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I  ENESETAPUÜHISKOND JA ROHELINE LIIKUMINE 

 

Maakera elu, elus kiht, biosfäär — ainus teadaolev elu maailmaruumis — on hävimas. Biosfääri 

olemasolu põhineb päikeseenergial, mis arvatakse õtsa lõppevat 10 miljardi aasta pärast. Ühest 

biosfääris arenenud loomaliigist — inimesest —ja tema loodud tehnosfäärist lähtuva ohu ajakava on 

teine. Hinnangud selle kohta, millised muutused atmosfääri, pinnase ja merede olukorras lõpetavad 

mingi biosfääriosa kestmise eeldused, on ometi mõnevõrra erinevad, samuti arvamused selle kohta, 

millise osa biosfäärist inimene hävingu käigus üldse kaasa tõmbab. Igatahes on see üsna suur osa. 

Juba kaks või kolm sajandit on loomaliikide väljasuremine eelmiste ajastutega võrreldes 

inimtegevuse mõjul kasvanud. Väljasuremiste kasvukõver on õigegi järsk. Arvatavasti on inimene 

aastaks 2000 hävitanud pool miljonit loomaliiki. 

 

Kui kasutada mõõdupuuna inimliigi enda elu eelduste püsimist, siis teadlaste sellekohased 

prognoosid kõiguvad nulli ja paarisaja aasta vahel. Pessimistlike hinnangute järgi on tehnosfäari poolt 

Maale tekitatud kahju juba parandamatu. Juba valla päästetud protsesse ei saavat enam mingil moel 

peatada, maailmalõpu aasta olevat tegelikult juba 1980 või 1970. Teise piirhinnangu järgi, mille puhul 

on arvesse võetud kõik võimalikud viivitused, on inimesel aega veel paarsada aastat. Rohkem ei ole 

teadaolevalt ükski biosfääri ja inimsaatuse küsimustesse süvenenud uurija "pakkunud". 

Paleontoloogide järgi oleks imetajate iga maakeral — liigiks eristumisest väljasuremiseni —umbes 

neli miljonit aastat. Osava Homo sapiens'i elueaks jääks kõige rohkem sada tuhat aastat. Sel juhul on 

õnnelik õnnetus, et maakera ajalugu siis enam keegi ega miski ei kirjuta: inimene esineks seal 

häbiväärselt maakera lühiealisemate, eluvõimetumate liikide esireas.  

 

Usklike kujutlustel rajanevad väljapääsuennustused on omaette teema, sellega rohelised ei tegele. 

Teatav irratsionaalne usu vari on ka nimetatud hinnangute mõlemas otsas. Ainsad täpsustatud 

arvutused õhtumaistes uurimisasutustes asetavad inimelu lakkamise aastate 2020-2030 vahele. 

Selline tuntud, nähtavatel suundumustel põhinev paljude muutujatega prognoos on väga keerukas 

mosaiigimäng, ja isegi kui selle matemaatiline käsitlus arvutite abil oleks täiesti veatu, pole ta 

paikapidavus sugugi ilmkindel. Antud hetkel tundub nii, et keskkonnakahjustuste ilmnemis- ja 

kasvukiirus — näiteks metsasurma näol — enamasti ületab varasemad hinnangud, kõverate 

eksponentsiaalsus järseneb. Teisest küljest on näiteid ka tasanevatest suundumustest — kuigi need on 

enamasti taandatavad nokk-lahti-saba-kinni-nähtusele: puhtamaks muutunud Thamesi säästust on 

nüüd tunda Soomegi metsajärvedes ja kuusikutes.  

 

Vastutustundlik vabaõhupidustuste korraldaja rajab oma plaanid ilmajaama prognoosidele, mitte 

omaenese lootustele, et küll tuleb selge põuailm; isegi mitte Koivunieme Janne ega Kerma Kalle 

kaardiladumistele, kui neil olekski statistilist katet. Niisamuti leiab roheline liikumine, et teaduslik 

eluspüsimisprognoos koos kõigest juba asetleidnust ja parasjagu nähtavast saadava teabega on ainus 

ratsionaalne lähtekoht, millele oma tegevus rajada. Programmi põhjaks saavad olla ainuüksi tõsiasjad 

ja suurimad tõenäosused. Usk, lootus ja armastus tulevad arvesse alles siis, kui roheline liikumine 

hindab oma võimalusi maailmatulekahju kustutajana. 

 

Rohelise liikumise poliitiline eesmärk on biosfääri säilitamine, selle programmi tuumaks on 

ellujäämisõpetus. Sedavõrd kui see eesmärk, elu austamise põhimõte, looduskaitse-ideoloogia sõna 

sügavamas tähenduses, on lihtsalt esmatähtis, on inimese elukvaliteedi küsimused teisejärgulised. 

Inimesegi osas on küsimus vaid liigi säilimises. 



 

Ometi on roheline liikumine inimeste liikumine ega kõhkle tunnistamast, et tunneb erilist muret 

inimese pärast. Inimese vaatevinklist oleks mõttetu selline lahendus, kus tema liik õnnestuks küll 

päästa väljasuremisest, kuid ta elu muutuks kvaliteedilt väärtusetuks, talumatuks. Seepärast ei hoidu 

roheline liikumine vastutusest ka inimese elukvaliteeti puudutavais küsimusis, vaid elab ja tunneb 

neile kaasa, kuigi rangelt mõistuse kontrolli all. On märgatud, et tehnosfääri arenedes inimese hubasus, 

elurõõm üldiselt väheneb. Üllatuseks paljudele on aineline üliküllus ning meelehea, "õnn", omavahel 

pöördvõrdelises sõltuvuses. Seda võib tõestada kahe statistilise näitaja abil. Ebahubasuse 

äärmusnähtused — rahustite ja uimastite kasutamine ja enesetapud— sagenevad igas ühiskonnas 

koos ainelise heaolu kasvuga. Ja teiseks: üksikisiku lähisuhted ja -liidud, nii abikaasade vahel kui 

laste, vanemate ja vanavanemate vahel, mõranevad ja lühenevad oma kestuselt sedamööda, kuidas 

ühiskond tehniseerub. See kõik tähendab põhilise turvatunde ja inimõiguste äärmiselt tõsist vankuma 

löömist. Juba kiire areng iseenesest, inimese elukeskkonna tormiline muutumine, pöördub inimese 

enda jaoks katastroofiks. Kohanemise vaev ületab mitmekordselt arenguga kaasneva 

joovastuselamuse. 

 

Ainelise elatustaseme dramaatiline langus, mida ellujäämisõpetus nõuab, käib oma olemuselt seega 

käsikäes ka elukvaliteedi tõstmisega. Ometi ei saa eitada, et kasvuühiskonnaga koos kaotatakse palju 

ahvatlevaid asju ja valikuvõimalusi. Kui üksikisiku ja rühma elukvaliteeti puudutavad nõudmised 

satuvad vastuollu — kas kujuteldavasse või tõelisse—ellujäämisõpetuse nõudmistega, asetab 

roheline liikumine viimase siiski alati esikohale. 

 

Ellujäämisõpetuse nurgakiviks on STABIILSUSE NÕUE. Kasvu, arengut, progressi ei tohiks 

lõppkokkuvõttes olla ühelgi elualal. Piiritu kasv piiratud tingimustes viib alati hävinguni. Iga 

kasvukõver tuleb alati katkestada. Oleme libisenud olukorda, kus vältimatu peatumine on juba rängalt 

hilinenud. Biosfääris ja seega inimese elukeskkonnas on juba jõudnud toimuda tohutu vaesumine. 

Roheline liikumine lähtub siiski seisukohast, et mõõtmatult väärtuslik osa elust ja inimene ise on veel 

alles ja päästetav — kasvõi viimasel hetkel. Kell on sekundi pärast 24. 

 

Roheline liikumine astub raskelt nende inimeste varbaile, kelle elu ja karjääri valitseb jätkuva 

majanduskasvu surnupealuulipu lehvimine. Aga igaühel või peaegu igaühel jääb vähemalt väike 

varvas ellujäämisõpetuse kanna alla. Peaaegu kõigi meie geenides, inimeses eneses, on progressi, 

hävingu nõue. Üks inimese tragöödiaid on progressitungi ja enesesäilitusinstinkti vastuolu. Inimese 

enesesäilitusinstinkti kuulub tingimata liigi jätkumise nõue. Üksikisik teab, et sureb, aga tema 

identiteet toetub sellisele struktuurile, kus liigi elu jätkub. Üksikisikule on tähtis, et tema geenid või 

vähemalt mõju kanduks põlvkondade ahelas edasi. Ta tahab jätta endast maha oma töö ja veel 

surivoodiltki jagada õpetusi järelpõlvedele. Ta teeb testamente, kogub muuseume ja arhiive, miljonid 

kultuuritöölised ehitavad "kultuurikuhilat" just nimelt tuleviku, igaviku tarvis.  

 

Tegelikult minetab igasugune pikaaegne inimtegevus mõtte, kui maailmalõpp on ukse ees. Progressi 

nõue ja elu jätkumise nõue on vastandlikud, nad kummutavad teineteist. Roheline liikumine leiab, et 

inimesel, valdaval osal inimestest tuleb muutuda ratsionaalseiks olendeiks ja valida elu jätkumine. 

Ainult ratsionaalse olendina on võimalik inimene kui liik. 

 

Mõned uurijad leiavad, et säästlikku tehnikat ja korduvkasutust rakendades võiks säilitada 

märkimisväärse osa kasvuühiskonna toodanguaparaadist, ilma et lisataks entroopiat, kulutataks 

taastumatut energiat ja muid taastumatuid loodusvarasid. Kehtivas korralduses on kogemused 

toorainete korduvkasutusest ja jäätmete hoidmisest olnud siiski kehvad. Sellised ettevõtmised (nt 

vanapaberi korjamine ning sellest uue paberi valmistamine) ei ole vähendanud vastavate toorainete 

maksimaalset rüüstamist — tootmist ja tarbimist on kordustoodangu arvel ainult lisandunud. Samuti 

tundub, et kui võtta arvesse kõigepealt kadu ja tegelik saadus ning teiseks tooraine korduvkasutuseks 

vajalik transport, sisseseade, laod, tootmisprotsessi konstruktsioonid ja seadmestik ja teede 



juurdekasv — igaüks koos oma materjali- ja energiakuluga ning pindalaga, mis nad enda alla võtavad 

—, võib kokkuhoiu kogutulemus hoopis kokku kuivada.  

 

Ellujäämise takistuseks ei ole sugugi mitte eeskätt termosfääri parandamist vajavad vead, 

metoodiliselt valed või pillavad lahendused. Ses suhtes on tehnikute käed üsna puhtad. Hävingu 

põhjuseks on hoopis ekspansiivse majanduse ulatus, koguhulk iseenesest, see, et läänemaine inimene 

on ületanud oma ressursid igal rindel. Kõikjal õgib ta märatsedes peale kasumi ka kapitali. Ta on 

kasutanud oma iseäralikku annet, aju ja käte koostööd, oma tehnilist meisterlikkust ilma vähimagi 

mõistuse kontrollita. Sestap eeldab ellujäämine termosfääri olulist kahandamisprogrammi. Ei piisa 

ligilähedaseltki pidama jäämisest kehtival, 1980. aastate majanduse tasemel — põhiosa tööstusliku 

maailma struktuuridest, organisatsioonidest ja institutsioonidest tuleb lammutada või pöörata 

kokkuhoiu teele. Tuleb astuda õige pikk samm tagasi. 

 

Bioloog, kes uurija pilguga vaatab inimest kui loomaliiki, näeb tas saatuslikke omadusi. Inimene — 

keskmine inimene, rahvastik — ei suuda ohjeldada oma juurdekasvu, liigil puuduvad populatsiooni 

reguleerimise mehhanismid. Inimene ei suuda vastu hakata tehniliste leiutiste lummusele, ajupuuna 

triivides võtab ta vastu kõik, mis insenerid toodavad. Ja inimene ei suuda peatada, isegi mitte pärssida 

progressi. Kui ta läheb sügisesele jääle ning jää hakkab rägisema ja pragunema, siis ei suuda ta minna 

tagasi, vaid läheb edasi, vajub läbi ja hukkub. Inimene näib olevat predestineeritud hävinguks. 

 

Kuid teisalt on inimliigil võime taibata ja mõista, võime analüüsida, luua sünteese, lahendada oma 

ajus suurimaidki probleeme, taibata selgesti ka hävitavaid tegureid oma loomuses. Kui paljudel 

inimestel on need võimed olemas? Neile pühendabki roheline liikumine oma programmi, neid loodab 

ta ühendada. Ellujäämise seisukohast on teadvustamine, inimkonna ekslikele lahendustele osutamine, 

maailma sügavaimgi mõistmine alles lähtepunktiks. Kui jäädakse teadvustamise tasandile, on see 

nullsaavutus. Roheliselt nõutakse kõigepealt ja ennekõike kindlameelsust ja jõudu. Peab olema jõudu 

loobuda heaoluühiskonnast kõigi selle rekvisiitidega, jõudu minna elule vastu. Ja peab olema jõudu 

asuda tegutsema, pihta hakata. Roheline revolutsioon tuleb teostada praktikas, otsustusaparaat tuleb 

enda kätte haarata, ellujäämisühiskond tuleb luua järk-järgult käegakatsutavas tõelisuses. 

