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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

VÜFil on hoog sees
Vabaühenduste Fondi konkursiratas on
täie hooga käima lükatud ning alates
eilsest kuni 10. detsembrini ootame
taotlusi väikeprojektidele. Nõudmised,
tingimused, vormid ja juhendid leiab kõik
aadressilt oef.org.ee/norra. Lisaks toimub
lähema kahe nädala jooksul terve hulk
VÜFi puudutavaid aruteluseminare, kokku
tervelt kuues erinevas Eesti linnas.
Muuhulgas tuleb juttu VÜFi ootustest
projektidele,
mõjusa
projekti
kavandamisest, koostööst ja partnerlusest
ning
nõuetest
toetuse
taotlemisel. Tutvu ajakavaga SIIN.

Mis nägu ja mis tegu on OSF?
Avatud Ühiskonna Fondide võrgustik ehk
suupärasemalt OSF on nagu üks suur
vana tammepuu, mille otsas on terve hulk
lehti, tammetõrusid ja mõned kuivama
kippuvad oksad. Millega OSF tegeleb
aastal 2012, millised on need põhimõtted,
programmid ja prioriteedid, kuulakevaadake sellest värskest videost, mis
peaks 6 minuti jooksul andma ülevaate
sellest OSFi keerukast ja intelligentsest
organismist.

Lääs kohtub idaga
Eile ning üleeile toimus Peterburis
möödunud aastal asutatud Euroopa LiiduVenemaa Kodanikuühiskonna Foorum,
kus
osales
vaatlejastaatuses
organisatsiooni
esindajana
ka
AEFi
juhataja Mall Hellam. Foorumil liikme,
noorteühingu
Avatud
Vabariik
juht
Jevgeni Krištafovitš jäeti vaatamata
kehtivale viisale Venemaa piiri taha.
Juhtumi kohta loe täpsemalt SIIT ja SIIT.
Vihakõned viivad Budapesti
Misasi on vihakõne? Mil moel võidelda
ksenofoobsete, rassistlike, antisemiitlike
ning teiste sallimatute seisukohtadega?
Ning kuidas teha selles internetist oma
abimees? Kui oled terava sule ning
taibuga inimõigustest huvitav noor, kes
tahaks midagi internetiavarustes levivate
vihasõnumite vastu ette võtta, siis
kandideeri koolitusele Budapestis. Aega
selleks kuni 22. oktoobrini.
Millest tunda populisti
AEFi toel on valminud Baltikumi võrdlev
populismiuuring, mille tiiserina võite leida
ühe selle eestvedaja, Mari-Liis Jakobsoni
humoorikad slaidid. Kaasa mõtlemiseks
liigu edasi SIIA.

Misasi see kommunism on?
Kas te kujutaksite ette, et rohkem kui
kolmandik Eesti kooliõpilastest arvaks, et
elu Nõukogude Eestis oli etem kui see, mis
praegu? Just nii selgus aga Rumeenia
Sorosi Fondi uuringust. Lisaks ei kujutanud
ligi 80% küsitletutest üldse ette, mida
tähendas
argipäev
kommunistlikus
Rumeenias. See omakorda teeb neist
haavatava sihtmärgi tänastele poliitilistele
populistidele. Vaata SIIT, kuidas nende
ajaloohariduses lünki otsustati täita.

Euroopa ja maailm
Isepäine suur saareriik
Eile ütles Briti peaminister David Cameron,
et pooldab Suurbritannias referendumi
läbiviimist
Euroopa
Liidu
küsimuses.
Konservatiivide meelehärmiks lubas ta
siiski, et rahvalt ELi jäämise või sellest
lahkumise kohta arvamust ei küsita. Küll
aga tahavad britid sõna sekka öelda oma
rolli kohta EL-is. Loe edasi The Guardiani
uudisest.
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

Issanda loomaaiast
Noored ja valitsejad
Eesti Noorteühenduste Liit kutsub 19.
oktoobril TTÜ’sse „NOVO! Noored ja
valitsejad
otsustavad“
konverentsile.
Sellega alustab ENL avalikku arutelu
noortevaldkonna
ja
noortepoliitika
tulevikust peale kehtiva noorsootöö
strateegia lõppu 2013. aastal. Kui sul see
päev kalendris veel vaba (näiteks ei osale
sa EMSLi vabaühenduste Kärajatel), siis
loe edasi SIIT.
Ajakirjanikud õppereisil
Paremat pilti inimõigustest vajavad ka
ajakirjanikud, kelle käes on suur võim
avaliku
arvamuse
kujundamisel.
Inimõiguste keskus korraldas möödunud
nädalal kokku 15 Eesti ajakirjanikule
õppereisi Stockholmi, et neile avada
varjupaigataotlejate
ja
pagulaste
temaatikat ning tutvustada olukorda
Rootsis. Kellega kohtuti ning mida teada
saadi, loe sellest ülevaatest.

Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülene programm
Taotle jooksvalt!
***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt. Gruusia valimiste tulemustest
ja võimalikest poliitilistest arengustest on
Eesti meedia veergudel juba palju räägitud,
AEFi stuudiokülaline Asso Prii räägib
valimiste köögipoolest ehk Transparency
Internationali
valimiste
vaatlemise
kogemustest.
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.

