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AEF ja sõbrad
Metsaomanikud lõimuvad
Eesti Erametsaliit korraldab 29. märtsil
Jõhvi
seltsimajas
õppepäeva
IdaVirumaa
metsaomanikele.
Vabaühenduste Fondi toel on liit võtnud
nõuks kaasata üleriigilisse koostöövõrgustikku
rohkem
vene
keelt
kõnelevaid metsaomanikke. Lisainfo:
www.eramets.ee.
Pärnus mõõdetakse jalajälgi
SA REC Estonia ning Eesti Bioloogia ja
Geograafia Õpetajate Liit koostöös
Pärnu
Loodusmajaga
korraldavad
neljapäeval,
25.
märtsil
Pärnu
Keskraamatukogus
keskkonnaõhtu.
Kohtumisel
on
kõne
all
Eesti
keskkonnaseisund
ning
organisatsioonide ökoloogiline jalajälg. Osavõtust
saab teada anda 23. märtsini aadressil
info@recestonia.ee või telefonidel 66
05 018 ja 64 61 423. Üritus saab teoks
Vabaühenduste Fondi kaastoel.
AEF koolitab vene vabaühendusi
Laupäeval, 27. märtsil toimub esimene
koolitus
uuest
venekeelsetele
kodanikuühendustele suunatud koolitussarjast. Nõu jagatakse nii projektide
kirjutamise kui meediasuhtluse vallas.
Lisainfo vene keeles.
Elu Maal ja vikerkaarel
AEFi kriisiprogrammi toel ja Tallinna
Kunstihoone
eestvedamisel
saab
kodanikuharidusprogrammi „Vabadus on
kunst“ raames peagi kuulda põnevaid
arutelusid. 25. märtsil räägib Jüri Lass
Tallinna
Linnagaleriis
võimalustest
osaleda avaliku ruumi planeerimises.
26. märtsil toimub Kunstihoone galeriis
koos näitusega „Kuidas ära tunda lesbit“
vestlusring
„Elu
võimalikkusest
vikerkaarel“,
milles
on
luubi
all
seksuaalvähemustega seotud eelarvamused. Jaanuarist maini on Kunstihoone
näitused iga kuu viimasel reedel töö
kaotanud inimestele ja pensionäridele
tasuta. Lisainfo siit.

Open Society Institute
(OSI): uudiseid võrgustikult
Relvad ja korruptsioon
8. märtsil toimus New Yorgis arutelu,
milles OSI teadur ja endine LõunaAafrika Vabariigi parlamendi liige
Andrew
Feinstein
heitis
valgust
tänapäeva
relvaäri
räpastele
tagamaadele. Kuula siit.
Meediasõjad
Ajal,
mil
Eestis
peetakse
tulist
sõnasõda
uuriva
ajakirjanduse
tuleviku pärast, arutletakse Euroopa
tasandil selle üle, kui erapooletu peab
olema avalik meedia. Loe lähemalt OSI
ajaveebist.

Muud huvitavat
ECFRi podcast: Janukovitš ja EL
Euroopa välissuhete nõukogu uues
audiomõtiskluses küsib ECFRi ekspert
Andrew Wilson, kuidas Euroopa Liit
peaks
suhtuma
Ukraina
uude
presidenti. Kuula podcasti siit.

Toetame
Noortefond
www.oef.org.ee/noortefond
Ida-ida:
piiriülese
programm
www.oef.org.ee/idaida

koostöö

Kriisiprogramm
www.oef.org.ee/kriisiprogramm

Suhtleme
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Eeter:
AEFi vestlusminutid igal kolmapäeval

kl 10 Kuku raadios. Kuula otse
www.kuku.ee või tagantjärele AEFi
kodulehelt.

Avatud Eesti Fond toetab ja viib ellu algatusi, mis aitavad kaasa
avatud ühiskonna arengule Eestis ja mujal
Estonia pst 5A, 10143 Tallinn; tel 6313791; e-post info@oef.org.ee; veeb
www.oef.org.ee
AEFi listiga saab liituda ja listist lahkuda siin.
Open Society Institute’i infokirjaga saab liituda siin.
Kui uudiskiri ei näe teie meiliprogrammis hea välja, lugege PDF-versiooni SIIT.

