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Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt 8 951,40 euroga 
toetatud projekt Eesti Rohelise Liikumise Arenguhüpe 
kestis 1. aprillist 2014 - 31. märtsini 2015. Projekti ees-
märgiks oli organisatsiooni eesmärkide ja arenguvajaduste 
täpsem sõnastamine, liikmete aktiivsem kaasamine ERLi 
igapäevatöösse ning avalikkuse tähelepanu suurendamine 
organisatsiooni tegemistele.

Arenguhüppe käigus uuendati vabatahtlike abiga liikmenime-
kirja. Selle käigus kustutati suur osa passiivsetest liikmetest. 
Samas suurenes liikmeskond aktiivsete vabatahtlike võrra ning 
nüüd on tegevusse kaasatud rohkem aktiivseid inimesi. Teiseks 
projekti eesmärgiks oli luua Rohelise Liikumise uus koduleht 
www.roheline.ee, mis valmis septembris 2014. Kolmanda tege-
vusena võib välja tuua viimase aasta jooksul peetud koosole-
kud ja seminarid. Esimesel poolaastal oli liikmete osavõtt väga 
väike, kuid murrangut võis näha erakorralisel üldkoosolekul

Jälgi meie tegevusi ka Facebookis
nime all Eesti Roheline Liikumine

Eesti Roheline Liikumine
Tiigi 8-24, 51003 Tartu

Telefon: 742 2532
E-post: info@roheline.ee

erl alustas märtsi keskel eli ja USA vabakaubandu-
slepingu ehk TTiP ohtude teavitamise kampaaniaga. 
Tegutseme, et Eestis teemale rohkem tähelepanu pöörata 
ja kogume allkirju leppe vastu Euroopa kodanikualgatuse 
raames (www.stop-ttip.org). Valmis sai kodulehekülje alaleht 
www.roheline.ee/TTIP ning samuti tegime eraldi Facebooki 
lehe www.facebook.ee/AvalikultTTIPst. Plaanis on avaldada 
vähemalt kaks artiklit lehtedes ja kampaania kulmineerub 8. ja 
9. mail Tartus ja Tallinnas, kui Eestisse saabub suur täispuhutav 
Trooja hobune, millega oleme avalikult tänaval väljas, kogume 
allkirju ja jagame infot. Selleks puhuks otsime ka vabatahtlikke, 
kes tahaksid abistada aktsioonidel Tartus ja Tallinnas või muul 
viisil nõu ja jõuga saavad abiks olla. Vabatahtlikele on plaanis 
korraldada ka koolitus. Teemast huvitatud võiksid anda märku 
15.aprilliks piret@roheline.ee.

ÜheSkooS 
eli jA USA 
vAbAkAUbAn-
dUSlePPe 
vASTU

eeSTi rohe-
liSe liikUmiSe
ArengU-
hÜPPeST



Üleeuroopalise arengukoostöö aasta raames alustas ERL 
koostöös pikajalise partneri CEE Bankwatch Network’iga 
kolme aastast projekti DEAR: Development education and 
awareness raising. Projekti eesmärgiks on tõsta inimeste 
teadlikkust arengukoostööst  - selle olemusest, eesmärki-
dest ja tulemustest. 

Üheks osaks sellest on loomulikult jätkusuutliku ja keskkonna 
säästliku eluviisi kui ka mõtteviisi edendamine nii Euroopas 
kui väljaspool Euroopat, kuid eesmärk ei ole tutvustada ainult 
arengukoostöö olemust vaid ka selle pahupoolt ja probleeme, 
mis see endaga kaasa toob.

Seoses DEAR projektiga on  ERLil sel aastal plaanis kolm 
suuremat üritust.

30. mail osaleme koostöös Arengukoostöö Ümarlauaga Maail-
mapäeva (www.maailmapaev.ee) festivalil Tallinnas Vabaduse 
väljakul. Festivali teema on sel aastal “Lapsed terves ilmas”. 
Meie keskendume selle teema valguses keskkonnahariduse 
olulisusele arengukoostöö eesmärkide saavutamisel.

