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AEFi uudiseid
Kus on sotsiaalse sidususe minister?
Avatud valitsemist väärtustavate vahvate
vabaühenduste võrgustik pöördus hiljuti
peaministri poole kirjaga, et saada
selgust, kes valitsuses vastutab avatud
valitsemise partnerluse (AVP) eesmärkide
ja tegevuskava elluviimise eest. Eesti
liitus algatusega tänavu aprillis, kuid
protsesside juhtijat pole senini leitud.
Peaministri vastust ootavad nüüd e-Riigi
Akadeemia, Arengukoostöö Ümarlaud,
ITL, Eesti Interneti Kogukond, EMSL, AEF,
Inimõiguste Instituut, KÜSK, Praxis, Open
Data Estonia, Teenusmajanduse Koda,
Uue Maailma Selts ja Korruptsioonivaba
Eesti.
Raamat välismajanduse mõjust Eestile
Neljapäeval, 6. detsembril kell 15 esitleb
Ida-Euroopa uuringute Keskus koostöös
Akadeemilise Balti ja Vene Uuringute
Keskusega Radissoni hotellis raamatut
„The Economic Presence of Russia and
Belarus in the Baltic States: Risks and
Opportunities“. Raamatul on kahetine
eesmärk. Ühest küljest antakse ülevaade
Eesti, Läti ja Leedu majanduslikest
sidemetest Venemaa ja Valgevenega.
Teisest küljest aga vaadeldaks nende
majanduslike
kokkupuudete
mõju
poliitikale. Tule kuulama!
VÜFi esimene voor tõi 90 projekti
AEFi kureeritav Vabaühenduste Fond
sulges eelmisel nädalal oma esimese
taotlusvooru. Kokku esitati 90 projekti,
millega taotletakse Eesti ühiskonnas
oluliste ja vajalike algatuste läbiviimiseks
toetusteks 4 231 987 eurot. Otsused
tehakse veebruari teises pooles.
VÜFi väikeprojektide tähtaeg kukub!
Vabaühenduste Fondi konkurss lõppeb –
10.
detsembril
on
viimane
päev
vabaühenduste tegutsemisvõimekuse
tõstmiseks mõeldud väikeprojektide
taotluste esitamiseks. Loe programmi
koordinaatori näpunäiteid AEFi blogis.

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Horvaatia konarlik tee tänapäeva
Järgmisel suvel saab Euroopa Liit endale
uue liikme – Horvaatia. Sel puhul tasub
endale selgeks teha selle riigi pikk ja
konarlik tee iseseisvuseni. OSFi kodulehel
avaldatud ülipõnevas ja analüüsivas artiklis
näidatakse ilmekalt, et see Aadria mere
äärne riik pole kaugeltki valmis ning et
üheksakümnendatel
Balkanit
laastanud
sõda kummitab seda rahvast tänini.
Avaliku poliitika kool tuleb koju kätte
OSFi partner, Budapestis tegutsev KeskEuroopa Ülikool on otsustanud järgmisel
sügisel avada avaliku poliitika kooli, et
sillutada teed uue ajastu arvamusliidritele,
eestkostjaile,
vabaühenduste
juhtidele,
aktivistidele ja ettevõtjatele. Kutsume
sind kooliga tutvuma! 11. detsembri
õhtul kell 23 ootab kooli dekaan Wolfgang
Reinicke huvilisi live-videovestlusele. RSVP
tee aadressil sppadmissions@ceu.hu. Muide,
järgmisel sügisel alustav magistriõpe ei
eelda politoloogilisi eelteadmisi, vaid pigem
tahet oma seniseid teadmisi tulevikus
avalikus poliitikas rakendada. Kõigi avaldusi
oodatakse 24. jaanuarini 2013.

