
OLED KOOMIKSIKUNSTNIK??!
TÕESTA SEDA!
OSALE VÕISTLUSES

COMIX4=
KOOMIKSID V RDSUSE HEAKS 
JA RÄÄGI MEILE OMA LUGU.

3 KATEGOORIAT:
RASSISMIVASTANE VÕITLUS

 RÄNDELOOD
STEREOTÜÜBID

KAS ARVAD, ET SEE ON NALI?
VAATA JÄRELE!

WWW.COMIX4EQUALITY.EU

6 AUHINDA, IGA KS 1000,00 €

VÕISTLUS “COMIX4= KOOMIKSID VÕRDSUSE HEAKS” ON VÕISTLUS PARIMA 
KOOMIKSI LEIDMISEKS, KUS SAAVAD OSALEDA SISSERÄNDAJA TAUSTAGA AUTORID. 

VÕISTLUS ON OSA PROJEKTIST “COMIX4= KOOMIKSID VÕRDSUSE HEAKS”, 
MIDA RAHASTAB EUROOPA LIIT – EUROOPA ÕIGUSKÜSIMUSTE PEADIREKTORAADI OSAKOND A4.

EUROOPA LIIDU  PROGRAMMI "PÕHIÕIGUSED JA KODAKONDSUS" TOEL.



 

 

“Euroopa auhind parima seniavaldamata koomiksi eest sisserändaja taustaga 
autorile” 
 
“ComiX4= Koomiksid võrdsuse heaks” on võistlus parima seniavaldamata koomiksi 
leidmiseks autoritele, kes on ise sisserändaja taustaga. Võistlus on osa projektist 
“ComiX4= 
Koomiksid võrdsuse heaks”, mida rahastab Euroopa Liit – Euroopa Õigusküsimuste 
Peadirektoraadi osakond A4. 
 
Projekti juhib Africa e Mediterraneo (Itaalia) koos partneritega MTÜ Mondo (Eesti), 
Workshop for Civic Initiatives Foundation (Bulgaaria), ARCA (Rumeenia) ja Grafiskie 
stasti 
(Läti). 
 
Projekti eesmärk on elavdada kultuuridevahelist dialoogi rassismi, ksenofoobia ja 
diskrimineerimise vastu Euroopas, keskendudes Itaaliale, Bulgaariale, Eestile, 
Rumeeniale 
ja Lätile. Eesmärgi saavutamiseks püüab projekt kaasata sisserändajaid ja teise põlvkonna 
immigrante – kes on tihti diskrimineerimise ohvrid – loomaks kunstilist tööriista ehk 
koomikseid, mis aitaks võidelda rassismi ja ksenofoobiaga. Sel põhjusel antakse 
auhind 
välja just sisserändaja taustaga autoritele. 
 
Auhind “ComiX4= Koomiksid võrdsuse heaks - Euroopa auhind parima 
seniavaldamata koomiksi eest sisserändaja taustaga autorile” antakse välja kolmes 
kategoorias: 
rassismi vastu võitlemine, rändelood ja stereotüübid. 
 

- Rassismivastane võitlus 
Näiteks lood rassismist, inimestest, kes hakkavad rassistlikule käitumisele vastu 
või keda diskrimineeritakse, inimestest, keda aidatakse raskest olukorrast välja 
tulla, igapäevaelu lood sellest, kuidas rassismivastast käitumist kujundada jne. 
Rassism on Euroopa ühiskondades kasvav tendents: diskrimineerimist etnilise 
tausta tõttu peetakse kõige levinumaks diskrimineerimise põhjuseks Euroopas 
(61% vastavalt Eurobaromeetri uuringule Special Eurobarometer 317. Viimastel 
aastatel on seoses finantskriisi süvenemisega sisserändajate seas kasvanud 
tunne, et nad on kohalike elanike silmis vähem teretulnud (Migrant Integration, 
Eurobarometer 2011). 
 

