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AEFi uudiseid
Avatud valitsemise lainel
Möödunud
nädalal
toimus
Tallinnas
avatud valitsemisele pühendatud OSFi
ümarlaud,
kus
osales
kokku
16
võrgustiku fondi – Ida-Euroopast, KeskAasiast, Kaukaasiast, aga ka näiteks
Ugandast. Räägiti kohalikest avatud
valitsemise näidetest ning loodi alus
süvenevale koostööle.
Möödunud aastal USA president Obama ja
Brasiilia president Rousseffi poolt välja
kuulutatud avatud valitsemise partnerluse
(AVP) kohta loe põhjalikumalt siit, lisaks
tutvu
ka
Liia
Hänni
varasema
blogipostitusega AEFi ajaveebis.
Eesti avaldas AVPga liitumise soovi ÜRO
Peaassamblee raames 20. septembril;
ametlik liitumine, mille eelduseks on ka
valmis tegevuskava esitamine, toimub
märtsis 2012. AVP rõhutab suurema
avatuse
ja
läbipaistvuse
kõrval
kodanikuühiskonna
ning
inimkeskse
poliitikakujundamise olulisust. Seetõttu
on
AEFis
tänaseks
kahel
korral
kogunenud initsiatiivgrupp, kes arutab
Eesti e-valitsemise edendamist, edasisi
tegevusi ja prioriteetide elluviimist. Lisaks
kodanikuühendustele on osalenud ka
Välisministeeriumi
ning
Riigikantselei
esindajad.
Kodulaenuvõlglaste nõustamine
AEFi
Kriisiprogrammist
rahastatud
projekt, mille läbiviijaks on Omanike
Keskliit, hakkas möödunud nädalast
pakkuma
tasuta
õigusabi.
Nõustamisteenust on võimalik saada
2011. aasta lõpuni. Eesti Panga andmetel
oli 2011 a augusti seisuga ligi 3,8%
eluasemelaenuportfellist
ületanud
maksetähtaja, mis teeb kokku ligi 6000
inimest, kellel on probleeme kodu
soetamiseks
võetud
laenu(de)
tagasimaksmisega.
Loe
teenuse
ja
nõustamisaegade kohta täpsemalt siit.
Foorumi järelkaja
Möödunud nädalal toimunud XVI Avatud

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Birma hääled
„Nowhere to be Home: Narratives drom
Survivors of Burma’s Military Regime“ on
uus OSFi toel ilmunud raamat, mis koosneb
Birma sõjaväelise režiimi ohvrite lugudest.
Raamat on juba kaheksas sarjast, mis
kannab
koondnimetust
„Tunnistajate
hääled“. Nii selle kui varasemate sama
sarja raamatute kohta saab lisainfot siit.
Ühtlasi tuletame meelde Birma teema
olulisust hetkel, kuna ÜRO Peaassamblee
peaks
vastu
võtma
otsuse
Birma
sõjakuritegude
jaoks
erikomisjoni
moodustamise kohta.
Mida annab EL Rumeeniale?
BBC Radio 4 eetris kõlab saatesari, mis
uurib, mida EL-iga liitumine on uutele
liikmetele kaasa toonud. Räägivad OSFi
Brüsseli juht Heather Grabbe ning endine
stipendiaat David Mark, kes aitab roma’de
organisatsioonidel taotleda EL-i rahastust
erinevatele projektidele. Kuula podcasti.
Kahtlus ja surmanuhtlus
Septembri lõpus hukati USAs Georgia
osariigis politseiniku tapmises süüdistatuna
Troy Davis, kelle hukkamisotsus tõi
tänavale palju protestijaid. Troy Davise
juhtum
toob
esile
kõik,
mis
on
surmanuhtluse puhul valesti, kirjutatakse
OSFi blogis: puudusid materiaalsed tõendid,
mis Davise kuritööga sidunud oleksid,
peamised
argumendid
esitas
üks
pealtnägija; mitmed tunnistajad muutsid
kohtuprotsessi käigus oma tunnistusi. Loe
edasi siit.

