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AEFi uudiseid

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult

Lastelaager Remnikul
AEF-i Kriisiprogramm eraldas Lastekaitse
Liidule 165 000 eurot, et 500 Narva ja
Ida-Virumaa vähekindlustatud perede last
saaksid veeta ligi kahenädalase suvelaagri
Peipsi ääres Remnikul. Lisaks sellele, et
lapsed saavad 4 korda päevas korralikult
süüa, tegeldakse ka nende sotsiaalsete ja
tervisprobleemidega, pakutakse aktiivset
tegevust,
arendatakse
loovust,
iseseisvust, uusi teadmisi ja oskusi
ühistegevuste kaudu. Möödunud aastal
toimus
AEF
Kriisiprogrammi
toel
samalaadne lastelaager Tallinna lastele.

Raskekahurvägi räägib
George Soros ning Open Society
Foundationsi president Aryer Neier
vestlevad
avatud
ühiskonnast;
põhjuseks raamatu „The Philantrophy
of George Soros: Building Open
Societies“ ilmumine. Kuula nende
nauditavat vestlust siit.

Ariadnel on jälle uus lõng
Kolmapäeval 8. juunil esitleb Eesti
Naisuurimus- ja Teabekeskus ehk ENUT
uut numbrit ajakirjast Ariadne Lõng. Tegu
on Eesti esimese ja ainukese nais- ja
meesuurimuse ajakirjaga, mis asutati
aastal 2000. Esitlus toimub Narva mnt.
25-410 kell 13.30. Ajakirja tutvustavad
Ajakirja tutvustavad Mare Ainsaar Tartu
Ülikoolist ja Kadri Aavik (ENUT, Tallinna
Ülikool); lugejana Voldemar Kolga (ENUT
juhatuse
liige,
Tallinna
Ülikool).
Ülevaatega
varasematest
ajakirja
numbritest saad tutvuda siin.
Identiteet ja isiksus sotsialismiajal
Sihtasutuse
Unitas
eestvedamisel
korraldatakse Tallinnas sel neljapäeval ja
reedel ajalookonverents, mis võtab luubi
alla isiksuse ja identiteedi kujundamise
sotsialismiajal.
Konverentsi
avatud
sessioon algab reedel kell 14.30 ning selle
peaesinejaks on Norman M. Naimark, kes
räägib oma uusimast raamatust „Stalin’s
Genocides“. Selle möödunud aasta sügisel
ilmunud
raamatu
tutvustusega
saad
tutvuda
siin.
Terve
programm
on
kättesaadav sellelt lingilt. Kui tahad end
registreerida avalikule sessioonile, juhata
end siia.
Dr. Anheieri retsept
Alliance Magazine’is kerib juba mõnda
aega
diskussioon
Euroopa
fondide
olukorra, koostöö ja rahvusvahelistumise

Põnevat lugemist
See raport väidab, et objektiivsuse
asemel muutub uurivas ajakirjanduses
aina olulisemaks läbipaistvus kui
eetiline baas. „Mapping Digital Media“
raporti koostamisel võrreldi omavahel
60 riiki ning jälgiti digitaliseerumise
mõju demokraatia arengule.
Terviseriskid eeluurimisvanglas
Vangidel on samuti inimõigused ning
seega ei tohiks eeluurimisvanglas
viibimine olla ohuks kinnipeetavate
tervisele. Üle maailma viibib igal
aastal eeluurimise all umbes 10
miljonit
inimest,
kelle
süü
on
tõendamata – ometi on neil kõrgem
risk haigestuda lahtisse tuberkuloosi,
HIV-viirusesse
ning
teistesse
nakkushaigustesse. On siiski võimalusi
selle
olukorra
parandamiseks.
Milliseid, lugege siit.

