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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Avatud valitsemise lainel
Täna, teisipäeval 7.02 toimub Londonis
Avatud Valitsemise Partnerlust ettevalmistav Euroopa kohtumine, kus lisaks
valitsuste eestkõnelajatele on kohal ka
vabaühenduste esindajad. Eestist ütleb
sõna sekka Hille Hinsberg mõttekeskusest
Praxis. Vii ennast ambitsioonika avatud
valitsemise elluviimiskavaga kurssi siin.

Naised, sõda ja rahu
Sõda peetakse üldiselt meeste pärusmaaks
ja seetõttu kujutatakse sõda sageli just
meeste silmade läbi. OSFi rahvusvahelise
Naisteprogrammi osalisel toel on valminud
5-osaline teleseriaal, mis näitab just naisi
konfliktide, aga ka konfliktide lahendamise
keskmes. Kuula ja vaata siit.

Ettearvamatu Venemaa 2012
Tartu Ülikooli juures asuval Akadeemilisel
Balti ja Vene Uuringute keskusel, mida on
korduvalt toetanud ka Avatud Eesti Fond,
on välja tulnud iga-aastane prognoos
eelseisvate sündmuste ja arengute kohta
Vene Föderatsioonis. Et aasta tõotab tulla
kõike muud kui vaikne ja rahulik, siis
lugege kindlasti siit, mida eksperdid
2012. aastast arvavad.

Kreeka väravate küsimus
Pikka aega hoidis Kreeka - kui värav
Euroopa Liitu – inimväärikust alandavates
tingimustes kinni teistest riikidest pärit
pagulasi ja väljarändajaid, kellel oli soov
EList paremat elu otsida. Kreeka enda
kasvavad mured on nende inimeste
olukorra jätnud täiesti tähelepanu ja
lahenduseta.
Kuidas
peaks
käituma
Euroopa ja millised meetmed kasutusele
võtma, loe edasi siit.

Vene noorte võimalused Eestis
Poolele teele on jõudnud MTÜ Eesti
Väitlusseltsi ja Tugikeskuse VitaTiim
projekt „Vene noorte võimalused Eestis“.
Ida-Virumaa vene koolide 9.-11. klassi
õpilased
tutvuvad
läbi
õppereiside
edukate
vene
rahvusest
noorte
spetsialistidega, kelle käest nad saavad
nõu
oma
tööja
haridusekäigu
planeerimiseks. Praeguseks on toimunud
5 reisi, kutsutud spetsialistid olid: Tatjana
Lavrova (EMSL); BLRT Grupp; Dmitri
Teplõhh (Põhja ringkonna prokurör);
Aleksei Kuznetsov (TÜ keemia teadur) ja
Maria
Jufereva
(Tallinna
linna
meediasuhete nõunik ja TÜ lektor).
Täpsem
info
projekti
kohta
www.debate.ee/ru
Muljeid Moldovast
Möödunud aasta lõpus toimus Moldovas
rahvusvaheline konverents, mis kõrvutas
omavahel
endise
Idabloki
riikide
kogemusi iseseisvumisel ja reformide
läbiviimisel.
Selgus,
et
kunagised
saatusekaaslased
Baltimaid
tänaseks

Linnad ja kogukondlik terviklikkus
Kodanikuühiskonna
ja
omavalitsuste
koostööl
on
võtmetähtsus
kõiki
ühiskonnagruppe
kaasavate
linnade
loomisel ja säilitamisel. Nii, et kõigil oleks
hea. 8. veebruaril kell 15 GMT korraldab
OSF online-seminari ehk webinari, mille
eesmärk
on
uurida
KOVide
juhitud
strateegilisi partnerprojekte, et muuta
elukeskkond
paremaks
ning
ühtlasi
suurendada nii linnade endi, vabaühenduste
kui tavakodanike võimekust. Kui soovid
osaleda ja kaasa rääkida, siis uuri edasi.

Euroopa ja maailm
Euroopa välispoliitika „edetabel“
ECFR on taas kokku löönud 27 Euroopa
Liidu riigi välispoliitilised saavutused kuues
valdkonnas, mis omakorda jagunevad
kokku 80 kitsamaks teemaks. Möödunud
aasta oli Euroopa jaoks murranguline:
lahendute pakkujast sai endast probleem
kogu maailmale. Ka Euroopa välispoliitilised
liidrid on muutumas.

enam postsovetlikeks maadeks ei kipugi
pidama. Muljeid Anna Karolinilt, kes
osales konverentsi SA Unitas esindajana,
loe AEFi ajaveebist.
Ei saa mitte DASA olla...
Möödunud nädalal saabus tagasiside
Riigikogu põhiseaduskomisjonilt DASAde
moodustamise teemal. EMSL koondas
teema oma kodulehele, kuskohast leiab
nii Riigikogu vastuse kui terve foorumi,
milles kaasa rääkida. Paljud on seda juba
teinud, tehke ka teie! Aega kuni 27.
veebruarini.
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.

Ära maga, päev on juba pikem
Meedia roll inimõiguste kaitsel
17.-18. veebruaril toimub Tallinnas Eesti
Väitlusseltsi
organiseeritud
MTÜde
juhtidele mõeldud kõne- ja väitlusoskuste
koolitus. Info siit ja Facebookist.
KÜSKi tüür püsib vääramatu
Õnnitlused Agu Laiusele KÜSKi juhatajaks
tagasivalimise puhul! Agu jätkab KÜSKi
juhina järgmised neli aastat. Kogu info
www.kysk.ee

Edasi

tutvu

materjaliga

siin.

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
Aleksander Valdmann, kellega tuleb
juttu lõppenud Vene ühenduste mentorprogrammist.
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.

