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AEFi uudiseid:
mida oodata sügishooajal?

Open Society Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult

Kuus päeva pildistamiseks
Ootame fotosid konkursile „Vabadus
meie õuel“ veel 5. septembrini. Pilte
saab näha alates 25. septembrist
koos ameeriklanna Mary Frances
Lindströmi fotonäitusega „Impeeriumi
varjud“. Vaata www.oef.org.ee/foto.

Riigita, kuid mitte õigusteta
New York Times on sel suvel innukalt
kajastanud
Eestis
elava
vene
vähemuse rasket elu, süüdistades
Eestit karmis keele- ja kodakondsuspoliitikas. Kuid kodakondsusetus on
sageli hoopis inimeste teadlik valik,
selgitab Tartu Ülikooli rahvusvahelise
õiguse professor ja AEFi nõukogu
liige Lauri Mälksoo OSI blogis.

Foorum tuleb!
Kevadise
tuhapilve
tõttu
edasi
lükatud XV Avatud Ühiskonna Foorum
toimub oktoobris, peaesinejaks vene
ajaloolane
ja
kirjanik
Viktor
Suvorov. Esialgu foorumil esinema
pidanud politoloog Dominique Moisi
jõuab Eestisse loodetavasti järgmisel
aastal.
Sügisel kooli!
Õpihimulistel vabaühendustel on sel
sügisel kaks võimalust targemaks
saada. 22.-24. septembril toimub
eestkostekoolitus, kus õpetatakse nii
eestkoste põhitõdesid kui praktilisi
võtteid. Hilissügisel aga õpetavad
asjatundjad ühinguid säästma raha ja
aega ning kasutama oma töös
lihtsaid ja käepäraseid vabavaralisi
lahendusi. Täpsem info tulekul,
eelinfot jagab Kelly Grossthal.
PÖFFi inimõiguste eriprogramm
...ei jää tulemata selgi korral.
Täpsemalt
juba
siis,
kui
ööd
pimedamad.

Teateid sõpradelt
Tadžikid e-demokraatia kursil
Nädal aega Eestis õppereisil viibinud
Tadžikistani ja Kasahstani ametnikud
tahavad
panna
infotehnoloogia
demokraatia heaks tööle. Loe edasi...
Uue Maailma tänavafestival
...Vabaühenduste Fondi kaastoel juba
sel nädalavahetusel! Mis ja kus, loe
www.uusmaailm.ee/festival.

Mustlaste viletsus
Prantsusmaa plaan panna mustlased
massiliselt lennukile ja saata tagasi
päritolumaale ei nõrgesta mitte ainult
Euroopa
väärtusi
ja
õigusriigi
põhimõtteid, vaid jätab ravita ka
probleemi
sügavamaid
põhjused,
kirjutab filantroop George Soros. Loe
edasi Eesti Päevalehest.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Kuni 270 000 kr suuruste taotluste
järgmised tähtajad: 30. september
ja 30. november. Suuremad
taotlused jooksvalt.
***
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Eeter: kolmapäeval kell 10 Kuku
raadios. Sel nädalal uurime, kuidas
pildistada vabadust.

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.
PDF-versiooni lugege SIIT.

