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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Raha ei ole raske, raha on lihtne
AEFi toel käis poliitikauuringute keskusel
Praxis külas Slovakkia Majandus- ja
Sotsiaalteaduste
Instituudi
(INESS)
esindaja, kes tutvustas väga praktilist ja
kasutajasõbralikku riigieelarve näitlikustamist Slovakkia näitel. Inglise versioon
The Price of the State’ist on leitav siit.
Mängult saad kokku panna ka oma „riigi“,
kus
sinu
valiku
alusel
näidatakse
kuluridasid valdkondade lõikes.

Jätkuv ebaõnnestumine
Kaks
värsket
uuringut
kritiseerivad
Tšehhide jätkuvat võimetust anda roma’de
lastele teistega võrdne haridus. Praegu
suunatakse neid sageli vägisi erikoolidesse,
kus õpivad kergelt vaimsete häiretega
lapsed – sinna läheb neid tervelt 30%,
samas kui mitte-roma lastest ainult 2%.
Seega toimub täiesti teadlik eraldamine
roma ja mitte-roma laste vahel. Edasi
lugege siit.

Noorte kasvulava
AEF on välja valinud need noored, kel on
võimalus pääseda FutureLab Europe ehk
Noorte Eurooplaste Nõukoja programmi.
Kokku laekus üle Euroopa konkursile 59
avaldust. AEFi konkursisõelast pääsesid
edasi kõik neli kandidaati, kuid ees
ootavad veel mitu vooru, sh Eesti
intervjuuvoor. Lõplik selgus peaks majas
olema aprilli lõpuks.

Tšehhi valitsemise valvurid
Häid uudiseid Tšehhimaalt on samuti:
tosinkond üliõpilasi Masaryki ülikoolist on
otsustanud
hakata
poliitikute
ütlustel
tihedalt silma peal hoidma ja neis
sisalduvaid fakte kontrollima. Analüüsitakse
Tsehhi
populaarses
arutelusaates
“Questions of Václav Moravec“ öeldut,
hiljem on plaanis saadete valikut veel
laiendada. Toetab ka OSF. Projekti koduleht
on www.demagog.cz

Vabaühenduste Fondi avaüritus
Rahandusministeerium kutsub 27. märtsil
kõiki huvilisi Euroopa Majanduspiirkonna
ja Norra toetuste 2009-2014 perioodi
pidulikule avaüritusele, kus tutvustatakse
ka Vabaühenduste programmi esialgseid
plaane. Kogu vajaliku info leiad siit. NB!
Registreerida tasub kärmelt, kuna huvi on
eelduste kohaselt suur ja kohtade arv
piiratud.
Jätkuvalt Venemaa lainel
Mis stsenaariumid on Venemaa vabakonnal
pärast
Putini
tagasivalimist,
kirjutab Jevgeni Krištafovitš AEFi blogis ja
meenutab ühtlasi detsembris Varssavis
toimunud
Euroopa
Liidu-Venemaa
Kodanikuühiskonna
Foorumit.
Etteruttavalt: järgmine toimub 2012. aasta
sügisel. Venemaast, meist ja meie
kättevõidetud vabadusest teeb juttu ka
AEFi
nõukogu liikme Raul
Rebase
arvamuslugu Jeltsin või Balti kett?

Euroopa ja maailm
Euroopa korruptsiooni vastu Venemaal
Vladimir Putini tagasivalimine peaks andma
tuule tiibadesse Euroopale, et julgustada
uute reformide läbiviimist Venemaal. EL
peaks
algatama
aktiivse
arutelu
korruptsiooni
teemadel
ning
suutma
kindlustada, et korruptsioon ei imbuks
Venemaalt siia. Muuhulgas leiab autor veel,
et EL peaks kehtestama sissesõidukeelu
Sergei Magnitski mõrvaritele ning vastu
võtma üle-euroopalise altkäemaksuvastase
akti, mis muudaks ka Euroopa firmade
äritegemist Venemaal. Artiklit ennast 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.

Loe ja tee
AEFi toetusprogrammid
Tagasi kooli...miks on Eestis hea?
12.-16. märtsini toimub juba kuuendat
korda üle-Eestiline "Tagasi kooli" nädal.
SA Noored Kooli ja Vabariigi Presidendi
koostöös
toimuv
algatus
seekord
keskendub
teemale
"100
põhjust,
miks on Eestis hea elada". Rohkem kui
kunagi varem on algatuses osalemine
sõnum
õpetajaameti
väärtustamise
kohta. Täpsemalt loe www.tagasikooli.ee
Aita pagulaspere kokku viia
Eesti Pagulasabi palub Sinu abi, et
taastada üheskoos ühe perekonna õnn.
Iga toetus viib eesmärgini sammukese
lähemale.
Korjanduse
tulemustest
teavitatakse Pagulasabi kodulehel ja
Facebooki lehel. Juhtumi kohta loe siit.
Head ja halvad streikijad
Tänases EPLis analüüsib TLÜ itaalia
uuringute ja kultuurisemiootika dotsent
Daniele Monticelli valitsuse väljaütlemisi
eelmise nädala õpetajate ning teiste
streikijate valguses. Kellele on lubatud
olla kriitiline, kes seab selleks tingimusi
ning kuidas kriitikale vastatakse? Loe
edasi.
Rohujuurelt suureks
Neljapäeval
toimub
Von
Krahlis
ingliskeelne
loeng
„A
Grassroots
Approach to a Sustainable World“.
Esinejad on lubanud rääkida, kuidas
väheste
rahaliste
võimalustega
rohujuurealgatustel
on
vahel
oma
eesmärke lihtsam saavutada kui tavalistel
ühendustel. Info huvilistele siit.

Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Kriisiprogramm 2009-2012, RIP. Joon on
nüüd alla tõmmatud kõigile avaldustele ja
vastuvõtmine lõpetatud.
***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Stuudios
Helen
Talalaev
seksuaalvähemuste infokeskusest OMA
Keskus. Helen võtab kokku tegutsemise
esimese poolaasta ja räägib geide-lesbidetransseksuaalide
vanematele
mõeldud
tugigrupi loomisest.
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.