- Rändelood 
Näiteks lood, mis kõnelevad sisserändamise protsessi võtmekohtadest (lootused, 
teekond, integratsiooniprotsess, edulood, läbikukkumised…). Mis on nende 
rändelugude taga? Kes on nende tegelased? Millised on nende lootused, 



 

 

uskumused ja eesmärgid? 
Rahvusvaheline migratsioon mängib Euroopa Liidu riikides kasvavat rolli, luues nii 
majanduslikke kui sotsiaalseid võimalusi ja väljakutseid sisserändajaid 
vastuvõtvatele riikidele. Sel põhjusel on sisseränne nüüd üleeuroopaliste ja 
rahvuslike poliitikate päevakorras kõrgel kohal. 
 

- Stereotüübid 
Näiteks lood olukordadest, kus stereotüüpe kasutatakse mõne inimese või rühma 
kirjeldamiseks. Stereotüübid on omadused, mida omistatakse inimrühmadele 
näiteks nende rassi, rahvuse või seksuaalse orientatsiooni põhjal, üldistades 
nende inimeste omadusi viisil, mis viivad diskrimineerimiseni ja ignoreerivad nende 
inmrühmade seas valitsevat tegelikku mitmekesisust. Meedia ja avalik arvamus 
kajastab sisserännet tihti mitte erapooletult, vaid vastupidi: immigrante 
portreteeritakse kui neid, kes “tulevad meilt meie tööd ära võtma” või “lihtsalt 
kurjategijaid”; kogukonnad kujundavad nendest stereotüüpse pildi ja suhtuvad 
neisse umbusklikult. Ei massimeedia ega avalik arvamus ei ole sellise suhtumise 
muutmisel abiks ja selle otsene tagajärg on ksenofoobse ja diskrimineeriva 
käitumise levik. 
 
Auhind jaguneb kaheks auhinnaks: žürii auhind ja publikuauhind. Mõlemal juhul saavad 
auhinna kolm koomiksit, kokku 6 auhinda. 

- žürii auhind: žürii moodustavad Euroopa eksperdid ja üks esindaja iga 
projektipartneri juurest. Nad valivad 3 parimat koomiksit, ühe igas kategoorias. 

- publikuauhind: publiku moodustavad veebilehe ComiX4= kasutajad, kes hääletavad 
oma lemmikkoomiksi poolt veebilehel. Igas kategoorias võidab kõige rohkem hääli 
kogunud koomiks. 

 
 

Võistluse reeglid 
 

1. Õigus osaleda 
 

Võistlus on avatud koomiksite autoritele kõigist 27-st Euroopa Liidu riigist, Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsioonist (Islandilt, Liechtensteinist, Norrast, Šveitsist) ning 
riikidest, kellega peetakse liitumiskõnelusi (Horvaatia, Montenegro, Serbia, Makedoonia, 
Türgi, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo).  
 
Et võistlusel osaleda, peab autor olema: 

- sisserändaja taustaga. “Sisserändaja taust” defineeritakse järgnevalt: 
§ võistleja elab alaliselt riigis, kus ta ei ole sündinud; 
JA/VÕI 
§ võistlejal on vähemalt üks vanem, kes elab alaliselt riigis, kus ta ei ole 
sündinud. 



 

 

- elama alaliselt ühes 27-st Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsioonis (Islandil, Liechtensteinis, Norras, Šveitsis) või riikides, kellega 
peetakse liitumiskõnelusi (Horvaatia, Montenegro, Serbia, Makedoonia, Türgi, 
Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo). 
 

Africa e Mediterraneo jätab endale õiguse küsida osalejatelt vajadusel ametlikke 
dokumente, 
CV-sid, lühikesi elulugusid, isikuttõendavaid dokumente, sünnitunnistusi, elamislubasid, 
passe jms… Africa e Mediterraneo jätab endale õiguse kontrollida iga esitatud töö 
reeglitelevastavust ja päritolu, samuti iga võistleja tausta ning diskvalifitseerida võistleja, 
kes 
esitab töö, mis ei vasta nendele ametlikele reeglitele. 
 
2. Võistlusperiood 
 
Võistlus algab 1. jaanuaril 2013 ning kestab 30. juunini 2013. Kõik võistlustööd peavad 
olema 
laekunud 30. juuniks, et auhinnale kandideerida. Hiljem laekuvaid töid ei arvestata. 
Võimalik tähtaja pikendamine antakse õigeaegselt teada ja avaldatakse veebilehel. 
Me julgustame kõiki autoreid saatma oma koomikseid nii ruttu kui võimalik. Mida varem 
koomiks jõuab veebilehele, seda enam on sellel vaatajaid ja seda suurem on selle autori 
võiduvõimalus. 
 