 

Roheline liikumine, mis põhineb tõsiseimal murel, mida maailmakõiksuses võiks kujutleda, murel 

elu säilimise pärast, ei ole opositsiooniliikumine, see on alternatiivliikumine. Rohelise liikumise 

vaatenurgast on kõik muud poliitilised liikumised — kommunistlikust kuni põhiseadusliku partei 

omani — ühe ja sama ideoloogia teisendid, varjundid. Nende kõikide esmane eesmärk on ainelise 

heaolu lisamine, majanduslik kasv, looduse alistamine ja pidurdamatu ärakasutamine. Nad kõik 

sulgevad silmad ellujäämise tõsiasjade ees või panevad neile vastu. Nad kõik tegutsevad ja nõuavad, 

just nagu inimene oleks maakeral üksi, just nagu inimese majandus maakeral oleks eraldiseisev, vaba 

ja sõltumatu tegevusala, just nagu loodusvarad ei asetaks mingeid tingimusi või nagu oleks neid 

tingimusi vähemalt võimalik murda inimese oskustega. Või just nagu annaks avakosmos maakerale 

jätkuvalt ressursse, et inimene saaks neid kasutada. Kõik need liikumised on fanaatilised, kuna 

roheline liikumine on mõõdukas, kõik nad on läbinisti utoopilised, kuna roheline liikumine on kindlalt 

realistlik. Sellepärast ei saa roheline liikumine teha kompromisse. Tal puudub ühismõõt teiste 

poliitiliste liikumistega. Ei saa olla keskteed kilo ja kella kolme vahel. 

 

Roheline liikumine tunnistab, et hirmuäratavalt pingeline ajakava paistab õigustavat eluhoidjate 

kõige äärmuslikumaidki võtteid, kodanikuallumatust valitsevate seaduste vastu, koguni materiaalsete 

objektide ja isikute vastu suunatud vägivalda hävinguühiskonna kukutamiseks. See 

ellujäämisliikumise esindajate enamus, mis organiseerub poliitiliseks rindeks, ütleb siiski lahti 

vägivallast ja püüab muuta ühiskonda seestpoolt, parlamentaarse süsteemi vahenditega. 

 

Soomes on industrialiseerimine toimunud lühema ajaga ja tõhusamalt — maastiku suhtes armutumalt 

— kui kuskil mujal maailmas. Sellest on johtunud eriline karmus kodanike kohtlemisel, veel 



dramaatilisemad kohanemisraskused kui kuskil mujal ja siit ka opositsiooni- ja mässumeeleolu osas 

rahvastikust. Siirdumine tagasi ellujäämisühiskonda oleks siin valutum kui nendes maades, kus 

tööstuslik traditsioon on vanem ja sidemed agraarühiskonnaga ja selle oskuste ning teadmistega 

rohkem katki rebenenud. See seletab näiteks Lääne-Saksa iseenesest teedrajavate roheliste lootusetut 

kobamist programmilisis küsimusis. Olemasolev ühiskondlik lähteseis on Soomes ka muidu 

kiiduväärne. Roheliseks revolutsiooniks vajalikud elemendid on eriti hästi koos. Meil on maailma 

harituim ja informeerituim rahvas, kõige vähem ajaviiteline ajakirjandus, raadio ja televisioon. 

Soomes tuntakse oma kirjanikke ja mõtlejaid võrratult laiemalt kui mingi muu rahva keskel. Ja meil 

on rahva loomuses visa põhjamaine mõtlikkus, kalduvus mõtlemisele. Sellal kui näiteks 

Vahemeremaades võtab elanikkond elu eelduste järkjärgulist kadumist, maailmalõppu vastu laste 

kombel lauldes, on soomlase teadlikkus hoopis teisel tasandil.  

 

Roheline liikumine viitab teiselegi poliitilise ajaloo õppetunnile. Antud hetke maailmas elatakse 

rahvusliku eristumise, separatistlike liikumiste tugevnemise ajastul, kus rahvusvahelise ühinemise 

põhimõtted pole populaarsed. Seda enam on rohelisel liikumisel põhjust oma programmis ja 

tegevuses lähtuda rahvusliku iseseisvuse ja omapära põhimõttest. 

 

 

II. ELLUJÄÄMISÜHISKONNA PROGRAMM 

 

Siinkohal visandatud ühiskonnalahenduse on dikteerinud elu säilitamise praktiline põhimõte ühelt ja 

elu austamise eetiline põhimõte teiselt poolt, ning lisaks on sellesse pandud nii palju 

elukvaliteedinõudeid, kui mainitud põhimõtted vähegi näivad lubavat.  

 

Programm on sisemiselt märgatavalt järjekindel. Arvatavasti on elu säilimise põhimõttest tulnud 

siiski sedavõrd maha kaubelda, et tegelikku stabiilsust selle programmiga veel ei saavutata. Otsustav 

nõrkus on ehk katse elu austamise nõude tõttu praegust tohutut rahvaarvu säilitada ja alles sündivuse 

reguleerimise kaudu jõuda talutavama rahvastikumäärani. Rahvastiku hulga säilitamine nõnda, et 

maakera kahjustumine peatuks ja taastuminegi algaks, on vist küll võimalik, kuid arvatavasti 

elatustaset ja elukvaliteeti veelgi rohkem kahandades, kui siinne programm ette näeb. Sellisena võibki 

programm paremini sobida ehk alles väikese rahvastikuhulga ajajärku, kuna üleminekuajal seevastu 

vajatakse märgatavalt järsemaid kitsendusi.  

 

Programmi teaduspoliitikat puudutavas osas rõhutatakse looduse koormus-, tootlikkusja 

vastupanuvõimearvutuste põhjapanevat tähtsust. Vajaku tehnika ja korduvkasutuse tõelised 

võimalused tuleb selgeks teha. Alles uurimuste põhjal saadakse täpsemini teada, mis tasemele 

kokkuhoiumajanduse raamid, reeglid ja seadusloome mingi rahvaarvu korral tuleb seada. Siin 

esitatud lahendust tulebki võtta üleminekuperioodi ettevaatliku algvisandina. Küllap asendatakse see 

kogemuste ja teadmiste lisandudes radikaalsema programmiga, millest oletatavasti tuleb kärpida 

palju sellesse programmi mahutatud vanamoodsa kasvuühiskonna jäänuseid. 

 

1. Seadusloome 

Kasvuühiskonnas on üksikisikud või väikesed grupid eri aegadel teinud katseid omalt poolt arengut 

aeglustada, liikuda stabiilsuse poole nii majanduses kui eluviisis. Viimastel aegadel on neid katseid 

olnud üha enam, on tehtud katseid ökokihelkonna, koguni ökolääni rajamiseks. Koik need "väikesed 

rohelised saarekesed" on ühemõtteliselt ja täielikult läinud selle nahka, et maal kehtivad seadused on 

justkui raudkindlalt kinni needitud tank, mis annab liikumisruumi vaid ühele eluviisile. Maksuseadus 

oma ette- ja järelemõtlemismaksudega, investeerijate määratud üleriigiline maa hind ja lõpuks 

maapoeseaduse kehtestatud miinimumruutmeetrihinnad, tempelmaks ja krundieralduskulutused, 

üldine üüritase, kohustusliku ehitusjärelevalve kulutused ja kohustuslik ehituskvaliteedija -kulutase, 

ka maaostupiirangud, kalapüügivete ja jahimaade omandisuhted ja paljud muud paragrahvid kas 

hoiavad ära "tagasipöördumise loodusse" algusest peale või sunnivad ettevõtjat ülepea loobuma 



niipea, kui kasvuühiskonna ajal kogutud algkapital on lõpuni kulutatud. Asja uurides selgub peagi, et 

"rohelised saarekesed" vajavad erisätteid sedavõrd paljudesse — kümnetesse või sadadesse 

seadustesse, määruste ja püsieeskirjade paragrahvidesse, et see seaks ohtu kogu seaduskorralduse. 

Just seepärast polegi valmis saadud ühtegi seaduse muudatust isegi ökolääni toetuseks ega ole selle 

asutamine kaugemale jõudnud pikkadest programmidest, deklareeringutest ja ilukõnedest — pole 

jõutud mitte ainsamagi konkreetse ettevõtmiseni tegelikkuses. Seadusloomesse sissetungimine ongi 

rohelise liikumise esmaülesanne. Eesmärgiks on kogu seadusloome kiire kapitaalremont, 

põhiseaduseni välja. Koik programmis esitatavad elualad vajavad oma seaduste uuendamist. 

 

2. Rahvaarv 

Põhinõue on, et looduse kogukoormatus, mis sõltub ühelt poolt inimeste arvukusest, teisalt 

koormatusest isiku kohta, tuleb saada sellisele tasemele, et see ei ohustaks ainsamagi liigi säilimist, 

et väljasuremiste sari katkeks täielikult. Aga meeletu ei ole ainuüksi see, et rahvastiku taltsutamatu 

kasvuga suretatakse välja nii maakera muud liigid kui inimene ise. Meeletus on — võib-olla mitte 

bioloogilisest, aga inimlikust seisukohast küll — juba selles valikuski, et rahvastikumäär tõstetakse 

sellise maksimaalse tasemeni, mis just-just jõuab elus püsida (olgu kriteeriumiks siis toidu piisavus, 

puhas vesi, hingamisõhk, jäätmetasakaal või mis tahes muu tegur). Inimeste suur arvukus ei ole 

taotlemisväärne väärtus, vastupidi. Ülisuur tihedus murrab üksikisiku identiteedi ja võimaluse 

inimväärseks eluks. Sest see ju eeldab avarust, innustavat keskkonda, ainult mõõdukalt ärritust, 

võimalusi ka üksinduseks ja vaikuseks, teatud eluruumi, küünarnukiraumi — inimene on ainult osalt 

sotsiaalne loom. Meelehea, elu helduse määr hakkab mingi rahvastikutiheduse korral langema; 

laiapõhjaline "õnnelikkuse" uuring koos vastavate arvutustega võiks kindlasti määratleda rahvastiku 

optimaalsuuruse sellestki vaatepunktist. Nüüdseks on rahvaarv jõudnud sellistesse kõrgustesse, et 

peaküsimus on lihsalt ellujäämine. Rohelisel liikumisel ei ole siiski tahtmist ega söakust ette panna 

praeguse rahvastiku kärpimist (välja arvatud eutanaasia aktsepteerimine), kui just uurimisasutused ei 

tooda tingimatult vastuvaidlematuid arvutusi, mille järgi muud teed ellujäämist kindlustada ei ole. 

See programm lähtub arvestusest, et kord olemasolev rahvastik säilitatakse, pealegi hea tervise juures 

jaiseäranis pikaealisena; on ju just vanurite hinnatud positsioon stabiilse ühiskonna nurgakivi. 

Rahvastiku vähenemine saavutatakse sündivuse piiramise teel. Uurimisasutuste arvestused ja 

praktika lahendavad küsimuse, mis tasemele rahvaarv lõpuks stabiliseerida. Esialgse kalkulatsiooni 

järgi võiks see Soomes olla saja tuhande ja miljoni elaniku vahel. Optimaalrahvaarvule lähenedes 

võidakse ainelist varustustaset ja kultuuriteenuseid vähehaaval lisada, kuni needki stabiliseeritakse 

lõplikule tasemele. 

 

Sündivus reguleeritakse niiviisi, et iga viljaka naise kohta lubatakse keskmiselt 2,0 sünnitust. Nõnda 

väheneb rahvaarv 300 aastaga kümnendiku võrra; stabiilne rahvaarv eeldab niisiis 2,5-lapselist 

keskmist. Lapse sünnitamine on kõigist inimese toiminguist kõige vähem üksikisiku asi — või kahe 

üksikisiku, vanemate —ja kõige selgemini ühiskonna ja inimkonna asi. Rohelises ühiskonnas on 

sünnitus juba üldeetilistel põhjustel kõige rangemalt loast sõltuv eluvaldkond. Kirjususe ja 

mitmekülgsuse tagamiseks lubatakse keskmise arvu raames mõnedesse eriti ärksatesse ja 

pedagoogiliselt harmoonilistesse kodudesse paljulapselisi peresid, ja vastavalt keelatakse laste 

sünnitamine kõige õnnetumates kodudes. Põhireegel on, et sünnitust lubatakse enamikule naistele. 

Ulatuslikest tõuhügieenilistest väljavalimistest ühiskond hoidub. Pärilikkuseuurijad hoiatavad selliste 

programmide genofondi ühekülgsustava ja vaesestava toime eest. Sündivuse püsimine määratletud 

viisil ühiskonna kontrolli all kindlustatakse raseduskontrolliga rahvastiku sageli korduva tervise 

ülevaatuse raamides. Abort on tasuta nagu rasestumisvastased vahendidki ja kõigile kodanikele vabalt 

kättesaadav. 

