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AEFi uudiseid
Rahvakogu ettepanekud avatuks
Viis Rahvakogu korraldamises osalenud
vabaühendust – Eesti Koostöö Kogu,
poliitikauuringute keskus Praxis, e-Riigi
Akadeemia, vabaühenduste liit EMSL ja
Avatud Eesti Fond saatsid Riigikogu
põhiseaduskomisjonile kirja, kus kutsusid
üles
arutama
Rahvakogust
tulnud
ettepanekuid avatud istungitel kõigi
soovijate osavõtul. „Loodame, et saadav
kogemus julgustab ka teisi Riigikogu
komisjone
oma
tööd
avatumalt
korraldama,“ seisab pöördumises.
Tule noorteprojektide koolitusele!
Juhendad ja julgustad noori projektide
kirjutamisel? Soovid seda tegema asuda,
aga veel ei oska? Tule projektinõustamise
ja hindamise arenguprogrammi – õpid
vaatama noorte ideid ja projektitaotlusi
rahastaja pilguga, andma konstruktiivset
tagasisidet ja olema taotlejale mentoriks.
AEFi Noortefondi uuele koolitusele saad
end kirja panna kuni 31. maini. Aktiivõpe
toimub 13. ja 14. juunil ning koolitavad
Kadri Ollino, Uku Visnapuu, Heidi Paabort
ja Maarja Toots.
Tulekul kogukondliku linna seminar
Kuidas aktiveerivad kogukondi teised
linnad? Kas mujal on elanikeühenduste ja
linnavõimu koostöö sama keeruline kui
meil? Kuidas ühe linnaosaseltsi tegevust
korraldada? Vastused saab Linnaidee
seminaril, kus kuuleb kogemusi Berliinist
ja Helsingist. Seminar toimub 22. mail
kell 18 Õpetajate Maja saalis. Loe lisa ja
registreeri end! Algatust rahastab EMP
toetuste Vabaühenduste Fond Avatud
Eesti Fondi vahendusel.
Aasta avatud valitsemise initsiatiivist
Ja ongi aasta möödas sellest, kui Eesti
liitus rahvusvahelise avatud valitsemise
partnerluse initsiatiiviga. Sel neljapäeval,
23. mail kogunev vabaühenduste AVP
ümarlaud teeb aastast kokkuvõtte ja
loodab välisministeeriumi asekantslerilt
Külliki Sillaste-Ellingult kuulda, kuidas
valitsus oma mullu võetud kohustusi

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Ülevaade digiõigustest maailmas
OSFi informatsiooniprogramm on kokku
pannud värske valiku uudistest ja
raportitest, mis peatuvad inimõiguste
kaitsel digiajastus. Lisaks ingliskeelsele
ülevaatele laiast maailmast soovitame
lugeda Linnar Viigi artiklit Postimehes,
milles IT-visionäär e-Riigi Akadeemia
sünnipäevakonverentsi tuules meelde
tuletab: internet ei pruugi kauaks jääda
nii vabaks nagu meie seda mõistame.
Kauaaegne fotoprojekt nüüd veebis
OSF avas lummava ja mõtlemapaneva
virtuaalgalerii, kuhu on kogutud enam
kui 170 fotograafi nägemused ja
jäädvustused inimõiguste rikkumistest ja
sotsiaalsest ebaõiglusest üle maailma.
Tegu on tänavu oma 15. sünnipäeva
tähistava dokfotoprojektiga „Moving
Walls“, mis vaatleb sõdadest laastatud
maid, rahvus- ja seksuaalvähemusi,
naisi, noori, immigrante ja väga paljusid
teisi teemasid.

Euroopa ja maailm
Euroopa maksuparadiisid põlu all
Vabakonna üleeuroopalise hääletoru,
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
president Henri Malosse sarjab oma
äsjases blogipostituses euroliidu kahte
liiget, Austriat ja Luksemburgi, kes on
seni keeldunud reformimast oma riigi
pangasaladuse reegleid. „Avalikkus ei
mõista, miks ajal, mil valitsussektori
puudujääki kaetakse aina suurenevate
maksudega, ilmuvad ajalehtedes lood
ettevõtjaist ja isikutest, kel õnnestub
euroliidu maksuparadiiside tõttu makse
vältida,“ lajatab Malosse. Kaks riiki on
pangasaladuste kaitsmise pärast juba
tükk aega surve all, ent nende endi
meelest tuleks tähelepanu koondada
hoopis mujale, näiteks Liechtensteini,
Andorrasse, Monacosse, San Marinosse
ja Šveitsi.

täidab. Lähemalt saad lugeda AEFi lehelt
ja avatud valitsemise partnerluse lehelt.

Siit nurgast ja sealt nurgast
EMSLi nõukokku kuus kandidaati
Vabaühenduste liidu EMSL üldkoosolek
valib mai lõpus endale järgmiseks
kolmeks aastaks uued nõukogu liikmed.
Nõukokku kandideerib 6 tegusat inimest;
loe lähemalt, kelle seast valik tehakse.
Ühtlasi alustab üldkogu päeval 31. mail
EMSLi nõukogu uue juhina tööd Eesti
Väitlusseltsi juht Margo Loor.
Sirvi uut Eesti inimarengu aruannet
Värske
Eesti
inimarengu
aruanne
analüüsib sel korral Eesti asukohta
maailma autoriteetsetes uuringutes ning
heidab pilgu rahvusvaheliste võrdluste
metoodikale ja köögipoolele. Lisaks ÜRO
inimarengu indeksile vaatleb aruanne
seekord ka näiteks Maailmapanga, OECD
ja Maailma Majandusfoorumi koostatud
uuringuid, lisaks on siin kasutatud
rahvusvaheliste ekspertorganisatsioonide
(Eurostat, Bertelsmann Stiftung, Freedom
Forum, Transparency International jt)
andmestikke.

Ülevaade euroskeptitsismist
ECFRi ekspertidel on valminud raport
euroskeptitsismist – haigusest, mida
minevikus põdesid vaid britid. Nüüd on
see kulutulena levinud. Vaata, miks nii!
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
Vabaühenduste Fond
***
Eeter:
AEFi
minutid
on
Kuku
raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt. Sel nädalal räägime EMP
Vabaühenduste Fondi vedava Maris
Jõgevaga Tallinnas peetud seminarist,
mis tõi ühe laua taha vabaühenduste
rahastajad Euroopast ja Eestist.
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 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.

