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E-hääletus õõnestab Eesti
legitiimsust

29. aprillil Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud VI Omavalitsusfoorumil võeti vaatluse alla e-valimiste usaldusväärsus ja
põhjendatus. Kõneldi e-valimiste turvalisusest ning e-valimistega seotud õiguslikust regulatsioonist ja kohtupraktikast.
ETV saates Pealtnägija e-hääletussüsteemi ebausaldusväärsust demonstreerinud üliõpilane Paavo Pihelgas (paremal)
arvas omavalitsusfoorumil, et rahvusvahelises ulatuses tehakse teaduslikke uurimusi, kus on täiesti üheselt selge, et sellised hääletussüsteemid nagu on Eestis ei kannata kriitikat, kuid meil peetakse neid siiski aktsepteeritavaks.
Meil ei ole täna mitte mingeid võimalusi kindlaks teha, kas valija arvutit ei kontrolli e-valimiste ajal mõni viirus, kinnitas e-valimiste
ja IT-turvalisuse ekspert Barbara Simons (USA) Europarlamendis peetud ettekandes, mille video mängiti omavalitsusfoorumil ette.
LOE EDASI lk 3

Ärgem leppigem Eesti NSV-st pärit suhtumisega valimistesse!
Tallinna linnapea Edgar Savisaare ettekanne VI Omavalitsusfoorumil 29. aprillil
Janek Mäggi kirjutas Delfis
täitsa hea loo, et Eestit
demokraatia ei huvita, kui jutt
on välispoliitikast. Tegelikult,
Eesti välispoliitika demokraatlikust orientatsioonist on
viimasel ajal olnud rohkesti
juttu, eriti Hiina, Afganistani
või Lähis-Ida kontekstis. Aga
kuna välispoliitika on iga
riigikorra ja riigi puhul otsene
sisepoliitika jätk ja peegeldus,
siis veelgi olulisem on minu
meelest rääkida demokraatia
olukorrast Eestis eneses.
Muidu me juhiksime välispoliitika üle arutledes lihtsalt
tähelepanu omaenese probleemidelt kõrvale.
Demokraatia toimimise üheks

kõige olulisemaks eelduseks
on usaldus valimiste vastu.
Inimesed peavad uskuma, et
valimised on vabad. Et
kõikidele kehtivad kampaanias
samad reeglid. Et hääletamisel
ja häältelugemisel ei peteta.
Kui rahval seda usku pole, siis
pole ka tegelikult demokraatiat. Rahva suhtumine praegustesse Eesti valimistesse
meenutab aga üha rohkem stagnatsioonis nõukaaegseid valimisi. Et süsteem on läbipaistmatu ja võimaldab kuritarvitusi, on ilmne.
Paljudele aga tulemus sobis siis
ja sobib ka nüüd  sest süsteem
rahuldab nende vajadusi võimu

hoidmise järele. Samas ei soovita ka saavutatud suhtelise
heaoluga riskida. Nii nagu ka
nõukogude ajal ja praegu 
probleeme oli ja on, aga elada
võis ja võib. Kuidagimoodi
ikka saab  on paljude moto.
Ega siis ju uskunud kommunistid isegi, et nende toetusprotsent tegelikult oli 99,9. Nii
ka nüüd ei saa keegi aru, miks
opositsiooniline Keskerakond
on e-häälte puhul parlamendiparteidest
konkurentsitult
viimane, juhtiva valitsuspartei
esinumbrid saavad aga ligi
pooled hääled interneti teel.
Eestis on kombeks öelda
Valgevene kohta, et oluline
pole see, kuidas hääletatakse,

vaid see, mida kokku loetakse.
Mulle tundub üha enam, et
häältelugemise teema on Eestis
sama aktuaalne. Valimistulemuste kindlakstegemine on
meil taandatud usuküsimusele,
kas e-valimisi, kui justkui
edumeelset süsteemi, tunnustatakse või mitte. Süsteem tervikuna aga ei ole iseenesest
läbipaistev ega usaldusväärne.
Oma ID-kaardi ja X-tee süsteemiga on Eesti saavutanud
e-riikide maailmas tuntuse
ning olnud paljudele eeskujuks. Neil põhinevad paljud
avali-kud teenused, mille üle
meil kõigil on põhjust uhkust
tunda. Aga me peame nägema,