 

3. Põllumajandus 

Nagu nimigi ütleb, on rohelise ühiskonna põhielatusvahendiks põllumajandus, millega ühiskonna 

ehitus kohandatakse. Tähtsad põllumajanduse lisaharad on jaht, kalapüük ja korilus. Rahvastik 

hajutatakse piirkondlikult elatusallikate paiknemist järgides, nõnda et sisemainegi transport 



minimeeritakse. Hajutamine toimub samasuguste tööjõu-ja maksupoliitiliste sanktsioonide kaudu 

nagu rahvastiku siirmine 1960.-1980. aastail alevikesse ja maa lõunaosasse. Viiakse läbi maareform 

ja keskmine talusuurus väheneb tunduvalt, nii et suurele osale rahvastikust tagatakse oma põllu- või 

aiamaa. Osa suurtaludest siiski säilitatakse, sest rohelise majanduse põhinõudmiste hulka kuulub 

mitmekülgsus, kirjusus, erilisus. Ka põllumajanduse enda erisihte on laiaulatuslik katsetamine eri 

tüüpi ja erisuuruste taludega (välja arvatud kõva tehnoloogia). Üks osa rahvastikust pealegi ei sobi 

juba loomult iseseisva ettevõtja rolli, vaid ainuüksi käsu alla. Maa sisemine toiduainete 

naturaalmajandus on täielik. Nii toiduainete import kui eksport keelatakse, välja arvatud 

lähikaubandus piiril Põhjamaade ja Nõukogude Liiduga. Viljatagavara maht maksimeeritakse. Kui 

välismaine puu-ja juurviljade import ning kodumaine muul kui päikseenergial toimuv varaste 

juurviljade toodang lakkab, rahuldatakse talve ja kevade vitamiinivajadus peale kodumaiste 

taliõunaliikide ja säilitusjuurviljade kõigepealt pohlade, jõhvikate ja murakatega, mille tarvis 

ehitatakse koos viljahoidlatega laoruume. Häil pohla-aastail saadetakse korjamisajaks puhkusele nii 

koolilapsi kui täiskasvanuidki. Ka seente tarvis varutakse laoruume. 

 

Põllumajandusega tegelemine põhineb kodumaisel toodangupanusel. Jõuallikaks on ennekõike 

inimese ja hobuse lihasenergia. Põllumajandus annab tööd põhiosale rahvastikust. Soome hobuste 

arvukust suurendatakse olemasolevast märapopulatsioonist lähtudes nii kiiresti kui võimalik, kuni 

saavutatakse poolemiljoniline tööhobuste hulk. Samal ajal kui naftal, elektril jms-1 põhinevad 

tööriistad hobuste hulga kasvades viiakse muuseumidesse ja vanarauaks, talletatakse 

kasutuskõlblikud toorained, valmistatakse kiiruga töömahukale põllumajandusele vajalikke 

vahendeid ja sõiduriistu. Koolitatakse ja seatakse sisse ülemaaline külaseppade võrk. Kuigi 

põllumajanduse tööjõu lisandumisega saavutataksegi osal põllupinnast aiamaa toodangutõhusus, mis 

on kümnekordne võrreldes suurpõllundusega, riigi põllupindala ometi ei vähendata. Selle toodangust 

läheb nimelt märgatav osa riietuseks ja hobuste ülalpidamiseks: 1-2 miljonit lammast, lina jm. 

Mõlemale tuleb varuda umbes pool miljonit hektarit. Edasi, osa põllusaadustest hoitakse 

metsloomadele, nõnda et eluruum on tagatud iga põlluökosüsteemi loomaliigi piisavale, elujõulisele 

hulgale. Selleks luuakse kõikjale peenarvööndeid ja tükeldatakse suured ühtsed viljeluslagendikud 

roheliste saarekestega — mida ka asukate heaolu eeldab. Maa-alune kuivendussüsteem asendatakse 

lahtisega. Nõndaviisi kaotatud põlluaia tehakse tasa, kui tarbetud teepõhjad, peatus- ja muud platsid 

ning tühjaks jäänud mahalammutatud maja- ja tööstusalade pinnad alevikes põllumaaks raadatakse. 

Põldude tootlikkust hoitakse alal bioloogiliste ja töömahukate võtetega: ristik ja liblikõielised 

harimisringis, karjasõnnik, kompost, maaliikide segamine, turvas, muda, merevetikas jne. Pideva 

mahepõllundusega saavutatakse enesetapuühiskonna pärandiks jäänud tihenenud ja kõvenenud 

põllumaa taastumine. Kunstväetiste kasutamine keelatakse. Koolitatakse välja kogu maad hõlmav 

kompostikonsultatsioon. Kanalisatsioonikorraldusest, mille jäätmete koostist pole võimalik 

kontrollida, loobutakse isegi asulates. Korraldatakse käimlasõnniku kogumine ja viimine põldudele. 

 

Põllumehega saagi pärast võistlevate ülisuurte putuka- ja muude loomaliikide populatsioonide, 

"umbrohtude", hallituse jne keemiline tõrje korvatakse bioloogilisega, harimisringiga ja mehaaniliste 

meetoditega. Põllunduse uurimis- ja katsetegevust tõhustatakse ja laiendatakse roheliste sihtjoonte 

kohaselt. Tõhusa harimise ja saagi kindlustamiseks asutab ühiskond maaharijate omavahelise 

puhkusasendusteenistuse ja häirekorralduse. Hooletusse maaharimisse sekkuvad ametiisikud ja 

pärast märkuste tegemist vahetavad maaharija välja: riigi põllumaa on riigivõimu erilise kaitse all. 

Toiduainete kadu hoitakse ära seaduslikul teel ja nii transpordi-, kaubandus- kui tarbijakanalite abil. 

Igasugusele toidupala raiskamisele (näiteks äravisatud leivakannikas) järgneb karistus. Igasuguseid 

toiduaineid raiskavad valmistusviisid (näiteks friikartul, räimefilee) keelatakse. Toiduainete asjatust 

pakkimisest loobutakse (lahtine piim, leib, jahu jne). Loobutakse põhiosast toiduhügieenist, mis on 

meie kliimas asjatu raiskamine. Rahvastik harjutatakse lapsest peale levinumate salmonella- ja muude 

bakterite liikidega.  

 

Koduloomade pidamises on esikohal üks rohelise ühiskonna peamisi põhimõtteid: looma uhkuse ja 



väärikuse haavamatus. Suurtalude säilitamine puudutab ainult taimekasvatust, mitte loomade 

suurtootmist. Üle 10 lüpsilehma, 30 lihalooma, 30 sea, 100 kana, 100 karuslooma või 100 

kasvatuskala pidada ei lubata. Sihiks on see, et iga hooldaja tunneks oma loomi nimepidi. Talvel 

peavad loomadel olema avarad eluruumid, sooja vajavatel liikidel siiski mitte nii suured, et soojusaste 

satuks ohtu. Suvel ei tohi mingeid loomi sees pidada, vaid neil peavad olema laialdased looduslikud 

karjamaad ning (kanadel, karusloomadel) aiad. Ka kasvatuskaladel peab olema avar looduspärane 

eluruum. Loomapidamine ja -hooldus on ala, kus ametivõim on kõige karmim.  

 

Põhjapõdrakasvatus jätkub samadel riigi aladel ja sama viisi kui kasvu- ja efektiivsusühiskonna ajal, 

aga ülitihedaid karju vähendatakse märgatavalt, nii et karjamaade taimkatte ja pinnase kulumine ei 

saavuta enam ähvardavaid mõõtmeid. Põtrade omamine kehtestatakse piirkonna rahvastiku 

ainuõiguseks. Püüeldakse keskmise suurusega, põhielatist pakkuvate põdratalude poole. 

 

Rohelises ühiskonnas tagab nii metsa- kui põllumaastik eluruumi nüüdsest mitu korda suuremale 

metsloomahulgale. Jaht on tähtis lisaelatusvahend; jahiloomadest tarvitatakse hoolikalt ära kõik 

kasutatav (liha, nahk, rasv, suled ja udusuled). Jaht toimub võimalikult odavate, töömahukate võtetega 

(lingud, püünised). Kalapüük on hästi korraldatud kõrvalelatusvahend kõikjal, kus on veestikke. Ka 

n-ö prügikala loomne proteiin kasutatakse täpselt ära inimese ja koduloomade toidumajanduses. 

Arendatakse kala säilitamist ja ladustamist (kuivatamine, soolamine, hapendamine). Püügivõtteid ja 

-vahendeid arendatakse kodumaise tooraine põhjal. Sõltub katsetuste tulemustest, kas 

kalastusvahendeis saab loobuda naftal põhinevast nailonist või tuleb äärmiselt piiratud 

väliskaubanduskontingendis arvesse võtta kalastusvahendite jagu. Nii jaht kui kalapüük toimub 

tõhusa nõunik- ja järelevalvajaskonna juhtimisel, nii et püsitakse allpool looma- ja kalapopulatsiooni 

maksimaaltootmist. Kogu aeg võetakse arvesse looduse enda toitumisahelate häirimatust ja tagatakse 

toitumisahela ülaosas inimesega võistlevate röövloomade ja -kalade elujõulised populatsioonid. 

 

4. Metsandus 

Soome metsamajandus on ala, kus kasvuühiskonna jäetud pärand on kõige kurvem. Soome on 

metsade maa, metsadeta Soome on kõrb. Selle isamaa on kasvuühiskond arutul kombel vahetanud 

oma raiskamismajanduse ehitusmaterjaliks. See lageraiekõrbete, madalate räbaldunud taimestike ja 

tormis kokku langevate harvendike risustik, mis talvistel satelliidipiltidel paistab paleoarktilise 

vööndi hirmuäratava tühjuseplekina, on võimsaim näide ökokatastroofist, elu hääbumisest meie 

maanurgas. Metsakatte taastamine on rohelise ühiskonna hiigelväljakutse, mida võib-olla enam ei 

suudetagi järgida. Aga kuivõrd maapinna ja atmosfääri süsteemid ei jõua tõsise metsasurma astmele 

(mispuhul ellujäämislootused muidugi vaevalt täituksid), võidakse Soome mõnesaja aastaga tagasi 

saada.  

 

Mets on rohelisele liikumisele maa-ala, mis inimese elatuseks raadatud ja varutud pindala järel jääb 

peamiselt looduse kasutusse. Põhiosas riigi maadest vabastatakse puustik täielikult inimese 

majandustegevusest. Juhtnööriks on looduskaitse määratlus — looduskaitse ei sisalda mingisugust 

loodusele suunatud tegevust, see tähendab puutumata jätmist. Puu oma juurestikuga on 

metsaökosüsteemis kõige alus, tuhandete liikide kasvupaik, toiduallikas, pesapaik, varjupaik, 

talvituspaik, seentele ka peremeesorganism. Puu kasvamine majanduskõlblikuks kestab 50-100 aastat, 

tähtsamatel põllutaimedel, marjadel, seentel, ulukeil ja jahilindudel alla 0,5 aasta. Täisealiseks saab 

puu 150-400-aastaselt, imetaja, lind ja kala 5-20-aastaselt. Metsas võidakse maksustada vaid kiiresti 

taastuv jahisaak, seened ja marjad, sedagi ainult uuringute põhjal tehtud juhendite järgi. Metsakatte 

taastamises tuleb mingil osal pindalast järeleandmisi teha. Igasse kogukonda ja külla rajatakse eraldi 

kitsad majandusmetsavööndid, millega kaetakse ehitus- ja küttepuutarve. Esimene tarve on 

kaduvväike, kuid küttepuu kasvatuseks vajatakse — iseäranis alguses, kurva lähteolukorra tõttu — 

õige tähelepanuväärset pinda, hinnanguliselt võib-olla 10% maa kogupindalast ehk kolm miljonit 

hektarit. Küttepuud kasutatakse eriti kokkuhoidlikult (vt "Energiamajandus"). Mõne harva 

puidutöötlusüksusega kaetakse kodumaine (karmilt reguleeritud) paberitarbimine ja valmistatakse 



eksportkaupu kitsa väliskaubanduse tarbeks. Tehaste tooraine vajaduseks eraldatakse piisavad 

tööstusmetsaalad toodanguüksustest lühikese veotee kaugusel. Neile elukeskkonnaks kõlbmatuile 

maile paigutatakse võimalikult vähe püsiasustust. Säilinud looduslikud sood jäetakse rahule. 

Metsaistutuseks kõlbmatud vanamoodsa ühiskonna ajal kraavitatud sood ennistatakse kraave 

tammistades looduslikku olukorda. Murakat ja jõhvikat hoitakse kui rahvusomandi tähtsat osa. 

