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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Saabub Venemaa tuntuim telehääl
Avatud Eesti Fondi kutsel ja arutelusarja
Venemaa Hääled raames peab Tallinnas
sel
neljapäeval
loengu
Venemaa
tuntumaid telenägusid ja –hääli Leonid
Parfjonov. Vene televisiooni nn uue stiili
isaks peetav Parfjonov räägib teemal
„Venemaa – teel Euroopasse või tagasi
Nõukogude Liitu?“ Loeng on kutsetega,
kuid salvestuses on võimalik hiljem osa
saada AEFi kodulehel. 28.06 kell 18.00
kohtub Parfjonov kõigi oma loomingu
austajatega ka Viru Keskuse Rahva
Raamatus.
Rohkem infot www.oef.org.ee/venemaa

Subterranean politics
AEF tänab kollektiivselt keelerikastajaid,
kes suudavad sõnapaarile välja mõelda
tabava ja suupärase eestikeelse termini,
aga ilma selletagi väärib OSFi toel ilmunud
uuring „The Bubbling Up of Subterranean
Politics in Europe“ kindlasti lugemist. Juttu
on maailmas viimase aasta jooksul ilma
teinud allhoovuste ja alternatiividega tänapäevasele poliitikale ning selle tegemisele
nagu
Occupy-liikumine,
riikidena
on
vaatluse all veel Ungari, Itaalia, Hispaania.
Edasi loe siit.

SOS lasteküla sai suurtoetuse
Tänaseks
juba
lõppenud
Kriisiprogrammist saabus meeldiv üllatus –
SOS Lasteküla taotlus vaadati läbi ja sai
toetuse 86 274 euro ulatuses, et aidata
kaasa
kriisis
kannatanud
Narva
perekondade
tugevdamisele
ning
kriisiolukorra
leevendamisele.
Kokku
osaleb projektis ligi 60 peret.

Viisavaba Euroopa
Viisavaba
Euroopa
Koalitsioon
on
pöördunud Euroopa Komisjoni poole, et
nõuda kiiremat viisarežiimi liberaliseerimist
Moldova ja Euroopa Liidu vahel. Koalitsioon
2010. aastal Poola Stefan Batory Fondi
eestvedamisel ning tänaseks on sellel üle
40 liikme erinevatest Euroopa riikidest.
Ühiseks eesmärgiks on kiirendada Euroopa
Liidu
viisarežiimi
liberaliseerimist
Idapartnerluse riikide Ukraina, Moldova,
Valgevene, Armeenia, Aserbaidžaani ja
Gruusia ning Venemaaga. Nende kirja
Moldova kohta saad lugeda siit.

Vabakond ja VÜF
Möödunud nädalal toimus EMP toetuste
VÜFi avaüritus. Inspiratsioonikõnedega
sinesid memokraat Tarmo Jüristo, Annika
Uudelepp Praxisest ning Brigitte Brekke
Norra MTÜde Assotsiatsioonist. Jüristo
Milleks meile vabakond? tekst on üleval
ka Memokraadi blogis. Milliseid projekte
uus VÜF ootab, loe siit ja VÜFi alalehelt
AEFi kodukal.

Juulikuu ehk Heinakuu
AEFi uudiskiri ja Kuku raadiosaade
suunduvad mõlemad suvepuhkusele
ja on tagasi augusti keskpaigast.
Inimõiguste keskuse kuukiri
Eesti
Inimõiguste
Keskusel,
mida
toetavad ka Avatud Eesti Fond ja OSF,

Euroopa ja maailm

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
Taotle jooksvalt!
***

ilmub iga kuu kolmandal kolmapäeval
oma
kuukiri.
Enne
suvepuhkusele
suundumist on selles numbris palju
koolilõpetajatele omaselt põhjalikku infot:
keskuse
kommunikatsioonispetsialist
Kristin Rammus vestleb inimõiguste
selgitamisest
avalikkusele
ja
oma
magistritööst, tutvuda saab Merle Albranti
magistritööga perevägivallast ja Viivika
Sirelpu oma varjupaigamenetlusest. Palju
muud huvitavat LGBT inimestest ja
kiusamisest, põhiõigustest, käivituvast
noorte-projektist samuti.

Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt.
Stuudios
külas
Jevgeni
Krištafovitš ühingust Avatud Vabariik ja
jutuks Venemaa Häälte külaline Leonid
Parfjonov ning tema tegemised.
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.

