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AEFi uudiseid
Vaesusriskis lapsed saavad puhata
500 Ida-Virumaa last saavad Avatud Eesti
Fondi (AEF) toel suvisel koolivaheajal
tasuta puhata Lastekaitse Liidu õppe- ja
puhkekeskuses Peipsi ääres Remnikul.
Laager toimub kahes vahetuses, millest
esimene
on
juba
käimas.
Praegu
puhkavad lapsed Kohtla-Järvelt, Narvast,
Sillamäelt, Toilast, Avinurmelt, Aserist,
Lohusuult, Kiviõlist, Tudulinnast, KohtlaNõmmelt, Maidlast, Kohtlast, Iisakult ja
Jõhvist. Kõik
500
kohta
täitusid
omavalitsuste poolt esimese 4 päeva
jooksul. Loe, miks sellist laagrit hädasti
vaja on, siit.
Õpi korruptsiooni ennetama
Ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt
koostatud Eesti erasektori korruptsiooni
ennetamise
käsiraamat
annab
ettevõtetele
suuniseid,
kuidas
igapäevases äritegevuses korruptsiooni
vältida. Käsiraamatu abil saab ettevõte
alustada
oma
korruptsiooniriskide
kaardistamist.
Edasi
saab
ettevõte
ehitada
üles
ettevõttesisese
korruptsioonivastase
programmi,
mis
aitab võimalike korruptsiooniriskidega
toime tulla. Käsiraamat on kõigile
kättesaadav
ühingu
koduleheküljel
www.transparency.ee
Ühest unustatud ilmanurgast
Avatud Eesti Fond käis Kõrgõzstanis ja
osales OSF-i piirkondlikul kokkusaamisel,
et vaadata tulevikku OSF Kesk-Aasia
programmi raames. Üheks suuremaks
probleemiks on peamiselt Venemaale
lahkuvad väljarändajad, kes otsivad sealt
elatusvõimalusi
endale
ning
oma
Kõrgõzstani maha jäänud perekondadele.
Loe siit, milline on olukord Kõrgõzstanis,
Uzbekistanis ja Tadžikistanis.
Aga vaimne tervis?
Elutingimuste, hariduse ja töötuse kõrval
jäävad sageli tähelepanuta sõja eest
põgenenute
psüühilised
ja
vaimsed

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Ajakirjanik kui tunnistaja
Sõjakuritegude uurimine ning hiljuti
vahistatud Serbia kindral Ratko Mladici
eelseisev kohtuprotsess on tõstatanud
küsimuse kohapeal viibinud reporterite
kui potentsiaalsete tunnistajate rollist.
Loe siit ja vaata ka videot OSF New
Yorkis toimunud diskussioonist.
Araabiamaailma tugevad naised
Loe intervjuud Hanan Abdel RahmanRabbani’ga, kes on OSF Arab Regional
Office’i
naiste
õiguse
programmi
koordinaator.
Juttu
on
naiste
osalemisest nn Araabia Kevades ning
selle
mõjudest
suurema
võrdõiguslikkuse
suunas.
RahmanRabbani ütleb ka, millist toetust naised
tegelikult kõige rohkem vajavad.
Kaua sa kannatad, Süüria?
Süüria elab selgelt muutuste lävel, aga
puudu on rahvusvahelisest toetusest ja
õlatundest. Loe, mil moel Süüria
opositsioon endale toetajaid otsib ning
millised on väljavaated edasisteks
arenguteks.
Põhilist
varju
demokratiseerumise
suunas
heidab
tänase seisuga Iraan. Aga lugege
nendest
keerulistest
jõujoontest
täpsemalt sellest artiklist.

Euroopa ja maailm
Valgevenel sarvist
Eile
kirjutasid
27
Euroopa
Liidu
välisministrit
alla
sanktsioonidele
Valgevene
suhtes.
Sanktsioonid
hõlmavad näiteks parteifunktsionäride
reisimiskeeldu ja varade külmutamist;
sealhulgas ka kolmele ettevõttele, kelle
koostöö režiimiga on tõestatud. Lisaks
kehtestati relvaembargo ning keeld
nende
kaupade
ja
materjalide
sisseveole, mida võiks potentsiaalselt
kasutada repressioonide läbiviimiseks.

probleemid. Ida-ida piiriülese koostöö
programmi toel ja Eesti Vaimse Tervise
Ühingu eestvedamisel jagavad Eesti
eksperdid veel viimaseid päevi oma
Gruusia partneritele kogemusi uuematest
psühhosotsiaalse
rehabilitatsiooni
meetoditest,
mis
aitaksid
Gruusia
sisepõgenikke
(Internally
displaced
Persons) tagasi tavaellu tuua.
Viimane suvine Huvitaja
Kuula 17. juunil eetris olnud viimast
sellesuvist maailmakodaniku teemalist
Huvitajat Vikerraadios. Sel hooajal oli
eetris 12 saadet, milles käsitleti nii
kodanikuühiskonna,
vabatahtliku
töö,
arenguabi
kui
lõimumise
küsimusi.
Viimases saates võtsid saatekülalised Mall
Hellam ja Mart Nutt hooaja kokku ning
püüdsid leida vastust küsimusele, milline
on kodanikuühiskonna roll täna ja kuhu
annab veel kasvada?

Jaaniajal ei maga vaim ega keha
Poliitikud arvavad
Loe, mida arvavad Eesti eurosaadikud
Siiri Oviir, Ivari Padar (ja potentsiaalne
tulevane
president)
Indrek
Tarand
Euroopa
parlamendi
valimissüsteemi
reformist.
Hea Kodanik, Hinsberg ja e-riik
Hille Hinsberg kirjutab Hea Kodaniku
ajaveebis e-riigi teoreetikute ja praktikute
kokkusaamisest Sloveenias Ljubljanas.
Mismoodi on Eesti riigi e-seis teiste kõrval
ja kas meie üldse oleme kaasaegne eriik? Loe, imesta, kiru!

Kui huvitab terve dokument, siis leiate
selle siit.
Happy birthday to me...
Birma demokraatliku opositsiooni liider
Aung San Suu Kyi pidi tähistama oma
66. sünnipäeva 19. juunil üksi. Olgugi et
naine vabastati koduarestist, istub
suurem osa tema sõpradest koos enam
kui 2000 saatusekaaslasega endiselt
poliitvangina kinni. Mis toimub Birmas?
Nendelt karikatuuridelt saate aga jälgida
Birma
tänapäeva
tegelikkust
kõverpeeglis.
ECFRi podcastid
Kuula siit nii inglise, hispaania, saksa,
prantsuse kui itaalia keeles!

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Väikeprojektide (kuni 18 865 eurot)
uued tähtajad selguvad peagi! Enam kui
18 865 euro suurusi taotlusi võtame
vastu jooksvalt 1. augustini.
***
Eeter:
AEFi minutid igal kolmapäeval kell 10
Kuku raadios. Lastekaitse Liidu juht
Alar
Tamm
räägib
AEF-i
toel
korraldatavatest kahest puhkelaagrist
Remnikul, mis toovad rõõmu 500 IdaVirumaa lapsele.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Facebook
Kui sind ei ole SIIN, siis sind ei ole
olemas.

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.

