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Uuemat AEFilt
Novodvorskaja homme Eestis!
Homme jõuavad Eestisse tunnustatud
Vene ajaloolane ja nõukogude dissident
Valeria Novodvorskaja ning endine
riigiduuma saadik Konstantin Borovoi.
Novodvorskaja kõneleb homme Tartus
teisitimõtlemise ajaloost ning peab
reedel Tallinnas AEFi Venemaa Häälte
sarjas
loengu
Venemaa
ajalookäsitlusest.
Toimub
ka
ERRi
otseülekanne, mille lingi saate homme
AEFi kodulehelt! Loe lähemalt siit!
20 aastat oranžide kaante vahel
AEFi sünnipäeva puhul ilmus fondi 20
aastale pühendatud fotode ja lugude
kogumik „Eesti avanemine“. Jagame
raamatut jõudumööda ka ise, aga kõik
huvilised on oodatud meilt läbi astuma
Estonia pst 5A, Tallinn.
VÜF jagas viimast korda toetusi
Vabaühenduste Fondi kuuendas ja
ühtlasi viimases taotlusvoorus sai tuge
35 algatust kogusummas üle 2,4 miljoni
krooni. Kokku on VÜF toetanud Eesti
vabaühendusi enam kui 35 miljoniga.
Loe lähemalt siit.
AEF kohtus Ansipiga
Sünnipäeva puhul kohtus AEF eelmisel
nädalal peaministriga, kes tundis erilist
huvi fondi lõimumisprojektide vastu. Loe
edasi...

Uuemat sõpradelt
Inimõiguste keskus esitleb uuringut
Eesti Inimõiguste Keskuse noored õigusteadlased said valmis põhjaliku analüüsi
inimõiguste olukorrast Eestis. Kõik
huvilised on oodatud uuringu esitlusele
reedel, 30. aprillil kl 12.00 Olümpia
hotelli Kapa saali. Jälgi lisainfot AEFi
kodulehel ja www.humanrights.ee!
Teeme ära!
Suur
talgupäev
toimub
juba
sel
laupäeval! Lähemalt www.teemeara.ee

Open Society Institute
(OSI): uudiseid võrgustikult
Kui politsei piinab...
Kasahstan ei ole suutnud ennetada,
uurida ega karistada politsei poolt
toime
pandud
vägivallajuhtumeid,
seisab
OSI
poolt
ÜRO
piinamisvastasele komiteele esitatud
kaebuses. Aleksander Gerasimov, keda
politseinikekamp 2007. aastal rusikate,
jalahoopide, kilekoti ja vägistamisähvarduste abil piinas, on vaid üks
paljudest ohvritest. Loe lähemalt siit.

ECFRi uudised
Mida teha Birmaga?
Euroopa Liidu uus ühispositsioon Birma
suhtes jätkab suure tõenäosusega
vana liini ja muutusi ei too, ennustab
ECFRi analüütik Susi Dennison. Mis
kasu on sanktsioonidest, mis midagi ei
muuda? Kuidas käituda valitsusega,
kes süstemaatiliselt hävitab omaenda
inimesi? Loe ECFRi analüüsi siit.

Toetusvõimalused
Noortefond
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Kriisiprogramm

Suhtluskanalid
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Eeter:
AEFi vestlusminutid igal kolmapäeval
kl 10 Kuku raadios. Sel nädalal
fookuses auväärt külaline Valeria
Novodvorskaja ja stuudios Kelly
Grossthal.

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.

