Uudiskiri 7/2012

AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Vapper Ljudmilla Aleksejeva
Täna
toimub
Tallinnas
arutelusari
Venemaa Hääled, mille peaesinejaks on
Vene tuntumaid inimõiguslasi 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. NB!
Otseülekannet loengust ei toimu, kuid
salvestuse leiab juba järgmisest päevast
AEFi kodulehelt.

Õiglasest kohtupidamisest Tšehhis
Tšehhis on kirgi kütnud kohtuprotsess, kus
II
maailmasõjas
natsidega
sidemeid
omanud perekond nõudis oma varade
restitutsiooni.
Mida
ja
kellele
selles
kohtuprotsessis süüks pannakse, lugege
edasi siit.

Sotsiaalse õigluse päeval
Eile oli rahvusvaheline sotsiaalse õigluse
päev ning selle tähistamiseks otsustas
AEF kinkida kõigile Riigikogu 101-le
liikmele AEFi toetusel ilmunud Eesti
esimese soouuringute õpiku. Sõna võtsid
Mall Hellam, AEFi nõukogu liige Raul
Rebane ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni
esimees Margus Tsahkna.
Lisaks rahvaesindajatele pani fond õpikud
teele
ka
Eesti
kõigi
suuremate
meediaväljaannete toimetustele, pere- ja
naisteajakirjade ning portaalidele. Loe
täpsemalt siit ja vaata ERRi pikka
uudistelõiku, kus arutleti naiste vähese
osalemise üle poliitikas.
DASA-vastused koos
EMSL kogus oma leheküljele kokku
vastused Riigikogu põhiseaduskomisjonile
DASAde moodustamise kohta, lugeda
saate ka Avatud Eesti Fondi arvamusi.
Internetivabaduse teesid
AEFi nõukogu esimees, visionäär Linnar
Viik, memokraat Daniel Vaarik, skaiper
Sten Tamkivi ja Eesti suursaadik UNESCO
juures Marten Kokk soovisid algatada
sisukat ning tasakaalustatud debatti
internetikasutajate
põhiõiguste
teemal. Pärituult
annavad
sellele

USA, Euroopa ja moslemid
Tasahilju on USA juba mitu aastat püüdnud
suunata Euroopa multikultuursuse ja nn
positiivse
diskrimineerimisega
seotud
poliitikaid, et püüda muuta suhtumist islami
usku ning integreerida moslemeid paremini
Euroopa ellu. Eeskätt on USA olnud aktiivne
Prantsusmaal ning Suurbritannias. Lugege
siit
lühidalt
erinevate
konkreetsete
juhtumite ning nende mõjude kohta.
Samm demokraatia suunas Aafrikas
15. veebruaril võtsid 15 Aafrika Liidu
liikmesriiki vastu Demokraatia, valimiste ja
valitsemise harta, mis on siduv kõigile
Aafrika Liidu riikidele. Leping määrab
kindlaks, kuidas hartaga liitunud riikide
valitsusi
saab
hoida
kodanike
ees
vastutavana demokraatia ja hea valitsemise
osas. Blogipostitust loe siit.

Euroopa ja maailm
Analüüse Euroopa tulevikust
ECFRi sari „Reinvention of Europe“ avaldab
arvamusi ja visioone sellest, milliseks
kujuneb
Euroopa
tulevik.
Erinevatest
riikidest pärit autorite postitustega saate
tutvuda siin.
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

internetivabaduse teesid, millega saba
igaüks tutvuda ja sõna sekka öelda siin.

Noortefond
Taotle jooksvalt!

Viimane võimalus, püüdke päeva!
Märtsini on jäänud loetud nädal, 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.

Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!

Elust Eestimaal
Eesti sünnipäeva lõuna
Uue Maailma Selts peab meie riigi
sünnipäeva
Uue
Maailma
platsil,
loodetavasti kohevas lumes, kuuma supi
ja teega. Ise keedame supi, ise peame
kõnesid. Millal täpselt ja kuhu tulla, vii
end kurssi siin.
Kogukondlike koolide tulek?
Laste pingeritta seadmine pingelistel
koolikatsetel hakkab oma aega ära
elama, sest inimeste mõtteviis ja hoiakud
on muutumas, väidab emeriitprofessor ja
haridusteadlane Viive-Riina Ruus ja
ennustab hoopis kogukondlikul põhimõtetel tekkivate koolide tulevikku.
Lühikest telelõiku vaata siit.

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. Juttu tuleb seekord EMSLi
juhataja
Urmo
Kübaraga,
kellega
soojendame üles ja ajame kuumaks
DASAde teema.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Facebook
Kui sind ei ole SIIN, siis sind ei ole olemas.

Poliitilisest viisakusest
Kuula möödunudneljapäevast Reporteritundi, kus Lauri Hussar, Ahto Lobjakas,
Ignar Fjuk ning Daniel Vaarik arutlevad
poliitilise viisakuse teemadel. Seda sobib
täiendama hästi Tarmo Jüristo lugu
Memokraadi-blogist.

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.

