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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Tere, demokraatia!
15. septembril toimub 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
NB!
Kõik
koolid,
kes
oleksid
ajavahemikus
12.-15.
september
huvitatud, et nende koolis koostöös
AEFiga demokraatia teemadel arutletaks,
andke teada kadri@oef.org.ee Tänase
seisuga soovib arutelu korraldada juba
kümmekond kooli, liituge teiegi!

9/11 muutus ka moslemite elu
Pärast
9/11
terrorirünnakuid
muutus
argipäev USA-s paljude moslemite jaoks
põrguks – neist said vihakuritegude
objektid,
anti-moslemi
propagandistid
püüdsid
avalikkust
veenda
pidevas
sõjaseisukorras.
Sealjuures
on
antimoslemi
propagandaga
tegelevatele
organisatsioonidele jagatud viimase 10
aasta jooksul enam kui 40 miljonit dollarit.
Islamiusulised
moodustavad
USA
kogurahvastikust alla 1%. Lugege ise
edasi.

OMA keskus kõigile avatud
Aadressil Kaarli pst 5-1 asub nüüdsest
LGBT (lesbi, gei, bi, trans) info- ja
tegevuskeskus Oma Maailma Avardamise
ehk OMA keskus - koht Sinu mõtete
elluviimiseks, ideede teostamiseks ja
ürituste korraldamiseks.
Lähematest üritustest koguneb keskuses
juba täna, s.o 6.09 Geikristlaste Kogu
vestlusõhtu ning neljapäeval toimub
ühine moosikeetmine. Keskus on avatud
tervelt kuuel päeval nädalas, lisainfo
lahtiolekuaegade ja toimuvate ürituste
kohta ei mujalt kui Facebooki lehelt.
EGN-il uus koordinaator
Eesti Gei Noortel on veel häid uudiseid:
Alates 5. septembrist hakkab MTÜ Eesti
Gei Noored Tartu ürituste koordinaatorina
tööle Hanna Makko. Tartus hakkab LGBT
kogukonnale toimuma vähemalt kaks
üritust
kuus,
lisaks
korraldatakse
teadlikkuse tõstmiseks üritusi laiemale
avalikkusele.
Venemaal on taas hääl
15. septembril annab Tallinnas AEFi sarja
Venemaa Hääled raames loengu tuntud
ühiskonnategelane, kirjanik, publitsist,
saatejuht
ja
terav
satiirik
Viktor

Mida õppida Portugali narkopoliitikast?
2000. aastal otsustas Portugali valitsus
vaatamata üldsuse tugevale vastuseisule
dekriminaliseerida
nii
narkootikumide
omamise kui
kasutamise. Vastupidiselt
kartustele, vähenes nii narkootikumide
tarbimine, sellest tulenev vägivald kui
haigestumine HIV-viirusesse. Ühes sellega
asendus suhtumine narkomaanidesse kui
kriminaalidesse suhtumisega neisse kui
patsientidesse.
OSF-i
Rahvusvahelise
Narkopoliitika
Programmi raames toetatakse uurimusi ja
väljaandeid, mis analüüsivad muutusi ja
arenguid riikide narkopoliitikas. Lugege
Portugali kogemuse kohta siit.
Fookuses on inimkaubandus
Arvestades
sellega,
et
Eesti
on
inimkaubanduse
vallas
Euroopa
üks
murelapsi – korraga nii saatev riik kui
transiitriik, aga edaspidi ilmselt ka üha
rohkem vastuvõttev riik - , kulub ära kogu
analüütiline ja uuriv materjal, millega meil
teiste riikide kogemusest õppida oleks.
www.rightswork.org
pakub
hulganisti
tasuta materjale ning juhtumianalüüse.