 

5. Tööstus ja kaubandus 

Kaupade ja seadeldiste tootmises toimub ellujäämisühiskonda siirdumisel kõige revolutsioonilisem 

muutus. Ühtlasi siirdutakse tarbekaupadelt püsikasutusele, tarbija mõiste kaob keelest. Enamik 

tööstusalasid kaob. Kogu kaubatootmine reguleeritakse, nii et ta kahaneb sajandikuni või vähemani 

kasvuühiskonna, enesetapuühiskonna tasemest. Toodangu arendamine ja kutsemeisterlikkus on 

võtmeasendis, kuna enamiku vältimatute kaupade kasutusaega püütakse saada piiramatu lähedale. 

Asjad ja seadmed pärandatakse sugupõlvelt järgmisele. Ka loomu poolest kuluvate tarbeesemete 

(tööriistad, piduriided jne) vastupidavust ja kvaliteeti tõstetakse. "Mood" mõistena kaob. Kao 

kitsendamist peaaegu olematuks soodustab see, et vastupidava kvaliteetkauba suhteline hind on väga 

kõrge. Juba valmistamiskulu on suur, ja lisaks veel kaudne maksustus lasub karmilt kaubahankimisel. 

Vabalt võib valmistada üksnes käsitöonduslikke tarbeesemeid ja ehteid, mis tehtud odavaimast ja 

praktiliselt vaadatuna piiramatult kättesaadavast toorainest — puu, pinnaseliigid.  

 

Kaubatootmises kasutatakse kodumaist toorainet; erandiks ehk mõni metall. Kile kaob ajaloo 

prügikasti. Ettevõtete suurus kahaneb enamikul juhtudest pereettevõtteni. Võtmealadel tegutseb 

erilitsentsi alusel mõningaid suurepoolseid tootmisettevõtteid (näiteks paber, tuletikud, suhkur, bussid 

ja kaubaautod, raudteeseadmestik, jalgrattad). Kaubandus hajutatakse vastavalt asustusele üle maa. 

Kaubavahetuse vähenedes murdosani ja kaubavaliku vähenedes kahaneb ka poodide kogu; üleüldse 

suletakse suured kaubahallid. Spetsiaalkauplused on lubatud maakogukonnakeskustes. 

Reklaamitegevus on ühiskonnavastane, sest lisab kulutusi, edendab kauba ahvatlevuse filosoofiat 

ning rikub maastiku- ja tänavapilti. Reklaam keelatakse täielikult. 

 

6. Ehitustegevus 

Kauges perspektiivis kaob uusehitustegevus peaaegu täiesti, sest energia kokkuhoiu tõttu 

asustustihedus väheneb ja kõigi ehitiste iga kasvab sadade aastateni. Seoses ühiskonna 

struktuurimuutusega põhjustab rahvastiku levimine asulaist ja Lõuna-Soomest üle kogu maa tagasi 

põllumajandusse ajutiselt mõnevõrra tarvet väikemajade, kõrvalhoonete, töö- ning kooliruumide jms 

uusehitiste järele. Põhiosa naasvast rahvastikust paigutatakse siiski säilinud hüljatud majadesse ja 

olemasolevate talude ülisuurtesse ruumidesse. Ka kasutamiskõlblikke tühje töökoja- ja kooliruume 

on rohkesti. Remonti ja saneerimistöid tuleb teha palju. Asustuse stabiliseerudes ja rahvastikuhulga 

järkjärgulisel vähenemisel uusehitus keelatakse ja luba antakse ainult kokkuhoiumajandust 

järgivateks remonditöödeks. Seoses struktuurimuutusega tarvilikud suurhooned, toiduainete laod, 

garaažid jm saadakse olemasolevate tühjenevate tööstusja muude ruumide arvelt. 

Struktuurimuutuseaegse uusehitamise ja saneerimistöö järel suunatakse sellega tegelnud personal 

lammutama tühjenenud elumaju ja suuremat osa tööstus- ja laohoonetest ning raadama 

vundamendipõhju ja krunte kultuurmaaks. Asulates tühjendatakse eeslinna paneelmajarajoonid ja 

kontsentreeritakse järelejäänud asustus vanadesse keskustesse ja aedlinnakutesse. Ühiskonna 

stabiilsel astmel on ehituseriala personal põhiosas asunud muudesse ametitesse. Ehitamine on 

eranditult keelatud ja omanik on kohustatud pidama hooneid korras, ennekõike katuseid. 

Vabastusotsuseid korrashoiust ja lammutuslube antakse vastavalt rahvastiku vähenemisele. Kruusa 

kasutus kahaneb väga väikeseks, sest uusi teid ei ehitata sugugi ja ehitustegevus väheneb. Mäed 

jäetakse täiesti rahule ja kruusakasutuslube antakse ainult kasutuseta teepõhjadelt kogutud 

kruusavarude kohta, eeskätt ehitiste vundamentideks ja õuekorralduseks. Puhkeasulad 

kokkuhoiumajanduse ühiskonda ei sobi. Uusi lube ei anta, püsisuvilaid puhkerandadel asendavad 

matkamine ja telkimine. Kohtades, kus puhkemaja kõige rohkem häirib kohalike inimeste elu, maja 

sundvõõrandatakse lammutamiseks või muudetakse see kõigile avatud jahi- ja kalaonniks. 



 

7. Tööjõupoliitika 

Roheline ühiskond ei rõhuta inimesest endast sõltumatut majanduslikku kindlust — sotsiaalset 

turvalisust. Kokkuhoiumajanduses inimese töö ei tooda ühiskonna käsutusse palju lisaväärtust ega 

varasid. Roheline ühiskond ei soosi nõrkust ega laiskust, ta vajab iga inimese tööpanust. Tööpuudus 

on tundmatu. Roheline ühiskond väärtustab vastutustunnet, oskuslikkust, omaalgatust, omaenese 

kätetöö kaudu pikkades tootmisprotsessides saadud rahuldust, kehalise tervise, pingutuste ja vaimse 

erksuse kaudu saavutatud elurõõmu.  

 

Ellujäämisõpetuse põhinõuete hulka kuulub see, et inimtegevus oleks võimalikult väheulatuslik, 

võimalikult vähe loodust koormav, inimeselt loodusele jäetud märgid võimalikult kasinad. 

Maakamaraga käiakse ümber võimalikult leebelt. Kus vähegi võimalik, asendatakse masin inimtööga. 

Elukutsete jaotuses toimub suuri muudatusi enesetapuühiskonnaga võrreldes. Maarahvastiku hulk 

mitmekordistub. Vastavalt vabaneb suur hulk rahvast tööstusest ja ehitusest. Ametnikkonnas, mis 

püsib suurearvulisena, toimub suuri sisemisi ümberpaiknemisi tööjaotuses. Seppade ja käsitööliste 

hulk kasvab oluliselt. Käsitöölised rändavad ringi ja pakuvad oma teenuseid, iseäranis 

maamajapidamistes. Teenindusalal (liiklus, kahanenud majutus- ja toitlustusala, kaubandus) 

lubatakse ainult väikesi pereettevõtteid. Automaadid ja iseteenindus kaotatakse kõikjalt. Mingi 

tarbeesemete, maksete või teenuste vahetustegevus ei saa toimuda nõnda, et inimene ei kohta teist 

inimest. Ühiskonnas, kus põhiosa rahvastikust on ettevõtjad, ei ole tööaja kehtestamisel suuremat 

tähendust. Töövõtjavähemuselgi on piisavalt motivatsiooni, kui oma toimetuleku piir on lähedal ja 

töö üldine tähendus selge. Sellepärast võib tööaeg olla libisev vastavalt hooajale ja tarvidusele. 

Töökaitseametnik hoiab siiski silma peal ja korrigeerib liialdusi. Ametiühingutegevus lakkab. Kindel 

pensioniiga kaob. Kodanikud tegutsevad nii oma ettevõtteis kui palgatööl sujuvalt väheneval määral, 

vastavalt oma isiklikule tervisele ja jõule. Ametivõimud hoiavad ära nii vanakeste kui haigete 

mõõdutu ärakasutamise. 

 

8. Energiamajandus 

Kasvu- ja kaubaühiskonnas on vaidlus energia saamise võimaluste üle õnnetult eksiteel. Kujutletakse, 

et suurim oht seisneb just tööstusliku energia tootmises ja väideldakse eri energialiikide säästus- ja 

jäätmemõjude üle. Tegelikult on see kõik üsna ükskõik. Pelga energiatootmise saasted või 

plutooniumi matmis^ kulud moodustavad maakera kogukoormusest ja riskitaagast õige tühise osa. 

Seevastu energia määr, kättesaadavus ja hind on rahvastiku juurdekasvu kõrval maakera 

võtmeküsimus. Tööstusliku energia kasutamine kaubatoodangus, ehitamises, kaubanduses, 

transpordis, turismis, huvialaharrastustes, kõigis inimese toimetustes rullib maakera laial rindel, 

muudab kõrbeks, erodeerib ja asfalteerib maapinda, lõhub atmosfääri gaasi- ja soojustasakaalu, imeb 

ära mageda vee, tapab mered. Lõplikult otsustabki biosfäärile veel jäänud aja just toodetud ja 

kasutatud energia hulk. Ellujäämisühiskonna põhiküsimusi on tööstusliku energia tootmise ja 

kasutuse koguseline kahandamine murdosani enesetapuühiskonna tasemest. Eeskätt kasutab roheline 

ühiskond täielikult ära rahvastiku enda kodumaise toiduga toodetud lihasenergia, samuti ka 

veoloomade lihasenergia. Kõikjal kasutatakse kangi-, ploki- jms tehnikat. Elektrit toodetakse ainult 

kodumaisest vee-energiast. Tuleb oletada, et tarbimisarvutuste järel osa sellestki energiakapatsiteedist 

lammutatakse ja vastavad jõed raadatakse looduslikku seisundisse. Toodetud elektrit kasutatakse 

eeskätt elu- ja muude ruumide valgustuseks ja elektriliseks sidepidamiseks. Elektrilised kodumasinad 

kaotatakse ja asendatakse käsitsi tehtava majapidamistööga. Külmkappi asendab kelder. Uurimine 

lahendab, kas toiduainete ladustamiseks ja esmajärgulise väärtuse säilimiseks jäetakse alles 

külmhoonekapatsiteet. Selle kasutuskõlblikkuse vastu räägib ta vastuvõtlikkus elektrikatkestustele. 

Päris normeerimiseni ei minda, ent kokkuhoidlikkust rõhutatakse nii kampaaniatega kui elektri 

hinnapoliitikaga. Voolumõõtjaid jälgitakse ja ilmsetel raiskamisjuhtudel sekkutakse. 

Tänavavalgustust lubatakse ainult asulate mitmekorraseliste majade rajoonides kella 24-ni. 

Reklaami-, vaateakna- jms valgustus keelatakse. Põhireegel on, et Soome öö on pime. Elektrivool on 

valgusallikaks ka töökodades, järelejäänud väheses tööstuses jne. Elektrikokkuhoid on oluline ka 



ettevõtete majapidamises. Otsitakse lahendusi elektriliinide maa-alade hõivamise vähendamiseks. 

Postidemaastiku kaotamine, elektritraatide (nagu ka telefonitraatide) avaliinide matmine labidatööga 

on põlvkondade igavikuprojekt. Väikese hulga mootorsõidukite energiaallikaks on esialgu 

naftasaadused. Muude kütuste otsingul pannakse otsustav rõhk vastava loodusvara piisavusele ja 

saastemõjudele. Harvade nafta suurvedude järele valvab suur transpordimeeskond ja mitmekordsed 

kattuvad turvasüsteemid. Soojust toodab kodumaine küttepuu. Järgitakse täpset kokkuhoiumajandust. 

Elu-, kooli-ja muudes ruumides kasutatakse eeskätt võrratult odavamat viisi — soojendatakse 

inimkeha soojema riietusega, aga mitte toaõhku. Ööpäeva keskmiseks toasoojuseks määratakse 

+15—1-18 kraadi; korduva ületamise eest karistatakse. Rohelises ühiskonnas, kus inimese 

toimetused keskenduvad aasta läbi õue ja mitte siseruumidesse, väheneb asustustihedus tunduvalt; 

osa ruume hoitakse ainult suvises kasutuses. Liiklusvahendeis, avalikes ruumides, aulades, 

trepikodades hoitakse +5 kraadi põhisoojust ja ollakse üleriides. 

 

9 . Rahandus 

Kauba- ja rahakesksusest lahtiöelnud ühiskonnas kahaneb raharinglus murdosani enesetapu-

ühiskonna ajastu omast. Suur osa rahvastikust elab naturaalmajanduses, kus rahakasutus on eriti 

vähene. Igati soositakse kaupade ja teenuste otsest vahetuskaubandust eri rahvastikurühmade vahel. 