Euroopa ja maailm
Venemaa ja Euroopa Liit
9. juunil algab Venemaa ja EL-i
tippkohtumine. Sellest, mis teemad
võetakse lisaks vabakaubandusele ja
viisavabadusele luubi alla ning mis siis
lõpuks
loeb
–
kas
sõnastatud
põhimõtted või praktiline reaalpoliitika
– loe sellest pikast ja põhjalikust
sissekandest.
ECFRi podcast’id
...ja kui muudkui lugeda ei jaksa, siis
kuula: ECFR on üles riputanud terve
hulga podcaste, nii inglise, hispaana,

üle. Jutujärje tegi lahti prominentne
kodanikuühiskonna uurija Helmut Anheier
ise. Tema artiklit saad lugeda siit, värskes
juunikuu numbris ilmus ka AEF-i juhataja
Mall Hellami vastus Anheieri kriitikale.
Inimõiguste aruanne nüüd veebis
Kes veel ei tea, siis Eesti Inimõiguste
Keskusel
on
valminud
aastaaruanne
„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.

Ära maga maha!
Oma Festival kõigile meile
Esmaspäevast kuni laupäevani 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. Igati
sümpaatne, et oma toetust on avaldanud
ka erinevate riikide suursaadikud. Ja kui
veel lugeda jaksad, siis eilse Postimehe
vahel ilmus pikk ja põhjalik erileht.
Eestikeelne õpe vene koolides
Kuula, mida räägib eesti keele õpetamisest
Nooed kooli! projektiga mõned aastad
tagasi liitunud ja kooli õpetama jäänud
noor õpetaja Lasnamäe Pae gümnaasiumi
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Pavel
Alonov. Vikerraadio Reporteritundi saad
järelkuulata siit. Igatahes meie oma AEF-i
lõimumisprojektide koordinaator Jelena
Katsuba leidis, et väga südamlik ja
harvaesinevalt mõistlik jutt!
Otse Illuka varjupaigataotlejate elust
Lugege esmaspäevasest „Postimehest“
Anneli Ammase Ammase reportaaži IdaVirumaal asuva Illuka varjupaigataotlejate

saksa, prantsuse kui itaalia keeles.
Leiad nad kõik sellelt leheküljelt.
Taas uudiseid Big Society kohta
Heategevusega on nigelamalt kui
mullu. Annetusi on kogunenud vähem
kui möödunud aastal, organisatsioonid
on aga asunud aktiivsemalt liituma.
Mida see kõik täpsemalt tähendab, loe
sellest The Guardiani 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.
Loodetavasti ei tee suvi mõtteloiuks.
Aga tark ei torma - kui sul on IDEE,
siis loe kõigepealt läbi SEE.
***
Eeter:
AEF minutid igal kolmapäeval kell
10 Kuku raadios.
Anna Karolin sihtasutusest Unitas
räägib meile oma tegevusest ning
neljapäevast
reedeni
toimuvast
ajalookonverentsist, mille fookuses on
identiteedi ja isiksuse kujundamine
sotsialismiajal.
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

keskusest. Loo aluseks on võetud Balti
Uuringute Instituudi poolt hiljuti läbiviidud
uurimus
erivajadustega
varjupaigataotlejate (kelle alla kuuluvad
teiste seas ka lapsed, saatjata alaealised,
üksikvanemad jt.) vastuvõtutingimustest
Eestis. Loo kõrval ka väike nupuke sel
kevadel loodud MTÜ Eesti Pagulasabist,
kellelt loodame suuri tegusid! Lisainfo
saamiseks
võib
pöörduda
ingi@pagulasabi.ee

olemas.

Öko-Eesti sai kaante vahele
Tallinna Ülikoolis tutvustati möödunud
neljapäeval raamatut „Ökokogukonnad
retoorikas ja praktikas.“ Autorid lähenevad
fenomenile erinevatest perspektiividest,
mahukas
kogumik
annab
ülevaate
sotsiaalsest
liikumisest,
ideoloogiast,
lastekasvatusest
ning
haridusest,
uutest
soorollidest
jne.
Kogumiku
koostajaks on prf. Airi-Alina Allaste.
Saadaval raamatupoodides, tutvu ka
Marek Tamme arvustusega ja loe Marion
Pajumetsa käsitlust ökomehest!
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.

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.

