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AEFi uudiseid
Värsket Moldovast
Moldovlased, kes veel välismaale pole
kolinud,
osalesid
aktiivselt
kohalike
omavalitsuste valimistel. Korruptsioonist,
segadusest ja meediasõdadest surmani
tüdinud, kavatseb rahvas riigi oma
kätesse võtta – sellest ja muust kirjutab
terane vaatleja Jevgeni Krištafovitš otse
rindelt.
Aga vaimne tervis?
Elutingimuste, hariduse ja töötuse kõrval
jäävad sageli tähelepanuta sõja eest
põgenenute
psüühilised
ja
vaimsed
probleemid. Ida-ida piiriülese koostöö
programmi toel ja Eesti Vaimse Tervise
Ühingu eestvedamisel jagavad Eesti
eksperdid sel nädalal oma Gruusia
partneritega uuemaid psühhosotsiaalse
rehabilitatsiooni meetodeid, mis aitaksid
Gruusia sisepõgenikke tagasi tavaellu
tuua.
Huvitaja läheb suvitama
Kuula viimast maailmakodaniku teemalist
Huvitajat Vikerraadios reedel, 17. juunil
kell 10! Sel kevadel oli eetris 12 saadet,
milles käsitleti nii kodanikuühiskonna,
vabatahtliku töö, arenguabi kui lõimumise
küsimusi.
Viimases
saates
võtavad
saatekülalised Mall Hellam ja Mart Nutt
hooaja kokku ning küsivad, milline on
kodanikuühiskonna roll täna ja kuhu
annab veel kasvada?

Ära maga maha!
Urbanistid kohtuvad suvel maal
Mäletate
eelmise
aasta
urbanistide
suvepäevi? Sel aastal tulevad need palju
suuremad
ja
võimsamad
koos
lätlastega! 20.-21. augustil on hea
võimalus lõunanaabritest kolleegidega
tutvuda mere ääres, Eesti-Läti piirimail ja
inglise keeles. Täpsem info juba peagi
Linnalaborilt.

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Piinad demokraatlikul pinnal
Euroopa Parlament võttis 9. juunil vastu
resolutsiooni, mis kutsub USA-d üles
mitte täide viima Abd al-Rahim alNashirile
määratud
surmanuhtlust.
Terrorismisüüdistustega
Poolas
CIA
salavanglas ja hiljem Guantanamos vahi
all viibinud al-Nashiri piinati eriti
julmade võtetega, sülitades kõigile
üldtunnustatud inimõigustele. Loe edasi
Valgusvihk vaiksele epideemiale
Ukraina on üks ulatuslikema C-hepatiidi
levikuga riike maailmas. Ehkki viirusega
elab ligi miljon ukrainlast, on ligipääs
uuringutele ja ravile pea olematu. Ühing
Light of Hope heidab OSFi toel ja
varjatud kaamera abil probleemile
valgust, jälgides Poltava linnas elava
mehe heitlusi kohalike tervisekaitseametnikega. Loe ja vaata!

Euroopa ja maailm
Appi, kiusatakse!
Võimud tegid kõik, et eelmisel nädalal
Nižni Novgorodis toimuma pidanud ELVenemaa kodanikuühiskonna foorumile
kaikaid kodaratesse loopida. Küll keelati
neil koosolekuid pidada, küll blokeeriti
pangakaarte. Miks?
Happy birthday to me...
Birma demokraatliku opositsiooni liidri
Aung San Suu Kyi 66. sünnipäev 19.
juunil saab olema üksildane. Olgugi et
naine vabastati koduarestist, istub
suurem osa tema sõpradest koos enam
kui 2000 saatusekaaslasega endiselt
poliitvangina kinni. Mis toimub Birmas?
ECFRi podcastid
Kuula siit nii inglise, hispaana, saksa,
prantsuse kui itaalia keeles!

AEFi toetusprogrammid

Tegevust vihmasteks päevadeks
Inimõigused Eestis
Kui veel jõudnud ei ole, siis selle nädala
koerailmad
annavad
suurepärase
võimaluse lugeda Eesti
Inimõiguste
Keskuse aruannet „Inimõigused Eestis
2010“. Lae alla: www.humanrights.ee.
Elustiilid: öko
Trükivärske kogumik „Ökokogukonnad
retoorikas ja praktikas“ annab ülevaate
ökokogukondade arengust Eestis. Tegu
on esimese raamatuga uuest sarjast,
mille eesmärgiks on elustiile käsitlevate
originaaluurimuste tutvustamine Eestis.
Tööl ja kodus
Uus dokumentalistlikus laadis film “Tööl
ja kodus ehk sooline võrdõiguslikkus
Eestis”
keskendub
soostereotüüpide,
palgalõhe ning töö- ja pereelu ühitamise
teemadele. Lisainfo ja tellimine veebilehel
www.sooline.ee, filmi treilerit näeb ka
siit.

Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Väikeprojektide (kuni 18 865 eurot)
uued tähtajad selguvad peagi! Enam kui
18 865 euro suurusi taotlusi võtame
vastu jooksvalt 1. augustini.
***
Eeter:
AEFi minutid igal kolmapäeval kell 10
Kuku raadios. Sel nädalal harutab
ENUTi esinaine Reet Laja lahti viimast
Ariadne lõnga.
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.

