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kOlvanudorkaan
onmarguann~,et naftaajastu15pponkaes

Orkaan oli inbnkonna enda looming

oigepealt Katrina
korvulukustav
mOire-orkaan tuhises iile Lrhendriikide idaranniku 145-miilise
tunnikiirusega (232 kilomeetrit
tunnis-toim). Niiiidkohedusttekitavvaikus, meri kannab kaldale ohvreid. Ning seejarel nilib, et kogu ametlik Washington hoiab hinge kinni - tuleb
viilja rilpane saladus: Katrina pole midagi muud kui arve, mille
loodus esitab meile kasvava CO2
emissiooni ja globaalse kIiimasoojenemise eest.
Teadlased on meid juba aastaid hoiatanud. Nad on tielnud,
et me peaksime tilbelepane1ikult
jalgima Kariibi piirkonda, kus
kIiimamuutuse dramaatilised
moj1.ldtulevad ilmsiks kfiige esimesena - ning seda kohutavate
ja kogUni katastroofiliste orkaanidena. Toepoolest. Viimastel
aastatel on orkaanide sagedus ja
tugevus Kariibi mere piirkonnas
tublisti kasvanua. Niiiid vapustas meid oma tohutu jouga Kat-

rina, pannes Lrhendriikide kagupiirkonnas toime tOelise laastamisttiti.
Tode on see, et tulevikus vaadatakse Katrinale tagasi kui fossiilsete kiituste ajastu "murdepunktile" - momendile, mil
Ameerika iildsus heitis korvale
mugava miiiidi, justkui naftaajastu 15pp ning globaalse kIiimasoojenemise kataldiismilised
tagajilrjed oleksid veel kauge tulevikumuusika.
Tulevik joudis'Ponchartraini
jilrve kallastel kiltte 29. augustil,
kui hiigellaine ujutas iile New
Orleansi tilnavad, killvates havitust ja laastamist Mississippi
suudmepiirkonna
madalal
maal. Selle tulemus on, etAmeerika Lrhendriigid ja maaiim pole
enam endised.
Maastikuauto

Elu Maw soltub sellest, kas inimkond
suudab ille minna
taastuvenergiale.
Iga maastikuauto on
surmamas:in,mis paiskab atmosfaari tohutult kasvuhoonegaasi.

- surmamasin

Katrina ei ole pelgalt ebaonn,
looduse juhuslik iillatusli:itikpahaaimamatu inirnkonna pihta.
Argem moistkem seda vilariti.
See koletislik torm oli meie endi
looming. Me oleme juba pea terve inimpolve villtel vilga hasti
teadnud
kIiimasoojenemise
laastavat moju. Kuid me ei hoo- .
linud sellest teadmisest 'mitte
kiibetki. Mida me ometi ootasime? KoigistAmeerika Lrhendriikide liikIusvahenditest
52%
moodustavad maastikuautodigatiks neist on surmamasin,
mis paiskab atmosfaari rekordkogustes stisihappegaasi.
Kuidas me seletame omalastele, et meie, arneeriklased, kes
me moodustarne maailma rabvastikust vilhem kui viis protsenti, tarbime'igal aastal enam
kui veerandi maaiimas toodetavast fossillsest energiast? Kuidas

