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Kultuuri Tegu 2019
nominendiks esitamine

Esitame tunnustamiseks konkursile Kultuuri Tegu 2019 Eesti Metsa Abiks MTÜ,
lühinimi EMA, reg.nr 80419411; kontakt- luiga.martin@gmail.com, tel 56711615
Oleme veendunud, et EMA kui ühendus, kes on suutnud ühendada ja mobiliseerida erineva
põlvkonna inimesi üle Eesti hoidma ning loovalt kaitsma eesti (pärimus)metsandust /
looduskultuuri, väärib esile tõstmist ja tunnustamist.
EMA on tegutsenud napilt mõni aasta ja 2019. aastal oldi juba täies tegevuses ning
avalikkusele, ühiskonnale teadvustunud ulatuslik looduskultuuriline liikumine eesti
metsandusliku ja maastikulise (pärand)kultuuri hoidmiseks ning edenemiseks.
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;
- pikalt tulevikku vaatav, väärtusi hoidev ja loov oma üleskutsetega ning praktilise üleeestilise abiga kogukondade nõustamisel nende kodukandi metsade ja maastiku säilitamiseks;
- pälvinud järjest suurenevat positiivset avalikku tähelepanu ja positiivset resonantsi ning
kõnetab väga suurt osa ühiskonnast;
- hoidnud ja tugevdanud Eesti Vabariigi traditsioonilise metsa- ja looduskultuuri sisemist
jõudu;
- kandnud vaba, sõltumatut ja sotsiaal-kriitilist vaimsust;
- panustanud avalikku edasiviivasse usaldusväärsesse arutelukultuuri;
- väärtustanud meie kultuurikeskkonna erinevaid tahke, tuues esile eelkõige pärimuslikku
looduskultuuri;
- aisanud väärtustada ja tugevdada loodusega, eriti metsaga seotud loomingulist õhkkonda
Eesti ühiskonnas.
EMA olulisemad tegemised 2019. aastal on jälgitavad ühenduse hallataval mitmel veebilehel:
www.liikumine.ee, eestimetsaabiks.emaliikumine.ee, lageraie.emaliikumine.ee
Ühenduse tegevuse tulemuste täpsustamiseks palume võtta ühendust EMA kontaktisikuga.
Lühiülevaade EMA tegevuse tulemustest on ettepaneku lisas 1.
Eesti ühiskonnas täidab EMA sõnum ja tegevus seda osa eesti kultuuris, mis oli varem vähe ja
nõrgalt esindatud.
Usume, et Eesti Kultuuri Koda hindab vääriliselt EMA liikumist kui kultuuri nähtust ja kui
kultuurilist protsessi.
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Lisa 1

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks MTÜ kasvas välja laialdasest rahulolematusest Eesti
metsapoliitikaga -- Eestis toimuv raie on üks Euroopa intensiivsemaid, ka Euroopa ala
koguraie ei toimu hetkel jätkusuutlikkuse raamides. Aastane metsakadu ületab kahekordselt
kuulsate Brasiilia vihmametsade raieintensiivsust.
Ühenduse sündimise päevaks loetakse 2016. aasta 16. detsembrit, kui rahvas avaldas
Keskkonnaministeeriumi ja hiljem ka Riigikogu ees meelt kuuskede raievanuse langetamise
ning kontrolli alt väljunud raietegevuse vastu.
Eesti Metsa Abiks eesmärk on saavutada Eestis säästev metsapoliitika. Eesmärgile liigutakse
lähemale informatsiooni jagamise ja töötlemise kaudu, samuti soodustades koostööd erinevate
säästvast metsapoliitikast huvitatud osapoolte vahel nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel
tasandil. Eesti Metsa Abiks toetub oma tegevuses Põhiseadusele, kaasaegsele teadusinfole ja
Eesti kultuurilisele traditsioonile.
Aastal 2019 andis Eesti Metsa Abiks Riigikogule üle Rahvaalgatuse portaalis seni edukaima
petitsiooni "Lageraied ajalukku", osales metsanduse arengukava koostamise protsessis ning
vahendas selle käiku avalikkusele, vahendas luuletaja Hasso Krulli osalust kohtuasjas
Euroopa Liidu taastuvenergia direktiivi puidulist biomassi puudutava osa vastu ning vedas
paljude organisatsioonide osalusel toimunud kampaaniat kevadsuviste raiete vastu, mis
lähevad ka õiguskantsleri hinnangul Looduskaitseseadusega vastuollu. Samuti on EMA
toetanud kohalikke elanikke RMK kaasamiskoosolekutel, üritades neid mõjutada suunal, mis
ühtiks reaalselt FSC säästva metsamajandamise sertifikaadi ettekirjutustega ega jääks pelgaks
infotunniks, kus kohalikud majandamiskavale vaid kosmeetilisi muudatusi saavad esitada.
Eesti Metsa Abiks on esitanud ka oma ettepanekud kümnetele Keskkonnaameti
kaitsekorralduskavade muudatustele ning muudel viisidel teaduspõhist loodushoidu ja
looduskultuuri edendanud.

