Hea rändekogemusega inimene!
Oled Sa eestlane välismaal või välismaalane Eestis, väljarännanu laps või
lapselaps, ise väljarännanu või tagasipöördunu, hiljuti kodumaalt lahkunu või
aastakümneid võõrsil elanu, pikemalt või vaid ajutiselt teises riigis elav,
kindlalt ühes kohas olija või mitme riigi vahel pendeldaja, täiskasvanu või noor
– see teade on just Sinule!
Me soovime luua Eesti koolidele uut metoodilist vahendit, mis oleks õpetajatele
toeks kooliõpilastele rändetemaatika selgitamisel. Valmiv vahend saab üheltpoolt
kajastama põhjuseid miks inimesed oma kodumaalt välja rändavad ning teisalt seda,
kuidas rändekogemusega inimesed ja/või nende järeltulijad end uues ühiskonnas
tunnevad ja oma identiteeti lahti mõtestavad.
Kas tuleksid meile palun appi? Soovime väga kuulda Sinu isiklikku lugu Su
enda rännaku(te)st või sellest, kuidas Sinu esivanemate ränne on Sind
mõjutanud.
Püüa leida oma kirjutisele üks kindel teemafookus. Valiku tegemisel mõtle sellele,
mis võiks Sinu loo lugejat kõige enam huvitada ja kaasa haarata? Proovi järele
kuidas on olla kirjanik ja lisa oma loole juurde mahlakaid detaile!
- Äkki Sul on rääkida mingist Sinu jaoks olulisest sündmusest, mis Sind mõjutas
kodumaalt lahkuma?
- Või Sul on jutustada tore lugu seoses sellega, kuidas sa uue kodumaa välja valisid
või kuidas sa just sinna sattusid?
- Ehk hoopis on Sul jagada mõnda pajatust seoses sellega, kuidas oled end uuel
kodumaal tundnud? Mis seal on olnud kummaliselt teistmoodi kui kodus? Millest sa
võõrsil elades puudust tunned?
- Võib-olla tahaksid panna sõnadesse selle tunde, kuidas on elada teises riigis, kui
Sinu emakeel/kultuuritaust/usk/nahavärv on enamusest erinev?
- Või sooviksid rääkida sellest, miks sa oled otsustanud igaveseks uuele kodumaale
jääda või hoopis vastupidi, miks sa kas kahetsed tehtud valikut või vähemalt kaalud
tulevikus kodumaale naasmist/ mõne uue riigi väljavalimist? Mis sind otsuse
tegemisel takistab?
Samuti on väga oodatud lood, kus autor püüab korraga ühendada mitut eri teemat.
Kuid seejuures on oluline, et need teemad oleksid omavahel tugevas seoses ning
annaksid koos edasi mingi kindla sõnumi.
Soovime, et paneksid oma loo kirja kas eesti, inglise või vene keeles ca 15-20
lausega ning saadaksid selle 17. aprilliks aadressile ingi@pagulasabi.ee.
Meile laekunud rändelugudest valime välja 10 parimat. Hea sulega inimese abil
kirjutame tekstid hästi loetavaks, mistõttu lõplike lugude puhul võib esineda
kirjanduslikke ilustusi! Koostöös suurepärase lasteraamatute illustraatori Marja-Liisa
Platsiga valmivad iga loo juurde neid toetavad illustratsioonid. Sügiseks 2017 saab
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projekti lõpptulemus olema veebis vabalt kättesaadav. Lisaks saab ligi 200 Eesti
kooli endale tasuta A2-suuruses plakatikomplektid, mille toel käsitleda
rändetemaatikat koolitunnis või korraldada näitus koolikoridoris.
Lisaküsimuste korral palun võtta julgelt ühendust projektijuhi Ingi Mihkelsooga meili
teel ingi@pagulasabi.ee või helistades +372 525 8702.
Projekti viivad läbi Eesti Pagulasabi MTÜ ja Tartu Ülikooli eetikakeskus koostöös
Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning seda rahastab Hasartmängumaksu
Nõukogu.
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