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AEFi uudiseid
Nõuame Valgevenele sanktsioone!
Inimõiguste eest seisvad ühendused üle
Euroopa
nõuavad
Euroopa
Liidult
majandussanktsioonide
karmistamist
nende Valgevene ettevõtete vastu, kes
toetavad Aleksandr Lukašenka režiimi,
eksportides oma toodangut Euroopa Liitu
ja läbi selle. Kirjale, mis saadeti euroliidu
liikmesriikide välisministritele ning
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele
esindajale Catherine Ashtonile, kirjutas
alla ka Avatud Eesti Fond. Miks ja milleks
– seda loe siit!
Kurdid ja kuuljad teatrilaval
AEFi
Noortefondist
tuge
saanud
algatus "Kogukonnateater kurtidega", mis
tõi augustis Rätsepa turismitalus peetud
teatrilaagrisse kokku kurdid ja kuuljad,
on jõudnud esietendusteni! Lugu “Hääletu
maailma hääled” näeb 26. oktoobril kell
19 Tallinnas Piip ja Tuut Mängumajas
(Toom-Kooli 13) ja päev hiljem, 27.
oktoobril kell 14 Tartu Uues Teatris (Lai
37). Mõlemad etendused on viipekeeles,
sünkroontõlkega eesti keelede.
Pilistvere noortel uus leht
Pilistvere kihelkonna noored said AEFi
Noortefondi toel valmis oma värske
lehenumbri, mis ajale omaselt keskendub
valimistele: noored kirjutavad ja arvavad.
Aga muid lugusid leiab siit samuti. Pealegi
tehti seda lehenumbrit koos Võhma
noortega, nii et uudiseid kostub sealtki.
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

Open Society Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Usebkistan tahab kooliraha, aga...
Usbekistan esitas hiljuti rahvusvahelisele
hariduskoostöö võrgustikule taotluse ligi
60 miljonile dollarile, et muuta haridus
kättesaadavamaks ja trükkida rohkem
õpikuid. Laenutaotluse valguses küsib
OSF aga, kas see raha läheb ikka
haridusse, arvestades, et samal ajal
paneb riik koole kinni ning sunnib
koolinoori õppimise ja haridustöötajaid
õpetamise
asemel
tööle
hoopis
puuvillapõldudele.
OSF otsib Euraasia programmi juhti
Avatud Ühiskonna Fondide võrgustik on
asunud otsima Euraasia suuna juhti. Ehk
teisisõnu, kui sulle läheb korda paljude
endiste liiduvabariikide kodanike elu, siis
võiks see tööpakkumine olla just sulle.
Loe konkursist lähemalt!
Tipud digiajastust: vaata ülekannet!
Esmaspäeva, 28. oktoobri südaööl vastu
teisipäeva kutsub OSF ka Eesti unetuid
osalema meediaspetsi Ethan Zukermani
ja OSFi presidendi Chris Stone’i vestlusel
“Rewire: Digital Cosmopolitans in the
Age of Connection”. Loe lisaks ja vaata
otseülekannet siit.
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EL-Vene foorum tegi kurja häält
Oktoobri algul toimus Haagis järjekordne
EU-Russia Civil Society Forum. Foorumi
lõppdokumentides otsustati, et koostöö
euroliidu ja Venemaa vabaühenduste
vahel jätkub - seda hoolimata sellestki,
et Vene valitsus püüab sellele pidevalt
kaikaid kodaraisse loopida - ning
senisest enam ja Sotši olümpiamängude
eel keskendutakse inimõigustele. Lisaks
nõuti lihtsamat viisarežiimi ja Venemaal
kinni peetud Greenpeace'i aktivistide
kohest vabastamist.
ECFRi podcastid

Erakonnad: korruptsiooni polegi!
Kohalike valimiste eel viis ühendus
Korruptsioonivaba Eesti erakondade ja
valmisliitude hulgas läbi küsitluse, et
saada
ülevaade
kandideerijate
arvamustest korruptsiooni ennetamisel ja
tõrjumisel
kohalikes
omavalitsustes.
Enamik erakondi vilistas sellele, tagasi
saadeti 34 küsimustikku: valimisliitudelt
15, sotsiaaldemokraatidelt 14, IRL-ilt 2,
Keskerakonnast ja Reformierakonnast
kummastki 1. Viimase esindaja kirjutas
uhkelt: “Mina ei näe probleemi! Kuna
probleemi ei näe, siis pole ka lahendust
pakkuda!” Loe lähemalt!
Kuidas elukestvalt õppida
Eesti Koostöö Kogu ning haridus- ja
teadusministeerium korraldavad Tallinnas
elukestva õppe strateegia seminari.
Eesmärk õilis – tutvustada strateegiat,
millega soovitakse järgmiseks seitsmeks
aastaks
haridusprioriteetides
kokku
leppida. Konverents on 30. oktoobril.
Kui soovid oma sõna sekka öelda, siis
registreeri end 25. oktoobriks (e-post
seminar@kogu.ee) ning tutvu eelnevalt
ka materjalidega.

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
Vabaühenduste Fond
Noortefond
võta.

hetkel taotlusi vastu

ei

***
Eeter:
AEFi minutid kõlavad Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Järelkuulata saab saadet AEFi
kodulehelt. Äsjaseid valimisi käisid fondi
toel vaatlemas Venemaa suurimate
valimisvaatlejate ühenduste esindajad.
Eriti huvitas neid muidugi elektrooniline
hääletussüsteem.
Avastustest
räägib
lähemalt Jevgeni Krištafovitš MTÜ
Euroopa Algatuste Keskusest.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Facebook
Kui sind ei ole SIIN, siis sind ei ole
olemas.

Avatud Eesti Fond on heategevuslik valitsusväline sihtasutus,
mis arendab avatud ühiskonda 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.
	
  

