
  
 

          

Ülemaailmne lastepäev: milliste 
keskkonnaprobleemide pärast tunnevad Eesti lapsed 
muret? 
 
Ülemaailmsel lastepäeval, 20. novembril kutsub Taani kunstnik Olafur Eliasson 
Eesti poliitikuid ja täiskasvanuid kuulama laste muresid meie planeedi tuleviku 
pärast. Laste keskkonnateemalised mõtted ja ettepanekud leiab Earth Speakr 
rakendusest või sotsiaalmeedias #ListenToTheFuture viite järgi. 
 
Earth Speakr kunsti- ja kliimatemaatiline rakendus avati juulikuus Saksamaa Euroopa Liidu 2020. 
aasta eesistumise raames ning selle tegevustest on tänaseks osa võtnud üle 250 000 inimese. 
Kunstniku sõnul on rakenduse eesmärgiks võimendada laste muresid ja ootusi ning elavdada 
põlvkondade ja Euroopa riikide vahelist diskussiooni keskkonnateemadel.   
 

„Kunstil on imeline võime tuua inimesed ühte ruumi kokku, panna nad omavahel suhtlema ja mõtteid 
vahetama. Minu jaoks on sellise kahepoolse suhtluse tekitamine kunstis väga oluline. Earth Speakr 
annab lastele vajalikud vahendid, et nad saaksid end keskkonnateemadel loominguliselt väljendada 
ning täiskasvanutele võimaluse laste loodud naljakaid ja teisalt murettekitavaid sõnumeid kuulata,“ 
rääkis Eliasson. 
 
„Ülemaailmne lastepäev annab täiskasvanutele suurepärase võimaluse näidata, kui olulist rolli 
mängivad lapsed meie tuleviku loomisel. Lastest peavad saama homse päeva disainerid. Lapsi 
tuleb kuulata, see on nende legaalne õigus olla kuulatud, mistõttu kutsun ma üles kõiki poliitikuid ja 
täiskasvanuid seda tegema ning mitte ainult täna, vaid iga päev,“ lisas Eliasson. 
 
Liitreaalsusel põhineva tehnoloogia abil on Earth Speakr rakendust kasutanud eri vanuses lapsed 

70 riigist, sealhulgas ka Eestist. Keskkonnateemalisi sõnumeid on rakendusse üles laetud Harju-, 
Tartu- ja Ida-Virumaalt ning peamiselt on need seotud taaskasutuse, plastprügi ja reostusega. 
Rakendusest leiab üle 108 täiskasvanu sõnumi, mis julgustavad lapsi oma keskkonnateemalisi 
muresid jagama. Sõnumeid saab kanda ka virtuaalsele kaardile avalike hoonete ja asutuste peale, 
üheks selliseks strateegiliseks asukohaks on ka Riigikogu hoone ehk Toompea loss.  
 
Earth Speakr on teinud Eestis koostööd „Teeme Ära!“ ülemaailmse koristustiimiga, Saksamaa 
suursaatkonna ning Goethe Instituudiga Tallinnas. Talgute käigus andsid lapsed animeeritud kujul 
näo ja hääle nii suitsukonidele kui maha visatud prügile. Lisaks on Olafur Eliasson Studio meeskond 
on jaganud siinsetele muuseumitele, raamatukogudele ja koolidele mitmeid Earth Speakr projekti 
tutvustavaid materjale. Eliasson tutvustas oktoobris Earth Speakr projekti ka kliimatemaatilisel TED 
Countdown üritusel, jagades lava tuntud kliimaaktivistide, muusikute ja näitlejatega. 

