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AEFi uudiseid
Parlamendilt kingiks külakiik
EPLi artiklist, kuidas parlament jagas oma
soosikutele laiali ühtäkki 10 miljonit
eurot, on möödas enam kui nädal. Ometi
on selle kummalise kingiraha tagamaad
jäänud endiselt hämaraks ja küsimused
vastuseta. Poliitilise katuseraha jagamisel
pole mingit pistmist avatud poliitika
põhimõtetega ning peab lõppema,
kirjutab AEFi juhataja Mall Hellam Avatud
Valitsemise Partnerluse blogis.
AEFi nõukogu liikmel uus amet
Eesti Välispoliitika Instituudi nõukogu
valis uueks juhatuse esimeheks Tartu
Ülikooli rahvusvahelise õiguse professori,
Avatud Eesti Fondi nõukogu liikme Lauri
Mälksoo. Instituut on välispoliitikaga
tegelev mõttekoda, mille eesmärk on
aidata kaasa rahvusvaheliste suhete
paremale ja sügavamale mõistmisele.
Palju õnne ka meie poolt!
Teeme head noortele emadele
Lisaks sellele, et jõulude ja aastavahetuse
eel on mõistlik aeg maha võtta, et oma
lähedastega koos olla, on see ka hetk
mõelda teistele. AEFi töökas kollektiiv on
neil jõuludel otsustanud toetada noori
emasid, veel enam aga nende lapsi, keda
hoitakse Tallinna ja Pärnu perekeskustes
sellal, kui nende emad õpivad. Toeta
sinagi noori emasid!
Häid jõule ja head vana aasta lõppu!
Seekordse uudiskirjaga soovib AEF kõigile
oma lugejatele, sõpradele ja partneritele
rahulikku jõuluaega, toredat aastalõppu
ning värsket vaimu ja koostöörõõmu
algavaks aastaks. Oleme selleks puhuks
ka e-kaardi meisterdanud, mida piiluge
siit! Kohtumiseni uuel, 2013. aastal!

Lühidalt ja löövalt
Naisettevõtja vajab koduste tuge
ETNA Mikrokrediidi talvine uudiskiri võtab

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Ühiskonna valvekoera allakäik
Veel hiljuti kandis ajakirjandus uhkusega
neljanda võimu esindaja tiitlit, valvates
demokraatlike väärtuste üle ühiskondades.
Nüüd
näeme,
kuidas
professionaalne
uudisajakirjandus on meelelahutusärile alla
vandunud, paberväljaannete tiraažid ja
reklaamikäibed
kokku
kuivanud
ning
sõltumatud rahvusringhäälingud valitsuse
ja erakanalite löögi all. Mis juhtus ning mis
saab edasi, vaatleb OSFi toel Oxfordi
Ülikoolis sündinud uuring „Kümme aastat,
mis raputasid meediailma“.
HIV/AIDSi levikust Ida-Euroopas
Karm tõde: kui paljudes Aafrika riikides on
nii nakatumine HIVi kui ka suremine AIDSi
viimaks ometi pidurdumas, siis olukord IdaEuroopas ja Kesk-Aasias on vastupidine,
teatab ÜRO HIV- ja aidsivastane programm
UNAIDS
oma
iga-aastases
ülevaates.
Selgub, et suurim on mure Venemaaga,
kus nakatunute hulk on kõrgeim maailmas,
ent kes sel aastal ei vaevunud isegi
raporteerima, mida on riik ette võtnud
võitluseks HIV/AIDSiga. OSF ootab kõiki
diskussioonis kaasa lööma.

Euroopa ja maailm
Uued vabakonna preemiad jagatud!
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
jagas juba viiendat aastat preemiaid
vabaühendustele, kelle töö on aidanud
kaasa eurooplaste elu parandamisele ning
euroopalike väärtuste levitamisele. Esikoha
pälvis tänavu brittide Transition Network
ja nende projekt REconomy, mis edendab
ökosõbralikku eluviisi ja rohelist majandust.
Tunnustuse said ka kodutute muredele
keskenduv Portugali organisatsioon CAIS
ja immigrantidega tegelev Rootsi ühendus
Livstycket. Loe lähemalt ja vaata, millega
auhinnatud ühendused tegelevad!

luubi alla selle, miks naised ettevõtjaks
hakata ei taha. Selgub, et suurim häda on
eneseusuga. Et viimasest saab üle siis, kui
kodused neid toetavad, siis siit ka
üleskutse – toetage oma naisi! Lisaks saab
uudiskirjast lugeda Tahkuranna ja Vändra
mentorgruppide elust, ETNA saabuvast
juubelist ja paljust muust. Projekt saab
toetust AEFi kriisiprogrammist. Vaata ka
nende vestlusi Facebookis.
Strateegiliseks partneriks soovid?
Siseministeerium teatas, et otsib avaliku
konkursiga
strateegilist
partnerit
vabatahtliku tegevuse valdkonda, milles
väljavalitu pakub ekspertiisi poliitika
kujundamisel
ja
panustab
poliitika
elluviimisel.
Ühtlasi
kaasneb
selle
nimetusega tegevustoetus suurusjärgus
32
000
eurot
aastas.
Dokumente
oodatakse hiljemalt 21. jaanuariks 2013.
Tutvu lähemalt konkursikuulutusega!
Koolitus: vabaühenduste rahastus
Novembri lõpus algasid üle Eesti tasuta
koolitused selleks, et aidata luua soodne
pinnas avaliku raha läbipaistvaks ja
tulemuslikuks eraldamiseks vabakonnale.
Lisaks omavalitsuste esindajatele on
oodatud ka vabaühenduste esindajad, kes
puutuvad kokku riigi eelarvest rahastatud
projektidega. Koolitaja on Praxis, kes on
koostanud ka rahastuse juhendmaterjali.
Kiirustage, seltsimehed unetud!

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
Vabaühenduste Fond
Detsembris lõppes Vabaühenduste Fondi
väikeprojektide taotlusvoor. 120 laekunud
projekti taotlevad enam kui 800 000 eurot.
Uued uudised juba veebruaris!
***
Eeter:
AEFi minutid on Kuku raadios kolmapäeva
hommikuti pärast kella 10 uudiseid.
Järelkuulata saab AEFi kodulehelt. Seekord
küsime Jevgeni Krištafovitšilt, mida
põnevat õppisid oma Eesti-visiidist Moldova
poliitikaeksperdid ja vabaühendused.
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.

