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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Täname Koosmeeles
19. aprillil ehk oma 22. sünnipäeval
annab Avatud Eesti Fond pidulikult üle
oma Koosmeele preemia – juba 16.
korda. Laureaadi nime teeme teatavaks
neljapäeva hommikul, aga etteruttavalt
olgu öeldud, et nõukogu otsus sündis
üksmeeles ja auhind läheb kindlasti väga
õigesse
kohta!
Lisainfo
varasemate
preemiate
kohta
AEFi
kodulehelt
www.oef.org.ee/koosmeel

ACTA, Poola ja Eesti
OSFi blogis kirjeldatakse Poola kogemust
ACTA-vastaste meeleavalduste tekkimisel ja
vaadeldakse, kuidas üks teema tõi kokku
poliitiliselt muidu diametraalselt erinevatel
seisukohtadel olevad inimesed. Esimest
korda tulid anarhistid ja internetiaktivistid
tänavatel
külg-külje
kõrval
välja
ultrakonservatiivide ning natsionalistidega.
Loe edasi siit, ning täienduseks võib
värskendada mälu ka esmalt Postimehes ja
siis ingliskeelsena OSFi blogis ilmunud
artikliga AEFi nõukogu esimehelt Linnar
Viigilt. Juttu Eesti rollist internetivabaduse
eestkõnelejana.

Eesti asja arutatakse Brasilias
Avatud Valitsemise Partnerlus (AVP) toob
sel teisipäeval ja kolmapäeval Brasiliasse
kokku 55 riigi (kusjuures viimasena liitus
Venemaa...) esindajad, kes programmis
osalemiseks oma tegevuskava esitavad.
AVP ümarlaud on AEFis koos käinud juba
sügisest. Eesti vabakonda esindavad AVP
ümarlaua juht Liia Hänni ning OSFi toel
saab Brasilias sõna sekka öelda Hille
Hinsberg Praxisest. Loe siit, mida arvab
Liia Hänni ja siit, millised on kümmekond
lubadust, mida valitsus tahab täita.
Euroopa Kodanikuinitsiatiiv
Euroopa raadiote võrgustiku Euranet
kodulehelt saab järelkuulata AEFi juhataja
Mall
Hellami
intervjuud
Euroopa
Kodanikualgatuse (ECI) kohta. Edasi liigu
siia.
Inimõiguste aruanne
Tuletame meelde, et möödunud nädalal
ilmunud
Eesti
Inimõiguste
Keskuse
aastaaruanne on huvilistele tutvumiseks
digisoojalt kättesaadav keskuse kodulehel
www.humanrights.ee

Tiu-tiu ja teisiti
Võrdse palga päev
Sel neljapäeval, 19. aprillil tähistatakse
Eestis võrdse palga päeva - see
tähendab, et Eesti naised peavad meeste
2011.
aasta
palga
väljateenimiseks

Vabakond on kõrvale jäetud
Järgmisel
nädalal
kohtuvad
Euroopa
Nõukogu 47 liikmesriiki Euroopast ja
Aasiast, et arutada, mis saab tulevikus
Euroopa Inimõiguste Kohtust. Paradoksaalsel kombes on kutsutute nimekirjas
väga vähe kodanikuühiskonda esindavaid
organisatsioone, näiteks probleemsetest
riikides Bulgaariast, Itaaliast, Rumeeniast,
Venemaalt, Türgist ja Ukrainast ei ole
kutsutute seas kedagi. Kokku esindab EN
enam
kui
800
miljonit
kodanikku.
Täpsustusi loe siit.
Usbekistan: riik otsustab laste arvu
Möödunud nädalal avaldas BBC šokeeriva
reportaaži Usbekistani valitsuse sundusliku
steriliseerimise
salaprogrammist.
Naisi
steriliseeriti ilma nende teadmata haiglates,
kui nad olid tulnud arsti juurde hoopis
muudel põhjusel. Sellel paljastusel võivad
olla pikemaajalised mõjud ka Usbekistani
suhetele ELi, USA ning ÜROga. Edasi loe
siit.

Euroopa ja maailm
Järelvalve netitsensuuri üle
Euroopa Parlament nõuab kolmapäeval
toimuval hääletusel 2010.a. inimõiguste

töötama kuni selle aasta 19. aprillini.
Seetõttu pakutakse söögikohtades üle
Eesti tilliga ja tillita sööke kahe erineva
hinnaga. Sõnamängu ja huumori abil
viidatakse
sellele,
et
Eestis
on
samaväärse töö eest meeste ja naiste
palkade vahel lõhe kuni 27%. Vii end
kurssi siin.

aastaaruande üle, et Euroopa Komisjon
koostaks
reeglid,
millega
tõhustataks
järelvalvet selle üle, kuidas autokraatsetes
režiimides internetitsensuuri teostatakse.
Eelnõu toob esile, et araabia kevad näitas
interneti ja sotsiaalmeedia potentsiaali
vahendina,
mis
võimaldab
teostada
arvamus- ja sõnavabadust.

Tagasi Kooli areneb
Tagasi kooli algatus tahab oma mõju
laiendada nädalalt aastaringseks. KÜSKilt
saadud
toetuse
najal
arendatakse
poolaasta jooksul välja infosüsteem, mis
võimaldab külalisõpetajatel ja õpetajatel
leppida õppeaastaringselt kokku külalistundide toimumises jm osapoolte poolt
algatatud ettevõtmistes. Uudis ise siin.

Euroopa Kodanikualgatus
1. aprillist on võimalik Euroopa kodanikel
ECI
ehk
Euroopa
Kodanikualgatuse
vahendusel aktiivselt Euroopa poliitikas
kaasa rääkida ja algatada ise seadusemuudatusi. Rohkem infot saab ECI kohta
siit ja siit.

Valgevenes vabastatakse
Viimase
nädalavahetuse
jooksul
on
trellide tagant vabadusse lastud Andrei
Sannikov ja Dmitri Bondarenko, paraku ei
paista kõige siiramad kavatsused välja
sellest, et kumbi mees pidi vabastamiseks armu paluma.
Lauri Linnamäe sookvootidest
ETV majandusajakirjanik Lauri Linnamäe
leiab, et sookvoodid avalikus sektoris on
vajalikud. Tema arutluskäiguga saab
tutvuda siin.
Oma maailm avardub Rakveres
Esimene pool üritusest on mõeldud
kõigile, kel seksuaalvähemuste teemal
küsimärgid ja lüngad, mis täitmist
tahavad. Teine osa on täies mahus les-bigei-trans inimeste endi jaoks. Üheskoos
jagame kapist väljas olemise võlusidvalusid ning arutame, kuidas võiks
aktiivsemaks muuta kohalike les-bi-geitrans inimeste seltsielu. Lisainfo ja
registreerimine hanna@egn.ee

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
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülene programm
Taotle jooksvalt!
***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Stuudios Riina Hein MTÜst Parim
Tervis, kes räägib Teeme koos! projekti
raames sündinud koostööst KohtlaJärve Tammiku Gümnaasiumi ja Mäetaguse
Põhikooliga.
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.

