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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Eetiline kompass paika
Alles hiljuti oli avalikult konsultatsioonil
Eesti korruptsioonivastane strateegi „Aus
riik 2013-2017“, kuhu esitas oma
ettepanekud ka ühendus Korruptsioonivaba Eesti. Korruptsioonivastane võitlus
on üks Eesti Avatud Valitsemise Partnerluse tegevuskava prioriteetidest. Lisaks
ühing KVE oli üks osalejaid juuli lõpus
toimunud Ida-Euroopa riikide ümarlaual,
mis puudutas erakondade rahastamist.
Loe Käärt Kaljuvee blogipostitust AEFi
ajaveebist, kuidas kodanikuühiskonna
käes
on
võtmeroll
erakondade
rahastamisel.

Et raha oleks läbipaistvam
Loe SIIT, kuhu liigub edasi ülemaailmne,
ligi 650 vabaühendust liitev Publish What
You Pay eestkostevõrgustik ning milline
lobby-töö
käib
hankiva
tööstuse
(extractive industries) ümber nii USAs kui
Euroopas. Võrgustiku enda ja selle
tegevuse kohta saab põhjalikumat infot
SIIT. Kesk-Aasiast ning sealsest paremast
läbipaistvusest huvitatud võiksid aga
lugeda seda artiklit.

LGBT noored ja kool
Eile, s.o 27. augustil toimus Tallinnas
konverents
LGBT
noored
ja
kool.
Eestvedajaiks Seksuaalvähemuste Kaitse
Ühing ja Eesti LGBT Ühing, mille
toetajaks on ka AEF. Konverentsil anti
ülevaade LGBT inimeste olukorrast Eestis,
kõneldakse
LGBT
inimeste
diskrimineerimiskogemustest
ning
töötubades tutvustati uut, õpetajatele
suunatud käsiraamatut, mis sisaldab
endas harjutusi, kuidas noortega rääkida
seksuaalvähemuste teemadel. Infot saab
ka tagantjärele, tutvuge SIIN.
Demokraatiast ja populismist
Septembri keskpaigas on AEFil käed
tihedalt tööd täis – peame maha juba
XVII Avatud Ühiskonna Foorumi, mis
tänavu keskendub populismile ning toob
siia säravaid eksperte mitmelt poolt
maailmast. Juba teist aastat tähistame
15. septembril demokraatiapäeva, mille
käigus saab osa põnevatest aruteludest
Eesti
koolides.
Lisainfo
septembri
alguseks, püsige lainel!

Sügis sõuab lähemale
Valgevene teemadel
Sügisel seisavad nii Valgevenes kui ka

Sotsiaalmeedia ja populism
Möödunud
aastal
kaardistas
briti
mõttekeskus Demos üle Euroopa 13 000
inimest,
kes
on
sotsiaalvõrgustikes
väljendanud oma toetust populistlikele
parteidele. Seekord tuleb vaatluse alla
Holland. Värsket uuringut esitlev Jamie
Bartlett Demosest osaleb ka Tallinnas
toimuval Avatud Ühiskonna Foorumil. Loe
SIIT ja sirvi varasemaid publikatsioone
SIIT.

Euroopa ja maailm
Uuenevad repressioonid Venemaal
See ECFRis ilmunud artikkel väidab, et
praeguse Putini Venemaa aparaadi reformid
on suunatud seaduste ning ilmselt ka
institutsioonide repressiivsemaks muutmisele. Nii näiteks on viimaste aastate jooksul
taas kriminaliseeritud laimamine (Venemaa
astus sellega tahapoole sammu näiteks
Tadžikistanist ja Kõrgõzstanist), kümnetesse tuhandetesse dollaritesse ulatuvad
trahvid on ette nähtud kooskõlastamata
protestide eest; juuli keskpaigast on MTÜd,
kes saavad raha välismaalt, automaatselt
välisagendid jne.
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.

Ukrainas
ees
parlamendivalimised.
Inimõiguste Instituudi nõunik ja nende
riikide käekäigule pikalt kaasa elanud
Silver Meikar rääkis Vikerraadios, millised
on
sealse
opositsiooni
tegelikud
võimalused
valimistel
võrdselt
kampaaniat
teha,
kandideerida
ja
osaleda. Kuula raadiolõiku SIIT.
Vabakonna suvekool
Pärast 13 aastat EMSLi suvekoole tuleb
tänavune suvekool teistsugusena, suures
korraldajatiimis annab oma panuse ka
Avatud Eesti Fond. Tänavune suvekool
toimub
7.–8.
septembrini
Jänedal,
teemaks töö liikmete ja võrgustikega. Ära
siis unusta registreerumast enne 29.
augustit. Praeguseks registreerunute
nimekirjaga tutvu SIIN, vabu kohti veel
on. Aga ainult veidi!

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. Räägime Asso Priiga ühingust
Korruptsioonivaba Eesti, jutt on nagu
ikka tiivustatud eetikast ja seadustest.
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.

