
LÕIMING: Geograafia, majandusõpe, bioloogia, inglise keel

Tööjuhis 7.-12. klassi õpilastele: 

sissejuhatus

Ebavõrdsuse 
vähendamine

Ebavõrdsuse 
vähendamine

“Maailma rikkaimates riikides, näiteks Luksemburgis ja USA-s, on keskmine sissetulek inime-
se kohta umbes sada korda suurem kui kõige vaesemates, nagu Burundi või Kongo Demo-
kraatlik Vabariik. Vaestele riikidele on see tragöödia. Kas sellest võib saada tragöödia ka rikas-
tele?” Nii kirjutab geograa�aprofessor Jared Diamond oma artiklis ”Ebavõrdsus - oht maail-
male”, mis avaldati eestikeelses ajakirjas National Geographic detsembris 2018. Ebavõrdsuse 
ja globaliseerumise kokkupõrke kolm põhilist tõendit on tema sõnul haiguste levik, terro-
rism ja immigratsioon. Ebavõrdsus on üks neljast suurest probleemist, mis Maad ohusta-
vad. Teised kolm on tuumarünnak, kliimamuutus ja ressursside ammendumine. 

Arutle kaaslasega, kas ja kuidas on eelpool nimetatud probleemid EBAVÕRD-
SUS, TUUMARÜNNAK, KLIIMAMUUTUS, RESSURSSIDE AMMENDUMINE omava-
hel seotud? Kuidas need probleemid seonduvad haiguste leviku, terrorismi ja 
immigratsiooniga?

Seoste loomiseks võid kasutada idee- ja mõistekaartide loomise vahendeid:

Lisamaterjalid :

Diamond, Jared. (2018). Ebavõrdsus - oht maailmale. National Geographic 
Eesti,   detsember. Lk. 15-18.

Sepp, Tuul. (2018). 2018: reaktiivse kitse aasta. Eesti Ekspress. 
27.detsember.2018, nr.52 (1516). Lk.38-39.

Miks on võrdsed võimalused olulised? Maailmapanga video: 

http://www.worldbank.org/en/news/video/2014/08/28/equality-of-opportunity 
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https://www.mindomo.com/

https://www.mindmeister.com/

https://www.draw.io/

https://cmap.ihmc.us/

https://bubbl.us/

https://koolielu.ee/tools/read/201399

https://liiakas.�les.wordpress.com/2015/03/bubbl-juhend.pdf
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Ökoloogiline jalajälg

https://koolielu.ee/tools
/read/138240

http://www.worldbank.org/en/news/video/2014/08/28/equality-of-opportunity 

1 Tuleta meelde, mis on ökoloogiline jalajälg. 
Eesti keeles: 

Inglisekeelne video: 
https://maailmakool.ee/okoloogiline-jalajalg/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=6g49bL9f7mU

Mine aadressile: http://www.footprintcalculator.org/
ning arvuta, milline on sinu ökoloogiline jalajälg. 

Mõtle, millistes valdkondades saaksid sina oma jalajälge väiksemaks muuta.

2 RÜHMATÖÖ
Iga rühm valib ühe maailmajao, leiab aadressilt
http://data.footprintnetwork.org/#/
ühe riigi ning võrdleb selle tulemusi (ökoloogiline jalajälg 
riigi/kodaniku kohta, biokandevõime riigi/kodaniku kohta, 
ökoloogiline võlg/reserv).

Koosta rühmaga esitlus/video/animatsioon/plakat, kus

Tutvustad lühidalt valitud riiki.

Mis moodustab kõige suurema osa bioloogilisest jalajäljest? 

Kuidas on ökoloogiline jalajälg seotud I osas väljatoodud suurte probleemidega, 
mis Maad ohustavad?

Mis on Overshootday e ületarbimispäev? Millal saabub see Sulle, Sinu rühmale, 
Eestile, rühma poolt valitud riigile, Maale?
Lisamaterjal: 

Tood välja valitud riigi ökoloogilise jalajäljega seotud näitajad (võimalusel 
graa�kutena või tabelitena) ja võrdled neid Eesti näitajatega. 

http://www.overshootday.org/newsroom/press-release-english/

Kuidas oleks võimalik ületarbimispäeva edasi lükata? Lisamaterjal: 
https://www.overshootday.org/solutions/

Gini koe�tsent on ühiskonna tulude jaotuse ebavõrdsuse näitaja. Mida suurem 
see on, seda ebavõrdsematt on tulud jaotunud. Gini indeks on sama näitaja 
väljendatuna protsentides. Uuri siit: 
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
milline on Gini indeks Eestis ning rühma poolt valitud riigis? 
Kuidas võib see olla seotud ökoloogilise jalajäljega?



lisaülesanne

Pakkuge oma valitud riigile välja järgmisest artiklist inspireeritult vähemalt 3 võimalust 
oma ökoloogilise jalajälje vähendamiseks ja toidukriisist üle saamiseks.

Artikkel inglise keeles: This is how to sustainably feed 10 billion people by 2050 

Lisamaterjal õpetajale

Õppematerjalide kogu: 

https://www.oxfam.org.uk/education/resources/your-life-my-life

Kuidas käsitleda säästva arengu teemasid - nõuanded ja lingid: 

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/teaching-sustainability/#foot

Videod, mis panevad mõtlema ebavõrdsuse kaotamise ja teiste säästvat arengut 
ning keskkonnahoidu väärtustavate teemade üle: 

https://storyofstu�.org/movies/story-of-stu�/

https://www.weforum.org/agenda/2018/12/how-to-sustainably-
feed-10-billion-people-by-2050-in-21-charts/?fbclid=IwAR0c2S9wYZ6KfTSE_z1629vCdn3J
hN�qwh0pxi65yY2Mtzy7RdDgoU05


