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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Ei saa mitte DASA olla...
Eile
saabus
tagasiside
Riigikogu
põhiseaduskomisjonilt DASAde moodustamise teemal. EMSL koondas teema oma
kodulehele, kuskohast leiab nii Riigikogu
vastuse kui terve foorumi, milles kaasa
rääkida. Tehke seda kindlasti!

Afroameeriklased & mentorid
USA rahvaste sulatustiiglis valitseb endiselt
palju eelarvamusi ja hirme, mida sageli
igapäevaselt saavad omal nahal tunda ka
mustanahalised mehed. Paljud hirmud on
põhjendatud,
aga
kuidas
saab
mustanahaline mees ise kaasa aidata
üldiste
hoiakute
muutumisele?
Need
vastutustundlikud
ja
ühiskondlikult
aktiivsemad hakkavad näiteks teistele
mentoriteks.
Vaata ja loe siit ning mentorlusest laiemalt
http://www.mentoringusa.org/

Sammud avatud valitsemise suunal
Vabaühendused on öelnud oma sõna
sekka Riigikantselei poolt koostatud Eesti
avatud
valitsemise
tegevuskava
mustandile,
mis
on
seoses
AVP
(www.opengovpartnership.org)
ettevalmistamisega
päevakorral.
Jälgige
infot!
Noorte kasvulava ootab osalejaid
Kordame üle AEFi kaudu avanenud uue
võimaluse noortele: FutureLab Europe
ehk Euroopa Noorte Nõukoda on Avatud
Eesti Fondi ja Euroopa Kodanikuhariduse
Liidu koostööprojekt, kuhu kutsume
kandideerima noori vanuses 20-30. Terve
hulk tingimuste ja põnevate väljunditega,
mida see Euroopat hõlmav projekt
sisaldab, saad tutvuda AEFi kodulehel.
Mentorprogrammi lõpetamine pildis
Ülemöödunud nädalavahetusel toimus
Rahvusraamatukogus AEFi, EMSLi ja
KÜSKi
koostöös
ellu
viidud
vene
ühenduste
mentorprogrammi
pidulik
lõpuüritus. Pilte sellest toredast üritusest,
mis väetas ka edaspidist koostööd, saab
näha AEFi kodulehelt.

Et põsed punased oleks, siis:
Ettevõtluse sõber
Möödunud
nädala
lõpul
anti
traditsiooniliselt välja Ettevõtluse Sõbra
auhind, mille pälvis Sihtasutus Junior
Achievement Eesti, kelle tegutsemisele on
erinevatel aegadel pannud õla alla ka
AEF. Uudist loe siit.

Uus uuring sotsiaalmeediast
Valmis on saanud OSFi Meediaprogrammi
„Mapping Digital Media“ projekti käigus
valminud uuring, mis keskendub uudistele
ja
sotsiaalmeediale
tehnoloogiliselt
muutunud maailmas. Mismoodi tekivad ja
levivad uudised sotsiaalmeedias? Kuidas
eristada kuulujutte tõest? Milline on
sealjuures ajakirjaniku usaldusväärsus ja
ajakirjanduseetika? Edasi saab lugeda siit.

Euroopa ja maailm
Venemaa tulevik & kodanikualgatus
Pisut vähem kui kuu aja pärast toimuvate
vene presidendivalimiste eel meenutuseks
üks sügisel ilmunud artikkel, milles USA
teadur Leon Aron analüüsib möödunud
suvel
läbi
viidud
uurimisretkel
kokkupuuteid
erinevate
Venemaa
kodanikuorganisatsioonidega. Kolme nädala
jooksul
intervjueeriti
kokku
kuut
organisatsiooni ja liikumist, lindistatud
materjali kogunes enam kui 40 tundi.
Järeldusi
ja
kokkuvõtteid
koos
pildimaterjaliga saab lugeda siit ja siit.
Euroopa Kodanikualgatuse lainel
Euroopa Komisjon avas möödunud nädalal
värske
Euroopa
Kodanikualgatuse
(European Citizens Initiative) veebilehe,
kuskohast leiab vastused 1. aprillist

Valgevene jazz Von Krahlis
Veebruari esimestel päevadel viibib Eestis
kirglikku
ja
eksperimentaalset
akordionimuusikat viljelev Valgevene duo
Gurzuf.
Rahvusvaheliselt
tuntud
ja
tunnustatud ansambel annab töötoa
Tallinnas
Kopli
Noortekeskuses
ja
kontserdi Von Krahli teatri baaris. Bändi
ja esinemiste kohta (muuhulgas ka Kopli
noortekeskuses) info Facebookist.
Rohkem väetist, tekib ka huumus
Presidendi vabakonna nõunik Madle
Lippus kirjutab arvamis- ja kaasarääkimisjulgusest ning initsiatiivitapust.
Mil moel oma õiguste eest seista ning
kuidas ühiskond erinevate huvigruppide
eestkostesse suhtuda võiks, loe siit.
Elupilte kodutute öömajast
Paukuva pakane tõi pilgeni täis Tallinna
kodutute öömajad, kuskohast otsivad
lisaks eluheidikutele peavarju ka tavalised
noored
tööl
käivad
mehed.
Tubli
fotoreporteri
tehtud
pildid
räägivad
iseenda eest.
Uued pagulasteemalised loengud
Uued loengud nii Tartus kui Tallinnas.
Edasi loe siit.
Internetivabadus ja riik
Saates „Vanamehed kolmandalt“ räägivad
uute tehnoloogiate mõjust riigi ja inimese
suhtele infoturbe spetsialist Anto Veldre,
liberaal Silver Meikar ja saatejuht Ülle
Madise. Kuula siit.

jõustuva Euroopa Kodanikualgatuse kohta.
Siiski ei ole kõik liikmesriigid oma
seadusandlusesse sellist võimalust vastu
võtnud ning kriitikat – eeskätt valmisoleku
ja liigse bürokraatia vastu - jagub kõvasti.
Värske uudis aga ütleb, et Euroopa
Kodanikualgatusele on ulatanud oma käe
ka Google, Facebook, Twitter ja teised
sotsiaalvõrgustikud.
Loe
siit
ja
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
Kriisiprogramm 2009-2012, RIP. Joon on
nüüd alla tõmmatud kõigile avaldustele ja
vastuvõtmine lõpetatud.
***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Stuudiokülaliseks seekord Krista
Paal Juristide Liidust, kes räägib tasuta
õigusabi projektist Õigusring.
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.

