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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Heade mõtete tegijad
Sel kolmapäeval, 30.11 kell 15 kutsub
AEF oma sõpru külla raamatuesitlusele.
Fondi toel on kirjastus Menu andnud välja
raamatu „Heade mõtete tegijad“, mille
portreelood on valanud kirjasõnasse
ajakirjanik Tiit Lääne. Kutse ning lühikese
ülevaate
päevakangelastest,
kellest
mitmed on lubanud ka kohale tulla, leiad
siit.

Kõik tuleb päevavalgele
Kuulake vestlust, kus osalevad OSFi
president Aryeh Neier ning värskelt ilmunud
raamatu „Uncanny Valley: Adventures in
the Narrative“ autor Lawrence Wechsler.
Pikka aega oli Wechsler The New Yorkeri
kolumnist, tema raamatus segunevad
inimõigused, poliitika ja kultuur – vaatluse
alla tulevad 1998. aasta Rooma konverents,
kus ta viibis ja kus loodi Rahvusvaheline
Kriminaalkohus;
Wechsleri
arvamus
Berliinis rajatud Holocausti memoriaali
kohta jpms. Edasi kuula ja loe siit.

Korruptsioonitajumise indeks
Neljapäeval 1. detsembril tutvustab ühing
Korruptsioonivaba Eesti 2011. aasta
korruptsioonitajumise indeksi tulemusi.
Eesti käesoleva aasta koht riikide
pingereas
selgub
Transparency
Internationali poolt koostatava indeksi
põhjal. Kui
soovid
pressikonverentsil
osaleda ja täpsemat infot saada, vajuta
siia.
Valgevene sõnas ja pildis
Noorteühingu Avatud Vabariik ja Eestis
tegutseva
Valgevene
toetusgrupi
algatusel
avatakse
Okupatsioonide
muuseumis 5. detsembril Valgevene
fotokunstniku Andrei Dubinini fotonäitus
„Kirjad: Julgus ja valu“, mis koosneb
Valgevene
poliitvangide
lähedaste
portreefotodest. Lisainfo www.or.ee
Fotonäituse
avab Eestis visiidil viibiv
Valgevene esimene riigipea Stanisłaŭ
Šuškievič. Järgmisel päeval aga on kõik
oodatud jälgima Šuškieviči väitlust Mart
Laariga, mis paneb punkti loengusarjale
„Viisteist loengut Eesti ajaloost“. Kogu
info siit.
Kodaniku hüpe tundmatusse
26. novembril tähistas Eesti juba 13.
korda kodanikupäeva. 2011. aasta on
tõstnud
tavakodaniku
mõjuvõimu
tähelepanu keskmesse kogu maailmas.
Kodanik
tähendab
üha
vähem
kodakondsust passis ning järjest enam
mõtteviisi. Kuidas on maailma arengud

Liibüa ja sõjakuriteod
Liibüa tahaks kolonel Gaddafi poega Saif alIslam al-Qaddafit ning teist tagaotsitavat
sõjakurjategijat Abdullah al-Senussit anda
kohtu alla oma kodumaal ning mitte
loovutada neid rahvusvahelisele Haagi
tribunalile. Võimalusi on veel teisigi, kuid
see küsimus saab esimeseks tuleprooviks,
mis peaks näitama Liibüa lojaalsust
rahvusvahelisele õigussüsteemile. Dilemma
seletatakse lahti siin.
Julek ootab paremat päeva
Portreelugu
Tšehhi
roma
noormehest
Julekist, kes 2007. aastal koos veel 17
saatusekaaslasega saavutas õiguse Euroopa
kohtus,
tõestades,
et
koolisüsteem
diskrimineeris nende päritolu põhjal nii neid
kui ka erivajadusega lapsi. Loe tema lugu.

Euroopa ja maailm
Neli pilti tulevikust
ECFRi kodulehelt saab lugeda nelja erinevat
stsenaariumi (nii leebeid kui neid, mida
nõrganärvilistel lugeda ei soovita). Värske
uurimus põhineb võlakriisi ajal läbi 19
kõrgema EL-i ametniku ja poliitikuga läbi
viidud intervjuudel. Kas asümmeetriline
integratsioon, kahekiiruseline Eurotsoon,
föderalism ilma föderalistideta, poliitiline liit
ja muutuvad lepingud? Loe edasi.

mõjutanud Eesti kodanikke? Loe edasi
AEFi blogist, sama artikkel ilmus ka
laupäeval EPL Online’is.

Las kallab.....
Sooline võrdõiguslikkus ja eestkoste
Nädala lõpus 2.-3. detsembril toimub
hotellis Euroopa Eesti Naisuurimus- ja
Teabekeskuse korraldatud konverents
soolise
võrdõiguslikkuse
eestkoste
teemadel. Konverentsi raames toimuvad
ka kaks töötuba – „Säästev Eesti 21 eesmärkide
analüüs
soolise
võrdõiguslikkuse aspektist (heaolu kasv)“
ja „Naised ettevõtete nõukogudes. Norra
kogemus ja EL resolutsioon“. Konverentsi
lisainfo www.enut.ee
Kaasava juhtimise koolitus
Ega seda 2011. aastat enam pikalt pole,
vaatame tulevikku: 1.-3. veebruar 2012
toimub Männiku Metsatalus Viljandimaal
intensiivne
kolmepäevane
kaasava
juhtimise koolitus. Koolituse jooksul
käsitletakse erinevaid kaasamise ja
juhtimisega
seotud
päevakajalisi
teemasid
ning
eriline
rõhk
on
kaasamistehnikate harjutamisel. Täpsema
ülevaate koolitusest leiate siit. Varajaste
virgujate soodushinnaga registreerimisi
oodatakse 20. detsembrini.
Kogu tõde riigieksamist
EMSLis loeti kokkuvõtet tänavustest
ühiskonnaõpetuse
riigieksamitöödest.
Lühikest kokkuvõtet omapärasematest
mõtetest loe siit, kui julged abiturientide
mõttemaailma sügavale siseneda, siis
vajuta siia.

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)
viimane tähtaeg kukub 30. jaanuaril 2012,
täpsustatud tingimused selguvad lähema
nädala jooksul. 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. Ajakirjanik Tiit Lääne on kokku
pannud raamatu „Heade mõtete Eesti“
siinsetest pööraste mõtete elluviijatest.
Nendest teemegi juttu.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
värskeid postitusi igal nädalal!

Lubame

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.

