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AEFi uudised
Foorum võtab tujurikkujad luubi alla
Avatud Ühiskonna Foorum toimub juba
ülehomme, neljapäeval, 12. septembril.
Luubi all on sõnavabadus ja vihakõne
ning esitleme uuringut, mida eestlased
netikommentaaridest arvavad. 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.
Demokraatiapäev taas ukse ees!
Rahvusvahelisel demokraatiapäeval, 15.
septembril saab alguse üle-eestiline
loengunädal, mis arutleb enam kui 10000
noorega demokraatia rolli, veel enam aga
demokraatiat ähvardavate ohtude üle.
Demokraatianädala Eesti koolides ja
ülikoolides korraldab Eesti Väitlusselts
Avatud Eesti Fondi toel. Sel aastal küsime
Eestilt, mis on demokraatiale ohuks.
On selleks näiteks elust eemaldunud
poliitikud, ükskõiksed kodanikud või
midagi muud – vaid siis, kui mõistame
ohumärke, õpime üheskoos demokraatiat
paremini ära tundma. Loe lisa ja löö
kaasa: www.demokraatia.ee.
VÜF: taotle täiendavat toetust
EMP toetuste üks eesmärke tänavu on
hoogustada koostööd abisaajariikide ning
doonorriikide Liechtensteini, Islandi ja
Norra vahel. Nii pakume juba toetust
saanud
organisatsioonidele
võimalust
taotleda täiendavat toetust kuni 2500
eurot projekti kohta, et kaasata oma
suur- ja võrgustikuprojektidesse uusi
partnereid neist kolmest riigist. Rohkem
teavet saate, kui kirjutate Katrin Ennole.

Siit nurgast ja sealt nurgast

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Uued tuuled USA narkopoliitikas?
Sellal, kui Tallinnas ja Tartus rullub taas
lahti filmiprogramm “Erinevus rikastab”,
keskendudes sel aastal perekonnale, ei
teeks paha lugeda eneseharimiseks OSFi
kogutud artikleid inimõiguste olukorrast
ka teistes riikides. Võrgustiku ülevaated
puudutavad vähemuste ja naiste õigusi,
ülevaateid sõjakohtutest, sõnavabadust,
immigrante, ligipääsu arstiabile ja palju
muud. Vaata lähemalt OSFi inimõiguste
alamlehte.

Euroopa ja maailm
Arutleme Euroopa majanduse üle
Sel laupäeval, 14. septembril peetakse
RadissonBlu hotellis (Rävala pst 3)
arutelu “Euroopa majanduse tulevik".
Peaesinejateks on kutsutud Euroopa
Komisjoni rahandusvolinik Olli Rehn ja
transpordivolinik Siim Kallas. Tutvume
ka avaliku arvamuse uuringuga. Arutelu
veab Kristi Liiva. Kel huvi, see kiigaku
SIIA.
Europarlament ja üksikkandidaadid
Tartu Ülikooli teadlased Piret Ehin, Ülle
Madise, Mihkel Solvak, Rein Taagepera,
Kristjan Vassil ja Priit Vinkel uurisid
üksikkandidaatide valimisosalust ja edu
– seda nii rahvusparlamentides kui ka
Euroopa Parlamendi valimistel. Nüüd on
üleeuroopaline uuring esitluseks valmis.
Tulemused avaldatakse 19. septembril
kell 14 Tallinnas Komandandi majas. Loe
uuringust lähemalt ja registreeri end
aadressil priit.vinkel@ut.ee.
ECFRi podcastid
Kuula siit inglise, hispaania, saksa,
prantsuse kui ka itaalia keeles! Uut
materjali tuleb pidevalt juurde. Kui sind
huvitab, mis EFCR säutsub, siis vajuta
siia.

AEFi toetusprogrammid

Mis juhtus asumiseltside töötoas?
Augusti lõpus toimunud asumiseltside
neljandas töötoas räägiti koostöö heast
tavast ja selle dokumendi tulevikust,
valimistest, seltside seisukohtade paremini
kuuldavaks tegemisest ja kavandati uusi
õueüritusi. Selgeks sai, et asumiseltsid
vajavad manifeste, mis nende tegevust
kõige paremini kirjeldaksid. Kokkuvõtet
töötoast võib lugeda siit.
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.

Vabaühenduste Fond
Noortefond hetkel taotlusi vastu ei
võta.
***
Eeter:
AEFi minutid kõlavad Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Järelkuulata saab saadet AEFi
kodulehelt. Sel nädalal keskendume
Avatud Ühiskonna Foorumile.
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.

	
  

