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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Mida meil koos tehakse?
AEFi ja Briti Nõukogu koostööprojektist
„Teeme koos“ sündinud uued tegemised
koos kirjeldustega ja toetussummadega
nüüd üleval AEFi koduleheküljel. Loe,
milliseid kolmepoolseid projekte asuvad
koos läbi viima näiteks Kohtla-Järve
Tammiku
Gümnaasium,
Mäetaguse
Põhikool ja MTÜ Parim Tervis või Leisi
Keskkool,
Kohtla-Järve
Vene
Gümnaasium, MTÜ Spordiselts Halliste.
Kokku said toetust kuus projekti.

Populism – Euroopa poliitika tulevik?
Briti
mõttekeskus
Demos
ja
OSF
korraldavad
7.
novembril
Brüsselis
konverentsi,
mis
keskendub
avalike
institutsioonide ja poliitiliste parteide üha
vähenevale
usaldusele,
majandusja
võlakriisile ning sellele, kuidas mõjutab
sotsiaalmeedia
populistlike
rühmituste
tegutsemist. Vaata siia. Demose analüüsi
populismist
digitaalajastul
ja
inglise
suurima populistliku tänavaliikumise The
English Defence League taustal loe siit.

Meeleavaldused & kodanikuühiskond
Reedene Vikerraadio Uudis+ uuris AEFi
juhatajalt Mall Hellamilt, mida arvata nii
maailmas kui Eestis järjest sagenenud ja
tugevnenud
meeleavaldustest
ning
streikidest, milliseid järeldusi saab sellest
teha kodanikuühiskonna taustal ja jaoks.
Saatelõigu algus 05:42, kuula siit.

Euroopa naabruspoliitikast
Kodanikuühiskond
Euroopas
peab
tugevdama oma suhteid teiste sektoritega
ning doonoritest peavad saama aktiivsemad
partnerid. Euroopa Liit ise peab muutuma
rahajagajast
strateegiliseks
investoriks.
Analüüsi selle kohta saad lugeda siit.

Tere inimene, mitte institutsioon
Loe AEFi ajaveebist, kuidas asutusena
sotsiaalmeedias suhelda, kuid ometi teha
seda vahetult ja inimnäoliselt. Postitus on
lühikene kokkuvõte e-Riigi Akadeemia
korraldatud sotsiaalmeedia konverentsist,
mille peaesinejaks oli Hillary Clintoni
innovatsiooninõunik, 375 000 jälgijaga
Twitteri-kuningas Alec Ross.
Popperi-eri Sirbis
Möödunudreedeses Sirbis ilmus kaks Karl
Popperi
monumentaalteose
„Avatud
ühiskond ja tema vaenlased. I ja II osa“
arvustust.
Et
inimesed
kipuvad
manduma, selles on Platon ja Popper ühel
nõul, aga Platoni arvates käivad nad ilma
ideaalideta veel kiiremini alla, sest
inimene teeb alati pisut vähem, kui
igatseb
teha.
Selliseid
võrdlevaid
mõtisklusi Valle-Sten Maiste ja Marju
Lepajõe sulest loe siit ja siit.

Sügis on veel kuldne

Mustlaskunstist ja identiteedist
Noor näitekirjanik ja näitleja Alina Serban
osales
augustis
Budapestis
toimunud
esimesel Barvalipe Roma Pride Camp’il ning
jagab selles intervjuus oma mõtteid ja
tundeid mustlasnais(t)e identiteedi kohta.
OSF otsib vinget tegijat
Tööd saab European Communications
Officer, paiknemisega Londonis (ja muidugi
pidevalt
ka
lennukis
ning
võõrastel
maadel). Kui tunned, et jagad OSFi väärtusi
ning sind huvitaks midagi tõeliselt korda
saata nende elluviimisel, siis loe see pikk
kuulutus siit läbi.
Kes pole veel lugenud, siis...
Avatud Eesti Fond kirjutab Avatud
Ühiskonna Fondide võrgustiku blogis
Avatud Valitsemise Partnerlusest, selle
haakumisest OSFi prioriteetidega ning
fondide omavahelisest koostööst. Lugege
ise!

Euroopa ja maailm

Avatud andmete nimel
Möödunud
reedel
toimus
Tallinna
Tehnikaülikoolis konverents "Visioonist
lahendusteni 2011", kus vaadeldi avatud
andmetega
seonduvaid
küsimusi.
Konverentsil
räägiti
sellest,
kuidas
avatud andmed aitavad parandada nii
ettevõtja kui ka tavalise kodaniku
konkurentsivõimet. Selle nädala alguses
käis Terevisioonis avatud andmetest
rääkimas Tartu Ülikooli arvutiteaduse
instituudi vanemteadur doktor Peep
Küngas. Loe ja vaata siit.
Kes on profivabatahtlik?
„Profivabatahtlik“
pole
ehk
kõige
õnnestunum sõna, aga algatus ise väga
viis: regionaalminister on algatanud
programmi, mis kutsub kogemustega
spetsialiste oma erialaste oskuste ja
teadmistega aitama kaasa ühenduste
tööle ja nende eesmärkide elluviimisele.
Osalevad sise-, keskkonna-, kultuuri-,
majandus- ja kommunikatsiooni ning
põllumajandusministeerium,
Coca-Cola
Hellenic, Eesti Energia, Elion, Swedbank
ja Tallinna Vesi. Vabaühendusi osaleb
kümme. Lisainfot projekti kohta saab siit.
Mis arvad muidu Eestist?
Kunstnik Dagmar Kase, kes on varem
uurinud kooli ning homoseksuaalsete
laste suhteid ja sellest ka AEFi blogis
juttu
teinud,
kirjutab
Soome
populaarteaduslikus etnilistele suhetele ja
migratsioonile keskenduvas blogis sellest,
millisena nähakse nn õiget eestlast. Kase
on intervjueerinud ka 5-7 aastasi lapsi,
küsides
neilt,
mida
tähendab
olla
eestlane. Loe edasi.

Euroopa läbikukkumine (ja edasi...)
Andre Wilkensi, endise OSI Brüsseli juhi ja
ECFRi asutajaliikme artikkel võlakriisis
Euroopa läbikukkumisest ja sellest, mis
veel päästa annab.
Saksamaa ühe suurema erafondi Stiftung
Mercatori strateegiadirektori ametit pidav ja
Berliinis Mercatori Keskust juhtiv Wilkens
esitab mitu stsenaariumi ja toob esile viis
põhilist suunda, mis suunal otsustav
tegutsemine
võiks
Euroopa
edasisest
langusest päästa.
Loe edasi ECFRi kodulehelt.
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
Jelena
Katsubaga AEFist eesti- ja venekeelsete
koolide ja vabaühenduste koostööprojektist
„Teeme koos!", mille raames on valminud
juba esimesed uued projektid.
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.

