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AEF-i uudiseid
Fondi üleskutse valitsusele
Täna, 12. aprillil toimub Luksemburgis
Euroopa Liidu välisministrite kohtumine,
kus ühe teemana tuleb arutlusele ka
ühine Birma-suunaline poliitika. Ühtlasi
esitavad välisministrid uue avalduse ELi Birma poliitika kohta, mille kohaselt
võiksid liikmesriigid toetada avalikult
ÜRO erikomisjoni loomist. AEF kutsub
ka Eesti valitsust sel otsustavalt kaasa
rääkima. Loe siit.
Kevadel kapiuksed valla
MTÜ Eesti Gei Noored avaldas AEF-i toel
kogumiku „Kapiuksed valla: arutlusi
homo-, bi- ja transseksuaalsusest.“
Möödunudreedeses Sirbis arvab Aro
Velmet, et üldjoontes võiks „Kapiuksi”
nimetada akadeemilise kammertooniga
geiarutelu kukeaabitsaks. Mida veel, loe
juba edasi artiklist.
Teeme Koos!
Eeloleval
nädalavahetusel
toimub
järjekordne koolitus AEF-i ja Briti
Nõukogu koostööprojekti „Teeme koos!“
raames, mis toob kokku eesti- ja
venekeelsed kodanikuühendused ning
koolid.
Seekord
täiendatakse
end
sotsiaalse ettevõtluse vallas. Projekti
tegevuste kohta loe siit.
Community Tools areneb
Praktilised
tööriistad
kogukonna
kõpitsemiseks
muudkui
täienevad:
Kuidas kaardistada ideid ja probleeme
saab piiluda Viljandi Heakorraveebis.
Tallinna vabaühendused koguvad ideid
ja probleeme, mis seotud avaliku
ruumiga ja infot põnevate kohtade
kohta
on
kogunenud Vanalinna seltsi leheküljele.
ABVKeskuse stipendiumikonkurss
MTÜ Mõttekoda ABVKeskus kuulutab
välja konkursi parimale Vene ja/või
Balti
suunalisele
uurimustööle

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Burkakeelu taga
Prantsusmaal on nüüdsest parlamendi
peaaegu
ühehäälselt
vastu
võetud
otsusega burka või niqab’i ehk maakeeli
näolooriga
avalikus
kohas
käimine
keelatud. Lugege siit, mida arvavad
sellest 32 naist, kelle jaoks on loori
kandmine sügavalt isiklik asi ega ole
kuidagi seotud välise survega.
Kõrgõstan muutuste teel
Aprillirahutustest
Kõrgõstanis,
mis
lõppesid Bakievi režiimi kukutamisega,
on möödunud terve aasta. OSF korraldas
sel puhul ümarlauaarutelu inimõiguste,
meediavabaduse ja muutuste teemal,
mida on kõigil huvilistel võimalik kuulata
siit.

Euroopa ja maailm
Võrdõiguslikkuse strateegia
Brittide The Guardian kirjutab Poolat
eeskujuks võttes lobeda ja õpetliku loo
sellest, kuidas Poola feministidel on
õnnestunud riigis valitsevaid hoiakuid
soolise võrdõiguslikkuse kohta muutma
hakata ja üllatus-üllatus, sellele lõpuks
ka avalik toetus saada. Head lugemist!
Euroopa välispoliitika 2010
Tuletame
meelde,
et
Euroopa
välispoliitika võidud ja kaotused on nüüd
läbi analüüsitud ja kokku kogutud.
Innovatiivse projektiga, mida nüüdsest
hakatakse sarnase metoodikaga läbi
viima igal aastal, saad tutvuda siin.
Rohkelt
leidub
ka
audiomaterjale,
kommentaare, ekspertarvamusi.

AEF-i toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm

sotsiaalteaduste valdkonnas. Konkursil
võivad osaleda kõigi Eesti avalikõiguslike ülikoolide bakalaureuse- või
magistritööd, mis on edukalt kaitstud
2010/2011
õppeaastal.
Täpsete
tingimustega
tutvuge
AEF-i
koduleheküljel.

Vabaühenduste Fond
Pidulik lõpetamine
Nüüd on see ametlik - VÜF tähistab
oma
esimese
perioodi
lõppu.
On hea meel kutsuda teid kõiki, kes te
Vabaühenduste Fondi vahenditest oma
organisatsiooni
projektidele
toetuse
saite, VÜF-i lõpuüritusele reedel, 29.
aprillil
kella 11.00-16.00
Tallinna
lähistele
Viimsisse. Istutame
koos
metsa ja muljetame viie aastaga
saavutatust Cätlin Jaago loomingu
saatel. Registreerimine hiljemalt 20.
aprilliks, tutvu kutsega siin.

