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AEFi uudiseid
Fondi toel sündis aasta parim film
Filmiajakirjanike ühing valis eelmise aasta
üheks parimaks filmiks Sulev Keeduse
dokfilmi „Varesesaare venelased“, mis
valmis AEFi Kriisiprogrammi toel. Eestis
ja võõrsilgi linastunud film tõstab meie
piirilinna Narva alandatud ja solvatud
Eesti ühiskonna üle toimuvate arutluste
keskmesse, tehes seda poeetiliselt ja
hingestatult. Palju õnne, Sulev Keedus!
Teise filmina kuulutati aasta parimaks
Toomas Hussari mängufilm „Seenelkäik“.
Rahvakogus osalisi 1000 ja 1
Rahvakogu.ee töö on hoos – nüüdseks on
end portaalis kirja pannud muinasjutuline
hulk ehk tuhat ja üks inimest (ühtekokku
ligi 10 Riigikogu koosseisu jagu!), kes
esitavad ettepanekuid ja vaidlevad tehtu
üle. EMSLi juhataja Urmo Kübar sõelus
avanädala ettepanekud läbi ning tegi
sellest põhjaliku ülevaate. Rahvakogu
portaali viit teemat avavad nüüdsest ka
selgitavad videolood, nende hulgas
Mall Hellami lugu sundpolitiseerimisest.
Kommenteerivad ka Ülle Madise, Urmo
Kübar, Kaarel Tarand ja Agu Uudelepp.

Siit nurgast ja sealt nurgast
Korruptsioonivaba Eesti otsib juhti
AEFi hea sõber ja koostööpartner, ühingu
Korruptsioonivaba Eesti juht Asso Prii
paneb peagi ameti maha ja asub uutele
väljakutsetele. Ühtlasi tähendab see, et
ühing on asunud otsima uut tegevjuhti.
Lähimat teavet konkursi kohta saab nende
kodulehelt. AEF teeb Assole kummarduse
ja soovib talle edu uues töös.
Heateo Sihtasutus otsib suuri algatusi
Kümne aastaga on Heateo Sihtasutus
aidanud elu sisse puhuda paljudele uutele
ettevõtetele, kes on võtnud ühiskonna
paremaks muutmise oma südameasjaks.
Nüüd on aeg küps hakata otsima uusi

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Ameerikas vangi, Euroopas noomida?
OSFi toel Kopenhaageni Ülikoolis valminud
uuringust
selgub,
et
demokraatlikke
väärtusi austavate Euroopa ja Ameerika
suhtumine avalikku teabesse erineb
kohati kui öö ja päev. Siit nähtub, et
hoolimata avalikkuse õigusest infole poeb
USA valitsus tihtipeale mugavamalt mõiste
„riigisaladus“
taha,
jagades
sellega
hangeldajatele karme karistusi, samas, kui
Euroopas on karistused leebemad ning
lekitamisjuhtumitele järgneb hoopis avalik
arutelu teabe lekitamise vajalikkusest.
Ülevaatliku artikli leiab OSFi kodulehelt.

Euroopa ja maailm
Euroopa pakub õigustohtrite abi
Pole saladus, et alanud aasta on kuulutatud
Euroopa kodanike aastaks, mis pühendatud
eurooplastele ja nende õigustele. Äsja tegi
Euroopa Kodanikualgatuse Teenistuse toel
uksed lahti ka õiguskliinik, mis annab nõu
tudengitele ja noortele tööotsijaile ning
selgitab põhjalikult lahti elamislubade ja
sotsiaalkindlustusega seonduva. Tohtrid
ootavad nii Sinu kõnesid kui ka e-kirju,
Eesti kodanikele on abiks ka AEF.
Saa selgeks, mis on vihakõne!
Vihakõne on terminina paljudel õigustatult
üha enam huulil – Eestis on valminud nn
vihakõne-eelnõu, mis aga ei kasva enne
seaduseks, kui teema põhjalikult selgeks
räägitakse. Oma seisukoha kujundamisel
ja teemast arusaamiseks tasub tutvuda
eelmise aasta lõpus Euroopa Nõukogu
eestvedamisel
Budapestis
toimunud
vihakõnekonverentsil räägituga. Siit
leiab nii videokokkuvõtted, ettekanded kui
ka valdkonda reguleerivad dokumendid.
ECFRi podcastid
Kuula siit nii inglise, hispaania, saksa,
prantsuse kui itaalia keeles! Uut materjali

eestvedajaid, kes soovivad ära lahendada
mõne põletavalt olulise probleemi Eesti
ühiskonnas. Konkurss kestab kuni märtsi
alguseni, tingimused on kirjas SIIN.
Osale avatud valitsemise webinaril!
Eelmisel aastal alanud avatud valitsemise
veebiseminarid ehk webinarid jätkuvad
tänavugi. Teisipäeval, 22. jaanuaril kella
17–18 toimuv seminar käsitleb edukate
konsultatsioonide läbiviimise tehnikaid.
Eesti kogemusi jagab EMSLi juhataja Urmo
Kübar. Registreeru webinarile ning logi
sisse 5 minutit enne algust SIIN. Kõik
huvilised on oodatud osalema! Loe ka
avatud valitsemisest lähemalt ning jäta
veebilehele oma kommentaar.
Tarkade otsuste fond jagab raha
Riigikantselei tarkade otsuste fond ootab
kuni veebruari alguseni taotlusi poliitika
kujundamiseks
vajalike
valdkondlike
uuringute rahastamiseks. Raha saavad
taotleda MTÜde katusorganisatsioonid. Lisa
loe SIIT.

tuleb pidevalt juurde. Kui sind huvitab, mis
ECFR säutsub, siis vajuta siia.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
***
Eeter:
AEFi minutid on Kuku raadios kolmapäeva
hommikuti pärast kella 10 uudiseid.
Järelkuulata saab AEFi kodulehelt. Sel
nädalal räägib Kaija Kõiv Noortefondi toel
sündinud projektist „Miks me seda teeme?“
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.