me titleme orkaanis elu kilOta- Naftaajastut on jililnud veel paar
nute leinavatele lilbedastele, et kiimnendit - ja sellel on maailme olime lliga isekad, et noustumarnajandusele,
mis s51tub
da bensiini gallonile tiliendava
peaaegu tilielikult' fossiilsetest
viiesendilise maksu kehtestarnikiitustest, kurj~uulutavad
tagajarjed. Sellal kui meie naftasega, motiveerimaks energia
kokkuhoidu? Ning kui meie geoloogid pole kindlad, millal
naabrid Euroopas ja kogu maail- jouab illeilmne naftatootmine
mas' ktisivad, miks ei tahtnud
keskpuukti - mil pool maaiima
Ameerika avalikkus tunnistada
naftavarudest on ara kasutatud-,
kIiirnasoojenemise prioriteeton k51gile(valja arvatud m6ned
sust, keeldudes Kyoto leppe all- iiksikud eksinud hinged nafkirjastarnisest, siis mida me nei- tat6i:istuse esindajate seas) selIe titleme?
ge, et 15pu algus on kiltte joudmas.
Lilbipilevadel ja -nildalatel
tormavad miljonid ameerikIaTeisest kiiljest vaevab meie
sed appi orkaani Katrina ohvribiosfailri kasvuhoonegaasi kuhtele, pakkudes neile toitu, pea- jumine, ning me ei saa kuskile
varju ja rabalist' tuge. Loo- peitu minna ega pogeneda.
dusonnetustes tuleb esile arnee- Meie planeet on iilekuumeneriklaste iseloomu parim killg. mas, jilttes meid uue - ettearvaMe oleme endi ille uhked, kui ai- matu - ajalooperioodi loksu.
tame inimesi, kes kisendavad
Lilbinildalatel on oodata tuabi jarele. Kuid miks ei suuda me handeid malestusteenistusi, mis
sarna kirglikult vastata; kui abi on piihendatud hukkunutele ja
jilrele kisendab Maa ise?
kadunutele. Murtakse kilsi ja
siiiidistatakse iiksteist vastastikNaftaajastu lopp
ku.
Hilbi Ameeiika Lrhendriikidele
Avalikkus tabab teada, miks
ja teiste riikide inimestele- me purunesid New Orleansi ja labeei ole tiksi -,kes on planeedi
piirkonda kaitsma pidanud tarnheaolule eelistanud omaenda
mid. Miks ei voetud tarvitusele
liihiajalisikapriise ja voite.
vajalikke ettevaatusabinousid, et
Muidugi, ntitid oleme hakaleevendada Katrina moju. Miks
nud selle eest maksma. Me ole- abi saabus liiga hilja - ja seda oli
me sattunud kahe tormi vabele. liiga vilbe. Kuid ometi ei maksa
Lrhest killjest on globaalne naf- oodata, etpresident Bilsh,Valge
esmakordseltajatanoudlus
Maja ja meie ariliidrid - voi koik
loos - illetarnas globaalset nafta need,kes soidavad maastikuaupakkumist.' Naftabarreli hind , todega - titleksid tihiselt: "Vamaailmaturul on lilbenemas 70 bandust!"
dollarile. Bensiini ja kiitteoli
hind tousevad sarna kiirelt kui 'Plaoeedi having
tousuvesi rannikualadel- osalt President .Bush on kuts1.lnud
ka seetOttu, et. torm purustas
arneeriklasi iihiselt appi kaitseMehhiko labe naftaplatvormid
tammide ja teede taastarnisele
ja halvas rea meie endi nafta ra- ning purustatud majade iilesfineerimise tehaseid.
ehitarnisele. Aga mis mote sellel

-
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on, kui me vaatarne globaalsest
kIiimasoojenemisest
mtitida?
Jilrgmine kord saabub meile 5.
kategooria torm v51midagi veel
palju hullemat ning kujuteldamatut.
Kui ma saaksin president
Bushile midagi tielda, siis see
k51aks jilrgmiselt. Hilrra president, kui te oleksite vaadanud
sellele tormile otse silma, siis te
oleksite nilinud meie koduks
oleva planeedi tillevast hilvingut. On aeg tieldaAmeerika ela.
nikele ja maailmale, et Katrina
tOeline oppetund on, et me peame mobiliseerima k51k oma
voimed ja energia

- ning

piihen-

duma sellele, et voorutada
Ameerika ja kogu muu maai1ma
inimesed naftatoru otsast, mis
ohustab koigi olendite tulevikku
maal.
President Bilsh, sililsta meid
,

oma moraalijutlusestAmeerika

meelekindlast ja piihendunud
voitlusest tormi tagajargede likvideerimisel. Selle asemel rililgi
meile tOtt, miks midagi sellist
nagu Katrina sai illdse juhtuda.
Kutsu meid koiki iiles, et muudaksime meelt ning loobuksime
oma arnoraalselt energiat illetarbivast elustiilist.
Kutsu meid illes, et me hoiaksime kokku fossiilseid kiituseid.
Koosta meile kava, mis aitaks
Ameerikal jatta hiivasti fossiilsete kiituste ajastuga, hakates kasutarna uusi taastuvaid energiaallikaid ja vesinikuenergiat,
Meootarne...O
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