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AEFi uudiseid
Pivād īrgõbõd! Praaznikka algab!
14.–20. oktoobrini peetakse Eestis taas
hõimupäevi – tänavu juba 25. korda! See
pole pelgalt folklooripidu, vaid pigem
üldrahvalik liikumine, millega näidata üles
solidaarsust sugulasrahvastega ja toetada
teisi oma kultuuri ja keele hoidmisel. Sel
aastal liitusid eestlaste algatusega ka
ungarlased, kes kuulutasid 19. oktoobri
samuti hõimurahvastega seotuks: nemad
peavad siis keelesugulasrahvaste päeva.
Tallinnas Rahvusraamatukogus peetakse
sel päeval konverentsi, esinejate rea avab
Mall Hellam, keskendudes omaalgatusele,
vabadusele ja rahva elujõule.
Inspiratsiooniseminar õpetajatele
Kuu aja pärast toimub Tallinnas seminar
ühiskonnaõpetuse õpetajatele, kuid kirja
tasuks end panna juba nüüd. Seminaril
„eRiik – eesmärk või vahend?” kuuleb,
millised on inimeste osalusvõimalused
infoühiskonnas ja kuidas riiki tehnoloogia
abil noortele lähemale tuua. 25. oktoobril
Komandandi Majas (Toompea 1) toimuva
seminari korraldab e-Riigi Akadeemia,
rahastajaks EMP toetuste Vabaühenduste
Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Loe
lisa ja pane end kirja enne 14. oktoobrit.
Vabaühenduste Fond ootab projekte
AEF kuulutas välja kaks uut taotlusvooru
vabaühenduste projektidele. Ja tähtajad
aina lähenevad! Suurprojektid saavad
kuni 40 000 eurot (kindlatel tingimustel
kuni 100 000 eurot) ja väikeprojektid
kuni 7500 eurot. Vabaühenduste Fond on
Euroopa Majanduspiirkonna EMP toetuste
programm, raha annavad Norra, Island ja
Liechtenstein. Fondi tegevust kureerib
Eestis Avatud Eesti Fond.

Issanda loomaaiast
Vabaühenduste koostöö Tallinnaga
Valimiste eel on käed-jalad tööd täis ka
Tallinna piirkonnaseltsidel: koos linna
teiste vabaühendustega pannakse kokku
Tallinna-keskse koostöö head tava. Nüüd
oodatakse huvilisi mustandile laekunud

Open Society Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Kui sissekirjutuseta arstile ei pääse
OSF tutvustab sedapuhku Kõrgõzstanis
tegutsevat Asteria vabaühendust, mis on
oma tiiva alla võtnud need elanikud,
kelle elu on põrguks teinud propiska ehk
sissekirjutuse puudumine. Pühi oma suu
puhtaks arstiabist, haridusest ja muust –
nii ütleb sellistele inimestele riik. Kuidas
Asterial on õnnestunud süsteemi mõra
lüüa, seda loe lähemalt OSFi portaalist.
ÜRO asus immigrantide kaitsele
OSFi üleilmset migratsiooniprogrammi
juhtiv Maria Teresa Rojas tunnustab
oma värskes artiklis ÜROd selle eest, et
oktoobri algul New Yorgis kogunenud
rahvusvaheline kogukond võttis tõsiselt
luubi alla immigrantide kehva olukorra.
Ühtlasi tutvustab artikkel migratsiooni
käsitlevaid raporteid ja viie aasta kava.

Euroopa ja maailm
Moldova pürib korraga läände ja itta
Sellal, kui Moldova valitsus on võtnud
nõuks sõlmida novembris euroliiduga
koostöölepe, on riigi ühel pisikesel alal,
autonoomsel Gagauusial sootuks teised
plaanid: nad heidavad silma Euraasia
tolliliidule, mis seoks nad tugevamini
Venemaa, Valgevene, Kasahstani ning
peagi Armeeniaga. See tähendab, et
padu-venemeelne ja Euroopat tauniv
Transnistria on endale liitlase saanud.
Mis võiks Moldovast edasi saada, seda
uuri ajakirjast Transition Online.
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

kommentaare üle vaatama. Kohtume sel
neljapäeval, 10. oktoobril kell 17.30
Linnalaboris Telliskivi loomelinnakus. Uut
koostöö head tava esitletakse kõigile
linnapeakandidaatidele juba 12. oktoobril.
Siis toimub Sinilinnu kohvikus kesklinna
seltside debatt.
Kuhu lähevad sinu maksud? Arvuta!
Poliitikauuringute Keskus Praxis esitles
täna isiklikku maksukalkulaatorit, mis
piltlikustab töötamise ja tarbimisega
seotud makse. Nüüd saab maksumaksja
hinnata, milline on tema maksukoormus.
Kalkulaator arvestab kokku nii tulud kui
kulud, mis maksukoormust mõjutavad.
Samuti näeb, kuhu maksuraha kulub.
Tule julgelt valimisi vaatlema
Korruptsioonivaba Eesti kutsub kõiki häid
kodanikke valimiste vaatlejaiks. Valimiste
vaatlemine on üks kodanikuõigustest,
mille kasutamine Eestis ei ole veel
kahjuks laialt levinud. Ühendus on kokku
pannud ka meelespea, et anda aimu,
mida vaatlemine endast kujutab, millised
on vaatleja õigused ja kohustused, ja
ülevaate valimiskomisjonide tööst.

Vabaühenduste Fond
Noortefond
võta.

hetkel taotlusi vastu

***
Eeter:
AEFi minutid kõlavad Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Järelkuulata saab saadet AEFi
kodulehelt. Sel nädalal räägime rahast –
kas sa tead, kuidas riik sinu maksuraha
jaotab? Praxis tegi maksukalkulaatori,
mis näitab, kuhu su raha kulub. Külas on
Hille Hinsberg.
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.
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