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Teateid AEFilt
Pildista VABADUST!
Avatud Eesti Fond kuulutab välja
fotokonkursi „Vabadus meie õuel“,
millel on oodatud osalema kõik Eestis
elavad inimesed igas vanuses ja igalt
elualalt.
Kutsume
sind
haarama
fotoaparaati ja jäädvustama sündmusi,
nähtusi, inimesi ja esemeid, mis
tähistavad sinu jaoks vabadust tänases
Eestis! Lisainfo www.oef.org.ee/foto.
AEFi uudiskiri läheb suvepuhkusele
Päikene paistab ja loodus lokkab, suvi
juba poole peal. AEFi uudiskiri läheb
nüüd väikesele suvepuhkusele, uued
uudised juba augustis. Meie kodulehte
tasub ikka jooksvalt jälgida!

Teateid sõpradelt
Euroopa nahkhiirtel on piduöö
Tõelised nahkhiiresõbrad sel nädalal
päeva ei näe. 12.-18. juulini tähistab
MTÜ
Suurkõrv
Tallinnas
sarnaselt
kümnete teiste
riikidega Euroopa
nahkhiirte ööd. Rahvusvahelise ürituse
eesmärgiks on tutvustada nahkhiiri ja
nende elukohti, toimub näitus, avalik
loeng ja hilisõhtused ekskursioonid.
Nahkhiirte sõber on AEFi Noortefond.
Lisainfo nahkhiired.blogspot.com.
Keskkonnatelk Võsul
Mööda suvist Eestimaad ringi rändav
keskkonnatelk jõuab laupäeval, 17.
juulil
Võsule.
Kavas,
nagu
ikka,
keskkonnasõbralikud töötoad, vanavara
asjatundjate õpetussõnad, küsimusedvastused ja põnevat tegemist kogu
perele. Telgi paneb püsti MTÜ Ökokratt,
toetav õlg Vabaühenduste Fondilt.
Lisainfo www.keskkonnatelk.ee.

Open Society Foundations
(OSF): Uudiseid võrgustikult
Kodanikuvabadus Suurbritannias
Kevadistel valimistel Suurbritannias
võimule tulnud valitsus on lühikese aja
jooksul
ellu
viinud
mitmeid
kodanikuvabadusi kaitsvaid reforme.
Näiteks ei tohi politsei enam inimesi
tänaval peatada ja läbi otsida, kui tegu
ei ole just põhjendatud terrorismikahtlusega. Ent arengutuumi siiski
jätkub, kirjutab Indira Goris OSI
blogis.
Kashmiri kombitsad
Ei ole teist nii sügavate juurte ja nii
laastavate mõjudega konflikti kui see,
mis toimub India ja Pakistani piiril
asuvas Kashmiris. Hiljutisel avatud
ühiskonna instituudi arutelul rääkisid
asjatundjad
konflikti
põhjustest,
tagajärgedest
ja
mõjudest,
mis
ulatuvad
Afganistani
mägedest
Mumbai tänavatele. Kuula siit.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Kriisiprogramm
***
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Eeter: AEFi saade Kuku raadios taas
eetris sügisel. Kuula eelmisi saateid.

Avatud Eesti Fond toetab ja viib ellu algatusi, mis aitavad kaasa
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