Kevad käes!
Otsitakse mentoreid
Anname
teada,
et
kestab
kandideerimine
venekeelsete
kodanikeühenduste
mentorlusprogrammi
mentoriks.
Nõudmiste ja programmi sisuga saad
end kurssi viia siin ja ega’s midagi, ole
kasulik ja tule jaga oma teadmisi!
Tilliga ja tillita
Täna tähistatakse Eestis Võrdse palga
päeva. „Tilliga ja tillita“ on algatus, mis
juhib tähelepanu meeste ja naiste
palgaerinevusele Eestis, mis Eurostati
andmetel ulatub 30,9 protsendini, olles
seega kõrgeim Euroopa Liidus. Täna
pakuvad mitmed toidukohad ühte toitu
kahel moel: Tilliga toit maksab sellel
päeval 30,9% rohkem kui tillita toit,
juhtides tähelepanu naiste ja meeste
palgaerinevustele. Vii ennast kurssi siin
ja tutvu ka söögikohtade nimekirjaga.
Noored ja töötus
Veel mõned päevad ehk kuni 13.
aprillini saab registreerida Noorteseire
konverentsile „Noored ja tööturg“, mis
toimub Tallinnas 20. aprillil. Tutvu nii
programmi kui esinejatega Noorteseire
koduleheküljel.

Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
AEF-i kriisiprogrammi väikeprojektide
(taotlused suuruses kuni 18 865 eurot
ehk 295 000 kr) I poolaasta esimene
taotlustähtaeg on möödas, teiseks
tähtajaks on 2. mai.
Enam kui 18 865 euro (295 000 EEK)
suurusi taotlusi võetakse endiselt vastu
jooksvalt.
***
Eeter:
AEF minutid jätkuvalt igal kolmapäeval
kell 10 Kuku raadios.
Madle Lippus Uue Maailma Seltsist räägib
uudistest seoses kogukonna tööriistade
ehk
Communitytools’iga
ja
märtsi
keskpaigas
toimunud Vabaühenduste
Fondi õppereisist Norrasse.
Huvitab
Huvitaja rubriigis "Maailma kodanik"
tuleb juttu väärtustest ja teadmistest,
kodanikuks kasvamisest ja kodanikuks
kasvatamisest. Ühiskonnaõpetus peaks
andma aluse ja teadmised ühiskonna
toimimisest ja kodaniku rollist. Stuudios
ühiskonnaõpetuse
õpetaja
Vootele
Hansen.
Riiklikust programmist "Eesti ühiskonna
väärtusarendus:
2009-2013"
räägib
Tartu Ülikooli eetikakeskusest Halliki
Harro-Loit.
Reedel
pärast
kella
10
uudiseid
Vikerraadios, head kuulamist!
Ajaveeb
Meie mõtted siin:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
Kevade
saabudes
säutsume
tihedamini:
twitter.com/avatudeestifond

järjest

Facebook
Tulge meie uude koju! Tere tulemast!

Vabaühenduste mess
Kolmapäeval, 13. aprillil , kell 12.00 –
18.00
leiab
esmakordselt
Eesti
Kodanikuühiskonna
Nädala
raames
Tartu
Kaubamajas
aset
Eesti
Vabaühenduste Mess. Loe osalejate ja
kõige muu tarviliku kohta siit.
Enne ja pärast: koalitsioonilepe
Lühike
kokkuvõte
Praxise
analüütikutelt,
kus
vaatluse
all
valimislubadused ja värske valitsuse
koalitsioonilepe.
Loe
tööja
sotsiaalpoliitika,
maksunduse,
riigivalitsemise,
tervishoiuja
perepoliitika kohta käivaid lubadusi
edasi siit.

Avatud Eesti Fond toetab ja viib ellu algatusi, mis aitavad kaasa
avatud ühiskonna arengule Eestis ja mujal
Estonia pst 5A, 10143 Tallinn;
tel 6313791 ja 6155700; e-post info@oef.org.ee; veeb www.oef.org.ee
AEFi listiga saab liituda ja listist lahkuda siin.
Open Society Foundations’i infokirjaga saab liituda siin.

