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Eesti Kultuuri Koda avalikustas hiljuti auhinna Kultuuri Tegu 2019 nominendid. Viie lõppvooru
jõudnud kandidaadi hulgas on nimetatud MTÜ Eesti Metsa Abiks (EMA).
Siinkohal ei soovi allakirjutanud vaidlustada seda, kas MTÜ Eesti Metsa Abiks tegevus liigitub
kultuurivaldkonna alla, ega ka nimetatud ühingu korduvalt avaldatud seisukohti metsanduse küsimustes.
Peame siinjuures oluliseks juhtida tähelepanu vastuoludele väärtustes, mida MTÜ Eesti Metsa
Abiks oma deklaratsioonides ise hindab ning kuidas need väärtused kõverpeeglis reaalsuses väljenduvad. Sellest teadmisest tulenevalt esitame küsimuse, kas avalikkuses väljaöeldud seisukohad ning oma sotsiaalmeedia avalikul seinal allpool toodud hoiakute ning nende sõnastamisviisi
tolereerimine on kultuursed ning väärivad kultuuriauhinna nominendiks kvalifitseerumist?
Kultuuri- ja metsandusvaldkonna väärtused on tegelikult üsna sarnased: mõlemad on avalikud
hüved ja olulised riigi kestmiseks, teisalt nõuab nii metsa kui kultuuriga tegelemine spetsiifilisi
teadmisi ja oskusi. Nii nagu igaüks ei pruugi seda õppimata osata maalida, luuletada või pilli
mängida, pole võimalik ka metsa majandada ilma vastavate teadmiste ja kogemusteta. Seega kõik võivad kultuuri- ja metsaande nautida, kuid see ei kinnita automaatselt ekpertiisi olemasolu.

Oma tegevustes EMA liikmed ja ühendus
tervikuna on:
(Väljavõtted EMA nominendiks esitamisest)

Väljavõtted EMA administreeritavast
Facebook’i grupist:

Oma tegevustes EMA liikmed ja ühendus
tervikuna on:
- inspireerinud Eesti elanikke nägema,
tunnetama ja teadvustama praegusel ajal
metsades toimuvat „ebaõiglust“ looduse
mitmekesisuse ning looduskultuuri ulatuslikul
kahjustamisel;

Asko Stroom: RMK punt tuleks keset
Vabaduseplatsi kõigi silme all üles puua raisk
Aivo Peterson: ... süütepudelid kaasa... Ei saa
meie, ei saa nemadki. Harvesterid tuleb meie
metsadest jõuga eemaldada!

- pikalt tulevikku vaatav, väärtusi hoidev ja
loov oma üleskutsetega ning praktilise
üleeestilise abiga kogukondade nõustamisel
nende kodukandi metsade ja maastiku
säilitamiseks;

Madis Messimas: [Riigi- ja
erametsandusjuhtide pildi kohta]:
Hävituspataloni politruk ja taustal komandör

- pälvinud järjest suurenevat positiivset
avalikku tähelepanu ja positiivset resonantsi
ning kõnetab väga suurt osa ühiskonnast;

Anto Kalk: [metsandussektorist] ... tekib
tahtmine otse rusikaga näkku lüüa, nii et nina
krõmpsub.

- hoidnud ja tugevdanud Eesti Vabariigi
traditsioonilise metsa- ja looduskultuuri
sisemist jõudu;

Helen Lemming: [RMKst] ... võiks ju sarnasel
põhimõttel RMK töötajaid majandama hakata.
Et lõikame jäseme küljest, küll nad kohanevad
ja elavad edasi. Või lõikame jala pealt maha,
uued lapsed sünnivad asemele.

- kandnud vaba, sõltumatut ja sotsiaal-kriitilist Andrei Jakovlev: Isiklikult arvan, et ennem,
vaimsust;
kui harvesteridele tuld otsa ei panda, ei muutu
midagi.
Kristian Laaksoo: Ilmselt tuleks kõigepealt
[ühe metsatööstuse juhtidest] rahavood üle
vaadata nt sõltumatute audiitorite poolt, peale
seda vb ilmselt harvestriga jalad otsast ära
lõigata-kompost.
- panustanud avalikku edasiviivasse
usaldusväärsesse arutelukultuuri;

Jaak Rand: [oponendile] kas sul on mingi
kliiniline häire, mis sunnib sind oponentidele
ette lugema riigistruktuuride juhendeid [...]
mille järel sa saaksid esitada [...] idiootse
repliigi? Sa ikka saad aru, et sind ei peeta eriti
arukaks vestluskaaslaseks ja et inimesed
vestlevad sinuga tõenäoliselt kaastundest?
Kõik on ju ammu aru saanud, et [...] su
vennaraas on RMK mandi parseldaja.
Peeter Laurits: Mulle metsakülastajana
meeldiks väga, kui RMK praegune juhtkond
ja nende poliitilised katusetegijad eriti
piinarikkasse kärntõppe haigestuks, ning
ennem kärvamist jõuaks nakatada ka suuremat
hulka harvesteriomanikke.

- väärtustanud meie kultuurikeskkonna
erinevaid tahke, tuues esile eelkõige
pärimuslikku looduskultuuri;

Heino Sepp: ... valada harvesterite
kabiiniaknad üle värviga, šampooniga, sodiga,
vahuga, pesupulbriga, kurjategijale näkku
keemiat pritsida vms.. teha neid pätte
teovõimetuks jne.

Tiiu Kuurme: Need olevused
[metsamajandajad] pole inimesed, on
monstrumid. Neid tuleb kohelda kui
mõrtsukaid..
- aidanud väärtustada ja tugevdada loodusega,
eriti metsaga seotud loomingulist õhkkonda
Eesti ühiskonnas.

Assar Järvekülg: ... harvestere tuleb hävitama
hakata ja metsaraidureid blokkima hakata nii
sotsiaalmeedias kui päris elus.
Madis Messimas: [RMK töötaja kohta]:
Lihtsam ja "valutum" oleks see metsaülem
"maha võtta", kui eluvaenulik element. Täna
võtavad loodust maha, homme teab veel
keda...

Kõigi eeltoodud tsitaatide (väljavõtted EMA Facebooki avalikult lehelt), ega paljude samalaadsete, korduvalt avalikkuses väljaöeldud hoiakute autorid pole küll otseselt MTÜ Eesti Metsa
Abiks ametlikud liikmed, kuid neid seisukohti pole EMA poolt taunitud. See fakt lubab väita, et
ühingu ümber koondunud inimeste hoiakutega ollakse nõus.
Samal ajal rõhutab MTÜ Eesti Metsa Abiks oma auhinnataotluses seda, kuidas ta inspireerib inimesi, kõnetab ühiskonda ning nõustab kogukondi.
Leiame, et siin välja toodud näited ei esinda edasiviivat ja usaldusväärset arutelukultuuri ega tugevda valdkonnas loomingulist õhkkonda. Palume Eesti Kultuuri Koja nõukogu liikmetel MTÜ
Eesti Metsa Abiks Kultuuri Teo 2019 nominentide hulgast välja arvata.
Kui aga valikukomisjon leiab MTÜ Eesti Metsa Abiks jätkuvalt sobiliku kandidaadi või koguni
laureaadi olevat, siis ootavad allakirjutanud avalikku selgitust, mil kombel sõimamine, vägivallaga ähvardamine, seaduserikkumistele õhutamine, laim ja sildistamine Eesti kultuuri ning ühiskonda edasi areneda aitavad.
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