TIMOTHY GARTON ASH – Briti ajaloolane ja politoloog, Oxfordi Ülikooli Euroopa õpingute
professor
Timothy Garton Ash on Euroopa õpingute professor Oxfordi Ülikoolis, Isaiah Berlini õppetooli
professor Oxfordi Ülikooli St. Antony kolledžis ja Hooveri Instituudi juhtiv teadlane Stanfordi
Ülikoolis. Pärast lähiajaloo õpingute lõpetamist Oxfordis viis Saksamaal Hitleri-vastaseid liikumisi
käsitlev teadustöö professor Garton Ashi müüriga eraldatud Berliini, kus ta elas mitmeid aastaid nii
ida kui lääne pool. Oma reisidel raudse eesriide taha 1980. aastatel kirjutas Garton Ash põhjalikke
ülevaateid ning analüüse Kesk-Euroopa vabanemisest kommunismist. Tema esseed ilmuvad
regulaarselt sellistes väljaannetes nagu New York Times, Wall Street Journal ning Guardian. Samuti
on Garton Ash kaheksa poliitikateemalise raamatu autor, mis kaardistavad Euroopa arenguid
viimase veerandsajandi jooksul. Tema viimane raamat, Faktid on laostavad - poliitilised kirjutised
nimetust kümnendist (Facts are Subversive- Political Writing from a Decade without a Name) ilmub 1.
juulil.
2005. aastal valisid ajakirjad Prospect ja Foreign Policy Garton Ashi maailma saja mõjukama avaliku
intellektuaali hulka ning ajakiri Time nimetas teda üheks sajast mõjukamast inimesest maailmas.
IIVI ANNA MASSO – Eesti-Soome politoloog ja ajakirjanik
Iivi Anna Massol on riigiteaduste doktorikraad Helsingi Ülikoolist. Kuni eelmise aastani töötas
Masso teaduri ja lektorina Helgingi Ülikoolis, kus ta uuris kaasaegseid poliitikateooriaid,
spetsialiseerudes poliitilisele liberalismile ning demokraatia- ja totalitarismiuurimusele ning õpetas
poliitilist filosoofiat, demokraatia teooriaid ja inimõigusi. Täiendõppija ning külalisteadlasena on
Masso tegutsenud Kesk-Euroopa Ülikoolis Budapestis ja New School University’s New Yorgis.
Hetkel tegutseb Masso vabakutselise ajakirjanikuna ja iseseisva poliitikaanalüütikuna Helsingis ja
Tallinnas.
AHTO LOBJAKAS – ajakirjanik ja analüütik
Ahto Lobjakas on Raadio Vaba Euroopa Brüsseli korrespondent ja Postimehe kolumnist. Ta lõpetas
Lundi Ülikooli ning kirjutas paar aastat Oxfordi Ülikoolis lõpetamata jäänud doktoritööd poliitilises
filosoofias. Ahto Lobjakase sulest on ilmunud arvukalt paeluvaid analüüse EList ja NATOst, aga ka
filosoofilistel ja ühiskonnakriitilistel teemadel. 2008. aastal pälvis Lobjakas Avatud Eesti Fondi
Koosmeele preemia, mis väärtustab kultuuridevahelise dialoogi arendamist Eestis ning Eesti
lõimimist teiste riikidega Euroopa Liidus ja kogu maailmas.

VITA ANDA TERAUDA – Läti Avaliku Poliitika Keskuse PROVIDUS juhataja
Vita Anda Teraudal on pikaajaline kogemus avaliku halduse ja kodanikuühiskonna valdkonnas, ta
on lõpetanud Johns Hopkinsi Ülikooli rahvusvaheliste suhete ja Nõukogude Liidu uuringute alal.
Kunagisest Raadio Vaba Euroopa ajakirjanikust sai 1990. aastate keskel Läti haldusreformi
minister, kus tema vastutada oli info kättesaadavust ja huvide konflikti puudutava seadusandluse
väljatöötamine ning Läti avaliku halduse süsteemi arendamine. Terauda juhtis ka ligi kümme aastat
Läti suurimat eraalgatuslikku sihtasutust - Läti Sorosi fondi, mille peamisteks tegevusvaldkondadeks olid tollal vabaühenduste arengut, haridusreformi ning vangla- ja politseireformi
toetavate programmide väljatöötamine ning elluviimine. 2003. aastal oli Terauda üks Läti juhtiva
mõttekoja, Avaliku Poliitika Keskuse PROVIDUS loojatest ning jätkab praeguseni keskuse juhina.

