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AEFi uudiseid
2012 – järjekordne tegus aasta
Tänavu 23ndat sünnipäeva tähistav AEF
jätkas ka eelmisel aastal oma peamist
eesmärki aidata kaasa avatud ühiskonna
arengule Eestis ja mujal. Selleks algatati ja
toetati projekte ligi 1 miljoni euro eest.
Olulisemad
fondi
enda
eestvedamisel
sündinud ettevõtmised olid populismi
lahanud Avatud Ühiskonna Foorum ning
üle-eestiline demokraatiapäev ja -nädal,
mil Eesti koolides viidi läbi põnevaid väitlusi
ning kutsuti inimesi saatma oma sõnumit
riigitüüri hoidjatele.
Juhuvalim ehk kõigil on oma arvamus
Rahvakogu teade asuda laekunud ideid
arutama juhuvalimi abil väljavalitutega,
meelitas muidugi ligi hulga skeptikuid,
ehk neist teravmeelseim oli armastatud
Andrus Kivirähk. Samas on nii arutelusid
peetud varemgi, esimest korda AEFi
juhtimisel juba aastal 2007, kui arutleti
Euroopa tuleviku üle. Kaks aastat hiljem
ettevõtmine kordus. AEFi juhataja Mall
Hellam meenutab, et ehkki eksperiment
oli veel tundmatu, polnud muretsemiseks
põhjust: demokraatlikus arutelus võidab
alati terve mõistus. Või nagu kirjutas
pärast esimest arutelupäeva Euroopa
blogi toimetaja Epp Petrone: „Igaüks
meist on täpselt nii tark nagu on ja
igaühel peaks olema võrdne õigus asjade
arengusse sõna sekka öelda.“
Euroopa Tulevikulabor ootab Sind
Kui tahad Euroopa Liitu paremini tundma
õppida, tipp-poliitikute ja analüütikutega
väidelda ning tuleviku-Euroopa poliitikaid
mõjutada, siis on see kutse Sulle – AEF
kutsub 20–30-aastaseid noori projekti
FutureLab Europe. Rohkem teavet ja
täpsed tingimused leiab fondi kodulehelt
ning blogist, kus oma eelmise aasta
kogemustest räägivad Ivan Lavrentjev,
Taavi Mikker ja Jevgeni Krištafovitš.

Siit nurgast ja sealt nurgast

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Unustatud rahvas: Kuveidi bidoonid
Viiekümne aasta eest, mil Kuveidist sai
iseseisev riik, jäeti ligikaudu kolmandik
elanikest kodanikuõigustest ilma. Need
on bidoonid (tõlkes ’kodakondsusetud’), kes
jagavad sarnast saatust Euroopa romade,
Birma rohingyade või Keenia nuubialastega,
kellele riigid endiselt lihtsalt läbi sõrmede
vaatavad. OSFi tellimusel on valminud
dokumentaalprojekt, et juhtida avalikkuse
tähelepanu nende olukorrale. Intervjuud
unustatud rahvaid jäädvustanud fotograafi
Greg Constantine’iga loe SIIT.

Euroopa ja maailm
Kui su külmik teab, et piim on otsas...
Rahvusvahelise andmekaitsepäeva valguses
(seda peeti 28. jaanuaril) tasub endalt
küsida, kumb on sulle digiajastul olulisem –
mugavus ja kiirus või kaitstud isikuandmed.
Inteli tippjuht David Hoffman leiab lõbusate
näidete varal, et muidugi mõlemad ning
just seepärast nõuab mees koos teiste
tippettevõtjatega Euroopa Komisjonilt uusi
andmekaitse reegleid, sest praegused on
lootusetult iganenud.
Ja Venemaa pöördub itta... Või läände?
Poliitikavaatlejate hinnangul peab Venemaa
langetama lähiajal elulise otsuse – kas
tema olulisimad liitlased tulevikus on läänes
või üha võimsamaks muutuvas idas. Avatud
Demokraatia portaalis avaldatud erinevaid
uuringuid põimivas artiklis leitakse, et
vahepealne tõde pole lihtsalt võimalik.
Euroopa pakub õigustohtrite abi
Aasta algul avas Euroopa Kodanikualgatuse
Teenistus õiguskliiniku, mis nõustab kõiki
Euroopa kodanikke, eriti aga tudengeid ja
tööotsijaid, selgitades lahti elamislubade ja
sotsiaalkindlustusega seonduva. Tohtrid
ootavad Sinu kõnesid ja e-kirju, Eesti
kodanikele on abiks ka AEF.

Poliitiline korruptsioon – värise!
Hiljutine korruptsioonivastase võimekuse
uuring, detsembris avalikustatud eelmise
aasta korruptsioonitajumise indeks ning
ühiskonnas toimuvad protsessid lubavad
järeldada, et üks keskseid nähtusi, mis
takistab korruptsioonitaseme vähendamist
Eestis, on poliitiline korruptsioon. Ühing
Korruptsioonivaba Eesti koostas selgitava
poliitikapaberi, milles selgitab poliitilise
korruptsiooni olemust, tutvustab selle
avaldumisviise, ja on lisanud soovitused,
kuidas Eesti poliitilise korruptsiooni riske
maandada.
Kes saab Ettevõtlikuks Naiseks 2012?
MTÜ ETNA Eestimaal ootab 31. jaanuarini
kandidaate konkursile „Ettevõtlik Naine
2012”. Kandidaadiks sobivad kõik julged ja
tegusad naised, keda tasub tuua teistele
eeskujuks ja kes töötavad maapiirkondade
elukvaliteedi tõstmise nimel. Võitja selgub
konverentsil „ETNA Eestimaal – kas tõesti
juba 10 aastat?“ 8. veebruaril Paides.

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
***
Eeter:
AEFi minutid on Kuku raadios kolmapäeva
hommikuti pärast kella 10 uudiseid.
Järelkuulata saab AEFi kodulehelt. Sel
nädalal räägib EMSLi juht Urmo Kübar,
mis asi on juhuvalim, mille Rahvakogu
pärast mõneaastast pausi taas ellu äratab.
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.