et mitte kõik meie edusammud
ei leia järgimist. Eesti e-valimiste süsteem pole innustanud
ühtegi riiki meie eeskuju
järgima. Me peame ausalt
analüüsima, miks?
Ometi on just e-valimistest
üritatud kujundada e-Eesti
riikliku identiteedi pärisosa.
N-ö identiteedi tuuma, mille
vaidlustamine endise kaitseministri, praeguse haridusministri Jaak Aaviksoo meelest tähendaks ilmselt samuti
kallaletungi meie julgeolekule,
ja seega tuleks selle usu hoidmiseks elimineerida kõik
kahtlused, vajadusel ka valetada, seda isegi riiklikul tase-

mel. Avalikult ja ametlikult.
On täiesti hämmastav, kuidas
Eesti, kes on pürginud Euroopa
Liidu ja NATO küberturvalisuse valdkonna teemaliidriks, on
seni ignoreerinud e-valimiste
puhul fundamentaalseid turvariske täielikult.
Eesti küberjulgeoleku strateegiates paraku e-valimiste turvalisust ei käsitleta.
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Juhtkiri

Kas
Iseseisvuspartei
on Eesti oma
Põlissoomlased?

Martin Helme asemele tuli
Aivar Koitla

PRIIT KUTSER
Tallinna Ülikooli politoloogia magistrant

Kuigi Soome parlamendivalimistel kogus enim hääli Koonderakond,
peetakse valimiste tegelikeks võitjateks Põlissoomlasi, kes saavutasid parlamendis 34 kohta juurde  varasema 5 koha asemel on neil
Eduskunnas nüüd juba 39 kohta. Mõni vaatleja on seda lausa poliitiliseks tsunamiks nimetanud.
Põlissoomlased tahavad esindada lihtrahvast, kuid ei kuuluta proletaarset revolutsiooni, vaid libertaarset vabadust. Nad on vastu Euroopa
Liidule ega häbene tagasi tahta Lõuna-Karjalat ja nõuavad, et immigrandid käituksid Soomes selle maa tavade kohaselt, kuid on ülisolvunud, kui neid sellepärast rassistideks peetakse (Heiki Suurkask,
EPL 28.10.2008). Põlissoomlaste ekvivalent siinpool Soome lahte
oleks arvatavasti Eesti Iseseisvuspartei.
Meie rahvuslased, kes ei soovi, et neid natsideks, rassistideks või
paremäärmuslasteks nimetataks, ei luba ka Põlissoomlasi eelpoolöeldud sõnadega kirjeldada. Kuigi tõde on kuskil keskel, võib sellisest hoiakust välja lugeda teatud ettevaatlikkust, alalhoidlikku
kaitserefleksi, sest meeles on Austria Vabadusparteiga seonduv ning
hilisemad Euroopa Liidu sanktsioonid Austria Vabariigi vastu. Kui
Eesti või Soome rahvuslased tunnistaksid oma natsilembust, oleks
ka nendega kaputt. Samas ei olevat Põlissoomlaste puhul tegemist
KESKMÕTE
mitte
parempoolsete,
vaid
vasakpoolsete
rahvuslastega,
misNukker  ei
tõttu äärmisel juhul saaksime
oodata eestlasi
nende puhul rääkida vasakäärmuslikest natsidest.
kodumaal, ei

taheta neid
välismaal.

