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AEFi uudiseid
Avatud valitsemine loeb tibusid
Avatud valitsemise partnerlusest räägivad
kõik tugeva kodanikuühiskonnaga riigid
maailmas üha agaramalt – oktoobri lõpus
kohtuvad tuhanded delegaadid Londonis,
et sotti saada, mida valitsused ka päriselt
ära on teinud selleks, et valitsemine oleks
läbipaistev ja avatud. Britid pöördusid
äsja oma peaministri poole ja soovitavad
tippkohtumise eel selgeid samme, Eesti
vabaühendused ootavad sarnast selgust
ka meie valitsuselt. Kui aga sinagi tahaks
avatud valitsemise osas targaks saada,
tasub sel neljapäeval jälgida webinari,
mis võtab luubi alla majanduskeskkonna
läbipaistvuse. Kasutage juhust ja õppige
rahvusvahelisest kogemusest!
Netikommentaarid – kas jää liigub?
Andsime oma Avatud Ühiskonna Foorumil
lubaduse, et hoiame netikommentaaride
teemal pilgu peal, kuna ei pea endiselt
õigeks kommentaariumi valimatut keelt
ja anonüümseid mõttekatkeid. Eelkõige
on see küsimus meedia vastutusest. Just
sellele juhtis äsjases otsuses tähelepanu
ka Euroopa Inimõiguste Kohus, mõistes
Delfi kurikuulsas Leedo-juhtumis siiski
süüdi. Samale teemale pühendas oma
hiljutise meediakommentaari ka ERRi
ajakirjanik Rain Kooli.
Vabaühenduste Fond ootab projekte
AEF kuulutas välja kaks uut taotlusvooru
vabaühenduste projektidele. Ja tähtajad
aina lähenevad! Suurprojektid saavad
kuni 40 000 eurot (kindlatel tingimustel
kuni 100 000 eurot) ja väikeprojektid
kuni 7500 eurot. Vabaühenduste Fond on
Euroopa Majanduspiirkonna EMP toetuste
programm, raha annavad Norra, Island ja
Liechtenstein. Fondi tegevust kureerib
Eestis Avatud Eesti Fond.
Kezdödik az ünnepség! Pidu hakkab!
14.–20. oktoobrini peame Eestis taas
hõimupäevi – tänavu juba 25. korda! See
pole pelgalt folklooripidu, vaid pigem
üldrahvalik liikumine, millega näidata üles
solidaarsust sugulasrahvastega ja toetada

Open Society Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Ühe politseiniku ülestunnistus
Sellest, kuidas nii USA kui ka Euroopa
riikide politseinikud kipuvad inimesi läbi
otsima ja arreteerima pelgalt seepärast,
et “nad tunduvad kahtlased” (loe ka: on
teise nahavärviga või võõramaised), on
räägitud ikka ja jälle. Nüüd avaldas OSF
intervjuu ühe New Yorgi politseinikuga,
kes paljastab oma töö mitte just kõige
meeldivamaid telgitaguseid. Tutvu kogu
kampaaniaga siin. Ühtlasi tasub kiigata
ka videot, mis püüab selgitada, miks me
aju armastab stereotüüpe.
OSF otsib Euraasia programmi juhti
Avatud Ühiskonna Fondide võrgustik on
asunud otsima Euraasia suuna juhti. Ehk
teisisõnu, kui sulle läheb korda paljude
endiste liiduvabariikide kodanike elu, siis
võiks see tööpakkumine olla just sulle.
Loe konkursist lähemalt!
Tipud digiajastust: vaata ülekannet!
Esmaspäeva, 28. oktoobri südaööl vastu
teisipäeva kutsub OSF ka Eesti unetuid
osalema meediaspetsi Ethan Zukermani
ja OSFi presidendi Chris Stone’i vestlusel
“Rewire: Digital Cosmopolitans in the
Age of Connection”. Loe lisaks ja vaata
otseülekannet siit.
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Aserite valimised – vabad kellele?	
  
Euroopa kodanikeühendusi koondav ning
valimiste demokraatlikkusele keskenduv
organisatsioon EPDE taunib oma äsjases
avalduses europarlamenti ja Euroopa
Nõukogu Parlamentaarset Assambleed,
kes nimetasid Aserbaidžaanis toimunud
oktoobrivalimisi “ausateks ja vabadeks”.
EPDE kinnitusel lähevad need järeldused
tegelikkusega vastuollu. Oma väidete
tõestuseks on nad avaldanud sõltumatu
raporti ning palunud tutvuda ka OSCE
olukorrakirjeldusega. Avaldusega saab
tutvuda siin.

teisi oma kultuuri ja keele hoidmisel. Sel
aastal liitusid eestlaste algatusega ka
ungarlased, kes kuulutasid 19. oktoobri
samuti hõimurahvastega seotuks: nemad
peavad siis keelesugulasrahvaste päeva.
Tallinnas Rahvusraamatukogus peetakse
sel päeval konverentsi, esinejate rea avab
hõimuliikumise üks taaselustajaid Eestis
Mall Hellam, keskendudes omaalgatusele,
vabadusele ja rahva elujõule.

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
Vabaühenduste Fond

Issanda loomaaiast
Mine valima ja valimisi vaatlema!
Pühapäeval valime Eestis omavalitsusi.
Ilma pikema pidulikkuseta: minge valima,
ikkagi meie oma asi! Korruptsioonivaba
Eesti kutsub aga valimiste vaatlejaiks.
See on kodanikuõigus, mille kasutamine
Eestis ei ole veel kahjuks laialt levinud.
Ühendus on kokku pannud ka meelespea,
et anda aimu, mida vaatlemine endast
kujutab, millised on vaatleja õigused ja
kohustused, ning teinud isegi ülevaate
valimiskomisjonide tööst.
Toeta Kodupilt.ee rahvusvahelist edu!
Eesti e-lahendus kodupilt.ee, mis näitab
omavalitsuste ja maakondade rahalist
seisu ja teenuseid, kandideerib üleilmsel
konkursil ja ootab toetushääli. Saate neid
anda kuni 16. oktoobrini, hääletades
kümne e-lahenduse vahel ning anda
ainsale Eesti mõttekoja poolt loodud
lahendusele oma hääl.

Noortefond
võta.

hetkel taotlusi vastu

***
Eeter:
AEFi minutid kõlavad Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Järelkuulata saab saadet AEFi
kodulehelt. Pool aastat on möödas ajast,
mil president Rahvakogu ettepanekud
parlamendile esitas. Selgub, et mõnigi
riigikogulane näeks hea meelega, et see
teema kord sumbuks. Miks? Külas on
Urmo Kübar.
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.
	
  

ei

