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Korruptsioonivaba Eesti koolitab
Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab
novembris-detsembris koolitusseminaride
sarja „Korruptsiooni ennetamine kohalikus
omavalitsuses“, mille eesmärgiks on
pakkuda praktilisi juhised korruptsiooni
äratundmiseks
ning
ennetamiseks.
Koolitusele
oodatakse
eelkõige
vallavanemaid ning abivallavanemaid,
vallasekretäre,
volikogu
esimehi,
revisjonikomisjoni
esimehi.
Esinevad
Riigikontrolli, Kaitsepolitseiameti, Politseija Piirivalveameti esindajad. Kui oled
huvitatud, loe edasi siit.
17.11 toimub KVE eestvõtmisel Tallinnas
Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses
ekspertide ümarlaud, kus käsitletakse
Eesti
korruptsioonivastase
võimekuse
uuringu esimest versiooni.
Samuti on kõigile lugemiseks leitav
Korruptsioonivaba Eesti uudiskiri.

Inimõiguste evolutsioon
OSF-New Yorkis toimus oktoobri lõpus
vestlusõhtu ÜRO eriraportööri piinamise alal
Juan Méndez’iga, kes on ühtlasi värske
raamatu Taking a Stand: The Evolution of
Human Rights autor. Ränka inimõiguste
rikkumist on Méndez elu jooksul kogenud ka
omal nahal, veetes 1970ndatel enam kui
aasta Argentiina militaarhunta vangistuses.
Raamatus pakub Méndez välja lahendused,
kuidas valitsusi inimõiguste eest paremini
vastutavana hoida ning esitab ka võimalusi,
kuidas
vabaühenduste
efektiivsemaks
koostööks. Méndezi vestlust OSFi president
Aryeh Neieriga kuula siit.

Sihikul on Suurem Eesti
Sel neljapäeval kell 15.30 esitletakse Viru
keskuse Rahva Raamatu kaupluses Eesti
Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik
Ilvese kõnede ja kirjutiste kogumikku
„Suurem Eesti. Valik presidendikõnesid ja
-kirjutisi
2006-2011“. Lisaks autorile
astuvad esitlusel üles ka Mall Hellam ning
Jaak Jõerüüt.
Arvustus soouuringute õpikule
Möödunud nädala Sirbis arvustas Aro
Velmet AEFi toel ilmunud Eesti esimest
soouuringute õpikut.
„Raamatus on
artikleid,
mis
sobivad
eelkõige
kõrgkooliõpikusse, ja artikleid, mis on
pigem poleemilised tööd. Tiiu Kuurme
artikkel
soolisusest
haridussüsteemis
täidab
kõige
mõjuvamalt
mõlemat
ülesannet. Kui aga olla valmis aeg-ajalt
lisatööd tegema ja kriitilist meelt hoidma,
saab
õpikust
laiapõhjalise
ülevaate
soouuringute-alastest debattidest väga
erinevates distsipliinides. Ja kes ütles, et
õppimine lihtne peab olema?“, kirjutab

(OSF):

Võlakriis ei tohi mõjutada romade õigusi
Möödunud nädalal kohtus George Soros
Brüsselis Euroopa Parlamendi liikmetega, et
arutada
Euroopas
kõige
enam
diskrimineeritud etnilise grupi ehk romade
olukorda. Võlakriisi taustal on see taas
halvenenud, nii Tšehhis kui Bulgaarias on
toimunud
nende
vastu
suunatud
meeleavaldusi ja sotsiaalmeedias loodud viha
õhutavaid lehekülgi. OSF on romade õiguste
kaitsmisega tegelenud juba 30 aastat ning
on veendunud, et neid on õige kaasamise ja
hea hariduse pakkumise korral ühiskonda
võimalik päästa äärmisest vaesusest ja
eraldatusest. Mida oleks veel võimalik teha?
Loe edasi siit.

