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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Mikrolaenud maanaistele
AEFi
kriisiprogrammist
laekus
üks
viimaseid suurtoetusi: Ettevõtlikud Naised
Eestimaal,
täpsemalt
ettevõtlikud
maanaised,
said
ettevõtluse
arendamiseks toetust 250 000 euro ehk ligi 4
miljoni krooni eest. 8 osalevat maakonda
on need, mis majanduskriis kõige enam
kannatada said ja kus ettevõtluse
turgutamist hädasti vaja. Projektil on
pikkust
20
kuud,
juunikuusse
on
plaanitud
infopäevad
erinevatesse
maakondadesse.
Täpsem
info
lähinädalatel!

Eurotralli varjus
Kahe
nädala
pärast
Bakuus
toimuv
Eurovisiooni
lauluvõistlus
on
pealt
kullakarvaline ja toimub üle 250 miljoni
dollari
maksnud
Kristallpalees,
mille
rajamisel astuti tanksaapaga üle seal
varem elanud kodanike õigustest, kes
sunniti oma kodudest lihtsalt lahkuma.
Aseri inimõiguste aktivistid on kutsunud ka
Eurovisioonil osalejaid üles lööma kaasa
Sing for Democracy nimelises aktsioonis.
Vanglates viibib erinevatel hinnangutel
umbes
70
poliitvangi,
kelle
kallal
kasutatakse ka piinamisvõtteid. Valitsus
aga kontrollib meediat ning süüdistab
aktiviste ning inimõiguste kaitseks sõna
võtnud riike – näiteks Saksamaad poriloopimises. Edasi loe olukorrast siit.

„Teeme koos!“ lõpetab
Laupäeval saab võetakse pidulikult kokku
Teeme Koos projekt. Osalejad nii eestikui ka venekeelsetest koolidest ning
kodanikuühendustest
võtavad
kokku
koostööalgatuste
tulemused,
jagavad
kogemusi ja õppetunde. AEF soovib
lõpetajatele palju õnne ja loodab, et
koostööseeme on pikaks ajaks mulda
istutatud!
Infoühiskonna konverents
Traditsiooniline infoühiskonna konverents
keskendub
sel
aastal
demokraatia
küsimustele, mh ka sellele, kuidas saaks
avalik
võim
paremini
uusi
kommunikatsioonikanaleid
kodanikega
suhtlemiseks
kasutada.
Paneeldiskussioonis osaleb vabaühenduste ja
AVP ümarlaua esindajana ka AEFi
juhataja Mall Hellam.
Samasoolised lapsevanemad
Mai alguses toimus OMA Keskuses
kohtumisõhtu
perekondadega,
kus
lapsevanemad on mitte erinevast, vaid
samast soost. Millest juttu tuli ja kuidas
vanemad-lapsed ise oma pereelu näevad,
loe edasi AEFi blogist.
Maikuu, lehekuu

Vähem raha, rohkem probleeme
Kas toetada ravimite ostmist või toetada
programme, mis suunavad inimesi ravile?
Raha on kõikjal vähe ja kärped tulevad
eeskätt
vabasektori
arvelt.
Kõige
sagedamini aga satuvad löögi alla need
programmid, mis on suunatud sotsiaalselt
kõige haavatavamatele gruppidele. Loe
edasi!

Euroopa ja maailm
Hollande ja poliitika taasloomine
ECFRi portaalis ilmunud artikkel väidab, et
värske Prantsuse president, sotsialistide
liider François Hollande on Euroopa Liitu
poliitika tagasi toonud – lubades mitte
poliitilisi muutusi kodumaal, vaid tuues
valimiskampaaniasse sisse nõudmised
Euroliidule. Edasi loe 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.

MSA on msndav
DASAdest on saanud MSAd ja laias
laastus on see ainus muutus, mida
Riigikogu
Põhiseaduskomisjon
vabaühenduste
paljudest
ettepanekutest
kuulda võttis. Riigikogu vastust saad
lugeda siit. Kuula ka EMSLi juhataja Urmo
Kübara intervjuud Kuku raadiole.
Inimõigused fookuses
18. mail Inimõiguste Instituudi korraldatud
ümarlaua mõte on kutsuda kokku erinevad
asjatundjad inimõiguste, ajaloo ja hariduse
valdkondades, et arutada inimõiguste
õpetamise-alast olukorda ja selle edendamise võimalusi Eestis. Samal päeval
toimub vähemuste-teemaline ümarlaud
OMA Keskuses.
Kalamaja päevad
Kevadine alternatiiv sügise alguse Uue
Maailma päevadele. Ja juba teist korda, nii
et alguse on saanud traditsioon! Mindagu
ja loetagu täpsemalt siit - saab nii
hoovikohvikuid,
kontserte,
laata
kui
titekärurallit.

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.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt.
Seekord
juttu
maanaiste
ettevõtlikkuse
edendamise
projektist
mikrolaenude abil.
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.

