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AEFi uudiseid
Filmid ja arutelud inimõigustest
Selle nädala reedeni näitavad PÖFF,
AEF ja Inimõiguste Keskus Solarises
filme
inimõigustest.
Teisipäeval,
neljapäeval
ja reedel
järgnevad
filmidele põnevad arutelud. Lähemalt
www.oef.org.ee/vabadus, vaata ka
videoklippi!
Lev Ponomarjov esineb Eestis
Terve aasta kestnud Venemaa Häälte
loengusarjale paneb kolmapäeval, 1.
detsembril väärika punkti tuntud
inimõiguslane ja Putini kriitik Lev
Ponomarjov, kes räägib inimõigustest
tänasel
Venemaal.
Registreeru
kuulama: www.oef.org.ee/register.
AEF auhindab avatud meelt
Kolmapäeval annab AEF koos PÖFFiga
esmakordselt
üle
Avatud
Meele
Auhinna. Tunnustuse saab filmitegija,
kes on näidanud üles avatud meelt ja
inspireerinud filmivaatajaidki sama
tegema.

Teateid sõpradelt
Kapiuksed valla
Eelmisel nädalal esitles MTÜ Eesti Gei
Noored AEFi toel ilmunud esseekogumikku "Kapiuksed valla. Arutlusi
homo-, bi- ja transseksuaalsusest".
Vt ka www.facebook.com/kapiuksed.

Vabaühenduste Fond toetab
Seminar üksikvanematest
Domus Dorpatensis kutsub kuuendale
seminarile
sarjast
„Sotsiaalne
integratsioon - erinevad peremudelid
meie ühiskonnas“, mis toimub 1.
detsembril
kell
18.00
Tartus
Dorpatensise
majas.
Sel
korral
teemaks
üksikvanemaga
pered,
esinevad Malle Roomeldi Tartu Laste
Tugikeskusest ja Gerda Sillaste Hea
Alguse Pereprogrammist.

Open Society Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
David Vseviov Eesti kodakondsuspoliitikast ja lähiajaloost
Jätkuks Lauri Mälksoo artiklile OSFi
blogis Eesti kodakondsuspoliitikast,
selgitab ajaloolane ja AEFi nõukogu
liige David Vseviov Eesti poliitilisi
valikuid lähiajaloolises kontekstis. Loe
postitust OSFi ajaveebis.
Rahu ja konflikt meedias
Etniliste konfliktide puhul on meedial
alati valik: julgustada dialoogi või
õhutada pingeid. Kõrgõzstani meedia
tegi eelmisel suvel valiku viimase
kasuks, nüüd aga on Doormedia
alustanud projekti, mis proovib kirgiise
ja usbekke taas kokku tuua. Loe
lähemalt OSFi ajaveebist.

Maailm ja mõnda
ÜRO jagab toetusi
ÜRO
Demokraatia
Fond
avab
taotlusvooru avaliku ja kolmanda
sektori projektidele, mis arendavad
kodanikuühiskonda. Loe lähemalt.
Transitions Online fotokonkurss
...kestab detsembri lõpuni. Rohkem
infot TOLi veebilehel.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Järgmine tähtaeg kuni 270 000
suurustele taotlustele juba TÄNA!

kr

***
Eeter: AEF igal kolmapäeval kell 10
Kuku raadios. Tutvustame nädala

nägu Lev Ponomarjovi ja võtame
kokku Venemaa Häälte loengusarja.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
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.

