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AEFi uudiseid
Piilu meie aastaraamatusse!
Aasta 2012 jääb Eesti mõtteloos meelde
kodanikuaktiivsuse uue laine aastana.
Reformierakonna rahaskandaal, valitsuse
suutmatus kuulata ACTA-vastaseid, lisaks
üle-eestiline meditsiinitöötajate streik
ning Rahvakogule teed sillutanud Harta12
on mõni näide, kus eestimaalased
demonstreerisid oma valmisolekut astuda
riigivõimuga senisest ärksamasse dialoogi
ning nõudsid valitsejalt senisest suuremat
kodanike tahtega arvestamist. Avatud
Eesti Fondi kodulehel saad nüüd lapata
meie äsja valminud aastaraamatut –
anname ülevaate olulistest algatustest,
meenutame mullu toimunut ja muidugi
kiikame tulevikku.
Tulekul Eesti esimene sõnarokifestival
Võta augusti keskpaigas endale aega ja
tule Paidesse, sest 16. ja 17. augustil
peetakse seal arvamusfestivali. See on
justkui üle-eestiline sõnarokifestival või
intellektuaalne puhkus, kus arutatakse
Eesti olevikku ja tulevikku puudutavaid
olulisemaid küsimusi. Eesmärgiga, et me
kõik tunneme rohkem huvi, oleme avatud
uutele mõtetele enese keskelt ja võtame
kaasa rääkida Eesti jaoks olulistel
teemadel. Oma õla pani toetajana alla ka
AEF. Alates nädala lõpust saab kõigest
täpsemalt teada www.arvamusfestival.ee.
Kandideeri uude mentorprogrammi
Kui soovid kaasa lüüa noorte arengus ja
meie ühiskonna tuleviku kujundamisel,
siis soovitame noorteorganisatsioonide
mentorprogrammi, mille korraldab Eesti
Üliõpilaskondade Liit koos õpilasesinduste
ja noorteühenduste liitudega. Tutvu selle
algatusega lähemalt ning saada oma
elulookirjeldus ja väike motivatsioonikiri
hiljemalt 14. juuniks e-posti aadressile
maria.joela@eyl.ee Projekti rahastab EMP
toetuste Vabaühenduste Fond Avatud
Eesti Fondi vahendusel.

Siit nurgast ja sealt nurgast

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Kogu tõde romadest – multikana
Kui kiiresti suudaksid sa jutustada loo
eestlastest? Aga kui kiiresti joonistada?
OSFi veebilehelt leiab kolmeminutilise
animajutustuse rahvast, keda arvatakse
Euroopas elavat kuni 12 miljonit, ent
kellest ometi ei tea enamik miskit. Muhe
jutustus heidab pilgu romade tuhande
aasta pikkusele rännakule, ilmestades
klippi ajalooliste ülevaadete ja selle
rändrahva karmide oludega tänapäeval.

Euroopa ja maailm
Euroliidu ja Venemaa tulutu kohting
ELi ja Venemaa Kodanikuühiskonna
Foorum (CSF) avaldas nördimust, et
euroliidu ja Venemaa tippkohtumisel
Jekaterinburgis ei suudetud teha ühtegi
konkreetset sammu viisaregulatsiooni
lihtsustamiseks euroliidu ja Venemaa
vahel, ehkki eelnõu ootab allkirju juba
üle aasta. CSFi nimekirja neist, kes
peaksid viisa saama lihtsamalt, näeb
siit. Samas heideti ette sedagi, et
Venemaal jätkub kodanikuühenduste
laialdane represseerimine ja välisraha
saavate vabaühenduste välisagentideks
tembeldamine. Pöördumise tervikteksti
näed CSFi kodulehel.
Soovid kodanikualgatusi vedada?
Euroopa Kodanikualgatuse Teenistus
asus endale uut juhti otsima, sest
senine juht lahkub aasta lõpus ametist.
Muuhulgas tegeleb Brüsselis paiknev
teenistus tänavusel Euroopa kodanike
aastal õiguskliinikuga ja valmistab ette
Euroopa Kodanike Maja sündi. Igav ei
peaks hakkama, aga nõudmised on ka
päris kõrged. Loe konkursist lähemalt!
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.
Urmo sai Euroopa Kodaniku auhinna
EMSLi juht Urmo Kübar sai sel nädalal
väärika tunnustuse osaliseks – ta on üks
neist 43 väljapaistvast eurooplasest, kes
kuulutati Euroopa Kodaniku auhinna
vääriliseks. Žürii hinnangul on tegemist
noore teotahtelise eurooplasega, kes
on euroopalike väärtuste levikuks ja
kinnistamiseks palju panustanud. Võitjate
auhinnapidu toimub oktoobri keskpaigas
Brüsselis. Palju õnne ka meie poolt!
Aga kellele anda inimõiguste auhind?
Välisministeerium
ootab
ettepanekuid,
keda võiks Eesti esitada ÜRO inimõiguste
auhinnale. See preemia antakse viiele või
enamale võitjale iga viie aasta järel
suurepäraste saavutuste eest inimõiguste
vallas. Reeglid on kirjas ministeeriumi
kodulehel.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Vabaühenduste Fond
***
Eeter:
AEFi
minutid
on
Kuku
raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt. EMP toetuste Vabaühenduste
Fondist on tuge saanud algatus, millega
otsitakse noorteorganisatsioonidele uusi
mentoreid. Programmist räägib Maria
Jõela Eesti Üliõpilaskondade Liidust.
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.

