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AEFi uudiseid
Anname Praxise veebilehele uue elu
Poliitikauuringute keskus Praxis teeb oma
veebilehe veelgi ägedamaks. Kõige parem
oleks aga, kui aitaksid tal seda teha. Et
valmis saaks veebileht, millest ka sulle
kasu oleks, siis avalda enda arvamust.
Mõttekoja analüüsitööde kättesaadavuse
parendamist toetab Avatud Eesti Fond ja
Vabaühenduste Fond.
Sõnarokifestival nüüd ka Facebookis
Kui sind huvitab, mis Eesti elus toimub,
kui sul on toimuva kohta oma arvamus ja
kui tahad teada, mida arvavad asjadest
teised inimesed siinsamas Eestimaal, siis
pange endale kirja, et 16. ja 17. augustil
kohtume Paides! Programmi ja kõnelejaid
näed festivali kodulehel, aga oma sõna
saad juba nüüd sekka öelda festivali
Facebooki-lehel. Arvamusfestivalil lahkab
AEF koos Delfiga võitlust vihakõnega.
Tule kogukonnateatrit vaatama!
Vabaühenduste Fondist tuge saanud MTÜ
Ökokratt kutsub kogukonnateatrisse:
esimene etendus toimub juba 23. juuni
õhtul. Etenduse pealkirjaks on „1805.
aasta talurahva ülestõus Karinu mõisas
ehk segadused seaduseraamatuga 1805.
aastal“ ning etendus toimub Karinu külas.
See on üks algatusi Ökokrati projektist,
millega arendatakse kodanikualgatust ja
vabatahtlike kaasamist Järva- ja LääneVirumaal ning Järva-Jaani, Tamsalu ja
Väike-Maarja valdades.
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 30. juuniks e-posti aadressile
maria.joela@eyl.ee Projekti rahastab EMP
toetuste Vabaühenduste Fond Avatud
Eesti Fondi vahendusel.

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Üleskutse inimõiguste kaitseks
Ilma inimõigusteta avatud ühiskonnad ei
toimi. Ometi näitab tegelikkus, et neist
ei pea sageli lugu needki riigid, kes
muidu demokraatiat ülistavad: salajased
pealtkuulamised, rahva meeleavalduste
verised mahasurumised ja nõrgemate
gruppide ründamine on osa argipäevast.
OSF avaldas oma kodulehel pöördumise,
millega juhitakse tähelepanu inimõiguste
kaitse olulisusele kogu maailmas. Samas
antakse ka ülevaade ÜRO inimõigustega
tegelevate ühenduste kohtumisest, kus
rõhutati: seal, kus pole inimõigusi, pole
ka inimarengut.

Euroopa ja maailm
Töödebatt Euroopa Liidu majas
Euroopa Komisjoni esindus ootab sel
neljapäeval, 20. juunil kell 10 debatile
„Euroopa Komisjoni soovitused Eestile
töötaja, tööandja ja omavalitsuse pilgu
läbi“, kus tööandjad, ametiühingud ja
omavalitused arutlevad selle üle, kas
Eestile on soovitatud õigeid asju ning
mil viisil saaksid sotsiaalpartnerid
soovituste elluviimisele Eestis kaasa
aidata. Euroopa Komisjoni soovitused
avaldati 29. mail. Kel huvi Euroopa
Liidu majas (Rävala pst 4) toimuval
debatil osaleda, kirjutagu ruttu e-kiri!
15 kodanikualgatust ühe aastaga
Euroopa Kodanikualgatus on üks viise,
kuidas eurooplased saavad poliitilises
otsustusprotsessis kaasa lüüa. Pole küll
lihtne koguda vähemalt miljon allkirja
vähemalt seitsmest euroliidu riigist, et
sinu ettepanek poliitikuteni jõuaks. Ent
ometi leidub neid, kes jonni ei jäta, ja
nii registreeriti äsja juba 15. algatus.
Sel korral on luubi all naisettevõtluse
edendamine ja soodustamine. Tutvu
teistegi algatustega ja anna oma allkiri!
ECFRi podcastid

Siit nurgast ja sealt nurgast
Tulekul lastekaitsjate suveseminar
Lapse Huvikaitse Koda kutsub südasuvel
rahvusvahelisele seminarile „Miks vajame
huvikaitsevõrgustikku?“. Et koda sai äsja
Eurochildi liikmeks, siis jagavad arutelul
oma kogemusi ka Eurochildi juhatuse liige
George Bogdanov ja poliitikajuht Janina
Arsenjeva. Arutelu keskendub laste ja
perede huvikaitsevõrgustiku olemuse ja
vajaduse mõtestamisele ja elluviimisele.
13. juulil Tallinnas peetavale seminarile
on oodatud kõik laste heaolu ja huvide
edendajad. Peagi lisa: www.perenou.ee.
Kellele anda inimõiguste auhind?
Välisministeerium ootab ikka 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 uudiskiri pistab varbad vette
Et jaanipäev koputab uksele ja valged ööd
kutsuvad õue, siis võtab ka AEFi uudiskiri
pisikese suvepuhkuse! Sirutame selga,
kogume mõtteid ja tuleme augustis tagasi!

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
Vabaühenduste Fond
***
Eeter:
AEFi
minutid
on
Kuku
raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Järelkuulata saab saadet AEFi
kodulehelt. Sel nädalal pöörame pilgu
Noortefondist tuge saanud algatusele,
mis õpetab noortele vabatahtliku tööd ja
heategevust. Külas on Heikki Lett.
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.

