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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

EMSLi aasta tegijad, hurraa!
AEF soovib õnne EMSLi 2011. aasta
kodanikuühiskonna tegijatele. Pärja said
kaela Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts,
Eesti Rahvusringhääling, Eesti Energia
noorteprogramm Entrum, MTÜ Kodaniku
Hääl ja Pühajärve kogukond,
Jaan
Tootsen
ja
Kalev/Cramo
korvpallimeeskond.
Tegijaid
tunnustatakse
pidulikult Toompea lossi Valges saalis,
kus sõna võtavad Riigikogu esimees Ene
Ergma, EMSLi juhataja Urmo Kübar ning
Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam.
Vingete tegijate kohta saad lugeda siit.

Rootsi ja paremäärmuslus
2010.
aastal
võitsid
Rootsi
paremäärmuslikud
Rootsi
demokraadid
(Sverigedemokraterna)
esmakordselt
esindatuse Rootsi Riigipäevas. Küsitlused
näitavad, et edaspidi ei kipu nad sealt
kusagile kaduma. Suurparteid võivad neid
küll ignoreerida, kuid ei tohiks ignoreerida
nende toetajaid. Nendeks on valdavalt
noored,
riigikorras
pettunud
ning
sotsiaalvõrgustikes end koduselt tundvad
noored. Loe edasi, milliseid järeldusi saab
nende käitumise kohta teha Twitterit,
Facebooki ja teisi kanaleid uurides ning
mismoodi peaks käituma võimulolijad, et
äärmuslike vaadete levimist takistada.

Ümarlaud laste vaesusest
Täna, 6. märtsil toimub lasteombudsmani
juures
ekspertide
ja
otsustajate
ümarlaud,
mis
keskendub
laste
vaesusele. Ümarlauas osaleb ka Lapse
Huvikaitse Koja võrgustik, mis on saanud
oma eestkostevõimekuse tõstmiseks ka
AEFi inimõiguste & sotsiaalse õigluse
programmist. Märtsikuu algusest on
kättesaadav
ka
lasteombudsmani
koduleht, mille leiad siit.
Vabariigi Kodanikud
Täna õhtul – õpetajate streigi eelõhtul on
Vabariigi
Kodanike
teemaks
kodanikuühiskonna
kasvav
aktiivsus.
Stuudios on Transpordi Ametiühingu juht
Peep Peterson, Avatud Eesti Fondi
juhataja Mall Hellam, TÜ Eetikakeskuse
juhataja Margit Sutrop ja Riigikogu liige
Valdo Randpere. Nagu ikka, kell 20.05.
Ljudmilla Aleksejeva video
HD kvaliteedis on nüüd üleval Venemaa
Häälte sarja raames Eestit külastanud
Ljudmilla Aleksejeva viimase visiidi video.
Vaadake www.vimeo.com/oef ja leiate ka
Fondi varasemaid videosid – kuulata
saate näiteks Pippa Norrist, Viktor
Šenderovitšit, Valeria Novodvorskajat,
Vitali Portnikovi, Julia Latõninat ja Lev
Ponomarjovi.

Punakhmeeride kohtuprotsess
Kohus Kambodžat 1975-1979 valitsenud
veriste punakhmeeride liidrite üle kipub
venima, kuna rahvusvaheliselt määratud
kohtuniku Laurent Kasper-Ansermet’ vastu
on avaldatud protesti. Milles asi ning kuidas
selline
vastuseis
avaldab
mõju
kohtuprotsessi
kulgemisele,
loe
siit.
Viimane raport on leitav siit.

Euroopa ja maailm
Valgevene vabakonna nõudmised
Idapartnerluse Kodanikuühiskonna Foorumi
Valgevene
rahvuslik
platvorm
pöörab
tähelepanu Euroopa Liidu ja Valgevene
diplomaatilistele suhetele. Lühidalt: EL on
oma nõudmistes Valgevenele olnud liialt
paindlik ja pehme. Pöördumisega saad
tutvuda siin, Foorumi koduleht asub
www.eap-csf.eu
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

Koolinoored korruptsioonist
Ühing
Korruptsioonivaba
Eestil
on
selgunud koolinoortele suunatud korruptsiooniteemalise esseekonkursi võitjad.
Kokku laekus konkursile 52 tööd.
Esimese koha võitis Merilin Jürjo Tallinna
Prantsuse Lütseumist, teise koha Heiki
Ojasild Hugo Treffneri Gümnaasiumist
ning kolmanda koha Rainer Loopere Saku
Gümnaasiumist. Loe uudist siit.

Loe ja tee
Poliitika tagasitulek Venemaale
Kadri Liik analüüsib Venemaal valimistega
tekkinud paradoksaalset olukorda: kuigi
Putin ei võitnud vabade valimistega, võib
tema kolmas valitsusaeg tähendada seda,
et poliitika ja erinevate väiksemate
poliitikate vahele taasluuakse selged
seosed, mis kadusid sealt veel enne kui
Putin külmutas kogu poliitilise süsteemi.
Tervet analüüsi saab lugeda siit.
Kutsu sõbrad Eestisse
Taas on lahti läinud Välisministeeriumi
iga-aastane Eesti-mäng, mille võitjad
saavad endale tasuta preemiaks Eesti
reisi. Möödunud aastal oli osalejaid üle
9000 ja 98 riigist. Testi ise oma teadmisi
ja
jaga
linki
välismaa
sõpradele:
http://quiz.mfa.ee/

Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Kriisiprogramm 2009-2012, RIP. Joon on
nüüd alla tõmmatud kõigile avaldustele ja
vastuvõtmine lõpetatud.
***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Seekord teemaks EMSLi Aasta
tegijad, otselülitusega Toompeale õnnelike
võitjate juurde.
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.

