Uudiskiri 27/2011

AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Demokraatia nädal on hoos
Esmaspäevast reedeni kestab ligi 30
koolis üle terve Eesti AEFi eestvedamisel
käima lükatud Demokraatia nädal, mille
käigus käivad koolides demokraatia
teemadel
arutlemas
inimesed,
kes
demokraatia
ja
tema
väärtuste
kaitsmisega
igapäevaselt
kokku
puutuvad. Nende seas on näiteks
poliitikaekspert Agu Uudelepp, ajakirjanik
ja suhtekorraldaja Liisa Past, ühingu
Avatud Vabariik juht Jevgeni Krištafovitš
jpt.
Viimane käis
ka
sel
teemal
Terevisioonis intervjuud andmas, mida
saad kuulata siit. Demokraatia nädala
kohtas saad lugeda veel täpsemalt
www.oef.org.ee/demokraatia

Fookuses on Läti
OSF-i New Yorki peakorteris arutletakse
juba täna, 13. septembril meile väga
lähedasel teemal – Läti valimistest ja
Venemaa mõjudest Läti poliitikale. Loe
rohkem siit.

Läheneb Venemaa hääl
15. septembril annab Tallinnas AEFi sarja
Venemaa Hääled raames loengu tuntud
ühiskonnategelane, kirjanik, publitsist,
saatejuht
ja
terav
satiirik
Viktor
Šenderovitš. Tema isiku, tegemiste ja
visiidi kohta saab rohkem lugeda AEFi
koduleheküljelt
ja
sellest
värskest
blogipostitusest AEFi enda ajaveebis.
Loengusarja varasemate külalistega vii
ennast kurssi siin. Loengut saab jooksvalt
jälgida ERR-i vahendusel (vene keeles)
http://www.err.ee/vestlused
Ka Valgevene tuleb
Valgevene
uus
diasporaa
koguneb
Tallinnas
13.-16.
septembrini.
Samaaegselt
Valgevene
diasporaa
kogunemisega leiab Tallinnas aset üleeuroopalise
Valgevene
kogukonna
kultuuriprojekti “Show Europe – Show
Belarus, cultural campaign in Estonia,
Portugal, Lithuania, Belarus, Germany
and Sweden“ Eesti nädal.
14. septembril saab Valgevene muusikat
uute bändide näol kuulata klubis Korter.
Vaata, kes ja millal esinevad. Rohkem
infot
ka
www.valgevene.ee
ja
http://www.showbelarus.eu/

9/11 järellainetus
OSF-i ajaveebis on seoses möödunud kurva
aastapäevaga
ilmunud
terve
plejaad
mõtlemapanevaid
blogipostitusi.
OSF-i
Rahvusliku
julgeoleku
ja
inimõiguste
kampaania toetab organisatsioone, kes
soovivad kindlustada, et turvalise USA
tagamine ei riiva kellegi kodanikuõigusi.
Naistevastane vägivald
16 aastat pärast Jugoslaavia sõja lõppu on
hingehaavad paljude naiste jaoks veel
praegugi värsked. Nende naiste aitamisest
ja
ohvriabist
see
põhjalik
intervjuu
räägibki.
Valged jutud
Rassiküsimused on USA-s jätkuvalt luubi all
ning
näiteks
OSF-Baltimore
peab
vestlusringi
sellest,
kas
valgetel
ameeriklastel
on
parem
juurdepääs
tervishoiuteenustele kui kõigil ülejäänutel.
Oma isiklikke lugusid saavad inimesed
jagada siin: www.storiesaboutrace.org.
Ligipääsust ravimitele Moldovas
OSF on seda meelt, et ligipääs ravimitele ja
tervishoiuteenusele
on
osa
avalikust
teenusest, mis peab olema tagatud kõigile.
OSFi stipendiaat Maria Creciun on uurinud
olukorda oma kodumaal Moldovas. Loe siit,
mida arvab ta sellest, kuhu ja kuidas peaks
Moldova edasi liikuma.