Iseseisvuspartei vajaks head liidrit.
Põlissoomlaste karismaatiline juht
Timo Soini on tuntud oma kõlavate
väljaütlemiste poolest, näiteks: Karjala on osa Soomest; me ei ole
mitte röövretkel, vaid nõuame röövlilt saaki tagasi. Pannes selle
Eesti konteksti, võiks Eesti Iseseisvuspartei tulevane karismaatiline
liider öelda: Petserimaa ja Narva-tagune on osa Eestist; me ei ole
mitte röövretkel, vaid nõuame röövlilt saaki tagasi.
Kui mõelda, siis IRL ei ole ammu enam isamaaline erakond (alles on
jäänud Res Publica ehk konservatiivne pragmatism), sest sama nii
on üle võtnud juba sini-must-valgeks ümberformeerunud oravad.
Kuid oravadki ei saa kunagi pärisrahvuslasteks sest see läheks
vastuollu liberalismiga, mida nad hirmsasti üritavad viljelda. Seetõttu
oleks Iseseisvuspartei jaoks aeg justkui küps. Iseseisvusparteilased
ootaksid kindlasti oma rüppe kunagise Isamaaliidu radikaalsemaid
ehk siis tõelisi isamaalasi ja IRL-i hüljanud tegelasi.
Iseseisvuspartei karismaatiline liider peaks olema tänaste valitsuserakondade ja üldse kõikide vanade erakondade vastu. Kindlasti ka
igasuguse liberalismi ja eurojaatuse vastu ning euroskeptitsismi poolt.
Ta nõuaks Venemaalt tagasi Setumaad ning ühendaks selles
küsimuses jõud Põlissoomlastega, kes nõuavad Lõuna-Karjala tagastamist. Ühine keel leitaks ka Jaapani valitsusega, kel on venelastega
samasugune kana kitkuda seoses Lõuna-Kuriilidega. Kahju, et lätlased loobusid territoriaalsetest nõudmistest Venemaale, kuna siis
saanuks tulevane Iseseisvuspartei juht ka nendega koostööd teha.
Põlissoomlased teeksid Soomes seda, mida meie rahvuslased teeksid Eestis, ehk siis oleks nende loosung Võõrad maalt välja!. Soomes öeldakse: Maassa maan tavalla tai maasta pois! (Igal maal
selle maa kommete-tavade järgi või käi maalt välja!). Sellest ütlemisest võib peagi saada Soome riigi ja rahva rahvuslik moto, mille
mõjusid hakkavad tundma ka Soomes töötavad ja elavad eestlased.
Kurb on see eesti rahva elu. Valitsusparteid rõõmustavad ja eesotsas
sotsiaalminister Hanno Pevkuriga kiidavad takka: küll on ikka vahva
ja tore, kui eestlased võõrsil leiba teenivad! Tegelikkust kokku võttes
tuleb eestlaste kohta aga nukralt nentida: ei oodata neid kodumaal, ei
taheta neid välismaal.
Tõepoolest tundub, et rahvuslikud ja võõravastased jõud on Euroopas
pead tõstmas,  kui vaadelda valimistulemusi ja üldist meelsust lisaks
Soomele ka Hollandis, Austrias ja veitsis. Seda konteksti arvestades võikski küsida: kas järgmisest Riigikogust leiame Põliseestlased
ehk Eesti Iseseisvuspartei?
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Eesti Rahvusliku Liikumise (ERL) uueks juhiks valiti Aivar Koitla
(50). Senine liider Martin Helme ei soovinud esimeheks kandideerida. Juhatusse valiti endised juhid Martin Helme ja Henn
Põlluaas, samuti Sten-Hans Vihmar ja Ruuben Saal.
Koitla ütles, et rahvuslikud
väärtused ja rahvusriigi
kontseptsioon pole alates N.
Liidu lagunemisest olnud nii
tugeva surve all kui praegu.
Eesti poliitiline koorekiht
räägib kodanikupõhisest
riigist, mis tähendab selget
eemaldumist rahvusriigi
põhimõtetest. ERL on
suurim ja tuntuim rahvuslasi
ühendav organisatsioon, kes
võitleb selle eest, et multikulti ja sallivuspropaganda
käigus ei muutuks Eesti vaid
geograafiliseks mõisteks,
kus eesti keelel, kultuuril ja
Koitla
rahvusel polegi eesõigust
areneda.
Koitla peab eesmärgiks rahvusliku erakonna loomist järgmisteks
Riigikogu valimisteks, kuna elu on näidanud, et üksikkandidaatidel või kodanikeühendustel puudub võimalus end päevapoliitikas teostada. Ta peab vajalikuks vähendada killustumist
rahvuslike organisatsioonide vahel, jõudusid ühendada.
Põlissoomlased näitasid meilegi siin suuna kätte, leiab Koitla.
Aivar Koitla töötab Tallinna Teeninduskoolis majandusjuhatajana. Parlamendivalimistel osales ta üksikkandidaadina LääneVirumaal ja sai 287 häält. Ta on abielus ja kolme täiskasvanud
lapse isa.

Tarandid ja raha. Kes neid
suudaks lahuta?...

