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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Soouuringute õpiku esitlus
Täna, 18. oktoobril kell 14 toimub
Tallinna Ülikooli ruumis 421 AEFi toetusel
ilmunud
õpiku
„Sissejuhatus
soouuringutesse“
esitlus.
Raamatu
toimetaja on Raili Marling, õpikus on 12
erineva autori kirjutatud peatükid ning
vaatluse
alla
tulevad
erinevad
soouuringutega
seotud
valdkonnad
haridusest, meediast, kunstiteaduslikust
uurimusest, poliitikast, teoloogiast kuni
ökofeminismini. Õpiku väljaandjaks on
Tartu Ülikooli Kirjastus. Täpsemalt loe
siit.

Digitaalse meedia mõjujõust Rootsis
Rootsi ja Eesti on sarnased selles aspektis,
et
mõlemas
riigis
on
kõrge
internetiseerituse tase, kuid samas ka lai ja
lojaalne
paberlehtede
lugejaskond.
Uurimus, millele viitab see blogipost, toob
esile sarnasused muu maailmaga, kus
online-meedia
on
kiirelt
populaarsust
kogunud:
keskendumise
klikimeediale,
ajakirjaniku
rolli
muutumise,
avalikõigusliku meedia järkjärgulise nõrgenemise.

AEFi virtuaalne raamatukapp valla
MTÜ Eesti Gei Noored andis 2010. aasta
lõpul Avatud Eesti Fondi toel välja
esseekogumiku „Kapiuksed valla. Arutlusi
homo-, bi- ja transseksuaalsusest”. Nüüd
on võimalik seda elektroonilisel kujul ja
tasuta leida ka meie kodulehelt.
Demokraatia nädala muljed
AEFi ajaveebis võtab Demokraatia nädala
projektijuht Kadri Ollino kokku nädala
muljed. Rohkem kui demokraatia ajalugu
(vt. Demos ja kratos) innustas noori
kaasa mõtlema esineja isiklik kogemus
olgu selleks siis avalik seisukohavõtt,
kodukoha arendamine või protsessides
kaasa löömine riiklikul või rahvusvahelisel
tasandil. Mida usalduslikum õhkkond,
seda isiklikumad olid ka küsimused ning
au esinejatele, kes neile vastata püüdsid.
Kuidas lahendada ühe koolitunniga noore
mure,
kes
uurib,
kuidas
muuta
sallivamaks oma vanemaid? Lugege
edasi.
Hõikame veelkord välja
OSFi Varajase Lapsepõlve Programm
(Early Childhood Program, ECP) kutsub
Kesk- ja Ida-Euroopa ning Euraasia
MTÜsid üles viima ellu projekte, mis
keskenduvad
laste
õigustele
ning
puuetega lastele. Projektid valitakse välja

Kõrgõzstani kaks nägu
Ühelt poolt oleks Kõrgõzstan nagu KeskAasia pailaps – viimase kümne aasta
jooksul on kukutatud kaks autoritaarset
režiimi,
riik
on
reformide
teel,
kodanikühiskond
üha
aktiivsem
ning
tugevnev. Seetõttu saabus šokina president
Rosa Otunbajeva lause, millega ta õigustas
piinamise
kui
meetodi
kasutamist
arreteeritute ning kinnipeetavate puhul:
„Piinamine on osa Kõrgõzstani kultuurist,
tsivilisatsioonist
ning
elukorraldusest.“
Valitsus surmade ning vigastuste eest
vastutust ei võta. Edasi loe siit.
Naised, HIV ja uimastid Ukrainas
OSFi Public Health programmi toel on
valminud värske dokumentaalfilm „Balka“,
mis vaatleb uimastisõltuvuses ning HIVviirusega võitlevate naiste elusid. Kolme
lugu saad vaadata otse veebist, vajutades
siia.
Avaliku raha kuritarvitamisest
Open Society Justice Initiative’i raames on
Ladina-Ameerikas uurinud juhtumeid, kus
erinevate riikide valitsused kasutavad
reklaamiraha kui šantaaživahendit ning
piiravad sellega kohalikku meediavabadust.
Näiteks Argentinas on teada juhtum, kus
raha ähvardati ära võtta juhul, kui leht
avaldab
artikli
korruptiivsest
maakonnavanemast,
Mehhikos
toimus
analoogne väljapressimine ühe raadiojaama
kallal. Loe edasi siit.

kolmeetapilise hindamise käigus,
otsuste teeb ekspertkogu, kes
taotlused läbi 1. detsembriks
Taotlustingimuste ja tähtaegadega
kurssi siit.
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Ära vaju veel talveunne
Hakkame pihta, vaatame, mis juhtub!
Möödunud nädalal oma 20. sünnipäeva
tähistanud EMSLi esimene juht Rita
Tamm töötab praegu OSCE esindajana
Moldovas. Juhuslikult põrkas temaga seal
kokku EMSLi praegune juht Urmo Kübar
ja nende kohtumisest kasvas välja see
suurepärane aegade algust meenutav
intervjuu. Etteruttavalt – ka AEFist on siin
üksjagu juttu.
Vabakonna nõunik arvab
Möödunud
nädal
tõi
uudise,
et
kodanikuühiskonna
olulisust
läbivalt
rõhutav president Toomas Hendrik Ilves
kutsus oma vabakonnanõunikuks Uue
Maailma Seltsi ühe eestvedaja Madle
Lippuse. Eilses EPLis ilmus vastse
nõunikuga esimene intervjuu. Loe siit.
Vabakonna eestkõneleja sellega ei piirdu
– nõunik on ka värsked teleristsed
saanud. Kuulake-vaadake siit.
Kes on Aasta Noor Eurooplane?
Saksamaa fond Schwarzkopf Stiftung Junges Europa kutsub kõiki üles esitama
oma kandidaati Aasta Noore Eurooplase
kohale.
Üleskutse
ning
kandidaadi
esitamiseks vajalikud dokumendid leiad
siit.

Euroopa ja maailm
Poliitilisest kättemaksust
ELi tõsiseltvõetavus on küsimärgi alla
seatud, kui Julia Tõmošenkole määratud
kohtuotsusega, mis saadab ta vangi 7
aastaks, niisama lihtsalt lepitakse. 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. Seekord on stuudios külas Eesti
esimese omamaise soouuringute õpiku
„Sissejuhatus soouuringutesse“ toimetaja,
Tartu Ülikooli dotsent Raili Marling.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
värskeid postitusi igal nädalal!

Lubame

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.

