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AEFi uudiseid
Valmis uus inimõiguste aastaaruanne
Täna esitles Eesti Inimõiguste Keskus
järjekorras juba viiendat inimõiguste
aastaaruannet „Inimõigused Eestis 2012“.
Sarnaselt eelnevate aastatega käsitleb
aruanne Eesti viimase aasta arengut
peaaegu kõigis Euroopa inimõiguste
konventsiooniga tunnustatud õigustes. Nii
selle kui ka varasemate aruannetega
saab tutvuda keskuse kodulehel. Kuula
kolmapäeval, 1. mail kell 10 ka Kuku
raadiot, siis räägime uuringust pikemalt.
Ettevõtlikud naised teevad ilma
ETNA Mikrokrediidi värske uudiskiri räägib
ettevõtlikest naistest mitte üksnes Eestis,
vaid ka mujal. Saab teada, kuidas elavad
ettevõtlikud naised Rootsis, Poolas ja
isegi kauges Jakuutias. Ühtlasi leiab
toreda loo ettevõtlikust naisest Reena
Curpheyst, kes koos abikaasaga Oruveski
talus lambaid kasvatab. „Elus on oluline
järgida oma südamehäält ja teha tööd,
mida armastad,“ õpetab Reena.
Bussijaamas tuleb teemaõhtu
Linnaidee kutsub kõiki 8. mail Tallinna
bussijaamas
toimuvale
linnaliikuvuse
teemaõhtule „Tipptund“. Üritus on osa
Linnaidee algatuse seminarisarjast, mis
harutab lahti linnas elamise kunsti. Tutvu
teemaga ja pane end aga kirja – osavõtt
on tasuta! Linnaidee algatust rahastab
EMP
toetuste
Vabaühenduste
Fond
Avatud Eesti Fondi vahendusel, seminari
läbiviimist toetab kultuuriministeerium.
Küsi oma koostööprojektile stardiabi
EMP toetuste Vabaühenduste Fondi uus
taotlusvoor kuulutatakse välja tänavu
septembris. Ent ega seni tasu käed rüpes
istuda – neil, kes plaanivad koostööd
mõne Norra, Islandi või Liechtensteini
vabaühendusega, on võimalik taotleda
juba nüüd stardiabi, et oma projektiks
paremini valmistuda. Loe kindlasti lisa!
Starditoetuse taotlusi võetakse vastu kuni
27. maini.

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Eesti digimeedia pisteti laulu sisse
OSF esitles äsja järjekordset raportit,
mis uurib ühe riigi ja rahva liikumist
digimeediaajastusse. Seekord on selleks
Eesti. Rahvusvaheline suurprojekt ei
vaatle vaid riikide tehnilist valmisolekut,
vaid sedagi, kas ja kuidas muutub
digiajastuga suhtumine sõnavabadusse
ja mis mõju avaldab see demokraatiale.
Loe ka teiste riikide kohta avaldatud
raporteid ja võrdle, kuidas Eestil on
läinud.

Euroopa ja maailm
Seitse müüti Euroopast
Kas euro hävib, euroliit laguneb ja
Euroopa vajub unustuse hõlma? Või on
kuuldused meie maailmajao lõpust siiski
liialdatud? Ajakiri Foreign Policy reastas
seitse kõige euroskeptilisemat müüti ja
otsis neile vastuseid, ECFR vahendab
tõdesid, pooltõdesid ja valesid teistelegi
lugejatele. Detailirohke lugu analüüsib
ühtaegu nii Euroopat kui ka olukorda
USAs ja Aasias. Ühtlasi tasub lugeda ka
artiklit sellest, miks euroskeptitsism on
ühtäkki võidukäiku tegemas.
Revolutsioon algab Sinu filmiga!
12.
maini
kestab
noortekonkurss
„Revolutsioon algab Sinu filmiga!“,
millega kogutakse videoid inimõiguste
rikkumistest minevikus või tänapäeval,
kas siis oma perekonna või kaugemate
kogukondade näitel. Parimad tööd
jõuavad dokfilmi „World Memory Film“
ja ka Marianna Kaadi dokki „Põranda
all“, milles räägitakse kodanikujulgusest
okupeeritud Eestis. Lisainfo SIIT.
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.

Siit nurgast ja sealt nurgast

AEFi toetusprogrammid

Tulge talgule sa, tule talgule sa!
Järjekordne „Teeme ära!“ talgupäev on
ukse ees. Teisisõnu, kes laupäeval koju
kudema jääb, sel tuleb kehv suvi. Või ka
mitte – mis siin tühja ikka ähvardada.
Hoopis olulisem on see, et üheskoos
saame oma kodukandi korda, sekka uusi
sõpru ja hea tujugi kauba peale. Loe
lähemalt talgulehelt ja võta kampa!

Noortefond

Tunnusta sinagi häid inimesi
Heategevusfond Dharma ja Lastekaitse
Liit kuulutasid välja „Heategija“ konkursi,
millega tunnustatakse eraisikuid, kes
panustavad igapäevaselt laste heaolusse
– nii neid, kes teevad oma tööd erilise
innu ja südamega kui ka neid, kes teevad
häid tegusid oma vabast ajast muude
tegevuste kõrvalt. Lähemalt saab lugeda
konkursi kodulehelt. Kandidaate saab
esitada 6. maini.
Hooandja aitab nüüd ka vabakonda
Hooandja annab oma blogis teada, et
hakkab lisaks loomingulistele projektidele
võtma ka kodanikuühiskonna algatusi.
Sobivad need ettevõtmised, mis vajavad
ühekordset rahastust ning mille tulemus
on mõõdetav ja avalikkusega jagatav. Iga
projekt peaks kindlasti pakkuma midagi
ka toetajatele – olenevalt toetussumma
suurusest.

Vabaühenduste Fond
***
Eeter:
AEFi
minutid
on
Kuku
raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt. Aprilli viimasel päeval esitles
Eesti Inimõiguste Keskus järjekordset
inimõiguste aruannet „Inimõigused
Eestis 2012“. Räägime toimetajatega
uuringust lähemalt!
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 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.

