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AEFi uudiseid
Lastekaitsepäeval lastehaigla heaks
Laupäeval, 1. juunil hakkab Tallinna viies
kaubanduskeskuses noori rohkelt silma –
nad jagavad teavet Tallinna Lastehaigla
kohta ja koguvad annetusi. Algatuse idee
on veelgi laiem: et noored saaksid end
vabatahtlikuna proovile panna ja rääkida
ise kaasa ühiskonnaelu kitsaskohtades.
Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ning Kiili,
Saku ja Rae valla noortekeskuste ühist
ettevõtmist toetab AEFi Noortefond.
Noored harjutasid kätt linnavolinikena
Mai algul vedasid Tallinna noortevolikogu
ja TEN simulatsiooni, millel harjutati
linnavolinikuks olemist. Ühiselt valmistati
komisjonides ette resolutsioonid ja püüti
neid seejärel volikogu ees kaitsta. Kuidas
simulatsioon läks, seda näed siit. Ühtlasi
loe noorte koostatud resolutsioone – ehk
tasuks noori kuulata ja tõepoolest luua
linna uued trammiteed ja rattaparklad,
istutada igal aastal uusi puid ning kaasata
senisest enam erivajadusega inimesi.
Ettevõtmist toetas AEFi Noortefond.
Tule noorteprojektide koolitusele!
Juhendad ja julgustad noori projektide
kirjutamisel? Soovid seda tegema asuda,
aga veel ei oska? Tule projektinõustamise
ja hindamise arenguprogrammi – õpid
vaatama noorte ideid ja projektitaotlusi
rahastaja pilguga, andma konstruktiivset
tagasisidet ja olema taotlejale mentoriks.
AEFi Noortefondi uuele koolitusele saad
end kirja panna kuni 31. maini. Aktiivõpe
toimub 13. ja 14. juunil ning koolitavad
Kadri Ollino, Uku Visnapuu, Heidi Paabort
ja Maarja Toots.

Siit nurgast ja sealt nurgast
Maailmapäeval on kõik platsil. Sa ka?
Laupäeval, 1. juunil on terve ilm platsil –
Tallinnas Vabaduse väljakul toimub taas
Maailmapäev. Kontserdid. Mängud. Melu.
Samas tasuks välja uurida, kuidas saad
sina teha elu maailmas inimväärsemaks

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Maksudest hoidujad meedia haardes
OSFi toel tegutsev ülemaailmne uurivate
ajakirjanike konsortsium avaldas hiljuti
järjekordse ülevaate nendest isikutest ja
ettevõtetest, kes on suutnud edukalt
aastaid maksudest kõrvale hoida. Ilma
rahvusvahelise koostööta poleks meedia
suutnud läbi töötada ja võrrelda enam
kui 2,5 miljonit dokumenti, mis võtavad
tangide vahele sajad tuhanded offshorefirmad ühelt poolt ning üksikisikutest
petturid – riigijuhid, arstid, näitlejad ja
isegi Kreeka põllumehed – teiselt poolt.
Loe avastustest lähemalt.

Euroopa ja maailm
Kas euroskepsisest on väljapääsu?
ECFRi ekspertidel on valminud raport
euroskeptitsismist – „haigusest, mida
minevikus põdesid vaid britid“. Nüüd
on skepsis katkuna levinud. Uuringu
jahmatavam avastus ongi see, et usu
euroliitu näivad olevat kaotanud kõik:
nii doonor- kui ka saajariigid, euroala
liikmesriigid, võimalikud uustulnukad
kui ka ukse taha jäänud. Selgub, et ka
euroala suure neliku usaldus ühtsesse
Euroopasse on praegu madalam kui
näiteks Inglismaal kuue aasta eest. Mis
toimub ja mida tähendab „Euroopa uus
poliitgeograafia“? Tutvu tulemustega!
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
Vabaühenduste Fond

ja mida on maailmal sulle vastu pakkuda.
Maailmapäeva korraldab Arengukoostöö
Ümarlaud, toetavad välisministeerium ja
Euroopa Komisjon. Loe lähemalt!
Tulekul võrdse kohtlemise seminar
Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös
Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi
ja Viljandi Puuetega Inimeste Nõukojaga
korraldavad sel neljapäeval seminari, et
tutvustada ja arutada erinevate võrdset
kohtlemist
ja
sallivust
puudutavate
teemade üle. Viljandi Linnagaleriis toimuv
seminar on tasuta, huvilised saavad end
registreerida e-posti teel.
Kellele anda ÜRO inimõiguste auhind?
Välisministeerium ootab järgmisel kolmel
nädalal ettepanekuid, keda võiks Eesti
esitada ÜRO inimõiguste auhinnale. See
preemia antakse viiele või enamale võitjale
iga viie aasta järel suurepäraste saavutuste
eest inimõiguste vallas. Mängureeglid on
kirjas ministeeriumi kodulehel.

***
Eeter:
AEFi
minutid
on
Kuku
raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt. Mais alustas AEFi juhitava
EMP Vabaühenduste Fondi toel tegevust
võrdse kohtlemise võrgustik. Kellele,
miks ja milleks, räägib selle eestvedaja
Marianne Meiorg.
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 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.

