse 

kuidagi tehtav? Liha- ja karusnahatööstusi 

piirates tabaksime me justkui kaks kärbest ühe 

hoobiga ehk ühest küljest saaksime me 

vähendada näiteks metaanisaaset, veetarbimist 

ja teisest küljest vähendada ka loomade 

ekspluateerimist, näiteks koduloomade ja 

loomtestimiste puhul ei ole see asi nii lihtne. 

Tundub, et kahel viimasel on inimese jaoks 

hoopis mingisugune suurem või hoopis 

teistsugune väärtus, või ma eksin? 

MV: Siin on nüüd mitu probleemi koos. Ühelt 

poolt on nad seotud, teiselt poolt saab neid ka 

eraldi käsitleda. Esiteks ma võtaks loomade 

õigused keskkonnaprobleemide kontekstis. 

Tõepoolest, me oleme liikumas sinnapoole, et 

me näeme loomade õigusi seotuna 

keskkonnaprobleemide lahendamisega. Siin on 

ilmselt jällegi vaja sellist olulist mõtteviisi 

muutust. Kui senine valdav või domineeriv 

mudel on käsitlenud looma mingis mõttes 

toiduainetööstuse osana, siis me peaksime, juhul 

kui meil õnnestub mõelda, et loomal on ka 

teatud agentsus, väärikus, õigused, ühelt poolt 

muutma suhtumist loomadesse ja teiselt poolt 

on võimalik, et suhtumise muutmise kaudu me 

saaksime piirata tööstust, mis põhineb loomade 

masinlikul ekspluateerimisel. Selle kaudu 

väheneks metaani ja muude kahjulike ainete 

emissioon. Ma näen, et need on omavahel 

seotud.  

UP: Mina ütleks selle kohta, et toiduküsimus on 

üks kõige rohkem ideologiseerituid alasid. Siin 

on väga kiiresti ja valusasti võimalik minna 

raksu üksteisega. See on hästi keeruline teema, 

kuna inimesed defineerivad iseennast nii 

totaalselt selle läbi, mida nad söövad, seega see 

on delikaatne küsimus. Ma hoiduksin sellest, et 

teha selgeid eeskirju, mida süüa, kuidas süüa. 
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Mina isiklikult seda ei teeks, aga on ilmselge, 

kui me vaatame seda meie inimkonna kasvu, siis 

me sellisel viisil, toetudes suures osas liha 

söömisele, me inimpopulatsiooni ära ei toida. 

See lihtsalt pole võimalik ei inimese 

perspektiivist ega see pole ka eetiline looma 

perspektiivist. Meie ees on suur probleem. Ma 

siiski apelleeriks sellele, et igaüks peab ise 

mõtlema, mis need sammud on, mida ta teeb. 

Ma ei teeks siin liiga selgeid ettekirjutusi. 

Tüüpilised näited on, kas norralased ja 

jaapanlased tohivad vaalasid süüa ja tappa, kuna 

see kuulub nende kultuur juurde. Eetilistele 

küsimustele, mis on seotud teatud 

inimkultuuride säilitamisega, saab vastata väga 

erineval viisil. Kahjuks mõistan kõiki 

argumente, ka siis üks neist on sümpaatsem kui 

teine. Kuid see, kuidas toita inimesi ja kuidas 

toita ennast viisil, et keha töötaks, toit toidaks 

hinge ka ja kõiki neid kultuurilisi ülesandeid, 

mis toidul olemas on. Toit pole ainult kalorid, 

sellel on kõiksugu teisi ülesandeid. See ongi 

küsimus, kus me peame kõik koos mõtlema, sest 

see on seotud suurte kultuuriliste muutustega. 

Tuleb delikaatselt mõelda, kuidas neid asju teha.  

MV: Ilmselt tuleb eristada, et ühelt poolt 

vaatame kultuure nende lokaalses toimimises, 

aga mõned kultuurilised trendid ka 

globaliseeruvad, näiteks sushikultuur. 

Sushikultuuri tagajärjeks on see, et teatud 

kalaliigid, näiteks tuun, mida kasutatakse 

sushikultuuris väga palju, välja surevad, siis 

peab hakkama midagi ette võtma, et sellist asja 

takistada. Peab vaatama seda, kas kultuuriline 

eksport lokaalsete kultuuride teatud tavades, 

mis on tihti õigustatud ja seotud lokaalete 

kultuurisituatsioonidega, globaalses kontekstis 

ei või hoopis tekitada väga suuri ja tõsiseid 

keskkonnaprobleeme juurde.  

