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AEFi uudiseid
Vene opositsiooniaktivist Tallinnas
Järgmisel nädalal võõrustab AEF Tallinnas
populaarset Vene opositsiooniaktivisti Ilja
Jašinit, keda tuntakse eelkõige pikaajalise
Jabloko partei ja selle noorteharu aktivisti,
ning kodanikuliikumise Oborona asutajana.
Ta on ka poliitilise liikumise Solidaarsus
üks eestvedajaist ja opositsioonimeelseid
jõude koondava Rahva Vabaduse Partei
PARNAS aktivist. Napilt aasta pärast
vahistamistega päädinud Bolotnaja väljaku
meeleavaldusi vaatab Jašin 18. aprillil
Sokos Hotel Viru konverentsikeskuse
Bolero saalis tagasi Venemaa arengutele
2012. aastal ning arutleb demokraatliku
revolutsiooni võimalikkuse üle Venemaal.
Kohtumine algab kell 13.00, vestlust veab
Jevgeni Krištafovitš noorteühingust Avatud
Vabariik. Loe lisa ja vaata ka Jašini blogi!
Kokkuvõtted Rahvakogu aruteludest
Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam
heidab AEFi blogis pilgu 6. aprillil peetud
Rahvakogu arutelupäevale ning tõdeb, et
see õnnestus igati. „Pärast laupäeva
näeme loodetavasti üha vähem taolisi
paljudele
tuttavaid
linnukese
pärast
tehtavaid nn kaasamiskoosolekuid või
ülejala korraldatud rahvamajaarutelusid,
kus pole vaevutud inimestele süvitsi ja
kallutamata probleemi olemusi selgitama.
Ehk osatakse peale arutelupäeva ka ise
rohkem asjalikku arutelu ja selgitusi
nõuda,“ kirjutab Hellam. Lisaks vaata
Rahvakogu arutelupäeva tulemusi ning loe
presidendi avaldust Riigikogule, millega
kõik ettepanekud parlamendile üle anti.

Siit nurgast ja sealt nurgast
Kirjuta ennast esseega Keeniasse
MTÜ Mondo koos välisministeeriumiga
kuulutab välja arengukoostöö teemalise
esseekonkursi gümnaasiumiõpilastele.
Kirjutada saab kahel teemal – „Aidata või
mitte: mõtteid arengukoostööst“ või „Miks
ma kardan Aafrikat: mõttekammitsate

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Miljonid romad endiselt õigusteta
Rahvusvahelise romade päeva valguses
(seda peeti esmaspäeval, 8. aprillil) kõlab
inimõiguslastelt taas kriitikat Euroopa
aadressil – sauna saavad nii liikmesriigid
kui ka Euroopa Komisjon, kes tänavuse
aasta uhkelt Euroopa kodanike aastaks on
kuulutanud. „See on sinu aasta, kõlab
reklaamlause. Aga kui oled juhtumisi üks
kuuest miljonist Euroopa romast, siis saad
andeks, kui tunned, et see sinu kohta ei
käi,“ aasib Amnesty Internationali üks
juhte oma värskes artiklis. Romade õigusi
nõuab taga ka OSF, kelle sõnul õõnestab
nende laiaulatuslik tagakiusamine usku
euroopalikesse väärtustesse.
Soros kutsub hädalisi toetama
Aprilli algul avas Open Society Foundation
veebilehe Solidarity Now, kus kutsutakse
üles avaldama toetust majanduskriisis
siplevale Euroopale, eelkõige Kreekale.
„Euroopas valitsev kriis teeb mulle
suurt muret. Selle eest on tulnud ja tuleb
jätkuvalt tohutut hinda maksta – paljud
on toimetulekuraskustes, kaotatakse töid
ja isegi kodusid. Need, kes on kriisis enim
kannatanud, pole selles süüdi. Rasketele
aegadele vaatamata usun Euroopasse ja
loodan, et oleme üheskoos solidaarsed,“
kirjutas OSFi asutaja ja juht George Soros
oma pöördumises. Jaga sõnumit!
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.

Euroopa ja maailm
Revolutsioon algab Sinu filmiga!

küüsis“. Essee esita hiljemalt 5. mail
aadressil mondo@mondo.org.ee. Võitja aga
sõidab sügisesel koolivaheajal Keeniasse
tutvuma Mondo arengukoostööprojektiga
Nairobis. Väiksemaid auhindu jagub ka
teistele. Konkursi võitja selgub 30. mail,
auhinnad antakse kätte Tallinnas Vabaduse
väljakul toimuval Maailmapäeval 1. juunil.
Reegleid loe Maailmakooli kodulehelt.
Lapse Huvikaitse Kojast sai MTÜ
Senisest laste ja perede huvikaitsega
tegelevast
vabaühenduste
võrgustikust
Lapse Huvikaitse Kojast on nüüdseks
saanud mittetulundusühing. Nelja aastaga
saavutatu on veennud, et perepoliitikas on
huvikaitsevõrgustiku roll hindamatu. Kojast
on saanud koostööpartner riigile, olles sel
moel heaks näiteks kaasamisest. Ühtlasi on
uus MTÜ esitanud ka avalduse liitumaks
Euroopa suurima laste õiguste ja heaolu
eest seisva võrgustikuga Eurochild.
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.
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.

Sihtasutus Unitas, europarlamendi saadiku
Tunne Kelami büroo ja noorteühing Avatud
Vabariik kuulutavad välja noortekonkursi
„Revolutsioon algab Sinu filmiga!“, millega
kogutakse noortelt haaravaid videolugusid,
mis peaksid käsitlema raskeid inimõiguste
rikkumisi minevikus või tänapäeval ning
nende mõjusid, kas siis oma perekonna või
kaugemate kogukondade näitel. Parimad
tööd jõuavad dokfilmi „World Memory Film“
ning ka Marianna Kaadi dokki „Põranda all“,
milles kangastuvad lood kodanikujulgusest
okupeeritud Eestis. Aega on 12. maini ning
reeglid leiad SIIT.
Tutvume Norra saatkonna toetustega
Norra saatkond kutsub infopäevale! Kui
soovid rohkem teada saada „Kodanike
Euroopa“ ja Norra EMP programmide
kohta, et oma ettevõtmistele tuge küsida,
siis tasub sul kalendrisse kirjutada see:
12. aprill, 10.00, Õpetajate Maja saal.
Infopäev on küll tasuta, ent anna enda
tulekust siiski märku 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 Anna Laidoga (EMSL)
vabakonna enda tulevikust.
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.