Euroopa ja maailm
Kuidas vältida Suurt Depressiooni
ECFR viitab George Sorosi FT-s ilmunud
artiklile, milles on ära toodud sammud,
mida valitsused Sorosi hinnangul peaksid
astuma, et vältida täielikku krahhi. Loe
artiklit siit.

Ühiskonna Foorumi kokkuvõtted eesti ja
inglise
keeles
ning
meeleoluka
pildimaterjali leiad siit. Loe ka Pippa
Norrise intervjuud, mis ilmus laupäeval
Postimehe lisas Arvamus ja kultuur.
Internet ja poliitika
Eelmisel nädalal ICEGOVi konverentsil
esinenud USA presidendi Barack Obama
kampaanianõunik Phil Noble annab 10
soovitust igaühele, milliseid arenguid
võiks jälgida internetis ja poliitikas. Loe
AEFi ajaveebist.
Hea uudis puuetega inimestele
Eile saatis sotsiaalminister Hanno Pevkur
teistele ministeeriumitele, omavalitsustele
ja puuetega inimeste organisatsioonidele
kooskõlastuseks ÜRO puuetega inimeste
õiguste
konventsiooni
ratifitseerimise
seaduse
eelnõu.
Konventsiooni
ratifitseerimist ja elluviimist on Avatud
valitsemise
programmist
varemalt
toetanud ka AEF. Loe uudist siit.

Uuri ilma
Mida me mõtleme?
Sel nädalal saab alguse üle-Eestiline
küsitlus, mis haarab ühtekokku 1400
inimest. Küsitlus on osa perioodilisest
lõimumisprotsesside seirest ning uurib
ühiskonnas
valitsevaid
hoiakuid,
mõtteviise ja inimeste toimetulekut.
Uuringu meeskonda kuuluvad Tartu
Ülikooli teadlased, Praxise analüütikud
ning TNS Emori uuringuspetsialistid ja
mitmed teised teadlased ning eksperdid.
Põhjalikum info 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.
oktoober. Täpsemalt loe siit.
Toetus maailmaharidusele
Oktoobri
algusest
avanes
Euroopa
Komisjoni rahastusvoor maailmahariduslike projektide toetuseks. Täpsema info ja
taotlusvormi leiab siit. NB! Arengukoostöö
Ümarlaud korraldab kõikidele taotlemisest
huvitatud
organisatsioonidele
4.

Vene endine välisminister ECFRis
Igor Ivanov, Vladimir Putini valitsusaja
kõige esimene välisminister, pidas lühikese
loengu ECFRi Hommikukohvi arutelude
raames. Mida arvab Ivanov Venemaa
tulevikust, loe siit.
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 pole veel selgunud, hoiame teid
uue infoga kursis. 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. Kristi Toodo Eesti Inimõiguste
Keskusest räägib varjupaigataotlejatele
mõeldud tasuta õiguskliinikust.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Lubame
värskeid postitusi igal nädalal! Loe, mida

jälgida internetist ja poliitikast ning
nädala lõpupoole kokkuvõtlikke muljeid
Demokraatia nädalast!
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Facebook
Kui sind ei ole SIIN, siis sind ei ole olemas.

novembril kell 10-17 Tallinnas praktilise
projektikirjutamise koolituse, kus anname
nõu, kuidas täita avaldust jne. Koolitus
toimub inglise keeles. Registreerumine
kuni 25. oktoobrini sellel aadressil.
Uus Maailm teeb kino
Sellest reedest linastub kinodes kaua
tehtud kaunikene film Uue Maailma
Seltsist ja sellest, mis seltsi ümber.
Esilinastus 7. oktoober, kinodes kuu
lõpuni. Lisainfot ja filmi treilerit vaadata
saab siit.

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.

