Uudiskiri 19/2013
AEFi uudiseid
Vabakonna rahastajad ühise laua taga
20. ja 21. mail võõrustab AEF, EMP
toetuste Vabaühenduste Fondi elluviija
Eestis oma kolleege Euroopast, et ühiselt
arutada, kuidas olla kodanikeühenduste
rahastamisel vastutav ja läbipaistev.
Sõltumata riigist on vabakonda toetavate
fondide ühine huvi, et toetusprogrammid
lähtuksid nii raha andjate soovidest kui
kasusaajate vajadustest ja avaldaksid
ühiskonnas nähtavat mõju. Kuid miks
lihtsad lahendused praktikas alati ei
tööta? Lähemalt AEFi kodulehelt.
Vabaühendused vastutavaks!
Teisipäeval, 21. mail korraldab AEF
seminari kõigile neile vabaühendustele,
kes
tahavad
oma
organisatsiooni
juhtimisel
veelgi
vastutavamad
ja
usaldusväärsemad olla. Väärt nõu jagab
rahvusvahelise mittetulundusõiguse
keskuse ekspert Nilda Bullain, kes on
päev varem toimuva konverentsi raames
Eesti käimas. Kel huvi, see uurib kohe
lähemalt ja paneb end hiljemalt 15. mail
kirja aadressil marleen@oef.org.ee.
Tulekul kogukondliku linna seminar
Kuidas aktiveerivad kogukondi teised
linnad? Kas mujal on elanikeühenduste ja
linnavõimu koostöö sama keeruline kui
meil? Kuidas ühe linnaosaseltsi tegevust
korraldada?
Neile küsimustele saab
vastused Linnaidee seminaril, kus saab
kuulda
naabruskondade
elavdamise
kogemusi Berliinist ja Helsingist. Seminar
toimub 22. mail kell 18 Õpetajate Maja
saalis. Loe lisa ja registreeri end! Vaata
ka kokkuvõtet hiljuti Tallinna bussijaamas
toimunud
liikuvusseminarist.
Algatust
rahastab EMP toetuste Vabaühenduste
Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.
Vene noored õpivad e-valitsemist
Koostöös Euroopa Algatuste Keskusega
tutvustab AEF sel nädalal Tallinnas
noortele venemaalastele e-valitsemise
lahendusi. Nädala jooksul ootavad ees
kohtumised Riigi Infosüsteemi Ameti,
ministeeriumide, Tallinna linnaametite,

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Kauaaegne fotoprojekt nüüd veebis
OSF avas lummava ja mõtlemapaneva
virtuaalgalerii, kuhu on kogutud enam
kui 170 fotograafi nägemused ja
jäädvustused inimõiguste rikkumistest ja
sotsiaalsest ebaõiglusest üle maailma.
Tegu on tänavu oma 15. sünnipäeva
tähistava dokfotoprojektiga „Moving
Walls“, mis vaatleb sõdadest laastatud
maid, rahvus- ja seksuaalvähemusi,
naisi, noori, immigrante ja väga paljusid
teisi teemasid.

Euroopa ja maailm
Otseülekanne: Oslo Freedom Forum
Sel nädalal kogunevad Norra pealinnas
juba viiendat korda toimuvale Oslo
Freedom Forumile sajad teisitimõtlejad,
visionäärid, ajakirjanikud, filantroobid
ja poliitikud, et arutleda, kuidas
võidelda autoritaarsete režiimidega ja
edendada avatud ja vabu ühiskondi.
Foorumit on võimalik jälgida ka veebis
– põnevaid ettekandeid üle maailma
kuuleb kuni kolmapäeva õhtuni välja.
Kui teil on kommentaare ja küsimusi,
siis on abiks Twitter #OsloFF ja e-kiri.
Veame Euroopa föderatsiooniks?
Eelmisel nädalal peetud Euroopa Liidu
sünnipäeval arutlesid Tallinnas liidu
tuleviku üle president Toomas Hendrik
Ilves ja vandeadvokaat Jüri Raidla, kes
olid ühel nõul, et föderaalsem Euroopa
oleks Eesti huvides. Veelgi enam, Jüri
Raidla meelest võiks Eesti võtta
föderatsiooni struktuuri arendamiseks
initsiatiivi, rõhutades, et aega on viis
aastat – kuni ajani, mil Eestist saab
euroliidu eesistujamaa. Eurokratt võttis
päeva kokku.
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

vabariigi valimiskomisjoni ja teistega, kel
rääkida kogemustest e-valitsemisel.

siia.

AEFi toetusprogrammid

Siit nurgast ja sealt nurgast

Noortefond

EMSLi nõukogul uus juht, Margo Loor
Vabaühenduste liidu EMSL nõukogu valis
esmaspäeval nõukogu esimeheks Margo
Loori. Seni nõukogu juhtinud pidanud
Maarja Mändmaa lahkub 31. mail toimuva
üldkoosoleku järel nõukogust seoses
suure töökoormusega põhitööl. Ühtlasi
annab EMSL teada, et vajab kohe mitut
uut pead nõukokku ja ootab liikmetelt
e-posti aadressile info@ngo.ee 17. maiks
kandidaadi elulookirjeldust ja soovituse
põhjendust. Täpsemalt siit!

Vabaühenduste Fond

Tähistame homofoobia vastast päeva
17. mai on rahvusvaheline homofoobia ja
transfoobia vastu võitlemise päev, tuntud
ka IDAHO päevana, kuna just siis, aastal
1990 eemaldas WHO homoseksuaalsuse
psüühikahäirete
nimekirjast.
Päeva
tähistatakse Tallinnas paneeldiskussiooni
ning näidendiga, Tartus aga korraldab
Eesti LGBT Ühing IDAHO jututoa. Tutvu
kavaga ning vaata, kuidas tähistavad
päeva teised maailma riigid.

***
Eeter:
AEFi
minutid
on
Kuku
raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt. E-Riigi Akadeemia homse
sünnipäevakonverentsi
eel
püüame
telefonitsi Euroopast kinni akadeemia
ühe asutaja, AEFi nõukogu esimehe
Linnar Viigi.
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.

