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AEFi uudiseid
Aga kui poliitik hääletab teise eest...
Novembri lõpus külastas Tallinna Avatud
Eesti Fondi toel ja Läti NATO ühingu
korraldatud
seminari
raames
tosin
ajakirjanikku Ukrainast. Jan Jõgis-Laats
võtab AEFi blogis reisiliste siinsed muljed
muhedalt kokku, kirjutades muuhulgas:
„Jäime nõutuks küsimuse peale, kas meil
on parlamendis seadusega keelatud teise
inimese poolt hääletamine. Eeldasime, et
ega seda saakski ju teha, sest taoline
käitumine ei
jääks ju saladuseks.
Ukrainlased pelgalt naersid ja näitasid
videoklippi, kus rahvasaadikud jooksid
mööda saali ringi ja hääletasid ka
puuduvate kolleegide eest.“
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.
Ehkki koolitused kestavad veebruarini

Lühidalt ja löövalt
Tunnusta kodanikuühendusi!
EMSL ei jäta tänavugi tunnustamata
kodanikuühiskonna parimaid liikmeid.
Aasta tegijaks saab see, kes on
ühiskonnas midagi uut liikuma pannud,
loonud või muutnud. Ta ei pea mägesid
liigutama, tunnustamist väärib ka väike
heategu. Mägi oleks muidugi parem.
Kandidaate saavad kõik üles seada!
Korruptsioon Eestis ei vähene sugugi
Hiljuti
avaldatud
korruptsioonitajumise
indeksi järgi asub Eesti maailma riikide
arvestuses alles 32. kohal. Tuleb välja, et
ametivõimud pole korruptsiooniga suurt

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
„Kalamarjapoliitika“ Aserbaidžaanis
Ehkki Kaspia mere äärne Aserbaidžaan
hiilgab sarnaselt Valgevenega autoritaarse
valitsemisstiiliga ega pea inimõigusi suurt
millekski,
suhtub
Euroopa
Liit
oma
välispoliitikas riiki endiselt lugupidamisega.
Nüüd on ka põhjus teada, ütleb OSF,
avaldades kodulehel artikli, milles Euroopa
poliitikuid ja ametnikke süüdistatakse
põhimõtetest loobumises ainuüksi hõrgu ja
ülikalli kalamarja eest. Tõsi, eks ole põhjus
ka autoritaarse riigi hinnalises naftas. Ehk
oleks aeg kaksikmoraalist loobuda?
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! Täna, 11. detsembri
õhtul kell 23 ootab kooli dekaan Wolfgang
Reinicke huvilisi live-videovestlusele. RSVP
tee aadressil sppadmissions@ceu.hu. Kõigi
avaldusi oodatakse 24. jaanuarini 2013.

Euroopa ja maailm
Homse Euroopa Labor annab aru
Noorte Eurooplaste Nõukoda ehk FutureLab
üllitas äsja oma uudiskirja, millest saab
värske ülevaate Euroopa Poliitika Keskuse
ellukutsutud
programmi
selleaastastest
tegemistest. FutureLab koondab küll 20–
30-aastaseid Euroopa noori, ent lugemist
on siin teistelegi. FutureLabist lähemalt
saab teada SIIT.
Euroopa sai Nobeli rahupreemia
Esmaspäeval andis Nobeli rahupreemia
komitee Oslos Euroopa Liidule üle tänavuse
rahupreemia. Aastakümneid kestnud töö
eest Euroopa ühendajana preemia pälvinud
euroliit on lubanud sellega kaasneva ligi

võidelda viitsinud ning oma jälje on jätnud
ka see, et suvine debatt parlamendiliikme
käitumiskoodeksi
üle
on
nüüdseks
Riigikogu kõrgetesse võlvsaalidesse lihtsalt
kaotsi läinud. Oh, kes küll aitaks otsida...
Loe ka Korruptsioonivaba Eesti juhi Asso
Prii arvamust avatud valitsemise rollist
korruptsiooni ennetamisel.

miljon eurot annetada lastele, kes on
sõdades ja konfliktides kannatada saanud.
Vaata ka videoklippi sellest, mida auhind
Euroopa elanikele tähendab, ning ütle
europarlamendi Facebooki-lehel, mida sina
preemiast õigupoolest arvad. Loe ka
Euroopa
välissuhete
nõukogu
(ECFR)
haaravat artiklit euroliidu teest auhinnani.

Praxis koolitas Gruusia vabaühendusi
Läinud nädalal koolitas Praxis Tallinnas
Gruusia vabaühendusi, et edendada
sealsete ühenduste suutlikkust tegeleda
eestkostega ja poliitikas kaasa rääkida.
Laiem eesmärk on anda tõuge ka Gruusia
vabakonna alusstrateegia koostamiseks.

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.

Otsid kohta nõupidamisteks?
Hea meel on teatada, et kõigi nende
mured, kes soovivad Tallinna südames
büroopinda rentida või koosolekuruume
kasutada, on viimaks ometi lõppenud. AEFi
sõber OMA Keskus pakub seda kõike
lahkesti. Lisa loe keskuse kodulehelt.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
***
Eeter:
AEFi minutid on Kuku raadios kolmapäeva
hommikuti pärast kella 10 uudiseid.
Järelkuulata saab AEFi kodulehelt. Seekord
otsime Liia Hänniga valitsuskabinetist
ministrit, kes peaks tegelema avatud
valitsemise partnerlusega, ent ometi on
kadunud kui vits vette.
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.

