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AEFi uudiseid
Meedia lubab vihakõnelejaid ohjata
Kaks suuremat online-meedia keskkonda,
Delfi ja Postimees andsid hiljuti toimunud
Avatud Ühiskonna Foorumil lubaduse, et
teevad veebis kommenteerimise viimaks
ometi korda. Nad kinnitasid, et edaspidi
saavad olulisimaks oma nime all arvajad
ning viha täis arvamused nii lihtsalt
kommentaaride hulka ei pääse. Arutelu
vedanud Tiit Hennoste omakorda lubas,
et hoiab meediajuhtidel silma peal. Loe
tulisest meediadebatist, tutvu olukorraga
Euroopas ja aja näpuga järge Emori
värskes uuringus. Lisaks ka fotogalerii
foorumilt. Videod Vimeos juba homsest!
Vabaühenduste Fond jagab taas raha
AEF kuulutas välja kaks uut taotlusvooru
vabaühenduste projektidele. Ühtekokku
jagatakse toetusteks 864 723 eurot ehk
suurprojektidele kuni 40 000 eurot (ja
kindlatel tingimustel kuni 100 000 eurot)
ning väikeprojektidele kuni 7500 eurot.
Kes veel ei tea, siis Vabaühenduste Fond
on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)
toetuste programm, mida rahastavad
Norra, Island ja Liechtenstein. Eestis
kureerib fondi Avatud Eesti Fond.

Issanda loomaaiast
Hea valimistava valvurid on hoos
Äsja alanud aktiivse valimisagitatsiooni
perioodi eel pöördub vabaühenduste liit
EMSL kõigi valla- ja linnavolikogudesse
kandideerijate poole ja kutsub neid üles
head valimistava järgima. Nüüd alustas
EMSL regulaarse järelevalvega heast
valimistavast kinnipidamise üle. Kuidas
sina neil valvata saad aidata, seda loe
lähemalt siit. Ja seejärel võta valvurid
Facebookis oma sõbraks.
Räägime vabaühenduste tulevikust
EMSL ja Praxis kutsuvad kõiki arutelule
„Milliste
infoühiskonna
muutuste
ja
mõjudega peavad vabaühendused lähiajal
arvestama?“ Arutelu toimub kolmapäeval,
25. septembril kella 14–16 Tallinnas

Open Society Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Kui populismitont pääseb võimule...
Asjaolu, et Euroopas hakkab üha enam
silma populismile panustavaid parteisid,
on seni püütud põhjendada üleüldise
majanduskriisiga. Ometi pole vähetähtis
seegi, et praegused võimuparteid on
järk-järgult rahvast võõrandunud. OSF
meenutab tänavust populismifoorumit
Ungaris ja rõhutab, et iialgi varem pole
europarlamendi valimistel olnud nii suurt
kaalu kui nüüd. Poliitikud, õppige!

Euroopa ja maailm
Euroliidu hääletu revolutsioon
Euroopa majanduskriisi varjus toimub
juba pikemat aega ja vaikimisi reform,
mis rajab teed seniste institutsioonide
ülesele valitsemisviisile, mis üha enam
meenutab föderalismi. Nii leiab ECFRi
Poola kontori juht Piotr Buras värskes
analüüsis. Kas on põhjust häält teha?
Europarlament ja üksikkandidaadid
Tartu Ülikooli teadlased uurisid, kui suur
edu saadab Euroopa “Indrek Tarandeid”
ehk üksikkandidaate nii europarlamendi
kui ka rahvusparlamentide valimistel.
Nüüd on 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 nii inglise, hispaania, saksa,
prantsuse kui itaalia keeles! Uut
materjali tuleb pidevalt juurde. Kui sind
huvitab, mis ECFR säutsub, siis vajuta
siia.

AEFi toetusprogrammid
Vabaühenduste Fond
Noortefond
võta.

hetkel taotlusi vastu

ei

Rahvusraamatukogu kuppelsaalis. Oma
tulekust paluvad korraldajad teada anda
hiljemalt 20. septembriks siin või e-posti
aadressil anna@ngo.ee. EMSLi vabakonna
tulevikugruppi rahastab EMP toetuste
Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi
vahendusel.
Kes seisab puudega inimeste eest?
Teisipäeval, 8. oktoobril kell 15 korraldab
Tallinna Puuetega Inimeste Koda debati,
et kuulda, mida pealinna valimisvankrile
hüpanud poliitikud kavatsevad järgmisel
neljal aastal teha nii puudega inimeste
kui ka nende hooldajate heaks. Kohale on
palutud kõik erakonnad ja valimisliidud.
Valimisväitlus toimub Tallinna Puuetega
Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59).

***
Eeter:
AEFi minutid kõlavad Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Järelkuulata saab saadet AEFi
kodulehelt. Sel nädalal räägitakse Eesti
koolides demokraatiast ja selle ohtudest:
noortele esinevad teadlased, aktivistid ja
vabaühenduste esindajad. Kutsume külla
sotsioloog Peeter Vihma.
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.
	
  