Õiguskantsler Indrek Teder nimetas erakondade rahastamise
järelevalve komisjoni liikmeks kultuurilehe Sirp peatoimetaja,
Roheliste nimekirjas Riigikogu valimistel osalenud Kaarel
Tarandi, kes on Tederi sõnul sotsiaalse närviga inimene ja kes ka
ise poliitikas olnud ja rahastamise teemadel sõna võtnud.
Vilja Kiisler kirjutas blogis mahvalda.blogspot.com, kuidas
Tarandeid tõmbab raha poole. Kõigepealt tahtis pikk Tarand riigi
rahakotti kontrollima hakata, aga see ei läinud millegipärast läbi.
Seevastu väike Tarand sai erakondade rahastamise kontrollimise
komisjoni liikmeks kui eriti sõltumatu sotsiaalse närviga
mõtleja, märkis blogija.
Tema sõnul Kaarel Tarandi sõltumatus on tõepoolest muljetavaldav. Kandideeris Roheliste nimekirjas, aga parteisse ei astunud,
Riigikokku ei saanud. Mis tähendab, et nüüd, kus Rohelised viimaseid veeringuid kokku loevad, ta neid enam ei tunne. Riigi rahastatava ajalehe peatoimetaja (aga riik, see ongi ju suurparteid, eks).
Presidendi nõunik ja kõnekirjutaja.
Teine tuntud blogija Wabariigi värk nimetas Kaarel Tarandi uut
ülesannet kavalaks käiguks järjest selgemalt reformierakondlikke tellimustöid täitva õiguskantsleri poolt. Korporatiivsete
huvide kaitsmiseks on jah vahel päris hea mõte korporatsiooni
vihaseimad kriitikud korporatsiooniga kuidagi siduda, isegi oma
palgale võtta. Kusjuures tundub, et seekord on Tarandite taltsutamise suurem sihtmärk hoopis vanem veli  Indrek Tarand. Kes
ju oli süsteemi suurem, tugevam ja mõjukam kriitik, kui seda on
Kaarel Tarand. Nüüd, kui Kaarel istub tähtsas, kuid siiski ainult
formaalses, asju sisuliselt mitte arutavas, komisjonis, on Indrekul
üsna raske sama teravalt kui varem sõna võtta, kirjutab blogija.
Wabariigi värgi sõnul olnuks õiguskantsleril, kui ta tõesti oleks
tahtnud asjas sisuliselt midagi ära teha, mingi korra majja lüüa, ju
võimalus leida mõni aus spetsialist oma institutsioonist, või oleks
tehtud siis ettepanek Allar Jõksile

Nõmme linnaosavanema kandidaadiks esitati Erki Korp
Keskerakonna Tallinna Nõukogu esitas Nõmme
linnaosavanema kandidaadiks Erki Korpi
(pildil), kes on viimased 10 aastat töötanud
Tallinna Laste Turvakeskuse juhatajana.
Mul on väga hea meel sellise pakkumise üle
ning olen andnud nõusoleku oma kandidatuuri
esitamiseks, ütles Erki Korp. Kindlasti on
tegemist äärmiselt suure väljakutsega, kuid tunnen end selleks täiesti valmis olevat.
Korpi sõnul on tema kauaaegne töö sotsiaalvaldkonnas olnud tulemuslik ning saavutused on
piisavad, et võiks ametialaselt edasi liikuda.
Loomulikult polnud otsustamine lihtne, olen
praeguse tööga väga kokku kasvanud ning pidin
pikalt vaagima uue ameti võimalikke plusse ja
miinuseid.

Keskerakonna Tallinna Nõukogu otsustas Erki
Korpi kandidatuuri kasuks just tema pikaajaliste kogemuste tõttu Tallinna linnasüsteemis.
Samuti on Korp näidanud end tugeva juhi ja
spetsialistina, kes saaks hakkama ka suuremate
väljakutsetega.
Olen tänulik usalduse eest, mis mulle on osutatud ning loodan, et linnavalitsus toetab minu
kandidatuuri, lõpetas Korp.
Alates 2005. aastast on Erki Korp Kristiine linnaosa halduskogu liige, 20052009 sotsiaalkomisjoni esimees ning alates 2009. aastast
linnaehituse ja -kujunduse komisjoni esimees.
Erki Korp on 2000. aastast sotsiaaltöö teadusmagister ning tänavu detsembris kaitseb doktoritööd sotsiaalteadustes.
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E-hääletus õõnestab Eesti legitiimsust
Algus esilehel

Kui valija asemel
hääletab viirus

Simonsi sõnul on internetihääletuse juures üheks suureks
lahendamata
probleemide
allikaks valija kompuuter,
täpsemalt, selles peituda võivad arvutiviirused. Minu
lemmik on Zeus  hämmastav viirus, mille esmane
eesmärk on varastada arvelt
sinu raha, kuid teda saab ka
hääli
varastama
panna.
Kokkuvõtteks võib öelda, et
hääle võltsimine valija arvutis
on suhteliselt lihtne  lihtsam
kui netipangast raha varastamine.
E-hääletamisele väga ohtlik on
ka ussviirus Conficker, mille
võib enne valimisi välja saata,
kusjuures inimene ei teakski,
et tema arvuti on nakatunud,
kuid valimiste ajal viirus
aktiveerub ning muudab valija
antud häält. Ainuüksi 2008.
aastal oli Confickeri ussviirusega nakatunud 915 miljonit arvutit. Kui arvuti on valimistulemusi võltsiva viirusega
või ussviirusega nakatunud, ei
hääleta mitte valija, vaid viirus, väitis Simons.
Valimistulemusi saab võltsida
ka serverit rünnates. Isegi FBI
direktor Robert Mueller on tun-

