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AEFi uudiseid
Sõbrapäeval jagatakse aurahasid
Neljapäeval, 14. veebruaril, kuulutab EMSL
välja kodanikuühiskonna kirkamad kriidid,
kes läinud aastal vabakonna arengule
enim kaasa aitasid. Aasta tegijaks saab
see, kes on ühiskonnas midagi uut liikuma
pannud, loonud või muutnud. AEF hoiab
pöidlaid kõigile sõpradele ja partneritele,
kes tänavu nimekirja pääsesid.
„Inglipuu“ haruldane uusaastakink
Kinnipeetavate ja nende laste suhete
taastamiseks ja tugevdamiseks sündinud
projekt „Inglipuu“ võttis eeskuju Costa
Rica sarnaselt algatuselt ning salvestas
jaanuaris Harku ja Murru vanglates
muinasjutte, mida kinnipeetavad emad
lugesid oma lastele. Emotsiooniderohke
projekt „Jutusta mulle!“ poleks sündinud
ilma Härmo Saarmi ja Taavet Schotteri
abita: just nende käe all valmisid
maailma ägedaimad kingitused, mis tegid
vabaduses
ootavatele
lastele
palju
rõõmu. Eva Üpruse projekti „Inglipuu“
toetab AEFi Noortefond.
Euroopa vajab fondide seadust
Et soodustada heategevuslike, üldkasulike
ja piiriülest fondide tööd euroliidus, vajab
Euroopa fondide seadust. Euroopa Fondide
Keskuse ning Euroopa doonorite ja fondide
võrgustiku hinnangul tuleb olemasoleva
eelnõuga kiirustada, sest see aitab ühised
mängureeglid luua ligi 110 000 Euroopas
tegutsevale fondile. Kuna eelnõule peab
hinnangu andma ka europarlament, ärgitas
AEF kõiki Eestist pärit europarlamendi
liikmeid oma sõna sekka ütlema. „Usun ja
loodan, et olete valmis seisma kodanike
jaoks
hädavajaliku
õigusinstrumendi
vastuvõtu eest tänavusel Euroopa kodanike
aastal,“ kirjutas AEFi juht Mall Hellam meie
kuuele saadikule.

Siit nurgast ja sealt nurgast

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
CIA vägivaldsed võitlused vägivallaga
Selle kuu algul nägi OSFi õigusprogrammi
toel ilmavalgust šokeeriv raport, mis annab
ülevaate New Yorgi kaksiktornide rünnaku
järel alanud nõiajahist nii terroristidele kui
ka väidetavatele terroristidele. Selgub, et
USA Luure Keskagentuur on survestanud
enam kui pooltsadat riiki abistama neid
ettevõtmises, mida analüüsis nimetatakse
viimaste aegade üheks ulatuslikumaks
inimõiguste rikkumiseks. Raportit saadab
George Sorosi pöördumine avalikkusele.
„Loodan, et saate seda lühivideot vaadata,
lugeda raportit, et näha, kas teie riik on
selles nimekirjas, ning meile teada anda,
kuidas saaksime sellise väärkohtlemise
lõpetada,“ ütleb Soros.

Euroopa ja maailm
Parim kodanik on muidugi tark kodanik
Mida paremini mõistavad eurooplased oma
õigusi ELi kodanikena, seda teadlikumaid
otsuseid saavad nad isiklikus elus langetada
ja seda lihtsamini saab edendada elujõulist
ja kaasavat demokraatiat Euroopas, leiab
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee juht
Staffan Nilsson komitee värskes uudiskirjas,
mis ilmus vahetult enne sellenädalast
täiskogu istungjärku. „ELi institutsioonid ja
liidrid peavad kodanikuühiskonna ja üldsuse
seisukohti kuulama, usaldama ja arvesse
võtma,“ rõhutab mees. Veel saame siit
lugeda energia hinnatõusust Euroopas ning
sellest, mis teemad on oma südameasjaks
võtnud Euroopa uus eesistuja Iirimaa.
Viimasele teemale on pühendatud ka sama
komitee vabakondade grupi uus uudiskiri.
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.

Hasartmängumaksunõukogu lõpp?
Valitsuses küpseb plaan panna aasta pärast
kinni hasartmängumaksunõukogu, mis seni
on jaganud toetusi teadus-, haridus-, lasteja noorteprojektidele, samuti spordile,
sotsiaalvaldkonda ja kultuurile. Nõukogu
kaotamine ja laekuva maksuraha pistmine
riigieelarvesse teeb rahandusministeeriumi
hinnangul rahajagamise avatumaks. EMSL
ootab Sinu arvamust – kas see on ikka hea
mõte? Saada kiri alari@ngo.ee.
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 samad
samaks – 1. aprill ja 1. oktoober. Lisainfot
jagab Saima Mänd (tel 6560487) ning
nüüdseks on teada ka KOPi infopäev –
see toimub 6. märtsil kell 13 Tartus.
Kohtumispaik on veel täpsustamisel.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Vabaühenduste Fond
Tulemuste selgumiseni on jäänud vaid paar
nädalat – 25. veebruaril on tõde väljas!
***
Eeter:
AEFi minutid on Kuku raadios kolmapäeva
hommikuti pärast kella 10 uudiseid.
Järelkuulata saab AEFi kodulehelt. Sel
nädalal tutvustame uut uuringut, mis vaeb
poliitika suhtumist noortesse. Stuudios
on üks uurijaid Ilona-Evelyn Rannala.
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.

