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Sünnipäevakuu!
Aprillis täitub Avatud Eesti Fondi
asutamisest 20 aastat! Tähistame seda
loomulikult
huvitavate
ürituste
ja
põnevate külalistega. Tulekul on:
Neljapäev, 15. aprill – AEFi saalis
antakse üle 2010. aasta Koosmeele
preemia. Selle aasta auhind läheb
inimesele, kes on oma igapäevase
tegevusega edendanud demokraatiat ja
valitsemise läbipaistvust.
Teisipäev, 20. aprill – Tallinnas
toimub XV Avatud Ühiskonna Foorum
„Emotsioonide geopoliitika“. Peaesineja
on tunnustatud rahvusvaheliste suhete
analüütik Dominiqe Moisi, kellele
sekundeerib Eesti president Toomas
Hendrik Ilves. Arutelu modereerib
karismaatiline
Financial
Times’i
majandusanalüütik Haig Simonian.
Reede, 30. aprill – Venemaa Häälte
sarjas esineb loenguga põrutavalt aus ja
tulihingeline
inimõiguslane Valeria
Novodvorskaja, kelle ajaloonägemus
on põhjustanud Kremlile tõsist peavalu.
Lisainfo www.oef.org.ee
Lugemist:
Sünnipäeva puhul ilmub 20. aprillil
AEFi kogumik, mis võtab fotodes ja
lugudes
kokku
fondi
20
aasta
tegemised. Samal päeval ilmub Eesti
Päevalehe vahel ka avatud ühiskonna
teemadele
ja
kodanikualgatusele
pühendatud ajakiri Möte.
Venekeelseid
lugejaid
rõõmustab
sünnipäevanädalal avatud ühiskonna
eriväljaanne Postimehe ning Den za
Dnjomi vahel.

Open Society Institute
(OSI): uudiseid võrgustikult
30 aastat rohujuure-juhtimist
Grassroots Leadership on 1980. aastal
folkmuusiku Si Kahn’i loodud liikumine
ja OSI pikaajaline koostööpartner, mis
on aastakümneid võidelnud kodanike
õiguste eest USAs. OSI eestvedamisel
toimunud kohtumisel vaadati tagasi
organisatsiooni
tööle
inimõiguste
edendamisel. Kuula siit!
Romade elu
Euroopa Liidus on üle 10 miljoni roma,
ent pole teist nii suures vaesuses ja
tõrjutuses elavat rahvusrühma. 8.-9.
aprillil toimuva ELi romade-teemalise
tippkohtumise eel kirjutab OSI Brüsseli
kontori
direktor
Heather
Grabbe
romade
olukorrast
ja
ootustest
tulevikule. Loe siit!

Muud põnevat
Geopoliitilised võimumängud
Iisrael ehitab maju Jordani jõe
läänekaldale,
Iraan
jätkab
tuumaprogrammi. Vaatamata vähem
või
rohkem
hukkamõistvatele
avaldustele on USA jõuetu. Need kaks
lugu kõnelevad USA Lähis-Ida poliitika
kohta rohkem kui tuhat raamatut,
ütleb Euroopa Välissuhete Nõukogu
analüütik Daniel Korski. Kas võimu
nihkumine läänest lõunasse ja itta on
paratamatu? Loe lähemalt ECFRi
kodulehelt.

Ühendame jõud!
Noortefond
www.oef.org.ee/noortefond

Sõpradelt

Ida-ida
piiriülese
programm
www.oef.org.ee/idaida

koostöö

Kes kannab maksukoormat?

Kriisiprogramm
www.oef.org.ee/kriisiprogramm

Teisipäeval,
13.
aprillil
toimub
järjekordne Praxise mõttehommik, kus
tuleb
juttu
Eesti
maksupoliitikast.
Küsitakse, kellel on maksusüsteemis
suurim koormus, millised on olnud
viimaste
aastate
maksumuudatuste
mõjud ja millist maksupoliitikat Eesti
vajab? Mõttehommikuid toetab AEFi
Vabaühenduste
Fond.
Lähemalt
mõttehommikute blogist.

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.

