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AEFi uudiseid

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult

Inimõiguste aruanne nüüd veebis
Reedel esitles Eesti Inimõiguste Keskus
aastaaruannet „Inimõigused Eestis 2010“.
Tänavu käsitleb aruanne Eesti arengut pea
kõigis Euroopa inimõiguste konventsioonis
sisalduvates õigustes. Kolmes keeles on
aruanne kättesaadav EIK koduleheküljelt
www.humanrights.ee Loe ka aruande ühe
koostaja, Inimõiguste Keskuse juhatuse
liikme Kari Käsperi blogipostitust, mis
võtab kokku olulisema 2010. aasta ning
inimõiguste vallas.

Heateod ei jää karistamata
Tšehhist ei ole korruptsiooni ja oma
ameti kuritarvitamist välja juuritud,
kuid
informante
peetakse
pealekaebajateks. Seetõttu on raske
uusi
juhtumeid
avastada
ning
vettpidavaid tõendeid saada, kuna
need, kes sellest teada annavad,
muutuvad ühiskonna silmis sageli ise
paariateks. Lugege ning vaadake
siitsamast ka videot.

Läbipaistvam Georgia
Sergei Metlev noorteühingust Avatud
Vabariik
ja
Asso
Prii
ühingust
Korruptsioonivaba Eesti võtavad kokku
oma värsked muljed Georgias toimunud
projektist,
mis
keskendus
kodanikuühiskonna
rollile
osalusdemokraatia
tugevdamisel
Idapartnerluse
riikides.
Lugege siit ja siit.
Igaühel Oma Festival
6.-11. juuni toimub Tallinnas OMA
Festival, mille eesmärk on toetada salliva
ja kaasava ühiskonna arengut ning tõsta
inimeste teadlikkust seksuaalvähemustega
seotud teemadel. Programm sisaldab
filmilinastusi,
näituseid,
töötubasid,
vestlusringe ja kontserte. Oma Maailma
Avardamise
Festival
lõppeb
tasuta
kultuuripäeva ja vabaõhukontserdiga 11.
juunil kell 15.00 Rotermanni kvartalis. Loe
lähemalt
festivali
kodulehelt
ja
Facebookist.
Fondidest võrdlevalt
European Foundations Centre (EFC) on
valmistanud
kokkuvõtliku
materjali
fondide
õiguskeskkonnast
erinevates
maades.
Eesti
osa
täiendas
kriisiprogrammi koordinaator Katrin Enno.
PDFi formaadis dokument on kõigile
huvilistele kättesaadav sellelt lingilt.

Vähem vange, turvalisem maailm?
See, et USA-s on maailma riikidest
kõige rohkem vange 100 000 elaniku
kohta, on üldtuntud fakt. Karmusega
paistab eeskätt silma California, aga
ka mitmed teised osariigid. Mis aga
suuremale
turvalisusele
ning
eksvangide parandamisele kaasa võiks
aidata, loe sellest postitusest.
Prantsusmaa näitab eeskuju
Prantsusmaal on etnilised vähemused
juba
ammu
protesteerinud
diskrimineerivate politseireidide ning
dokumentide kontrollimise vastu, mis
põhinevad „etnilisel profileerimisel.“
Nüüd
plaanitakse
viia
sisse
seadusemuudatus, et korravalvuritel
ei
oleks
võimalust
puhtalt
subjektiivsetel
hinnangutel
kedagi
kinni pidada või dokumente küsida –
juhul, kui pole toimunud midagi
otseselt
kahtlast.
Eestkostega
tegelevad prantsuse juristid, toetab
Open Society Justice Initiative. Aga
lugege parem ise siit.

Euroopa ja maailm
Põrgu pagulaskeskustes
BBC Moskva korrespondent Daniel
Sandford kirjutab, kuidas pagulasi
Venemaa Ochyori varjupaiga keskuses
taga
kiusatakse.
Probleeme
on
rassisimiga,
arstirohtudega
ning
konflikte esineb sageli ka keskuse
juhatajaga.

Ära maga maha!
Oodatakse muutusi
Tallinna Ülikoolis laupäeval, 28. mail 2011
kogunenud Eesti Noorteühenduste Liidu
(ENL) üldkoosolek võttis vastu pöördumise
haridusja
teadusministrile,
milles
taotletakse
muudatuste
sisseviimist
noorteühenduste rahastamise süsteemis,
poliitiliste noorteühenduste rahastamise
taastamist ning noorte osaluskogudele
riigieelarvelise toetusprogrammi loomist.
Pöördumise täisteksti leiad siit.
Ühtlasi on Avatud Eesti Fondil hea meel
teatada, et ENL tunnustas AEF-i tiitliga
"Kõige
noorem"
tänutäheks
AEFi
noortesõbralikkuse, Noortefondi loomise ja
ENL-ile heaks ja paindlikuks partneriks
olemise eest.
Võrdõiguslikkus läbi filmiläätse
Valminud on uus film “Tööl ja kodus ehk
sooline
võrdõiguslikkus
Eestis.”
Dokumentalistlikus
laadis
linateos
keskendub soostereotüüpide, palgalõhe
ning töö- ja pereelu ühitamise teemadele.
Edaspidi saavad filmi erinevate koolituste,
teabepäevade jms käigus kasutada soolise
võrdõiguslikkuse konsultandid ja kõik,
kelle tegevuse eesmärgiks on vähendada
soolisest
ebavõrdsusest
tulenevaid
probleeme Eesti ühiskonnas. Lisainfo ja
tellimine veebilehel www.sooline.ee, filmi
treilerit näeb ka siit.
EMSL-il uus nõukogu
EMSL
üldkoosolek
valis
reedel
uuteks nõukogu liikmeteks Krista Pedaku
(Kodukant),
Liia
Hänni
(e-Riigi
Akadeemia), Maarja Mändmaa (Eesti
Naabrivalve),
Margo
Loori
(Eesti
Väitlusselts), Sandra Lillemaa (Noored
Kooli) ja Tarmo Tüüri (Eestimaa Looduse
Fond). AEF juhataja Mall Hellam otsustas
uueks perioodiks mitte kandideerida.

Euroopa ja Hiina teljel
Euroopa ei ole oma Hiina-suunalisi
suhteid
piisavalt
kiirelt
ning
efektiivselt arendanud. Muidu ilmselt
Hiinas ei küsitaks, et kes on Euroopa
president? Oma huvisid on vaja
selgemini esindada. Mida ja kuidas
võiks teha, lugege sellest artiklist.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
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!
NB! Enam kui 18 865 euro suurusi
taotlusi võtame vastu jooksvalt kuni
1. augustini.
***
Eeter:
AEF minutid igal kolmapäeval kell
10 Kuku raadios.
Kunstnik ning filmitegija Dagmar Kase
räägib homofoobiast Eesti koolides
ning oma õppereisist Sloveeniasse.
Blogipostitust Dagmari Sloveenia-reisi
kohta loe siit.
Huvitab!
Möödunud reedel räägiti Vikerraadios
Huvitaja Maailma kodanike rubriigis
juttu
lõimumisteemadel.
Kuulake
tagantjärele,
mida
rääkis
AEF-i
lõimumisprojektide
koordinaator
Jelena Katsuba ning mida kujutab
endast Noortefondi projekt „Inimene
pole
karjaloom.“
Klapid
eest,
kõrvaklapid pähe ja kuula siit.
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.

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.

