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Jälgi meie tegevusi ka Facebookis 
nime all Eesti Roheline Liikumine.

Eesti Roheline Liikumine (ERL) on 1988. aastal asu-
tatud keskkonnakaitseorganisatsioon, mis ühendab 
rohelist maailmavaadet kandvaid inimesi, kujundab 
hoolivat ja loodust väärtustavat eluviisi ning suunab 
ühiskonda tegema keskkonnateadlikke valikuid ja 
otsuseid.

Oma tegevuse pealiini näeb ERL eelkõige keskkonna-
sõbralike käitumisharjumuste juurutamises ning 
rohelise maailmavaate kujundamises ja levitamises. 
Inimkeskseid aspekte alahindamata käsitleb roheline 
mõtteviis inimühiskonda looduse osana. Roheline 
maailmavaade on tulevikku suunatud mõtteviis, mis 
lähtub iga põlvkonna ja iga üksikisiku kohustusest teha 
kõik temast sõltuv, et kestaks elu Maal – nii inimese kui 
ka kogu ülejäänud looduse heaks. 

Eesti Rohelise Liikumine sai alguse rahvaliikumisest 
fosforiidi kaevandamise vastu 1980. aastate teisel 
poolel, millest kasvas välja tänaseni toimuv Roheliste 
Rattaretk.1 Ühtlasi sai liikumisest esimene formaalne 
poliitiline alternatiiv kommunistlikule parteile Eestis. 
Täna tegeleb ERL ainult keskkonnaprojektidega era-
konnapoliitikasse sekkumata. Oma rolli Eesti kesk-
konnaorganisatsioonide maastikul näeme eelkõige 
rohelise maailmavaatega inimeste koondamises ja 
ühendamises läbi erinevate kampaaniate, teavitus- 
ja infotöö ning vabatahtliku tegevuse.

1 Tänaseks on Roheliste Rattaretke korraldamise üle 
võtnud MTÜ Roheliste Rattaretked



Meie tegevus on suunatud järgmiste eesmärkide  
täitmisele:

•	 Hoida	ja	säilitada	looduslikku	mitmekesisust	

•	 Tõsta	ühiskonna	keskkonnaalast	teadlikkust	

•	 Propageerida	ja	toetada	ressursside	säästlikku	 
tarbimist 

•	 Teadvustada	Eesti	keskkonnaprobleeme	ja	 
otsida neile lahendusi rahvusvahelisel tasemel 

•	 Kaasata	oma	liikmeid	ja	avalikkust	aktiivselt	
keskkonnakaitsetegevusse 

•	 Toetada	ökoloogiliselt	tervikliku,	säästvuse	
põhimõtet	järgiva	ja	keskkonnakaitsepõhi- 
mõtteid	arvestava	seadustiku	loomet	

•	 Reageerida	operatiivselt	keskkonnaohtlikele	 
projektidele	ja	tegevustele	

Löö kaasa!
Eesti Roheline Liikumine ootab uusi liikmeid ja vaba-
tahtlikke oma tegevuses kaasa lööma. Saad valida 
endale meelepärase rolli ja võtta jõukohased ülesan-
ded. Omalt poolt pakume toetavat meeskonda, aren-
davaid koolitusi ja töövahendeid.

Lisaks saad laiendada silmaringi keskkonnateemadel, 
vahvaid kogemusi, uusi tutvusi ja kontakte ning saad 
olla osaline organisatsiooni kuvandi kujundamisel.

Liikmeteks ootame ka inimesi, kes ise mingil põhjusel 
tegevuses aktiivselt osaleda ei saa, kuid soovivad läbi 
oma liikmelisuse toetada rohelise maailmavaate levi-
kut Eestis.Toetada on võimalik nii läbi liikmemaksude, 
annetuste kui ka mõnel muul Teile sobival viisil. Loe 
erinevate toetusvõimaluste kohta lähemalt meie kodu-
lehelt www.roheline.ee

Koostööpartnerid
Eesti Roheline Liikumine teeb aktiivselt koostööd ka 
piiritaguste organisatsioonidega, olles muu hulgas 
rahvusvahelise Maa Sõprade organisatsiooni (Friends 
of the Earth), Puhta Läänemere Ühenduse (Coalition 
Clean Baltic), ühenduse CEE Bankwatch Network, 
ühenduse Taiga Rescue Network ning ühenduse 
Transport ja Keskkond (Transport & Environment) 
liikmesorganisatsiooniks.

Eesti ühenduste koostööplatvormidest on ERL Eesti 
Keskkonnaühenduste Koja (EKO) ja Arengukoostöö 
Ümarlaua (AKÜ) liige ning Tartu Keskkonnahariduse 
Keskuse asutajaliikmeks. 

Liikmetel on õigus:
• osaleda ERLi üldises infovahetuses liikmelisti 

(liikmed@roheline.ee) kaudu; 

• osaleda kõigil ERLi korraldatavatel üritustel, mille 
kohta antakse teada liikmelistis ja meie kodulehel 
www.roheline.ee; 

• saada ülevaateid ERLi tegevusest teabelehe RÄÄK 
või elektroonilise liikmekirja näol; 

• abistada ERLi vabatahtliku või palgalise töötajana 
projektide ja kampaaniate läbiviimisel, aga ka tehni-
listes tegevustes (tõlkimistööd, andmete sisestamine, 
liikmelehe postitamine vms); 

• osaleda üldkoosolekul (hääletada erinevates küsi-
mustes, valida juhatusse liikmeid ja ise valitud saa-
da); 

• algatada juhatuse nõusolekul organisatsioonisiseseid 
tegevusi; 

• kokkuleppel juhatusega esineda avalikult ERLi nimel. 

Liikmeks saamiseks täida  ankeet meie kodulehel  
www.roheline.ee