3. Auhinnad 
 
Võistluse käigus antakse välja 6 auhinda: 3 žürii ja 3 veebilehe publiku poolt: 

- Žürii auhind: žürii valib 3 parimat koomiksit, üks igas kategoorias. 3 parimat 
koomiksit võidavad igaüks 1000,00€. 

- Publikuahind: 3 enim hääli saanud koomiksit (1 igas kategoorias) saavad igaüks 
1000,00€. 
 
4. Esitamistingimused 
 
Kõik esitatud koomiksid avaldatakse veebilehel ComiX4=. 
 
Et auhinnale kandideerida, peab osaleja järgima täpselt alljärgnevaid juhiseid: 
-1. JAANUARIST KUNI 28. VEEBRUARINI 2013: 
Võistleja peab saatma koomiksi ja vajalikud dokumendid (vt. allpool) e-postiga aadressil: 
award@comix4equality.eu 
-1. MÄRTSIST 30. JUUNINI 2013: 
Võistleja peab oma koomiksi ja vajalikud dokumendid (vt. allpool) otse veebilehele 
www.comix4equality.eu üles laadima. 
 
Iga autor võib esitada maksimaalselt 3 koomiksit igas kategoorias. 



 

 

 
Koomiks võib olla kirjutatud ükskõik millises 23-s Euroopa Liidu ametlikus keeles. Samas 
peavad koomiksite autorid sellele lisaks üles laadima koomiksi teksti INGLISKEELSE 
tõlke 
JA ingliskeelse kokkuvõtte koomiksist pikkusega kuni 700 tähemärki (koos tühikutega) JA 
korrakohaselt täidetud ning allkirjastatud registreerimisvormi. 
 
Auhinnale kandideerivad ainult digitaalselt saadetud (kui töö laekub enne 28. veebruari  
2013) ja veebilehele www.comix4equality.eu üles laetud tööd (alates 1. märtsist kuni 30. 
juunini 
2013). Tavalise postiga saadetud koomikseid ei arvestata. Samas jätab Africa e 
Mediterraneo endale õiguse küsida valitud koomiksite autoritelt originaalkoopiaid. 
 
Koomiks peab täies ulatuses olema originaalmaterjal, mille on loonud võistleja ise. 
Võistlusel 
osaledes kinnitab autor, et esitatud koomiks on originaalteos, et koomiks ei riku ühegi 
inimese 
või organisatsiooni autoriõigusi, kaubamärgiõigusi, moraalseid õigusi, õigust eraelu 
puutumatusele, avaldamis- või intellektuaalomandi õigusi ning et ühelgi teisel osapoolel ei 
ole 
sellele mingeid õigusi, omandiõigusi või muid nõudeid. 
 
Auhinnale kandideerimine on tasuta. 
 
5. Tehnilised nõudmised 
 
Koomiksi maksimaalpikkus võib olla 6 lehekülge. 
Iga lehekülje suurus võib olla maksimaalselt 3MB. 
Arvestatakse ainult JPG laiendiga faile. 
 
6. Litsentsinõue 
 
Esitades koomiksi auhinnale, lubab iga autor Africa e Mediterraneol tema tööd ilma 
lisakompensatsioonta erinevates meediakanalites ja erinevatel avalikel üritustel kopeerida, 
levitada, näitusele panna ning seda derivaattöödes (koos viitega autorile) kasutada 
selleks, et 
auhinnast teavitada. 
 
Esitades koomiksi auhinnale lubab iga autor Africa e Mediterraneol kasutada koomiksit 
rändnäitusel 2014. aasta jooksul koos viitega autorile. Esitades koomiksi auhinnale lubab 
iga 
autor Africa e Mediterraneol kasutada koomiksi vähendatud versiooni koos viitega autorile 
auhinna reklaamimiseks. 
 



