Uudiskiri 15/2011

AEFi uudiseid

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult

„Avatud ühiskond ja selle vaenlased“
Värskelt on trükist ilmunud Karl Popperi
suurteose „Avatud ühiskond ja selle
vaenlased“
II
köide,
alapealkirjaga
„Prohvetluse kõrgaeg: Hegel, Marx ja
järellainetused.“ Avatud Eesti Raamatu
sarjas ilmunud teose andis välja Eesti
Keele Sihtasutus ning tõlkis Triinu Pakk,
toimetas Märt Väljataga. Saadaval kõigil
suuremates raamatupoodides.

Inimõigused aeglases Euroopas
Euroopa Inimõiguste Kohtus on umbes
140 000 juhtumit, mis seisavad ega
liigu kuhugi. Mil moel süsteemi
efektiivsemaks muuta ja otsusi ka
liikmesriigi enda tasandil vastu võtta,
loe sellest blogipostitusest.

Otsitakse mentoreid
Anname
teada,
et
siiani
kestab
kandideerimine Avatud Eesti Fondi, EMSLi
ja KÜSKi venekeelsetele vabaühendustele
suunatud mentorlusprogrammi mentoriks.
Nõudmiste ja programmi sisuga saad end
kurssi viia siin ja ega’s midagi, ole kasulik
ja tule jaga oma teadmisi!
„Lobotoomia“
22. aprillist jõudis kinolinadele EestiValgevene
dokfilm
vene
meedia
propagandast. Avatud Eesti Fondi ja Eesti
Filmi Sihtasutuse kaastoel valminud film
paljastab, milliste võtetega on Vene
meedia 20 aasta vältel õhutanud konflikti
Venemaa ja Gruusia vahel. Filmi režissöör
on Juri Haštševatski, produtsent Marianna
Kaat. Lugege filmi kohta täpsemalt siit ja
minge kinno! Filmi näidatakse Solaris
kinos.
Meelega, heameelega, Koosmeelega
Tänavused Koosmeele preemiad anti
pidulikult üle AEFi 21. sünnipäeval.
Laureaatideks kaks julget ja sõnakat
daami – Eesti Päevalehe ajakirjanik Kadri
Ibrus ja vabakutseline ajakirjanik, kirjanik
ja filmitegija Imbi Paju. Veelkord palju
õnne! Loe kokkuvõtet meie kodukalt ja
tutvu ka varasemate laureaatidega, lisaks
muljed AEF-i blogist.
Noortefond: vastanda, et mõista
Ühe omapärase noorteprojekti järgmine
üritus toimub 29. aprillil Sondas. Inimene
pole karjaloom, on nende noorte moto.
Seekord peetakse maha väitlus teemal

Puhake rahus
Möödunud nädalal hukkusid Liibüas
kaks
tuntud
fotograafi,
Tim
Hetherington ja Chris Hondros. Timi
tööd olid üleval ka 11. Moving Walls
fotonäitusel, maailm tundis teda ka
kui
USA
erirühmast
jutustava
Afganistani dokfilmi „Restrepo“ üht
autorit. Siit saab lugeda südamlikku
järelhüüet.

Euroopa ja maailm
Vabatahtlikkuse aasta
Tuletame
meelde,
et
2011
on
kuulutatud vabatahtlikkuse aastaks
kogu Euroopas! Euroopa info kohta
saamiseks
sukelduge
selle
veebilehekülje sisusse, Eesti kohta
enam infot Vabatahtlike Väravast
aadressilt www.vabatahtlikud.ee

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Läheneb tähtaeg
AEFi kriisiprogrammi väikeprojektide
(taotlused suuruses kuni
taotlused
suuruses kuni 18 865 eurot ehk
295 000 kr ) 2011. aasta I poolaasta
II taotlustähtaeg 2. mai ei ole enam
kaugel.
Enam kui 18 865 euro suurusi

„Punk on lahe vs räpp on lahe“. Kogu
üritustesarja kohta leiate rohkem infot siit.

taotlusi
võetakse
jooksvalt.

Erakondadel silm peal
Õiguskantsler Indrek Teder nimetas omalt
poolt riigikogu erakondade rahastamise
järelevalve komisjoni liikmeks ajalehe Sirp
peatoimetaja
Kaarel
Tarandi
ja
asendusliikmeks ühingu Korruptsioonivaba
Eesti juhi Asso Prii. AEF-il on väga hea
meel, et kolmas sektor on lõpuks
ametlikult kaasatud! Loe veel lisaks siit.

***
Eeter:
AEF minutid igal kolmapäeval kell
10 Kuku raadios.
Räägime Avatud Eesti raamatu sarja
eestvedaja ning Karl Popperi „Avatud
ühiskond ja selle vaenlased“ II osa
toimetaja Märt Väljatagaga avatud
ühiskonnast
ning
raamatusarjast
laiemalt.

Vabaühenduste Fond toetab
Mingem metsa, lõpp on käes!
On hea meel kutsuda teid kõiki, kes te
Vabaühenduste Fondi vahenditest oma
organisatsiooni
projektidele
toetuse
saite, VÜF-i lõpuüritusele reedel, 29.
aprillil kella 11.00-16.00 Tallinna lähistele
Viimsisse. Istutame
koos
metsa
ja
muljetame viie aastaga saavutatust Cätlin
Jaago loomingu saatel. Kummik jalga ja
veel viimane hetk registreerimiseks, tutvu
kutsega siin.
NB! Kontor on meil sellel päeval suletud.

Ära maga maha!
President Toomas Hendrik Ilvese kõne
kodanikuühiskonnast on täies pikkuses
kättesaadav siit. Head kaasamõtlemist!

endiselt

vastu

Huvitab!
Seekordses Huvitajas 29.04 kell 10
uuritakse, mis on Arengukoostöö
Ümarlaud ning selle eesmärgid.
Stuudios on Arengukoostöö Ümarlaua
juhataja
Piret
Hirv
ning
poliitikaekspert
Evelin
Andrespok.
Saate teises osas võetakse aga luubi
alla 28. mail toimuv Maailmapäev,
mida korraldatakse Eestis juba 7.
aastat.
Ajaveeb
Meie mõtted siin:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
Kevade saabudes säutsume
tihedamini:
twitter.com/avatudeestifond

järjest

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.