nistanud, et FBI arvutivõrku on
tungitud ning ründajad on andmeid rikkunud.
Simonsi sõnul on e-hääletuse
puhul ohuks ka nn insaideri
probleem. See tähendab, et evalimistega seotud IT-mehed
ja riigiametnikud võivad
samuti tulemusi mõjutada.
Simonsi sõnul ei võimalda
internetihääletus alati ka raha
säästa. Näiteks Ühendkuningriikides asuvas Swindonis läks
üks internetis antud valijahääl
üle 44 korra kallimaks kui
tavapärasel teel antud hääl,
lisas ta.
Simonsi väitel on internetihääletuse kontrollimine sisuliselt võimatu. Hääletamine
on salajane. Internetihääletuse
tulemusi aga ei saa üle lugeda,
sest ülelugemiseks on vaja
tegelikku häält, ent internetihääletuse puhul ei ole
paberkandjal hääletussedelit,
lausus Simons.

E-hääletust kontrollib
kapseldunud seltskond

ETV saates Pealtnägija ehääletussüsteemi ebausaldusväärsust demonstreerinud üliõpilane Paavo Pihelgas arvas
foorumil esinedes, et Eesti
peaks puuduste kõrvaldamiseni loobuma e-valimistest.
Pihelgase sõnul on e-valimiste

1.

2.

3.

1. RASKEKAHURVÄGI: Omavalitsusfoorumil tegid ettekanded (vasakult) Tallinna Ülikooli professor Rein
Ruutsoo ja linnapea Edgar Savisaar. Omavalitsustegelastena sisenevad foorumisaali Munitsipaalpolitsei juht
Monica Rand ja Tallinna linnavolikogu liige Helle Kalda.
2. TULEVAD FOORUMILE: e-valimiste ebademokraatlikkust tulid arutama (vasakult) värsked Tallinna abilinnapead Kalle Klandorf ja Arvo Sarapuu ning linnavalitsuse nõunik Jelena Kalbina.
3. EI OLE ÕIGE ASI: Nii arvas e-valimiste kohta Keila linnavolikogu esimees Ago Kokser. Fotod Indrek Veiserik
juures probleemiks hääle terviklikkus: kas hääl, mille valija oma kodus annab, jõuab
muutmata kujul valimiskomisjoni virtuaalsesse valimiskasti?
Hääletamise salajasus on
samuti tohutu probleem. Valija
identifitseerib ennast, seejärel
näidatakse talle tema nime ja
isikukoodi, ning see on ekraanil
lihtsa teksti kujul. See tähendab, et pahavara või mis
tahes muu arvutis töötav programm võib seda skaneerida 
tuvastada, kes hetkel hääletab.

Mis veelgi hullem, lahtise tekstina näidatakse ka seda,
kelle poolt see inimene hääletab. Eesti kohta andmed puuduvad, kuid USA-s tehtud
uuring näitas, et 66% tööandjatest jälgib, mida tööarvutites
tehakse.
Praegu on Eestis e-valimiste
süsteemi ümber väga kapseldunud seltskond. Rahvusvahelises ulatuses tehakse teaduslikke uurimusi, kus on
täiesti üheselt selge, et sellised
hääletussüsteemid nagu Eestis
ei kannata kriitikat, kuid meil

peetakse neid aktsepteeritavaks. Ma arvan, et see on viga.
Eestil tuleks avada end rahvusvahelisele koostööle ja seni evalimistest loobuda, ütles
Pihelgas.
Tallinna Ülikooli õppejõud
Rein Ruutsoo märkis oma
ettekandes, et e-hääletust kui
väga olulist teemat tulnuks
tegelikult arutada Riigikogus.
Ta kinnitab, et ebausaldusväärne e-hääletus tähendab riigi legitiimsuse õõnestamist.
VI Omavalitsusfoorumil vastu
võetud avalduses leiti, et e-hää-

letamine peaks toimuma ainult
nendes arvutites, mida kontrollib valimiskomisjon, ning ruumides, mis tagavad valimiste
salajasuse. Avalduses seati
kahtluse alla praeguse e-hääletuse korralduse kooskõla Eesti
Vabariigi põhiseadusega.
E-hääletamise probleemistikku käsitles ka vandeadvokaat Jüri Sirel. Foorumit
juhatasid Tallinna linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
(Keskerakond) ja Rakke vallavanem Andrus Blok (Rahvaliit).
Indrek Veiserik

Ärgem leppigem Eesti NSV-st pärit suhtumisega valimistesse!
Tallinna linnapea Edgar Savisaare ettekanne VI Omavalitsusfoorumil 29. aprillil