Vastavalt ühiskonnaideaalile kasutatakse kodanike kasutuses oleva vara põhiosa toidu, riietuse ja 

kütte tarbeks. Vaba aja harrastustest langeb ära see vahemik, mis kasvuühiskonna lõpuperioodil on 

muutunud valdavaks ja mis nõuab silmapaistvaid vahendi- ja muid kulutusi. Palgatöös astmestatakse 

sissetulekud nõnda, et ihaldatuimad ametid on kõige napimalt (nt juhtivail kohtadel olijate omad, 

kellele osa palgast tuleb kätte võimuna) ning välditavaimad (nt tööd jäätmetega) kõige paremini 

tasustatud. Palgakorraldus on sedavõrd paindlik, et ihaldatavussuhete muutudes tagatakse tööjõud 

kõikidesse vältimatutesse ametitesse ilma sundmääramisteta. Keskmine palk ja palgasumma püsivad 

siiski samana. Mingi osa palgast püütakse võimaluse korral maksta toiduainetena, töörõivastena jne. 

Sunduslikku pensionikorraldust pole. Siingi rõhutatakse indiviidi vastutustunnet. Eeldatakse, et 

vanurite kaitse kujuneb omaalgatusliku, riigi poolt raha väärtuse muutumise eest kaitstud säästmise 

ning vastava suurpere jõudude abil. Maksevahendiks on raha.  

 

Rahakasutusega liialdamise ajastusse kuuluvad panga-, krediit- jm kaardid kaovad. Kaup ja rahalised 

teenused tuleb hankida alles täielikult väljateenituna, kaob igasugune tarbimiskrediit, 

järelmaksukaubandus jms. Pikaajalist krediiti antakse ainult väikeettevõtete investeeringuteks ja 

korteriremondiks. Pangandus natsionaliseeritakse ja see kahaneb oluliselt. Raharinglus toimub õtse 

tehingu osapoolte või tööandja ja töövõtja vahel, enamik pangateenuseid kaob. Panga ülesandeks jääb 

raha (ning omandi) hoiustamine ja laenude andmine. Hoiustajaile tagab riik muutumatu 1 %-lise 

aastakasumi. Inflatsioon lakkab põhiseaduse jõul. Posti-, telefoni-, liiklus- jm maksed ja tariifid ei 

muutu aastatuhandete jooksul. Saagist sõltuvat toiduainete hindade vaheldumist maksureserviga küll 

täielikult ei tasandata, kuid keskmine hind on püsiv. Riigikassa tegeleb raharinglusega võimalikult 

vähe; majandus-, kultuuri- ja harrastustegevus toimub maksimaalselt ilma ühiskonna toetuseta. 

Vältimatud ülesanded jäävad ometigi ühiskonna õlule ja niisiis kaunikene maksukogus koguda. 

Tulumaksu ei ole, maks kogutakse kaubatootmiselt, kaubanduselt, telefoni- jm teenusmaksudelt ja 

elektrimüügilt. Luksuskaupade ja -teenuste maksustusaste on kõrge, mõned põhitoiduained ja 

põhitarbeesemed on maksuvabad. 

 

10. Liiklus 

Maanteeliikluses on lühikestel ja keskmiselt pikkadel sõitudel rahvastiku põhiliiklusvahendiks 

jalgratas. Kogu maale luuakse tihe jalgrattahooldus- ja -parandusvõrk. Motoriseeritud jalgratas 

(mopeed) on lubatud üle 60-aastastele ning arstitõendi põhjal liikumispuudega ja halva tervisega 

inimestele. Kõikide kodanike tarbeks rajatakse tihe busside ja taksode võrgustik. Uuritakse võimalusi 

varustada mõõdukate kulutustega nii bussid kui taksod raadiotelefoniga, et reisijatevedu oleks 

paindlik. Autode veokapatsiteedi kasvades langevad reisipiletite hinnad kasvuühiskonna tasemest 

tunduvalt madalamale. Eraauto- ja -mootorrattaliiklus lõpetatakse. Veo- ja laialiveoautode 



erasõitudeks kasutamise eest karistatakse. Eraliiklusest kõrvaldatud autod ladustatakse kaetud 

ruumides, neid hoitakse hoolikalt ja kasutatakse aastasadade jooksul taksoliikluses. Ka varuosad 

ladustatakse, registreeritakse ja hoitakse korras. Vastavalt veotarbele rakendatakse taksoliikluses 

mitmesuguseid sõidu- ja kaubaautosid, nõnda et kogu olemasolev inventar leiab kasutust. 

Mootorratastest tehakse vanarauaks see osa, mida ei vajata politsei ja piirivalve tarvis. Motosport 

lõpetatakse. Uuritakse kodumaiste kütteainete sobivust ja tasuvust motoriseeritud liiklusvahendite 

jaoks. 

 

Tarbetud teed ning vilka liikluse ajastul ehitatud ülearused sõiduread nagu ka parkimispaigad, 

teepeenrad ning ringteedele raisatud maa raadatakse põllu- ja metsamaaks. Tarbetud viaduktid ja 

tunnelid lammutatakse. Üldiseks kiiruse piiranguks kehtestatakse 60 km/h. Mootorsaanid ja muud 

seesugused maastikusõiduriistad kalanduses, põdrakasvatuses jm asendatakse hobuse-, põdra- ja 

koerarakenditega. Maastikumasinad sundvõõrandatakse politsei ja piirivalve tarbeks. Raudteevõrk 

säilitatakse. Kõigil raudteelõikudel tegeldakse nii inimeste kui kauba veoga. Pikad kaubaveod 

suunatakse üleüldse raudteele (ja laevaliiklusse) ning kõrvaldatakse maanteilt. Raudteeliiklusega 

paikadelt kauba edasitoimetamine korraldatakse kergete laialikandmi sau tõde abil, võimaluse korral 

hobusõidukitega. Uuritakse vedurite kütusevõimalusi. Tarbetute vedude ärahoidmiseks on 

kaubaveoks tarvis luba küsida. Tootmis- ja kaubandusastme veod ja ettevõtete sõidukite hulk 

katsutakse minimeerida.  

 

Veetranspordis on paadimootorid lubatud vaid ametikasutuses (politsei, lootsiteenistus, post, 

kutseline kalapüük). Mere ja suuremate sisevete saarestikes korraldatakse mootorvesitaksoliiklus. 

Meresaarestikes ja pikkadel järvemarsruutidel arendatakse kauba-ja reisijateliiklust, kui see osutub 

maanteetranspordist odavamaks. Väliskaubandusmeresõidu otsustava vähenemise tõttu 

kõrvaldatakse kasutusest põhiosa kaubalaevastikust ja jäälõhkujatest. Talimeresõiduks hoitakse Turu 

(alternatiivselt Mäntyluoto), Hankoja Helsingi sadamad, käredamatel talvedel veebruarist aprillini 

ainult Hanko sadam lahti.  

 

Õhuliikius ei sobi rohelisse ühiskonda üldse. Kütusekulu ühe reisija kohta on talumatu, liiklemisviis 

iseenesest õhutab ühiskonda sobimatut kiirustamis- ja hüsteeriamentaliteeti, mürareostuse määr on 

tohutu, reaktiivmootorid lõhuvad osoonikihti. Kogu kodu- ja välismaine tsiviillennundus keelatakse. 

Õhusõidukeid kasutavad piiratud hulgal kaitsejõud, piirivalve ja politsei. Põhiosa lennuvälju 

raadatakse põllunduse või metsamajanduse jaoks. Napp väiksemõõduliste lennuväljade võrk 

säilitatakse mainitud ametkondade tarvis. Riigitegelaste välisvisiitideks ja ametnike pakilisteks 

nõupidamisreisideks kasutatakse vajaduse korral sõjaväe lennukeid.  

 

Ülemõõdulist ja arutuid kulutusi nõudvat päästeteenistusinventari ei peeta. Rõhutatakse üksikisiku 

isiklikku vastutust ja ligimeste kohustusi, ja lõpuks üldse elamise juurde igal juhul kuuluvat riski. 

 

11. Haridus 

Ellujäämisühiskond just nimelt ei ole koolitusühiskond. See annab endale aru eeskätt liigse hariduse 

ohtudest ja teisalt soovitatavagi hariduse rasketest maksumusprobleemidest. Üldine koolikohustus 

kehtib, nelja-aastases algkoolis antakse põhiteadmised. Enamiku puhul kooliõpingud sellega 

lõpevadki. Roheline ühiskond, mille aluseks on iga täiskasvanud kodaniku mõõdukas, kuid tõhus töö 

oma käte ja lihastega looduse ja aastaaegade määratud korras, balansseerib töökasvatuses treenimise 

ning avaraid muljerohkeid lapsepõlveaastaid eeldava vaimse kasvu vahel. Põhikooli õppekorraldus 

pole pingeline, koduseid ülesandeid ei anta, eakohaseid loomulikke mänguharrastusi ei katkestata 

järsult. Koolis antakse algõpetus mitmekülgse huvialaringitegevuse jaoks, mis jätkub pärast 

kooliaega kuni täiskasvamiseni. Kesksel kohal on matkamine, mille eesmärgiks on igale noorele nii 

kodukandi kui kogu kodumaa tundmaõppimine. Iga noor tutvub metsade, soode, järvede, meresaarte 

ja tundratega. Koik õpivad toime tulema pimedas ja metsas. Välisreiside lubatud normi jagamisel on 

täiskasvanud noored muude kodanike seas privilegeeritud seisundis.  



 

Ringide ja matkade juhtidena tegutsevad ilma palgata vabatahtlikud kodanikud; nende erinev tase 

süvendab noorte inimeste inimtundmist ja hindamisvõimet. Iseseisvamad lapsed ja noored võivad 

saada seltsitegevusest vabastuse, kui nad harrastavad ise pingsat huvialategevust üksi või rühmiti. 

Siiski on igale noorele kohustuslik oma aialapp — ka neile, kelle vanemad ei tegele põllundusega. 

Soovijaile antakse osaliselt kohustuslike ringide ja lühiajaliste matkade kõrval lisaõpetust ajalehtede 

õppeveergudel ja õhtuti raadio õppekanaleilt laiaulatuslike kursuste vormis. Kogu aeg rõhutatakse 

veel lapsevanema asendit ja kohustusi kasvatustöös ning nii tööde juhatamisel kui teoreetilises 

õpetuses. 

 

Koolitüüpi kutseharidus asendatakse õppelepingute ja sellitöökorraldusega. Sepad, käsitöölised, 

kaupmehed jt kohustatakse pidama õpilasi ja varustama neid õppeajal toidu ja riietusega. Eriala 

vähearvuline ringiliikuv nõunikkond täiendab koolitust tööpaigal. Ka talud kohustatakse noorsoo 

vahetuskorralduseks, nii et noor põlvkond tutvub mitme eri talu viljelemisplaanidega ja töötavadega. 

Keskharidust saab väike osa noortest (10-20%), kes valmistuvad ametniku-, õpetus-, uurimis- jm 

ülesanneteks; maakogukonna kohta on vaid mõni üksik keskkool. Õpilased valitakse sissepääsukatse 

põhjal. Suhtumist kujundades hoolitsetakse selle eest, et elitistlikke hoiakuid ei saa tekkida. 

Õpetatakse, et haritlaskonnal on ainult eriülesanded, aga mitte mingeid eriõigusi.  

 

Keskkooli õppeplaan järgib vanamoodsa ühiskonna õppeplaani, aga teiste rõhkudega. Keskne koht 

on bioloogiaõpetusel. Bioloogia aladistsipliinidena saavad ajalugu ja ühiskonnateadus enesele suure 

osa tundidest; kasvuühiskonna kirjeldus ja analüüs on põhjalik — selle valiku destruktiivsus, 

võimatus tehakse õpilastele põlv-põlvelt selgeks. Võõrkeeled jäävad põhiõpetusest välja, neid 

õpetatakse ainult eriklassides ja huvialaringides. Nende ülesande loogilise otsustusvõime arendajana 

korvab emakeele ja selle grammatika ning matemaatika süvendatum õpetus. Kehalise kasvatuse 

tunnid on kõigil kuuel koolipäeval nädalas. Kõigil õpinguastmeil on kodanikuõpetus niisama oluline 

kui teoreetiline haridus ja ta on tunniplaanis iga päev ette nähtud. Käitumiskasvatuses rõhutatakse 

tingimatut kokkuhoidlikkust söömises, riiete hoidmises ja koolitarvete kasutamises. Eetika ja moraali 

õpetus — läbiva põhimõttena seoses kõigi ainetega — rõhutab ligimesearmastust inimsuhteis ning 

loomade ja taimede õigusi. Vestlustundides treenitakse noori laiapiirilisteks maailmavaatelisteks 

arutlusteks. Ka moraaliteoreetiliselt õpetatakse noored juba varakult mõistma inimese tragöödiat — 

et inimene "liiga silmapaistva" olendina on vägisi sunnitud elama "kärbitud tiibadega", et ta peab 

loobuma paljudest igatsustest, isikuvabaduse paljudest vormidest, et elu võiks jätkuda. 

