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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Esita oma kandidaat Koosmeelele
6. aprillini ootame kandidaate tänavusele
Koosmeele preemiale. Selle aasta auhind
väärtustab
ühiskonnale
olulistel
teemadel algatatud, julgelt, säravalt ja
argumenteeritult ellu viidud arutelusid.
Lisainfo AEFi kodulehelt.

Vabakond ja e-innovatsioon
Vabakond on muutunud üha aktiivsemaks,
otsides uusi võimalusi ja ideid, kuidas oma
tegevusi siduda digitaalse innovatsiooniga.
Samas on müüt see, et innovatsioon ei ole
võimalik ilma põhjalike tehniliste oskusteta
– siin on heaks näiteks Kenya blogija Ory
Okolloh’ Ushahidi.com, mis kaardistab
inimeste telefoniga saadetud info põhjal ära
kriisikolded; ohutsoonid, kus võib langeda
inimkaubanduse ohvriks jne. Luges ikkagi
eeskätt Okolloh’ idee ning nägemus.
Erinevate näidete ning innovatsioonile
kaasa aitamise kohta loe edasi sellest
postitusest.

Varesesaare venelased kinolinal
Sulev Keeduse värske dokumentaalfilm
„Varesesaare venelased“ jookseb sel
nädalal kinos Artis. Täpsemalt loe siit.
Filmi valmimist toetas ka Avatud Eesti
Fond.
AEF Euroopa Fondide Nõukogus
Euroopa Fondide Keskus (EFC) valis
Avatud Eesti Fondi järgnevaks kolmeks
aastaks tagasi EFC nõukogusse. Palju
õnne meile!
Korruptsioon & KOVid
Viimase aasta kumurikaste korruptsiooniprotsesside valguses, mille keskmes on
olnud eeskätt Tallinna linnavalitsusega
seotud ametnikud, tuletame meelde AEFi
koostööpartneri Korruptsioonivaba Eesti
poolt välja antud trükist „Korruptsiooni
ennetamine kohalikus omavalitsuses.“
Leitav siit.
Vestlusringid lapsevanematele
Alates
tänasest
on
homoja
biseksuaalsete inimeste vanemad ja
teised
lähedased
oodatud
osalema
vestlusringidesse.
Seksuaalvähemuste
infokeskuses
püütakse
homoseksuaalsusest ja sellega seotud hirmudest,
pingetest ja probleemidest rohkem teada
ning aru saada. Ühtlasi jagatakse oma
mõtteid ja kogemusi. Kokkusaamised
toimuvad teisipäeviti kell 18.00 OMA
keskuses Kaarli pst 5-1. Vestlusringi
juhendajad on homoseksuaalsete noorte
pereliikmed. Lisainfo www.omakeskus.ee
Muutused Birmas

Leevendav ravi
Dr. Muttacaud Rajagopal on India juhtiv
doktor ning eestkõneleja palliatiivsele
ravile, mis võitleb iga patsiendi õiguse eest
surra väärikalt ning ilma põrgupiinadeta.
2009. aastal Human Rights Watch’i poolt
läbi viidud uuring kinnitas, et Indias ilma
vajalike rohtudeta ja valudes vaevlevad
patsiendid
kirjeldasid
oma
tundeid
samamoodi kui piinatavad. Lõuna-Indias
paiknevast Keralast on tänaseks saanud ka
palliatiivse ravi India üks keskusi. Loe
sellest kõigest edasi siit.

Euroopa ja maailm
Euroopa Kodanikualgatus
1. aprillist on võimalik Euroopa kodanikel
ECI
ehk
Euroopa
Kodanikualgatuse
vahendusel aktiivselt Euroopa poliitikas
kaasa rääkida ja algatada ise seadusemuudatusi. Rohkem infot saab ECI kohta
rohkem infot siit ja siit.
Püüdes luua uut Euroopat
Euroopat tabanud majandus- ja poliitilise
kriisi taustal on ECFR läbi viimasprojekti
„Reinventing Europe“. Viimasena räägib
oma kogemusest Euroopa integratsiooni
suhtes tõrges olnud Tšehhi. Valdavad

Jää on hakanud Birmas liikuma –
opositsiooniliider Aung San Suu Kyi valiti
nädalavahetusel
toimunud
valimistel
parlamenti,
oma
valimis-ringkonnas
kogus ta üle 80 % häältest. Riiki olid
seekord lubatud ka valimisvaatlejad ja
ajakirjanikud. Avatud Eesti Fondil kui
Birma demokraatiapüüdluste pikaaegsel
toetajal on seda suur heameel kuulda.
Loe uudist siit ja Human Rights Watchi
värskeid muljeid siit. Kuidas Euroopa
saab vabadele tuultele Birmas hoogu
juurde anda, loe ECFRi artiklist.

Loe ja tee

tunded on ärevus Venemaa pärast, toetus
USA-le ja ebaselgus Saksamaa osas. Teiselt
poolt ollakse aga ükskõiksed selle suhtes,
mis toimub väljaspool omaenda riigipiire.
Loe edasi siit.
Küsitlus LGBT-inimeste eluolu kohta
Alustati
esimese
üle-Euroopalise
veebipõhise küsitlusega, mille eesmärk on
saada täpne ülevaade lesbide, geide,
biseksuaalide
ja
transinimeste
elust
Euroopas. Oma sõna saab sekka öelda (kas
lühemalt või pikemalt) siin. Keda aga
huvitavad
kokkuvõtted
Ida-Euroopast,
tutvugu selle raamatuga.

Euroopast ja Eesti asjast
Kuigi Eesti astumisest Euroopa Liitu
möödub peatselt juba 8 aastat, on senini
üsna hämar, kuidas ikkagi toimivad
Brüsseli
ja
liikmesriikide
vahelised
käsuliinid ja otsustusmehhanismid, kuidas
kujundatakse meie teadmisi Euroopa
Liidu kohta. Ühe kokkuvõtte annab
poliitikaprotsesside uurija Merle Kuusi
artikkel.

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.

Eestist ja Venemaast
Noorteühing Avatud Vabariik viib nädala
pärast 10. aprillil riigikogus läbi EestiVene suhetele keskenduva seminari.
Esinevad
Riigikogu
väliskomisjoni
esimees Marko Mihkelson ja Kadri Liik
Kaitseuuringute Keskusest. Loe edasi siit.

Ida-ida piiriülene programm
Taotle jooksvalt!

Parim sooteadlik vabaühendus?
Eesti
Naisuurimusja
Teabekeskus
(ENUT) kutsub kõiki
mittetulundusühinguid,
kes
on
huvitatud
oma
organisatsiooni
arendamisest
ja
demokraatliku ühiskonna kujundamisest,
osalema konkursil „Parim sooteadlik
MTÜ“.
Tähtaeg
kukub
9.
aprillil,
täpsemalt loe edasi siit.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!

***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Räägime Helle Lepikuga MTÜst
Eesti
Omastehooldus,
kelle
Kriisiprogrammi viimasest voorust toetatud
projekti
eesmärgiks
on
parandada
omastehooldajate elukvaliteeti ning aidata
neid igapäevaeluga toimetulekul.
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.

