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AEFi uudiseid
EL ja Venemaa kodanikuühiskond
Täna toimub Tallinnas Avatud Eesti Fondi
eestvedamisel ja toel ning noorteühingu
Avatud Vabariik kaasabil Euroopa LiiduVenemaa
kodanikuühiskonna
foorumi
inimõiguste
töörühma
ümarlaud.
Kogunemise eesmärgiks on kokku leppida
prioriteetides ja soovitustes, millele
keskenduda 1.-2. detsembril toimuval
järgmisel
Euroopa
Liidu–Venemaa
kodanikuühiskonna foorumil Varssavis.
Kokku on Eestisse oodata 13 inimõiguste
aktivisti Venemaalt ja Euroopast. Rohkem
infot siit, lisaks ka lühike kokkuvõte
välisministri kõnest täna hommikul.
Mall Hellam Aru.tv-s
AEFi juhataja Mall Hellami venekeelne
intervjuu sõltumatus internetitelekanalis
Aru.tv-s. Jutuks tuleb AEFi ajalugu,
tegevus ja tulevikueesmärgid, aga ka
kodanikuühiskonna kujunemine Eestis
laiemalt – nõukogudeajast tänapäevani,
selle muutumine ja mitmekesistumine.
Intervjuu vaatamiseks vajuta siia.

Open Society Foundations
uudiseid võrgustikult

(OSF):

Usbekistan vajab tegusid, mitte sõnu
OSFi poliitikaanalüütik Jeff Goldsteini algselt
The Washington Postis ilmunud lühike
artikkel
juhib
tähelepanu
Washingtoni
muutunud
retoorikale
Islam
Karimovi
suunas, kelle režiim Usbekistanis on maailma
üks repressiivsemaid. Goldsteini väitel on
USA leebumine ja näiline usk tulevastesse
demokraatlikesse reformidesse ajendatud
ainult sellest, et USA-l on vaja Usbekistani
kasutada
transiitmaana
Afganistani
varustamiseks.
Kes loob infot ja sõnumeid?
Kuula siit OSFi New Yorki peakorteris
toimunud tervelt pooleteisetunnist põnevat
arutelu, mis keskendub uue meedia tulekuga
toimunud muutustele info loomisel ja selle
vastuvõtmisel. Siit saab ka hea ülevaate
OSFi Mapping the Digital Media projektist,
mis on kestnud viimased kolm aastat ning
analüüsinud üksipulgi 60 erineva riigi
meediamaastikku. Tänaseks on valminud 8
raportit, toimetamisel on tänase seisuga veel
paarkümmend.

Lõuna-Kaukaasia vaeslaps
Oktoobris toimus Jerevanis Armeenia
Avatud Ühiskonna Fondi korraldatud
demokraatia arendamise seminar, kus
võtsid osa 90 esindajat 27 riigist,
seahulgas Eestist.
Räägiti sellest, kuidas kodanikuühiskond
võib võidelda korruptsiooniga, aidata teha
avaliku sektori läbipaistvamaks, kaasata
avalikkust otsuste tegemisse, kontrollida
valimisi ja kaitsta sõnavabadust. AEFi toel
osales ka Jevgeni Krištafovitš ühingust
Avatud Vabariik. Tema muljeid loe siit.

Way to go, naised!
2011. aasta Nobeli rahupreemia pälvisid
möödunud kuul ühiselt kolm väga erilist naist
– Libeeria president ja Aafrika esimene
naisriigipea Ellen Johnson Sirleaf; Libeeria
rahuaktivist Leymah Gbowee ja maailma ühe
suurima soolise ebavõrdsusega riigi Jeemeni
inimõiguslane Tawakkul Karman.
Vaata OSFi toel valminud filmi Women, War
and Peace treilerit ja loe blogipostitust. OSFi
naisteprogrammiga saab lähemalt tutvuda
siin.

Kriisiprogrammi uued toetused
Valga linna ainus supiköök, mida peab
Domus Petri Kogu, sai endale möödunud
nädalast uue töötaja: koka abi Natalja.
Töökoha loomine ja pisut üle aasta töötu
olnud Natalja palkamine sai võimalikuks
tänu Töötukassa palgatoetusele ja Avatud
Eesti Fondi kriisiprogrammi stipendiumile.

