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AEFi uudiseid
Uus raamat – noored ja poliitika
Missugused poliitikavaldkonnad mõjutavad
Eesti noorte elu? Milliseid noorte probleeme
pole senised poliitikad suutnud lahendada?
Kas noorte seas on gruppe, kellel on
teistest vähem õigusi ja võimalusi? AEFi ja
tema partnerite, OSFi noorteprogrammi,
IDEA ning Demokratie&Dialog värskelt
kaante vahele saanud uuring otsis neile
küsimustele vastuseid. Uuringut saab
inglise keeles ja paberil juba praegu AEFist
(kirjutage oma huvist maarja@oef.org.ee),
peagi saab valmis e-versioon, veebruaris
esitleme tulemusi laiemalt. Jälgige infot!
Vabaühenduste uued väljakutsed
Eelmise aasta lõpus kogunesid Ljubljanas
Euroopa vabaühenduste esindajad, et
arutleda ühenduste rolli üle tänapäeva
ühiskonnas. AEFi Ida-Ida programmi toel
Eestit esindanud Praxise juhatuse liige
Kristina Mänd tõdeb AEFi blogis tabavalt, et
ainus, milles kokkuleppele jõuti, oli see, et
üheselt ja selgelt seda sõnastada pole
võimalik ega ka vajalik.
Euroopa Tulevikulabor ootab Sind
Kui tahad Euroopa Liitu paremini tundma
õppida, tipp-poliitikute ja analüütikutega
väidelda ning tuleviku-Euroopa poliitikaid
mõjutada, siis on see kutse Sulle – AEF
kutsub 20–30-aastaseid noori projekti
FutureLab Europe. Rohkem teavet ja
täpsed tingimused leiab fondi kodulehelt
ning blogist, kus oma eelmise aasta
kogemustest räägivad Ivan Lavrentjev,
Taavi Mikker ja Jevgeni Krištafovitš.

Siit nurgast ja sealt nurgast
Pool miljonit Avatud Eesti raamatule
Uskumatu, ent ometi tõsi – tundmatuks
jääda sooviv eestlane annetas pool miljonit
eurot filosoofilise kirjanduse sarja „Avatud
Eesti raamat“ toetuseks, kirjutab ajaleht
Postimees. Teadaolevalt suurima annetuse

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
„Me ei ole lahendamist vajav mure!“
Kogukonna haletsuse asemel on puuetega
inimestel vaja teistega võrdseid võimalusi,
ütleb OSFi Ida-Aafrika kontoris töötav Boaz
Muhumuza, kes veab puuetega inimeste
õiguste programmi. Hoolimata lapsepõlves
kaotatud nägemisest omandas ta ülikoolis
juurakraadi ning peab tööd puuetega
inimeste õiguste eest – ja mitte üksnes
Aafrikas – oma südameasjaks. „Valitsustel
tuleb mõista, et puuetega inimesi on
maailmas 10 protsenti. Sageli on vaja vaid
väikest muutust, alustagem suhtumisest.“
Ajaloo hävitamine on karistatav
Mali islamistliku rühmituse Ansar Dine
„vägiteod“ UNESCO maailmapärandi hulka
arvatud Timbuktu linnas on vihastanud
välja UNESCO juhid ja rahvusvahelise
õiguse eksperdid. Et Rooma statuut, mis
reguleerib Rahvusvahelise Kriminaalkohtu
tööd, loeb sõjakuriteoks ka rünnakud
ajaloolistele hoonetele, siis algatas kohus
jaanuaris juurdluse, mis on kohtu ajaloos
esimene omataoline. Loe lähemalt SIIT.

