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nädal.mõttes

„Hulludega on nagu teistegi 
inimestega: häid leidub har-
va.”

„Kuni nähtamatud ei joo 
piima ega vett, võivad nad 
väga hästi eksisteerida.” 

Anatole France (1844–
1924), prantsuse kirjanik ja 
literaat 

nädal.arvus 

Üks laps, kuid olgu poiss.
Hiina ühe-lapse-poliitika mõjul 
on Hiinas alla 20-aaastaste seas 
poisse 32 miljonit tüdrukutest 
enam. 
A: N S 

nädal.pildis 

Imeauto sünd. 
GM ja Segway arendavad 
kaherattalist ja kahekohalist 
elektrisõidukit nimega Puma. 
Selle tippkiiruseks on saadud 
56 km tunnis. Võib tulla paras 
konkurent jalgrattale. 
A: N S 

Sinu jaoks on see ehk ta-
vapärane hommikune tass 
kohvi või teed. Aafrika väi-
ketalunikule aga igapäeva-
ne sissetulek, millega toita 
peret.  Sinu jaoks on see 
maitsev banaan või magus 
šokolaad, mille ostukorvi 
asetad. Puuvilja koore all 
või pakendi sees on peidus 
hoopis suurem lugu Ladi-
na-Ameerika istanduste 
tööliste töö- ja elutingimus-
test. Kas oled oma igapäe-
va oste vaadanud kui hääle 
andmist toote valmistanud 
ettevõttele või teadliku toe-
tusena talunikule, kes sel-
le kasvatas? Jätkuv karjuv 
vaesus arengumaades, klii-
mamuutused ja majandus-
kriis on meie ostuvaliku-
te otsesed tulemused. On 
aeg vaadata endale näkku 
ja küsida – mida teen mina, 
et  lõpetada ahnitsev ja ini-
mesi ning keskkonda laas-
tav majanduskord?

P 
F E

Laupäeval, 9. mail tähista-
takse maailmas õiglase 
kaubanduse päeva, et 

pöörata tähelepanu neile ini-
mestele, organisatsioonide-
le ja ettevõtetele, kes näevad 
õiglases kaubanduses lahen-
dust vaesusele, keskkonda 
laastavatele äripraktikatele ja 
majanduskriisile.  2001. aastal 
Tansaania linnast Arushast 
alguse saanud idee tähistada 
üleilmselt iga aasta maikuu 
teisel laupäeval õiglase kau-
banduse päeva võlgneb tänu 

Head aega, ahnus!
Maailm tähistab õiglase kaubanduse päeva!

vänge.lugu 

Kõrvast kostab muusikat 
Inimest saab kindlalt ära tun-
da sõrmejälje või silma värvu-
se järgi. Kuid mida teha siis, kui 
inimest pole näha, vaid ainult 
kuulda? Kui näiteks pahategi-
ja helistab teie nimel panka ja 
palub mingi portsu raha üle 
kanda, pole praegu kuidagi 
võimalik kindlaks teha, et see 
polegi teie.

Tavaliselt küsitakse helista-
jalt detaile. Kuid selle asemel 
võiks saata helistaja kõrva lühi-
keste plõksatuste järjestuse. 
Ning kuulata, kuidas helistaja 
kõrv sellele reageerib. Praegu ei 
ole see veel võimalik, kuid uut 
biomeetrilist tehnikat, mille abil 
saaks helistajat identi$tseerida, 
töötatakse välja.

Kuidas siis saab inimest ära 
tunda kõrvajälje abil? Kumma-
lisel kombel kõrv mitte ainult 
et kuuleb, vaid ka räägib. Teki-
tab omaenda mürasid, olgu-
gi et äärmiselt vaikseid, mida 
saab kuulata vaid supertundli-
ke mikrofonide abil. Tillukesed 

karvakesed, mis inimese kõrva 
sees sügaval on, annavad ajule 
edasi kõrvani jõudva heli laine-
te keelt. Kuid need karvakesed 
liiguvad ka ise nagu kõrkjad 
tuules ja see liikumine tekitab 
väga-väga nõrga heli, mis on 
jälle iga inimese jaoks ainult 
temale omane.

Sellist nähtust nimetatak-
se otoakustiliseks kiirguseks ja 
seda tekitavad sisekõrva spi-
raalse kujuga tiguelundi välis-
osas asuvad karvarakud. Helid, 
mis sisenevad kõrva, sunnivad 
neid karvarakke võnkuma ja 
need võnked muudetakse 
elektrilisteks signaalideks, mis 
kulgevad edasi kuulmisnärvi 
kaudu ja võimaldavad nõnda 
meil heli kuulda. Kuid kum-
malisel kombel tekitavad need 
rakud ka omaenda helisid, kui 
need paisuvad ja kokku tõm-
buvad.

Southamptoni ülikooli inse-
neri Stephen Beeby sõnul on 
kuulmine on aktiivne tegevus, 
mille käigus kõrv lisab oma 
energiat sisenevate helilainete 
energiale, et kompenseerida 

helilainete kõrvastruktuurides 
neeldumisel tekkinud energia-
kaod. See lubabki meil kuulda 
asju, mida me muidu ei kuu-
leks. Kuid osa sellest energiast 
kiirgub ka kõrvast välja otoa-
kustilise kiirgusena.

Seda kiirgust ennustati 
1940. aastatel, ent mõõdeti 
alles 1970. aastatel, kui ultra-
madala müraga mikrofonid 
olid leiutatud. 

