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AEFi uudiseid
Vabaühenduste Fond jagas toetusi
Vahetult enne Eesti sünnipäeva kuulutas
Avatud Eesti Fond välja need 36 projekti,
kes saavad alates märtsist tuge EMP
toetuste Vabaühenduste Fondist. Kokku
860 277 euro eest toetatakse projekte,
mis edendavad demokraatlikke väärtusi
ja inimõigusi ühiskonnas, suurendavad
vabaühenduste huvikaitsevõimekust ning
parandavad nende tegutsemisvõimet.
Välja valitud vabaühenduste ja projektide
nimekirja näeb VÜFi kodulehel.
AEF rahastab Rahvakogu arutelupäeva
Rahvakogu arutelupäev, kuhu kutsutakse
poliitikast rääkima ligi 500 eestimaalast,
toimub Tallinna lauluväljakul 6. aprillil.
Suurpäeva rahastab AEF, kel on sarnaste
arutelupäevadega enim kogemusi – just
fondi eestvedamisel korraldati aastatel
2007 ja 2009 Eesti esimesed esindusliku
valimiga arutelupäevad. Siis keskenduti
Euroopa tulevikule. Kuidas Rahvakogus
aprillini kaasa lüüa, loe EMSLi kodulehelt.
FutureLab– aega on pühapäevani!
Kui tahad Euroopa Liitu paremini tundma
õppida, poliitikatippude ja analüütikutega
väidelda ning tuleviku-Euroopa poliitikaid
mõjutada, siis on sul veel viimaseid päevi
võimalus kandideerida projekti FutureLab
Europe. Teist sellist võimalust enam
ei tule! Lisateavet saab fondi kodulehelt
ja blogist, kus eelmise aasta kogemustest
räägivad Ivan Lavrentjev, Taavi Mikker ja
Jevgeni Krištafovitš. Konkurss lõppeb
sel pühapäeval, 3. märtsil.
Ütle euroraha jagamisel sõna sekka
Järgmisel seitsmel aastal annab euroliit
Eestile rahaabi üle 5 miljardi euro. Kuidas
peaks vabakond selle raha jagamisel
jõulisemalt kaasa rääkima? Tule Eesti
Rohelise Liikumise strateegiaseminarile
sel neljapäeval, 28. veebruaril kell 11
Tallinnas Ovaalstuudios (Kaarli pst 10) ja
avalda arvamust. Pane end kindlasti kirja!

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Blogijast Euroopa uueks poliitjõuks
Itaalias läinud nädalavahetusel toimunud
parlamendivalimiste valguses püüab OSFi
poliitikainstituut mõtestada, millega endine
koomik, hilisem blogipidaja ja Viie Tähe
Liikumise juht Beppe Grillo õigupoolest
hakkama sai – seda mitte üksnes Itaalias,
vaid terves Euroopas. Ühtlasi tutvustatakse
uuringut poliitpopulistide võidukäigust
Facebookis ja mujal sotsiaalmeedias.
Pakistan – ajakirjanike tapalava
Pakistan pole märkimisväärseid tulemusi
saavutanud mitte üksnes korruptsioonis ja
soolises ebavõrdsuses, vaid kannab ka
kolmandat aastat järjest tiitlit „Maailma
ohtlikem paik ajakirjanikele“, nendib oma
artiklis OSFi kolumnist Asad Khalid Baig
mõrult. Ligi sajakonna ajakirjaniku tapmise
ning veelgi suurema hulga tagakiusamise
põhjuseks viimasel kümnel aastal peab ta
poliitilise tahte puudumist ning politsei ja
kohtute suutmatust juurdlustega tegeleda.

Euroopa ja maailm
Keskkonda hoidva majanduse suunas
Liiga kaua oleme majandust, keskkonda ja
heaolu käsitlenud eri valdkondadena. Nii
toimides oleme jõudnud aga olukorda, kus
meil on korraga nii majandus- kui ka
keskkonnakriis, nendib Bioneeri kodulehel
euroliidu keskkonnavolinik Janez Potočnik.
See on mõtlemapanev lugemine kõigile, kel
huvi selle vastu, mida kujutab endast
eelmisel aastal vastu võetud ressursitõhusa
Euroopa manifest.
Valgevene elust kiirelt ja targalt
Leedus tegutseva Valgevene strateegiliste
uuringute instituudi (BISS) uuel kodulehel
saab instituudi kaheksale eksperdile (või
kõigile korraga) nüüdsest oma küsimusi
esitada iga huviline. Lisaks uuringutele ja
analüüsidele on värskenduskuuri läbi teinud
veebilehel ka uus blogi- ja videorubriik, mis

aitab Valgevene elul silma peal hoida.

Siit nurgast ja sealt nurgast
Konverents: Põhjala rändav rahvastik
Pole uudis, et õigus Euroopa Liidu piires
võõrsile elama ja tööle kolida on kogu
Põhjala jalgele ajanud. Põhjamaa Ministrite
Nõukogu eestvedamisel saab 7.–8. märtsil
KUMUs esimest korda nii põhjalikult teada,
kuidas mõjutab rahvastikuränne elu
Põhja-Euroopas ja Balti riikides. Osavõtt on
prii, ent registreeri end konverentsile veel
enne reedet, 1. märtsi!

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.

AIESEC kutsub suveks Vahemere äärde
Aktiivne tudeng, kas mõte veeta saabuv
suvi Vahemere ääres, tundub ahvatlev? Kui
jah, siis võta ühendust AIESECiga, kes
pakub suveks nii vabatahtlikku tööd kui
ka erialast praktikat, et end akadeemilise
hariduse kõrval ka teistes valdkondades
arendada. Täida avaldus SIIN või võta kohe
AIESECiga ühendust. Avalduste vastuvõtt
algab esmaspäeval, 4. märtsil.

Vabaühenduste Fond

„Tagasi kooli“ – nüüd aastaringselt
Menukal kodanikualgatusel „Tagasi kooli“
on uudiseid: tänu värskele infosüsteemile
saab külalisõpetaja nüüd koolitunde anda
kogu aasta vältel. Et sel nädalal peetakse
„Tagasi kooli“ tänavust fookusnädalat,
siis julgustavad korraldajad oma esimesi
külalistunde leppima kokku just nüüd.
Vaata videot, loe lisa ja registreeri end!

AEFi toetusprogrammid
Noortefond

***
Eeter:
AEFi minutid on Kuku raadios kolmapäeva
hommikuti pärast kella 10 uudiseid.
Järelkuulata saab AEFi kodulehelt. Sel
nädalal vaatame otsa AEFi kureeritava
Vabaühenduste Fondi äsja lõppenud
konkursile. Lähemalt räägib programmi
koordinaator Maris Jõgeva.
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.