 

HGA: Ma tuleksin selle Ulrike keerulise 

küsimuse juurde ikkagi tagasi. Paar kuud 

tagasi oli näiteks Eesti meedias väiksem 

vaidlus, kus Rain Kooli ja Heiki Valner 

üritasid ühiskonnale selgeks teha, kas 

lemmikloomade ökoloogiline jalajälg on üldse 

mingisugune suure tagajärjega probleem. 

Sellest tulenevalt ma küsikski, et mis te arvate 

lemmikloomade toitumisest, kui mitte enam 

rääkida inimese liha tarbimisest? Kas inimene 

on kohustatud kuidagi oma lemmiklooma 

toitumist paremini sättima, näiteks vähem liha 

anda; või kas lemmikloomade vegan toitumine 

on üldse eetiline? 

MV: Mina võiksin seda kommenteerida 

aspektis, et me võib-olla peaksime siin rohkem 

vaatama tuleviku peale selles osas, et on 

tekkimas uusi võimalusi, kuidas asendada 

erinevad lihatooted, sealhulgas ka 
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lemmikloomade jaoks mõeldud tooted, mis ei 

pärine enam loomadelt, vaid on laboris 

kasvatatud. Ühes mõttes aitab see meil eetilist 

dilemmat lahendada või vähemalt ületada, sest 

me ei pea enam lemmikloomade ülalpidamiseks 

teisi loomi tapma.  

UP: Ma arvan, et jalajälje kontseptis peab hästi 

ettevaatlik olema, et mitte kiiresti väga 

küüniliseks kätte minna. Näiteks ma tean, et 

Saksamaal on täiesti omaette liikumine, kus 

kõiksugused keskealised naised rõhutavad, et 

nemad on just kõige keskkonnasõbralikumad 

inimesed, sest nad ei sünnita enam lapsi. Iga 

lapse jalajälg on väidetavalt nii suur. Samas võib 

küsida, et miks siis inimesed vajavad nii palju 

neid lemmikloomi, kelle taga on täiesti oma 

aretus ja tihti isegi vabriku kujul. Kas see kõik 

on nii väga eetiline enne seda kui me jõuame 

söögi ja toiduni? Enne peaks äkki mõtlema, kas 

on ikka vaja. Näiteks on eksootiliste 

koduloomadega hetkel suur probleem. Kuulsin 

sellest teemast saadet, kus koroona valguses 

hakatakse tõsiselt vaatama eksootiliste 

lemmikloomade pidamist Kesk-Euroopas või 

teistes riikides üleüldiselt, sest ilmselgelt koos 

nendega jõuavad ka kõiksugused haigused 

inimesteni. Ka küsimus, et kuidas lähedalt koos 

elavad loomad annavad inimestele oma 

haigused ja vastupidi. See on suur probleem 

praegusel ajastul. Küsimused on suured ja 

probleemid on laiad. Mina ei suuda olla keegi, 

kes keelab kõik ära. Eksootiliste 

lemmikloomade pidamisega ma olen küll 

skeptik. Siin ma tajun, et mingi eetiline piir on 

ületatud, sest see läheb massiliseks kätte ning 

see on ohtlik. Läbi inimarengu liigina olid 

loomad kaasatud. On räägitud, et toimus 

koosevolutsioon ja tekkisid sõbralikud ja 

emotsionaalsed suhted, mida oleks vale keelata. 

Lemmikloomapidamist ei saaks keelata. Mul 

oleks ohtlik ka samas öelda, et lõvi ei tohiks 

enam liha süüa, sest inimesena näen, et see pole 

eetiline. Lisaks veel suured probleemid 

loomaaedades, kus loomaaia külastajad nägid, 

kuidas surnud gaselli liha tükke anti lõvile. Nii 

nägid inimesed, et lõvi pole mitte ainult tore 

loom, vaid ka lihasööja ka. Lihasööjad võivad ju 

liha süüa. Selle asemel, et kasvatada lihasööjad 

ümber rukkileiva sööjateks, piiraksin ma pigem 

inimeste liigset liha tarbimist. Anname äkki 

kassile ka liha, aga endale vähem.  

