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Avatud Eesti Fondi teated
Avatud Eesti Fond peab pühi
AEF on homsest kuni nädala lõpuni
kollektiivselt kontorist väljas sõnajalaõit
otsimas. Oleme tagasi esmaspäeval,
28. juunil. Päikest kõigile!
Masuleevenduse must hobune
Kuidas
aitavad
kodanikuühendused
inimestel masuga toime tulla? Värskes
Heas
Kodanikus
pikk
lugu
AEFi
kriisiprogrammist
ja
selle
raames
toetatud algatustest. Lugeda saab
aadressil www.ngo.ee/heakodanik
VIDEO: Mis on avatud ühiskond?
Mis on avatud ühiskond ja kuidas teda
püüda? Vastuseid vaata VIDEOST!

Uudiseid sõpradelt
KÕK uuris suurobjektide rajamist
SA Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK)
äsja valminud analüüs näitab, et
suurobjektide rajamise süsteem Eestis
tuleb ümber kujundada, kuna kehtivad
õigusnormid
ei
taga
avalikkuse
kaasamist
ega
keskkonnamõjude
asjakohast
hindamist.
Analüüsi
valmimist toetas Vabaühenduste Fond.
Loe tulemusi siit.
Anni Akadeemia kutsub külla
Vabaühenduste Fondi toel toimuvad 25.27. juunini Anni Akadeemia hoovis
(Kungla 24, Tallinn) Hansapäevad.
Avatud on käsitöökoda ja välikohvik,
osta saab erivajadustega inimeste
tehtud käsitööd. Osavõtuga toetad
arengupuudega
noorte
tööhõivet.
Lisainfo www.anniakadeemia.ee
Valgamaa edendab noorsootööd
MTÜ Valgamaa Partnerluskogu korraldab
26.-27. juunil Kihnus noorsootöötajatele
ja noortejuhtidele koolituse Valgamaa
noorsootööst.
Üritus
toimub
Vabaühenduste Fondi toetatud projekti
„Valgamaa noortevõrgustiku loomine“
raames. Sama projekti lõpuseminar

Open Society Institute (OSI)
Uudiseid Sorosi võrgustikult
Kodanikualgatus Kõrgõzstanis
Kõrgõzstani kodanikuühendustel on
neil päevil käed tööd täis. Paljudel
200 000st põgenenud usbekist ei ole
toitu, vett ega peavarju. Hädas on ka
konfliktipiirkonda jäänud inimesed.
Kuidas Kõrgõzstani Sorosi fond ja
teised
kohalikud
vabaühendused
ohvreid aitavad, loe OSI ajaveebist.
Relvamüüjad kohtu all
Kuidas vähendada inimsusevastaseid
kuritegusid
vägivaldse
režiimiga
riikides? Relvamüüjate kohtu alla
andmine võib olla tõhus meetod, leiab
OSI teadur James Stewart. Veel enam,
sel võivad olla tõsised geopoliitilised
tagajärjed
ka
maailma
suurtele
relvatootjatele, nagu Hiina, Venemaa
ja USA. Loe ja kuula siit.

Mujalt maailmast
Sünnipäev Birma moodi
Möödunud
laupäeval,
19.
juunil
tähistas oma 65. sünnipäeva Birma
dissidentide liider Aung San Suu Kyi,
tehes seda juba 15. aastat järjest
koduarestis.
Inimõiguslased
üle
maailma nõudsid sel päeval Birma
sõjaväediktatuurilt Suu Kyi ja kõigi
poliitvangide vabastamist. Loe edasi.

Meediakomm
Kui ühest kajutist pommitatakse
omaenda laeva, kas siis kajut ise
jääb pinnale püsima?
Nii küsib Ivan Makarov oma eelmise
nädala meediakommentaaris. Loe siit.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Ida-ida piiriülese koostöö programm

toimub 30. juunil kell 10-13 Valga
kultuuri- ja huvialakeskuses, oodatud on
nii noortega tegelejad kui noored ise.

Kriisiprogramm
***
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Eeter: AEFi saade Kuku raadios
läks puhkusele. Tagasi sügisel.

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 Institute’i infokirjaga saab liituda siin.
PDF-versiooni lugege SIIT.

