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Inimõiguste aruanne 2010
Sel reedel esitleb Eesti Inimõiguste Keskus
aastaaruannet „Inimõigused Eestis 2010“.
Tänavu käsitleb aruanne Eesti arengut pea
kõigis Euroopa inimõiguste konventsioonis
sisalduvates õigustes.
Aruandes kirjeldatakse ja analüüsitakse
2010. aasta jooksul Eestis inimõiguste
vallas toimunut - tuuakse nii positiivseid
kui negatiivseid näiteid; kritiseeritakse,
kuid antakse ka konkreetseid soovitusi
vajakajäämiste kõrvaldamiseks. Aruande
väljaandmist
toetasid
AEF
ja
Kultuuriministeerium.

2011 Soros Justice Fellows
Head
tutvumist
2011
aasta
silmapaistvate
eestkostjatega
–
advokaatide, ajakirjanike ja teistega,
kes
on
oma
aja
ja
oskused
rakendanud
avatud
ühiskonna
väärtuste eest seismisele. Kokku on
neid USA-st pärit inimesi tervelt 18.
Loe nende saavutustest siit.

Moldova ootab sinu panust
AEF kutsub Eesti kodanikuühiskonna
esindajaid
osalema
projektis
„Civil
Society's
Role
in
Strengthening
Participatory Democracy“, mis leiab aset
2.-6. juunil Moldovas. Visiidi käigus
toimuvad
arutelud
ja
kohtumised
kodanikuühenduste,
ajakirjanike
ja
riigivõimu esindajatega ning 5. juunil KOVide valimisvaatlus. Täpse programmiga
tutvu siin. Osalemisega seotud kulud
katab AEF-i Ida-Ida programm. Lisainfo:
kelly@oef.org.ee
Läbipaistvam Georgia
Sergei Metlev noorteühingust Avatud
Vabariik võtab kokku oma värsked muljed
Georgias
toimunud
projektist,
mis
keskendus
kodanikuühiskonna
rollile
osalusdemokraatia
tugevdamisel
Idapartnerluse riikides. Mida grusiinidel
võib olla meilt õppida ning kuidas Avatud
Vabariik ja ühing Korruptsioonivaba Eesti
said grusiine oma kogemustega aidata, loe
sellest blogisissekandest.
Nädalavahetusel tehakse koos
Eeloleval
nädalavahetusel
toimub
järjekordne koolitus AEF-i ja Briti Nõukogu
ühise projekti „Teeme koos!“ raames.
Tegu on projektijuhtimise koolituse II
osaga,
seekord
õpitakse
praktilist
projektijuhtimist ning tutvutakse nende
organisatsioonide väljakutsetega, kes on
nn projektipõhised. Kuula ka „Teeme

Piir, millest üle astuda ei tohiks
Loe OSF-i presidendi Aryeh Neieri
Washington Postis ilmunud lugu, mis
räägib
piinamisest
kui
levinud
„küsitlusmeetodist“, võttes aluseks
USA välispoliitilised huvid. Neyer (kes
on Human Rights Watchi looja ja
ühtlasi endine juht) ütleb, et tema on
põhimõtteliselt
piinamismeetodi
vastane
ükskõik
siis,
mis
tingimustel.
Veel USA välispoliitikast
President
Obama
viimase
aja
sõnavõtud inimõigustest on olnud
paljulubavad, aga millist poliitikat
kavatseb USA tegelikkuses ajada
Kesk-Aasia vabariikides? Kas LähisIda ja Põhja-Aafrika eelistamine ja
Kesk-Aasias silma kinni pigistamine ei
ole
lühinägelik?
Tutvu
mõttearendusega.

Euroopa ja maailm
Mida ma nüüd kirjutasingi?
Kui elu Venemaal on enamusele raske,
siis ajakirjaniku elu on väga raske.
Lugege sellest The New York Times’is
ilmunud Valeri Panjuškini artiklist,
mismoodi käib ühe uuriva ajakirjaniku
tegevuse
jälgimine
ja
tema
tagakiusamine.
Kuidas aidata Marokot?
Head tutvumist ECFR-i memoga, mis
võtab kokku selle, kuidas Euroopa Liit
saab
kaasa
aidata
demokraatia

koos!“
õppereisi
kokku
möödunudnädalast raadiosaadet.

