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Eurobaromeeter (2011. a. suvi):

EL – olulisemad probleemid:

1. vaesus, toidu- ja veepuudus - 64% 

2.  kliimamuutused - 51%    (Rootsis esikohal!)

3. majanduslik surutis

25% lätlastest ja eestlastest arvavad, et kliimamuutused pole tõsine 

probleem

62% eurooplastest arvavad, et kliimamuutusi on võimalik peatada

(kõige pessimistlikumad – Eesti, Läti, Rumeenia ja Leedu)

Vaid 5% USA usklikest arvavad, et kliimamuutus on probleem, 33% 

pole seda märganud. Küll Jumal kontrollib!



Eurobaromeeter, kevad 2015

1. Sisseränne – 38%  (2014 sügisega võrreldes +14%)

2. Majanduslik olukord – 27% (- 6%)

…

5.     Terrorism – 17%  (+ 6%)

…

9.      Kliimamuutused – 6% (-1%)

Sisseränne on olul. probleem: Malta (65%), Saksamaa (55%) ja Eesti (54%)

Sisseränne väljastpoolt EL (34% on positiivselt meelestatud, 56% negatiivselt)

Rootsi (66% poolt, 31% vastu)

Tšehhi (81% vastu), Läti (78%), Kreeka (78%) ja Slovakkia (77%)…



Eesti kliimamuutuste mõju uuring 1994-1998

Kliimamuutuste kõige olulisem mõju

Eestile tuleneb immigratsioonist … t



Globaalsed kliimamuutused tekitavad probleeme nii

looduslikule keskkonnale       kui                 inimühiskonnale     



Kontrastsed kliimamuutused



Maailma kliimakonverents, Genf, 2009 

“Parem kliimainfo parema tuleviku jaoks”

WCC-3

Pariisi nõupidamine 
uue kliimastrateegia
kujundamiseks,
detsember, 2015
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Päikese aktiivsuse tsüklid

Kiirgus (ööpäevane/aastane)

Päikeseplekkide esinemine

IPCC, 2007
Ü.Mander)

Kromosfääri loited



Kliimamuutus?

http://amedleyofpotpourri.blogspot.com.ee/2013/12/climate-change-over-past-1000-years-as.html







Globaalse sademeterežiimi muutused 1900-2000



Kliimamuutused, migratsioon, terrorism

Prints Charles: on side kliimamuutuste, terrorismi ja 

migratsiooni vahel – seoseid uuritud vaid vähe aega!



Suuri kliimakatastroofe ja migratsioone 

ajaloos 

Maiade tsivilisatsiooni hukk: metsade raie, põud, nälg, mässud.

Mesopotaamia riigid, Egiptus jt : katastroofilised põuad

Iiri 
Iiri näljahäda 1845-1849

1844 – 8,4 milj el.,1851 - vaid 6,6 

milj, suri 1 miljon!



Kel võim, sel vesi!

 1,5 miljardil maakera elanikest pole võimalik  juua või tarbida 
puhast vett

 Vee küsimus oluline Põhja-Aafrikas, Lähis- ja Kesk-Ida 
riikides – relvastatud konfliktid (selles piirkonnas elab 5% 
inimkonnast, paikneb aga 0,9% veevarudest)

 Konfliktikolded:1) Türgi ja Süüria, 2) Egiptus, Sudaan ja 
Etioopia, 3) Iisrael, Palestiina Autonoomia ja Jordaania (1967. 
a. Kuuepäevase sõja põhjus – vesi: Süüria ja Jordaania 
ehitasid tammisid)

 Iisrael kavandab veejuhet Türgist

 ÜRO peasekretär Boutros Boutros Ghali: järgmine sõda 
Lähis-Idas jälle vee pärast!

 Mekongi jõe tammitamine – 6 riiki!



Probleemid Jordani jõega



Süüria probleemid

Kolm põuaperioodi: 1988-1993, 1996-2000 ja 2005-2010 

Süüria rahvaarv: 1960.a. – 5, 2011. a. – 22 miljonit!



Esimene ametlik kliimapagulane

Esimeseks kliimapagulane – Kiribati kodanik Ioane Teitiota 

(saadeti 2015. a. septembris Uus-Meremaalt välja, 

vaatamata taotlusele)



Kliimamuutused kui oht, kui ressurss, kui piirang ja kui patuoinas!



Tänan!


