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Üldtutvustus

Tegevusvaldkonnad
läbi vabatahtliku töö
võtme

Eesti Roheline Liikumine loodi rahvaalgatusena
kuulsusrikka fosforiidisõja päevil 1988. aastal.
Algusaastatel toimis ERL rohelise erakonnana, kuid
Riigikogu esimese koosseisu järel poliitiline tegevus
lõpetati. Täna on ERL tuntud huvigrupp ja
keskkonnaorganisatsioon, mis töötab keskkonnapoliitika
mõjutaja ja keskkonnateadlikkuse kujundajana.
Meie missiooniks on ühendada keskkonnahoidlikku
mõtteviisi kandvaid inimesi, kujundada hoolivat ja
loodust väärtustavat eluviisi ja suunata ühiskonda
tegema keskkonnateadlikke valikuid ja otsuseid.

Meie tuntumad algatused on seotud transpordipoliitika,
eeskätt rattaliikluse arendamisega,
keskkonnasäästlikuma planeerimistegevuse
toetamisega, keskkonnasäästlikuma ja eetilisema
tarbimise kujundamisega ning keskkonnahariduse
edendamisega. Eesti Roheline Liikumine eristub
teisest loodushoidu propageerivatest
organisatsioonidest läbi suurema pühendumise
inimkesksetele küsimustele ja tarbijaühiskonna
probleemidele.

Eesti Rohelisel Liikumisel on üle tuhande liikme,
kellest põhiosa moodustavad noored linnainimesed õpilased ja tudengid. Arendame aktiivselt
vabatahtlike võimalusi keskkonnakaitses kaasa
löömisel.
Eesti Roheline Liikumine on osa ülemaailmsest
keskkonnakaitsjate võrgustikust - oleme Maasõprade
(Friends of the Earth) esindaja Eestis, kuulume
võrgustikku CEE Bankwatch Network, oleme Puhta
Läänemere Ühenduse (CCB) ning
ühenduse Transport ja Keskkond (Transport &
Environment) liige.
Kuulume Eesti Keskkonnaühenduste Koja ja
Arengukoostöö Ümarlaua liikmete hulka.

Eesi Rohelise Liikumise eesmärgiks on laiendada
keskkonnaküsimustes aktiivselt tegutsevate inimeste
ringi. Kaasa saad lüüa ka sina, kui astud meie
vabatahtlike sekka.

Tule vabatahtlikuks!
Algatus roheline toode
Eesti Rohelise Liikumise tublid vabatahtlikud
märgistavad jaepoodide kaubariiulitel olevad
mahe- ja ökotooted ühtse roheline.
tunnuskleebisega, lihtsustades niimoodi tarbijate
keskkonnasäästlikke valikuid. Kui tunned huvi
tervislike ja loodussäästlike toodete vastu, soovid
kohtuda sarnaste huvidega inimestega ning aidata
kaasa ökoloogilise tarbimise arendamisele, võta
meiega julgelt ühendust.

Õiglane kaubandus
Meie vabatahtlikud aitavad läbi viia mitmesuguseid
õiglast kaubandust tutvustavaid üritusi ja ettevõtmisi,
laiendades seeläbi eetilise tarbimise kõlapinda Eestis.
Õiglane kaubandus on sinu jaoks, kui väärtustad
sotsiaalset õiglust, solidaarsust arengumaade ja rikaste
riikide vahel ning soovid arendada teadlikumat
tarbimist. Õiglasel kaubandusel on ka kõrged
keskkonnanõuded, paljudel toodetel on mahemärgis.

Rattarikkaks!
Kui sind häirivad tipptundide ummikud, näeksid inimesi
vähem sõltuvuses isiklikust autost ning sooviksid
arendada tervislikumat ja liikuvamat elustiili, siis
rattarikkurite lõbus seltskond ootab sind. Kaasa on
oodatud lööma vabatahtlikud, kes on lisaks rattaliiklust
edendavate ideede leiutamisele valmis ka ise algatuse
tegevustest osa võtma.

Keskkonnaharidus
Kui soovid kaasa aidata globaalsete keskkonnateemade
tutvustamisele koolides või noorte huviüritustel,
tahaksid arendada noortepäraseid õppematerjale või
panna koolinoori tegutsema mõne teavituskampaania
raames, siis oled oodatud liituma meie maailmahariduse
algatusega. Pakume väljendusvõimalusi inimestele,
kellele meeldib esineda, filme vaadata, harivaid mänge
välja nuputada ja noorte inimestega suhelda.

Sinu erialased oskused
Eesti Rohelises Liikumises saad vabatahtlikuna kaasa
lüüa ka oma erialaste oskustega. Võiksid endast meile
teada anda, et saaksime sinuga ühenduda juhtudel, kui
vajame keeletoimetajat, tõlkijat, õigusabi, kujundajat,
veebidisainerit või konsultanti erinevates
projektijuhtimise valdkondades.

Võta meiega ühendust info@roheline.ee
Kiika lähemalt

www.roheline.ee

