Uudiskiri 17/2010

Avatud Eesti Fond
Ukraina pusle
Tormiliselt arenev Ukraina ja Venemaa
kuramaaž pani pühapäeval ukrainlased
üle Euroopa protestima. Kas Ukraina
iseseisvus on maha müüdud? Mis
toimub Janukovõtši Ukrainas? Kõigile
neile küsimustele vastab 31. mail kell
13.00-15.00 Nordic Hotel Forumis
tunnustatud Ukraina ajakirjanik Vitali
Portnikov. Tulge ja osalege! Lisainfo
AEFi kodulehelt.
Kriisiprogramm toetab Toidupanka
AEFi kriisiprogramm toetab 750 000
krooniga Eesti Toidupanka, kes pakub
selle eest alla toimetulekupiiri elavatele
üksikisikutele ja peredele toiduabi.
Samuti aitab Toidupank samalaadset
tegevust alustada teistel ühingutel üle
Eesti. Lisainfo: www.toidupank.eu
AEF toetab võitlust korruptsiooniga
Ühing Korruptsioonivaba Eesti ja Avatud
Eesti Fond (AEF) allkirjastasid arendusja tegevustoetuse lepingu. AEFi toel
soovib ühing tugevdada riigiasutuste
koostööd ja kaasata kodanikuühendusi
võitlusesse korruptsiooni vastu. Samuti
on plaanis välja töötada parimate
praktikate näited nii era-, avaliku- kui
ka
3.
sektori
korruptsiooniriskide
vähendamiseks. www.transparency.ee
Ajakirjanikud võrgustuvad
Just neil päevil on AEFi saalis pead
kokku pannud julgeolekust kirjutavad
ajakirjanikud Kesk- ja Ida-Euroopast.
Kohtumisel pannakse alus ajakirjanike
võrgustikule, mis otsib ka edaspidi koos
lahendusi kaitseteemade tasakaalukaks
käsitlemiseks meedias.

Uudiseid sõpradelt
Loomemajanduse konverents
MTÜ Arhipelaag korraldab 27.-28.mail
Kärdlas Läänemere päevade raames
loomemajanduse
konverentsi,
mida
toetab Vabaühenduste Fond. Räägitakse

Open Society Institute (OSI)
Uudiseid Sorosi võrgustikult
OSCE eesistuja rikub inimõigusi
Samal ajal kui OSCE praegune
eesistuja Kasahstan meelitab riigipäid
Astanasse
tippkohtumisele,
istub
vanglas Kasahstani juhtiv inimõiguste
kaitsja Jevgeni Zhovits, kelle õigusi riik
on protsessi vältel pidevalt rikkunud.
Loe edasi OSI blogist.
Nihutades müüre...
Moving Walls on traditsiooniline OSI
dokumentaalfotode näitustesari, mis
koondab igal aastal kokku kümneid
haaravaid-õõvastavaid
pilte
kogu
maailmast. Seekordne virtuaalnäitus
keskendub valitsejate ja valitsetavate
suhetele ja võimu kuritarvitamisele.
Vaata põnevat näitust OSI veebilehelt.

Meediakomm
Hea eestlane ei müü
Oma viimases meediakommentaaris
kirjutab
Ivan
Makarov
Estonias
toimunud
kontserdist,
kus
eesti
koolilapsed
laulsid
vene
keeles
romansse. „Raske on leida midagi
sellist, mis tekitaks vene inimestes
veel rohkem sümpaatiat eestlaste
vastu… Ju siis sellepärast pole ükski
vene
väljaanne
kirjutanud
antud
kultuurisündmusest sõnakestki,“ ütleb
Ivan. Loe edasi Ivani blogist

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Kriisiprogramm
Järgmine taotlustähtaeg 15. juuni!

***

loomemajandusest
väikestes
kondades ja uuritakse teiste
kogemusi. Loe lisainfot.

koguriikide

Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Eeter:
AEFi vestlusminutid igal kolmapäeval
kl 10 Kuku raadios. Sel nädalal juttu
Ukrainast ja AEFi järgmise nädala
külalisest Vitali Portnikovist.

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 Institute’i infokirjaga saab liituda siin.
Kui teie meiliprogrammile meie kaunis kujundus ei meeldi, lugege PDF-versiooni SIIT.

