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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Avatud valitsemise partnerlusest
Avatud Eesti Fond kirjutab Avatud
Ühiskonna Fondide võrgustiku blogis
Avatud Valitsemise Partnerlusest, selle
haakumisest OSFi prioriteetidega ning
fondide omavahelisest koostööst. Lugege
ise!

Vabandust, aga me ausõna ei maga
Antwerpeni rohujuuretasandil tegutsevad
ühendused teevad järjest rohkem koostööd
ja moodustavad tugeva koalitsiooni; Berliini
linnavõim ja ühendused on löönud käed, et
paremini märgata ning toime tulla usuliste
eelarvamustega; Marseille’is on käiku
läinud programmid, mille eesmärgiks on
äratada nn uinunud valijad. Kes ütles, et
Lääne kodanikuühiskond viibib letargias?
Loe edasi.

Ajaloo- ja aruteluhuvilistele
4.-7.
detsembrini
toimub
Moldova
pealinnas
Chisinaus
rahvusvaheliste
osalejatega ümarlaud, mis võtab vaatluse
alla postsovetlike riikide viimase 20 aasta
arengute head ja vead. Ümarlaua ametlik
pealkiri on "Gains and failures of the last
two decades of development in postsoviet countries." Ürituse korraldajaks on
Moldova Noorte Ajaloolaste Ühendus. Kui
soovid osaleda, loe edasi SIIT.
„Teeme koos!“ esimesed projektid
Avatud Eesti Fond koostöös Briti Nõukogu
esindusega Eestis alustas juba mullu
sügisel eesti- ja venekeelsete koolide ja
kodanikeühenduste
koostööprojektiga
"Teeme koos!".
Nüüdseks on valitud
välja parimad koostööprojektid, millele ka
AEF või Briti Nõukogu on otsustanud
edasise toetuse määrata. Jälgige õige pea
värsket infot meie kodulehel!
Möödunud
nädalal
vene
ühenduste
mentorprogrammist ilmunud uudislugu
Virumaa Kuulutajast loe aga siit.

Kui surm on alles algus
Muammar Gaddafi pole veel maha maetud,
ja see on alles algus. See blogipostitus
tuletab meelde, et samavõrd tagaotsitavad
on Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poolt ka
kaks teist meest, üks neist Gaddafi enda
poeg.
See tähendab ühtlasi pika ja keerulise
koostöö algust Liibüa kohaliku kohtuvõimu
ning
rahvusvaheliste
organisatsioonide
vahel, kus Liibüa peab tõestama oma
suutlikkus sõjakurjategijatega toime tulla.
Ratko Mladici kohtuprotsessist
Kui Liibüa diktaator Gaddafil oli õnn ja
õnnetus kohtu alla sattumisest pääseda,
siis kunagisel Bosnia serblaste liidril Ratko
Mladicil nii kergelt ei läinud. Kahjuks on
protsessi tabanud tagasilöök. Loe OSFi
Justice Initiative’i advokaatide protsessi
hetkekokkuvõtet ja lühikest analüüsi.

Kuhu minna, mida teha

Euroopa ja maailm

Eesti vabatahtlikud arengumaadesse
Välisministeerium tuletab meelde, et
kestab 7. oktoobril avatud taotlusvoor
arengukoostööprojektide rahastamiseks,
mis tegelevad vabatahtlike lähetamisega
arengumaadesse.
Projektide
eeldatav
elluviimise ajavahemik on 2012.-2013. a
ning need peavad noorte vabatahtliku töö
toetamise kaudu arengumaades aitama
kaasa
Eesti
elanikkonna
hulgas
arengukoostööalase teadlikkuse kasvule

Sotsiaalne ettevõtlus
Euroopa Liidu Majandus- ja Sotsiaalkomitee
(EMSK) sellenädalasel üldkogul räägitakse
ka sotsiaalsest ettevõtlusest. Siit leiad
EMSKi raportööri ettevalmistava arvamuse
Euroopa Parlamendile. EMSLi esindaja
EMSKis on Avatud Eesti Fondi juhataja Mall
Hellam,
temalt
ka
soovi
korral
kommentaarid ja lisainfo.

ning arengumaade probleemide paremale
mõistmisele. Täpsemalt vii end kurssi
siin.
Professorite Küla Selts
Tallinnas Kopli poolsaare lõpus alustas
äsja
kohalike elanike algatusel
ja
eestvedamisel tegevust MTÜ Professorite
Küla Selts, mille eesmärk on kujundada
Koplist ajaloohõnguline, turvaline ja
sõbralik koht elamiseks. Seltsi peamine
tegevuspiirkond hõlmab Kopli poolsaare
lõpus
paiknevat
endist
Vene-Balti
laevatehase asumit (Süsta, Ketta, Kaluri
ja Kopli tänavad) koos ümberkaudsete
aladega. Hoia nende tegemistel silm peal
Facebooki lehel.
Parem valida pool, kui mitte midagi
Vali pool, saad terve varju. Või ise
varjutada. EMSL tähistab 26. novembrit,
kodanikupäeva,
viies
vabaühenduste
eestvedajad
ning
ametnikud
üheks
päevaks üksteise igapäevatöö juurde.
Seda selleks, et teist poolt paremini
tundma õppida (inimesed, rutiinid, tavad,
vajadused, võimalused), aga ka oma
teadmiste ja kogemustega võimalust
mööda panustada.
Ettevõtmise suurem eesmärk on ikka
parem teineteisemõistmine ning parem
kaasamiskultuur Eesti elu edendamisel.
Pooletvahetus 2011 toimub 21.-26.11,
hoia end kursis siitkaudu.

Tööpakkumine ÜROs
ÜRO
Eriraportöör
rahumeelsete
rahvakogunemiste ja meeleavalduste alal
(UN Special Rapporteur on the Rights to
Freedom of Peaceful Assembly and of
Association) Maina Kiai võtab endale tööle
uurimisassistendi.
Täpsete kandideerimisnõuetega tutvu siin.
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 räägime kohtunik Pavel
Gontšaroviga,
kes
käis
Moldova
kolleegidele
rääkimas
Eesti
kriminaalmenetluse arengust.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Tere
tulemast ühte meie virtuaalkodudest.
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.

