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AEFi uudised
Avatud Ühiskonna Foorum ukse ees!
Nüüd on aeg kalendrisse tähendada, et
AEFi iga-aastane tippsündmus, Avatud
Ühiskonna Foorum toimub 12. septembril.
Sel korral keskendume sõnavabadusele ja
vihakõnele. Arutame üheskoos, kuidas
Eestis peaasjalikult internetis levitatavat
vihakõne piirata või sootuks lõpetada.
Foorumi peakülaliseks on palutud Open
Society Foundationi Euroopa suuna juht
Jordi Vaquer, lisaks esinevad foorumil
kolumnist Abdul Turay, Eesti pagulasabi
juht Kristina Kallas, ajakirjanik Neeme
Raud, meediaekspert Raul Rebane, ITvisionäär Linnar Viik, meediaõppejõud
Tiit Hennoste ning meediajuhid Anvar
Samost ja Urmo Soonvald. Täpsem info
järgneb peagi.
Kooliaasta algab mereretkega
Pühapäeval, 1. septembril kutsub Eesti
Ajalooliste Laevade Selts infopäevale –
tee kaasa põnev merereis Tallinna
lahel kas kuunaril Kajsamoor või kaljasel
Hoppet. Seltsi algatust „Kodanikualgatus
ajaloolistel laevadel Eesti merekultuuri
edendamiseks“ rahastab EMP toetuste
Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi
vahendusel.

Siit nurgast ja sealt nurgast
Kutsume kaasamiskoolitusele!
Poliitikauuringute keskus Praxis ja EMSL
kutsuvad taaskord kaasamiskoolitustele,
mis sedapuhku mõeldud edasijõudnutele.
Räägime rohkem sellest, kuidas kaasata
ning sellestki, mis töötab ja mis mitte.
Koolitajateks teada-tuntud tegijad – Hille
Hinsberg, Annika Uudelepp, Kristina
Mänd ja Urmo Kübar. Kokku toimub
tosin koolitust, millest 6 sügisest koolitust
Tartus ja Tallinnas on registreerumiseks
juba avatud.
Rahvakogu hoog ärgu raugegu
Oktoobrikuus seisavad taas ees kohalikud
valimised. Ja ehkki võiks ju tunduda, et

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
„I have a dream“ 50 aastat hiljem
28. augustil möödub täpselt poolsada
aastat päevast, mil kirjutas end maailma
ajalukku Martin Luther King. Sel päeval
avaldas USA pealinnas veerand miljonit
inimest meelt rassismi lõpetamise,
töökohtade loomise ja üldise vabaduse
nimel. Ajakiri Time meenutab toimunut
pildis, OSF vaatab aga kriitilisemalt otsa
olukorrale 50 aastat hiljem, leides, et
töö pole veel kaugeltki lõppenud. Ühtlasi
vaata dokkaadreid ajaloolisest kõnest.

Euroopa ja maailm
Egiptuse demokraatiast asja ei saa?
Ehkki Euroopa tipp-poliitikud usuvad
endiselt tõsimeeli konflikti lõppemisele
Egiptuses, hoiatab Euroopa välissuhete
nõukogu (ECFR) hiljutises postituses,
et euroliidul tuleks viimaks ometi tõde
tunnistada: demokraatia suunas see
riik küll ei liigu. Ühtlasi tähendaks see,
et euroliit peaks viivitamatult muutma
oma taktikat, mitte jääda lootma
senistele lepituskõnelustele. Vaata ka,
mida ECFR euroliidule välja pakub.
Samas tasub lugeda ka nõukogu suvist
raportit olukorrast Süürias.
Kes võidab Araabia kevadest enim?
Prantsuse politoloog Dominique Moïsi
on avaldanud artikli, mis kogunud
nädalaga veebis küll poolehoidjaid kui
raevukaid vastuhääli. Mees usub, et
islami omavaheline arveteõiendamine
on kõige paremini mõjunud Iisraelile,
kellest teineteist vaenavad jõud enam
suurt välja ei tee. Oleks arukas see
segadus kiiresti oma kasuks pöörata,
sest „ei saa ühtaegu sõjas olla nii
iseendi kui Iisraeliga,“ leiab politoloog.
ECFRi podcastid
Kuula siit nii inglise, hispaania, saksa,
prantsuse kui itaalia keeles! Uut
materjali tuleb pidevalt juurde. Kui sind

Rahvakogu protsessiga alanud protestid
ausa poliitilise konkurentsi tagamiseks on
vaibunud – taas on pealinn täis linnarahva
raha eest riputatud poliitikute näolappe –
leiab Liia Hänni, et tegelikult võiks just
need eelseisvad valimised muutuse tuua.
Lähemalt saab Liia mõtteid lugeda avatud
valitsemise partnerluse veebis.

huvitab, mis ECFR säutsub, siis vajuta
siia.

Inimõigused ja välispoliitika Tallinnas
Eesti Välispoliitika Instituut ootab kuulajaid
29. augustil Tallinnas Teaduste Akadeemia
hoone saalis toimuvale konverentsile, mille
teemaks on inimõigused ja välispoliitika.
Arutletakse selle üle, mida „saab“ Eesti
ÜRO Inimõiguste Nõukogus osalemisest.
Lääne inimõiguspoliitika väljakutsete ja
kitsaskohtade üle arutlevad Austria ja
Norra teadlased ning diplomaadid. Erilist
tähelepanu pööratakse ka inimõigustele
Venemaa ja Lääne vahelistes suhetes.
Täpse programmi leiate Eesti Välispoliitika
Instituudi koduleheküljel. Registreeru kohe
aadressil kirsika@evi.ee!

***

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Vabaühenduste Fond

Eeter:
AEFi
minutid
on
Kuku
raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Järelkuulata saab saadet AEFi
kodulehelt. AEFi minutid on taas eetris
alates 4. septembrist.
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.

	
  

