Uudiskiri 26/2012

AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Väiksest abist kasvab suur mõju
Neljapäeval, 23. augustil toimub Tallinnas
Poska majas ETNA Eesti (vulkaanina
pulbitseva akronüümi taga peituvad
Ettevõtlikud Naised Eestis) mikrolaenude
teavitusseminar. Projekti rahastatakse
AEFi
Kriisiprogrammist
ning
kõik
tegevused
on
suunatud
tulevaste
naisettevõtjate omavahelisele koostööle,
ühendades
endas
mentorluse,
ettevõtluskoolitused ja paindlikud laenuvõimalused. Täpsem info www.fem.ee

LGBTI õigused Ida-Euroopas
Vähemused kogu Euroopas luubi alla
võtnud uuringust selgus, et endistes
Idabloki maades on on LGBTI vähemuse
õiguste tagamise ja võrdsusega kõige
kehvemad
lood.
Üllatuslikul
kombel
tõuseb positiivselt teiste riikide seast esile
katoliiklik Poola, millest mõned loodavad
lausa doominoefekti algust. Edasi loe
sellest blogipostitusest. Muuseas, AEFi ja
OSFi toetatud EGNil on nüüd uus nimi –
Eesti LGBT Ühing, peagi valmib ka ühingu
uus kodulehekülg.

Demokraatiast ja populismist
Septembri keskpaigas on AEFil käed
tihedalt tööd täis – peame maha juba
XVII Avatud Ühiskonna Foorumi, mis
tänavu keskendub populismile ning toob
siia säravaid eksperte mitmelt poolt
maailmast. Juba teist aastat tähistame
15. septembril demokraatiapäeva, mille
käigus saab osa põnevatest aruteludest
Eesti
koolides.
Lisainfo
septembri
alguseks, püsige lainel!

Sügis sõuab lähemale
Riigielu pole spordivõistlus
20. augusti klubi liige, e-riigi arendaja ja
Avatud Valitsemise Partnerluse Ümarlaua
eestvedaja Liia Hänni arvab, et Eesti ei
pea olema iga hinna eest parem kui Läti võistlus käib ikkagi eelkõige iseendaga.
Loe edasi Postimehest ja võta järgmiseks
ette Ignar Fjuki arvamus sellest, kuidas
Eesti „eliit“ on asunud oma võimu
kindlustama. Ja et ei unuks vaadata ka
naaberriigi suunas, siis siit hea lugu vene
blogija Maksim Jefimoviga, kes Eestist
pagulust otsib.
Hea Kodanik
Suve lõpul trükivalgust näinud uus
number ajakirja Hea Kodanik keskendub
seekord – nagu ka 14. korda toimuv
vabakonna suvekool - liikmetele ja
võrgustikele. Lugemist jagub erinevatele

Politsei vajab uut professionaalsust
OSFi uus president Christopher Stone
kirjutab, kuidas suhtumine politseisse on
üle
kogu
maailma
muutunud
vastuoluliseks: kuritegevus väheneb, aga
rahulolematus
korravalvurite
suhtes
sellele vaatamata suurenenud. Miks see
nii on? Loe edasi siit.

Euroopa ja maailm
2012 kodanikuühiskonna auhind
Juuni lõpust käib Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee 2012 aasta auhinnale.
Auhinna koguväärtus on tänavu 30 000
eurot ja selle teema on „Olge jätkusuutliku
Euroopa nimel innovaatilised!”. Kandidaatide esitamise lõpptähtpäev on 30.
september 2012 ja täpsemalt saab selle
kohta lugeda siit.
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!

vabaühendustele kogu oma liikmete
kirevuses. Võta ajakiri ette ja tule
suvekooli, kõik on lahkesti palutud! Ära
siis unusta registreerumast enne 29.
augustit.

Ida-ida piiriülene programm
Taotle jooksvalt!
***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt.
Hooaja
esimeses
saates
räägime politoloog Mari-Liis Jakobsoniga
populismist ning AEFi toetusel valmivast
esimesest
võrdlevast
uuringust
Baltimaades.
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.

