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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Demokraatia nädal jäi kestma
Koolide suure huvi tõttu külastatakse
käesoleval nädalal esmaspäevast reedeni
Demokraatia nädala ürituste raames veel
7 Eesti kooli. Vesteldakse koolidesisesest
demokraatiast, demokraatia ilmnemisest
igapäevaelus – näiteks perekonnas ja
kodukohas, arutletakse teiste riikide
abistamise vajaduse ja arengukoostöö
probleemide
üle,
räägitakse
sõnavabadusest ning seksuaalvähemuste
õigustest,
maailma
ning
Eesti
ühiskondlikest
ning
poliitilistest
probleemidest. Vestlusringides osalemine
on noortele vabatahtlik, kokku osaleb 25
kooli
üle
terve
Eesti. Vaata ka
oef.org.ee/demokraatia

Olematud lapsed
Hinnanguliselt on maailmas umbes 12
miljonit last, kellel puudub kodakondsus
ehk riik, mida täieõiguslikuks koduks
nimetada. Neist omakorda 5 miljonit last
on kõige haavatavam sotsiaalne grupp, kes
ei käi koolis, kellele ei laiene mingid
sotsiaalgarantiid ega riigi kaitse. Kuna
enamus riike annab kodakondsuse päritolu
järgi,
siis
pärandavad
illegaalsed
immigrantidest vanemad oma staatuse
sageli edasi lastele. Open Society Justice
Initiative’i eesmärgiks on nende inimeste
õiguste eest seismine ja aitamine. Loe
edasi siit.

Šenderovitši järelkaja
Möödunud nädalal andis Tallinnas AEFi
sarja Venemaa Hääled raames loengu
tuntud
ühiskonnategelane,
kirjanik,
publitsist, saatejuht ja terav satiirik Viktor
Šenderovitš. Kahetunnist loengut saab
järele vaadata siit, keda huvitab rohkem
kirjasõna, siis kolmes keeles – eesti,
inglise ja vene keeles – on loengu
kokkuvõtted kättesaadavad siit.
XVI Avatud Ühiskonna Foorum
Septembrikuus on AEFil au vastu võtta
mitu olulist külalist ning 28. septembril
lisandub nende hulka Pippa Norris,
Harvardi Ülikooli professor ja värske
Johan Skytte preemia laureaat. Teemaks
seekord intrigeeriv „Kas kosmopoliitne
kommunikatsioon ja globaliseeruv maailm
ohustavad rahvuskultuure?“. Foorum on
kutsetega, täpne info otseülekande kohta
peagi Fondi kodulehelt!
ICEGOV tuleb
26.-28. septembrini peetakse Tallinnas
ÜRO
egiidi
all
rahvusvahelist
evalitsemise konverentsi ICEGOV, mille
korraldamist toetab ka AEF. Mastaapne
üritus toob kohale mitu maailmanime,

Väitluses selgub tõde
OSF on otsustanud enam kui 20 miljoni
dollariga toetada 2011. aastal tuule
tiibadesse
saanud
Global
Debates’i
väitlusprogramme kogu maailmas. Üks
Open Society Youth Initiative’i programmi
käivitamise põhjustest oli kogu maailmas ja
USAs toimunud debatt 9/11 sündmuste üle,
millel oli nii avaliku arvamuse kui ka
poliitikakujundamisele tugev mõju. Väitlus
peaks jõudma senisest veel rohkem
koolidesse, tulevikueesmärgiks on panna
noori
ühiskonna
asjades
ja
poliitikakujundamises
senisest
rohkem
kaasa rääkima. Uuri täpsemalt!
Moslemid Antwerpenis
OSFi projekti „At Home in Europe“ raames
läbiviidud uuring ühes intervjuude ja
analüüsiga
keskendub
kohaliku
moslemikogukonna
elule
Belgias
Antwerpenis, Euroopa ühes kultuuriliselt
kõige mitmekesisemas linnas. Siit leiab
palju näiteid, kuidas vabaühendused ja
linnavalitsus
üheskoos
on
suutnud
uuenduslike
meetoditega
kogukonna
kohalikku ellu kaasata. Uuri lähemalt.
Suured muutused kohtus
Eelseisvad kuud toovad viimase 10 aasta
suurimad
muutused
Rahvusvahelise

