KÕIGE SUUREM
RAHUMEELNE AKTSIOON
INIMKONNA AJALOOS

Ülesande püstitus
Planeedil Maa on tõsine probleem – me upume sõna otseses mõttes prügisse. Iga
aasta toodetakse maailmas hinnanguliselt 4 miljardit tonni prügi millest vaid 30%
käideldakse loodussäästlikult. Ülejäänu satub looduskeskkonda – alguses tänavale,
metsa alla, sealt jõgede kaudu lõpuks ookeani.
Suur kaasnev probleem on, et inimesed ise ei pane enam prügi tähele. Meil on
tekkinud prügipimedus. Prügi justkui ei kuulu mitte kellelegi.
Meie eesmärk oli muuta prügi taas inimeste isiklikuks mureks ja näidata igaühele, et
maailma prügiprobleemi lahendamine ei ole üle jõu käiv ja igav tegevus.
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Elluviimise kirjeldus

Talgute stiilis koristamise idee sündis Eestis 2008. aastal ning sestpeale on „Eesti
Mudeli“ järgi koristamine hakanud maailmas jõudsalt levima. Lõpuks sündis idee teha
suur koristusaktsioon korraga terves ilmas – üks päev, üks planeet, kõik koristavad.
Maailma koristuspäev oli kõige suurem rahumeelne aktsioon inimkonna ajaloos.
Tallinnas asuvast keskstaabist juhitud ja 36 tundi väldanud globaalses sündmuses
osales 17,8 mln inimest 157 riigist. Sündmus toimus nii külmas (-10°c), kuumas (+48°c),
sõdivatel aladel (5 tiimi) kui troopiliste tormide vallas (15 riiki).
Selle aktsiooni suur eesmärk oli saavutada muutus inimeste hoiakutes ja käitumises
nad tegevusse kaasates. Meie eesmärgi saavutamist toetas ka 24h väldanud Maailma
koristuspäeva teleülekanne, millest suure osa täitis osalejate endi loodud sisu. Nii oli
ühtlasi tegemist ka maailma suurima ühiskondliku sisekommunikatsiooni lahendusega.
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Tulemus

88 500 tonni

prahti koristati maailmas

... mida on

8.8 Eiffeli torni jagu

Viisime läbi kõige suurema rahumeelse aktsiooni inimkonna ajaloos.
Osales 17,8 miljonit inimest 157 riigist.
Koristati 88 000 tonni prügi. Sellest ca 50% klaas ja plastik.
Kampaania kulutused olid minimaalsed, kuna enamik sündis vabatahtlike töö ja
koordineerimise tulemusena.
• Maailma koristuspäev ja Teeme Ära (ehk Let’s Do It!) on Eestist kõige kaugemale ja
kõrgemale lennanud ettevõtmine, mis tutvustab meie pisikest riiki parimal võimalikul
moel.
• ÜRO võttis Teeme Ära liikumise ÜRO Keskkonnaorganisatsiooni UNEP akrediteeritud
partneriks.
• Head inimesed võitsid jälle!
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