Algus esilehel
Kuigi riikliku julgeoleku
seisukohalt on just valimiste
läbipaistvus ja ausus legitiimse
võimu tekkimise peamiseks
eelduseks.
See seab paraku kahtluse alla
ka meie riigi ekspertiisi
muudes
küberturvalisuse
küsimustes. Kus on nüüd meie
E-Riigi Akadeemia, kes tegeleb e-valimiste eduloo propageerimisega maailmas? Kus
on IT-Kolled? Kus on
Infotehnoloogiafirmade Liit?
Milleks meile isegi pool
Euroopa Liidu IT-agentuuri
peakorterist, kui siinses
liikmesriigis jagatakse võimu
läbipaistmatult läbi arvutiserveri? Milleks meile NATO
poolt akrediteeritud Küberkaitse
Kompetentsikeskus
(CCDCOE), kui just siin,
NATO liikmesriigis on võimu
jagamine usaldatud valitsuspartei arvutimeestele? Milleks
on olemas Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse infoturbeintsidentide käsitlemise
osakond CERT, kui valimispettus ei ulatu nende radarile?
Kus on nüüd Eesti Politsei
küberüksus
(rahvakeeles
KÜPO), kui valimiste võltsimise võimalus on tehtud puust
ja punaseks? Ja milleks on siis
ellu kutsutud vabatahtlik
Küberkaitseliit, kui see ei astu
lahingusse ka siis, kui riigivõimu seaduslikku jagamist
varjutavad maandamata turvariskid?
Aga ka üks on lahinguväljal

sõdur, tõestas Tartu Ülikooli
tudeng Paavo Pihelgas. Ma ei
tea, kas Paavo kuulub Küberkaitseliitu (selle struktuuri
nimekiri pole avalik), kuid
tema ja temasugused peaksid
sinna kindlasti kuuluma.
Pihelgased peaksid moodustama kodanikualgatusel
põhineva küberturvalisuse
selgroo!
NATO juhtriigis USA-s on valimiste läbipaistvus ja usaldusväärsus rahvusliku julgeoleku küsimus nr 1. Just
rahvuslikule
julgeolekule

endiselt, et meie inimesed on
lihtsalt ausad, kes ei peta.
Soome, Saksa ja USA jaoks
sellest kinnitusest ei piisa. Kuni
uue turvalise internetiajastu
alguseni ei lepi ka meie Sibula
jutuga, et kõik on parimas korras.
Ma tahaksin kummutada ühe
e-valimiste propagandistide
teadliku vale, et need valimised
on sama turvalised nagu e-pangas käik, millega meie
inimesed on tõepoolest harjunud ning mida me usaldame.
E-valimised paraku pole sama

Millegipärast on maailmas unikaalse internetihääletamisega edvistavas Eestis pabersedelite käitlemise süsteem lausa kiviaegne
 seda ajal, kui terves maailmas tõepoolest
on häältelugemine üha rohkem automatiseeritud.
viidates on USA loobunud
lahingkatsetustest internetivalimistega. Põhjus on lihtne 
interneti praeguse taseme
juures pole piisava turvalisuse
saavutamine võimalik. Seda on
kinnitanud lisaks USA-le ka
Soome ja Saksamaa kogemus,
kellest keegi kindlasti ei ole
Eestist nõrgem e-riigi arengus.
Ning kes on kõik päris kindlasti pikalt ees demokraatliku
kultuuri arengus, mis ei luba
valija tahtega manipuleerivate
süsteemide kasutamist valimistel.
Neil
valimistel
tõestati
konkreetselt ka Eestis, et selles
süsteemis on petta võimalik.
Aga valimiskomisjon raiub

täiesti läbipaistvad asjaolud,
mida tuleb samuti muuta.
E-valimistel kehtivad meil
täiesti erinevad kampaaniareeglid  kui valimispäeval
kehtib Eestis üldine ja täielik
agitatsioonikeeld, siis e-valimiste ajal seda ju pole. Lausa
vastupidi, just virtuaaljaoskonnas toimub hääletamise
ajal kõige intensiivsem agitatsioon. Mäletate ju veel neid
hääletamise ajal veebi ilmunud
parteireklaame Kliki X Yst
mööda!, mis pumpasid valijaid valimiskomisjoni leheküljele.
Kui agitatsioon on keelatud
valimispäeval nii meedias kui
ka tänavail, siis peab see nii
olema hääletamise ajal ka veebis.

turvalised kui e-pank. Ja seletus on lihtne  kui pangas jääb
igast teie tehingust ka teile enesele elektrooniline jälg, siis evalimistel osaledes ei suuda te
tõendada isegi seda, et olete
üldse hääletanud. Rääkimata
tõendusest, kellele te oma hääle andsite.