Euroopa ja maailm
Viha õhutamise õigus pole inimõigus
Küsimus, kuidas juurida välja vihakõne
sõnavabadust haavamata, on huulil kogu
Euroopas: võrgustunud ilm annab kõigile
võimaluse sõna lendu lasta, ent sageli pole
veebi pillutu just arukas, võib osutuda
diskrimineerivaks ja õhutada vägivallale.
Eestis on valminud nn vihakõne-eelnõu,
kuid enne seaduse jõustumist vajab teema
põhjalikku selgeks rääkimist. Näiteks nii
nagu
seda
tehti
Euroopa
Nõukogu
eestvedamisel Budapestis, kus kohtusid
inimõiguslased, vabaühendused, teadlased
ja poliitikud. Soovitame lugeda ka artikleid,
mis teemat avavad – justiitsminister Kristen

Koolitus: vabaühenduste rahastus
Novembri lõpus algasid üle Eesti tasuta
koolitused selleks, et aidata luua soodne
pinnas avaliku raha läbipaistvaks ja
tulemuslikuks eraldamiseks vabakonnale.
Lisaks omavalitsuste esindajatele on
oodatud ka vabaühenduste esindajad, kes
puutuvad kokku riigi eelarvest rahastatud
projektidega. Koolitaja on Praxis, kes on
koostanud ka rahastuse juhendmaterjali.

Inimõigused luubi all
Uued väljakutsed inimõigustes
Esmaspäeval, 10. detsembril toimub
Tallinnas inimõiguste konverents, mis
on pühendatud Inimõiguste Instituudi
20ndale sünnipäevale. Sel korral räägime
lähemalt inimõiguste uutest suundadest,
sest internet ja arusaam julgeolekust on
tunduvalt muutnud vastuseid inimõiguste
põhiküsimustele 20. sajandil. Lisa loe
instituudi kodulehelt.
Inimõigused ja popkultuur R2-s
Raadio 2s on sel nädalal inimõiguste
teemanädal.
Hommikuprogrammis
ja
saates „Siin Me Oleme“ käivad teiste seas
külas Mart Nutt, Tõnis Kahu ja Silver
Meikar. Raadio teemanädal juhatab sisse
sel pühapäeval, 9. detsembril Tallinna
Linnateatris toimuva samateemalise
ümarlaua 200 noorele. Oma sõna ütlevad
seal sekka Tõnis Kahu, lavastaja Elmo
Nüganen,
kirjanik
Kadri
Kõusaar,
õiguskantsleri asetäitja Hent Kalmo ja
usuasjade ekspert Ringo Ringvee. Loe lisa
ka Inimõiguste instituudi kodulehelt.
Kuidas on lood pagulaste õigustega?
Eesti Pagulasabi ja Eesti Inimõiguste
Keskus kutsuvad tähistama ülemaailmset
inimõiguste päeva heategevusüritusega
„Ma toetan pagulasi“ 10. detsembril
kell 19 Telliskivi loomelinnaku saalis
(Telliskivi 60a). Saab teada, miks peaksid
inimesed seisma inimõiguste kaitse eest
ja millist elu elavad pagulased Eestis.

Michal Postimehes ja inimõiguste keskuse
juht Kari Käsper Delfis.
Põlisrahvaste ühenduse töö peatatud
Vene võimud leidsid võimaluse peatada
Põhjala,
Siberi
ja
Kaug-Ida
põliste
väikerahvaste assotsiatsiooni (RAIPON) töö,
süüdistades neid seaduserikkumises. Üle 20
aasta inimõigusi ja põlisrahvaste õigusi
kaitsnud
ühenduse
tegevus
pole
justiitsministeeriumi hinnangul seaduslik,
sest üleriigilisel organisatsioonil peavad
olema osakonnad 42 regioonis, RAIPONil
neid polevat. Ühenduse sõnul ei vasta see
süüdistus tõele ning kavatseb ministeeriumi
otsuse ülemkohtusse kaevata.
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
Registreerimine 8.–9. detsembrini Tartus
toimuva Noortefondi projektikoolitusele on
lõppenud! Noortefondi enda kohta loe
lisaks Facebookist või AEFi kodulehelt.
***
Eeter:
AEFi minutid on Kuku raadios kolmapäeva
hommikuti pärast kella 10 uudiseid.
Järelkuulata saab AEFi kodulehelt. Eestit
külastas äsja grupp Ukraina ajakirjanikke.
Mida ajakirjandusvabadust nautivalt
Eestilt õpiti, räägib Jan Jõgis-Laats.
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.

