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kõik tore põleb või kõduneb varem
või hiljem. Kas siis ehk võibki inimkonda vaadelda justkui ühtainsat
inimest, kellel on valida, kas elada
tervislikult (= taaskasutades) veidi
pikem elu, või elu põletades (= laristades) veidi lühem?
Õnneks ei ole Maa biosfäär suletud
süsteem, kaugel sellest, muidu poleks
seda eales tekkinudki. Garantii, et
sama hästi kui igavene elu (miljardite aastate pikkune ikka) on võimalik,
paistab meile iga päev otse taevast,
kui ta just parasjagu pilve taga peidus ei ole. Ole ainult mees ja võta see
lahke pakkumine vastu! Päike näiksegi olevat Maa ainus jätkusuutlik
energiasisend. Ükskõik kui palju me
naftat või uraanimaaki säästame või
taaskasutame, saja või paarisaja aasta
plaanis on see enam-vähem sama hea
kui pea liiva sisse pista.
Aga kuskilt peab ju ometi alustama. Pöörates ümber nõukogudeaegse vanasõna „Täna mängib saksofoni,
homme reedab kodumaa!“, võiks öelda
„Täna sorteerib prügi, homme leiutab
päikeseauto“. Taaskasutuse jms püüdluste pedagoogilist mõju ei tohi alahinnata. Oleme praegu nagu laps oma
esimeses klaveritunnis – pilli kaas on
juba pidulikult avatud –, nüüd on vaatenurga küsimus, kas loeme sellega
klaveri õpituks või hakkame tegeliku
tööga pihta.
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allis kolleeg Tiit Kändler kirjutas kord ühes oma Eesti
Looduse essees, et ta ei usu
taaskasutusse (täpset sõnastust paraku ei mäleta). Oot-oot, kuidas siis
nii!? Kas on ehk trükiviga, mõtlesin. Taaskasutus on ju tänapäeva keskkonna-aruteludes lausa võtmesõna. Äratarvitatud plasti päästmiseks nuputatakse üha uusi tipptehnoloogiaid, iga lasteaialaps teab
juba, et tühjadest joogipudelitest saab
sooja fliisi, mille tootmiseks muidu
peaks maa seest uut naftat pumpama. Seekordsest ajakirjanumbrist
saab lugeda, kui mastaapselt on ette
võetud terase tootmisjääkide taas
kasutus Indias. Valgele paberile trükitud raamatust saab peale läbilugemist
toota toreda pruunide lehtedega ökoraamatu. Vanast piimapakist saab hea
tahtmise korral lillevaasi. Iga secondhand’i poest jalga ostetud püksipaar
säästab mitu liitrit naftat või mitu kilo
puuvilla. Ja muidugi mõista sordime
hoolikalt oma koduseid jäätmeid, sest
teame hästi, et tänapäeval pole need
mitte prügi, vaid materjal.
Aga veidi järele mõeldes osutus, et Tiidul on õigus, nagu alati.
Taaskasutus on muidugi mõista
mõistlik – lihtinimese parim valik
globaalses halvas mängus –, aga
see pole piisav. Vajalik, ent mitte
piisav, nagu matemaatikud ütlevad.
Meie tarbimiskultuuri tavapärasesse lineaarsesse ahelasse „kaevanda
– tarbi – põleta või ladusta“ lisab
taaskasutus enamasti vaid ühe või
paar lüli. Ringmajandusest, inimkonna ainumõeldavast tulevikust,
on asi enamasti valgusaastate kaugusel. Ja arvestades, kuivõrd suure
kiirusega suureneb nii inimkond kui
ka igaühe igapäevane endalegi märkamatu ahnus, on üldpilt kaunikesti ebamugav, taaskasutame me siis
või mitte.
Füüsikatunnist mäletame, et kõik
suletud süsteemid, kui nad pole just
täielikult külmakangestunud, liiguvad
entroopia kasvu suunas. Maakeeli:
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