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Eesti Roheline Liikumine kuulub Friends of the Earth Europe
(FOEE) võrgustikku. Viimaste aastatega on FoEE-l kujunenud
tugev ja aktiivne noorteliikumine. Kuigi YoungFoEE kuulub
laiemasse FoEE võrgustikku ning lööb kaasa FoEE kampaaniates ja muudes tegemistes, on neil ka oma eraldiseisvad
eesmärgid. Noorema põlvkonna seas levitatakse FoEE üldpõhimõtteid, kuid sealjuures soovitakse läheneda probleemidele komplekssemalt, mis tähendab probleemide nägemist ja
neile lahenduste leidmist laiemaplaaniliselt.
YFoEE seisab süsteemide seesuguse muutmise eest, kus on hõlmatud ühiskonna erinevad aspektid – nii keskkond, majandus kui
poliitika. Keskkonnaprobleemid ei seisa eraldi, nad on läbi põimunud ühiskonna teiste kitaskohtadega. Näiteks tegeletakse YFoEE
võrgustikus aktiivselt vähemuste ( näiteks vaesuspiiril elavate ini-

meste ) õigustega, kuna just nemad on erinevatest keskkonnaprobleemidest enim mõjutatud, aga samas on nende häält kõige
vähem kuulda. Näiteks elavad nimetatud inimesed tihtipeale
saastavate tööstusettevõtete läheduses, on enim mõjutatud kliimamuutustest, kuna neil puudub võimalus elamisväärsematesse
kohtadesse kolida, joogikõlblikku vett tarbida, aga aktiivselt olukorda muutvates otsustes kaasarääkimisse ei sekku. YFoEE üritabki neid kaasata, neile sõnaõigust anda ning ennast kuuldavaks
teha ja töötada koos erinevate kogukondadega.
Aktiivselt tegutseb YFoEE-s neli rahvusvahelist töögruppi, kelle
vahel on jaotatud järgnevad valdkonnad: toit ja põllumajandus,
kliimamuutused ja õiglus, kommunikatsioon ning elurikkus. Töögruppide omavaheline suhtlus toimub enamasti veebipõhiste
koosolekute kaudu, aasta jooksul saadakse erinevatel üritustel
kokku korra või kaks. Kord aastas saavad riikide esindajad kokku
ja arutavad tehtud töö tulemusi ning tulevasi plaane. Sel aastal
kohtuti Maltal. Praegu on noortegruppies inimesi kümnekonnast
riigis. Eestis ei ole eraldi YFoEE gruppi, aga osa ERLi vabatahtlikke võtab töögruppide koosolekutest osa ja üldise infovahetusega võib rahul olla.

Kui sul on rohkem huvi YFoEE tegemiste vastu, siis külasta
http://www.foeeurope.org/yfoee või kirjuta kai@roheline.ee
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22.-24. märtsini toimus Tšehhi Vabariigi pealinna Praha
lähistel järjekordne Bankwatchi projekti koordinaatorite
kohtumine, kus arutati nii selle aasta plaane kui ka uue projektitaotluse esitamist Euroopa Komisjonile.
Euroopa Komisjon avas uues taotlusvooru hariduse ja avalikkuse
teavitamise arengukoostöö projektide esitamiseks. Käesoleval
ajal Eesti Roheline Liikumine osaleb juba sama taotlusvooru projektis ning see oleks järg juba seni tehtud tööle.
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Kui kellelgi meie liikmetest on häid ideid, kuidas antud projektitaotlust just meie oludest tulenevalt kasulikult ja tõhusalt ära
kasutada, siis on kõik ideed väga teretulnud:
•

mõni üllatava kampaania idee,

•

sõnum, mida kampaania abil edastada,

•

uuring, mida oleks vaja läbi viia,

•

üritus, mida korraldada,

•

või hoopis midagi kardinaalselt erisugust

Palume kõik ideed edastada
kadri.green@roheline.ee.

aprillikuu

jooksul

e-mailile

Kui seni on Bankwatchi kampaaniad tegelenud väga konkreetsete
avaliku rahastuse toel tehtavate keskkonnakahjulike projektidega
arengumaades, siis nüüd näitasid paljud partnerorganisatsioonid
üles huvi tegeleda rohkem ka kohalike probleemidega. Korduva-

Foto: Erakogu
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teks märksõnadeks olid demokraatia energeetika sektoris, alternatiivsete energiatootmislahenduste kättesaadavus, energeetika
sektori läbipaistvus, avaliku rahastuse läbipaistvus ja palju muud.
Nende märksõnade valguses mõtlesime, et Eesti Roheline Liikumine saaks selle projekti raames uuesti süsteemsemalt tegelema
hakata Eesti põlevkivi sektoriga.

