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AEFi uudiseid
Rahvakogu alustas tööd
Novembri lõpus rahva terava pilgu all
peetud presidendi Jääkeldri koosolek on
jõudnud esimese tulemuseni: sel nädalal
avanes portaal
Rahvakogu.ee. Kuni
jaanuari lõpuni on igal eestimaalasel
õigus teha ettepanekuid viiel teemal,
mis aitaks täiustada valimisseadusi,
erakonnaseadust ning lahendada teisi
demokraatia tulevikuga seotud küsimusi.
Paneme pead üheskoos tööle!
Kommunismikuriteod ja inimõigused
Mullu sügisel toimus Bukarestis Ida-Ida
programmi toel Euroopa mäluasutuste
kohtumine, mille keskne teema oli
kommunismikuritegude käsitlemine
inimõigustealase
hariduse
kontekstis
endistes Nõukogude Liidu ja idabloki
riikides. SA Unitas tegevjuht Uve Poom
pani tähele, et kommunismikuritegudest
rääkimisel inimõigustest ei räägita. Oma
tähelepanekud pani ta AEFi blogisse kirja.

Lühidalt ja löövalt
Palju õnne, Õppe ja arengukeskus ME!
AEFi ja MISA kunagisest vene õpetajate
mentorlusprojektist välja kasvanud ja fondi
toel kasvanud MTÜ Õppe- ja arengukeskus
ME pälvis hiljuti 2012. aasta Harjumaa
kodanikeühenduse auhinna. Ühendus jäi
mullu silma viljaka tegevusega sotsiaal-,
noorsootöö- ja eesti keele õppe toetamise
valdkonnas. Palju õnne meiegi poolt!
Tarkade otsuste fond jagab raha
Riigikantselei tarkade otsuste fond ootab
kuni veebruari alguseni taotlusi poliitika
kujundamiseks
vajalike
valdkondlike
uuringute rahastamiseks. Raha saavad
taotleda MTÜde katusorganisatsioonid. Lisa
loe SIIT.
Osale avatud valitsemise webinaril!
Eelmisel aastal alanud avatud valitsemise

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Soros Venemaa ja Euroopa kriisidest
Aastalõpuintervjuus Moskva Uue Majanduse
Kooli rektorile, professor Sergei Gurjevile
tunnistab George Soros, et hoiab 2013.
aastal silma peal võrdselt nii Venemaal kui
ka Euroopa Liidul. Esimene neist sipleb
demokraatia- teine aga finantskriisis. Soros
täheldab murelikult, et mõlemad kriisid on
andnud hoobi avatud ühiskonna arengule.

Euroopa ja maailm
FutureLab analüüsib elu Venemaal
FutureLabi
ehk
Noorte
Eurooplaste
Nõukoja töös osalev Ivan Lavrentjev
annab uue aasta valguses nõukoja blogis
avaldatud artiklis ülevaate, milline on
demokraatia olukord Venemaal, mida
olulist tasub läinud aastast kindlasti
meelde jätta ning kuidas saaks euroliit
näitleja Gerard Depardieu’ uue kodumaa
demokratiseerimisele kaasa aidata.
Prantsuse minister piiraks Twitterit
Pärast seda, kui teema #SiMonFilsEstGay
(„Kui mu poeg on gei“) oli mitu päeva
Prantsusmaa Twitteris trenditeema, teatas
naiste õiguste minister Najat BelkacemVallaud,
et
Twitter
peaks
hakkama
vihakõnet tsenseerima. Minister rõhutas
Le Monde’i artiklis, et selline vihakõne on
Prantsusmaal keelatud. Homofoobia pole
aga sugugi üksikjuhtum, sest Prantsusmaa
Twitteris on levinud ka antisemitism ja
rassism. Loe kokkuvõttet Delfist.
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.

AEFi toetusprogrammid

veebiseminarid ehk webinarid jätkuvad
tänavugi. Teisipäeval, 22. jaanuaril kella
17–18 toimuv seminar käsitleb edukate
konsultatsioonide läbiviimise tehnikaid.
Eesti kogemusi jagab EMSLi juhataja Urmo
Kübar. Registreeru webinarile ning logi
sisse 5 minutit enne algust SIIN. Kõik
huvilised on oodatud osalema! Loe ka
avatud valitsemisest lähemalt ning jäta
veebilehele oma kommentaar.
KÜSK uuest aastast uues kohas
Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)
alustas aastat uuenduskuuri läbinuna.
Lisaks uutele töötajatele asub KÜSK
uuest aastast uutes ruumides – edaspidi
leiab nad aadressil Toompuiestee 33a
(II korrus). Kõigil küllatulijail palutakse
kindlasti ette helistada, sest kohale
juhatavad sildid pole veel päris paigas.
Külla tasub neile aga kindlasti minna, sest
KÜSKil on hetkel avatud mitu põnevat
taotlusvooru.

Noortefond
Vabaühenduste Fond
Uued uudised juba veebruaris!
***
Eeter:
AEFi minutid on Kuku raadios kolmapäeva
hommikuti pärast kella 10 uudiseid.
Järelkuulata saab AEFi kodulehelt. Sel
nädalal heidame AEFi juhataja Mall
Hellamiga pilgu möödunud aastasse ning
vaatame küsivalt otsa ka uuele aastale.
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.

