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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Teeme Koos projektikliinik
Eeloleval neljapäeval ja reedel toimub
eestija
venekeelsete
koolide
ja
vabaühenduste projekti „Teeme koos!“
seminar Toilas, mille jooksul antakse
viimast lihvi projektitaotlustele, mis
esitatakse AEFile ja Briti Nõukogule
15.septembriks. Head ideed saagu hoog
sisse! Täpsemalt lugege kõigi tegevuste
kohta
juba
meie
koduleheküljelt.

Kuidas taastada usaldus Inglismaal?
Inglismaal toimunud 20 viimase aasta
ulatuslikumad ning ühtlasi vägivaldsemad
rahutused tõstatasid ka küsimuse politsei
ning noorte vihaste meest omavahelistest
suhetest.
Vaadake
sellest
videopöördumisest, mida arvab Talmud
Bah, Lõuna-Londoni noorsootöö üks
edendajaid,
vastastikuse
usalduse
taastamisest korravalvurite ja protestijate
vahel.

Mentorid ja mentiid Nelijärvel
Nädalavahetus
toob
kokku
Vene
ühenduste mentorprogrammis osalejad,
et koos arutada kaasava juhtimise nippe
ning leida kaasavaid viise inimeste
kokkutoomiseks, õppimiseks ning loovate
lahenduste
rakendamiseks.
Projekti
kohta, mis viiakse ellu üheskoos EMSLi ja
KÜSKiga, saad täpsemalt lugeda siit.
Tere, demokraatia!
Juba varakult on rõõm välja hõigata 15.
septembril
toimuv
rahvusvaheline
Demokraatia päev, mida AEFil on hea
meel tähistada erinevate üritustega –
filmilinastuste,
avalike
loengute
ja
aruteludega – terve nädala vältel.
Täpsemat infot hakkab selle kohta
lisanduma meie kodulehel alajaotusse
www.oef.org.ee/demokraatia
20 aastat vabadust vabakonnale
Möödunud nädalal võttis AEFi juhataja
Mall Hellam viimase 20 iseseisvusaasta
arengud kokku kahes Eesti suuremas
päevalehes. EPLis ilmunud loo täisteksti
lugemiseks
vajuta
sellele
lingile,
Postimehe lugu avaneb siit. Ning kuna
presidendivalimised ongi kohe-kohe ukse
ees, võib üle vaadata ja kuulata arutelu,
mille pidasid Delfi TVs Erkki Bahovski,
David Vseviov ja Mall Hellam.
Aung San Suu Kyi sai küllakutse
Möödunud nädalal, mil noor Eesti sai 20
aastat vanaks ja meid külastas Tiibeti

Mis maksab vabadus?
USA alustab juba teist kümnendit
terrorismivastase võitluse tähe all ja
samal ajal on suureks saanud terve
põlvkond neid noori ameeriklasi, kellel
varasema perioodi kohta mälestused
peaaegu puuduvad. Pidev sõjaolukord on
nende jaoks reegel, mitte erand.
Mida
tähendab
see
nende
kodanikuvabadustele?
Neil
teemadel
toimub saabuval septembrikuul rida
debatte ning tuhandetele koolidele on
saabunud ka värske trükis. Lugege siit.
Kas ajakirjanikud tohivad vigu teha?
Merit Ulvik, Eestist pärit jurist, kes ametis
Open Justice Initiative’i juures, toob
selles
blogipostituses
meieni
kaks
juhtumit
ajakirjandusest,
täpsemalt
Maltalt ja Ukraniast. Mil määral on
ajakirjanikul õigus oma allikaid usaldada
ning millal on vaja väiksemgi teave üle
kontrollida? Lugege ja mõelge.

Euroopa ja maailm
Foorum vabakonnast & seadustest
Tänase päevaga saab Stockholmis punkti
Global Forum on Civil Soviety Law 2011.
Loe selle kohta täpsemalt siit, ja ära
unusta
kiikamast
Twitterisse,
kus
foorumiga seotud postitusi märgitakse
#CSOGlobalForum. AEFi juhataja Mall
Hellam osaleb samuti ja loodetavasti

vaimne liider Dalai Laama, jäi pisut varju
president Ilvese oluline telefonikõne
demokraatliku Birma eest võitlejale,
Nobeli rahupreemia laureaadile Aung San
Suu Kyi’le, kellele president samuti
küllakutse
Eestisse
esitas.
Lühikest
kokkuvõtet nende telefonikõnest loe siit.

Aeg olla asjalik
Suvelõpu suvekool
Viimane võimalus veel osa võtta selle
nädala
lõpus
toimuvast
EMSLi
suvekoolist. Suvekooli teemaks on oma
vabaühendusse
heade
spetsialistide
kaasamine vabatahtlikena ärisektorist.
Registreeri ennast (jah, kohe) siin:
www.ngo.ee/suvekool
Elust maal
Tallinna Ülikooli dotsent, antropoloog Aet
Annist elas ühtekokku 20 kuud kahes
Kagu-Eesti külas. Mitte niisama – sellest
valmis ka värske arenguantropoloogiline
uurimus
"Otsides
kogukonda
sotsialismijärgses
keskuskülas“,
mis
võtab kokku külaelu head ja vead,
hoiakud ja hinnangud. Maalehe intervjuud
Annistiga loe siit.
MTÜ Pagulasabi uuestisünd
Nädala alguses tutvustas uuenenud
meeskonnaga ja suurte sihtidega MTÜ
Pagulasabi Tartus oma tulevikunägemust
ja unistusi. Järgmise paari nädala jooksul
peaks avanema nende uus kodulehekülg
ja aktiivselt hakkama tegemistega kursis
hoidma Facebooki lehekülg. Soovime
jõudu ja hoiame silma peal!
Avatud Meelte Päev
Pühapäeval 28.08 kell 12-16 oodatakse
kõiki Põhuteatri hoovi Skoone bastionil,
kuhu Heateo Sihtasutus ja MTÜ Abikäsi
kutsuvad
osalema
erivajadustega
inimeste
korraldatud
töötubades.
Täpsema kava ja kogu vajaliku lisainfo
leiad siit.
Naine avalikus ja privaatsfääris
Suve algusest on AEF-i kontoris kõigile
huvilistele kättesaadav laenutamiseks
film
„Tööl
ja
kodus
ehk
sooline
võrdõiguslikkus Eestis.“ Täpsemalt loe ja
vaata treilerit siit: www.sooline.ee

saame meie blogi vahendusel teieni varsti
tuua värsked muljed.
Süüria, lõpuks ometi
Parem hilja, kui mitte kunagi, kirjutatakse
ECFRis Süüria kohta, kus toimuvate
pidevate
ja
ränkade
inimõiguste
rikkumiste kohta on maailm poole silma
ikka kinni pigistanud. Nüüd paistab
olukord muutuvat ja lääneriigid näitavad
ühtset välispoliitikat. Vähemalt arvab
niimoodi see optimistlik blogipostitus.
ECFRi podcastid
Kuula siit nii inglise, hispaania, saksa,
prantsuse kui itaalia keeles! Uut materjali
tuleb pidevalt juurde.

AEFi toetusprogrammid
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 suurustele taotlustele
oleme lõplikult joone alla tõmmanud.
***
Eeter:
AEFi minutid jälle eetris! Nagu ikka
Kuku raadios kolmapäeva hommikuti
pärast kella 10 uudiseid. Seekord uurime,
mida on andnud mentoritele ja mentiidele
Vene ühenduste mentorprogramm.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
värskeid postitusi igal nädalal!

Lubame

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.