MV: Ma lisaksin juurde, et ka mulle tundub, et 

lemmikloomade probleem on väga paljuski, 

mitte täielikult, seotud loomade kaubandusega, 

mis tihti paneb eksootilised või vähem 

eksootilised loomad väga suure surve alla. Tihti 

see tööstus on väga halastamatu selles mõttes, 

kui palju loomad kannatavad. Siin mulle küll 

tundub, et on vaja liikuda ühiskondliku 

kokkuleppe poole mitte transportida eksootilisi 
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loomi ümber maailma nende loomade 

loomulikust keskkonnast välja kuhugile mujale, 

et inimesed neid kodus saaksid pidada. Võiks 

liikuda arusaama poole, et meil on koduloomad, 

kes on olemas ja aretatud ning inimesel pole 

õigus loomi neid oma looduskeskkonnast välja 

tõsta ning neid oma lõbuks pidada. Paratamatult, 

kus on nõudlus, toimub ka selle nõudluse 

rahuldamine, tekitades loomadele väga suuri 

kannatusi.  

UP: Samas saab edasi mõelda, mis õigusega siis 

me taimedega sarnasel viisil ümber käime, 

rääkides orhideede jahist, näiteks eksootiliste 

sortidega, mida leidub ürgmetsades ja tuuakse 

Euroopa aianduskeskustesse. Mis õigusega me 

tegeleme ka oma aedades nii, et me ostame 

odavaid eskporttaimealuseid, selle asemel, et 

kasutada ilusaid Eesti taimi, mis meil ümber 

juba on. Kui me räägime loomadest, siis paljud 

asjad tunduvad olevat veelgi selgemad. Siis 

tekibki küsimus, et kuidas käime ümber 

taimedega, kuidas me nendega käitume ning kas 

siin on ka mingi eetilisus. Kas siin on 

bioinvasiooni ohutegur samamoodi olemas kui 

ka loomadega, kui tuua sisse mingid liigid, mis 

levivad ning mis mõju on sellel loodusele? 

Ühesõnaga siin on ülekantavad küsimused, 

milleni me võiksime ka jõuda.  

 

HGA: Ma küsiks üldiselt, kui kaugele 

metsikusse loodusesse peaks üldse inimene 

ulatuma. Milline roll võiks inimesel olla 

ohustatud liikide kaitsmisel, kui tulla 

liigiaretuse juurde, mis on muidugi ka täiesti 

omaette teema? Ühest küljest ei ole see 

küsimus, kas lõvi võib liha süüa, vaid kas 

näiteks inimene peaks aitama metsas haavatud 

loomi? Kas me peaksime nad jätma kellelegi 

söögiks? Kuidas sellesse suhtuda?  

MV: Küsimus on õigustatud, kuid siin on oht 

seda natuke üleantropomorfiseerida. Ma ei arva, 

et inimene peaks kuidagi sekkuma looduse 

käiku, takistades vabas looduses ühte teist 

jahtimast sellepärast, et sellega seaks inimene 

end ikkagi mingisse rolli, milles ta ühe liigina ei 

saa kuidagi maakeral olla. Ma arvan, et 

peaksime ikkagi respekteerima seda, kuidas 

loodus toimib isekorralduva süsteemina, kus on 

paratamatu, et üks liik toitub teisest. Kui me 

seda mudelit kuidagi lõhkuma, takistama või 

ümber tegema hakkame, sarnaneb see suuresti 

mõtetega, kus mingeid jõgesid on vaja teistpidi 

voolama panna või midagi muud sarnast, mis 

tavaliselt lõppevad suurte katastroofidega.  

UP: Enne seda kui me muudame teisi liike oma 

harjumustes, siis äkki muudame iseennast, mis 

on kindlasti kõige lähem ja võimsam samm, 

mida me kõik saame teha. Näen ka teatud 

silmakirjalikkust. Loodusekaitsjad ja 
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loomasõbrad minestavad, kui lõvi sööb gaselli 

(sest ta sööb ju liha). See on üks tippnäide: 

loomulikult sööb ja tapab, nii see on. Miks siis 

metsasid kohutavalt koristada? On ju surevad 

alad, kus mädanevad puud, mis surevad 

vaikselt. Surnud kitsed ja teised loomad, mis on 

toiduks teistele, peaks olema tegelikult 

normaalne nähtus. Lihtsalt meie silmade eest on 

kõik ära koristatud ja tekitatud postkaardi idüll, 

kus liha ega verd enam ei voola või seda polegi 

olemas; kus kõik lõhnab hästi ja lõvi on pai ja 

nunnu. Sellisest looduse idealiseerimist ja 

estetiseerimisest peaks küll loobuma, sest see ei 

aita.  

