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AEFi uudiseid
Valgevene vaba meedia
Välisministeeriumi kutsel Eestis viibivad
Valgevene
sõltumatud
ajakirjanikud
kohtuvad
teisipäeval
AEFis
siinse
Valgevene
kogukonna
aktivistidega,
tutvuvad
nende Valgevene-suunaliste
projektidega ja arutlevad olukorra üle
diktatuuririigis.
Etteruttavalt
hõikame
maha ka uudise, et 29.-31. märtsini
toimub Tallinnas Valgevene reformidele ja
moderniseerimisele keskenduv, kodanikuühiskonna ja vaba ajakirjanduse arengu
toetamisele
suunatud
konverents.
Huvilised saavad edasi lugeda siit.
Oma maailma avardamise päevale
MTÜ Eesti Gei Noored ootab Viljandi,
Pärnu ning Rakvere gei-les-bi-trans
inimesi ning kõiki, kel seksuaalvähemuste
teemal
küsimusi,
Oma
maailma
avardamise päevale. Toimumisaegadeks
on 24. märtsil Viljandis, 21.aprillil
Rakveres, 12. mail Pärnus. Päev koosneb
kahest osast: esimene osa on mõeldud
kõigile inimestele, kes soovivad rohkem
teada saada seksuaalvähemustest toimub avatud vestlusring, mille käigus
on kõigil huvilistel võimalik küsimusi
esitada ja koos arutada. Ürituse teisest
osast on oodatud osa võtma gei-lesbi-bitrans inimesed. Toimub töötuba „Elu
pärast kapist välja tulemist“ ning samuti
arutletakse üheskoos, kuidas elavdada
seksuaalvähemuste kogukonna elu Eesti
väikelinnades. Lisainfo www.egn.ee
Noortefond toetab
AEFi Noortefondi kaastoel korraldavad
Tartu
noored
sel
nädalal
rea
heategevuslikke
kontserte,
kus
tutvustatakse Tartu Laste Turvakodu
olukorda, kogutakse turvakodule annetusi
ning innustatakse huvilisi turvakodu töös
vabatahtlikuna kaasa lööma. Pärast
kontserte
antakse
annetused
üle
turvakodule
ning
toimuvad
uute
vabatahtlike, turvakodu töötajate ja laste
kohtumised, et üheskoos arutada, kuidas

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Eesti ja Euroopa think-tankid Brüsselis
Kolmapäeval-neljapäeval
toimub
europealinnas
OSF
Brüsseli
eestvõtmisel
kahepäevane konverents-seminar, mille
keskmes
lahenduste
otsimine
kriisis
vaevlevale
Euroopale.
Innovatiivsete
lahenduste
üle
arutlevad
Euroopa
tuntumate
mõttekodade
esindajad,
ajakirjanikud ja eksperdid. Eesti kogemused
kokkuhoiumeetmete rakendamisel võtab
kokku
Kadri
Liik
Rahvusvahelisest
Kaitseuuringute Keskusest, osalevad ka
Hille Hinsberg Praxisest ning AEFi poolt Mall
Hellam ja Mari Kodres. Loe ka OSF Brüsseli
juhataja Heather Grabbe blogipostitust euro
päästeoperatsiooni ja Euroopa Liidu riikide
omavahelise usalduse kohta.
Kaardistades digitaalset meediat
OSFil
on
välja
tulnud
järjekordne
publikatsioon sarjast „Mapping Digital
Media“.
Värske
uuring
keskendub
digitelevisioonile,
avalikule
huvile
ja
Euroopa regulatsioonidele. Täies mahus
uuringu ja lühikokkuvõtte leiab siit.
Tšiili reliikvia on infovabadus
Tšiili kohtusaale raputab parajasti juhtum,
kus OSFi stipendiaat Juan José Soto nõudis
Tšiili
valitsuselt
kõrgemate
ametnike
meilivahetuse avaldamist seoses Kongressis
menetlemisel oleva seaduseelnõuga. Soto
väitel on tal õigus seda nõuda 2009. aastal
vastu võetud seaduse alusel. Lisaks ütleb
ta, et kuna e-mailid on asendanud
tavakirjad,
siis
peaks
ametnike
meilivahetus olema samuti avalikkusele
vabalt kättesaadav. Lühikokkuvõtet ja
videot vaata siit.

Euroopa ja maailm
Euroopa Kodanikualgatus stardijoonel
Sel teisipäeval toimub Brüsselis European
Citizen Action Service’i (ECAS) eestvõttel
seminar koos mitme töötoaga, et saada

kohalikke elanikke paremini turvakodu
tegemistesse
kaasata.
Lisainfot:
http://muumi.score.ee/ ja Tartu Laste
Turvakodu veebist http://turvakodu.ee/
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.

Loe ja tee
Praxis uuris lõimumist

Hardcore väitlus
Pühapäeval kell 18 osaleb EMSLis
venekeelsete vabaühenduste tegevuse
koordineerimise ja koolitamisega tegelev
Ivan Lavrentjev venekeelse Orsent TV
telesaades "Mõttepunktid", kus vaidleb
Dimitri Klenskiga Eesti venelaste teema
üle.
Käteplaks tagasiside eest
Möödunud nädala alguses pani MTÜ Eesti
Pagulasabi üles kuulutuse, milles palus
toetada
ühe
pagulasperekonna
kokkuviimist. Tänu annetustele saab
peagi tuua Eestisse hetkel veel ühes
teises riigis viibivad 3 last koos oma
vanaemaga
neid
siin
ootavate
pagulasstaatuses ema ja isa juurde.
Täpselt nädalaga laekus Pagulasabi arvele
annetusi kogusummas 2360 EUR kokku
82-lt eraisiku kontolt. Loe edasi siit.

selgemaks,
kuidas
täpselt
hakatakse
rakendama 1. aprillist jõustuvat Euroopa
kodanikualgatust, mis pakub võimaluse
Euroopa Liidu kodanikele algatada ise
seadusemuudatusi. Muidugi on miljon
nüanssi, millega arvestada. Kõige olulisem
on aga, et kodanikualgatuse elluviimiseks
peavad algatajad olema vähemalt 7 riigist
ning suutma koguda aasta jooksul endale
miljon
toetusallkirja.
Konverentsi
päevakava vaata siit, kodanikualgatuse
enda
üksikasjadega
tutvu
sellele
pühendatud veebisaidil.
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
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 Margo Loor Eesti
Väitlusseltsist. Jutuks tuleb Väitlusseltsi
viimase aasta tegevus ning OSFi võrgustiku
toetusel
Kagu-Aasiasse
toimunud
koolitusreis.
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.

