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Goldmani keskkonnakaitseauhinnad 
taas jagatud  
23/04/03 09:33:33 
Arni Alandi 
 

Oma kogukonda hävitava 
kaevandustegevuse eest kaitsnud 
apalatshi naine, kaks 
tuumajäätmekäitlustehase ehitamist 
takistanud Austraalia hõimupealikku ning 
prügituhastamise vastast liikumist juhtiv 
Filipiinide mees on tänavuste Goldmani 
keskkonnapreemia võitjate hulgas. Auhinda 
jagati tänavu juba 14 korda. 

Põhja-Ameerika mandrilt kuulutati 
tänavuseks võitjaks Julia Bonds. Aastaid 

pitsabaari ettekandjana töötanud Bonds loobus tööst ja 
pühendas oma elu keskkonnakaitsele hetkel, mil tema 
pojapoeg saastunud oja kaldal k üsis: “Vanaema, mis nende 
kaladega lahti on?”. Oja oli tulvil surnud kalu.  

Bonds andis tõotuse teha k õik keskkonnaohtliku 
kaevandustegevuse lõpetamiseks oma kodumaal, USA Lääne-
Virginia osariigis. Bonds on päritolult apalatsh. Lääne-Virginia 
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Mais valmib keskkonnaekspert 
Rein Ratase poolt koostatud 
Saaremaa sadama KMH. Foto: 
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on apalatshide ajalooline kodumaa, kus hõim on sajandeid 
elanud.  

Kaevandamise k äigus eemaldatakse m äetipud. Lisaks 
ebaesteetilisele vaatepildile tekitab selline tegevus suurt kahju 
kohalike tervisele, rikub õhku ja vett ning tingib tervete linnade 
ümberasustamise.  

Apalatshid kaevasid kaevandajad kohtusse puhta vee seaduse 
rikkumise pärast. George W. Bushi valitsuselt igakülgset toetust 
saavail kaevandustegelasted v õitsid kohtuasja vaevatult. Pärast 
seda kahekordistas Bonds oma j õupingutusi võitluses piirkonna 
tugevaima tööstusharu ja selle liitlastega Washingtonis.  

Goldmani keskkonnaauhinda antakse just rohujuuretasandi 
aktivistidele. Igal aastal jagatakse välja kuus auhinda, mis 
lähevad erinevaisse geograafilistesse piirkondadesse: 
Aafrikasse, Aasiasse, Euroopasse, Austraaliasse ja 
Okeaaniasse, Põhja-Ameerikasse ning Lõuna - ja Kesk-
Ameerikasse. Auhinnaga kaasneb 125 000 dollariline preemia. 
Kuivõrd Goldmani auhind on omataoliste hulgas tunnustatuim, 
nimetatakse seda ka Nobeli keskkonnakaitsepreemiaks.  

Aafrika auhind l äks tänavu Nigeeriasse Odigha Odighale. 
Odigha võitleb Nigeeria viimaste säilinud vihmametsade eest. 
Odigha suutis läbi suruda riikliku raiekeelu ning on õpetanud 
sadu metsakogukondi oma metsaga j ätkusuutlikult ümber 
käima. Tema ettepanekul asutati Nigeeria esimene 
metsakomisjon.  

Aasias võitis auhinna filipiinlane Von Hernandez. Hernandez 
korraldas kampaania prügipõletamise vastu, sest riigi 
prügituhastusahjud paiskavad pidevalt õhku hulgaliselt 
vähkitekitavaid dioksiine. Hernandeze tegevuse tulemusel 
kehtestati Filipiinidel esmakordselt maailmas üleriigiline 
prügipõletuskeeld. Hernandez jätkab v õitlust keelu 
kehtimajäämise eest, sest riigi tööstusringkonnad ja paljud 
korrumpeerunud poliitikud üritavad keeldu tühistada.  

Kesk - ja Lõuna-Ameerika auhind anti Maria Elena Foronda 
Farrole. Peruu keskkonnakaitsja algatas kampaania riigi 
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kalatööstuse vastu, mille suitsutustehased ohjeldamatult 
loodust saastasid. Kalatööstuse reostuse tagajärjel puhkes 
Peruus mitu koolerapuhangut, paljud inimesed sai naha 
seenhaigusi ning rannikulinnades oli saaste tõttu pea võimatu 
elada. Nüüdseks on kannatlikul ja paindliku mõtteviisiga Farrol 
õnnestunud jätkusuutliku tootmise nimel ühendada kohalikud 
elanikud, kalatöösturid ja poliitikud, ning olukord Peruu rannikul 
on tunduvalt paranenud.  

Euroopa auhind omistati majandusprofessor Pedro Arrojo-
Agudole, kelle algatusel peatati Hispaania riiklik 
hüdroloogiaplaan, mille alusel kavatseti muuta riigi viimase 
vabalt voolava j õe voolusuunda. Algul plaani suure innustusega 
suhtunud poliitikud on Arrojo-Agudo mõjul oma “nõukogulikust” 
kavast täielikult loobunud.  

Austraalia auhinna said hõimupealikud Eileen Kampakuta 
Brown ja Eileen Wani Wingfield, kes peatasid 
tuumajäätmekäitlustehase ehitamise Lõuna -Austraaliasse. 
Nüüd juhivad vaprad ja võimukad naised kampaaniat, mille 
eesmärgiks on kogu tuumaprügu Austraaliast minema 
toimetada.  

 
Goldman Environmental Prize 
http://www.goldmanprize.org 
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