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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

VÜFi üleskutse ühendustele!
Ettevalmistused EMP toetuste Vabaühenduste Fondi avamiseks on käimas
täie hooga, senisest enam soovitakse
toetada Eesti ja doonorriikide ühenduste
koostööd. Miks
ja
kas
see
Sinu
vabaühendusse
puutub,
loe
sellest
üleskutsest!

Kahe viimase aasta saavutused kirjas
Ilmunud on trükis OSFi tegemistesttoimetamistest 2010. ja 2011. aastal,
raamat on vabalt kättesaadav ka veebis.
Võetakse kokku OSFi viie võtmevaldkonna
projektid – õiguste ja õigluse, tervise,
meedia
ja
info,
valitsemise
ja
aruandekohusluse ning noorte ja hariduse
vallas. Eesti ning Läti leidsid äramärkimist
vähemuste õiguste eest seisjana.

Välisminister Paet AVPst
Sügisest on AEFis koos käinud Avatud
Valitsemise Partnerluse Ümarlaud ning
aprilli keskpaigast on Eesti AVPga ka
ametlikult liitunud. 24. mail kell 15-16
toimub Euroopa Liidu majas (Rävala pst
4) Urmas Paeti avalik loeng teemal
“Avatud valitsemise deklaratsioon ja
kodanikuühiskond”. Kõik huvilised on
oodatud kuulama! AVP deklaratsiooni loe
siit, Eesti võetud kohustustega tutvu siin
ja siin.
Ariadnel uus lõng
Ilmunud on uus number nais- ja
meesuuringute ajakirja „Ariandne lõng“,
mis
seekord
keskendub
soolisele
ebavõrdsusele
ning
Eesti
ja
rahvusvahelise
olukorra
võrdlusele.
Rosinaks tordil on Andra Siibaki arvustus
AEFi toel ilmunud Eesti esimesele
soouuringute õpikule. Esialgu paraku
kättesaadav vaid paberil.
Palju õnne juubeliks, JA!
Pisut hilinenud õnnesoovid AEFilt kui
pikaaegselt toetajalt Junior Achievementile 20 tegutsemisaasta täitumise
puhul, mis tähistab ka kahe kümnendi
Eesti ettevõtlusõppe sünnipäeva. Kes
tähtsa päeva puhul pärjatud said, loe siit.
Lõimumise võluvits leitud
AEFi noorteprojektidega tegelev Maarja
Toots käis „Teeme koos!“ lõpuseminaril ja
leidis lisaks sisukale päevale pikalt taga
otsitud
lõimumise
võluvitsa.
Tema
muljeid loe AEFi blogist.

Ukraina dilemmad
Julia Tõmošenko vangistuses hoidmine on
poliitiline akt, millel on oluline mõju Ukraina
õigussüsteemile ja riigi kui õigusriigi
kuvandile. Samal ajal kannatavad poliitilise
tagakiusamise all ka päris tavalised Ukraina
kodanikud – ajakirjanikud, inimõiguslased,
ametiühingute juhid. Välismaailm ei tohiks
unustada, et Tõmošenko juhtum peegeldab
üldisi suundumusi riigis, kuigi Ukraina
püüab välismaailmale paista paremana ja
kõrgemal tasandil on poliitiline tagakiusamine vähenenud. Edasi loe siit.

Euroopa ja maailm
Pärast Merkozy’d
Kui Merkel ja Hollande on kokku leppinud
uues lahenduses, kuidas Euroopa majandus
kasvama panna, tuleb seada prioriteediks
eurotsooni sidususe taastamine. Kuidas seda
võiks teha, loe edasi 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.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülene programm

Maikuu, lehekuu

Taotle jooksvalt!

Erakonnad ja rahalaevad
Erakondade
rahastamise
paremaks
kontrollimiseks tuleks erakondade rahavajadust vähendada, seades näiteks
piirangud valimiskampaaniatele, ütleb
endine õiguskantsler ja värske Aasta
Eurooplane Allari Jõks. Otsapidi läheb jutt
ka MSA-dele. Loe ja vaata siit. Kes pole
veel
lugenud
tänast
ülestunnistuse
vormis uudispommi, siis nüüd on selleks
viimane aeg.

***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt. Teeme kokkuvõtte vene ja
eesti koolid ning vabaühendused kokku
toonud projektist „Teeme koos!“

Parem kui partei
MTÜ Eesti Interneti Kogukond (EIK) ei
kavatse parteid moodustada, sest leiab,
et MTÜ-na tegutsedes suudetakse palju
efektiivsemalt kõigi parteidega koostööd
teha ning sedasi internetikasutajate huve
kaitsta. Edasi loe artiklist.

Twitter:
twitter.com/avatudeestifond

Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com

Facebook
Kui sind ei ole SIIN, siis sind ei ole olemas.

Heaks kodanikuks õpiringide kaudu
KÜSK kuulutas välja avaliku pakkumise,
et pakkuda kodanikuharidust vähemaktiivsetele
ühiskonnagruppidele
õpiringide abil. Täpsem info ja tingimused
KÜSKi kodulehelt.

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.