 

 

7. Valiku- ja hindamiskriteeriumid 
 
Võistlejad saavad kinnituse, kui töö on edukalt esitatud. Võistlejad, kes ei kvalifitseeru või 
on 
saatnud koomiksi, mis ei kvalifitseeru, saavad sellekohase teate. 
 
Žürii auhinna väljaandmisel valivad žüriiliikmed kolm parimat koomiksit vastavalt 
järgmistele 
valikukriteeriumidele: 
* Asjakohasus ja autentsus (eeldus); 
* Tehniline kvaliteet (33%); 
* Loo jutustamine (33%); 
* Originaalsus ja kunstiline väärtus (33%). 
 
Kohtunike otsused on lõplikud ja siduvad. 
Publikuauhinna võidavad kolm koomiksit (üks igas kategoorias), mis saavad veebilehe 
www.comix4equality.eu (ingliskeelne versioon) kasutajatelt kõige enam “Like”-e. Kui ühes 
kategoorias kandideerivad tööd saavad võrdselt hääli, toimub finaal teistkordse 
hääletusvooruga. 
 
Võistluse tulemustest teavitatakse kõiki osalejaid e-posti teel ja veebilehel 
www.comix4equality.eu. 
 
8. Õigus auhind tühistada või jätta välja andmata 
 
Kui mingil põhjusel ei ole võistlust võimalik korraldada nii nagu planeeritud, jätab Africa e 
Mediterraneo endale õiguse omal valikul auhinda muuta või mitte välja anda. Kui Africa e 
Mediterraneo jätab auhinna välja andmata või muudab seda, siis kaotab ta kõik õigused 
esitataud koomiksite kasutamisele. 
 
9. Andmekaitse 
 
Võistlusel osalejad nõustuvad oma isikuandmete, eriti nime ja aadressi jagamisega ning 
muul 
viisil võistluse tarbeks ja kontekstis kasutamisega. Africa e Mediterraneo võib andmeid 
kasutada ka selleks, et kontrollida osaleja sisserändaja tausta, postiaadressi ja 
telefoninumbrit või üle kontrollida osaleja õigust võistluses osaleda. Osalejatel on õigus 
oma 
isikuandmetele, mille nad on Africa e Mediterraneole esitanud, ligi pääseda, neid 
kontrollida, 
muuta või kustutada. 
 
10. Lisainformatsioon 
 
Kui soovite lisainformatsiooni, kontakteeruge palun aadressil: 



 

 

 
Marta Meloni 
m.meloni@africaemediterraneo.it 
award@comix4equality.eu 
Africa e Mediterraneo 
Via Gamberi,4 
40037 Sasso Marconi 
Bologna – Italy 
reserves the right to request the original copies of comics from selected comic strip 
authors. 
 
 
 



 

 

OSALEMISVORM  (*kohustuslikud väljad) 

PEREKONNANIMI*  
EESNIMI*  
AADRESS*  
POSTIKOOD*  
RIIK*  
  
SISSERÄNDAJA TAUSTAINFO* 
(Sünnikoht 
VÕI 
vanemate sünnikoht) 

 

MOBIILTELEFON  
E-POST @*  
  
SUGU* �   Mees �   Naine 

 

VANUS  
AMET  
KOOMIKSI PEALKIRI (PEALKIRJAD)* “...” 
(vajadusel lisa ridu) “...” 
 “...” 
  
VALITUD TEEMA(D)*  �    Rassismivastane võitlus 

  �    Rändelood 

  �    Stereotüübid 

LÜHIKE ELULOOKIRJELDUS* (maksimaalselt 250 
tähemärki – koos tühikutega) 

 

Kuidas sa auhinnast kuulsid?  
Kinnitan oma allkirjaga, et: 
 
1. Ülaltoodud informatsioon on õige. 
2. Esitatud materjal on seniavaldamata ja minu originaallooming. 
3. Et ma saan aru ComiX4= auhinna eesmärkidest, reeglitest, tingimustest ja juhendist ning nõustun 
nendega.  
4. Et ma vastan konkrusi osalemistingimustele ja seda kuni võistluse lõpuni. 
KUUPÄEV, KOHT*  
Allkiri*  

 

 


