30 aastat vaba ajakirjandust Eestis
16.10.2019
Kino Kosmos
Uuriva, sõltumatu ja vaba ajakirjanduse taassünnist Eestis möödub tänavu 30 aastat. Ei taha
mõeldagi, milline oleks Eesti ilma vaba ajakirjanduseta. Aga ometi me mõtleme!
Eesti Ekspress ja Äripäev korraldavad 30. sünnipäeva konverentsi “30 aastat vaba ajakirjandust
Eestis”. Me räägime sellest, kuidas vaba ja sõltumatu eraajakirjandus iga päev meie elu kujundab ja
ühiskonda teenib, milline on Eesti ajakirjanduse tervis täna ja tulevikus. Millised on Eesti ajakirjanduse
suurimad saladused ja võimsamad triumfid? Mis toimub Eesti ja Euroopa tippajakirjanduse köögipoolel? Lavale astuvad Eesti Vabariigi
president Kersti Kaljulaid, mõjukad ja tuntud meediategelased ja ajakirjanikud Drew Sullivan, Inga Springe, Hans H. Luik, Igor Rõtov, Mart
Kadastik, Meelis Kubits, Mihkel Kärmas, Erika Moora ja Meelis Mandel jt.

PROGRAMM
16.10.2019
10:00 - 10:30

Registreerimine

10:30 - 10:45

Avakõne
Kersti Kaljulaid Eesti Vabariigi president

10:45 - 11:30

Hullud ajad - kuidas rahvuslaste ja populistlike liidrite tõus on
seotud rahvusvaheliste rahavoogudega
Drew Sullivan Organized Crime and Corruption reporting Project asutaja ja toimetaja
Miks on poliitikas asjad nii hullud, nagu nad on ja miks kerkivad esile ja võidavad veidrad poliitilised tegelased.
Korruptsiooni teel teenitud suured rahasummad, panganduseeskirjade lõdvendamine sellistes kohtades nagu
Eesti, Läti ja Küpros ning kuritegevust teenindava sektori kasv on pannud maailma majanduses liikuma
ebademokraatliku raha. Nii õõnestatakse demokraatiat.
Ettekanne on inglise keeles ilma tõlketa.

11:30 - 12:15

Arutlusring. Vaba ajakirjanduse taassünd 30 aastat tagasi
Mihkel Kärmas Teleajakirjanik ja eksekspreslane

Hans H. Luik Eesti Ekspressi asutaja

Igor Rõtov Äripäeva peadirektor

Mart Kadastik Postimehe taaskäivitaja
12:15 - 13:10

Lõuna

13:10 - 13:30

Eesti ajakirjandus ja Eesti jalgpall: kumb on kaotanud rohkem?
Ettekanne Eesti ajakirjanduse lähiajaloost

13:30 - 14:00

Eesti ajakirjandus, mitte lihtsalt neljas võim
Meelis Kubits Suhtekorraldaja ja kultuuridiplomaatia edendaja
Eesti Raudtee erastamine on lustlik lugu rahvusvahelise kaliibriga sulide õngitsemistegevusest Euroopa Liitu
ihkavas Eesti riigis. Krimiloo tunnustega erastamistehingul oli Hollywoodi filmi väärt õnnelik lõpp. See on hea
näide tugevast uurivast ajakirjandusest ja koostööst asjast huvitatud PR-inimestega vs pisut naeruväärsed
riiklikud institutsioonid, kelle tegevusetuse osas kordub ikka ja jälle küsimus: kas oleme lollid või ahned?

14:00 - 14:30

Mis juhtub ühiskonnaga, kui ajakirjandus kaotab jõu?
Inga Springe Balti uuriva ajakirjanduse keskuse Re:Baltica kaasasutaja ja uuriv ajakirjanik
Rohkem kui kümme aastat võitlesid kaks juhtivat Läti ajalehte üksteisega parema meedia nimel. Kuid tulemus
oli vastupidine - inimesed kaotasid meedia vastu usalduse. Nüüd tegeleme tagajärgedega.
Ettekanne on inglise keeles ilma tõlketa.

14:30 - 15:00

Ajakirjanduse tulevik
Erik Moora Eesti Ekspressi peatoimetaja
Meelis Mandel Äripäeva peatoimetaja

15:00 - 16:00

Vastuvõtt

TOETAJAD

LISAINFO
Kas mäletad veel, kelleks Sina noorena saada tahtsid? Kelle karjäärilugu Sind inspireeris?
Mine ja ole nüüd ise tänastele õpilastele inspiratsiooniks ja jaga oma lugu: registreeri.tagasikooli.ee

"Ma armastan aidata"- toeta haridusse panustavaid vabaühendusi:

KORRALDUSLIK INFO

Osalemine on ainult isiklike kutsetega ja korraldajate ning toetajate kulul.
Mitteosalemisest ja tühistamisest andke palun teada aadressil silja.magi@aripaev.ee .
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