 
Earth Speakr projekti rahastas Saksamaa välisministeerium ning see viidi ellu koostöös Goethe 
Instituudiga. Aktsiooniga liitumiseks lae alla Earth Speakr rakendus Google Play või App Store 
keskkonnas või külasta veebilehte https://earthspeakr.art/et/.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://earthspeakr.art/et/
https://countdown.ted.com/global-launch/program
https://countdown.ted.com/global-launch/program
https://earthspeakr.art/et/


 
Valik Earth Speakr sõnumeid Eestist ja mujalt 
 
„Kallid inimesed! Minu meelest on kõige suurem probleem kile ja plastik, mis ei idane, mädane ega 
kõdune. Soovitan teil osaleda maailma koristuspäeval. Ja et oleks põnevam, lae alla äpp Earth 
Speakr, kus saad igale probleemile anda oma näo ja hääle,“ Oliver Kõvaski sõnum maailma 
koristuspäevalt. 
 

„Kuhu prügi läheb? Prügikasti!  
Kas kogu prügi läheb ühte ja samasse prügikasti? Ei, pakendid lähevad pakenditesse ja ülejäänud 
prügi läheb teise prügikasti. 
Nii et sina viskad need eraldi prügikastidesse? Jah! 
No väga tubli!“ 
Prügiteemaline ülesvõte Eestist.  

 
„Eestis visatakse ära üle 200 000 ühekordse kohvitopsi iga päev. Iga kuues eestlane ostab ühe 
sellise kohvitopsi ning viskab hiljem selle lihtsalt prügikasti või maha,“ räägib kohvitops Tallinnas.  
 
„Tere, ma tahaksin midagi öelda! Palun hoiame ümbritsevat loodust ja keskkonda, muidu pole meil 
mingit tulevikku. Meil pole teist planeeti ega varuplaani oma planeedi hoidmiseks. Aitäh sulle abi 
eest!“ räägib Austria linnatänav. 
 

„Ma soovin, et inimesed sööksid vähem liha,“ ütleb linnasein Tallinnas.  
 
„Iga sündinud lapse kohta võiksime istutada ühe puu,“ soovitab puuleht Portugalis. 

 

Teised Earth Speakr projektist 

Mõtleme Earth Speakr algatajatega sarnaselt – lapsed esindavad meie olevikku ja tulevikku, ja 
poliitikud peavad lapsi kuulama, et see planeet, mida ma neile pärandame, ei oleks 
kliimasoojenemise, õhusaaste või inimesekkumise tagajärjel jäädavalt kahjustunud. Earth Speakr 
annab lastele siduva ja väga võimsa platvormi, mille abil leida üles oma hääl ning rääkida ausalt 
oma mõtetest. Meie keskkond kannatab, lapsed räägivad oma muresid, kuid kas täiskasvanud on 
päriselt valmis kuulama? 

17-aastane Amy ja 15-aastane Ella, „Kids Against Plastic“ asutajad 

 

Maailmal on ülesanne, me peame leidma ühised väärtused ja austama oma ühist kodu, maad. Me 
saame seda teha ainult koos ja oluline on kaasata noored - nemad on meie tulevased juhid, kes 
jätkavad meie tööd jäätmevaba ühiskonna ja rikkaliku bioloogilise mitmekesisuse loomisel. Meie 
noor põlvkond on meie ühiste väärtuste tugevus ja me peame kehtestama uued standardid, et neil 
oleks mida üle võtta. Toetame nende algatusi ja teeme koostööd meie ühise eesmärgi nimel. Me 
liigume koos Earth Speakriga selle saavutuse poole. 

Heidi Solba, „Let’s Do It World Network“ president 

 

 
  

Earth Speakr on Olafur Eliassoni 
loodud kunstiteos. See kutsub lapsi 
üles rääkima oma planeedi nimel ja 
täiskasvanuid kuulama, mida lastel 
öelda on. 
 
Earth Speakr rakendus on kättesaadav 
Google Play ja App Store keskkonnas  
1. juulist alates.   
 
