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AEFilt
Popperi vaim Rahva Raamatus
Eelmisel reedel hõljus Viru Keskuse
Rahva Raamatus filosoofi Karl Popperi
vaim. Tema raamatu „Avatud ühiskond
ja selle vaenlased“ I osa leiate
raamatupoodidest,
killuke
reedel
kõlama
jäänud
mõtetest
on
jäädvustatud AEFi blogis.
Kuidas kirjutada julgeolekust?
24.-25. mail kohtuvad AEFi toel
Tallinnas kaitse- ja julgeolekuteemadel
kirjutavad ajakirjanikud Kesk- ja IdaEuroopa riikidest, et arutleda, kuidas
neid poolsalajasi, kuid avalikkuse jaoks
tähtsaid
küsimusi
tasakaalustatult
käsitleda. Ühtlasi on oodata uue
võrgustiku sündi.
Demokraatia pärast totalitarismi
23.-26.
maini
toimub
Moldovas
Chisinaus
ümarlaud
„Demokraatia
pärast totalitarismi“, kus kõne all
totalitaarsete
režiimide
järelmid
tänasele Euroopale. Eestist panustavad
AEFi
Ida-ida
piiriülese
koostöö
programmi toel arutellu Aigi RahiTamm, Meelis Saueauk ja Uve Poom.
Novodvorskaja video sai subtiitrid
Vene dissidendi Valeria Novodvorskaja
30. aprilli loengu video on nüüd
eestikeelsete subtiitritega nähtav AEFi
kodulehe Venemaa häälte rubriigis.
Head vaatamist!

Sõpradelt
Inimene õpib kogu elu...
Sel reedel, 21. mail kl 12.00–17.30
toimub
AEFi
kriisiprogrammi
toel
Tallinna
Kunstihoones
seminar
„Inimene õpib kogu elu...“. Senise
ületarbimisel ja individualismil põhineva
mõtteviisi
pidurdamiseks
on
vaja
inimesi, kes oleksid teistele innustajaks
ja õpetajaks, ütlevad korraldajad. Kas
panustame
piisavalt
haridusse
ja
vaimsetesse väärtustesse?

Open Society Institute (OSI)
Uudiseid Sorosi võrgustikult
Igapäevane ebaõiglus
OSI teaduri Amy Bach’i kirjutatud
raamat „Ordinary Injustice“ võitis
Robert F. Kennedy keskuse tänavuse
raamatuauhinna.
Advokaadist
ja
ajakirjanikust Bach näitab 8-aastase
vaatluse järel, kuidas igapäevased
eksimused
kohtupidamises
viivad
õiglusest aina kaugemale. Loe uudist
siit ja vaata autori mõtteid Youtube’ist.
Täitmata lubadused
Kasahstan ei
ole täitnud OSCE
eesistujana oma lubadusi inimõiguste,
meediavabaduse ja muude vabaduste
edendamisel,
leiavad
Kasahstani
kodanikuühendused. Loe kokkuvõtet
Kasahstani 100 päevast OSI blogis.
Neli lugu Birmast
On maid, kuhu ise reisida ei söanda,
kuid millest tahaks ometi rohkem
teada. Wall Street Journal teeb
ülevaate neljast raamatust, mis viivad
lugeja
mõttes
ohtlikule
reisile
Birmasse. Nende seas on ka AEFil
külas käinud Birma põgeniku ja
aktivisti
Zoya
Phan’i
raamat
„Undaunted“, millest saate lähemalt
lugeda siin.

Meediakomm
„Üks püstitab vallutatud linna keskele
oma sõjamonumendi, teine aga oma
televisiooni...“ Arva ära, kellest jutt?
Ivan Makarovi iganädalase meediakommentaari leiad SIIT.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Kriisiprogramm
Järgmine taotlustähtaeg 15. juuni!

Otsustavad need, kes valitsevad!
Eesti Noorteühenduste Liit, Praxis ja
noorteühing Party on Wheels ootavad
esmaspäeval, 24. mail kõiki noori
Sokos Hotel Virusse osaluskohvikusse
„Otsustavad need, kes valitsevad!“
Vabaühenduste Fondi toel arutlevad
noored koos poliitikutega teemadel
haridusest vabaabieluni. Loe lähemalt!

***
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Eeter:
AEFi vestlusminutid igal kolmapäeval
kl 10 Kuku raadios.

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.

