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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

XVI Avatud Ühiskonna Foorum
Kolmapäeval 28. septembril toimub
järjekorranumbrilt juba XVI AÜF, mille
peaesinejaks on tänavu akadeemik,
poliitilise kultuuri ning kommunikatsioonija demokraatia uurija, Harvardi Ülikooli
professor ja äsja Johan Skytte auhinna
pälvinud Pippa Norris. Seekord püüab
foorum leida vastust küsimusele, kas
kas kosmopoliitne kommunikatsioon ja
globaliseeruv
maailm
ohustavad
rahvuskultuure.
Arutelul
osaleb
TÜ
professor,
sotsiaalteadlane
Marju
Lauristin,
diskussiooni
juhatab
Priit
Hõbemägi. Täpse info toimumisaja ja
otseülekande kohta saad AEFi kodulehelt.

Kaardistades digitaalset meediat
OSFil on välja tulnud kaks uut uuringut,
mis
seekord
keskenduvad
meie
lähinaabritele: Leedule ning Venemaale.
Viimase puhul on suuremaks muutuseks
online meedia tarbijaskonna plahvatuslik
kasv. Veebist saavad oma uudised kätte
üle
poole
Venemaa
aktiivsetest
arvutikasutajatest ehk 20 miljonit, samuti
on internetiportaalid ainsad, kus on lubatud
tõsine kriitika võimulolijate aadressil.
Mõlemad raportid jagavad soovitusi, kuhu
peaks online ajakirjandus nendes riikides
edasi liikuma. Leedu raportit saate lugeda
siit, Venemaa oma leiate siit.

ICEGOV täies hoos
Kuni 29. septembrini kestab Tallinnas ligi
viiesaja
rahvusvahelise
osavõtjaga
konverents ICEGOV, mida toetab teiste
seas ka AEF. Viimasel päeval leiab aset
OSF Ümarlaud, mis toob kokku ligi
paarkümmend Avatud Ühiskonna Fondide
võrgustiku
liiget
Haitist
Moldovani.
Täpsemalt loe siit.
ICEGOV toob kohale mitu maailmanime,
nende hulgas Barack Obama Avatud
Valitsemise Initsiatiivi juhi Chris Veini,
Rootsi Piraadipartei asutaja ja juhi Rick
Falkvinge,
Euroopa
Komisjoni
infoühiskonna arengu juhi Francisco
García Moráni. Loe lisaks www.icegov.org
ja jälgi otseülekandeid veebis!
OMA Keskus nüüd ametlikult avatud
Möödunud reedel avas Kaarli pst. 5-1
oma uksed ametlikult OMA Keskus, mille
avamisel ütles keskusele tervitussõnad ka
sotsiaalminister Hanno Pevkur. Keskus
jagab infot seksuaal- ja soovähemuste
kohta ning korraldab üritusi, kus kõik
inimesed saavad võimaluse hubases
keskkonnas küsimusi esitada ja suhelda.
Keskus on avatud kuuel päeval nädalas.
www.facebook.com/omakeskus

Otsuste ristteel
The Global Fund, mis on viimase viie aasta
jooksul tegelenud AIDSi, tuberkuloosi ja
malaaria
ravimisega,
seisab
oluliste
valikute ees. Probleemiks on see, kas
organisatsioonil jätkub jõudu, et liikuda
oma tegevustes edasi otsesest sekkumisest
järgmise tasandini
– eestkosteni ja
kodanikuühiskonna
tugevdamiseni,
mis
aitavad
samuti
kaasa
haiguste
vähenemisele,
kuid
teevad
seda
ennetavalt. Postitust loe siit.
Mis toimub Lõuna-Kõrgõzstanis?
ÜRO Arenguprogrammi ning Kõrgõzstani
Sorose Fondi koostöös leiab aset 117
erinevat projekti, mis kõik on seotud
Lõuna-Kõrgõzstanis
valitseva
sotsiaalmajandusliku
ning
poliitilise
olukorra
parandamisega. 2010. aasta juuni verised
konfliktid Oši linnas sundisid oma kodudest
välja
rändama
tuhandeid
inimesi.
Renoveeritakse
koole,
lasteaedu,
parandatakse taristut ning selle käigus
pakutakse kohalikele ka tööd. Täpsemalt
saad lugeda sellest postitusest.
Marseille: sõnad ja tegelikkus
Ilmunud on uus uuring, mis võtab seekord
luubi alla moslemite elu Prantsusmaal
Marseille’is,
riigi
ühe
suurema

