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AEFi uudiseid
Kes väärib Koosmeele preemiat?
AEF kuulutab taas välja avaliku konkursi
uute Koosmeele preemia kandidaatide
leidmiseks. Tänavune auhind tõstab esile
üksikisikuid, ühendusi ja algatusi, mis on
aidanud kaasa sidusa, avatud ja targa
Eesti kujundamisele. Preemia ajaloost
saab lähemalt lugeda SIIT. Ettepanek
koos põhjendusega saatke 31. märtsiks
aadressile kersti@oef.org.ee („Koosmeele
preemia“). Auhinnasaaja(d) kuulutame
välja AEFi sünnipäeva lävel 17. aprillil.

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Võitlus väärkohtlemisega arstiabis
Väärkohtlemine, teadlik valesti ravimine,
ravist keeldumine ja isegi piinamine – need
on märksõnad, millele keskendub ÜRO
inimõiguste nõukogu värske raport. OEFi
tervishoiuprogramm,
mis
on
teemale
aastaid tähelepanu pööranud, tervitab ÜRO
algatust ja tutvustab teemat põhjalikumalt,
esitades
nii
väärkoheldud
patsientide
avameelseid lugusid kui ka loetledes
teadaolevaid vägivallajuhtumeid maailmast.

Tule Rahvakogusse vabatahtlikuks!
Rahvakogu arutelupäeva vedavad EMSL
ja Avatud Eesti Fond ootavad oma tiimiga
liituma vabatahtlikke – abikäsi on vaja
nii arutelude juhtimisel kui ka korraldusel.
Kui tunned, et tahad oma õla alla panna,
siis registreeri end enne 15. märtsi
siin. Muidugi tutvu enne tööülesannetega.
Arutelupäev toimub Tallinna lauluväljaku
klaassaalis 6. aprillil kogu päeva. Endiselt
ootame ka heatahtlikke annetajaid.

Suvekool: õpime konfliktidest
CEU avaliku poliitika kool kutsub suvel
toimuvale kolmepäevasele koolitusele „Field
Analysis in Fragile States and Transitions“,
mis õpetab rahvusvaheliste poliitkonfliktide
näidete varal, kuidas neid ennetada ning
siirdeaja ühiskondlike muutustega paremini
toime tulla. Loe sügisel avatava CEU
avaliku poliitika kooli kursuste kohta
lähemalt ning kandideeri enne 19. aprilli.
Kool kestab 19.–21. juunini Budapestis.

Siit nurgast ja sealt nurgast

Euroopa ja maailm

KOPi taotlusvoor on avatud
Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali
(KÜSK)
veetav kohaliku omaalgatuse programm
(KOP), mis keskendub kohaliku arengu ja
kogukondade elujõulisuse tugevdamisele,
on avatud. Tänavu toetatakse projekte ligi
1,1 miljoni euro eest ning taotlus tuleb
esitada hiljemalt 1. aprillil ja 1. oktoobril
asukohajärgsesse maavalitsusse. Loe lisa
ja kandideeri juba täna!

Euroopa polegi enam maailmanaba
Ehkki Euroopa on juba aastatuhandeid
nautinud oma maailmanaba rolli – ka siis,
kui II ilmasõja järel tuli enda kõrval ruumi
teha USAle, on ta sära siiski tuhmumas
ning Aasiale alla vandumas. Euroopa
välissuhete nõukogu (ECFR) analüüsib
oma värskes poliitanalüüsis, mida tuleks
Euroopal suhetes Aasiaga arvesse võtta,
et oma välispoliitilist mõjukust säilitada.
Lugeda tasub ka analüüsi mitme põneva
lingiga varustatud kokkuvõtet.

Ühenduste sisedemokraatia luubi all
Et vabaühendused on asunud poliitikate
kujundamises üha enam kaasa rääkima,
siis otsustas mõttekeskus Praxis uurida,
kuidas toimub sisedemokraatia ja liikmete
kaasamine vabaühendustes endis. Analüüs
valmib tänavu septembris ning tulemustest
oleks kasu nii ühendustele kui ametnikele –

Toiduraiskamisele tuleb piir panna
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee
(EESC) vabaühenduste grupi uus uudiskiri
pühendab oma juhtkirja algatustele, mis
vähendavad toidu arutut äraviskamist.
Ehkki suurimad raiskajad on Euroopa

esimestele kõrva taha pistmiseks, teistele
annab see hea ülevaate siinsetest eeskoste
ja huvikaitse organisatsioonidest.
Kuidas Riigikogul silma peal hoida?
Korruptsioonivaba Eesti kutsub aktiivseid
kodanikke ja kodanikeühendusi teisipäeval,
26. märtsil hoogsale mõttevahetusele Eesti
poliitilise kultuuri teemadel. Kohtumisel
Tallinnas Euroopa hotellis arutletakse ka,
kuidas kodanikuühendused ja vabatahtlikud
saaksid
infotehnoloogia
abiga
hoida
paremini silma peal Riigikogu tööl ja
parlamendiliikmete tegemistel nii, et see
soodustaks eetilisemat käitumist. Oma
huvist andke teada 15. märtsiks aadressil
Kkaljuvee@transparency.ee.
Vikipeedias on tõlketalgud
Eestikeelses Vikipeedias algasid tõlketalgud
ning selles võivad kaasa lüüa kõik, kellel
teadmisi ja keelevaistu. Seekordsed talgud
on juba kolmandad ja auhindugi antakse
hulgaliselt. Kaks kuud kestvatel talgutel
saavad osaleda Vikipeedia registreeritud
kasutajad ja liituda saab kuni talgute lõpuni
21. aprillil. Kodukorda loe lähemalt SIIT.

rikkad riigid, suureneb sarnane käitumine
järk-järgult ka teistes euroliidu riikides,
niisamuti Eestis. Miks me nii teeme?
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
Vabaühenduste Fond
***
Eeter:
AEFi minutid on Kuku raadios kolmapäeva
hommikuti pärast kella 10 uudiseid.
Järelkuulata saab AEFi kodulehelt. Sel
nädalal tutvustame Vabaühenduste Fondist
tuge saanud Linnalabori tegemisi. Külas
on Linnalabori juht Teele Pehk.
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.

