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MIS OHUSTAB AVATUD ÜHISKONDA TÄNAPÄEVAL?
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„Avatud ühiskond püsib ainult siis, kui ollakse valmis selle eest võitlema.
Vastasel korral ta ei püsi. Sest avatud ühiskonnal on alati vaenlasi.
Ja mida kindlamini ta on juurdunud, seda vähem inimesed tajuvad ohtu, pidevat ohtu.
Ükski ühiskond ei suuda tegelikult end võimu vastu igavesti kehtestada.
Kui tegu on avatud ühiskonnaga, siis ta peab olema vaenlase vastu valmis.“
(Karl Popper, 1994)

Kui Popper 1945. aastal avaldas epohhi loova teose „The Open Society and Its Enemies”, ei osanud
me veel ehk päriselt aimata, milline oht avatud ühiskonnale ja liberaalsele demokraatiale võiks tulla
just avatud ühiskonna enda seest.

20 aastat on möödunud kommunismi lagunemisest Kesk- ja Ida-Euroopas ning kuigi selle aja
jooksul on meie elujärg märgatavalt paranenud, peame tõdema, et liberaalne ühiskonnamudel pole
päris ilma mõradeta. Ehk on saabunud aeg, mil on põhjust vaadata ka avatud ühiskonna enda sisse
ja küsida, kuidas see juhtus, et lisaks välistele riskidele peame täna üha enam arvestama ka avatud
ühiskonna sisemiste vastuolude ja ohtudega?

Uuringud näitavad, et just viimastel aastatel on Kesk- ja Ida-Euroopas kasvanud rahulolematus
demokraatiaga ning inimesed suhtuvad üha skeptilisemalt demokraatia pakutavatesse hüvedesse,
sh võimalusse muuta midagi oma valimissedeliga. Seega oleme jõudnud ajajärku, mil inimesed ei
usalda ei poliitikuid ega erakondi, kuna neid peetakse korrumpeerunuteks ja omakasupüüdlikeks.
Kõik see loob soodsa pinnase populismiks, nähtuste lihtsustamiseks ja kõva käe poliitikaks. Mida
tähendavad need arengud avatud ühiskonna väärtustele nii Eestis kui maailmas ja kas meil on üldse
põhjust pidada populismi tõusu ohuks avatud ühiskonnale? Kas globaalne majanduskriis toob meid
tagasi inimlike väärtuste juurde või kaugeneme neist veelgi?

Avatud ühiskonna, tänaste väärtuste ja väljakutsete teemal arutlevad Briti ajaloolane ja politoloog,
Oxfordi Ülikooli Euroopa õpingute professor Timothy Garton Ash, ajakirjanik ja analüütik Ahto
Lobjakas ja Eesti-Soome politoloog ja ajakirjanik Iivi Anna Masso ning diskussiooni modereerib
Läti Avaliku Poliitika Keskuse PROVIDUS juhataja Vita Anda Terauda.

Päevakava:

16:30 - 17:00 Registreerumine ja tervituskohv
17:00

Avasõnad
Mall Hellam, Avatud Eesti Fondi juhataja

17:15

„Avatud ühiskond Euroopas ja tema vaenlased: kommunismi lõpust kapitalismi
kriisini“
Timothy Garton Ash, Briti ajaloolane ja politoloog, Oxfordi Ülikooli Euroopa
õpingute professor

18:00 -19:00

Paneeldiskussioon „Mis ohustab avatud ühiskonda tänapäeval?”
Osalevad: Timothy Garton Ash, ajakirjanik ja analüütik Ahto Lobjakas ning
Eesti-Soome politoloog ja ajakirjanik Iivi Anna Masso. Diskussiooni juhib Läti
Avaliku Poliitika Keskuse PROVIDUS juhataja Vita Anda Terauda.

19:00- 21:00

Suupisted ja diskussioon

