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AEFi uudiseid
OMA keskusel töökas aasta selja taga
Eesti LGBT Ühingul, keda AEF aastajagu
toetanud, on olnud tegus aeg. Suur
samm oli OMA keskuse avamine, mis pole
enam üksnes Eesti LGBT Ühingu kodu,
vaid
on
kohtumispaigaks
teistelegi.
Üheskoos on sõnastatud seisukohad
kooseluseaduse kontseptsiooni teemal,
korraldatud üritusi ja suheldud eri
ametkondadega. „Koos oleme tugevamad
ja ühine platvorm samade eesmärkide
nimel töötades aitab kiiremini edasi,“
kirjutab ülevaatlikus blogipostituses AEFi
blogis Eesti LGBT Ühingu juht Helen
Talalaev.
Vabaühenduste Fond peagi ka Lätis
14. novembril avatakse Riias pidulikult
Läti Vabaühenduste Fond, mille kohta
saab lugeda täpsemalt fondi koordineerija
Society Integration Foundationi lehelt.
Kõigil, kes on Läti ühendustega koostööd
teinud, tasub oma partner üles leida ning
vaadata kas ühisalgatusele saaks
taotleda toetust lõunanaabrite fondist.
Kellel veel partnerit sealkandis ei ole,
võib uurida, millised Läti ühendused oma
projektidele partnereid otsivad. Asjaliku
nõuga aitab ka AEFi vabaühenduste fondi
koordinaator – võtke ühendust!
VÜFi konkursiratas pöörleb endiselt
Vabaühenduste
Fondi
konkursiratas
pöörleb. Paslik on meelde tuletada, et
kuni
25.
novembrini
ootame
projektitaotlusi demokraatlikke väärtusi
ja inimõigusi edendavatele projektidele
ning eestkostesuutlikkust parandavatele
projektidele. Kuni 10. detsembrini
ootame aga taotlusi väikeprojektidele,
millega soovitakse tõsta vabaühenduste
tegutsemisvõimekust. Kõik nõudmised,
tingimused, vormid ja juhendid leiab
aadressilt oef.org.ee/norra.

Issanda loomaaiast
Kaasav planeerimine – mis see on?

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Facebook – populistide liivakast
Rahvuspopulism on Euroopas tõusuteel.
Sellised
rühmitused
vaenavad
oma
sõnavõttudes immigratsiooni, kritiseerivad
teravalt valitsuspoliitikat ning rõhutavad
rahvuskultuuri
kaitset.
Oma
edu
võlgnevad nad suuresti sotsiaalmeediale,
sest just modernne (suhtlus)tehnoloogia
võimaldab neil sõnajõudu suurendada ja
rahvast mobiliseerida. OSFi toel ilmus
äsja viies ülevaade selliste parteide
online-tegevusest ja keskendub sel korral
Itaalia
neofašistlikule
liikumisele
CasaPound. Uuringu täisteksti loe SIIT.
Üks uuringu läbiviijaist, Demose analüütik
Jamie Bartlett esines hiljuti ka Avatud
Ühiskonna Foorumil, mis võttis luubi alla
just nimelt populismi.
Üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna
OSF on aastaid toetanud rahvusvahelist
fotoprojekti The Aftermath Project, mille
eesmärk on pildis jutustada maailma eri
paigus peetud sõdadest räsitud riikide ja
rahvaste edasist käekäiku. Idee autori,
filmirežissööri ja fotograafi Sara Terry
meelest on sõda ise vaid pool kogu loost.
Mis saab inimestest edasi? Kuidas oma elu,
riik ja rahva eneseusk taastada? Novembri
algul selguvad tänavused finalistid, kelle
tõsielulistest jutustustest sünnib raamatu
War Is Only Half Of The Story järjekordne
osa. Vaata mulluste nominentide töid ja
loe, kuidas sellest projektist on saanud
fotokoolituse lahutamatu osa.

