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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Vabariigil valvurid
Täna õhtul ristatakse ETV ekraanil
Vabariigi kodanikud ja AEFi, ERRi ja
Praxise ühislooming Valitsemise valvurid.
Hooaja viimases saates tulevad jutuks
viimasel nädalal ühiskonda raputanud
sündmused
ning
vaadatakse
tagasi
viimasele aastale ja kolmele kuule, mil
valitsev koalitsioon on (või ei ole) oma
antud lubadusi ellu viinud. Stuudios
Annika Uudelepp Praxisest, Ott Pärna,
Jaanus Tehver, Raivo Vetik. Eellektüüriks
loe täna ilmunud kokkuvõtet.

Soros.org uueneb
Kõik OSFi kodulehefännid – leht võib olla
ajutiselt maas! Seda siiski heal eesmärgil nimelt on parajasti loomisel uus ja
interaktiivsem kodukas, nii et kuuldused
www.soros.org
surmast on tugevalt
liialdatud.
Blogi-sissekanded
on
siiski
kõigile kättesaadavad siit.

Venekeelsete noorte võimalused
Ümber on saamas Eesti Väitlusseltsi ja
MTÜ VitaTiim ühisprojekt Venekeelsete
noorte võimalused Eestis. 80 õpilast
erinevatest
Ida-Virumaa
koolidest
külastasid aasta jooksul noori ja edukaid
vene emakeelega spetsialiste erinevatest
valdkondadest,
esitasid
küsimusi,
osalesid aruteludes ning õppisid selgeks
väitluskunsti põhitõed. Osalejaid tõid
välja, et projekti käigus avastati uusi
võimalusi ja valdkondi, mille kohta senini
polnud piisavalt infot. Lisaks märgiti
olulisena võimalust küsida edukate noorte
inimeste käest, kuidas nad ise oma elu ja
karjääri Eestis hindavad. Pressiteadet loe
siit.
Silvergate’i lainetuses
Vabakonna esindajad – AEFi juhataja Mall
Hellam, EMSLi juhataja Urmo Kübar ja
Asso Prii ühingust Korruptsioonivaba Eesti
– käisid eile Vikerraadio Reporteritunnis
arutlemas Silver Meikari rahaskandaalist
lahvatanud
ühiskondliku
arutelu
ja
erakondade reaktsioonide tagajärgedest.
Saate kuulamiseks vajuta siia. Eile osalesid
vabakonna
esindajad
ka
Riigikogus
põhiseaduskomisjoni
koosolekul,
kus
räägiti kurikuulsast DASA/MSA juhtumist.
Otsusest – mille puhul on kinnitatud, et
teema lükatakse edasi sügisesse - lubati
ametlikult teada anda veel täna, püsige

Itaalia kui värav Euroopasse
2009.
aasta
maikuus
teatas
Itaalia
siseminister Roberto Maroni uhkusenoodiga
hääles, et „kõik põgenikupaadid saadetakse
merelt
tagasi
Liibüasse“.
Enamus
paadipõgenikke on sealjuures pärit hoopis
Eritreast, Somaaliast, Sudaanist, Etioopiat.
Dokumentaalfilm „Closed Sea“ räägibki
nendest immigrantidest, kes Itaalia poolt
juba merelt pääsu otsides on tagasi
lükatud. Postituse ja treileri leiab siit. Ning
veel üks samast ooperist filmisoovitus.

Euroopa ja maailm
Eurovisioon sai läbi
...Aserbaidžaan aga mitte. Euroopa Liidu
suhted Aserbaidžaaniga juhinduvad aga
peaaegu ainult kitsast energiavaldkonnast.
Muuhulgas
saab
teada,
et
aserite
majandusmudel ei ole kestlik, kuna ei
arvesta naftavarude ammendumisega ning
olukord inimõiguste vallas on halvenemas.
ECFRi analüüsi Euroliidu ja Aserbaidžaani kui
naftariigi suhetest leiab 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!

lainel!

Ida-ida piiriülene programm
Taotle jooksvalt!

Balti LGBT uhkus
30. maist kuni 2. juunini Riias toimuva
Baltic
Pride'i
eesmärk
on
pöörata
tähelepanu seksuaal- ja soovähemuste
olukorrale Balti riikides ning püüelda
ühiskonna poole, kus väärtustatakse kõiki
inimesi sõltumata nende seksuaalsusest
ja sooidentiteedist. Eestist sõidab EGNi ja
AEFi toetatud OMA Keskuse eestvedamisel tänavu Riiga ligi 30 inimest.
2011. aastal toimus Baltic Pride Eestis,
järgmine Baltic Pride toimub Eestis 2014.
aastal.

Maikuu, lehekuu
Loe ja näe
EMSLis
venekeelsete
ühendustega
tegelev
Ivan
Lavrentjev
kirjutas
venekeelsesse Postimehesse arvamusartikli integratsioonist ja vabakonnast.
Eelreklaamina võib öelda, et ära märgitud
sai ka AEF. Loe juba neljapäevasest
lehest! Samuti leiab tavapäraselt head
lugemist Memokraadi blogist.

***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt. 2. mail toimub Tallinnas
Vabaduse Platsil Eesti arengkoostöö aasta
tippsündmus
Maailmapäev.
Maailmaharidusest teeme juttu Arengukoostöö
Ümarlaua juhi Piret Hirvega.
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.

