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Fondis teoksil

Huvitavat laiast ilmast

Moïsi geopoliitika nüüd eesti keeles
Eesti Päevalehe kirjastuse ja AEFi
koostöös on tunnustatud rahvusvaheliste
suhete
analüütiku
Dominique
Moïsi
raamat „Emotsioonide geopoliitika“ nüüd
kättesaadav eesti keeles. Autor on ka 20.
aprillil toimuva XV Avatud Ühiskonna
Foorumi peaesineja. Lisainfo siit.

Osalemise õppetund Brasiiliast
Pikk demokraatiatraditsioon ei tähenda
alati paremat demokraatiat. Andrea
Cornwalli mahlakas lugu Brasiiliast
näitab, et inimeste kaasamisel võib ka
„noortelt demokraatiatelt“ teinekord
üht-teist õppida. Kuidas brasiillased
ühiskonnaelus kaasa räägivad, loe siit.

Noortefond lisas kiirust
AEFi Noortefond tegi taotlejate elu
mugavamaks! Noortefondile saab nüüd
taotlusi esitada eesti keeles ning otsuseid
teeb rahvusvahelise komisjoni asemel
Eesti ekspertkogu. See tähendab, et
vastused saabuvad juba kuu-pooleteise
jooksul. Kogu info on kättesaadav
Noortefondi kodulehel, jooksvad uudised
ka Twitteris.

Palju õnne sünnipäevaks!

Hääled Venemaalt
11.märtsil toimub esimene debatt sarjast
„Venemaa hääled“, mille peaesineja on
särtsakas vanaproua, elupõline inimõiguslane ja endine nõukogude dissident
Ljudmilla Aleksejeva. Teemaks ikka
inimõigused Venemaal. Tule kuulama
11.märtsil kell 14.00 Radisson Blu
konverentsikeskusesse ja jälgi lisainfot
meie kodulehel!
Bioneeriks saab veel nädal aega
MTÜ Ökomeedia ootab veel nädal aega
avaldusi vabatahtlikuks bioneeriks soovijatelt. Vabaühenduste Fondi toetatud
algatus
edendab
säästvat
eluviisi,
inimeste ühiskondlikku aktiivsust ja
kodanikuajakirjandust. Loe lähemalt siit.

Armastatud raadioajakirjanik ja AEFi
nõukogu liige Ivan Makarov on andnud
hinge ja hääle imeilusale laulule
Eestist, mis sobib hästi läheneva
vabariigi
aastapäeva
meeleoluga.
Kuulake ja nautige Youtube’is!

Püsivad toetusvõimalused
Noortefond
Nüüd taotlejasõbralikumaks muutunud
Noortefond
toetab
endiselt
15-29aastaste noorte ideid. Täpsemalt siit.
Piire ületav koostöö
AEFi
Ida-ida
piiriülese
koostöö
programm toetab ühiseid ettevõtmisi
kodanikuühendustega
Sloveeniast
Mongooliani. Täpsemalt siit.
Kriisiprogramm
Kriisiprogramm aitab kriisist välja.
Järgmine väiketaotluste tähtaeg 15.
aprill.
Suurtaotlusi
saab
esitada
jooksvalt. Täpsemalt siit.

Jälgi meid!
Open Society Institute (OSI):
uudiseid võrgustikult
Elu ja seaduse kummaline alkeemia
Kui palju mõjutab kohtunike elukogemus
nende otsuseid? Kuidas põimuvad õiguste
üle otsustamisel tunded ja mõistus?
Lõuna-Aafrika õigluse eest võitleja, LAVi
esimese
põhiseaduskohtu
liige
ning
raamatu „The Strange Alchemy of Life
and Law“ autor Albie Sachs kõneles
21.jaanuaril toimunud OSI üritusel just
nendel teemadel. Kuula salvestust!

Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Eeter:
AEFi vestlusminutid igal kolmapäeval
kell 10 Kuku raadios. 24.veebruaril
räägime rahvuslusest. Otse saab kuulata
www.kuku.ee,
tagantjärele
AEFi
kodulehelt.

Avatud Eesti Fond toetab ja viib ellu algatusi, mis aitavad kaasa
avatud ühiskonna arengule Eestis ja mujal
Estonia pst 5A, 10143 Tallinn; tel 6313791; e-post info@oef.org.ee; veeb www.oef.org.ee
AEFi listiga saab liituda ja listist lahkuda siin.
Open Society Institute’i infokirjaga saab liituda siin.
Kui uudiskiri ei näe teie meiliprogrammis hea välja, lugege PDF-versiooni SIIT.