14.-15. augustil osaleme jällegi koostöös Arengukoostöö Ümar-
lauaga Arvamusfestivalil (www.arvamusfestival.ee), kus plaanis 
korraldada debatt kapitalisimi ja maailma heaolu teemal.

Arengukoostöö aasta teises pooles on plaanis korraldada 
Tartus arengukoostöö nädal, mille raames saavad kõik huvilised 
osaleda loengutel, töötubades ja filmi õhtutel.

Meil oleks suur rõõm kui ERLi liikmetest sooviks keegi selles 
projektis kaasa lüüa. Selleks palun ühendust võtta projekti 
koordinaatori Kadri Greeniga (kadri.green@roheline.ee).

jaanuaris. Siis oli osavõtjaid juba märgatavalt rohkem ning 
sealjuures võttis enamik neist ka aktiivselt sõna. Arenguhüppe 
projekti jooksul kogutud infot kasutati Eesti Rohelise Liikumise 

arengukava koostamisel, mis 31. märtsi seisuga on juhatuse 
koosoleku otsusega kinnitatud ning ootab liikmete poolset kin-
nitust maikuus aset leidvalt üldkoosolekult.
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Puhta Läänemere Ühendus (Coalition Clean Baltic, CCB), 
kuhu kuulub ka Eesti Roheline Liikumine, peab oma 
teeneks Läänemereriikide keskkonna- ja põllumajandus-
ministrite kokkusaamiste algatamist, mahepõllumajanduse 
seaduse vastuvõtmist Poolas, keskkonnasõbralikumate 
kalapüügivahendite propageerimist ning kalamajanduska-
vade koostamises kaasa rääkimist. 

Näiteks ka Häädemeestes asuv ökoloogiline reoveepuhasti 
(märgala) on CCB poolt rajatud demonstratsiooniprojekt. Leed-
usse on aga ehitatud biotiikide süsteem ning Lääne-Ukraina 
koolides võib uudistada hoopis ebatraditsioonilisi tualetipotte. 
See on ainult väike osa ühenduse mitmekülgsest tegevusest. 

Puhta Läänemere Ühenduse järgmine suurem kokkusaamine 
toimub 24.-26. aprillil Vilniuses ühenduse aastakoosolekul, 
kuhu ka ERLi liikmeid oodatakse. Konverentsikavas on Leedu 
keskkonnaministri ja mitme teise kõrge valitsustegelase 
ettekanded sellest, mida on plaanis teha Läänemere hea kesk-
konnaseisundi tagamiseks. CCB kauaaegne tegevsekretär 
Gunnar Noren annab ülevaate ühenduse peamistest saa-
vutustest möödunud 25 aasta jooksul. Näiteks on Helsingi 
Komisjonis CCB survel päevakorda võetud tööstuslike looma-
kasvatusettevõtete kaardistamine, radionukliide sisaldavate 
akude eemaldamine tuletornidest ja naftaplatvormide keskkon-
nanõuded. 

Hetkel on käimas konkurss uue tegevsekretäri tööle võtmiseks. 
Viie kõige edukama ning intervjuule kutsutud kandidaadi hulgas 
on ka üks Eestis tuntud keskkonnaaktivist. 

Käivitumas on mererannikute reostuse rahvusvahelise seire 
projekt (mobiiltelefoniga tehtud fotode saatmine Euroopa Kesk-
konnaagentuuri) http://www.eea.europa.eu/themes/coast_sea/
marine-litterwatch, mida Eestis on lubanud juhtida randade 
koristusaktsioonidega tuntust kogunud ERL liige Liis Truubon.

