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Kust me tuleme, kus me oleme – 2018 uuringud
Looduskaitseala elanikud:
“Mingit kompromissi või koostööd ei saagi olla, sellepärast et kui sa lähened, et sa oled varas ja petis anyway,
onju, küsimus on ainult ajas, millal me sind paljastame, siis tegelikult ei toimi see, mille pärast seda kõike
tehakse.”
„Ma olen rääkinud siinsamas tee ääres, tarn kasvab peale, olen rääkinud, no miks ei võiks varem niita mõni
aasta. Ta ütles, no tee meile kiri, no pekki, miks pean mina kirja tegema?“

Usaldamatus. Institutsionaalsed probleemid. Suhtluspraktika
Ajakirjanikud:
„Looduse kaitsmine, mis kunagi algas üksikute visionääride ennastsalgavast tegevusest ning kulges läbi väikeste
rohujuuretasandi seltside massiliikumisteks ja tugevateks kolmanda sektori organisatsioonideks on praegu
muutunud omaette tööstusharuks.“

„Millest see tuli, et erinevad keskkonnaaktivistid Eesti ühiskonnas mõjukamaks muutusid?“

Sotsiaalmeedia kõlakojad. Instinktiivsed reaktsioonid. Hirmud

Vaatame hirmule otsa: konfliktide tüübid
Praktilised loodusega seotud konfliktid ning nendega seotud regulatsioonid ja poliitikad tekitavad konflikte
inimeste vahel:
-

Huvikonfliktid maakasutajate vahel: soovin teha sellel maal midagi (metsaraiet, ehitist, kuivendust), aga
looduskaitse soovib sellel maal teha midagi muud – kaitsta elupaika, liiki, maastikku

-

Emotsioonide konfliktid: „see on alandav kui saan kirja, kus kästakse ja keelatakse“; näen, et riik ei ole
järjepidev oma nõuetes ja tunnetan ebaõiglust/ebapädevust, mis mind ärritab

-

Väärtuskonfliktid: nt „mina tahan ise otsustada, mida saan teha omal maal, aga riik sõidab oma
(euro)nõuetega sisse“; nt „maa peab tooma majanduslikku tulu, aga lastakse piirangute tõttu raisku“

Kuum teema
Environmental peacebuilding:
Towards a theoretical framework
November 9, 2018 Environmental

The Environmental Peacebuilding
Association is a organization that engages
practitioners, researchers, and decision
makers working on issues of environment,
conflict, and peace.

peacebuilding represents a paradigm shift
from a nexus of environmental scarcity to
one of environmental peace. It rests on the
assumption that the biophysical
environment’s inherent characteristics can
act as incentives for cooperation and
peace, rather than violence and
competition. Based on this, environmental
peacebuilding presents cooperation as a
win-win solution and escape from the zerosum logic of conflict.
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Keskkonnakaitseline rahu tagamine: loodusvarade ja
keskkonna valitsemine ja majandamine moel, mis tagab
püsiva rahu

• Konflikti elutsükkel
• Püüded ennetada, leevendada, lahendada konflikti või läbi viia
taastumist

• Kehtib nii taastuvate, taastumatute loodusvarade kui ökosüsteemide
ja nende teenuste valitsemise kohta

• Rahvusvaheline, riiklik ja kohalik tasand

• Kehtib nii vägivaldsete/relvastatud kui sotsiaalse
iseloomuga konfliktidele

Konflikti intensiivsus

Konflikti elutsükkel

Vägivaldne konflikt,
loodusele tekitatud kahju,
rahuläbirääkimised
Rahumissioon,
konfliktijärgsete
reeglite paika panek

Loodusvarad pingete
tekitajana, vajadus
dialoogiks
Hea valitsemine,
vaiete
lahendamine
diplomaatiliselt

Kriitilised otsused:
rahule aluse
panemine, järgmise
konflikti seemnete
külvamine

Säästev areng, hea
valitsemine
Aeg

OECD: Evaluating Peacebuilding Activities in Settings of Conflict and Fragility (2012)
Hea asja tegemine iseenesest ei välista kellelegi kahju tegemist.
→ Ole konfliktitundlik:
a) oma kogukonna konteksti mõistmine,
b) tegevuse mõju kogukonnale mõistmine
c) tegutsemine nii, et negatiivsed mõjud on kõige väiksemad ja positiivsed kõige
suurendamise
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Seadused

Soodustused

Eeskuju ja normid

Kommunikatsioon on võimas tööriist, kuid ta ei ole kõigi probleemide lahendus
• Kui inimesed ei saa abi, siis nad on hädas – seadused ei toimi?
• Kui inimesed ei tule meiega kaasa, siis me ei teinud oma tööd õigesti – miks soodustusi ei hinnata?

Loodushoiu tulevik – kuidas hoida inimlikku kontakti ja usaldust?

- Kuidas teha väärtustega tutvumine kergeks neile, kes just loodusväärtuste pärast
kaitsealal toimetavad?
- Kuidas viia kaitsealal majandajaga suhtlemine lahenduste keskseks?
- Kuidas viia kaitseala valitsemine kohalikule tasandile säilitades selle riikliku ja
rahvusvahelise tasandi?
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