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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Meri meelitab Eestisse
Eeloleval nädalavahetusel toimuv igaaastane Lennart Meri konverents –
tänavu alapealkirjaga The Future of
Democratic Capitalism - toob tänavu taas
kokku muljetavaldava seltskonna, kus nii
kõrgeid poliitikuid kui teadlasi. Teiste
seas saabub siia AEFi toetusel tuntud
prantsuse
intellektuaal,
majandusteadlane ja filosoof Guy Sorman, kes
viskab
õhku
huvitavaid
mõtteid
päevakajalisel
Prantsusmaa
tuleviku
teemal. Kutsutute seas on ka mitmed
vene demokraadid, aga nende tulevik
paistab hetkel tume...

Aeg kaob, rõõmu ei ole
OSFi New Yorki peakontoris vestlesid enne
Putini taas ametisse vannutamist mitmed
tuntud Venemaa eksperdid, püüdes ära
aimata ettearvamatut – mis saab edasi?
Poolteisetunnist vestlust saab järelkuulata
siit. Loe OSFi blogist ka teist värsket
postitust, mis keskendub inimõiguste ja
narkopoliitika küsimustele Venemaal. Vene
narkopoliitika elab jätkuvalt minevikus ja
seda ei püütagi kaasajastada; on tehtud ka
ettepanek, et aastas rohkem kui kaks korda
narkootikume tarbivad inimesed kuulutatakse kurjategijateks ning neid tuleb
karistada.
Samal
ajal
on
jätkuvalt
kõrgustes HIVi, tuberkuloosi ja hepatiiti
nakatumine.

Milline on populism Baltimaades?
Viimane AEFi nõukogu otsustas toetada
Tallinna Ülikooli teadureid Baltimaadele
keskenduva populismiuuringu läbiviimisel.
Uurimisgruppi
kuuluvad
Mari-Liis
Jakobson, Leif Kalev, Tõnis Saarts jt.
Uuringu
tulemusi
tutvustatakse
18.
septembril
toimuval
XVII
Avatud
Ühiskonna Foorumil, mis tänavu toimub
päevapikkuse konverentsina ja keskendub
eeskätt
erinevatele
populismiilmingutele Euroopas ja Venemaal.

Teine Ameerika
On üldteada fakt, et kihistumine on tänases
USAs suurem kui kunagi varem, kuid lood
Teisest Ameerikast ei suuda üle lombi
sageli uudisekünnist ületada. Loe sellest
blogipostitusest ja artiklist.

Euroopa ja maailm

Jõudu programmilisel arengul!
EMSL kutsub vabaühendusi kandideerima
taasalustavasse
arenguprogrammi.
Tänavune esimene kandideerimisvoor on
läbi ning märtsist alustati tööd kaheksa
organisatsiooniga. Nende seas on ka
ühing
Korruptsioonivaba
Eesti
ja
Inimõiguste Keskus, keda on hea meel
toetada ka Avatud Eesti Fondil.

Visioonid EL teemadel
Itaalia parlamendi asespiiker Emma
Bonino ja Itaalia tolliagentuuri üks juhte
Marco de Andreis kirjutavad, et euroala
kriisi üks lahendustest võiks olla nn
föderatsiooni kergema versiooni loomine.
See mudel ei tähendaks kogu Euroopa
hõlmamist, vaid keskenduks kindlatele
piirkondadele. Loe artiklit siit.

AVP ümarlaud koguneb laua ümber
Täna koguneb AEFi saalis taas Avatud
Valitsemise Partnerluse ümarlaud, et
kuulda muljeid ja järeldusi Eestit Brasilias
esindanud Liia Hännilt ja OSFi toel kohale
lennutatud Hille Hinsbergilt. Kokkuvõtet
lubame peatselt meie blogis.

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

Mai paneb elumahlad voolama
Kodanikualgatuse rakendamisest
Napilt nädal aega ja kuni 9. maini on
valitsuse
eelnõude
infosüsteemis
kommenteerimiseks
üleval
Euroopa
kodanikualgatuse rakendamise seadus.
Osalusveebis pole seadus veel avaliku
konsultatsioonini jõudnud.
Alternatiiv parteidele?
Brit Kerbo MTÜst Kodaniku Hääl kirjutab,
et aktiivsed ja avalikku huvi esindavad
asumiseltsid
võiksid
valimisliitudena
pakkuda alternatiivi parteidele. Mõttekäiku loe edasi siit.
EMSL koolitab kevadel
Eeloleval reedel toimub Tallinna lähistel
Tugamanni veskis EMSLi kevadkool, mis
keskendub tänavu kaasamisele. Teemaks
on kaasamisega alustamine: eesmärgi
seadmine, kaasamise kava koostamine,
kaasatavate osapoolte tuvastamine ja
nende osalema kutsumine.

Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülene programm
Taotle jooksvalt!
***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt. Räägime Liia Hänniga e-Riigi
Akadeemiast
Eestist
ja
Avatud
Valitsemise Partnerlusest.
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.