Foto: Marco Longari/AFP/Getty Images.
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Põnevat
lugemist,
vaatamist

Kui palju me ikkagi fossiilseid kütuseid põletada võime, et jääksime Pariisi leppe piiridesse? Uuringuid on mitmeid, kõik väidavad natuke erinevaid asju. Siin on artikkel, mis põhineb erinevate
uuringute analüüsimisel ja heidab piku erinevatesse arvutusmetoodikatsesse (edasi on viidatud ka teadusartiklile):

OSALE
19. APRILL
kell 18:00 Tallinna Loomaaia Keskkonna
hariduskeskuses (Ehitajate tee 150)
Rohelise Tee Õhtu “Kuidas ise kodumajapida
mises energiat toota?”
Lisainfo: meriliis.kotkas@gmail.com

Šokolaad on üks armastatumaid maiustusi. Tihtipeale ei ole aga
kakaotootjate elu nii magus. Loe lähemalt kakao teekonnast poeletile ja mida on tehtud selle tootjate tegevuse parendamiseks.

20. APRILL
Foto: Kevin Frayer/Getty Images

http://www.theguardian.com/environment/2016/feb/25/fossilfuel-use-must-fall-twice-fast-thought-contain-global-warming

kell 18:00 Tartu Loodusmajas, Lille 10
Rohelise Tee Õhtu “Pariisi kliimaleppe mõjud
Eesti põlevkivitööstusele”
Lisainfo: eliisa@roheline.ee

7. MAI
Teeme Ära talgupäev üle Eesti
Lisainfo: www.teemeara.ee

10. MAI
kell 18:00 Tartu Loodusmajas, Lille 10
Rohelise Tee Õhtu “Jäätmete sorteerimine
Tartus: Biojäätmete eri!”
Lisainfo: eliisa@roheline.ee

* * *
Uudiseid ERLi ja Bankwatchi ühisest Gruusia projektist.
Foto: Bioneer

http://bankwatch.org/news-media/blog/tensions-are-rising-overhydropower-and-lack-participation-georgias-mountains

http://www.bioneer.ee/bioneer/arvamus/aid20598/%C5%A0okolaadi-kibe-k%C3%BClg

* * *

* * *
Põnev artikkel Euroopa energeetika arendamise valikutest.

Šotimaa on võtnud kliimasoojenemisevastases võitluses kasutusele uued ideed. Nimelt ärgitavad nad inimesi oma pensionifonde
ümberinvesteerima- ehk võtma raha välja fondidest, mis toetavad
fossiilseid kütuseid.

Tegutse
ERL-I IGA-AASTASE LIIKMEMAKSU
KOGUMINE
Selleks, et Eesti Rohelisel Liikumisel ei jääks
rahaliste tõkete tõttu mõni asjalik üritus
korraldamata, trükis väljaandmata või muu
ERLi eesmärke täitev ettevõtmine täideviimata,
siis palume kõigi ERLi liikmete panustamist
ERLi tegevusse liikmemaksu maksmise näol.

Foto: FoE Scotland

Suur aitäh Teile!

http://www.foe-scotland.org.uk/divest

Foto: Photo by Laure Cops, Wouter Vanmol and Berber Verpoest

http://bankwatch.org/news-media/blog/guest-post-walking-line

ERLi liikmemaks on õpilastele, pensionäridele
ja töötutele 5, üliõpilastele 7 ning teistele 15.
Iga-aastast liikmemaksu saab tasuda panga
ülekandega (Eesti Roheline Liikumine, konto
Swedbank AS EE322200221011415405, konto
AS SEB PankEE941010102051999003).

Miks Gruusia kohalikele elanikele ei meeldi suur hüdroelektrijaam
nende tagaaias?
http://bankwatch.org/news-media/blog/new-agreement-georgian-khudoni-dam-signals-expropriations-and-tariff-hike

Eesti Rohelise Liikumise infokirja ilmumist rahastab Euroopa Liit
ja infokirja sisu eest vastutab Eesti Roheline Liikumine.
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