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AEFi uudiseid

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult

„Ära karda olla julge!“
Sellist nime kandev üritus toimub 20. mail
Noortefondi
projekti
„Inimene
pole
karjaloom“
raames
Sondas.
Seekord
räägitaksegi hirmudest. Kohale tulevad ja
diskuteerivad
sellel
teemal
erineva
taustadega julged ja aktiivsed inimesed.
Esinejad
on
Indrek
Strauch Sondast,
aktiivse vabatahtlikuna tegutsev Piret
Konsap Haapsalust ning üks aktiivne noor
õpilane. Lõpus toimub ka Fear Factory, kus
kõigil osalejatel on võimalus oma julgus
proovile panna. Tutvuge täpsemalt nii
konkreetse üritusega kui ka projekti
kodulehega.

Mis saab naistest pärast vanglat?
Vaadake videointervjuud 2006. aasta
Soros Justice Fellow tiitliga pärjatud
Susan Burtoniga, kes on vanglast
vabanenud naistele mõeldud suure
organisatsiooni eestvedajaks. Tutvu A
New
Way
of
Life
Re-entry
koduleheküljega
ja
vaata
videosalvestusi CBS-i talk-show’st siit.

Permakultuur kinnitab Sännas kanda
21. mail algusega kell 11.00 toimub Sänna
Kultuurimõisas permakultuuri õpituba. Sel
korral on plaanis kanaaia ja „kanatraktori“
ehitamine. Mida see kummaline kultuur
nimega permakultuur endast kujutab,
saate aimu ka Kadri Valneri samateemalist
raadiointervjuud projekti eestvedaja Ieva
Dubanevicaga kuulates. Rohkem infot ka
www.kultuurimois.kultuuritehas.ee
Intervjuud kuula siit, algus 07:49.
Vene ühenduste mentorlusprogramm
14.-15. mail algas Tallinnas pihta KÜSKi ja
Avatud
Eesti
Fondi
toetatud
vene
ühenduste
mentorlusprogramm,
mis
esmakordselt tõi kokku vene ühenduste
aktivistid
kogenumate
eestikeelsete
ühingute tegijatega. Koostöö keskendub
venekeelsete MTÜde arenguvajadustele.
Mentor aitab seada eesmärke ning leida ja
ellu viia vähemalt kaks sobivat lahendust
probleemsete küsimuste ja kitsaskohtade
lahendamiseks. 13 paari koostöö kestab
kuni veebruarini 2012.
Euroopa Liidu Kodanikualgatusest
Kodanikualgatus on uus aprillis 2012
rakenduv Euroopa Liidu meede, mille abil
on ühel miljonil Euroopa Liidu kodanikul
õigus Euroopa Komisjonile esitada uusi ELi
seadusettepanekuid.
Loe
siit,
mida
arvavad sellest AEFi juhataja Mall Hellam
ning e-Riigi Akadeemia e-demokraatia

Sihttapmise dilemmad
Osama bin Ladeni surm on tõstatanud
suure hulga küsimusi. Selles artiklis
võetakse lühidalt kokku USA senine
kogemus – näiteks 1976. aastal
kuulutas
USA
sihttapmise
ebaseaduslikuks ning kritiseeris oma
positsioonilt teisi riike. Siiski on nii
Bush kui (nüüd) ka Obama teatud
tingimustel sihttapmist õigustanud.
Järjekordsed valimised Kongos
Euroopa Liit peaks tugevalt toetama
demokraatlike valimiste läbiviimist
Kongos,
uus
president
valitakse
tänavu novembris. Parim viis hea
valimistava järgimiseks on saata
kohapeale
piisavalt
hulgal
valimisvaatlejaid. Nii saab Euroopa Liit
areneva
riigi
kodanikuühiskonna
kujunemisele
kaasa
aidata.
Blogipostitust saad lugeda siit.

Euroopa ja maailm
Moraalne anesteesia
Lugege ECFRi leheküljelt, mis toimus
valesti Osama bin Ladeni tabamise
järgses
kommunikatsioonis
ning
milliseid moraalseid tagajärgi on
sündmuste praegune käik kaasa
toonud.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!

programmi juht Liia Hänni.