võtnud

Vabaühenduste Fond teatab
Kaasav juhtimine
VÜF-i tänase seisuga enam pole, aga tema
projektid elavad! VÜFi toel käimalükatud
veebikeskkond kaasavast juhtimisest on
läbinud
kevadise
uuenduskuuri
ning
rikastunud
erinevate
näidete
ja
kogemuslugude näol. Juba augustis leiab
MTÜ Ruumiloojad eestvedamisel aset 3päevane intensiivne kaasava juhtimise
koolitus (24.-26. august), kus otsime
vastuseid järgmistele küsimustele: kuidas
inspireerida inimesi tegutsema, võtma
vastutust
ja
leidma
uuenduslikke
lahendusi? Kuidas leida üles vajalikud
ressursid,
et
käima
lükata
olulisi
protsesse? Millised meetodid toetavad
inimeste kaasamist? Loe kõigest täpsemalt
www.kaasamine.ee!

Ära maga maha!
Õiguskantsler otsustas
Õiguskantsler Indrek Tederi hinnangul on
põhiseadusega vastuolus olukord, et Eestis
pole õiguslikku raamistikku samasooliste
isikute püsiva kooselu reguleerimiseks.
Loe täpsemalt õiguskantsleri otsuste ja
põhjenduste kohta sellest artiklist.
Milline on Eesti arenguabi mõju?
Õige vastus on: ei tea. Möödunud nädala
lõpus avaldatud üle-Euroopaline analüüs
AidWatch toob välja, et Eestil ei ole
ülevaadet,
milline
on
meie
antud
arenguabi
mõju
saajatele.
Kuigi
panustatakse võrdselt teiste Euroopa
riikidega, ei ole teada, milline abi töötab,
milline mitte. Eesti antav arenguabi oli
mullu 14 miljonit eurot ehk 220 miljonit
krooni, tutvu Euroopa Liidu liikmesriikide
arenguabi võrdlusega siit.
Ära siis maailma unusta
28. mail toimub Vabaduse väljakul juba
neljandat aastat Maailmapäev. Kohal on
muusikud üle maailma ning mitukümmend
organisatsiooni
ja
projekti,
kes
tutvustavad oma tegemisi laias maailmas.
Töötubades saab õppida palju kasulikku.
Tutvu täpselt kavaga siin. Avatud Eesti
Fond on samuti kohal!

arengule Marokos. Samalt leheküljelt
leiad ka lingid Tuneesia ja Egiptuse
memodele.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Infoks
Teavitame teid AEFi kriisiprogrammi
väikeprojektide (taotlused suuruses
kuni taotlused suuruses kuni 18 865
eurot ehk 295 000 kr ) uutest
tähtaegadest niipea kui võimalik!
Enam kui 18 865 euro suurusi
taotlusi
võetakse
endiselt
vastu
jooksvalt.
***
Eeter:
AEF minutid igal kolmapäeval kell
10 Kuku raadios.
Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja
Marianne Meiorg räägib vastvalminud
Inimõiguste Aastaaruandest 2010, mis
tuleb esitlusele eeloleval reedel.
Huvitab!
Sel reedel kella 10-11 tuleb Huvitaja
Maailma kodanike rubriigis juttu
lõimumisteemadel, sõna võtab AEF-i
lõimumisprojektide
koordinaator
Jelena
Katsuba.
Lisaks
sellele
võetakse
luubu
alla
Noortefondi
projekt „Inimene pole karjaloom“,
mille veebisaidiga www.karjaloom.ee
saate tutvuda ka praegu.
Ajaveeb
Meie mõtted siin:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
Kevade saabudes säutsume
tihedamini:
twitter.com/avatudeestifond

järjest

Facebook
Kui sind ei ole SIIN, siis sind ei ole
olemas.

Mitmekesisus Euroopas
Euroopa Parlamendi veebitelevisioonikanal
EuroparlTV kuulutas välja videokonkursi ja
kutsub kõiki ELi kodanikke tegema
lühikest ning meelalahutuslikku videoklippi
teemal
"Mitmekesisus
Euroopas".
Konkursile esitatavad videoklipid peaksid
olema kuni 3 minuti pikkused ning
käsitlema mitmekesisust Euroopa Liidus.
Samuti
peaksid
videoklipid
olema
fantaasiarikkad
ja
rahvusvahelisele
vaatajaskonnale huvi pakkuvad. Täpsete
tingimuste ja infoga tutvu siin.

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.