 

12. Teaduspoliitika 

Sellesse arengusse, mis on viinud maakera huku äärele, kuulub olemusliku osana teadus, teaduslik 

uurimine. Anarhistlik teaduse vabaduse nõue on saatuslik eetiline eksitus, millest roheline liikumine 

otsustavalt lahti ütleb, tunnistades alandlikult, et inimesele ei ole hea kõike teada. Tuumafüüsika, 

geenimanipulatsioon, kõva tehnoloogia uurimistöö on näited kõige hävituslikumatest, elu aluseid 

vapustavatest uurimissuundadest. Selliste teadusharude kasvupungad lõigatakse ära. Elu austuse 

põhimõte on teaduse vabadusest eespool ka siis, kui kogu biosfäär pole ohustatud. Bioloogilises 

uurimistöös keelatakse elu ja vabaduse võtmine loomadelt. Arstiteaduslikud katsed loomadel 

keelatakse ühemõtteliselt ja eranditult. Seevastu ülesehitava ja kaitsva ülesande juhituna on teadus 

ellujäämisühiskonna keskne vahend. Looduse vastupidavus- ja tootmisvõime, koormushinnangute ja 

stabiilsusarvutuste läbini loodusteaduslik selgitamine on teaduspoliitikas esmasel kohal ja ka 

ühiskonna koguhuvide võrdluses tähtsal kohal. Sellesse alasse— ellujäämisteadusse —panustatakse 

rohkesti jõude, rajatakse kogu maad katvate uurimisjaama- ja katsealavõrkudega uurimisasutusi. Ka 

säästliku tehnika ja korduvkasutuse oluline uurimine kuulub nende asutuste tegevusalasse.  

 

Enesetapuühiskonnas on teadus olnud võrdlemisi järjekindel süsteem, kus eri alade baasuurimine on 

kaudselt loonud põhja kaubatootmist ja ülesöömist vahetult kultiveerivale rakendusteadusele. Päris 

kõikidest teadusharudest siiski ei kulge selgeid tarbekaubavooge Sampo, rahamasina juurde, või on 



sellised sidemed teoreetilised ja vägivaldsed. Igatahes need sidemed võidakse ühiskonna järelevalve 

all hõlpsasti katkestada, baasuuringud neutraliseerida. Järelejääva baasuurimuse teine aspekt, 

päikeseline pool on inimese loomuliku teadmishimu rahuldamine ohututes piirides.  

 

Teadusega tegelemine teeb ennekõike tegelejale enesele, aga ka tema publikule märkimisväärsel 

määral rõõmu, annab neile elu sisu. Sellele "rõõmsale teadusele" on rohelise ühiskonna õhkkond 

soodne. Palju muud kui heatahtlikku suhtumist ei saa vaene põllumajandusühiskond ometigi puhtale 

teadusele anda. Suured uurimisasutused tuhandete uurijakohtadega on ellujäämisühiskonna 

kokkuhoiumajanduses võimatud. Vanamoodsa ühiskonna teaduslikke asutusi ja kõrgkoole tuleb 

kahandada ja ühendada. Toimub jaotus õitsvateks ja kokkukuivavateks teadusteks, kriteeriumiks 

vastava teadusala maksumus. Kalleid seadmeid, laboratooriume jne eeldavad alad kuuluvad 

kärbitavate hulka.  

 

Teisalt vajavad ellujäämisteaduse projektid ise asjatundlikkust. Elujõulisena püsivad sellised 

teadusalad, mis tulevad toime väikestes ruumides tühiste vahendikulutustega ja kasvuühiskonnalt 

päritud raamatukogude, arhiivide, kogude ja muuseumide varal. Nendegi organisatsioon 

korraldatakse põhjalikult ümber nõnda, et elukutselisi uurijaid on vähe, aga amatööruurijate hulk 

töötab vabal ajal üle kogu maa. Palgatud personali kuuluvad selle amatööruurimise koordineerijad, 

sideisikud vastavate uurimisasutustega suhtlemiseks. Niiviisi korraldatakse kõige mitmekesisemad 

humanitaarsed ja bioloogilised teadusalad. Uurimistöö ja kõrgkooliõpetuse ühendamise praktika on 

samasugune nagu kasvuühiskonnas. Mis eespool öeldud teaduslikust uurimisest, puudutab 

põhimõtteliselt ka kõrghariduse omandamist vastavatel aladel. Üliõpilaste arv on väike, andeid 

valitakse astmestatud katsete teel. Kõrgkoolikursuse tase ja intensiivsus on tugev, aga puhkuseajal 

teenimine on isiksuse kahjustumise vältimiseks keelatud. Õpingud maksavad kinni nii vanemad kui 

sugulased ning vabatahtlike kinkijate toetajakartellid. 

 

13. Kultuur 

Kultuuriharrastustesse suhtub roheline ühiskond heatahtlikult, kärpides siiski materjalirohkusega 

laiutavat osa: ka kultuur on maksumusküsimus. Väike on rohelises kultuuris kaunis. Maailmavaatelisi 

vaidlusringe, sugupuu uurimist ja malemängu mahub rohelisse ühiskonda nii palju, kui vaid kodanike 

vaba aeg seda lubab. Seevastu suuri siseruume, kallist varustust ja palju palgapersonali nõudvate 

mammutkunstivormide jaoks (ooper, hiigelorkestrid ja -teatrid) ei jätku raha riigil ega publikul. 

Kärpimine, kahandamine — enesetapuühiskonnaga võrreldes — saab osaks kunstivormide 

enamikule.  

 

Tegelikult on küsitav, kas see on üldse kaotus. Seal, kus kasvuühiskonna kultuuri ülepakkumine oli 

lämmatav, "miski polnud enam miski", seal on kontsert ja teatrietendus rohelises ühiskonnas 

sündmused, raamat väärisese. Koguse vähenedes kandub rõhk automaatselt kvaliteedile. Kobakäpp- 

ja igamees-taseme kunstnikud siirduvad avalikust ringist oma koduseltskonda.  

 

Kokkuhoiumajanduse tulemuseks on, et roheline kultuur rõhutab elamuse sügavust, mitte pideva 

ärrituspommituse objektiks olemist. Kasvuühiskonna pärandina on kultuurielu käsutuses valmis 

kinnisvara ja mitmesugust varustust. Varustuse (pillid, lavaatribuutika, filmiaparaadid,f ilmid jne) 

ühiskond säilitab ja hoiab hoolega, kinnisvarast valib sobivamad ruumid kultuurimajadeks. Samu 

ruume kasutatakse efektiivselt ja leidlikult kordamööda teatrijafilmietendusteks, kontsertideks, 

kunsti-jm näitusteks. Sedaviisi on maakogukonnakeskustes võimalik üleval pidada mitmekülgset 

kultuuripakkumist. Maal tegutsevad kooliruumides teatrid, koorid ja orkestrid; maakogukonna 

tasemel kultuurikollektiivid korraldavad nendesse ringreise. Üksikisiku kunstielul tuleb samuti 

kohaneda materiaalsete piirangutega. Kõikide materjalide suhteliselt kõrge hind vähendab suuresti 

maalide, skulptuuride, fotode jne hulka.  

 

Sama suunda mõjutab kunstiteoste osas nii avalike kui eluruumide kahanemine. Kodudest kaob 



ajaviiteelektroonika. Raamatukirjastamises valitseb karm paberi kokkuhoid. Kasvuühiskonnalt 

pärandiks jäänud raamatuhulgad talletatakse hoolikalt üld- ja koduraamatukogudesse. See 

raamatuaare sisaldab küllaldaselt näiteid eritasemelisest kirjandusest. Uusi nimetusi üleriigiliseks 

levitamiseks valib välja laiapõhjaline asjatundjate nõukogu õige tiheda sõela abil — vaesel pole vara 

viletsa kauba jaoks. Hüvitusena õhutatakse väikesi omakirjastatud üllitisi pere, suguvõsa, küla või 

töökollektiivi ringis. Selle eesmärgi järgi on mõõdetud iga üksiku kodaniku paberinorm.  

 

Põhilised kultuurielu rahastajad on harrastajad ise. Mitte mingid organisatsioonid, ühendused ega 

harrastusringid kõigi oma toimingute ja ettevõtmistega ei saa riigilt toetust. Teatri- ja filmikunstis 

ning muusikas põhineb tegevus vabatahtlikel toetajad, piletituludel ja korjandustel. Ühiskond maksab 

kinni kultuurimajade ruumid ühes valvuritega ning maakogukonnakeskuses kitsa ringi muusikuid, 

näitlejaid, dirigente, lavastajaid ja harrastusliku kunsti koordinaatoreid. Erakunstnikud kirjutavad, 

maalivad, raiuvad ja vormivad vabal ajal muu töö kõrvalt. Ainult väga kitsale kirjanike ja kunstnike 

ringile võidakse anda tähtajalisi stipendiume, et nad saaksid töötada tervete päevade kaupa. 

Stipendiumide saajaks valib haridusministeerium selliseid kõrgetasemelisi kunstnikke, kelle teoste 

müügitulud (või vahetuskaubakasum) on väikesed. 

 

14. Teabevahendid 

Teabevahendust kontrollib haridusministeeriumi ajakirjandustoimkond. Kõva tehnika erialalehed 

ning infoliselt tarbetud vägivalla-, porno- ja kõmulehed suletakse. Põhiosa ajakirjandusest, kõige 

mitmekülgsemad ajalehed, ajakirjad, seltsi- ja huvialalehed saavad siiski oma paberinormi. Nende 

ilmumine sõltub tellijate ostuvõimest, riiklikku ajakiriandustoetust ei ole. Ajakirjanduse välimus 

erineb suuresti enesetapuühiskonna ajajärgu omast. Lehekülgede arv kahaneb väikse osani endisest, 

paberinorm kahandab pildiruumi, tihendab pealkirju, hoiab ära kordused, vähendab kõige tühisemate 

uudiste ja kõige lõdvema ajaviite määra. Eraldatud paberinorm sõltub nii tiraažist kui lehe tasemest; 

üleriigilistele lehtedele on see suurim. Kõrgetasemelised ülevaated uudiste taustal ning ühiskondlikud 

ja ellusuhtumuslikud vaidlusveerud tõstavad vastava väljaande paberinormi. Uueks kohustuslikuks 

valdkonnaks on kooliametnike koostatud laialdased õppekursused täiskasvanuile ja iseõppijaile.  

 

Reklaam keelatakse täielikult kogu ühiskonnas. Seda asendavad saadaval olevate kaupade loetelud 

ajalehtedes. Uudistooteil on oma loetelu. Ostu-, müügi-, tööjõu- ja muud kuulutused piiratakse kõige 

rohkem viiele reale. Raadio ja televisioon — mis on vahetult riigivõimude omanduses — on 

vältimatud ühiskonna ühtsuse ja kodanike teadlikkuse taseme hoidjana. Raadio on esmatähtis, sest 

selle kuulamine sobib ühiskonda olemuslikult kuuluvate videvikutöödega. Raadiol on mitmeid 

rööpseid kanaleid. Televisiooni ainus kanal hoitakse kõige kaalukamate programmide tarvis ja 

igapäevane saateaeg on lühike.  

 

Sõnavabadus kehtib. Lubatakse ka ellujäämisõpetuse ja ühiskonna aluspõhimõtete avalikku arutamist. 

Haridusministeeriumi määratud silmapaistvad ühiskondlikel mõtlejail on isegi kohustus sellises 

mõttevahetuses osaleda. 

 

15. Tervishoid. Kehakultuur 

Tervishoius on otsustav osa haiguste ennetamisel. Terved eluviisid kuuluvad orgaaniliselt rohelisse 

ühiskonda, mis ei või raisata palju vahendeid haiguskuludele. Juba kehalise töö rohkus ja vahemaade 

läbimine ilma mootorsõidukiteta parandavad rahvastiku tervislikku olukorda iseenesest. Aga peale 

selle püütakse pidevate kampaaniatega, avaliku arvamuse survega ja ametnike õhutusel saada iga 

kodanik igapäevaselt kehakultuuri harrastama. Kehakultuuri- ja spordipoliitika edendab ainuüksi 

väheseid vahendikulusid nõudvaid kehakultuurivorme. Välja arvatud normaalsesse elu- ja 

töökeskkonda kohandatav võimlemine, toimub kehakultuur ja sport õues. Kõik energiat raiskavad, 

talv läbi soojad spordiruumid, jäähallid ja ujulad lammutatakse või muudetakse ladudeks. Talvel on 

võimalikud ainult talispordialad, suvel suvespordialad.  

 



Ükski inimühiskond pole toime tulnud ilma leiva ja tsirkuseta. Roheline ühiskond kaldub heaks 

kiitma võistlussporti. Ometi valvab ühiskond täpselt, et mingeid rahalisi autasusid spordisaavutuste 

eest ei esineks, eriti veel sportlase spondeerimist tööandja või muu kõrvalseisja poolt. Pikki 

spordireise piiratakse. Ka spordiorganisatsioonide tegevus, treenimine ja spordiväljakute ehitamine 

on läbinisti vabatahtlik. Piletirahagi pole lubatud kasutada mingite auhindade või tasudena 

tööülesannete eest, vaid üksnes spordi vahendikulutusteks.  

