Lähetuse tulemuste kokkuvõte
Lähetuse aeg ja koht:
Ateena (Kreeka) 26.03 – 31.04.2017
Lähetuse tulemuste kokkuvõtte koostas: Natali Käsk
Lähetusel osalesid: Eliise Lall, Karin Vahar, Liis Nestšajev, Laura Marie Velbri
Kokkuvõte õppereisist
Esmaspäev 27.03
Lend marsruudil Tallinn-Frankfurt-Ateena
Teisipäev 28.03
Metropolitan Community Clinik
Endine USA sõjaväebaas, mis on kaustda antud MTÜle, mis koordinenrib meditsiinilist abi
inimestele, kel puudub sotsiaalkindlustus (sh nii kohalik elanikkond kui ka sisserännanud).
Kliiniku vajadus tekkis seoses majanduskriisi järgse seaduse-muudatusega, mille tulemusena
kaotasid paljud kodanikud sotsiaalkindlustuse. Kliinikus on töötab kokku 215 vabatahtlikku.
Kohapeal admin. töötajad, kes tegelevad esmase nõustamise ning registreerimisega
erispetsialisti juurde;

ravimilao haldajad, kes sorteerivad annetustena tulnud ravimeid (kõik

ravimid läbivad kehtivuskontrolli, psühhotroopse mõju vmt ravimeid keskus ei vahenda, et
tagada turvalisus), lastetoitu jmt vajalikku. Ravimeid suunatakse ka riiklikku süsteemi st kiire
aegumisega suured kogused annetatakse edasi näiteks lastehaiglale vm. Kliinikus võtab vastu
pediaater, hambaarst, günekoloog. Algselt oli kavas tenindada ca 400 inimest kuus,
tegelikkuses on arvud 1000 ringis. Meie külastuse hetkeks oli kliinik käsitlenud 57 000 juhtumit.
Kliiniku toimimiseks vajalikud vahendid tulevad annetustena (vahenditena, ravimitena), enamik
neist väljaspool Kreekat. MTÜ on apoliitiline.
Kreeka Parlament
Range turvakontrolli alla parlamendiistungi jälgimine (300 parlamendiliikme kohta) andis
hoolimata keele mittetundmisest värvika ülevaate temperamendierinevustest. Kõnelejate
ettekanded olid vürtsitatud rohke emotsiooni ja žestikuleerimisega, tagasiside argumentidele
võis aimata aplausi tugevusest.

Parlament tegutseb kunagises kuningapalees, mille

esitlemiseks on säilitatud kunagisel kujul teine korrus, sinna viiv trepp ja aatrium. Teisel korrusel
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on eksponeeritud kuningriigi tekkelugu, kuningriigi aeg ning selle järgsed sündmused kuni
vabariigi tekkeni.
Euroopa Komisjoni esindus Kreekas
Kohtumine Euroopa Komisjoni Kreeka esinadaja, kes andis ülevaate Komisjoni tööst, hiljutistest
seotud sündmustest ning oma arvamusest viimastele pöördelistele seikadele (sh Brexit).
Kolmapäev 29.03
National Historical Museum and Old Parliament House
Hotellis tutvustati inglisekeelse videoga eelseisva Rahvuliku ajaloomuuseumi püsiväljapanekut,
seejärel toimus muuseumikülastus. Muuseum asus vanas parlamendihoones ning suhteliselt
väikesele alale oli mahutatud mitmekülgne info maa ajaloost, südadest, väljapaistvamatest
inimestest, traditsioonilistest riietusest (piirkondade kaupa).
European parliament office in Greece
Euroopa parlamendi Kreeka esinduse juht Leonidas Antonakopoulus vestles Erasmus +
grupiga Euroopa parlamendi tänastest probleemkohtadest, võimalikest lahendusteedest ning
vastas noorte küsimustele.
Neljapäev 30.03
Akropoli külastus, kus üllatusena oli Euroopa Liidu (üli)õpilastele tasuta sissepääs ning mis
andis mäe otsast hea ülevaate Ateena mastaapsusest.
Syntagma linnaosavalitsuse külastus sh ülevaade Noortepassist ning selle kasutusvõimalustest,
noorte iseseisev ülesanne („Mida olet Kreeka kohta teada saanud?“ ning“Nimeta oma 5 oskust,
mida pead kõige olulisemaks“).
Õhtune esitlus hotellis ning grupitöö.
Esitlusel

tutvustati

poliitilitilise

tasandi

tegemisi

kajastavat

Vouliwatch

lehekülge

ja

toimimismehhanismi (apoliitiline mittetulundusühing, mis hõlbustab politiilistest otsustest
arusaamist ning võimaldab kodanikel kaasa rääkida). Teise ettekandena tuli European
Solidarity

Corps

kreekakeelne

tutvustus

(leitav

inglisekeelsena

aadrssilt:

https://europa.eu/youth/solidarity_en). Grupitööde käigus (igas grupis oli 2 inimest Küproselt või
Kreekast, 2 Rumeeniast ja 1-2 Eestist) arutleti väga erinevate teemade üle alates noorte
suhestumisest oma kodumaa ja euroopaga kuni päevapoliitiliste teemadeni. Ülseandeks oli
leida küsimuste osas konsensus, kuid paljudes küsimustes kuldset keskteed ei saavutatud
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(Eesti ja Rumeenia üks arvamus ning Kreeka ja Kõpros teine arvamus, vahel lasusa
vastupidine).
Reede 31.03
Lend marsruudil Ateena -Frankfurt- Tallinn
Üldmulje Kreekast, inimestest, linnapildist ja selle puhtusest, kultuurist ja noortevahetuse
korraldusest väga hea. Kogu noortevahetuse kandev teema – solidaarsus – sai uue mõõtme
(parem arusaamine Kreeka tegevusest Euroopa äärealal tegutsemine kriisolukordade
lahendamiseks jne).

Projekti “ACE: ACTIVE CITIZEN in EUROPE - Active European citizens building” kaasrahastas
Euroopa Liidu ERASMUS+ programm.
Vastuvõtjaks oli Kreeka Migratsioonibüroo (HELLENIC MIGRATION POLICY INSTITUTE
(I.ME.PO.))
Ürituse päevakava ja lisainfo on lisatud lähetuse kokkuvõttele.
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