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AEFi uudiseid
AEF pani Rahvakogule õla alla
Rahvakogu arutelupäev, kuhu kutsutakse
poliitikast rääkima ligi 500 eestimaalast,
toimub Tallinna lauluväljakul 6. aprillil.
AEF toetab ettevõtmist 50 000 euroga,
põhjus selleks on soov aidata kaasa
osalusdemokraatia arengule. „Tänapäeva
avatud ja võrgustunud maailmas peab
inimestel olema võimalus olla ära
kuulatud ja nendega arvestatud. Taolisi
konsulteerimise ja kaasamise mudeleid
on palju ning üks neist on esindusliku
valimiga arutelupäevad,“ ütles fondi juht
Mall Hellam. Loe lähemalt SIIT.
Eesti naistele terendab uhke auhind
Euroopa sotsiaalse innovatsiooni auhinna
komisjon valis 605 osaleja hulgast välja 30
poolfinalisti, kes jätkavad kandideerimist
Euroopa sotsiaalse innovatsiooni auhinnale.
Rõõmsaks teeb, et 30 poolfinalisti hulgas
on ka MTÜ ETNA Eestimaal läbiviidav
mikrokrediidiprojekt, mida rahastab Avatud
Eesti Fond. Kolm parimat, kes pärjatakse
20 000 euroga, selguvad maikuus.

Siit nurgast ja sealt nurgast
Kuidas Riigikogul silma peal hoida?
Korruptsioonivaba Eesti kutsub aktiivseid
kodanikke ja kodanikeühendusi teisipäeval,
26. märtsil hoogsale mõttevahetusele Eesti
poliitilise kultuuri teemadel. Kohtumisel
Tallinnas Euroopa hotellis arutletakse ka,
kuidas kodanikuühendused ja vabatahtlikud
saaksid
infotehnoloogia
abiga
hoida
paremini silma peal Riigikogu tööl ja
parlamendiliikmete tegemistel nii, et see
soodustaks eetilisemat käitumist. Oma
huvist andke teada 15. märtsiks aadressil
Kkaljuvee@transparency.ee.
Kutsu sõber riigi kulul külla
Välisministeerium kutsub Eesti sünnipäeva
puhul taas kõiki välismaalasi osalema
viktoriinis „Estonia Quiz 2013“, millel

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Luubi all: kas Birmat kiita või mitte
OSFi uudised vaatlevad sel nädalal sõnas ja
pildis lähemalt Kagu-Aasias paiknevat
Birmat. Ehkki uudisteagentuurid teatasid
alles eile, et Birma reformimeelne president
Thein Sein on esitatud tänavuse Nobeli
rahupreemia laureaadiks, leiavad paljud
inimõiguslased, et üleilmne ülistuslaul on
ennatlik ja isegi ohtlik – majandusreformide
varjus jääb kestev vägivald tähelepanuta.

Euroopa ja maailm
Euroopa Liit juhib võitlust vaesusega
Maailma suurima abiandja ja arenguriikide
suurima kaubanduspartnerina leiab Euroopa
Liit, et 2015. aastal lõppevat aastatuhande
arengueesmärkide programmi ja säästva
arengu eesmärke tuleb edaspidi üheskoos
vaadata – esimene neist võitleb vaesusega,
teise puhul on teemaks muud üleilmsed
mured: kliimamuutus, ressursinappus ning
keskkonnaseisundi halvenemine. Et tagada
inimväärne elu kõigile, peaksid sellised
eesmärgid kujutama endast alampiiri,
millest 2030. aastaks ei tohiks allapoole
langeda ükski mees, naine ega laps.
Lähemalt loe SIIT.
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
***
Eeter:
AEFi minutid on Kuku raadios kolmapäeva

peaauhinnaks kuuepäevane Eesti-reis koos
prii sõidu, öömaja, ringreisi ja korraliku
kõhutäiega kahele. Loosimises osalemiseks
peab teie välismaine sõber vastama
hiljemalt 25. maiks tosinale küsimusele.
„Wilkommen, Bienvenue, Welcome...!“

hommikuti pärast kella 10 uudiseid.
Järelkuulata saab AEFi kodulehelt. Täpselt
kuu aja pärast on Tallinna lauluväljakul
Rahvakogu arutelupäev. Kuidas lähevad
ettevalmistused, sellest räägib EMSLi juht
Urmo Kübar.

Vikipeedias on tõlketalgud
Eestikeelses Vikipeedias algasid tõlketalgud
ning selles võivad kaasa lüüa kõik, kellel
teadmisi ja keelevaistu. Seekordsed talgud
on juba kolmandad ja auhindugi antakse
hulgaliselt. Kaks kuud kestvatel talgutel
saavad osaleda Vikipeedia registreeritud
kasutajad ja liituda saab kuni talgute lõpuni
21. aprillil. Kodukorda loe lähemalt SIIT.

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.

