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Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult

Käes on suvekooliaeg
Ühing
Korruptsioonivaba
Eesti,
kelle
arengut ja ettevõtmisi järgneva aasta
jooksul Avatud Eesti Fond 48 477 euroga
toetada otsustas, kutsub kandideerima
Leedu suveülikooli.
Transparency
International
Leedu
korraldab
11.-15.
juulini
Vilniuses
tulevastele liidritele mainekate lektoritega
intensiivkursuse korruptsioonist ja selle
vastu võitlemisest ning ootab osalema
aktiivseid tudengeid Eestist. Täpsemalt loe
suveülikoolist,
mille
kandideerimise
tähtaeg kukub 15. mail, juba siit.

Guantánamo ei kao
The Open Society Initiative pöördub
Euroopa Inimõiguste Kohtu poole, et
hoida
ära
esimese
surmaotsuse
täideviimine
Guantánamo vangile,
mis on määratud Abd al-Rahim alNashirile, Saudi Araabia kodanikule.
Lugege intervjuud Amrit Singhiga siit.

Noortefond käib idas
Üheskoos noorteühinguga Avatud Vabariik
käib AEF 9. Ja 10. mail Ida-Virumaal ja
jagab Jõhvi ja Narva venekeelsete koolide
õpilasaktivistidele muu tarkuse hulgas ka
teadmist, kuidas Noortefondilt heade
ideede toetuseks toetust taotleda.
„Avatud ühiskond ja selle vaenlased“
Info heast raamatust ei vanane –
möödunud kuu lõpus ilmus trükist 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. Viimase Popperiteemalise AEF raadiosaate kuulamiseks
kliki siia.

Vabaühenduste Fond teatab
Hoia, mida armastad
12.
mail
toimub
Norra
ja
EMP
finantsmehhanismide keskkonnaprojektide
konverents „Vesi, õhk ja elurikkus – hoia,
mida armastad“. Mustpeade majas toimuv
konverents tähistab VÜFi esimese perioodi
lõppu ja annab ülevaate läbi viidud
keskkonnaprojektidest.
Rohkem infot ka www.norra.ee, kust saab
infot ka parasjagu käimasolevate Norra
nädalate kohta.

Võitlus vägivalla vastu
Võitlus naistevastase vägivalla vastu
Liibanonis liigub kriminaliseerimise
suunas.
Pärast
aastatepikkust
eestkostetööd suuresti tänu Kafanimelise
organisatsioonile,
ootab
koduvägivalda puudutav eelnõu oma
järjekorda parlamendis. Loe naiste
õiguste olukorrast Liibanonis ning
pikka aega kulgenud protsessist siit
intervjuust Zoja Rouhanaga, Kafa
juhiga.

Euroopa ja maailm
Bin Ladeni surm ja Hiina
Lugege ECFRi blogist, mida tähendab
Osama bin Ladeni surm Hiinale,
milliseks
võivad
kujuneda
kolmepoolsed suhted Hiina-EuroopaUSA vahel.
Big Society kriitika
Kas Big Society ehk brittide suur
kodanikuühiskonna arendamise kava
on
läbi
kukkumas?
Loe
hetkeolukorrast ja arengutest sellest
The Guardiani artiklist.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Läheneb tähtaeg
AEFi kriisiprogrammi väikeprojektide
(taotlused suuruses kuni
taotlused

Ära maga maha!
Räägime palgast
Sotsiaalministeerium korraldab 13. mail
rahvusvahelise
konverentsi
„Räägime
palgast!“. Mida see 30,9% endast kujutab
ja kuidas saavutada võrdset olukorda
palgaturul? Loe programmi ja tutvu
esinejatega siit. NB! Konverentsile eelneb
12. mail interaktiivne töötuba, mille viivad
läbi Rootsi ettevõtte Add Gender juhid
Pernilla Karlsson ja Jenny Claesson.
Aasta Eurooplane
Palju õnne tänavusele Aasta Eurooplasele
Aare Järvanile, keda Eesti Euroopa
Liikumine
otsustas
sellise
tiitliga
tunnustada seoses Eesti üleminekuga
eurorahale. Varasematel aastatel on tiitli
saanud Avatud Eesti Fondi juhataja Mall
Hellam (2010), Euroopa Kontrollijoja Eesti
esindaja
Kersti
Kaljulaid
(2009),
filmirežissöör Veiko Õunpuu (2008) jt.
Uuring HIV-positiivsete olukorrast
Eesti HIV-positiivsete võrgustik esitleb 13.
mail uuringut HIV-positiivsete inimeste
diskrimineerimisest ja stigmatiseerimisest.
Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS.
Esitlus toimub kell 11 aadressil Mardi 3.
Veelkord internetist ja vabadusest
Eesti
annab
teistele
riikidele
internetivabaduse osas silmad ette, leiab
Freedom House’i uuring. Lisaks uudistele
Eesti meedias loe siit ka uuringut ennast.
Uus Hea Kodanik
Värske
vabatahtlikkusele
keskenduv
number nüüd väljas! Saab lugeda netist
aadressil www.ngo.ee/heakodanik ja nüüd
peaks
olema
ka
pabereksemplarid
adressaatideni jõudnud.

suuruses kuni 18 865 eurot ehk
295 000 kr ) 2011. aasta I poolaasta
II taotlustähtaeg 2. mai on möödas.
Uutest tähtaegadest teavitame teid
niipea kui võimalik.
Enam kui 18 865 euro suurusi
taotlusi
võetakse
endiselt
vastu
jooksvalt.
***
Eeter:
AEF minutid igal kolmapäeval kell
10 Kuku raadios.
Räägime
AEF-i
Noorteprogrammi
koordinaatori
Maarja
Tootsiga
Noortefondi tegemistest, sellest mida
taotlemisel silmas pidada ja paarist
tulevasest
rahvusvahelisest
koostööprojektist.
Huvitab!
Sel nädalal Huvitaja Maailma kodanike
rubriik puhkab, kuid järgmised saated
on eetris kahel nädalal järjest, 20. ja
27. mail.
Ajaveeb
Meie mõtted siin:
avatudeestifond.wordpress.com
viimati vabatahtlikkusest
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.