 

Haigete hooldus toimub kui vähegi võimalik ühiskondlikus korras suurperedes. Arstid ja hooldajad 

kasutavad märgatava osa oma tööajast koduvisiitidele. Haiglad ja hooldajad hajutatakse vastavalt 

elanikkonna paikkondlikule jagunemisele üle maa. Personali kõrget erialapädevust ja kalleimaid 

seadmeid eeldavate haiglateenuste tarvis jäetakse siiski alles piisav keskhaiglate võrk. Vigaste asend 

ja austus on hea ühiskonnas, kus valitseb tööjõupuudus. Liikumis- ja aistinguvaegsete vähestki 

töövõimet vajatakse nii peredes kui palga- ja ametnikutöös (nt kogud, arhiivid, raamatukogud). 

Invaliidide positsioon ja kohtlemine on koduabiliste pideva järelevalve ja nõuandmise all. Eriti 

raskete puuetega vigased paigutatakse haiglate krooniliste haigete osakondadesse. Ebamõõdukaid 

kulutusi nõudvaist terviseteenustest (südamesiirdamised jms) loobutakse. Ajusurnute ja pidevalt 

teadvuseta patsientide hoidmine lõpetatakse. Ka siis, kui arstlik kolleegium leiab, et patsiendi seisund 

on lootusetu ja paranemisvõimalust pole, tuleb patsiendi enda korduval palvel hoidmine lõpetada. 

Haiglahoiu kulud kannab patsient. Niiviisi vähendatakse kallite arstiteenuste ja arstimite 

kuritarvitamist. Kasvuühiskonna tasuta arstiteenuseid tuleb pidada ka moraalseks möödalaskmiseks, 

mis ahvatleb vastutustundetuid oma tervist hooletusse jätma teiste, oma tervise eest hoolitsevate 

kodanike arvel. Ühiskond toetab majanduslikult ainult kroonilisi haigeid ja vigaseid, kelle poetamine 

selgesti ületab haige enda majanduslikud võimalused. Loomulikult kaob ka tööandja kohustus maksta 

haigustoetust, välja arvatud tööandja süül tekkinud tööõnnetuste puhul. 

 

Rahvastiku tervist ja töövõimet ohustavad ja ebamõõdukaid sotsiaalseid probleeme põhjustavad 

naudingu- ja narkootilised ained ei ole rohelise ühiskonna soosingus. Tubaka valmistamine, 

kasvatamine ja kasutamine lõpetatakse. Traditsioonilise alkoholi kõrvale lisaks muid narkootikume 

(kanepit, oopiumi ja nende saadusi) ei lubata. Nende impordi, valmistamise, kasvatamise ja 

kasutamise eest karistatakse karmilt. Alkoholi valmistamine ja müük on riigi monopol. Kõrge hinna 

abil püüeldakse selle poole, et alkoholi kasutataks ainult haruldase peojoogina. Samuti püütakse 

kohvi ja tee hindadega vähendada nende maksebilanssi koormavat kasutust ja samal ajal lisada neile 

pidujoogi väärtust. 

  

16. Perepoliitika 

Ühiskonnaideaalile vastav põhiüksus on suurpere, millesse peale põhipere (või mitme lähisugulase 

põhipere) kuuluvad vanemad sugupõlved ning vallalised lähisugulased. Pere ei ole mitte ainult maja- 

ja kodumajanduskollektiiv, vaid põhiosale kodanikest ka töökollektiiv — põllupidajaile ja muudele 

väikeettevõtjatele, käsitöölistele. Nii töökollektiivide puutumatus kui inimese — nii abikaasade kui 

nende laste — põhiturvalisus nõuab, et abielud oleksid eluaegsed. Seda eesmärki toetab ühiskonna 

tööjõupoliitika, mis varub napilt töö- ja elatusvõimalusi eraldiseisvaile ühe inimese majapidamistele. 

Abielu seisundi kindlustamiseks raskendab seadusandlus nii abielu sõlmimist kui ka lahutamist. 

Abielulahutuse täieliku keelamiseni pole traagilisemate tüliolukordade pärast siiski võimalik minna.  

 

Noorte inimeste kontrollitud abielueelseile suhteile luuakse soodne õhkkond, kuigi laste sündimist 

neist suhteist ei lubata. Seevastu täiskasvanud naistele jääb lapsesaamisõigus (vt "Rahvaarv") ka 

vallalisena. Siis tuleb neil ometigi liituda mõne perekollektiiviga, et lapse kogemusringis oleks 

"isakujusid". Laste arvu vähenedes ja elatamiskohustuse jagunedes suurperedes mitme täiskasvanu 

vahel ühiskonna tuge lapse kasvatamiseks enam ei anta. Nõuandlateenused on siiski tasuta.  

 

Vanurid on traditsioonide kandjate ja oskuste jagajatena ühiskonna väärtuslikem osa, mis liidetakse 

tihedasti perekollektiiviga. Ka sellised vanurid, kel pole omakseid, katsutakse paigutada peredesse. 



Elulähedase ühiskonna juurde kuulub surma loomulikkus. Vanurid elavad perekollektiivis surmani. 

Koik vanurid on siiski ka ühiskonna erikaitse all ja haigepõetuskoolituse saanud koduabiliste 

järelevalve all, millesse kuulub hoolitsemine vanuri igakülgse heaolu eest. 

 

17. Usundid. Kirik 

Ellujäämisõpetus on sügavas vastuolus Vanas Testamendis väljendatud juudiusu õpetusega, mis 

annab inimesele õiguse valitseda "kalade üle meres, lindude üle taeva all" ja õpetab inimest: "Olge 

viljakad ja teid saagu palju, täitke maa". Neis volitustes sisaldub pideva majanduskasvu ja 

rahvastikuplahvatuse tingitud maakera häving. Ses suhtes on roheline liikumine lähemal vanematele 

loodususunditele ja budismile, mille eetika on võrratult kõrgemal tasemel kui Vana Testamendi oma. 

Praktikas ei ole need õpetuseosad ometigi meie kirikute kuulutuses kesksed; kesksel kohal on Uue 

Testamendi armu- ja armastusesõnum.  

 

Roheline liikumine tunnustab kiriku erilist rolli hingeharijana. Samuti tunnustab see kiriku ja selle 

töötajate suuri teeneid ühiskonnas traditsiooni, rahuliku eluviisi ja elutarkuse alalhoidjana. Seepärast 

tuleb säilitada evangeelse luterliku rahvakiriku ja ortodoksikiriku seisund riigikirikuna, samaviisi 

maksustusõigus nende tegevuse kaitseks. Ehitus- ja majandustegevuses tuleb kirikutel siiski 

kohaneda kokkuhoiumajandusega. Maakohtade õpetajate majandamine rajatakse naturaalhüvitistele, 

põlluharimisega tegelevatele kiriklataludele, osalt odavuse pärast, osalt koguduse ja selle töötajate 

lähendamiseks üksteisele.  

 

Kehtib usuvabadus. Usu varjus ei lubata siiski harrastada ellujäämisõpetusevastast tegevust. Nende 

riigikiriku suundade tegevusse, mis Põhja-Soomes õhutavad rahvastiku hoogsat juurdekasvu, sekkub 

riigivõim karmilt. Koolide usuõpetuses on riigikirikute õpetus ja ajalugu esikohal, aga see peab 

pakkuma teadmisi ka muist uskudest, usuteadusest ja usundifilosoofiast. Seega saavad usuõpetust ka 

need õpilased, kes kirikusse ei kuulu. Misjonitöö nimel teostatava võõraste usundite ja kultuuride 

kallal vusserdamise mõistab roheline ühiskond hukka. Sellise tegevuse toetamine Soome poolt 

lõpetatakse. 

 

18. Välissuhted 

Välissuhete korraldamine on ellujäämisühiskonda siirdudes raske ülesanne. Soome sammude 

mõistmise aste välismaal sõltub rohelise mõtlemise arenemisest teistel maadel. Kui Soome on 

teerajaja seisus, suunab ta läbirääkimistele oma välisasjade administratsiooni ning kõrgkooli- ja 

kultuuriringkondade kogu olemasoleva kompetentsi ning väldib hoolega trotslikke hoiakuid. 

Peamised järgmistest programmi punktidest on tehtud selle arvestusega, et "pehme maandumine" 

õnnestub ja Soomel säilib küllaldaselt hea nimi maailmas kas siis tänu elusäilitamisliini valikule või 

sellest hoolimata.  

 

Roheline Soome ütleb lahti kõigist majandusleppeist ja tehnoloogiaalasest rahvusvahelisest koostööst. 

Kõik väliskaubanduslepingud nende praegusel kujul tühistatakse. Välismaised ehitus ja muud 

projektid katkestatakse, rahvusvahelistest edasikindlustuskohustustest öeldakse lahti. Gaasijuhtmed 

lõhutakse.  

 

Plaanides Soome eraldumist rahvusvahelisest majandusest, maksab uurida mõningaid arve. Soome 

brutovälisvõlg (aasta on ca 1988) on 70 miljardi marga suurusjärgus. Eksportlaekumisi on Soomel 

pika krediidiajaga umbes 20 miljardit. Soome firmade otseseid investeeringuid välismaal on 10 

miljardit, kuna jällegi välismaiseid investeeringuid on Soomes ainult kolm miljardit. Need summad 

on lihtsustatud, nt investeeringud on summeeritud eri aastailt viimata neid indeksisse, pealegi ei ütle 

need numbrid, mis on nende paigutuste turuhind müües või ostes. Rahvusvaheline õigus on ju 

langetanud natsionaliseerimisjuhtudel otsuse kehtiv väärtus kompenseerida. Jämedalt võib öelda, et 

Soome "bilanss" on niisiis rohkem kui 40 miljardiga miinustes. Aus eraldumine on niiviisi tõesti raske 

(olgugi see summa ainult tubli 10% ühe aasta rahvuslikust kogutoodangust), kuna kodumaa majandus 



on pealegi kõige hullemas kriisis just üleminekuperioodil. Vist ei aita välisvõlaga viivitamine — mis 

on majanduskasvu maailmas vaestele maadele nii iseloomulik —, sest ellujäämismajandusse 

siirdudes ei ole ühelgi osapoolel hilisema rikastumise illusiooni.  

 

Soome võib olla globaalses mõõtmes sunnitud mõnevõrra taanduma ellujäämise põhimõttest ja 

pakkuma maksuks oma kasvuühiskonna jäätmeid, masinaid, seadmeid, laevu ja muud varustust, 

lootes, et neil peagi oleks ka saajate maadel vaid vanaraua väärtus. Selge on ka see, et kasutatud 

varustus on eriti kehv valuuta just neis jõukates maades, millega oleme võlasuhteis. Kahandatud 

väliskaubanduse kontingendid on üleminekuperioodi järel napid. Impordilitsentse antakse naftale 

(kuni seda saada on), valitud tööstustoorainele ja masinaosadele, puuvillale, soolale, kohvile ja teele. 

Naftat tuuakse sisse valmis naftatooteina; juba toornafta transpordi riskid nõuavad naftarikastamise 

sarmist tootjamaadesse. Maksevahenditeks on metsatööstustooted, võimalikud tarbekaubad (riided 

jm).  

 

Kuivõrd tekib toiduainete ülejääki ja kuivõrd Nõukogude Liit hoiab Leningradi piirkonnas edasi palju 

rahvastikku, võidakse pakkuda osalemist Leningradi toiduainetega varustamises. Kavandatud 

väliskaubandus on loomulikult sõltuv ka maailmakonjunktuurist, kaubanduspartnerite nõudmistest j 

a tarne võimest. See on kõrgema taseme loodetav alternatiiv. Viivitamata luuakse varusüsteeme (muu 

hulgas lüüakse Ahvenamaale varasüsteemina soolakuivatikapatsiteet), et maa kannataks halvamatult 

välja ka väliskaubanduse täieliku lakkamise. Põhimõtteliselt on kaubanduspartnerite puhul tähtsaks 

valimiskriteeriumiks lühike veokaugus. Tuleb aga siiski välja, et Soomel ja Põhjamaadel pole midagi 

vahetada. Vastupidi, osa vajalikest importkaupadest tuleb tuua kaugelt. Võrratult tähtis 

kaubanduspartner on siiski Nõukogude Liit, kust katsutakse saada tähtsaim osa impordist.  

 

Turismibilanss hoitakse hoolega niiviisi tasakaalus, et turismilube antakse ainult sedamööda, kuidas 

Soome tuleb välismaist turismivaluutat. Turism on põhiosas kõige lihtsam seljakotiturism. 

Majutuskapatsiteet on väike. Luksustaseme turismikinnistu lammutatakse. Kodakondsust antakse 

samuti vastastikkuse põhimõttel samavõrd, kui soomlasi kolib välismaale. Selliste maade pagulastele 

või immigrantidele, kus tingimused ja kliima on oluliselt meie omast erinev, ei anta kodakondsust 

ega pikaajalist elamisluba humaansetel põhjustel. 

