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AEFi uudiseid
Uuring populismist sai valmis
Kodanikupäeval 26. novembril esitlevad
AEF ja Tallinna Ülikool vastvalminud
uuringut kolme Balti riigi parteide
populistlikest strateegiatest avalikkusega
manipuleerimisel. Tule kuulama!
Tulevik on ettevõtlike noorte päralt
Kuidas teha nii, et meil sirguks rohkem
ettevõtliku hoiakuga inimesi ning noored
saaksid enam tuge ja inspiratsiooni oma
ideede ellu viimiseks? AEF lõi kampa
koostöövõrgustikuga „Unistused ellu!“
ning võttis osa ka võrgustiku esimesest
nõupidamisest, kus häid ideid lausa
lendas
varukast.
Pilte
esimeselt
kohtumiselt näeb Facebookis. Muide,
võrgustikuga võiks liituda iga endast
lugupidav organisatsioon!
Juristide liit annab tasuta õigusnõu
Olgem ausad, igaühel meist jookseks
juhe kokku, kui juhtuksime ühes lauses
nägema selliseid keerulisi sõnu nagu
„pärimisõigus“, „täitemenetlus“, „lepinguja võlaõigus“. AEFi kriisiprogrammi toel
sündinud projektiga „Õigusring“ tuleb
juristide liit aga appi ning kutsub kahele
nõustamispäevale, 6. detsembril Narvas
ja 7. detsembril Kohtla-Järvel. Oodatud
on kõik abivajajad ning nõustatakse nii
eesti kui ka vene keeles. Projekti kohta
saab lisa juristide liidu kodulehelt.
VÜFi suurprojektide tähtaeg kukub!
Vabaühenduste Fondi konkurss hakkab
pisitasa lõppema – sel pühapäeval lõppeb
suuremahuliste
projektide
vastuvõtt.
Ühtlasi mõelge, kas teie projektiidee ikka
sobib VÜFi konkursile. Loe ka programmi
koordinaatori näpunäiteid AEFi blogis.

Issanda loomaaiast
Valgustame Moldova külaelanikke
Pimedal ajal päästab helkur elusid! Nüüd
on sul võimalik päästa ka moldovlaste

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Aafrika areneb: infovabadus kõigile
Ehkki inimõiguste areng Aafrikas on olnud
avalikkuse tähelepanu all juba viimased
paarkümmend aastat, siis üks õigus, vaba
ligipääs informatsioonile, on teravalt
kõneaineks tulnud alles viimase viie aasta
jooksul. OSFi toel peaks järgmisel aastal
viimaks ometi valmima inimõiguslaste ja
vabakonna esindajate koostatud mudelinfovabaduse seadus, et Aafrika riigid
selle alusel seadused korda teeks ning
rahvale oma tegevusest aru andma
hakkaksid.
Avatud ühiskond sõnas ja pildis
Sõnas on avatud ühiskonda pealtnäha
lihtne kirjeldada – sellises ühiskonnas
kehtivad seadused, eksisteerib võimu
teostamist jälgiv ja vajadusel sekkuv
vabakond, austatakse inimõigusi, vähemusi
ja hinnatakse arvamuste paljusust. Aga
milline on avatud ühiskond pildis? Kui lihtne
on avatust jäädvustada? OSFi kodulehel
rullub lahti mõtlemapanev valik fotosid,
mis püüavad avatud ühiskonda läbi
fotosilma kirjeldada. Millise pildi teeksid
aga sina?

Euroopa ja maailm
Aita Euroopal ja kodanikel sõbruneda!
European Citizen Action Service (ECAS)
loob virtuaalset ja reaalset ruumi, et
pakkuda kodanikele ja vabaühendustele abi
euroliidu
institutsioonidega
suhtlemisel,
koolitamisel, mõttekaaslaste leidmisel ja
Euroopa kodanikualgatuste korraldamisel.
Et tulemus kõigi jaoks parim oleks, palub
ECAS vastata väikesele küsimustikule.
Teel Euroopa fondide seaduse suunas
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee
(EESC) vabaühenduste grupi uus uudiskiri
lahkab muu hulgas AEFi juhi Mall Hellami
arvamust Euroopa fondide seaduse osas.

elusid, sest Moldova suursaadiku Victor
Guzuni algatusel otsitakse helkureid, et
saata need kahte Moldova külakesse.
Ühtekokku soovib Guzun kodumaale
saata tuhatkond elupäästjat. Kui tahad
aidata, saada e-kiri piret@terveilm.net.
Harta 12 pani rahva sumisema
Nädal tagasi lõi 17 ühiskonnategelast
Eesti kihama, tuues avalikkuse ette
„Harta 12“, millele on oma poolthääle
andnud nüüdseks juba 17000 inimest. Kui
sul pole olnud mahti debatti jälgida, siis
EMSL teeb kiire ekskursi toimunusse. Siis
saad juba oma südame järgi otsustada,
kas kirjutad samuti hartale alla.
Prantsuse tippsotsioloog Tallinnas
Teisipäeval,
20.
novembril
kutsub
Tallinna Ülikool kuulama Prantsuse-Eesti
vestlust „Kohalikud kogukonnad ja
uued ideed linnapoliitikas“. Juttu
ajavad prantsuse sotsioloog, urbanist ja
ajakirja Multitudes asepeatoimetaja Anne
Querrien ning EKA arhitektuuriosakonna
dekaan ja arhitekt Toomas Tammis.
Oskad sa prantsuse või eesti keelt – tänu
tõlkele saad sa kõigest aru. Prantsuse
Instituudi Eestis ja Tallinna Ülikooli Eesti
Humanitaarinstituudi vestlussarja kolmas
kohtumine algab teisipäeval kell 18
Tallinna Ülikooli Mare majas (UusSadama 5), ruumis M-648.
Inimõiguste eriprogramm taas PÖFFil
PÖFFil on inimõigused luubi all juba
seitsmendat korda. Inimõiguste Keskuse
kokku pandud programm „Vabadus olla
vaba“ on väga kontsentreeritud – avame
sundrände teemat, ka inimkaubanduse
teemat ja põgenemise põhjuseid. Filmid
on harivad ja mõtlemapanevad, tuues
vaatajani nii erinevates riikides lokkava
ebaõigluse ja ebainimliku kohtlemise kui
ka palju elutahet ja inimlikku empaatiat.
Vaata programmi Facebookis ja tutvu
kavaga SIIN.

Komitee nõustus Malliga, et seadust on vaja
kiiremas korras, et hõlbustada ja ühtlustada
heategevuslike fondide tööd erinevates
Euroopa Liidu riikides ja piiriüleselt. Muide,
teisipäeva hommikul oli Mall koos kirjanik
Jan Kausiga külas ka ETV „Terevisioonis“,
kus lappasid üheskoos värskeid ajalehti.
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!
***
Eeter:
AEFi minutid on Kuku raadios kolmapäeva
hommikuti pärast kella 10 uudiseid.
Järelkuulata saab AEFi kodulehelt. Sel
korral räägime inimõigustest – mitte
üksnes maailmas, vaid ka Eestis. Mitte
üksnes
filmis
(sest
november
on
PÖFFikuu), vaid ka päriselus. Külas on
Eesti Inimõiguste Keskuse esindajad Kari
Käsper ja Kristin Rammus.
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.