Kui saata kõrva plõksatus-
te seeria, siis saada kõrv välja 
otoakustilise muutliku ampli-
tuudiga kiirguse sagedusega 
kuni viis kilohertsi. Seda näh-
tust on juba kasutatud, et vast-
sündinud beebide võimalikke 
kuulmisdefekte määrata. Selle 
kiirguse võimsus ja sagedus 
näib olevat sügavalt isikupära-
ne. Igatahes saab otoakustilise 
kiirguse pealt öelda, kas tegu 
on mehe või naise, värvilise või 
valgega. Meetodi arendamine 
pole lihtne – nii näiteks muu-
davad kiirguse omadust alko-
hol, narkootikumid ja mitmed 
medikamendid. 
A: N S

suurel määral Safia Minney’le, 
õiglase kaubanduse moeloojale 
ja eetilise ettevõtte PeopleTree 
asutajale.  Selle aasta  “planee-
di suur päev” rõhutab tänaseks 
ummikusse jooksnud majan-
duskorra, jätkuva vaesuse ja 
kliimamuutuste vahelisi seo-
seid ja teadvustab, et õiglane 
kaubandus pakub inimväärikat 
ning keskkonda säästvat lahen-
dust.

Maailma õiglase kaubandu-
se päev on aastate jooksul kas-
vanud globaalseks festivaliks, 
mille raames toimub tuhandeid 
isealgatatud üritusi nagu õigla-
se kaubanduse kohvijoomised, 
õiglase kaubanduse puuvillast 
tehtud riiete moešõud, rong-
käigud arengumaade toetu-
seks, protestiaktsioonid säästva 
keskkonnapoliitika toetuseks, 
etendused ja kontserdid. Suu-
re paugu  - Big Bang! - nime 
kandvat üleskutset kannavad 
maailmakuulsused nagu Annie 
Lennox, Paul McCartney, Des-
mond Tutu jpt.

Kuid toetust ja tunnustust 
õiglasele kaubandusele ei anna 
vaid üksikisikud.  Õiglase kau-
banduse tähtsust ja tõhusust nii 
arengumaades kui Euroopa Lii-
dus endas kinnitavad nii Euroo-
pa Parlament kui ka Komisjon, 
kes selle nädala alguses väljas-
tas teatise õiglase kaubanduse 
olulisuse kohta säästva arengu 
tagamisel. Samuti saavad kõi-
kide liikmesriikide sh Eesti 
Euroopa Parlamenti pürgivad 
poliitikud  anda lubaduse toe-
tada õiglast kaubandust ka 
Euroopa Parlamendi saadiku-
tena. 

 Õiglane kaubandus on 
kaubandussuhetel ja turupõhi-
mõtetel toimiv kestev arengu-
mudel  arengumaade väiketoot-
jatele, mis väärtustab inimeste 
tööd ning tõstab väiketalunike 
ühistute positsiooni rahvusva-
helisel kaubandusareenil. 1960. 
aastatel tagasihoidlikult alusta-
nud liikumine on nüüdseks 
arenenud globaalseks tarbija-

ühiskondade ja arengumaade 
vaheliseks partnerluseks, mis 
võimaldab miljonitel arengu-
maa väiketootjatel, töölistel 
ja nende perekondadel elada 
inimväärset elu. Aastakümnete 
jooksul mitmes suunas arene-
nud liikumine hõlmab enda alla 
maailma suurimat sõltumatut 
eetilist sertifitseerimissüstee-
mi  kui ka rohujuuretasandil  
maailmapoodide võrgustikke, 
kelle abil on avanenud USA ja 
Euroopa turg arengumaade väi-
ketootjate toodangule. Fairtra-
de sertifitseerimismärk tootel 
tagab arengumaade talunikele 
ja istanduste töölistele väärilise 
tasu, lisatulu kogukonna sot-
siaalseks arenguks sh toetuse 
haridusele ja tervishoiule ja 
keskkonnasäästliku tootmis-
protsessi, milles ei kasutata 
laps- ega orjatööd.

Viimastel aastatel on õigla-
se kaubanduse  toodete müük 

kasvanud keskmiselt 30 kuni 
40% aastas ulatudes 2 miljardi 
€  2007. aastal. Eestis on õiglase 
kaubanduse teavitustegevuse ja 
Fairtrade märgitoodete müügi 
edendamisega tegeletud 2007. 
aastast alates. Õiglase kauban-
duse edulugu tõestab vastutus-
tundliku kauplemise ja sotsiaal-
se ärimudeli võimalikkust. Veel 
enamgi, see tõestab kuivõrd 
suur võimalus on meil igaühel 
poes käies pakkuda lahendusi 
ja mitte olla oma teadmatuses 
probleemide edasikandjad. 

Ka Sina saad järgmisel kor-
ral poodi minnes anda oma 
hääle uue maailmakorralduse 
toetuseks ostes Fairtrade mär-
giga tooteid või nende puudu-
sel paluda poeomanikult, et nad 
pakuksid tooteid, mis tagavad 
talunikule – olenemata tema 
nahavärvist või elukohast - vää-
rilise palga ja tema perekonnale 
inimväärse elu.

“Õiglane kaubandus on hea. See aitab arendada meie kogukonda”. Robin Chaya, Kasithula suhkruühistu liige ja tema 
perekond kaevul, mis tehti õiglase kaubanduse lisatuludest. Foto: Kenneth Havgaard

Kakao tootmine  Ecuadoris. Foto: FLO International


