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AEFi uudiseid

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult

Meestekeskus naiste eest
25.
novembril
tähistatakse
kogu
maailmas naistevastase vägivalla vastu
võitlemise päeva. Eestist on ohjad võtnud
enda
kätte
kevadel
loodud
MTÜ
Meestekeskus, kes kutsub üles sel päeval
rinnas kandma valget linti ning probleemi
ka paremini teadvustama. Üleskutsele
vägivallatu Eesti eest võid alla kirjutada
siin!
Ühtlasi tegeleb Meestekeskus sellega, et
koolidesse rohkem sisse saada õpetust
konfliktide lahendamisest ning on oma
eesmärgiks
võtnud,
et
paraneks
vägivaldsetele meestele abi pakkumise
süsteem.

Lootus limonaadipudelis
Lihtne ja lühike lugu jutustatuna ühe Haiti
noormehe suu läbi, kellele OSF määras
stipendiumi
maailma
innovatiivsemasse
põllumajanduse ning sotsiaalse arenguga
tegelevasse
EARTH
University’sse,
et
noormees kodumaale naastes saaks olla
kasulik oma kogukonnale – ta jutustab
näiteks ravimtaimede potentsiaalist ning
sellest, kuidas näljahädas vaevlavas Port-auPrince’is oleks võimalik toiduks vajalikke
taimi kasvatada näiteks kilekottides.

Euroopal on elujõudu küll
Empowering European Citizens on Briti
Nõukogu poolt ellu kutsutud ning Euroopa
Komisjoni
kaasfinantseeritud
projekt,
mille partneriks on Eestis Avatud Eesti
Fond. Projekti aitavad ellu viia kümme
kodanikuühendust
ja
organisatsiooni
kümnest projektis osalevast riigist –
Horvaatiast, Tšehhist, Eestist, Soomest,
Ungarist,
Makedooniast,
Poolast,
Rumeeniast, Slovakkia ja Rootsi. Kuidas
läksid ülemöödunud nädalal toimunud
Eesti koolitused ning millise hilissügisese
energialaksu nad osalejatele andsid, loe
siit.
Pooltevahetus
Suur hulk avaliku ning kolmanda sektori
inimesi vahetab sellel nädalal poolt.
Pooltevahetuse
kohta
saad
rohkem
lugeda siit (ja järgmisel aastal võta
kindlasti osa!). Fondist vahetab poolt
Mari, kes on töövarjuks MkMi avalike
suhete osakonna nõunikule Rasmus
Ruudale.

Luiged läinud, lumi taga
26. november - Kodanikupäev
Kodanikupäev on üks neist moodsatest
tähtpäevadest, mille toimumisaeg võiks
olla samamoodi meeles kui iseenda
sünnipäev. Ise oledki ju kodanik! Aga kui
tahad oma teadmised proovile panna, siis
lahenda siin kodanikupäeva viktoriini.
ERR on olnud eeskujulik ja pakub päeva

Hämar relvakaubandus
OSF New Yorkis toimus paar nädalat
tagasi rahvusvahelisele
relvakaubandusele
pühendatud pooleteisetunnine vestlusring,
mida saab kuulata siit. Ohtlike kulisside taha
heitsid pilgu raamatu „The Shadow World:
Inside the Global Arms Trade” autor Andrew
Feinstein ning kaks OSFi teemaeksperti.

Euroopa ja maailm
Hispaania muundub Saksamaaks?
Värsked valimised Hispaanias lõpetasid
sotsialistide 8 aastat kestnud valitsusaja ja
tõid
taas
peo
paremkonservatiivse
Rahvapartei õuele, kellelt oodatakse eeskätt
Hispaania vajuva majanduse päästmist ja 5
miljoni suuruse töötute armee vähendamist.
Kas Hispaaniast saab või võiks saada LõunaEuroopa Saksamaa? Täpsemalt lugege edasi
siit.
Vanemate sõna tuleb kuulata
Vanema
põlvkonna
inimõiguste
eest
kõnelejad kogu maailmast koonduvad gruppi
nimega The Elders, nende tegevusega võib
end kurssi viia siin. Rühmituse asutaja ja
Auvanema tiitlit kannab Nelson Mandela, aga
teiste seas on ka näiteks Martti Ahtisaari,
Mary Robinson, Kofi Annan, Desmond Tutu
jpt. Oluline initsiatiiv, mis näitab ka
vanemaid ideedest pakatamas ja täies
elujõus.
Moldova soojenevad tunded
Hiljuti Moldovas läbi viidud küsitlus näitab, et
moldovlaste huvi Euroopa Liidu suunas on
jahenemas, kuid tunded Venemaa vastu
võtavad soojemaid toone. ELi astumist
pooldab kõigest 47% vastanutest, mis on

kohta rohkem infot www.kodanik.err.ee
aadressil.
Dokuteater
23.-25. novembril näeb Kanuti Gildi saalis
Moskva dokumentaalteatri projekti "Two
in your house". Fookuses on Vladimir
Nekljajev, luuletaja ja poliitiline aktivist,
maailmas
tuntud
peamiselt
läbi
sündmuste, mis toimusid Valgevene
presidendi valimistele eelnenud ning
järgnenud ajal, 2010 ja 2011 aastal.
23.
novembri
etendusele
järgneb
vestlusring, milles arutletakse inimõiguste
olukorda nii Valgevenes kui ka maailmas
laiemalt. Esinejaks Andres Herkel jt.
Lisainfo siit. Igal etendusel vaid 50 kohta,
nii et kes ees, see sees.
Praegu saab kino – PÖFF käib!
Mitmeid aastaid on AEF PÖFFi raames
korraldanud
Inimõiguste
programmi,
tänavu
andsime
teatepulga
üle.
Programmis, mis sel aastal kannab
pealkirja „Erinevus rikastab“, näeb 12
täispikka dokumentaal- ja mängufilmi
Euroopa riikidest, USAst ja Indiast.
Filmide ajakava ja arutelude programmi
leiad siit.

kõigi aegade madalaim tulemus. Võrreldes
eelmise
samalaadse
küsitlusega,
on
pooldajate arv langenud 15%. Vene-ihaluse
statistika on samuti kõnekas. Loe ise!
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. Nädala külaliseks on Christian
Veske MTÜst Meestekeskus. Juttu tuleb
sellest, kuidas maailma nii naistele kui
meestele paremaks muuta.
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.

