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Palju õnne meile ja teile!
Avatud Eesti Fond saab 20
Täna 20 aastat tagasi, 19. aprillil
1990 sai allkirjad Avatud Eesti Fondi
asutamisleping. 20 aasta jooksul oleme
avatud ühiskonna edendamiseks ellu
viinud ja toetanud enam kui poole
miljardi krooni eest algatusi!
Sünnipäeva
puhul
ilmub
homme
kogumik „Eesti avanemine“, mis
võtab fotodes ja muhedates lugudes
kokku AEFi kaks aastakümmet. Samuti
on AEFile pühendatud homne EPLi
Möte
ja
erileht
venekeelse
Postimehe vahel.
Foorum lükkub edasi!
Vulkaanilise
tuha
kujul
ilmunud
loodusjõud on pannud seisma Euroopa
lennuliikluse,
mistõttu
Pariisist
ja
Zürichist ei pääse teele ka XV Avatud
Ühiskonna
Foorumi
peaesineja
Dominique Moisi ja moderaator Haig
Simonian. Seega jääb foorum 20.
aprillil kahjuks ära. Uuest kuupäevast
teavitame peagi!
Koosmeele preemia sai Ivar Tallo
AEFi 2010. aasta Koosmeele preemia
sai Ivar Tallo sõnavabaduse, avatud
valitsemise ja e-riigi edendamise eest.
Loe lähemalt siit.

Sõpradelt
Konverents "Kuidas lapsi hoida?"
Perekasvatuse
Instituut
ja
Tartu
Lastehoiuselts
korraldavad
AEFi
Vabaühenduste Fondi toel 23. aprillil
Tartus
konverentsi
"Kuidas
lapsi
hoida?". Huvilised on oodatud kaasa
mõtlema selle üle, missugune on lapse
arengut toetav ja lapse huvidest lähtuv
päevahoid. Peaesineja professor Anja
Riitta Lahikainen Tampere Ülikoolist. Loe
edasi PKI kodulehelt.
IÕK kutsub pardale

Open Society Institute
(OSI): uudiseid võrgustikult
Avatud ühiskonna lood
Rahvusvaheline
Avatud
Ühiskonna
Instituudi
võrgustik
koondas
üle
maailma kokku põnevad lood Sorosi
toetusfondide. Lühikogumiks on ka
lugu e-Riigi Akadeemia ja Avatud Eesti
Fondi
koostööst
e-demokraatia
Loe
ehitamisel
Eestis
ja
Haitil.
kogumikku siit!
Lapsed trellide taga
Brasiilias ÜRO kohtumise raames
toimunud ja OSI õigusprogrammi
toetatud arutelu paljastas kainestavaid
tõsiasju. ÜRO eriraportööri Manfred
Nowaki missioon näitas, et 11-s riigis
16-st
oli
piinamise
kasutamine
kohtueelse
kinnipidamise
ajal
tavapärane praktika. Niisamuti osutus
pea igapäevaseks 8-9-aastaste poiste
ja tüdrukute kohtueelne vangistamine,
mis kuidagi ei sobi rahvusvahelise
õiguse tõekspidamistega. Loe edasi
OSI blogist

Ühendame jõud!
Noortefond
www.oef.org.ee/noortefond
Ida-ida piiriülese koostöö
programm
www.oef.org.ee/idaida
Kriisiprogramm
www.oef.org.ee/kriisiprogramm

Räägime omavahel!
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Eeter:
AEFi vestlusminutid igal kolmapäeval

Eesti Inimõiguste Keskus otsib veel kuni
25. aprillini särasilmset ja südikat
kommunikatsioonispetsialisti. Info AEFi
kodulehelt ja www.humanrights.ee.

kl 10 Kuku raadios. Kuula otse
www.kuku.ee või tagantjärele AEFi
kodulehelt.

Avatud Eesti Fond toetab ja viib ellu algatusi, mis aitavad kaasa
avatud ühiskonna arengule Eestis ja mujal
Estonia pst 5A, 10143 Tallinn; tel 6313791; e-post info@oef.org.ee; veeb
www.oef.org.ee
AEFi listiga saab liituda ja listist lahkuda siin.
Open Society Institute’i infokirjaga saab liituda siin.
Kui uudiskiri ei näe teie meiliprogrammis hea välja, lugege PDF-versiooni SIIT.