Vabaühenduste Fond teatab
Kaasav juhtimine
Vabaühenduste Fondi toel käimalükatud
veebikeskkond kaasavast juhtimisest on
läbinud
kevadise
uuenduskuuri
ning
rikastunud
erinevate
näidete
ja
kogemuslugude näol. Juba augustis leiab
MTÜ Ruumiloojad eestvedamisel aset 3päevane intensiivne kaasava juhtimise
koolitus (24.-26. august), kus otsime
vastuseid järgmistele küsimustele: kuidas
inspireerida inimesi tegutsema, võtma
vastutust
ja
leidma
uuenduslikke
lahendusi? Kuidas leida üles vajalikud
ressursid,
et
käima
lükata
olulisi
protsesse? Millised meetodid toetavad
inimeste kaasamist? Loe kõigest täpsemalt
www.kaasamine.ee!

Ära maga maha!
„Diplomaatia“ erinumber
Tänaseks juba möödunud Lennart Meri
konverentsi
puhul
andis
ajakiri
„Diplomaatia“ välja ingliskeelse erinumbri,
mis on kõigile lugemiseks kättesaadav siit.
Artikleid
president
Toomas
Hendrik
Ilveselt, Edward Lucaselt, Jüri Luigelt,
David Kramerilt, Ivan Krastevilt, Lauri
Mälksoolt
ja
teistelt
poliitika
tippasjatundjatelt.
Sallivuse päev
17. mai on ülemaailmne homofoobia ja
transfoobia vastane päev. Üle maailma
tähistavad erinevad LGBT-organisatsioonid
päeva
aktsioonidega
alates
vikerkaarejooksudest
ja
lõpetades
vaikivate
demonstratsioonidega.
Ka
Tallinnas toimub täna üks väike armas
flashmob. Millal, kus ja kuidas saad oma
toetust avaldada ja sallivust loomingulisel
moel üles näidata, loe siit.
Kalamaja päevad
Loodetavasti
tuleb
nädalavahetus
päikseline, sest päikest täis Kalamajas
jagub tegevust nii suurtele kui väikestele,
kohalikele kui asumi sõpradele. Tutvu
täpsema programmiga ja tule Kalamajja!
Maailmafilmide sarja algus
Kreeka
saatkond
ja
Arengukoostöö

Kriisiprogramm
Infoks
Teavitame teid AEFi kriisiprogrammi
väikeprojektide (taotlused suuruses
kuni taotlused suuruses kuni 18 865
eurot ehk 295 000 kr ) uutest
tähtaegadest niipea kui võimalik!
Enam kui 18 865 euro suurusi
taotlusi
võetakse
endiselt
vastu
jooksvalt.
***
Eeter:
AEF minutid igal kolmapäeval kell
10 Kuku raadios.
Avatud Eesti Fondi lõimumisprojektide
koordinaator Jelena Katsuba räägib
parajasti käimasolevatest projektidest.
Vestleme ka Briti Nõukogust Kadri
Talvojaga, kes koordineerib AEF-i
ühisprojekti, mis aitab luua sidemeid
eesti ja vene koolide õpetajate vahel.
Huvitab!
Sel nädalal tuleb Huvitaja Maailma
kodanike rubriigis juttu eestlastest,
kes ehitavad Etioopias koolimaja.
Uuritakse, mis viis neid nii kaugele ja
mis innustab neid teiste kannatusi
leevendama. Tutvust tehakse ka
Sänna kultuurimõisaga.
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.

Ümarlaud kutsuvad 18. mail kl 16:00
maailmafilmile
kinos
Artis.
Linastub
Anneta Papathanasiou dokumentaalfilm
"Qadir - noore afgaani teekond" ("QADIR an Afghan Ulysses", Kreeka 2008) noorest
põgenikust, kes pärast võõrsil viibimist
kodumaale tagasi pöördub. Sissepääs
vaba, võta sõber ka kaasa!
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.

