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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Inimõiguste aruanne 2012
Eesti Inimõiguste Keskus esitleb homme,
11.
aprillil
oma
aastaaruannet
„Inimõigused Eestis 2011“. Sel aastal
käsitleb aruanne Eesti arengut pea kõigis
Euroopa
inimõiguste
konventsioonis
sisalduvates õigustes.
Aruandes kirjeldatakse ja analüüsitakse
2011. aasta jooksul Eestis inimõiguste
vallas toimunut - tuuakse nii positiivseid
kui negatiivseid näiteid; kritiseeritakse,
kuid antakse ka konkreetseid soovitusi
vajakajäämiste kõrvaldamiseks. Homsest
saab aruandega eesti, inglise ja vene
keeles tutvuda ka keskuse kodulehel.

Süüria ja sõjakuriteod
OSFi president Aryeh Neier arutleb selles
NY Times’is ilmunud artiklis, kuidas on
võimalik panna Süüria liidrid vastutama
nende koletute tegude eest, mis oma
kodanike suhtes on toime pandud. Üheks
võimaluseks oleks luua sõjakuritegude
tribunal, mida juhiks Araabia Liiga. Sellise
tribunali
puhul
oleksid
kõik
kohtuprotsessiga seotud
isikud araablased,
samuti viidaks istungeid läbi araabia keeles.
Sellisel kohtul oleks pädevus mõista kohut
kõigi, ka mässulistega seotud rikkumiste
eest.

Koosmeele kandidaadid koos
Aitäh
kõigile,
kes
esitasid
oma
kandidaadid AEFi Koosmeele preemiale.
Nüüd on otsus juba AEFi nõukogu käes,
laureaadi teeme teatavaks AEFi 22.
sünnipäeval, 19. aprilli hommikul. Info
varasemate preemiasaajate ja auhinna
ajaloo
kohta
AEFi
kodulehelt
www.oef.org.ee/koosmeel
Edukad keeleklubid
Vahva artikkel Avatud Eesti Fondi,
Integratsiooni Sihtasutuse, Briti Nõukogu
ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel
tuule tiibadesse saanud keeleklubide
tegevusest. Aasta jooksul tutvusid vene
õpetajad eesti õpetajate abil eestikeelse
meediaruumiga,
kultuuriga,
päevapoliitiliste teemade ja traditsioonidega.
Kui tunned projekti vastu rohkem huvi,
loe edasi siit.

Tiu-tiu ja teisiti
Linn otsib laborijuhti
Linnakeskkonna teravapilguline arendaja
ja analüüsija Linnalabor otsib uut
tegevjuhti, kes juhiks labori projektidekeerisest välja ja suudaks alistada uued
kõrgused. Aega kandideerida kuni 17.

Noored, noored....
OSFi noorteprogrammi assistent Chris
Baugh kirjutab Londoni kogemuse põhjal
noorte ning korravalvurite vahelistest
suhetest. Kas konfliktide puhul tuleks noori
trahvida või karistada? Milleni selline
mõtteviis viib? Lugege edasi siit.
Mis saab Venemaast?
Vähem kui kuu on jäänud Vladimir Putini
uue ametiaja alguseni ning kõigil mõlgub
meeles küsimus: mis edasi? OSF New Yorki
peakorteris kogunes ekspertidest koosnev
ümarlaud, kelle arutelu saab järelkuulata
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
siit ja siit.
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.

aprillini,
täpsemalt
tingimustest
pakutavatest
võimalustest
kuulutusest.

ja
loe

Kuidas sina Eesti paremaks teeksid?
2012. aastal teistkordselt toimuva Eesti
Kodanikuühiskonna Nädala eesmärgiks on
ärgitada
Eesti
inimesi
aktiivsemalt
ühiskondlikke muutusi ise algatama, neid
lõpule
viima
ja
julgemalt
teistes
algatustes osalema! Seekord on võimalik
kaasa lüüa ka uues innovatiivses lahenduses ehk ideede inkubaatorites, mille
kohta saab pikemalt edasi lugeda siit.
Sinijärv sookvootidest
Karl Martin Sinijärv vaatleb sookvooti kui
tööriista - mitte kui eesmärki omaette,
vaid kui vahendit eesmärgini (olgu selleks
näiteks inimväärsem ühiskond) jõudmiseks. Ühtlasi arvab ta, et tööriist tuleks
pärast kasutamist rahulikult kappi tagasi
panna. Kirjanduslikest kujunditest tiinet
teksti loe siit.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülene programm
Taotle jooksvalt!
***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Jutuks Inimõiguste Keskuse
trükisoe
aastaaruanne
„Inimõigused
Eestis 2011.“
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.

