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Avatud Eesti Fond
Ukraina pusle
Eile
toimunud
Ukraina-teemalisel
arutelul Tallinnas ütles ajakirjanik Vitali
Portnikov, et Ukraina vajab kiiremas
korras majandusreforme, korruptsiooni
väljajuurimist ja kodanikuühiskonda,
kes poliitikutelt loosungite asemel
reaalseid tegusid nõuaks. Loe edasi...
Mis on Ukrainas muutunud?
Janukovõtši
Ukrainas
on
rohkem
muutunud retoorika kui reaalpoliitika,
kirjutab Jevgeni Krištafovitš AEFi blogis.
Mida ta selle all mõtleb ja milliste
põnevate sõnavõttudega on Janukovõtš
oma ametiajal hiilanud, loe SIIT.

Uudiseid sõpradelt
Ilmus Väike-Ameerika Hääl
AEFi Vabaühenduste Fondi toel on
ilmunud värske Tallinna kodukantide
häälekandja
Väike-Ameerika
Hääl.
Lisaks Uue Maailma asumile levib leht
nüüd ka mujal kesklinna kandis. Loe
lisainfot Uue Maailma veebist.
Korruptsioon kodanikuühendustes
Korruptsioonivaba Eesti on võtnud käsile
korruptsiooniriskide
teadvustamise
kodanikuühiskonnas. Eelmisel reedel
toimunud
samateemalise
seminari
kokkuvõtet saab lugeda KVE kodulehel.
Linnalabor heidab pilgu Helsingile
MTÜ Linnalabor korraldab VÜFi toel 7.
juunil kl 18 Tallinnas Uue Maailma
seltsimajas
aruteluõhtu
Helsingi
linnaaktivismist,
kus
tutvustatakse
naaberlinna alternatiivseid linnaliikumisi
ning arutatakse, mida Eesti kontekstis
parandada
annaks.
Linnalaborist:
www.linnalabor.ee

Open Society Institute (OSI)
Uudiseid Sorosi võrgustikult
Teisitimõtlemine töökohal
11. mail korraldas New Yorgi Avatud
Ühiskonna Instituut mõttevahetuse
avatusest, suhtlusest ja erimeelsustest
töökohal,
millega
kõik
töötavad
inimesed varem või hiljem ikka kokku
puutuvad. Kuidas toimivad avatud
ühiskonna põhimõtted töö juures?
Vaata videot OSI kodulehel.
Nafta!
Vastusena
enneolematule
naftareostusele Mehhiko lahes saab OSI
blogis kuulata huvitavaid intervjuusid
ekspertidega nafta, majanduse ja
võimu suhetest ning nafta tulevikust
energiaressursina.

Meediakomm
Parteitelevisioon kui Shanghai turg
Shanghai Expo hiinlastest külalised
kippuvat leedulastelt alatasa pärima,
kuidas elatakse Nõukogude Liidus,
kirjutab Ivan Makarov oma viimases
meediakommentaaris. Ivani sõnul võib
Hiinlaste teadmatust ju veel mõista,
aga mida arvata Eesti elanikust, kes
teatab: „naš prezident – Medvedev“?

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Kriisiprogramm
Järgmine taotlustähtaeg 15. juuni!
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Eeter:
AEFi vestlusminutid igal kolmapäeval

kl 10 Kuku raadios. Sel kolmapäeval
teemaks õppetunnid kaasava
juhtimise arenguprogrammist.
Järelkuula SIIT.
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.

