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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

NB!
AEFi
kontor
töötab
22.
detsembrist kuni 4. jaanuarini k.a
kodukontorist. Järgmise uudiskirja
toome teieni 10. jaanuaril. Valgeid
jõule!

Varjatud erapoolikus
Mil moel on omavahel seotus alateadlikud
stereotüübid, varjatud erapoolikus ning
sotsiaalne õiglus, loe sellest intervjuust
Rachel Godsiliga, kes juhib USA Väärtuste
Instituuti.

Meie hoogsa jõulutervituse leiate siit:
www.hrs.ee/aef
DASA, aasta halb üllataja
Möödunud nädala lõpus ühines AEF EMSLi
pöördumisega ning saatis praegusel kujul
DASAde loomist tauniva kirja Riigikogule
ning
välisminister
Urmas
Paetile.
Kutsume üles ka kõiki teisi vabaühendusi
pöördumisega liituma, rahvaesindajaid
mõistusele
ja
südametunnistusele
kutsuma, saatmiseks mõeldud kirja leiad
siit.
Kõik DASAga seotud artiklid leiad EMSLi
koduleheküljelt http://www.ngo.ee/DASA
Avatud Valitsemise Partnerlusest
AVP
rõhutab
suurema
avatuse
ja
läbipaistvuse kõrval kodanikuühiskonna
ning
inimkeskse
poliitikakujundamise
olulisust. AEF on AVP arendamise võtnud
oma südameasjaks ja tänaseks on AEFis
kahel korral kogunenud initsiatiivgrupp,
kes
arutab
Eesti
e-valitsemise
edendamist,
edasisi
tegevusi
ja
prioriteetide elluviimist.
Et AVP tegevuskavade väljatöötamisel
pakkuda riikidele kogemuste vahetamise
võimalust , toimus 7. -8. detsembril 42
riigi valitsuse esindajate kokkusaamine
Brasiilias.
Sellel
osalesid
Eesti
esindajatena
Eva-Maria
Liimets
Välisministeeriumist ja Henry Kattago
Riigikantseleist. Kuigi aeg tegevuskava
esitamiseks
2012
aasta
aprillikuus
toimuvaks uueks liitumisvooruks on
napp, pani rahvusvahelise initsiatiivi üks
algatajatest minister Jorge Hage kõigile
südamele, et dokument tuleb teha
koostöös
valitsusväliste
osapooltega.
Seega
peaks
uus
aasta
tooma

Mediapolicy.org
OSFi meediaprogrammi toetatud veebisait
www.mediapolicy.org
koondab
kokku
meediapoliitikaalase
info
erinevatest
maailmanurkadest ning püüab omalt poolt
luua tingimusi, et otsustesse oleks kaasatud
võimalikult suur hulk inimesi. Lehel on
üleval ka suurprojekti Mapping Digital
Media erinevad raportid, sh värskelt
valminud Läti-uuring.
Identiteet, usk, pühendumus
OSF on pikka aega pühendunud roma’de
õiguste kaitsele. 2011. aasta suvel toimus
OSFi toel esimene roma’de suvelaager
nimega Barvalipe, mis tõi kokku 28 noort
roma’t erinevatest maadest. Kuula ja vaata
ise, kes nad sellised on ning millisena
näevad oma rahvuse tulevikku.
Inimõigused on kõigile
Blogipostituses jutustatakse El Salvadorilt
pärit Paula lugu, kes on nii transseksuaal
kui HIV-positiivne. Seetõttu ei pakutud talle
teistega võrdset arstiabi, teda ahistasid nii
korrakaitseorganid ning ta oli sunnitud
taluma vägivalda ja alandust vanglas. Tema
lugu on üks paljudest, mis on jõudnud
inimõiguste
ÜRO
eriraportööri
lauale.
Kuidas edasi? Loe siit.

Euroopa ja maailm
Hüvasti, Václav Havel
Möödunud nädala lõpus lahkus Suur
Eurooplane - Tšehhi ekspresident, dissident
ja kirjanik Václav Havel. AEF langetab
lugupidamises
pea.
Eesti
Vabariigi
Presidendi
Toomas
Hendrik
Ilvese

kodanikuühendustele võimaluse
kaasa
rääkida, milliseid samme on Eestis vaja
astuda avatud valitsemise arendamisel.
Kirjuta korruptsioonist
Ühing Korruptsioonivaba Eesti kuulutas
välja esseekonkursi koolinoortele, et
kutsuda õpilasi üles kaasa mõtlema
korruptsiooni ohtudest. 2010. aastal
Justiitsministeeriumi poolt läbi viidud
korruptsiooniuuringu tulemustest ilmneb,
et noorte suhtumine korruptsiooni on
mõnevõrra
sallivam
kui
vanematel
inimestel. Üheks põhjuseks võib pidada
noorte
tagasihoidlikke
teadmisi
korruptsioonist ja selle ohtudest. Lisainfo
siit ja siit.

Jõulurahu rubriik
Google oskab
2011. oli sündmusterohke, dramaatiline
ja hull aasta. Selle on osanud hiilgavalt
visualiseerida Google oma Zeitgeist’iga.
Kui meelest on läinud, mis toimus, siis
vaata ja ahheta!
Valgevene unistus
Belarusian Dream on esimene sõltumatu
dokumentaalfilm, mis käsitleb Valgevene
2010. aasta presidendivalimistega ning
sügava
majanduskriisiga
seotud
sündmusi Valgevenes. See on lugu
sellest, kuidas režiim võib purustada
inimese, kuid inimene leida oma isikliku
vabaduse absoluutset kontrolli omavas
riigis.
Täispikkuses
filmi
koos
ingliskeelsete subtiitritega saad vaadata
siit. Soovitame soojalt.
Ilmus Kojalise uus number
Kaks korda aastas ilmuva tasuta infolehe
eesmärk
on
parandada
puuetega
inimestele,
nende
lähedastele
ja
valdkonna
spetsialistidele
suunatud
informatsiooni kättesaadavust- kajastada
puuetega inimeste elu, tutvustada neile
suunatud toetusi- teenuseid, puuetega
inimeste ühenduste tegevusi jne. Veebist
loe www.tallinnakoda.ee
Räägi kaasa homseni
Osale.ee veebikeskkonnas ootab kuni 21.
12
kommentaare
ja
ettepanekuid
kaasamise hea tava eelnõu. Ütle oma
sõna siin.

järelhüüet

saad

lugeda

siit.

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)
viimane tähtaeg kukub 30. jaanuaril 2012,
tutvu tingimustega kodulehel. 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. AEFi juhataja Mall Hellam avab
maid
kavandatavate
DASAde
ja
vabaühenduste tulevikust ja seostest.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
värskeid postitusi igal nädalal!

Lubame

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.

