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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Demokraatia ja väitlused veebis
Eesti koolide seinad on tänu AEFi ja Eesti
Väitlusseltsi initsiatiivile viimase kuu aja
jooksul kuulnud kokku üle poolesaja
väitluse demokraatia teemadel.
Nüüd oleme üle kolinud veebi: möödunud
nädalal
toimus
Pärnu
Postimehe
veergudel väitlus võimusuhete üle koolis,
eile arutleti Tartu Postimehes teemal, kas
kodanikuühiskond asendab lähitulevikus
parteidemokraatia. Veel täna vaieldakse
venekeelses
PMs
sõnavabaduse
teemadel. Hoidke silm peal ja vaim
valmis! Lisainfo jooksvalt AEFi ja Eesti
Väitlusseltsi Facebooki lehtedel.

Sõnavabadusest vihkamisvabaduseni
Möödunud nädalal korraldas OSI-Brüssel
vihakõnede teemalise vestlusringi, kus
mõtteid vahetasid OSFi endine juht ja
inimõiguslane Aryeh Neier, Itaalia Senati
asepresident Emma Bonino ja Euroopa
Nõukogu inimõiguste volinik Nils Muižnieks.
Teema on Euroopas pead tõstva populismi,
sagenevate vägivaldsete protestide ja
islamivastaste meeleolude taustal enam kui
päevakohane. Loe vestluse kokkuvõtet
edasi SIIT.

VÜF on valla ja seminarid tulekul
Möödunud nädalast ootavad AEF ja EMP
toetuste Vabaühenduste Fond häid ja
läbimõeldud
projekte
esimesse
taotlusvooru.
Täpsemad
tingimused,
taotlusvormid
ja
vastused
neile
kümnetele küsimustele, mis taotleja peas
vasardavad, on leitavad AEFi kodukalt
www.oef.org.ee/norra
Oktoobri
keskpaigas korraldab VÜF kokku 6-s Eesti
linnas rea seminare, kus tuleb juttu VÜFi
ootustest projektidele, mõjusa projekti
kavandamisest,
koostööst
ja
partnerlusest ning nõuetest toetuse
taotlemisel. Loe edasi SIIT (ja registreeru
ka).

Tööd ja leiba!
Luxembourgis kohtuvad selle nädala lõpus
esmakordselt pärast suve lõppu kõigi 27
EL-i liikmesriigi ministrid ja arutlevad kriisi
ning
töötuse
teemadel.
Kuigi
riigiti
olukorrad erinevad ning palju otsusi
tehakse siseriiklikult, soovib Komisjon, et
ideid ja potentsiaalselt häid poliitikaid
jagataks
ka
rahvusülesel
tasandil.
Päästekäsi vajab just noorem põlvkond –
alla 25-aastastest on EL-is keskmiselt tööta
viiendik, kuid nii Hispaanias kui Kreekas üle
50% tööealisest elanikkonnast. Loe uudist
SIIT.

EUSTORY Eesti nädal sai ümber
Möödunud nädalal viibisid Eestis 12st
Euroopa
riigist
pärit
noored,
kes
keskendusid nädalajagu teemale „Miski
pole tasuta: väljakutsed demokraatiale
Euroopas.“ Noorte muljed ja fotod
erinevatest ettevõtmistest said põhjalikult
kajastatud blogis eustory.wordpress.com

Issanda loomaaiast
Räägi kaasa rahastamises
2012.
aasta
EMSLi
vabaühenduste
kärajate teemaks on rahastamine. Kes ja

Euroopa ja maailm

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!
***
Eeter:

milleks peaks saama tegevustoetust?
Mida peaks projektide juures tegelikult
mõõtma ja mis siis ikkagi nende tšekkida
kopeerimisega on?
Rohkem infot, kogu paberimaterjal ja
küsitlus www.ngo.ee/kärajad

AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt. Ivan Lavrentjev võtab kokku
muljed FutureLabi esimesest nädalapikkusest koolitusest Brüsselis.

Tunne oma naabrit
Kirjanik Roy Strider, kes Lõuna-Eestis
Mustakurmus talu peab, kirjutab üles
oma vahetud muljed suhtlusest naabrite
ja lähielanikega, kes ei paista seaduse
jõudu millekski panevat. Loe pikka
kirjeldust edasi SIIT.

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.