E-valija võib ka olla hääletamisel otsese surve all.
Ümberhääletamise võimalus ei
lahenda probleemi. Seepärast
peaks e-valimised toimuma
ainult valimiskomisjoni poolt
täielikult kontrollitud arvutite
kaudu ning valimiskomisjoni
poolt kontrollitavas ruumis,
mitte lihtsalt suvalises kohas.

Süsteem, kus kasutajale ei jää
jälge isegi tema enese sooritatud operatsioonidest, ei saa
olla ega olegi usaldusväärne.
Kui me tahame selle valimissüsteemiga edasi minna, siis
peame seda muutma. Ja muuta
tuleb seda päris kõvasti. Sest
lisaks süsteemi läbipaistmatusele ja ebausaldusväärsusele
on e-valimistega seotud ka

Kui soovitakse, võib vabalt
luua juurde ka valimisjaoskondi, kus saab hääletada
ainult interneti teel  moodustada täiendavad valimispunktid ka käidavates kohtades, kus
sedelitega hääletamist korraldada ei saa. Ainult täielikult
kontrollitud arvutite kasutamine vabastaks e-valimised
turvariskist, mis lähtub kasu-

taja arvutist. Ning mis veelgi
olulisem, interneti teel hääletaja on hääletamise hetkel valimiskomisjoni kaitse all, mis
vähendab oluliselt ebaseaduslikku ähvarduste või ahvatluste
survet valijale.
Kui maailmas räägitakse palju
digitaalsest
lõhest,
siis
ebavõrdsed tingimused Eesti evalimistel, võrreldes põhilisel
viisil valimisega, on üks kurioossemaid digitaalse lõhe
näiteid. Kas paberil või arvuti
teel  see on ainult tehnika
küsimus. Valimise protseduur
ise ja kampaaniareeglid peavad
olema kõikidele valijatele ühesugused. Muide, kõik see on
juba kirjas ka kehtivas
põhiseaduses, mille järgi valimispäev on üks ja konkreetne
päev. Küsimus on selles, kas
põhiseadust täidetakse või
eiratakse.
On veel üks huvitav teema.
Millegipärast on maailmas
unikaalse internetihääletamisega edvistavas Eestis
pabersedelite käitlemise süsteem lausa kiviaegne  seda
ajal, kui terves maailmas tõepoolest on häältelugemine üha
rohkem
automatiseeritud.
Miks pole meil teemaks perforeeritud sedelite kasutamine,
nagu näiteks USA-s? Miks
pole meil skännereid sedelite
lugemiseks, nagu seda kasutavad pea kõik arenenud ja
arenevad maad? Miks ei
soovita meil tulemuste kiiret
kindlakstegemist, mis samas
säilitaks võimaluse kontrollida
masinate tööd?

Unikaalse e-valimiste süsteemi arendamisele kulutatakse kõigil valimistel
miljoneid eurosid. Iga jumala
kord tehakse süsteem millegipärast algusest lõpuni uus.
Samal ajal maailmas laialt
kasutuses olevaid, hääletustulemuse kindlakstegemist
kiirendavaid ning häältelugemise kvaliteeti parandavaid valimismasinaid meil
ei soetata!
Me oleme näinud, et ametlikult
selleks seatud institutsioonid
ei hooli e-valimiste usaldusväärsusest
grammivõrdki.
Nende jaoks on asi selleks korraks tehtud ja kõik kordub
järgmistel valimistel. Ärgem
leppigem sellega!
Ärgem leppigem selle Eesti
NSV-st pärit suhtumisega valimistesse, et niikuinii petetakse
ja sellest ei muutu midagi paremaks ega halvemaks. Hakkame vastu sellele suhtumisele.
Seisame demokraatliku Eesti
eest!
See ju puudutab otseselt kõiki
omavalitsusi, sest meie oleme
valijatele kõige lähemal ning
meile on tähtis, et valimistel
tekiks legitiimne võim, mis
baseeruks, nagu põhiseadus
seda ütleb, ühetaolistele ja salajastele valimistele, mille suhtes
kellelgi ei saaks olla kahtlust.
Meile on tähtis, et valimised
viidaks läbi ausalt ja kõigil 
nii valijatel kui ka saadikukandidaatidel  oleks selle juures
võrdsed võimalused.
(Lühendatult)
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Rahvus ja natsionalism
Samal ajal kui enamik meist isamaaliselt ilutsedes laulis, tegi osa meist raha.
Tekkis klassiühiskond oma sotsiaal-majanduslike ja muude probleemidega,
mis on nüüdseks üle pea kasvanud. Selmet rajada siin euroopalik rahva kodu,
laseb valitsev klikk käiku natsionalismi.
KARL LUST
SDE

Aga mis on rahvus?
Kuidas ta tekkis?
Milline on rahvuse
seos isamaalisusega? Alljärgnevalt
vaatame tähtsamaid selleteemalisi käsitlusi.

