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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

VÜFi eelpasunad!
Vabaühenduste Fond alustab taas! AEF
kutsub EMP toetuste Vabaühenduste
Fondi avaüritusele vabaühendusi, kes on
valmis suurendama oma rolli demokraatia
hoidja ja edendajana Eestis. Üritus ise
toimub Tallinnas Nordic Hotel Forumis 19.
juunil algusega kell 13.30. Kavas on ka
inspiratsioonikõned,
millega
esinevad
memokraat
Tarmo
Jüristo,
Annika
Uudelepp Praxisest ning Brigitte Brekke
Norra MTÜde Assotsiatsioonist.
Osalemiseks
palume
registreeruda
15.
juuniks kersti@oef.org.ee

Suvi on suvekoolide aeg
Rahvusvaheliselt väitlusharidust edendav
võrgustik IDEA ja Sorosi Fond Lätis
korraldavad augusti keskpaigas suvekooli
teemal Youth in 21st Century: Debating
and Producing Media Workshop 2012.
Kandideerima oodatakse 18-29 aastasi
noori kogu Baltikumist, kell kukub 1. juulil.
Tutvu sisu ja tingimustega siin.

Korruptsiooniennetus on nõrk
Ühingu
Korruptsioonivaba
Eesti
avalikustas
möödunud
nädalal
korruptsioonivastase võimekuse uuringu.
See näitas, et Eesti korruptsiooniennetusele
suunatud
süsteemis
on
nõrkusi, mis kahandavad oluliselt riigi
korruptsioonivastast võimekust. Uuringut
rahastasid Euroopa Komisjon ja AEF.
Põhjalikumalt tutvu siin. ERRi portaalis
ilmunud arvamuslugu, mille põhiteesiks
oli,
et
Eesti
vajab
korruptsiooni
tõkestamiseks süsteemsemat lähenemist,
leiab siit.
Palestiinast, tagantjärele
Möödunud nädalal tõi rahvusvaheline
koostööprojekt, mille üks toetaja on ka
AEF,
Eestisse
Palestiina
Jenini
pagulaslaagrist pärit noored näitlejad
Lisaks etendusele toimus lavastaja Udi
Aloni avalik loeng ning Palestiinateemaline filmiõhtu. Vestlust lavastaja
Udi Aloniga saad lugeda siit.

Helevalge, igavene juuni
Passiivsuse vastu aktiivsusega
EMSL
kirjutas
Riigikogu
kolmele
komisjonile – põhiseadus-, kultuuri- ja
sotsiaalkomisjonile - seoses nende leige

Euroopa ja maailm
Assadi ukselävel
ECFRi portaalis ja FPs ilmunud artikkel, mis
kirjeldab praegust olukorda Süürias
aeglaselt,
kuid
viimaks
ometi
on
revolutsioon
jõudmas
ka
selle
riigi
tänavatele, kuigi rahutused on vahelduva
eduga kestnud juba 15 kuud. Samal ajal
jätkavad paljud religioossed grupid, näiteks
alaviidid, režiimi toetamist, kuna kardavad
pärast revolutsiooni pagendamist pealinnast
Damaskusest.
Kaaviar ja diplomaatia
Euroopa Stabiilsusinitsiatiiv (ESI) avaldas
mai lõpus raporti pealkirjaga Caviar
Diplomacy – How Azerbaijan silened the
Council of Europe. Lühidalt räägib raport
sellest, kuidas aseri autoritaarne valitsust
on kõrvale hiilinud Euroopale antud
lubadustest, vaigistanud oma kriitikud ning
muutnud valimiste vaatlemise riigis farsiks.
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!
Ida-ida piiriülene programm

osalemisega 31.05 EKAK-i arutelul. Kirja
leiad siit.
Infoühiskond kandis ette
Maikuus toimunud konverentsi "Demokraatia muutuste keerises" ettekanded on
nüüd
veebis
video
kujul
kõigile
vaatamiseks
ja
kaasamõtlemiseks
kättesaadavad siit. Eesti e-kogemuse
tutvustamisest Aserbaidžaanis loe eestonia portaalist.
Anna hoogu!
Hiljuti
alustas
ühisrahastusplatvorm
Hooandja.ee, mis aitab toetust leida
loomingulistele projektidele. Hooandja.ee
on uudne rahastuskeskkond, mis juba
paari esimese päevaga on kogunud
projektidele üle tuhande euro toetusi.
Ühisrahastus tähendab seda, et ühiselt
annetades kogutakse väikeste summade
kaupa kokku suuri summasid. Rohkem
infot veebisaidilt.

Taotle jooksvalt!
***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt. Seekord võtame kokku Eesti
Väitlusseltsi ja karjäärikeskuse VitaTiim
ühisprojekti
„Venekeelsete
noorte
võimalused Eestis“.
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.