 

Roheline ühiskond tunnistab globaalse ühisvastutuse põhimõtet. Teisalt meenutab see, et intensiivne 

välisabi eeldaks väga rikkaid ühiskondi ja viiks seega umbteele: kokkuhoiumajandus ja ellujäämine 

ei läheks kuskil korda. Rahvusvaheline abistustegevus saab uue sisu ja mõistestiku. Kui kasutatakse 

terminit "arenguabi", siis tähendab see tööstusmaadele oskuste jagamist ellujäämisõpetuse 

rakendamiseks. Soome pakub muu hulgas õppimisvõimalust nende tööstusmaade noortele, mis on 

kõige tõsisemalt mahajäänud stabiilsele ühiskonnale siirdumises. Rahvastiku kasvu ja ainelise 

elatustaseme tõusu kasvõi kaudselt edendavast materiaalsest ja asjatundjaabist ütleb Soome järsult 

lahti. Seevastu sündivuse reguleerimiseks antakse vahendeid ja nõu kõikjal, kus selleks on eeldusi.  

 

Soome on aktiivne liige kõigis rahvusvahelistes ohustatud elukeskkondade, loomade ja taimede 

kaitseorganisatsioonides ja -projektides. Ettevõtmistes kõnnumaade metsastamiseks ja kõrbestumise 

peatamiseks osaleb Soome ennekõike Itaalias, Kreekas, Lähis-Idas ja Põhja- ja Kesk-Aafrikas ning 

pakub neile, nagu ka vihmametsade kaitseks, abi kodumaal vabanenud metsandusasjatundjate näol.  

 

Soome toetab rahvusvahelist rahuliikumist. Ometi osutatakse, et tuumasõda on maakera elu 

hävitajana tunduvalt ebatõenäolisem võimalus kui ekspansiivne majandustegevus. ÜRO 

rahuvalvejõude Soome ei toeta, sest konventsionaalsete relvadega peetud lokaalsed sõjad on palju 

tühisemad ebakohad kui nt liiga intensiivse põllunduse ja karjanduse põhjustatud 

keskkonnakahjustused. Kui välispoliitilist olukorda hinnates peaks selguma, et kaitsejõududel on 

ÜRO jõududele vastavat kapatsiteeti "üürile anda", võidakse seda pakkuda kaitsealade valveks 

Aafrikas ja Ladina-Ameerika maades.  



 

Välissaatkonnad katsutakse alles hoida. Kaubandusega seotud tegevus peaaegu lakkab. Põhirõhk on 

kultuurivahetusel ja kultuuride uurimisel. Välissaatkonnad on teavituskanalid, mille kaudu kulgeb 

ellujäämisõpetuse ja selle rakenduste teabeeksport Soomest välismaale ja teave maailma kultuuridest 

ja nende olukorrast Soome. Kogutud ainestikku kasutatakse pidevalt kõigis kodumaa infokanaleis. 

Saatkonnad vahendavad õpilaste vahetust. Jõudumööda püütakse saata õpilasi just nendesse Lääne 

kultuurist väljaspool paiknevatesse maadesse, kus on elu säästvaid elu- ja mõtteviise õpetuseks 

Euroopale. 

 

19. Sisemine ja välimine turvalisus 

Ellujäämisühiskonnas on nüüdsega võrreldes märgatavalt tugevdatud politseijõud. Nende ülesandeist 

on eriti silmapaistval kohal riigisisese turvalisuse ja stabiilsuse järele valvamine. 

Kokkuhoiumajandusele vastuhakkamine ja kõva tehnoloogia loata pruukimine tuleb piisava 

kindlusega paljastada ja ühtlasi piisava kindlusega lämmatada. Politseist arendatakse eriti 

kõrgetasemeline ametkond. Selle tarvis organiseeritakse ülikooli tasemel väljaõpe, mille käsutusse 

eraldatakse ühiskonna parimad vaimsed ja ainelised vahendid. Erilist tähelepanu pööratakse hoiaku- 

ja käitumiskoolitusele. Politsei tegevuspilti mitmekesistatakse, peale harjumuspäraste ülesannete 

tegeleb politsei ka eriliste nõuande-, sotsiaal-, abi- ja teenustöödega. Politsei seisund muudetakse 

sedavõrd prestiižikaks, et selle teenistusse lähevad kõige andekamad ja vastutustundlikumad noored 

mõlemast soost. Seoses kriminaalseadustiku uuendamisega muutuvad politsei ülesanded 

traditsioonilise kuritegude ärahoidmise osas. Keskseks muutub võitlus keskkonna- ja 

raiskamiskuritegude vastu. Ühiskonnas, kus kaupa on vähe, kus see on kallis ja pärandub põlvest 

põlve, tugevneb ka omandivastaste kuritegude järelevalve ja karistused muutuvad karmimaks. 

Politsei organisatsioonis võetakse arvesse kodanike vajadused ja teisalt kontrolli katvus ning 

hajutatakse kõige väiksemad ringkonnaüksused igasse kogukonda. Üksikud politseiametnikud elavad 

võimalikult hajali ja osalevad vastavalt väljaõppele oma küla või asulaosa ühistes ettevõtmistes ja 

argielus. Tänu kolme vahetuse põhimõttele on kõikides politseiringkondades abi kättesaadav ööpäev 

läbi. Nüüdsega võrreldes laiendatakse politsei läbiotsimisõigust. Politsei arreteerimis- ja 

vägivallakasutusõigus hoitakse praegusel tasemel. Püüeldakse selle poole, et politsei mõjutaks 

ennekõike oma kohaloleku, isikliku eeskuju ja lähedase suhte kaudu, mis tal rahvaga on.  

 

Kaitsejõudude tugevus sõltub rohelise revolutsiooni arenemiskiirusest teistes maades. Kui Soome on 

teerajaja, on põhjust oodata vaenulikke hoiakuid vanamoodsate ühiskondade poolt, kes võivad 

kibestuda kaubandussuhete katkemise pärast. Siis säilitatakse meessoost kodanike üldine 

teenistuskohustus ja varustatuse tase hoitakse kõrgena, toetudes ka kõvale tehnoloogiale. Pidevalt 

tehakse maksumusanalüüse kaitsejõudude ja ühiskonna muude taotluste ning vahendite vahel. 

Kaitsejõude vähendatakse sedamööda, kuidas elu alalhoidmist hakatakse aktsepteerima esmase 

eesmärgina ka mujal. Siis pole riiklikul enesemääramisõigusel enam endist tähendust.  

 

Siiski on rohelise liikumise meelest keeleliste ja kultuuriliste üksuste säilimine tingimata inimkonna 

loomulikem ja õnnelikem jaotus. Lõpuks püüeldakse palgaarmee poole või koguni ühendatakse 

kaitsejõud politseiga. Algusest peale kehtib õigus alternatiivteenistusele. Kriisiaegadel näidatakse 

siiski pikendatud teenistusajaga, et seda peetakse vähem soovitavaks valikuks, ja nõnda tagatakse 

ajateenijate piisav hulk. Alternatiivteenistuskohuslastele antakse rangelt rahumeelseid nõuandja jm 

ülesandeid. Ühendatud piirivalve- ja tolliamet kontrollib riigipiire. Piiriületusega kaasneb eranditult 

passikontroll. Lubatud toiduainete ja tarbekaupade vahetust piirilähedases kaubanduses valvatakse. 

Reisija õigus viia väljaja tuua sisse piiratakse isikliku reisimoona ja mälestusesemete tasemele. 

Salakaubanduse vältimiseks rakendatakse piisavalt vahendeid. 

 

20. Ühiskonnakorraldus 

Seda sihtprogrammi koostades on palju mõeldud isikuvabaduse probleemi üle. Isikuvabadus särab ju 

ideaalina inimeste meeltes ja oleks ahvatlev seda järgida. Antud programm on siiski selleski mõttes 



alternatiivne, et see on järjekindel, selles esitatakse võimalik ühiskonnalahendus. Selles ei anna eri 

punktid metsikus karussellis üksteisele vastu kõrvu nagu teistes parteiprogrammides. Ka ei lipitseta 

siin kellegi ees. Rohelises sihtprogrammis katsutakse äärmiselt tõsiselt hinnata, milline haldus- ja 

ühiskonnakorraldus võib tõesti tagada elu püsiva säilimise.  

 

Esmalt tuleb möönda, et isikuvabaduse õiel pole kuskil enam kuigi palju kroonlehti alles. 

Rahvastikutiheduse kasvades on tulnud isikuvabaduse unelmatest üksteise järel loobuda. Praeguses 

ühiskonnas on kodanike elu sünnist hauani loendamatute seaduste kammitsais. Nagu teame, jääb 

koguni üldise ühetaolise hääleõigusega uhkeldav esinduslik demokraatia parimalgi juhul tõelise 

rahvavõimu kahvatuks varjuks. Soomes kehtib selge ühe ideoloogia korraldus. Pideva 

majanduskasvu ja taltsutamatu kaubatootmise poolt oli 1986. aastal parlamendi 200 rahvasaadikust 

198. Parlament on siiski vabatahtlikult delegeerinud ühiskonna tegeliku otsustamis- ja täidesaatva 

võimu erakonna tahet tõhusamini teostavale oligarhilisele organile, kuhu kuulub suurettevõtete 

juhtkond ning mõned isikud pangandus- ja kindlustussüsteemist, tööturuorganisatsioonidest ja 

juhtivatest parteiorganitest. Viimati mainitute võimuses on olnud suurelt jaolt seegi, keda valitakse ja 

kes delegeerivad oma otsustusõigust. Selles suletud süsteemis on olnud vaid tühiseid mõrasid. Ainuke 

vormiline vabadus totalitaarsete süsteemidega võrreldes — sõna-, trüki- ja koosolekuvabadus — pole 

ühiskonna alternatiivsuundadele andnud mingit väljundit, mingit võimalust sekkuda otsustamisse. 

Asja ei muuda see, et kõige mitmekesisematel rühmitustel, kodanikeühendustel jne on olnud katteta 

illusioone mingisugusest mõjutamisest.  

 

Teiseks peab arutleja tunnistama, et üheparteisüsteem ongi tänapäevase suurusega miljoniriigis 

vältimatu. Ühes teovõimelises ühiskonnas võib õitseda ainult ühesuguseid lilli. Talvist maanteed kas 

liivatatakse või ei liivatata, sel sõidetakse kas autoga või reega, aga mitte mõlemaga. Veel vähem on 

ruumi isikuvabadustega mängida rohelisel ellujäämisühiskonnal. Sest seda ähvardavad ju veel kaua 

—ja mingil määral kindlasti püsivalt — rahva keskel kummitavad kasvuideoIoogia ja kõva 

tehnoloogia viirastused. Olles sunnitud karmi käega piirama ettevõtluse, tootmise ja tarbimise 

vabadust, tõdeb roheline ühiskond selgesti, et isikuvabaduse unelm iseenesest ongi destruktiivne, see 

ongi mürgilill, näsiniin või maikelluke — või ehk aktiivselt tappev huulhein.  

 

Rohelise ühiskonna juhtkond koosneb ennast täiendavast ja vahetuvast hierarhiliselt korraldunud 

personalist: president — valitsus — juhtiv ametnikkond — alam ametnikkond. Poliitiline ja halduslik 

juhtkond, partei ja ametnikkond on üks. Riigi juhtkonnal ja valitsusel ei ole parlamentaarset vastutust. 

Otsustus- ja vastutussuhted kulgevad ainult seda ahelat pidi üles- ja allapoole. Tingimatuks 

juhtnööriks on ellujäämise printsiibid. Neid uuritakse ja korratakse põlvest põlve rituaalselt, neile 

luuakse omamoodi teise riigiusu asend.  

 

Rohelise praktika ideede laialdase esiletuleku kanaliks ja maa eri osade huvide teadvustamiseks 

valitakse üldistel valimistel nõuandev esindajatekogu, 500 esindajat, üks igast valimisringkonnast, 

kus alguses on umbes 10 000 elanikku. Sellest piisab ühtlasi ka maakondlikuks omavalitsuseks, mille 

esiletoodavad kolkapatriootilised tendentsid lähevad hõlpsasti vastuollu riigiterviku huvidega. Need 

esindajad on teretuttavad küla- ja asulatoimkondadega, mida vajatakse ametnikele toeks tagama muu 

hulgas toiduainete, puidu jm strateegiliste varude kogumist ja säilitamist.  

 

Paneme tähele, et ühiskonnakorraldus ja riigikorraldus on õige samasugune kui riigis parasjagu 

toimiv praktikagi —ja iseenesest üsna samasugune kui kõigis inimühiskondades. Selge vahe 

totalitaarsete ühiskonnakorralduste — kuhu hulka roheline ühiskond vist arvatakse — ja nn avatud 

demokraatiate vahel ongi selles, et esimeses nimetatakse võimusuhteid täpsemate nimedega, viimases 

on loodud illusioonidest kokku klopsitud näilisi kulisse.  

 

Olulised pole kokkuvõttes nimetused ega vahendid. Oluline on eesmärk, taotlus, ühiskonna sisu. 

Selle poolest erinebki roheline ühiskond kõigist muudest: ta suudab kestma jääda. 