nende hulgas Barack Obama Avatud
Valitsemise Initsiatiivi juhi Chris Veini ja
Rootsi Piraadipartei asutaja ja juhi Rick
Falkvinge,
Euroopa
Komisjoni
infoühiskonna arengu juhi Francisco
García Moráni. Loe lisaks www.icegov.org
Lobotoomia lõikas loorbereid
Möödunud nädalavahetusel lõppenud Riia
rahvusvahelisel filmifoorumil „Arsenals“
tunnistati parimaks dokumentaalfilmiks
Balti
võistlusprogrammis
Juri
Haštševatski film „Lobotoomia“ (tootja
Marianna Kaat/Baltic Film Production).
Avatud Eesti Fondi ja Eesti Filmi
Sihtasutuse
kaastoel
valminud
film
paljastab, milliste võtetega on Vene
meedia 20 aasta vältel õhutanud konflikti
Venemaa ja Gruusia vahel. Lisainfo
www.arsenals.lv
Vana kuld ja ajaloo ilu
Kogusime hiljuti kontorist kokku kõik
1999-2003 BAPPi ehk Balti-Ameerika
Partnerlusprogrammi
toel
ilmunud
kodanikuühiskonna häälekandja Foorum
numbrid.
EMSList
Alari
Rammo
eestvedamisel
said need
ka
sisse
skännitud ning ajaloo ilu talletamise
huvides ka veebi üles laetud. Head
lugemist!

Ninaotsast kaugemal
4. EESC kodanikuühiskonna preemia
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
(EESC) 2011. aasta kodanikuühiskonna
preemia läheb organisatsioonile, kes on
Euroopa Liidu väärtusi - lõimumist,
mitmekesisust, solidaarsust ja sallivust edendanud dialoogile ning osalusele
tuginedes. Kandideerimise tähtaeg on 7.
oktoober. Täpsemalt loe siit.
Ohustatud vabaühendused
Repressiivsetes režiimides tegutsevatele
vabaühendustele on Freedom House’i
eestvedamisel
loodud
eraldi
fond.
„Lifeline: the Embattled NGO Assistance
Fund“ eesmärgiks on otse toetada neid
ühendusi,
kes
tegutsevad
suletud
ühiskondades ja/või poliitilise surve all.
Rohkem infot ja vajalikud avaldusvormid
kättesaadavad
Avatud
Eesti
Fondi
koduleheküljelt.
Teadlased tulevad öösel

Kriminaalkohtu koosseisu. Valitakse uus
peaprokurör ning kohtunikud, järgmisel
aastal ka järgmine presidendikandidaat
ning kohtu kaks asepresidenti. Miks neid
isikumuutusi ei saa alahinnata ning millele
peaks keskenduma tulevikus, loe sellest
OSFi ajaveebi sissekandest.
Igavene vangla
Barack Obama lubadus Guantánamo vangla
sulgemisest ei ole veel tõeks saanud, kuigi
USA
president
kirjutas
oma
teisel
ametisolemise päeval alla korraldusele, et
vangla peab olema suletud aasta jooksul.
Nüüdseks on sellest möödas 2,5 aastat,
viimase
kaheksa
kuu
jooksul
pole
vabastatud mitte ühtegi vangi. Kas tõesti ei
suleta Guantánamot mitte kunagi? Loe siit.

Euroopa ja maailm
Palestiina tulevikust
Rahvusvahelise poliitika raskekahurvägi
ehk Javier Solana ja Martti Ahtisaari
loetlevad 10 põhjust, miks Euroopa peaks
ütlema „jah“ Palestiina püüdlustele saada
oma riigile ametlik tunnustus. Võib-olla on
USA
vetoähvardusel
sisepoliitilised
põhjused ning kui Euroopa suudaks
väljendada
oma
poolehoidu,
siis
rõõmustaks see tegelikult ka Washingtoni
poliitikuid? Julged hüpoteesid. Edasi loe
siit!
ECFRi podcastid
Kuula siit nii inglise, hispaania, saksa,
prantsuse kui itaalia keeles! Uut materjali
tuleb pidevalt juurde. Kui sind huvitab, mis
ECFR säutsub, siis vajuta siia.

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 suurustele taotlustele oleme lõplikult
joone alla tõmmanud.
***
Eeter:

23. septembril on teadushuvilistel põnev
võimalus oma teadmisi täiendada –
toimub üleeuroopaline teadlaste öö. Kus
ja kuidas võid targemaks saada nii, et
see ka lõbus on, loe siit.
Tunnusta vabatahtlikku
5. oktoobrini saab esitada kandidaate
detsembris toimuvale Eesti vabatahtlike
tunnustamisüritusele, mis keskendub sel
aastal vabaühenduste juures tegutsevate
professionaalidest
vabatahtlike
tänamisele. Esimest korda avaldatakse
austust ka silmapaistvatele vabatahtlike
juhtidele ning töötajate vabatahtlikku
tegevust toetavale ettevõttele või avaliku
sektori
asutusele.
Loe
kandidaatide
esitamise kohta täpsemalt siit.

AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Seekord on stuudios Liia Hänni eRiigi Akadeemiast; juttu tuleb avatud
valitsemisest ning Eestiga seotud kahest
suurest rahvusvahelisest ettevõtmisest.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
värskeid postitusi igal nädalal!

Lubame

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.