Euroopa ja maailm
Sahharovi auhind Iraani aktivistidele
Euroopa Parlamendi Sahharovi nimeline
mõttevabaduse auhind läks tänavu kahele
Iraani dissidendile. Jurist Nasrin Sotoudeh
on alates 2009. aasta presidendivalimistest,
mille õiglane läbiviimine on kahtluse alla
seatud, esindanud vangistatud opositsiooni
aktiviste,
noorukeid,
keda
ähvardab

KÜSKi käsul, OÜ Vesterra ja MTÜ
Linnalabor koostöös valminud kaasava
planeerimise juhend, mis usutavasti
muudab
ruumilise
planeerimise
korraldamine kiiremaks ja ladusamaks
kõigi osapoolte jaoks. Juhendi abil saavad
omavalitsused
ja
kodanikuühendused
teavet, kuidas sellele eesmärgile omalt
poolt kaasa aidata. Juhendi saab alla
laadida SIIT. Juhendi tutvustamiseks
viiakse 5.–14. novembrini Tallinnas,
Tartus, Jõhvis, Haapsalus ja Paides läbi
viis koolituspäeva. Täpsemat teavet
koolituste kohta leiab SIIT.

Sirvime ajakirjandust
Soros Saksamaale: juhi või lahku
Viimane Vikerkaar avaldas George Sorose
mõtiskluse Euroopa Liidu kriisi ja tuleviku
üle. Soros ütleb Saksamaale: juhi või
lahku. Tema arvates leiaks euro kriis
lahenduse,
kui
Saksamaa
nõustuks
ühisvõlakirjadega ja kuni 5-protsendilise
inflatsiooniga või lahkuks eurotsoonist. Ta
usub, et Saksamaa lahkudes saaks küll
Euroopa
ühistunne
kannatada,
ent
eurotsoon tõuseks taas jalule – eurodes
denomineeritud
võla
reaalväärtus
kahaneks
ja
taastuks
võlgnikriikide
konkurentsivõime.
Kumb sa oled – meritäht või ämblik?
Hiljuti Eestit küberrünnakuga ähvardanud
Anonymouse võrgustikult on ka Eesti
kodanikualgatustel
midagi
kasulikku
õppida, leiab EMSLi juht Urmo Kübar.
Nimelt seda, kuidas ehitada üles liidrist ja
rahast sõltumatu ning seega küllalt
raskesti
peatatav
liikumine.
Oma
Maalehes avaldatud kolumnis võrdleb ta
vabaühenduste
elujõudu
tabavalt
loomariigi kahe esindaja, ämbliku ja
meritähega. Päris intrigeeriv?

surmanuhtlus, ning naisi ja meelsusvange.
Režissöör Jafar Panahi filmid räägivad
elust Iraanis, keskendudes ennekõike laste,
vaeste ja naiste raskustele. Mõlemad
aktivistid arreteeriti 2010. aastal ning neid
hoitakse tänini vangistuses.
Esialgu soovisid saadikud lähetada oma
esinduse
Iraani,
et
anda
mõlemale
dissidendile üle kutse detsembris toimuvale
auhinnatseremooniale,
ent
väidetavalt
Iraani vastuseisu tõttu see reis tühistati.
Aasta 2013 on Euroopa kodanike aasta
Europarlamendi ettepanekul kuulutatakse
saabuv 2013. aasta Euroopa kodanike
aastaks. Eks ikka selleks, et tõsta inimeste
teadlikust kodanike õigustest, eriti selles
osas, mis puudutab õppimist, töötamist,
ettevõtlust või pensioniõigusi teistes ELi
liikmesriikides. Põhjuski on proosaline –
järgmisel aastal tähistatakse 20 aasta
möödumist Euroopa Liidu kodakondsuse
loomisest.
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 piiriülene programm
Taotle jooksvalt!
***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt. Sel nädalal räägime Tallinnas
toimunud Kärajatest, mis keskendusid
vabaühenduste rahastamisele.
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.