Päris palju infot CCB hiljutiste ning eesseisvate tegemiste kohta 
võib leida ERL liikmete listi veebruarikuistest sõnumitest, Face-
booki lehelt „Läänemere rattaretk“ ning kindlasti ühenduse oma 
kodulehelt http://www.ccb.se.
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TegUTSe
Kandideeri erli juhatuse liiKmeKs

ERLi värske arengukava ootab särasilmseid elluviijaid. Kui 
tunned, et Sul jagub huvi ja ettevõtlikkust haarata kaasa ERLi 
liikmed, et üheskoos Eestimaa keskkonna heaks midagi ära 
teha, siis on ERLi juhatus Sinu jaoks õige koht. 

Et juhatuse tööd tulemuslikumaks muuta, on alates 2015. 
aastast igal juhatuse liikmel lisaks üldistele ülesannetele oma 
kindel vastutusala. Juhatusele valitakse esimees, kes korraldab 
juhatuse tööd ja vaatab, et ERLi tegevused toetaksid seatud 
eesmärkide saavutamist. Lisaks jaotatakse juhatuse liikmete 
vahel järgnevad vastutusalad: finants- ja haldusküsimused, per-
sonali- ja liikmeskonna küsimused, avalikud suhted ja kommu-
nikatsioon ning juriidilised küsimused. Juhatuse tööd toetavad 
hetkeseisuga kolm aktiivselt kontoris tegutsevat töötajat. 

Palume juhatuse liikmeks kandideerijatel anda oma huvist 
märku 26. aprilliks, kirjutades aadressile info@roheline.ee. Kirjas 
palume täpsustada ka, missugus(t)est vastutusala(de)st ollakse 
huvitatud. Vahemikus 9.-10. mai on kandidaatidel võimalus 
kohtuda praeguste juhatuse liikmete ja töötajatega, et end ERLi 
tegevuste ja hetkeseisusuga paremini kurssi viia. Uus juhatus 
valitakse 23. mail toimuval ERLi üldkoosolekul. 

löö vabatahtliKuna Kaasa ttip  
vastases Kampaanias

TTIP vastase kampaania juht Piret Väinsalu otsib abilisi kam-
paanitegevusteks Tartus ja Tallinnas.  Vabatahtlikele on plaanis 
korraldada ka koolitus. Teemast huvitatud võiksid anda märku 
15.aprilliks piret@roheline.ee.

erl otsib esindajaid Kalandusnõu
Kogusse

Otsime oma liikmete seast inimesi, kes esindaksid meie organi-
satsiooni Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 
kalandusnõukogus.

Maret Merisaar ja Aleksei Lotman on juba märku andnud, et 
soovivad põhiliikmetena ERLi kalandusnõukogus esindada. 
Lisaks otsime veel kahte asendusliiget. Kui oled kalandusnõu-
kogu tegevuses osalemisest huvitatud, palun saada aadressil 
info@roheline.ee lühike kirjeldus, miks ennast selle ülesande 
jaoks sobivaks pead.

tule arenguKoostöö projeKti vaba
tahtliKuKs

Keskkonnaalase arengukoostöö projekt DEAR ootab appi 
usinaid vabatahtlikke, kes abistaksid erinevate ürituste kor-
raldamisel. Järgmiste ürituste hulgas on näiteks Maailmapäev 
Tallinnas ning arengukoostöö teemade tutvustamine Arvamus-
festivalil. Huvilistel palun ühendust võtta projekti koordinaatori 
Kadri Greeniga (kadri.green@roheline.ee). 

oSAle
15. aprill
kell 18:00 Tartu loodusmajas, Lille 10
Rohelise Tee Õhtu: “Kuidas läheneda permakultuurile?”
Üritusest lähemalt: https://www.facebook.com/
events/1577743045844544/

25. aprill 
ERL osaleb Tartus toimuvatel Supilinna päevadel
Üritusest lähemalt: http://www.supilinn.ee/teated/supilinna-
paevad-20-dot-26-dot-aprillil

23. mai
Tallinn
Eesti Rohelise Liikumise üldkoosolek ja Roheline Foorum
Täpsem info selgub lähiajal.

30. mai
Tallinn, Vabaduse väljak
Maailmapäev
Üritusest lähemalt: www.maailmapaev.ee
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