Sustainable Timber Action
Läbimõeldud riigihanked aitavad kaitsta metsi ning toetada kogukondi!
Riigihanked ja metsad: kuidas on need omavahel seotud?
Metsade raie ning nende üleüldise olukorra halvenemine mõjutavad oluliselt nii metsade ökosüsteeme kui
ka kohalikku ja rahvusvahelist majandust. Metsade olukorra halvenemine, vähene sotsiaalne hoolitsus
metsatööliste ning põliselanike eest, vaesus ja väljaränne on tugevalt seotud korruptsiooni ning
ebaseadusliku metsalangetamisega. Puitu ja puittoodangut sisse ostvad riigid panustavad otseselt antud
probleemide suurenemisse, kui nad ostavad toodangut ilma, et nad teaksid, kas see on õiglaselt ja
keskkonnasõbralikult toodetud või mitte. Euroopa Liitu aastas sisseostetavast puidust ja puittoodangust
arvestuslikult 30 m3 ehk 16-19% on ebaseaduslikult langetatud (WWF, 2008).
Suur osa puidust ja puidutoodangust ostetakse sisse avaliku sektori poolt – ehitamiseks, mööbli
valmistamiseks ning kontoris kasutatava paberi jaoks. Avalik sektor ostab umbes 15% kogu puidust ning
paberist, mida Euroopas müüakse. See tähendab, et nende ostujõud võib potentsiaalselt mõjutada puidu ja
puidutoodangu turge: tõendid näitavad, et avaliku sektori praktikatel võib olla mõju ka pakkuja
eelistustele, mis tähendab, et pakkujad võivad tahta müüa sama toodangut ka eratarbijale. Ühe arvestuse
kohaselt võivad säärased riigihanked tuua kaasa turumuutuse kuni 25% (Brack and Buckrell, 2011).

Mis on projekti Sustainable Timber Action eesmärgiks?
Sustainable Timber Action (STA) projekt keskendub Euroopa elanike teadlikkuse tõstmisele
keskkonnaalastest probleemidest, mis tekivad vastutustundetu metsamajanduse tõttu arengumaades
(peamiselt Ladina-Ameerikas ja Aafrikas). Eesmärgiks on teadvustada, millised on selliste tegevuste
tagajärjed kliimamuutustele, bioloogilisele mitmekesisusele ning inimestele, kes oma elutegevuses sõltuvad
metsast.
STA tegeleb küsimusega, kuidas kohalikud omavalitsused Euroopas hangivad ja kasutavad puiitu
puidutoodangut oma piirkonnas. Keskseks teemaks on jätkusuutliku, õiglase ja ausa metsamajanduse
edendamine, näiteks nagu tegevused, millega tegeleb Metsahoolekogu (ing. keeles Forest Stewardship
Council, FSC).
STA on kaasfinantseeritud Euroopa Liidu poolt (Programme Non-State Actors and Local Authorities in
Development, juhitud EuropeAid poolt) ning on loodud põhinedes kaheksa Euroopa organisatsiooni
koostööle.
Tegu on 30 kuud kestva projektiga, mis kestab 2011. aasta aprillist kuni 2013. aasta septembrini.

Millised on planeeritud tegevused?
Sustainable Timber Action tegeleb eelmainitud probleemidega ja pakub neile lahendusi järgnvate tegevuste
kaudu:
•
•
•

Suunab avaliku sektori hankijaid, arendades välja juhtised ausate ja jätkusuutlike hangete
läbiviimiseks puidu ja puidutoodangu hankimisel.
Suunab tootjaid ja tarbijaid kasutama ausa kaubanduse põhimõtteid, et nende juhtimis- ja
kaubandustegevused oleksid ausad ja jätkusuutlikud.
Mobiliseerib avalikku ja erasektorit toetama ausat ja jätkusuutlikku puidutööstust, korraldades
selleks avalikule sektorile ja puidutööstuses tegutsevatele VKE-dele suunatud üritusi ja koolitusi.
Üritused toimuvad Eestis, Ungaris, Rumeenias, Saksamaal, Belgias, Itaalias ning Hispaanias. Et
suurendada teavitustegevust olulistest teemadest, antakse kord kvartalist välja uudiskiri,
korraldatakse koverentse ning luuakse veebileht.

•

Kaasab sidusrühmi Euroopas ja peamisi puidutoodanguga tegelevaid riike läbi mestimistegevuste,
organiseeritud dialoogide VKE-de ja avaliku sektori vahel ning Euroopa tasandi otsustajatele
suunatud propageerimistegevuste.

Kuidas saab minu organisatsioon osaleda?

Sustainable Timber Action
Consortium
ICLEI – Local Governments for
Sustainability
(projektikoordinaator)
National Association of Local
Authorities in Italy
Fundación Comercio para el
Desarrollo (COPADE)
(Hispaania)
Forest Stewardship Council –

Iga avaliku sektori asutus, mis on pühendunud jätkusuutlike hangete
läbiviimisele, on oodatud osa võtma projektitegevustest.
Võimalused on järgmised:
• Anna oma panus hangete juhiste koostamisse ja parimate
praktikate kogumisse – jaga oma teadmisi ning kogemusi
puiduga ja puittoodanguga seotud hangete osas.
• Puuduvad
teadmised,
kuidas
kindlustada
hangete
jätkusuutlikkust – korralda oma organisatsioonis õppeseminar!
• Tegevuste keskmeks on tootjate ja pakkujate (VKE-d ja Italy
suuremad firmad) kaasamine – korralda üritus, et rõhutada oma Rakvere
(FSC-Itaalia)
Linnavalitsus
pühendumust õoglasele ja jätkusuutlikule metsamajandusele!
Madrid, linn (Hispaania)
• Kas tahaksid jagada oma linna kogemusi jätkusuutlike hangete Miskolc, linn (Ungari)
tagamisel? Korralda rahvusvaheline üritus, millega rõhutada Rakvere, linn (Eesti)
Romanian Energy Agencies
jätkusuutliku metsamajanduse olulisust!
• Oled õiglase kaubandusega tegelev organisatsioon? Aita Federation (FAREN)
edendada jätkusuutlikku ja õiglast puidutööstust!

Rohkem informatsiooni:
Kontakt
simon.clement@iclei.org
ICLEI – Local Governments for
Sustainability
või külasta kodulehte
www.sustainable-timber.eu
kairi.maasik@rakvere.ee
Rakvere Linnavalitsus
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