Euroopa ja maailm
Läbipaistvus ja vastutavus fondides
Euroopa Fondide Keskuselt (EFC) on välja
tulnud uuring, mis keskendub läbipaistvuse
ja vastutavuse regulatsioonile ja selle
mõjudele. Uuringu leiad siit.
Marginaliseerunud UK ja EL tulevik?
See algselt The New Statesman’is ilmunud
artikkel
ECFRi
veebist
väidab,
et
kahekiiruselises Euroopas hakkab üks selle
suurtest vaaladest ehk Suurbritannia jääma

Velmet. Arvustust saad lugeda siit,
loodetavasti inspireerib see paljusid
lugema ka õpikut ennast.

Luiged pole veel läinud
Memokraatia ja demokraatia
Endine kultuuriminister ja praegune
Riigikogu liige Jaak Allik ajas Haapsalus
toimunud kultuurifoorumil Tarmo Jüristol
oma väidetega demokraatiast harja
punaseks ning selle tulemusel sündis
Memokraadi blogisse selline demokraatiat
analüüsiv
artikkel,
kus
juttu
esindusdemokraatia
kõrval
ka
otsedemokraatiast.
Moskva Teatr.doc
23.-25. novembril näeb Kanuti Gildi saalis
Moskva dokumentaalteatri projekti "Two
in your house". Fookuses on Vladimir
Nekljajev, luuletaja ja poliitiline aktivist,
maailmas
tuntud
peamiselt
läbi
sündmuste, mis toimusid Valgevene
presidendi valimistele eelnenud ning
järgnenud ajal, 2010 ja 2011 aastal.
Lisaks etendusele on plaanis vestlusring,
milles arutletakse inimõiguste olukorda
nii Valgevenes kui ka maailmas laiemalt.
Lisainfo siit.
Tuleb PÖFF ja inimõiguste programm
Mitmeid aastaid on AEF PÖFFi raames
korraldanud
Inimõiguste
programmi,
tänavu
andsime
teatepulga
üle.
Programmis, mis sel aastal kannab
pealkirja „Erinevus rikastab“, näeb 12
täispikka dokumentaal- ja mängufilmi
Euroopa riikidest, USAst ja Indiast.
Filmide ajakava ja arutelude programmi
leiad siit.
Aiaväravast kaugemale
Siit
saad
26.
novembri
ehk
Kodanikupäeva
eel
lugeda
kahte
portreelugu
Saue
valla
aktiivsete
elanikega, kes ei soovi kaugemale
vaadata ainult aiaväravast, vaid ka üle
koduvalla ja mõjutada elu edendamist
kogu Eestis. Tänavu on kodanikupäeva
motoks „kodanikuks kasvanud“. „Kui
piisavalt suur hulk hakkab ennast pidama
eikeegiks, siis nii saab alguse ka
ühiskonna allakäik," ütleb Diana Poudel –
kaksikute üksikema ja internetiturundaja,
kes tänavu Garage48 avalike teenuste
raames lõi laialdaselt kasutust leidva

nõrkade sekka ja sellega anda tugeva tõuke
ELi
lagunemisele.
Võimalik
on
halb
stsenaarium, kus õnnestub küll päästa euro,
kuid EL on juba nii killustunud, et maailma
asjades kaasa rääkida ei suuda – saati siis
veel nõrgenenud Suurbritanniaga.
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 piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Väikeprojektide (kuni 18 865 eurot) uued
tähtajad pole veel selgunud, hoiame teid
uue infoga kursis. Enam kui 18 865 euro
suurustele taotlustele oleme lõplikult joone
alla tõmmanud.
***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Nädala
külaliseks
Jevgeni
Krištafovitš ja jutuks Euroopa Liidu-Venemaa
kodanikuühiskonna
foorum
ning
selle
inimõiguste töörühma möödunud nädalal
Tallinnas aset leidnud kohtumine.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Tere tulemast ühte meie virtuaalkodudest!
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Facebook
Kui sind ei ole SIIN, siis sind ei ole olemas.

veebirakenduse lastehoid.net

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.