Jälgi projekti tegemisi @earthspeakr 
#earthspeakr #listentothefuture 
 
https://earthspeakr.art/et/ 

 

Olafur Eliasson Earth Speakr 

Kunstnik Olafur Eliasson (sündinud 
1967) töötab skulptuuri, maali, 
fotograafia, filmi, installatsiooni ja 
digimeedia valdkonnas. Tema stuudio  
asub Berliinis.  
 
www.olafureliasson.net 

Pressiinfo: 
 
Nimi: Teele Koppel 
 
E-mail: teele.koppel@hamburg.ee 
 
Hamburg ja Partnerid 
kommunikatsioonibüroo 

Kontakt 

https://earthspeakr.art/en/message/?id=u5hD7ag6Xv3yaMfJi8QQ
https://earthspeakr.art/en/message/?id=sNrycTCaxVC6S2d9nyH6
https://earthspeakr.art/en/message/?id=Z6UpPcbPgoINC6fNxY1V


Lisainformatsioon 

Earth Speakr video koos Olafur Eliassoniga: 

https://www.youtube.com/watch?v=ufuqKULtml0&feature=youtu.be.  

 

Fotod ja videod 

Lisainfo, fotod ja videod on kättesaadavad aadressil: 

https://earthspeakr.art/et/ajakirjandus-ja-meedia.  

 

Kuidas projektis kaasa lüüa? 

Lapsed saavad luua Earth Speakr sõnumeid ning kutsuda oma sõpru sama tegemaa.  

Täiskasvanud, poliitikud ja riigijuhid saavad kuulata ja jagada laste sõnumeid ning luua ise nn Loud Speakrs 

sõnumeid, et võimendada teemasid, mis neid kõige rohkem kõnetavad. Eliasson loodab, et Earth Speakr projekt 

inspireerib võimalikult palju poliitikakujundajaid üle maailma. 

Asutused ja ettevõtted saavad korraldada üritusi laste kaasamiseks.  

Juhendid selleks on üleval aadressil https://earthspeakr.art/et/votke-osa.  

 

Olafur Eliasson 

Taani-Islandi kunstnik Olafur Eliasson (sündinud 1967) töötab skulptuuri, maali, fotograafia, filmi, installatsiooni ja 

digimeedia valdkonnas. Tema kunsti ajendab huvi taju, liikumise, kehastatud kogemuste ning 

kogukonnatunnetuse vastu. Tema tegevus köidab avalikkust arhitektuuriprojektide, 

ühiskondlikku ruumi sekkumise, kunstihariduse, poliitikakujundamise ja kliimameetmete kaudu. 1990. 

aastate keskpaigast on Eliasson teostanud arvukalt kunstinäitusi ja -projekte üle kogu maailma. 2019. aastal 

nimetati ta ÜRO Arenguprogrammi kliimameetmete ja säästva arengu hea tahte saadikuks. Berliinis asuv Studio 

Olafur Eliasson ühendab suurel hulgal käsitöölisi, arhitekte, arhivaare, teadlasi, administraatoreid, kokki, 

kunstiajaloolasi ja spetsialiseerunud tehnikuid. 

https://www.olafureliasson.net 

 

Saksamaa Euroopa Liidu nõukogu 2020. aasta eesistumine 

Saksamaa Euroopa Liidu nõukogu 2020. aasta eesistumise ja kultuuriprogrammi kohta leiab lisainformatsiooni 

www.eu2020.de.  

 

Goethe Instituut 

Goethe Instituut on üle maailma tegutsev Saksa Liitvabariigi kultuuriinstituut. 157 instituudiga 98 riigis tegutseva 

Goethe Instituudi eesmärgiks välismaal on edendada saksa keelt, tegeleda rahvusvahelise kultuurialase 

koostööga ning vahendada informatsiooni Saksamaa kultuuri-, ühiskonna- ja poliitikaelust. Lisainfo saamiseks 

külasta veebilehte www.goethe.de/EU2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ufuqKULtml0&feature=youtu.be
https://earthspeakr.art/et/ajakirjandus-ja-meedia
https://earthspeakr.art/et/votke-osa
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http://www.eu2020.de/
http://www.goethe.de/EU2020
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