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AEFi uudised
Foorum võtab tujurikkujad luubi alla
AEFi iga-aastane tippsündmus, Avatud
Ühiskonna Foorum toimub juba järgmisel
neljapäeval, 12. septembril. Luubi all on
sõnavabadus ja vihakõne. Kuidas Eestis
peaasjalikult veebis levivat vihakõne
piirata või lõpetada. Foorumile esinevad
Avatud Ühiskonna Fondide Euroopa suuna
juht Jordi Vaquer, kolumnist Abdul
Turay, Eesti pagulasabi juht Kristina
Kallas, meediaekspert Raul Rebane, ITvisionäär Linnar Viik, ajakirjanik Neeme
Raud, õppejõud Tiit Hennoste ning
meediajuhid Anvar Samost ja Urmo
Soonvald. Millest räägime? Vaata ETV ja
Catapult Filmsi kunagist “Tujurikkujat” ja
loe foorumist lähemalt.
Tahad ka kutset foorumile?
Selleks, et Avatud Ühiskonna Foorumi
arutelu vihakõnest ammutaks tarkusi
tegelikkusest, vajame abi online-meedia
sirvimisel. Kui tahad õla alla panna ja
aidata meie avalikku ruumi puhtamaks
muuta, siis anna palun endast märku eposti aadressil maarja@oef.org.ee. Head
abilised pääsevad foorumile priilt!
Tule rahataotlemise õpituppa!
Sel neljapäeval, 5. septembril saab teada,
kuidas taotleda raha sügisel avanevatel
uutel projektikonkurssidel. Kohal on
nii KÜSK kui ka AEF, kuuleb sotsiaalsest
ettevõtlusest ja jagatakse nippe, kuidas
alustada
oma
ettevõttega.
Tasuta
koolituspäev toimub Omavalitsusmajas
(Sirge 2, Tallinn). Registreerige kohe
HEAKi veebilehel ja küsige lisa aadressil
lianne@heak.ee.

Siit nurgast ja sealt nurgast
Annetuskampaania Süüria lastele
Nagu meilgi, algas kooliaasta ka Süüria
lastel. Paljud neist on sunnitud kodusõja
tõttu juba teist aastat elama naaberriikide
pagulaslaagrites: näiteks Za'atri laagris
Jordaanias elab praegu 130 000 süürlast,

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Uued tuuled USA narkopoliitikas?
Avalikud arutelud – ja isegi sõnasõjad –
kanepi seadustamise, riigi narkopoliitika
muutmise ja karistuste leevendamise üle
pole Ameerika ühiskonnas midagi uut.
Ent kui seni on riigi terviseametnikud
kõik muudatused välistanud, siis paaril
viimasel nädalal on olukord ühtäkki
muutunud, teatab OSF. Oma seisukohti
on muutnud nii justiitsminister, CNN
juhtiv meditsiiniajakirjanik kui isegi New
Yorgi rahakotivalvurid. Nad kõik leiavad,
et senine narkosõda on läbi kukkunud.
Millest küll see meelemuutus, küsib OSF.

Euroopa ja maailm
Kodanikud annavad Euroopale nõu
Euroopa vabaühenduste võrgustiku
ECAS eestvõttel ja Avatud Eesti Fondi
osalusel algab peagi üle-euroopaline
algatus “JoiEU”, mis paneb euroliidu
üle oma arvamust avaldama inimesed
13 riigist. Ühtekokku toimub tosin
debatti, mille keskmes on Euroopa
kodanike õigused, võimalused osaleda
varasuvistel europarlamendi valimistel
ja rääkida kaasa liidu poliitikates, sh
majanduspoliitikas ja seitsmeaastases
euroliidu eelarves. Pärast esitatakse ka
konkreetsed soovitused!
Mida teha Lähis-Idaga?
Sellal, kui lääneriigid kaaluvad Süürias
sõttaminekut, kutsuvad mõttekojad
ja poliitmõtlejad hindama nii sellega
kaasnevaid riske kui ka endalt küsima,
kas diplomaatiast ikka tasub loobuda.
Teiste seas on seisukohad avaldanud
Euroopa välissuhete nõukogu, NATO
endine peasekretär Javier Solana ning
isegi Rooma paavst, kes on laupäeva,
7. septembri kuulutanud Süüria eest
palvetamise ja paastumise päevaks.
ECFRi podcastid
Kuula siit nii inglise, hispaania, saksa,
prantsuse kui itaalia keeles! Uut

neist 45 000 on lapsed. Meie saame
neid aidata: MTÜ Mondo kutsub tegema
annetust, et pagulaslaagris elavatel
Süüria lastel oleks koolis käies kõht täis.
10 euro eest kuus saab igale lapsele
pakkuda koolipäeval väikese eine, mis
sisaldab mahlajooki ja energiabatooni.
Annetada saab nii annetuskeskkonnas
www.muudamaailma.ee kui SEB panga
kontole 10220099409013: “koolilõuna”.

materjali tuleb pidevalt juurde. Kui sind
huvitab, mis ECFR säutsub, siis vajuta
siia.

KÜSKi nõukogu sai uue liikme
Seoses sellega, et Vabaühenduste Fondi
vedanud Maris Jõgevast sai hiljuti EMSLi
juht, lahkus ta ka KÜSKi nõukogust. Marise
asemel võtab töö üle AEFi juhataja Mall
Hellam. KÜSKi kodulehele tasub kiigata
juba nüüd, sest välja on kuulutatud kaks
taotlusvooru
–
sotsiaalse
ettevõtluse
äriplaanidele ja projektidele, mis tegelevad
avalike teenuste kättesaadavuse ja selle
kvaliteedi tõstmisega.

***

Kutsume kaasamiskoolitustele!
Poliitikauuringute keskus Praxis ja EMSL
kutsuvad taaskord kaasamiskoolitustele,
mis sedapuhku mõeldud edasijõudnutele.
Räägime rohkem sellest, kuidas kaasata
ning sellestki, mis töötab ja mis mitte.
Koolitajateks teada-tuntud tegijad – Hille
Hinsberg, Annika Uudelepp, Kristina
Mänd ja Urmo Kübar. Kokku toimub
tosin koolitust, millest 6 sügisest koolitust
Tartus ja Tallinnas on registreerumiseks
juba avatud.

AEFi toetusprogrammid
Vabaühenduste Fond
Noortefond
võta.

hetkel taotlusi vastu

Eeter:
AEFi minutid kõlavad Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Järelkuulata saab saadet AEFi
kodulehelt. Sügishooaja esimeses saates
räägime peatsest demokraatiapäevast
ja sellele järgnevatest sündmustest üle
Eesti. Külas on Joosep Tiks.
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.
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