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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Vabaühenduste Fond ootab taotlusi
Avatud Eesti Fond kuulutas eilsest välja
EMP
toetuste
Vabaühenduste
Fondi
esimese projektikonkursi, kuhu oodatakse
avalikes
huvides
tegutsevate
vabaühenduste projekte, mis keskenduvad
kas
demokraatlike
väärtuste
edendamisele või ühenduste suuremale
eestkostesuutlikkusele. Täpsemad tingimused, taotlusvormid ja vastused neile
kümnetele küsimustele, mis taotleja peas
vasardavad, on leitavad AEFi kodukalt
www.oef.org.ee/norra

Romade hip hop ja rap
Romade rahvamuuusika ei tähenda ainult
hoogsalt viiulipoogna tinistamist. Alates
1990ndatest on (peamiselt) linna-roma’d
inspiratsiooni ammutanud USA hip-hopi ja
rap’i
kultuurist.
Paralleele
nende
ja
afroameerika kogukondade vahel on teisigi
– positiivsetest näiteks see, et kumbki
kogukond on juba aastakümnete jooksul
seisnud
hea
oma
kodanikuõiguste
edendamise eest. Euroopa suurim roma’de
kogukond
elab
Makedoonias
Šutkanimelises linnakeses, mis on sisuliselt
pealinna Skopje äärelinn (kuid tundub,
nagu asuks veel valgusaastate kaugusel).

Welcome to Estonia, EUSTORY!
Sel nädalal on Tallinnas ja Tartus
täistuuridel
käimas
rahvusvaheline
noorteakadeemia EUSTORY. Teemaks
seekord „Miski pole tasuta: väljakutsed
demokraatiale
Euroopas.“
Põhjalikku
pressiteadet loe SIIT.
Et 12st riigist pärit noored on parajasti
Eestis
ja
toimetavad
siin
värske
energiaga, saab veenduda nende blogi
kaudu eustory.wordpress.com
XVII AÜFi järellainetus
Populismiteemaline Foorum tõi Eestisse
mitukümmend OSFi võrgustiku esindajat
ning terve hulga säravaid väliseksperte,
kes teemat pika päeva jooksul lahkasid.
Loe Foorumi kokkuvõtlikke ideid SIIT,
SIIT ja SIIT. Lisaks veel Mari-Liis
Jakobsoni
artiklit
populistidest
ja
kodanikuühiskonnast. Võrdleva meediakäsitluse huvilistel soovitame tagantjärele
lugeda käsitlusi ka Eesti venekeelses
meedias. Lisaks oli AEFil ja Vabaühenduste Fondil Foorumi ajal külas
norrakas Enver Djuliman, kes rääkis
Helsinki Komitee kogemustest inimõigusalase hariduse korraldamisel ning
Tallinna
Ülikoolis
pidas
ingliskeelse
väitluse sõnavabaduse teemadel AEFi
külaline
Oslo
Ülikooli
tudengiparlamendist Emilie Wilberg. Foorumi
fotosid piilu SIIT.

Euroopa ja maailm
Segased ajad Transnistrias
Värske
analüüs
Euroopa
ääremaal
paiknevast
tunnustamata
vabariigist
Transnistriast, kus on kaks aastakümmet
pärast
iseseisvuse
väljakuulutamist
Moldovas asjad justkui liikuma hakanud.
Augustikuus külastas Transnistriat Angela
Merkel ning nii Moldoval kui Transnistrial on
mõlemal uued liidrid; lisaks saatis Venemaa
kevadel
sinna
oma
esindajaks
diplomaatilise
raskekaallase
Dmitri
Rogožini. Et perifeerse, kuid huvitava
Transnistria võimaliku käekäiguga tutvust
teha, loe uut raportit 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 piiriülene programm
Taotle jooksvalt!

Meie hääli sai kokku paarsada
Avatud Eesti Fondi ja Eesti Väitlusseltsi
demokraatiapäeva
kampaania
„Meie
hääled“ kogus üle 200 idee Eesti elu
parandamiseks.
Soovijad said 15. septembrile ehk
demokraatiapäevale eelnenud nädalal
esitada riigijuhtidele oma ettepanekuid,
mis
jäävad
avalikult
lugemiseks
www.meiehääled.eu kodukale. Mine ja
loe, mida arvati! Kokkuvõtte sõnumite ja
demokraatia päevaga seotud tegevuste ja
tulemuste kohta leiab SIIT.

Issanda loomaaiast
Usutakse, aga ei tegutseta
Tallinna Ülikooli RASI Kodanikeühiskonna
uurimis- ja arenduskeskus (KUAK) on
valmis saanud avaliku arvamuse küsitluse
“Kodanikualgatust toetavad väärtused ja
käitumismustrid Eesti elanikkonnas 20112012”. Tutvu
sellega
SIIN
ja
kokkuvõttega põnevamatest leidudest
ngo.ee lehel.

***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt.
Vabaühenduste
Fondi
koordinaator Maris Jõgeva räägib äsja
avanenud
esimesest
VÜFi
taotlusperioodist.
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 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.

