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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Euroopa kodanikud, algatage!
27. aprillil korraldab e-Riigi Akadeemia
koostöös Euroopa Komisjoni esindusega
Eestis teabepäeva „Euroopa kodanikualgatus – kas uus lehekülg Euroopa
demokraatias?“. Arutelus osaleb ka AEFi
juhataja Mall Hellam. Tutvu päevakavaga
siin, registreerida saab siin.
Euroopa raadiote võrgustiku Euranet
kodulehelt saab järelkuulata Mall Hellami
paar nädala vanust intervjuud ECI kohta.
Edasi liigu siia.

Brüsseli kevad?
Euroopa Parlamendi raportöör inimõiguste
alal Richar Howitt kirjutab OSFi blogis, et
jää on Brüsselis hakanud liikuma ning
esmakordselt on lootust, et inimõigustele
pööratakse sama suurt tähelepanu kui
riikide traditsioonilistele tugevatele huvidele
kaubanduses ja välissuhetes. Luuakse ka
Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja
ametikoht, kelle ülesandeks on häälekalt
seista inimõiguste eest. Teiseks peab ELi
inimõiguste poliitika muutuma senisest
oluliselt läbipaistvamaks. Mis veel? Loe
edasi.

Valgevenelased fondis
AEFis toimub täna, teisipäeval 23.04
kokkusaamine
erinevate
Valgevene
vabakonna aktivistidega, kes viibivad
Eestis välisministeeriumi toetusel. Eestis
korraldab
e-Riigi
Akadeemia
neile
koolitust e-riigi teemal. AEF jätkab ka
2012.
aastal
Valgevene
tudengite
toetamist Eestis.
Koosmeelest põhjalikult
AEFi 16. Koosmeele preemia pälvinud
Tiina Kangro valiti ka eelmisel reedel
Kuku raadio Nädala tegijaks. Kuula Kärt
Anvelti intervjuud Tiina Kangroga siit.

Aprillis algaski mai
Alustab uus poliitikakool
Postimees on löönud käed Memokraadi
blogiga ja asunud papajannsenlikult
valgustama
poliitikas
pimedusega
lööduid. Esimeses osas, mis keskendub
sildistamisele,
löövad
kaasa
Daniel
Vaarik, Silver Meikar ja AEFi nõukogu
liige Raul Rebane. Hari end!
Kirglikult sooneutraalsusest
Kolmapäeval heitlevad Postimehe onlineväitluse
veergudel
Tartu
Ülikooli
teadlased ja Eesti Väitlusselts teemal
„Kas
lapsi
tuleb
kasvatada
sooneutraalselt?“ kui tahad täpsemalt teada,
loe
siit.
Loe
ka
Christian
Veske

Saatuslik foto
See blogipostitus jutustab loo 8-aastasest
Kosovo mustlaspoisist Mentor Mallutast, kes
enesele teadmata põhjustas kolm aastat
tagasi pressiskandaali Šveitsis, mil temast
tehtud foto – püstoliga käes – sattus
ajakirja Die Weltwoche kaanele. Foto
tekitas laialdase arutelu ja kuigi fotograaf
kinnitas, et tema sooviks oli tähelepanu
juhtida nende inimeste õnnetusele, oli efekt
pigem vastupidine ja kinnistas stereotüüpe
roma’dest kui kriminogeensest rahvakillust.
Millist elu aga elavad Mentor, tema
vanemad ja õed, lugege juba ise edasi.

Euroopa ja maailm
Prantsusmaa väärib paremat
Mõned päevad enne Prantsusmaa valimisi
ECFRi portaalis Prantsusmaa ja valimiste
teemal ilmunud artikkel, mis väidab, et
prantslastele
pole
antud
võimalust
poliitiliselt
ausaks,
analüütiliseks
ja
igakülgseks osaluseks.
Gulbenkiani preemia
Kuni 30. aprillini on võimalik esitada
kandidaate
250 000
euro
suurusele
Calouste
Gulbenkiani
preemiale.
Laureaadiks võib saada nii eraisik kui
vabaühendust. Loe edasi!

tasakaalukat artiklit.
Lõimumine vs separatism
Otsustajad
peavad
mõistma,
et
ühiskonna lõimumine on julgeolekupoliitika keskne osa ning meeldivam ja
odavam on investeerida lõimumisse, kui
pärast võidelda separatismiga, kirjutab
Jevgeni Krištafovitš, noorteühingu Avatud
Vabariik juhatuse esimees. Loe edasi.
LGBT teemad Eesti teadustöödes
Tartus toimuv seminar tutvustab LGBT
(lesbi, gei, bi- ja transseksuaalsete
inimeste)
kogukonda
puudutavaid
uuringuid Eestis. Saab kuulda, mis
teemasid on käsitletud ning mis vallas on
uurimused
pikisilmi
oodatud.
Loe
Facebookist.
Kodanikuühiskonna nädal
Läks lahti! Üle Eesti toimuvad KUUR¹²
inkubaatorid (28.-29.04), kuhu tulevad
kokku inimesed, kes tahavad midagi koos
paremaks teha. Loe edasi siit ja kuula ka
värsket intervjuud Vikrist.

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
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülene programm
Taotle jooksvalt!
***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Pronksiöö 5. aastapäeva eel
võtab
olukorra
lõimumisrindel
ja
vabaühenduste tegevuses kokku Ivan
Lavrentjev EMSList.
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.