Euroopa ja maailm
Türklased liiguvad Euroopast tagasi
OSI toel tegutsev ja Türgile, Kaukaasiale

Šenderovitš. Tema isiku, tegemiste ja
visiidi kohta saab rohkem lugeda AEFi
koduleheküljelt. Loengusarja varasemate
külalistega vii ennast kurssi siin.
Ida-Ida toob serblased
AEF-i Ida-Ida programmi toel ning Briti
Nõukogu küllakutsel külastavad Eestit 5.9. septembrini Serbia vabaühenduste
esindajad, kes tutvuvad organisatsioonide
ja algatustega Tallinnas ja Ida-Virumaal
ning
osalevad
EMSL-i
korraldatud
töötubades.

Ninaotsast kaugemal
Kuum kartul ja õpetajate palk
Kooliaasta algus tõi fookusesse õpetajate
palga ning kodanikualgatuse korras
sündis
Facebook’i
grupp
„Õpetajale
vääriline palk“, millel tänaseks järgijaid
juba peaaegu 10 000. Kui soovid kursis
olla, mis hariduselus praegu toimub, mida
väärilise palga all silmas peetakse ning
kuhu edasi, siis liitu grupiga või hoia
aruteludel lihtsalt silm peal.
Värske Inimarengu Aruanne
Eile esitles Eesti Koostöökogu Inimarengu
Aruannet 2010/2011. Seekord käsitleti
kolme Balti riiki võrdlevalt kolmes riigis
ning Aruannet esitlev arutelu toimub
tänavu ka Riias ja Vilniuses. Aruande
kohta saad lugeda ning selle alla laadida
siit.
4. EESC kodanikuühiskonna preemia
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
(EESC) 2011. aasta kodanikuühiskonna
preemia läheb organisatsioonile, kes on
Euroopa Liidu väärtusi - lõimumist,
mitmekesisust, solidaarsust ja sallivust edendanud dialoogile ning osalusele
tuginedes. Kandideerimise tähtaeg on 7.
oktoober. Täpsemalt loe siit.
Ohustatud vabaühendused
Repressiivsetes režiimides tegutsevatele
vabaühendustele on Freedom House’i
eestvedamisel
loodud
eraldi
fond.
„Lifeline: the Embattled NGO Assistance
Fund“ eesmärgiks on otse toetada neid
ühendusi,
kes
tegutsevad
suletud
ühiskondades ja/või poliitilise surve all.
Rohkem infot ja vajalikud avaldusvormid
kättesaadavad
Avatud
Eesti
Fondi
koduleheküljelt.

ning
Kesk-Aasiale
keskenduv
uudisteportaal
www.eurasianet.org
kirjutab, et üha rohkem noori türklasi
pöördub langeva majandusega vanast
Euroopast tagasi kasvava majandusega
koju
Türgimaale.
Loe
artiklit,
mida
illustreerivad konkreetsed lood, siit.
ECASi juurde praktikale
Kuni 15. septembrini saab kandideerida
ECASi ehk European Citizen Action Service’i
juurde juurde praktikale, tutvu kuulutusega
siin.
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 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 räägime AEF-i
projektijuhi
Kadri
Ollinoga
12.-16.
septembril
toimuvast
Demokraatia
nädalast.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
värskeid postitusi igal nädalal!

Lubame

Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Facebook
Kui sind ei ole SIIN, siis sind ei ole olemas.

Eestlased abistasid Somaaliat
Nädalavahetusel toimunud Uue Maailma
Tänavafestivalil annetasid Eesti inimesed
maailmaparandajate
telgis
Somaalia
näljahädas laste toetuseks 86,77 eurot.
Arengukoostöö Ümarlaud kandis summa
Eesti UNICEFi kontole, kes saab selle raha
eesti hinnanguliselt, näiteks, anda 13 000
lapsele A-vitamiini kapslid või 1 388
lapsele veepuhastustabletid või 278
lapsele koolivihikud ja pliiatsid. Rohkem
infot www.terveilm.net.
e-Eesti: digitalgud
„Mälupilt“ on tervet Eestit hõlmav
digitaalne talgusündmus, mis salvestab ja
säilitab tulevastele põlvedele tükikese
Eesti elanike elust aastal 2011. Osale
sinagi! Mida ja kuidas teha, loe
www.malupilt.ee
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

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.

