Uudiskiri 6/2012

AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Venemaa vabakond virgub
21. veebruaril - poolteist nädalat enne
Venemaa presidendivalimisi - toimub
Tallinnas arutelusari „Venemaa hääled“,
mille peaesinejaks on võrratu Ljudmilla
Aleksejeva.
Juttu
tuleb
Venemaa
vabakonna ärkamisest ja tulevikust. 22.
veebruaril on proua juba Tartus, kus
vestleb Mart Niklusega nõukogudeaegse
dissidentluse ajaloost, mille kohta info
siit. 23. veebruaril ulatab Vabariigi
President Aleksejevale pidulikult üle ka
Maarjamaa risti III klassi ordeni. Täpsem
info lähipäevil AEFi kodulehel!

Facebook ja parempoolne populism
Kaks mõttekoda – brittide Demos ning
Ungari Political Capital – uurisid Facebooki
põhjal Ungari parempolulistliku partei
Jobbik valijaskonda ja murdsid seni
kehtinud müüdi, nagu nende valijaskond
oleks pigem madalama sissetulekuga ja
vähem haritud. Toetajataks on põhiliselt
noored mehed ja veerand neist on
kõrgharitud. Edasi loe siit. Demose raport
on
vabaks
allalaadimiseks
kõigile
kättesaadav siin.

Meie reliikvia on infovabadus
Nädalavahetus tõi kokku Eesti kõige
suuremad
tänavaprotestid
alates
taasiseseisvumisest. Miks Eesti ACTAt
sellisel kujul ei vaja ning millise jõuga
raamlepingu allkirjastamine murendab
hoolega laotud kuvandit Eestist kui eriigist, kirjutab AEFi nõukogu esimees, IT
visionäär Linnar Viik. Tema mõtteid
laupäevasest Postimehest loe siit.
Praxise
blogis
ka
värsked
teesid
internetivabadusest, millega tutvu siin.
E-valitsemisest avatud valitsemiseni
AEFi
ajaveebis
kirjutab
Praxise
valitsemise
ja
kodanikuühiskonna
programmi ekspert Hille Hinsberg oma
möödunudnädalasest käigust Londonisse,
kus
omavahel
arutasid
Avatud
Valitsemise
Partnerlust
puudutavaid
küsimusi 18 Euroopa valitsuse ja nende
riikide vabaühenduste esindajad. Kellelt
oleks Eestil õppida ja kuidas ehitada eEesti
vundamendile
peale
tugevad
ülemised korrused, loe postitusest.
Ei saa mitte DASA olla...
Veebruari alguses saabus tagasiside
Riigikogu põhiseaduskomisjonilt DASAde
moodustamise teemal. EMSL koondas
teema oma kodulehele, kuskohast leiab
nii Riigikogu vastuse kui terve foorumi,

Õigus avalikule infole
Pikka aega oli Ladina-Ameerika riikide
avalik sektor sisuliselt läbipaistmatu, kuid
nüüdseks on iga inimese juurdepääs
avalikule teabele kuulutatud inimõiguseks.
Tänaseks on regiooni 19st riigist avaliku
teabe seaduse vastu võtnud 14, mis teeb
sellest areneva maailma vastava valdkonna
eeskujulikuma
piirkonna.
Millist
eestkostetööd
on
OSFi
toel
LadinaAmeerika riikides tehtud, loe siit.

Euroopa ja maailm
Euroopa Fondide Statuut tulekul
Euroopa Fondide Keskus (EFC) ning
Euroopa Rahastajate ja Fondide Võrgustik
(DAFNE) tervitab seadusemuudatust ning
Euroopa Fondide Statuuti, mis muudab
Euroopa Liidu liikmesmaades erinevate
piirideüleste algatuste toetamise senisest
lihtsamaks. EFC-l on kindel soov, et statuut
hakkaks kehtima enne 2014. aastat. Oma
arvamust on EMSKi (Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee) raames avaldanud ka AEFi
juhataja Mall Hellam, kes kuulub ühtlasi
statuudi eestkostegruppi.
Täpsemalt kõigest siit.
Stratfor Venemaa uuest esiletõusust
USA
julgeolekuagentuur
Stratfor
on
avaldanud värsked uuringud Venemaa uue
esiletõusu kohta ning selle eeldatavatest

milles kaasa rääkida. Paljud on seda juba
teinud, tehke ka teie! AEFi vastuste
koostamine on parajasti lõpusirgel. Aega
on selleks veel ainult reedeni.
Noorte kasvulava ootab osalejaid
Märtsini on jäänud ainult kaks nädalat,
seega kordame üle AEFi kaudu avanenud
uue
võimaluse
noortele:
FutureLab
Europe ehk Euroopa Noorte Nõukoda on
Avatud
Eesti
Fondi
ja
Euroopa
Kodanikuhariduse Liidu koostööprojekt,
kuhu
kutsume
kandideerima
noori
vanuses 20-30. Terve hulk tingimuste ja
põnevate
väljunditega,
mida
see
Euroopat hõlmav projekt sisaldab, saad
tutvuda AEFi kodulehel.

Ära maga, päev on juba pikem
Inimõigused teleekraanil
Veebruar on ETV ekraanil Välisilmas
kuulutatud inimõiguste kuuks. Nähtud on
juba
filmid
Kambodža
punastest
khmeeridest, eile linastus film Birma
vabadusvõitlejast Aung San Suu Kyi’st.
Kahel eeloleval esmaspäeval näidatakse
Zimbabwet president Mugabe valitsuse all
ning värsket ning Sundance’i filmifestivalil
auhinnatud kraami Venemaalt: Putin’s
Kiss. Suurepärane ajastus enne 4. märtsi.
Sõnumisaladus ja meediavabadus
Eilses Kuku raadio Pressiklubi saates
arutlesid Erkki Bahovski, AEFi nõukogu
liige Raul Rebane ja Silver Meikar
Inimõiguste instituudist sõnumisaladuse
ja meediavabaduse teemadel. Kuulake
ise.

mõjudest Baltikumis, Kaukaasias ning
Ukrainas,
Valgevenes
ja
Moldovas.
Üldistavat sissejuhatust loe aga siit.
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
Kriisiprogramm 2009-2012, RIP. Joon on
nüüd alla tõmmatud kõigile avaldustele ja
vastuvõtmine lõpetatud.
***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Stuudiokülaliseks seekord Priit
Värk,
kes
räägib
kodulaenuvõlglaste
nõustamisest.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Facebook
Kui sind ei ole SIIN, siis sind ei ole olemas.

Erinevus rikastab kutsub võitlusse
Talllinna Tehnikaülikooli õiguse instituut
viib kolmandat aastat läbi projekti, mille
eesmärk on suurendada Eesti ühiskonna
teadlikkust võrdsest kohtlemisest ning
võidelda sallimatuse vastu. 2012. aastal
keskendub projekt peamiselt võrdse
kohtlemise edendamisele ettevõtetes.
Seoses sellega saab tööd koolituste
koordinaator.
Loe, kes kannab fooliummütsikest
... siit.

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.