Euroopa ja maailm
Euroopa-Palestiina suhetest
Septembri
teises
pooles
tuleb
taas
hääletusele
Palestiina
iseseisvumise

Sänna kultuurmõis kutsub külla
17. septembril toimub AEFi Noortefondi
toetatud Sänna kultuurimõisa projekti
„Kogukonna
permakultuuri
aed“
lõpuüritus Lõuna-Eestis Sänna külas.
Toimuvad
erinevad
õpitoad,
filmilinastused ja fotonäituse avamine.
Mine õige Sänna! Täpsema kava leiad siit.
Vana kuld ja ajaloo ilu
Kogusime hiljuti kontorist kokku kõik
1999-2003 BAPPi ehk Balti-Ameerika
Partnerlusprogrammi
toel
ilmunud
kodanikuühiskonna häälekandja Foorum
numbrid.
EMSList
Alari
Rammo
eestvedamisel
said need
ka
sisse
skännitud ning ajaloo ilu talletamise
huvides ka veebi üles laetud. Head
lugemist!

Ninaotsast kaugemal
Missioonipreemia jagamisel
Aadu Luukase Sihtasutus ootab taas kuni
miljonikroonise (ehk kuni 63 912 eurose)
missioonipreemia kandidaate, kogu info
kandideerimise kohta asub siin.
Videokonkurss „Aeg on vaba“
Veel loetud päevad ehk kuni 19.
septembrini on võimalik esitada oma
loomingut videokonkursile „Aeg on vaba.“
Osalemiseks aja sõbrad kokku, tee üks
äge video, lae see üles Youtube’i ja lisa
oma andmed ning video link siia, kogu
lisainfo siit.
Filmidega maailm paremaks
Tänasest kuni 17. septembrini toimub
filmifestival
„Ideals
matter“.
Igale
seansile
järgneb
arutelu
vastava
temaatika
asjatundja
eestvedamisel.
Festivalil linastuvad 5 omapärast ja
auhinnatud filmi, päevakajas on kolm
teemat: sooline võrdõiguslikkus, LähisIda kultuur, inimese ja keskkonna
vastastikune mõju. Rohkem infot 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.

küsimus. See kokkuvõtlik artikkel ECFRi
memost võtab hetkeolukorra kokku: USA
on kindlalt vastu, kuid seda hinnalisemad
on
27
Euroopa
Liidu
liikmesmaa
individuaalsed hääled. Leitakse, et Euroopa
peaks
Palestiinat
toetama,
kuna
omariikluse
toetamine
kinnitaks
EL-i
väärtusi ka tegudes, teiseks loetakse üles
mõned pragmaatilisemad põhjused
–
näiteks on EL aastas investeerinud 1
miljardit
eurot,
et
Palestiina
saaks
iseseisvuse suunas siiski liikuda. Samas
leitakse, et kõik peab käima tasa ja targu.
Täispikkuses memo ennast saad lugeda
siit.
Hiina mängualad Kesk-Aasias
ECFRi viimaste publikatsioonide seas on ka
analüüs, mis räägib Hiina huvidest 5 KeskAasia riigi seas. Samas regioonis tuleb
rinda pista ka USA ja Venemaaga, kes kõik
on
huvitatud
piirkonna
naftaja
gaasivarudest.
Kokkuvõtet
loe
siit,
täispikkuses teksti sellelt lingilt.
Last call: ECASi juurde praktikale
Kuni 15. septembrini saab kandideerida
ECASi ehk European Citizen Action Service’i
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 eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Seekord räägime AEF-i juhataja
Mall Hellamiga Viktor Šenderovitšist – kes

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.

ta selline on, mida on tal eestlastele öelda,
miks me ta siia kutsusime?
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
värskeid postitusi igal nädalal!

Lubame

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

Töötuba Prahas
Ajakirjanikel ja kõigil neil, kel huvi
meediat hästi ja kvaliteetselt enda
sõnumi
edastamiseks
edastada,
on
võimalus
end
lasta
koolitada
oktoobrikuises Prahas sellel workshopil.
Kursust juhib Kevin Anderson, kes on
töötanud nii The Guardianile, BBC-le,
Reutersile kui
ka ingliskeelsele Al
Jazeera’le.
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.

