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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Palestiina Eesti teatrilaval
Rahvusvaheline koostööprojekt, mille üks
toetaja
on
ka
AEF,
toob
sel
nädalavahetusel Eestisse Palestiina Jenini
pagulaslaagrist pärit noored näitlejad,
kelle
etenduse
keskpunktis
on
solidaarsuse, sõpruse ja elu mõtte
otsimine. Eesmärgiks on tutvustada
Palestiina
kodanikuühiskonda
ning
koostööd
Palestiina
ja
Iisraeli
kodanikuühiskonna
vahel,
Palestiina
tänapäeva
ja
inimõigustega
seotud
probleeme. Lisaks etendusele toimub
lavastaja Udi Aloni avalik loeng ning
Palestiina-teemaline
filmiõhtu.
Edasi
tutvu ajakavaga siin ja mine kindlasti ka
ise kohale.

Birma vererubiinid
Palju on räägitud Aafrika vereteemantitest,
Birma veripunased, kuid verega määritud
rubiinid on vähemtuntud teema. Birma
rubiinid oma maailmas hinnalisimad ning
kaubanduse takistamine on otseselt seotud
inimõiguste kaitsega. Sealjuures on Birma
rikas väärtuslike maavarade, puidu jms
poolest,
rahvas
aga
maailma
üks
vaesemaid.
Kasum
voolas
aastaid
sõjaväehunta juhtide taskusse ja rikkus riiki
investeeritud ei ole. Mitmed riigid ja
tuntumad juveelitootjad on kehtestanud
Birma rubiinidele embargo, kuid see
olukord võib peagi muutuda. Edasi loe siit.

Tähelepanu, korruptsioon!
Kolmapäeval, 6. juunil avalikustab ühing
Korruptsioonivaba Eesti uuringu Eesti
ühiskondlike
institutsioonide
korruptsioonivastase võimekuse kohta. Uuringut
on KVE läbi viinud 2010. aastast,
eesmärk on selgitada välja erinevate
institutsioonide
võimalused
korruptsiooniga
tulemuslikult
võitlemiseks.
Uuring on osa 25 riiki hõlmavast
rahvusvahelisest projektist.
Avatud valitsemise viimane sõna
E-valitsemine tähendab Eriti avatud
valitsemist, arvab Hille Hinsberg. Tema
sõitu aprillis Brasiliasse AVP aastakoosolekule toetas OSF. Hille häid ja
värskeid mõtteid saab lugeda AEFi
blogist.
Helevalge, igavene juuni
Sootundlikust poliitikast
Friedrich Eberti Fond ja ENUT korraldavad
sel neljapäeval ümarlaua „Sootundliku
poliitika kujundamise võimalused Eestis
ja Ungaris“. Ümarlaua eesmärk on
ekspertide ringis arutada sootundliku
poliitika kujundamise võimalusi Eestis ja

Alusetud läbiotsimised New Yorkis
New Yorki politsei on viimastel aastatel
omandanud
kurikuulsa
reputatsiooni,
pidades inimesi tänavatel ilma põhjuseta
kinni ning nõudes neilt dokumente. Politsei
otsused
põhinevad
eeskätt
rassilisel
profileerimisel ning viimasel aastal peeti
ainuüksi New Yorkis niimoodi kinni ligi
700 000 inimest; tõus on võrreldes 2010.
aastaga olnud ligi 14%. Ajaloost ja
statistikast selliste otsuste taga mõlemast
vaatepunktist nii loe edasi siit.

Euroopa ja maailm
Occupy Film Festival
Raske uskuda, aga Occupy Wall Street
liikumine
tähistab
peatselt
oma
1.
sünnipäeva – ning seda omanimelise
filmifestivaliga. Festival ise toimub septembri
alguses, küll aga on praegu õige aeg esitada
oma kaastöid – eeskätt sellest, mis avavad
liikumise enda tekke- ja kujunemislugu,
ühiskondlikku mõtte arengut, liikumisele
tekkinud vastukajasid ja peegeldusi mujal
maailmas jne. Rohkem infot kodulehelt
www.occupythefilmfestival.com
Euroopa Liit ja BRIC
Eurostati värske trükis võrdleb ELi ja

Ungaris. Eesti ekspertide (Barbi Pilvre,
Reet Laja, Kadri Aavik) kõrval saab sõna
ka Friedrich Eberti Fondi projekti „Sooline
võrdõiguslikkus Kesk- ja Ida-Euroopas“
projektijuht Eszter Kovacz Ungarist.
Osaleb ka Avatud Eesti Fond.
Kurb tegelikkus
Jätkates soolisusega seotud teemadel,
siis lugemissoovitus möödunud nädala
Õpetajate Lehest, mis tänaseks otsapidi
ka peavoolumeediasse jõudnud. 2011.
aasta sügisel viidi Eestis läbi Euroopa
Liidu sotsiaalfondi rahastatud uuring,
millega selgitati Eesti õpetajate ja
haridustöötajate
suhtumist
soolisse
aspekti õpetamisel ja kasvatamisel.
Artiklis võetakse kokku enam kui 200
õpetajaga vestlemise tulemused. Üks
masendavamaid
lauseid:
„Probleemi
tunnistatakse, kuid ei usuta, et õpetaja
saab selle lahendamiseks midagi ära
teha.“
Vabakond hõivas Riigikogu
Juhtus nii, et Riigikogu põhiseadus-,
kultuuri ja sotsiaalkomisjoni istungit
juhatas lõpuks ei keegi muu kui EMSLi
juhataja Urmo Kübar. Jutt pöörles EKAKi
ehk Eesti kodanikuühiskonna arengukava
rakendamise ümber. Urmo ettekannet
saab tagantjärele lugeda siit, Kristina
Mänd rääkis vabaühenduste majanduslikust
jõust,
Liia
Hänni
ettekanne
demokraatiast ja avatud valitsemisest on
loetav siit ja regionaalminister Kiisleri
ideid sellest, kuidas vabaühenduste
rahastamine võiks olla riigist sõltumatum,
loe siit.

BRICi riikide (Brasiilia, Venemaa, India,
Hiina) olukordi demograafias, majanduses, hariduses, tervishoius jne. Hea
võrdlev läbilõige ühiskondadest,
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
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. 2. mail toimub Tallinnas
Vabaduse Platsil Eesti arengkoostöö aasta
tippsündmus Maailmapäev. Käimasolev
nädal
toob
Tallinnasse
Palestiina
probleeme
ja
kodanikuühiskonda
tutvustava teatriprojekti. Sellest räägib
Nastja Pertsjonok MTÜst Ethical Links.
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.

