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AEFi uudiseid
Kuidas jagaks euroraha sina?
Euroliidu eelarve saab aina selgemaks
ning peagi teame, kui suurt rahasüsti on
järgmisel seitsmel aastal Eestile oodata.
Ent kuidas saab vabakond selle raha
jagamisel jõulisemalt kaasa rääkida?
Selleks kutsub Eesti Roheline Liikumine
sind strateegiaseminarile 28. veebruaril
kell 11 Ovaalstuudiosse Tallinnas (Kaarli
pst 10). Loe lisa ja pane end kirja!
Pistame sinimustvalged lindid rinda
Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva eel kirjutab
Postimees peagi saabuvast 27. märtsist kui
priiuse põlistamise päevast, mil Eesti
sõjajärgne iseseisvus möödub kestuselt
sõjaeelsest. Ühtlasi kutsutakse sel päeval
kandma sinimustvalgeid värve oma rinnas.
Lisagem, et kolmevärvilist rahvuslinti
võiks vabariigi auks rinnas kanda juba sel
pühapäeval, 24. veebruaril: näiteks
lippu heisates, pressifotograafide algatatud
suurel ühispildistamisel osaledes või õhtul
sõpradega presidendi vastuvõttu kiigates.
Ilusat Eesti 95. sünnipäeva!

Siit nurgast ja sealt nurgast
Liitu kohe lõimumisarutlejatega!
Homme lõppeb registreerimine Praxise ja
Balti Uuringute Instituudi seminaridele, mis
mõeldud Eestis elavatele teiste riikide
kodanikele. Osalejad saavad avaldada oma
arvamust haridus- ja tööturuteemadel ning
rääkida kaasa keeleõppe, sotsiaalteenuste
ja kodakondsusega seotud probleemide ja
võimaluste vallas. See on üks osa tänavu
valmivast lõimumisvaldkonna arengukavast
„Eesti 2020“. Soovita ka sõbrale!
„Tagasi kooli“ – nüüd aastaringselt
Menukal kodanikualgatusel „Tagasi kooli“
on uudiseid: tänu värskele infosüsteemile
saab külalisõpetaja nüüd koolitunde anda
kogu aasta vältel. Et 25. veebruaril algab
„Tagasi kooli“ tänavune fookusnädal,

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Sõnavabadusest vihkamisvabaduseni?
Valminud on lühifilm eelmise aasta sügisel
OSFi korraldatud rahvusvahelisest debatist
„Kas sõnavabadusest on saanud vabadus
vihata“. Filmis arutleb kolm inimõiguslast,
OSFi emeriitpresident Aryeh Neier, Itaalia
senati asepresident Emma Bonino ning
Euroopa inimõigustevolinik Nils Muižnieks
majandusraskustes Euroopas pead tõstva
populismi ja internetiga leviva sõna jõu
üle. Loe lisaks artikleid, mis käsitlevad
rassismi ja ksenofoobia levikut Euroopas.

Euroopa ja maailm
Esimesel kodanikualgatusel miljon täis
Euroopa kodanikualgatuse „Right2Water”
korraldajad teatasid uhkusega, et said
vähem kui poole aastaga kokku üle miljoni
allkirja. Ehkki allkirju veel kontrollitakse on
tõenäoliselt tegu esimese ettepanekuga,
millega Euroopa Komisjon alustab tööd
Euroopa kodanike tahtel. „Right2Water“
algatajad usuvad, et vesi on avalik hüve,
mitte tarbekaup, ning nii kutsuvad nad
komisjoni üles ärgitama nende õigusaktide
sündi, milles rakendataks ÜRO tunnustatud
inimõigust veele ja kanalisatsioonile.
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
Tulemuste selgumiseni on jäänud vähem
kui nädal – 25. veebruaril on tõde väljas!

siis julgustavad korraldajad huvilisi oma
esimesi
külalistunde
leppima
kokku
võimalusel just selleks nädalaks. Vaata
videot, loe lisa ja registreeri end!
Selgusid vabakonna väärikamad
Sõbrapäeval, 14. veebruaril, kuulutas EMSL
välja kodanikuühiskonna kirkamad kriidid,
kes läinud aastal vabakonna arengule
enim kaasa aitasid. 90 esitatud kandidaadi
seast nimetati lisaks viiele põhikategooriale
ka kaks eriauhinda. Täisnimekirjaga saab
tutvuda EMSLi kodulehel.
Läheneb KOPi infopäev Tallinnas
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK)
veetava kohaliku omaalgatuse programmi
(KOP) esimene infopäev Tallinnas peetakse
Harju maavalitsuse ning Harju ettevõtlusja arenduskeskusega 5. märtsil kella 10–
13 Omavalitsusmajas (Sirge 2, Tallinn).
Osalemiseks täitke vaid küsimustik.

***
Eeter:
AEFi minutid on Kuku raadios kolmapäeva
hommikuti pärast kella 10 uudiseid.
Järelkuulata saab AEFi kodulehelt. Sel
nädalal tutvume Noortefondi toel sündinud
algatusega „Inglipuu“, mis lähendas
Harku ja Murru vanglates kinnipeetavaid ja
nende lapsi. Mida põnevat tehti, sellest
räägib Eva Üprus.
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.