Euroopa ja maailm
Euroopa kodanikud ökotsiidi vastu
Jaanuaris europarlamendis avalöögi saanud
järjekordne Euroopa kodanikualgatus võib
viia selleni, et ökotsiid muutub Euroopa
Liidus kuriteoks. Ökotsiidi võib lahti
mõtestada kui genotsiidi elusloodusele või
ökoloogilist suitsiidi, sest sõltume oma
heaolus ju tegelikult looduslike protsesside
olemasolust ning toimimisest ja nende
hoidmine on meie eetiline kohus. Lähemalt
selgitab Bioneer.ee oma uudiskirjas. Allkirju
saate anda aga SIIN. Meenutuseks lugemist
ka neile, kes enam ei mäleta, mis on
Euroopa Kodanikualgatus.
Brittide ja euroliidu suhtepundar
Euroliidu kolme mõjuka riigi, Saksamaa,
Prantsusmaa ja Suurbritannia suhted on
taas teravaks läinud. Lisaks sellele, et sel

eesti kultuurile teinud metseen otsustas
jääda anonüümseks, et vältida liigset
tähelepanu. Mäletatavasti sai sari, mis
nüüd on leidnud eeskuju väärivalt helde
toetuse, AEFi toel alguse 1994. aastal.
2000. aastal võttis peasponsorluse enda
kanda Eesti Kultuurkapital. Programmi
raames on siiani ilmunud üle saja peamiselt
filosoofilise tõlketeose.
Talvine Hea Kodanik sai valmis!
Ilmus järjekordne ahjusoe Hea Kodanik,
EMSLi ajakiri kodanikuühiskonnast, mida
saab otse loomulikult sirvida ka veebis.
Autoriteks sedapuhku lisaks Urmole, Alarile
ja Marile ka Tarmo Jüristo, Kaarel Tarand,
Getter Tiirik, Raimo Ülavere ja teised.

nädalal jätkub Ülemkogus vägikaikavedu
Euroopa Liidu eelarve üle, ähvardas
brittide peaminister David Cameron alles
hiljuti oma rahva liidust peagi välja tüürida.
Euroopa
välissuhete
nõukogu
(ECFR)
avaldas põneva analüüsi selle kohta, miks
jonnivad pooled siiski koostööd vajavad.
Euroopa pakub õigustohtrite abi
Aasta algul avas Euroopa Kodanikualgatuse
Teenistus õiguskliiniku, mis nõustab kõiki
Euroopa kodanikke, eriti aga tudengeid ja
tööotsijaid, selgitades lahti elamislubade ja
sotsiaalkindlustusega seonduva. Tohtrid
ootavad Sinu kõnesid ja e-kirju, Eesti
kodanikele on abiks ka AEF.

KÜSK võtab ministeeriumilt KOPi üle
Sellest aastast haldab regionaalministri
kohaliku omaalgatuse programmi (KOP)
Kodanikühiskonna Sihtkapital (KÜSK). Õige
pea saavad toetuse andmise tingimused
selgeks ning uued taotlusvormid valmis.
KÜSK esitleb programmi uuendusi hiljemalt
26. veebruaril, taotluste tähtajad on jäänud
samaks – 1. aprill ja 1. oktoober. Lisainfot
jagab Saima Mänd (tel 6560487).

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.

Rahvakogu lõpetas ideede kogumise
Jaanuaris lõppes ettepanekute kogumine
Rahvakogu.ee kodulehel. Kokku sai neid
ligi 2000 ning kõige enam tehti valimisi
puudutavaid ettepanekuid. Veebruaris
hakkab Praxise töörühm kõiki sisestatud
ettepanekuid sorteerima ja analüüsima
ning eksperdid lisavad ettepanekutele
oma mõjuhinnangu. Märtsis seisab kogul
ees uus ülesanne: tuua ühe laua taha
esinduslik valim eestimaalasi ning hakata
seadusemuudatusi läbi arutama. Ühtlasi
soovitame lugeda Euroopa Parlamendi
saadiku Vilja Savisaar-Toomasti hiljutist
intervjuud Delfile, kelle meelest on
inimeste kaasamine seaduseloomesse
ainuõige tee. Viimaks ometi!

***
Eeter:
AEFi minutid on Kuku raadios kolmapäeva
hommikuti pärast kella 10 uudiseid.
Järelkuulata saab AEFi kodulehelt. Sel
nädalal arutame Eesti Rohelise Liikumise
esindaja Triinu Vaabiga, kuidas kaasata
euroraha jagamisse rohkem vabaühendusi.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond

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.