Briti Nõukogu ja AEF partnerlus
Eestis
resideerivaid
noorsootöötajaid
kutsutakse
kandideerima
projekti
“Empowering European Citizens”. Projekti
näol on tegemist kultuuridevahelise
ettevõtmisega, mida toetavad Euroopa
Komisjon ja Briti Nõukogu. Eestis on
projektipartneriks Avatud Eesti Fond.
Avalduste esitamise tähtaeg on 10.
oktoober,
kogu
info
projekti
ja
kandideerimise kohta siit.
Demokraatia pärast totalitarismi
29. septembril esitletakse Moldovas
Chisinaus raamatut „Without Prescription
Period. Aspects of the Communist Crimes’
Investigation in Europe”, mis on osa
Moldova kahekümnele iseseisvusaastale
keskenduvast
noorte
ajaloolaste
projektist. Eestist sõidab Moldovasse Idaida piiriülese koostööprogrammi toel
Meelis Maripuu Eesti Mälu Instituudist ja
Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise
Eesti Sihtasutusest.

Aeg on tegutsemiseks küps
Mentorluskonverentsile
Veel selle reedeni saab registreeruda
5.10 toimuvale mentorluskonverentsile,
mis kõnetab ettevõtete omanikke, juhte
ja
kodanikuühiskonna
liidreid.
Mentorluskonverents
on
osa
3.-9.
oktoobrini
toimuvast
üle-eestilisest
ettevõtlusnädalast, mida korraldatakse
eesmärgiga
tõsta
ühiskonna
ettevõtlusteadlikkust
ning
täiendada
ettevõtjate teadmisi. Täpsem info siit.
Film Hodorkovskist
30. septembrini on kõigil, kes huvituvad
Venemaast,
inimõigustest
ja
heast
filmikunstist, võimalik kinos Artis vaadata
ligi 2-tunnist dokumentaalfilmi Mihhail
Hodorkovskist – Venemaa rikkaimast
mehest, kellest sai riigi kuulsaim vang.
Suur osa seanssidest on juba välja
müüdud, toimuvad koolikülastused, filme
kommenteerivad poliitikaeksperdid. Ole
tark ja mine kinno!
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 -

kuritegevusega linnu. Uuring viiakse OSFi
toel paralleelselt läbi kokku 11-s Euroopa
Linnas:
Antwerpenis,
Amsterdamis,
Berliinis,
Kopenhaagenis,
Hamburgis,
Leicesteris, Londonis, Pariisis, Rotterdamis
ja Stockholmis. Kõrvale saab nautida
värvikaid fotosid, postitus ise leitav siit.

Euroopa ja maailm
EL ja inimõigused ÜROs
ÜROs on üha selgemini eristumas kaks
tiiba ning segadus Palestiina tuleviku
ümber on esile toonud Euroopa Liidu
diplomaatia nõrkused. Kui EL suudaks
kokku leppida ühtses Iisraeli-Palestiina
poliitikas, oleks see ELi välispoliitikale kogu
maailma areenil suur võit. Siit aga lugege
kokkuvõtet, kuidas EL on käitunud viimase
kolme
suurema
kriisi
ajal,
kus
põhiküsimuseks oli inimõiguste tagamine.
Luubi all siis Elevandiluurannik, Liibüa ja
Süüria.
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
Kelly
Grossthaliga Avatud Ühiskonna Foorumi
peaesinejast
Pippa
Norrisest,
tema
tegemistest ja nende mõjust.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
värskeid postitusi igal nädalal!

Lubame

edendanud dialoogile ning osalusele
tuginedes. Kandideerimise tähtaeg on 7.
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.

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 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.

