
   
 

   
 

The Writing’s on the Wall 
 

 

Sõnum seinal 
 

Teadus on rääkinud! 
 
Inimkond on jõudnud pöördepunkti: sõnum on seinal! Sõnumit aga ei mõista kõik, sest 

kliimamuutus ei kajastu ränga kriisi, vaid soojemate suvede ning jääkarude päästmisena. 
 
Tõele näkku vaatamine ning tegutsemine ei ole lihtne ja nõuab julgust. Seetõttu võib 

inimesele pealtvaatajana tunduda, justkui kliimakriisi poleks, kuid esimene samm tuleb 

teha. See ei ole inimkonna esimene ega viimane hädaolukord, tuleb tegutseda kohe! 
 
Kriisist väljumine on võimalik. Selleks on vaja ühendada teaduslikud faktid ja loovus ning 

sõnastad hoiatav sõnum, sõnum seinal. 
 

Sein sümboliseerib takistust, vastasseisu füüsika-

keemia ehk teaduse ning inimtegevuse ehk 

tulevaste põlvkondade inimõiguste ning unistuste 

rikkumise vahel. Seina kujundust inspireerib 

Norman Rockwelli maal The Right to Know 

(õigus teada), millega on nõutud riigijuhtidelt 

kodanikuõiguste liikumise ja Vietnami sõja kontekstis õiglust ja ausust.  
 

Olgugi, et on teada õhku paisatava süsinikdioksiidi maht, ei ole 

paika pandud pädevaid kohustusi, kliimanäitajate statistika 

kättesaadavaks tegemisega ei ole seni hakkama saadud. Riikide 

reageerimine COVID-19 pandeemia ajal näitab, et soovi korral on 

võimalik kiiresti ja efektiivsel tegutseda.  
 

Seinaga võetagu selge seisukoht iga riigi kohustuste kohta, et kliima soojenemine jääks 

vahemikku 1,5°C-2°C. Tuleb esitada iga riigi kohta konkreetne nõue, näiteks “Rootsi:  vähenda 

kohe CO2 heidet 6.3% aastas.” (Arvnäitajad riigiti on leitavad aadressil www.cut11percent.org) 
 
Värsketel andmetel põhinev tabel näitab, kui palju peavad riigid oma CO2-heidet vähendama, 

et kliima soojenemine oleks 1,5°C-2°C. Energia- ja kliimamuutuste professor Kevin Anderson 

jt teadlased on kiitnud heaks arvutusmeetodi, kus heite kogus on seotud elanike arvuga riigis. 

Heite vähendamine algab kohe, ebasobivaid CO2  vähendamise meetodeid ei tohi arvestada.  
 
Seinale kirjutatud teaduslikud andmed toetavad olulist 

sõnumit. Sein ei piirdu ainult numbrite ja faktidega, sein on 

tõuge meedia-, sotsiaalmeedia- ja kunstiprojektidele. See on 

võimalus intervjueerida seina ees poliitika- või 

majandustegelasi, aga ka sõpru ja kooli külalisi. Neil on 

võimalus selle ees seistes selgitada keskkonnaprobleeme, 

kliimasoojenemise ja maailmamere veetaseme tõusu seost.  
 

http://www.cut11percent.org/


   
 

   
 

Seinu on kõikjal. Leia oma sein, täida see loominguga ja lisa sõnum: “Päästkem tulevik – 

vähendagem kohe CO2 heidet 11%!” 
 
Andkem oma loovusele ja julgusele tiivad! 
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