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AEFi uudiseid
Uuring: populismi on vähevõitu
AEFi toel viis Tallinna Ülikooli riigiteaduste
instituut
läbi
uuringu
„Baltikumi
populism“, mis arutleb erakondade
populistlike strateegiate üle Eestis, Lätis
ja Leedus. Selgub, et viimaste valimiste
kontekstis polnud populism Eestis kuigi
levinud strateegia. On see hea? Äsjased
sündmused viitavad liiatigi, et olukorra
muutumine
pole
välistatud.
Tutvu
uuringuga ja loe leidudest uuringu ühe
läbiviija Mari-Liis Jakobsoni artiklist.
Poliitik, demokraatiapäeva mäletad?
Esmaspäeval riigikogulasi ja ministreid
kodanikupäeva puhul tervitades tuletas
AEF poliitikutele ühtlasi meelde, aeg-ajalt
tasuks neil ka lehele www.meiehääled.eu
kiigata ja läbi lugeda kõik need 200
lihtsat ettepanekut, mille Eesti inimesed
meie elu edendamiseks tegid. Lisaks
ettepanekutele arutles ligi 3000 noort sel
päeval poliitikute ja arvamusliidritega
valitsemise teemal rohkem kui poolesajas
koolis Eesti eri paigus. Videoülevaadet
demokraatiapäevast näete veebilehelt
www.oef.org.ee/demokraatia.
Päevakorras on avatud valitsemine
Sel nädalal käis taas koos vabaühenduste
avatud valitsemise partnerluse ümarlaud,
et arutada kuidas eelmisel sügisel alguse
saanud uus rahvusvaheline initsiatiiv
„Avatud valitsemise partnerlus“ (AVP) on
maailmas juuri ajanud. Teatavasti liitus
Eesti initsiatiiviga käeoleva aasta aprillis,
ent riigisisene koordinatsioon on endiselt
untsus: AVP-le pole tänini „omanikku“
leitud. Ümarlauda toetab AEF.
Avatud Eesti Fondis oli töövarjutus
Sügiseti ikka töövarjutab. Ja varjutas ka
AEFis.
Pirita
Majandusgümnaasiumis
matemaatikat õpetav Silvia Kuusk pani
oma põnevad tähelepanekud kirja meie
blogisse. Loe sina ka, mis Silviale
töövarjupäevast meelde jäi.

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
OSFi meediakaardile kanti uued riigid
OSFi meediaprogrammi lapsuke, üleilmset
digiajastut ja seeläbi meediaga toimuvat
analüüsiv projekt on saanud valmis uued
raportid. Sedapuhku on kaante vahele
jõudnud Tšiili ja Peruu meediailm. Enam
kui 60 riigi näitel (praeguseks on koos 33
riigi kirjeldused) püüab projekt aru
saada, kas ja mil määral suudab muutuv
meediailm mõjutada demokraatia ühte
alustala, ajakirjandusvabadust ja sellega
seotud kodanike õigust informatsioonile.
Avatud ühiskond sõnas ja pildis
Sõnas on avatud ühiskonda pealtnäha
lihtne kirjeldada – sellises ühiskonnas
kehtivad seadused, eksisteerib võimu
teostamist jälgiv ja vajadusel sekkuv
vabakond, austatakse inimõigusi, vähemusi
ja hinnatakse arvamuste paljusust. Aga
milline on avatud ühiskond pildis? Kui lihtne
on avatust jäädvustada? OSFi kodulehel
rullub lahti mõtlemapanev valik fotosid,
mis püüavad avatud ühiskonda läbi
fotosilma kirjeldada. Sirvi ka fotogaleriid
elust sõjajärgsetes riikides ja Kesk-Aasiast.

Euroopa ja maailm
Iisraeli ja Palestiina konflikti lahates
Euroopa välissuhete nõukogu (ECFR) aitab
nädal pärast Iisraeli ja Palestiina konflikti
järjekordset seiskumist toimunust paremini
aru saada. Väärt lugemine kõigile neile, kes
soovivad Lähis-Idas toimuvat mõista ja
mõtestada. Ühtlasi soovitame lugeda ka
rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse
vanemteaduri Erik Männiku samateemalist
lugu Postimehe arvamusportaalis.
Minsk semmib taas vaid Moskvaga
Leedus tegutsev Valgevene strateegiliste
uuringute instituut (BISS) esitles novembris
järjekorras juba kümnendat Valgevene
välispoliitika analüüsi, millest loeme, et
Minski sõprus Moskvaga on viimastel kuudel

VÜFi väikeprojektide tähtaeg kukub!
Vabaühenduste Fondi konkurss saab
peagi läbi – 10. detsembril lõppeb
vabaühenduste
tegutsemisvõimekust
tõstvate
väikeprojektide
vastuvõtt.
Ühtlasi mõelge, kas teie projektiidee ikka
sobib VÜFi konkursile. Loe ka programmi
koordinaatori näpunäiteid AEFi blogis.

Sirvime ajakirjandust
Mall Hellam: käsuga kaasamine
Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam
kirjutas esmaspäevases Postimehes, et
kui reeglina ollakse uute seaduste ja
reeglite vastu, siis tundub, et nii mõnigi
hea asi saab alguse just sunnist. Mall tegi
ettepaneku, et osalusdemokraatiat silmas
pidades peaks Riigikantselei kodulehel
rippuv kaasamise hea tava olema
avalikule sektorile kohustuslik.
Eesti demokraatia defitsiidi ajalugu
Sirbis avaldatud artiklis Eesti ühiskonnas
toimuvat analüüsides leiab ajaloolane Aro
Velmet, et muuta ei tule mitte ainult
parteide
rahastamist,
vaid
poliitilist
kultuuri tervikuna, nii et avalikku dialoogi
ei oleks võimalik peatada vaid viidetega
rahvuslikule julgeolekule, vasakparteide
lõunaeuroopastumisele, õukonnameedia
kallutatusele või paremparteide inimvihkajalikkusele. „Kodanikuühiskonna ja
avaliku võimu suhet tuleb muuta nii, et
ärakuulamisele järgnevad ka teod ja
kompromissid,“ kirjutab Velmet.

märkimisväärselt suurenenud. Oma teiste
naabrite, euroliidu ja Ukrainaga ei näi
isoleerunud riik enam üritavatki koostööd
teha. Rahvas seevastu arvab teisiti ja
avaldas üllatavalt suurt toetust ideele
kuuluda tulevikus euroliitu – seda tõestas
instituudi hiljutine teine uuring.
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
Noortefondi projektikoolitus toimub Tartus
8.-9. detsembril. Õpetame noori projekte
plaanima ja juhtima. Loe lisaks Facebookist
või AEFi kodulehelt.
***
Eeter:
AEFi minutid on Kuku raadios kolmapäeva
hommikuti pärast kella 10 uudiseid.
Järelkuulata saab AEFi kodulehelt. Sel
korral kiikame tagasi kodanikupäevale
ja räägime värskest populismiuuringust.
Stuudios on AEFi juhataja Mall Hellam.
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.