 

HGA: Kui nüüd proovida eelnev kokku võtta, 

siis kuidas te määratleksite üldiselt inimese 

positsiooni teiste loomade ja muu looduse 

suhtes? Kui tulla ka tagasi Ulrike välja toodud 

taimede ümberasustamise mõtte juurde, siis 

kas meil on üldse õigus seda teha?  

UP: Siin on oluline inimeste õigustunne, mis on 

kultuuriliselt spetsiifiline, sest erinevad 

kultuurid on siinkohal eriarvamustel. Mingi 

selline sisemine tunne võiks inimestel olla, et 

kus on piirid ja kus ei ole. Kui me tahame 

arendada seda poolt, et olla inimene 21. sajandil, 

siis me peame neist asjadest mõtlema: kas me 

jõuame samade arusaamadeni? Võib-olla ei pea 

kõik täpselt sama asja õigeks pidama. Vähemalt 

võiks meil olla ühised küsimused, kus see 

eetilisus siis on. Küsimused võiksid olla kõikide 

inimeste jaoks samad. Suurt küsimärki peaks 

kõik nägema ja enda jaoks leidma vastuse, 

millega saab elada.  

MV: Üks asi on see, mis puudutab inimese 

positsiooni teiste loomade ja looduse suhtes, mis 

on seotud inimeste arvuga. Olles väga arvukas 

liik, keda on miljardeid (ja see arv on endiselt 

tõusuteel), seab see kogu eluslooduse planeedil 

Maa väga suure ja tõsise surve alla. Ilmselt oleks 

vajalik mingit laadi globaalne kokkulepe, et me 

ei liiguks sellel teel enam väga pikalt edasi. Meil 

on vaja, selleks et saaksime liikuda 

jätkusuutliku arengu teele, saada globaalne 

inimeste hulk kuidagi kokku. Me ei arvaks, et 

see ei ole oluline, kui palju meid on. On näha, et 

oleme ammu kriitilise taluvuspiiri ületanud. 

Nüüd on vaja liikuda hoopis teises suunas ning 

leiutada viise, kuidas inimese ökoloogilist 

jalajälge vähendada. Oluline on jõuda mingile 

ühiskondlikule kokkuleppele. Olen Ulrikega 

nõus: me ei saa kuidagi inimesi sundida ega asju 

ette kirjutada. Kui aga leiutada viisid, kus me 

jõuame teatud kokkuleppeteni ühiskondlike 

arutelude tulemusena, võttes suuna ühele või 

teisele poliitikale. Seda me näeme ka globaalses 

mõttes, kus püüame asjades kokku leppida ja 

leida koos lahendusi. Loomulikult, see hästi ei 

õnnestu ja pikk tee on veel käia, aga ma arvan, 
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et inimese positsioon tulevikus teiste loomade ja 

muu looduse suhtes saab olla ainult läbi 

ühiskondliku kokkuleppe. Me peame olema 

nõus teatud hoiakuid ja poliitikaid, 

majandusmudeleid, mis domineerivad, muutma. 

See on ainus viis, et globaalseid protsesse 

kuidagimoodi muuta. 

 

UP: Siiski ütleks, et see tee ei ole nii selge ja 

sirge. Alati peab valmis olema tagasilöökidele. 

Vaadates koroona olukorda, siis teatud aegadel 

kõik mõistavad väga hästi, kuidas käituda, kuid 

äkki ülehomme mõistame juba teistmoodi. Äkki 

üleülehomme me ei taha enam üldse; tekivad 

vastureaktsioonid. Ühesõnaga on see elav 

mõtlemine ja käitumine, mille sees me oleme. 

Kunagi pole nii, et üks kord lepitakse kokku ja 

nii asjad jäävadki. Kokkulepet peab uuendama 

enda jaoks iga päev, loomade ja looduse jaoks 

meie ümber. Siin see lähebki keeruliseks. Kui 

see vaid oleks üks kokkulepitav samm, siis oleks 

elu palju lihtsam.  

 