Romade rahvuslik uhkus moelavadel
Möödunud nädalavahetusel astuti Ungari
pealinnas
Budapestis moega
mustlaste
diskrimineerimise vastu. Osaliselt George
Sorosi Avatud Ühiskonna poolt toetatud
moešõul osales 350-400 inimest. Ungaris
elab umbes 800 000 mustlast ehk nad
moodustavad
ligi
kümnendiku
Ungari

Kriisiprogrammist said hiljuti toetust veel
Tallinna
Naiste
Kriisikodu,
Eesti
Seksuaaltervise Liit, Eesti Juristide Liit ja
Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus.
Toetatud projektidega tutvu siin.
45 miljonit ja hallid kortermajad
Avatud Eesti Fondi toel viibis Ukrainas
Dnepropetrovskis Eesti Korteriühistute
Liidu nõukogu esimees Marit Otsing, kes
tutvustas
Eesti
korteriühistuliikumise
arengut viimase 15 aasta jooksul ning
jagas
meie
kogemusi
kortermajade
renoveerimisel. Kuidas puutuvad asjasse
omalaadsed
Euroklubid
ja
eraldi
elamuõppe tunnid, loe siit.

Luiged pole veel läinud
Avatud Vabariik 12
Eeloleval reedel 11.11.2011 toimub
Riigikogus lõimumisteemaline seminari,
millega noorteühing „Avatud Vabariik“
tähistab oma ühtlasi 12. aastapäeva.
Esinevad David Vseviov, Hardo Aasmäe,
Urmas Reinsalu, Igor Gräzin. Registreeru
siin.
Occupy Wall Street
Memokraadi blogis on nüüd ilmunud terve
sari otsereportaaže Occupy Wall Street
liikumise kohta. Crowd funding’u toel käis
kohapeal kodanikuajakirjandust tegemas,
New Yorgi Zucotti pargis tegelikkust
vaatlemas ning inimestega suhtlemas
Tarmo
Jüristo.
Intervjuud
eilsest
Terevisioonist vaata siit.
Õõ...Ää...öö...miljöö
8. novembril toimub Telliskivi Seltsi
korraldatud miljööalade foorum. Mida see
tähendab miljööala hooneid renoveerides,
uusi maju planeerides ja üleüldse
linnakeskkonna arengus - sellest kõigest
räägitaksegi.
Ja jälle ei saa üle ega ümber koostamisel
olevast linnaosa üldplaneeringust. Sellega
kavandatakse mõlema miljööala piiride
muudatusi ja ka paar uut pisikest
miljööala Põhja-Tallinnasse. Edasi loe ja
liitu siit.
Lapse õigused, aastaringselt
Kuigi ainult november kannab Lapse
õiguste
kuu
nimetust,
on
teema
päevakohane igal päeval aastast. See
Eesti Päevalehes ilmunud intervjuu võtab

rahvastikust. Loe uudist ja kae moodi siit.

Euroopa ja maailm
Häid uudiseid EL-i naabritele
Häid uudiseid Euroopa naabruspoliitika ja
partnerluse rahastamisvahend (ENPI) kohta
– Euroopa Komisjon otsustas eraldada 10
miljonit
eurot
kodanikuühiskonna
tugevdamiseks ja demokraatlike reformide
arendamiseks järgmistes riikides: Alžeerias,
Armeenias,
Aserbaidžaanis,
Valgevenes,
Egiptuses, Gruusias, Liibanonis, Liibüas,
Jordaanias, Iisraelis, Moldovas, Marokos,
Venemaal, Süürias, Tuneesias, Ukrainas,
Jordani jõe läänekaldal ja Gaza sektoris.
Kogusummana läheb jagamisele ligi 26
miljonit eurot. Täpsemalt loe siit.
Paremäärmusluse tõus Euroopas
Briti mõttekeskus Demos viis Euroopas läbi
ulatusliku uuringu paremäärmusluse leviku
kohta, uurides just levikut tavainimeste ehk
nende seas, kes end ametlikult ühegi partei
või rühmitusega sidunud ei ole, kuid
toetavad nende vaateid veebis – näiteks
Facebooki lehekülgedel - ja mujal. Andmed
uuringuks
koguti
enne
euroala
kriisi
süvenemist ning Utøya saare massimõrva.
Tulevik tundub kahjuks väga tume. The
Guardiani artiklit loe edasi 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

hästi ja kompaktselt kokku laste õiguste
olukorra ning probleemid Eestis. Siinkohal
on ka hea meelde tuletada, et alates
2011 veebruarist töötab õiguskantsleri
juures laste ombudsman, kelle poole
saavad lapsed ise otse oma muredega
pöörduda.
Tunne oma presidenti
Viimasel ajal ilmub e-Eesti edulugusid
välismaises
pressis
tihedamini,
kui
Riigikogus 101 saadikut kõik koos käivad.
Jutt käib põhiliselt küll küberilmast, aga
ka sellest, et „mida vähem ebavõrdsust,
seda rohkem sotsiaalset rahulolu,“ räägib
president Toomas Hendrik Ilves oma
õpingukaaslasest ajakirjanikule selles The
Guardiani artiklis.

kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Seekord stuudios Kadri Talvoja
Briti Nõukogust ja jutuks AEFi partnerlusel
ellu viidav projekt „Empowering European
Citizens.“
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.

