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Fondilt
Novodvorskaja karu ei karda
Eelmisel nädalal Eestit külastanud vene
ajaloolane ja söakas teisitimõtleja
Valeria Novodvorskaja ei hoidnud
Vene
võime
kritiseerides
keelt
hammaste taga ning hoiatas Eestit
sinisilmsuse
eest
Venemaaga
suhtlemisel.
Eesti-,
ingliseja
venekeelset kokkuvõtet kõneldust saab
lugeda SIIT. Videosalvestust Tallinnas
peetud loengult saab näha SIIN.
Eestikeelne Popper
Karl Popperi raamatu „Avatud ühiskond
ja selle vaenlased“ kauaoodatud I köide
on nüüd Ene-Reet Sooviku tõlkes loetav
ka eesti keeles! Raamatu esitlus ja
mõtiskelu Popperi püstitatud teemadel
toimub järgmisel reedel, 14. mail.
Jälgige lisainfot!
Rindeteateid munasõdade maalt
31. mail esineb Tallinnas armastatud
Ukraina ajakirjanik ja Raadio Vaba
Euroopa kaastöötaja Vitaly Portnikov.
Lobeda jutu ja hiiglasliku teadmistepagasiga
Portnikov
toob
värskeid
rindeteateid nii Sevastoopolist kui
Kiievist.

Open Society Institute
(OSI): uudiseid võrgustikult
Müüdid seksitööstuses
Samal
ajal
kui
Eesti
näitsikuid
meelitatakse Küprosele illegaalseteks
pruutideks, tähistatakse USA-s 10
aasta
möödumist
inimkaubanduse
ohvrite kaitse seaduse vastuvõtmisest.
USA edusammudest ja probleemidest
räägib OSI teadur Noy Thrupkaew.
Kuula SIIT.

ECFRi uudised
Mis mängu mängib Ukraina?
Ukraina on tagasi mängus, mida ta
hästi tunneb: balansseerimine ida ja
lääne vahel. Kuid sedavõrd selget
kaldumist Venemaa poole ei osanud
paljud
aimata,
ütleb
Euroopa
Välissuhete Nõukogu (ECFR) analüütik
Andrew Wilson. Millist tegelikku kasu
saab Ukraina diilidest Venemaaga,
uurib Wilson oma analüüsis, mida
saate lugeda SIIT.

Toetusvõimalused
Noortefond

AEFile pühendatud Möte veebis
Avatud Eesti Fondi 20. aastapäevale
pühendatud Eesti Päevalehe ajakiri
Möte on kättesaadav ka internetis. Loe
siit: www.epl.ee/rubriik/mote.

Ida-ida piiriülese koostöö programm

Sõpradelt

Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com

Inimõiguste aruanne äratas huvi
Eesti Inimõiguste Keskuse aruanne
inimõigustest Eesti tekitas elavat huvi ja
meediakaja. Lugege aruannet IÕK
kodulehelt.

Kriisiprogramm

Suhtluskanalid

Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Eeter:
AEFi vestlusminutid igal kolmapäeval
kl 10 Kuku raadios. Homme jälle!

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 Institute’i infokirjaga saab liituda siin.
Kui teie meiliprogrammile meie kaunis kujundus ei meeldi, lugege PDF-versiooni SIIT.

