Uudiskiri 13/2013

AEFi uudiseid
Rahvakogu nii ERRis kui ka Delfis
Juba sel laupäeval, 6. aprillil on Tallinna
lauluväljakul Rahvakogu lõppmäng. Ligi
poole tuhande osalise arutlusi ja otsuseid
näeb isegi lauluväljakule sammumata –
veebist. Toimuvat vaata otseülekandes
internetis aadressidel delfi.ee ja err.ee
ning kella 17.15–18 ka ETVs. Rahvakogu
korraldavad EMSL ja Avatud Eesti Fond.
Kuidas arutelupäev välja nägema hakkab,
saab lugeda Eesti Päevalehest.
Seminar heast väliruumist 11.04
Linnaidee algatuse meeskond korraldab
Tallinnas neljapäeval, 11. aprillil hea
väliruumi seminari. Üritusel räägitakse
väliruumist kohaliku identiteedi ja linlase
elustiili loojana. Ettekannetega astuvad
üles valdkonna asjatundjad, millele järgneb
arutelu. Loe lisa SIIT. Linnaidee algatust
rahastab EMP toetuste Vabaühenduste
Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Siit nurgast ja sealt nurgast
Kuidas rahastada ühendusi – õpi ka!
Praxisel valmis juhend, mille eesmärk on
korrastada ja ühtlustada vabaühenduste
riiklikku rahastamist. Juhendmaterjali on
kogutud nn hea praktika ehk eri asutustes
praegu
kasutusel
olevad
ning
hästi
toimivad tavad ja reeglid. Juhend annab
ülevaate rahastamise eri etappidest, need
põhimõtted kehtivad ühtviisi nii fondidele,
ministeeriumitele kui ka omavalitsustele,
kes maksumaksja raha kasutamise kohta
otsuseid teevad ja toetusi jagavad.
Uus raamat Birmast... Aga ka Eestist
Mullu erakondade rahastamise aruteludele
hoogu andnud Silver Meikar esitleb sel
nädalal oma raamatut Birmast ja Eestist,
kahe riigi demokraatlikest väärtustest, aga
ka
hirmust,
vabadusest,
poliitilistest
mängudest ja üksikisiku võimalustest neis
mängudes midagi muuta. 2012. aasta
juunis sõitis raamatu autor Birmasse
uurima, kas see kaugelasuv ja pikka aega

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Vaata webinari sõjast terrorismiga
Kuidas on maailm hakkama saanud
terrorismivastase võitlusega ja kui suurel
määral on ses võitluses mööda vaadatud
inimõigustest? OSF kutsub jälgima debatti
kahe inimõiguslase, David Cole’i ja
Jameel Jafferi vahel – ülekanne veebis
algab neljapäeval, 11. aprillil kell 19
Eesti aja järgi.
OSFi kampaania Kreeka toetuseks
Sel kolmapäeval, 3. aprillil algatab OSF
kampaania „Solidarity Now“, millega
avaldatakse toetust majanduskriisi küüsis
vaevlevale Euroopale, eriti aga suurima
tööpuudusega Kreekale. Idee autor on
George Soros, kes käis selle välja oma
eelmise aasta sügisel tehtud avalikus
pöördumises, milles ta analüüsis euroliidu
majanduskriisi
põhjusi
ning
taunis
suurriikide ülemvõimu liidu väiksemate
riikide üle.

Euroopa ja maailm
Euroopa ootab tööle puuetega inimesi
Europarlament kuulutas välja tasustatud
praktika võimaluse puuetega inimestele.
Ole sa kõrg- või keskharidusega, nüüd on
sul võimalik kandideerida Brüsselisse
tööle lausa viieks kuuks. Praktika algus on
1. oktoober 2013, aega registreerimiseks
on 15. maini. Lähemalt loe siit.
Analüüsime Euroopa välispoliitikat
Kui sa pole veel mahti saanud tutvuda
Euroopa välispoliitilise analüüsiga ja
prognoosiga aastaks 2013, siis tee seda
nüüd! Juba kolmandat aastat järjest
koostab Euroopa välissuhete nõukogu
(ECFR) dokumenti, mida ajaleht Financial
Times on nimetanud lausa „teedrajavaks
ettevõtmiseks“. Lisaks täisversioonile on
võimalik vaadelda Euroopa välissuhtlust
kuues kategoorias eraldi.

äärmiselt suletud diktatuuririik on liikunud
demokraatlikuma
elukorralduse
poole,
nagu Lääne meedia kirjutab. Samal ajal
kogus Eestis aga hoogu 22. mail alguse
saanud rahastamis- ja valetamisskandaal.
Nagu selgub, said kaugelt vaadates paljud
asjad ka Eesti kohta mõistetavamaks.
Osale Eesti LGBT Ühingu konkursil
Kui sul on mõtteid või ettepanekuid,
suurejoonelisi
plaane
või
fantaasiaid
sellest, mida Eesti LGBT Ühing võiks ette
võtta, korraldada või tegema hakata, siis
ära hoia neid endale – saada need kohe
ühingule! Loe konkursist lähemalt ja saada
idee e-mailiga annika@lgbt.ee või täida
veebiankeet hiljemalt 14. aprilliks.
Edendame vabatahtlikkust noorte seas
KÜSK kuulutas välja pakkumuse neile, kes
koos partnerühendustega (vähemalt üks
neist Ida-Virumaalt) pakub NEET noortele
vabatahtliku töö kaudu töökogemust ning
osalemist ühiskonnas ja tõstab teadlikkust
vabatahtliku tegevuse väärtusest. Projekt
tuleb ellu viia alates tänavu 1. maist kuni
30. aprillini 2014. Aega on 22. aprillini ja
lähteülesanne on kirjas siin.

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 räägime Rahvakogust, ent mitte
ainult – AEFi juht Mall Hellam tutvustab
viise, mil moel on oma rahvast mujal
riikides poliitika kujundamisse kaasatud.
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.