Kas rahvus on reaalselt olemas?

Primordialistid peavad rahvust objektiivselt
olemas olevaks nähtuseks, mis tekkis juba keskajal. J. G. Herderi (1744-1803) käsitluses on
olulised keel, kultuur ja moraal, mitte riik ja
selle vägevus. Ernest Renani (1823-1892) voluntaristliku arusaama järgi on rahvus hing,
vaimne printsiip ja solidaarsus, mille aluseks
on toodud ja toodavad ohvrid. Käsitlusi on
seinast seina ja need muutuvad ajas nagu
rahvused ise. Tänapäeval on enamik uurijaid
seisukohal, et rahvus tekkis Euroopas 19.
sajandil ja suuresti seoses kapitalismi arenguga.
Vaja oli täita religiooni allakäigust tekkinud
tühimik ja kindlustada uue eliidi võim.
Rahvusluse idee teostamatus toob kaasa konflikte ja verevalamisi, väidab Elie Kedourie.
Ernst Gellneri järgi tekib rahvus materiaalsete
jõudude sunnil  inimesi sunnitakse rahvus
olema. Anthony D. Smith seob rahvuse territooriumi, müütide, ajaloolise mälu ja majandusega, mis toob kaasa liikmete vastastikused
õigused ja kohustused. Eric Hobsbawm näeb
rahvuses uute klasside vahendit oma võimu
kindlustamiseks; rahvus on vaid kujutletav
ühtekuuluvustunne, leiutatud traditsioon.
Benedict Anderson peab rahvust uue eliidi
loodud kujuteldavaks kogukonnaks, mille abil
ühiskonda koos hoitakse ja võimu teostatakse.
Nüüdisajal suured ideoloogiad inimesi ei köida,
igaüks elab oma elu. Liah Greenfeld näebki
rahvuses kunstlikku mõttekonstruktsiooni.
Henri Hauseri meelest on rahvus pelk silmapete.

Rahvuste tüübid ja areng

Emil Niederhauseni arvates algab rahvuslus
kultuurirahvuslusest, kui olulised on keel,
ajalugu, kirik, usuelu, ja kasvab edasi poliitiliseks rahvusluseks, mis peab peamiseks
autonoomiat või oma riiki. Meie oleme selle
arengu kaks korda läbi teinud. Eristatakse
etnilis-kultuurilist ja riiklik-territoriaalset
rahvuslust. Hans Kohn teeb vahet riigi baasil
tekkinud poliitilisel rahvuslusel (Inglise,
Prantsuse), mis taotleb demokraatiat, ja suurtes
riikides kujunenud kultuurrahvustel, kuhu kuulume ka meie.
Miroslav Hroch peab rahvuse tekkeks oluliseks

majandust, kommunikatsiooni ja äratajate tegevust. Selles on kolm arengufaasi: A  poliitiline
agitatsioon, B  rahvahulkade laialdane ärkamine, C  tõeline massiliikumine. See kehtib ka
Eesti kohta.
Karl Deutsch peab rahvuse tekkimisel määravaks tõhusat suhtlemist. Nagu ajalugu näitab,
on suhtlemine kulmineerunud revolutsioonideks ja rahvavabastussõdadeks.
Maailmas on praegu 6000 keelt, 2000 rahvust
ja 200 riiki. Ilmselt arenevad rahvused edasi, ja
mis on tekkinud, see ka kaob.

Rahvuslus ja patriotism

on ühe hiljuti ilmunud artiklikogumiku pealkiri.
See on liiga tõsine probleem, et sellest mööda
vaadata. Alasdair McIntyre väidab, et ükski riik
ei ole ilma patriotismita mõeldav: inimesed
peavad olema valmis riigi eest surema.
Andres Herkel kirjutas Postimehes, et (eesti)
ebakindel rahvuslus hävitab riiklikku stabiilsust ja demokraatlik riik tagab ka teiste õigusi
olla samasse ühiskonda integreeritud, aga juba
J. J. Rousseau märkas, et riigid võõranduvad
rahvast, rikkudes ühiskondlikku lepingut, ja
kodumaa päästmiseks on vaja anda võim rahva
kätte, s.t teha revolutsioon. Araabiamaades seda
praegu üritatakse.
Viimastel kümnenditel on olnud moes vastandada poliitilist patriotismi rahvuslusele. Eestiski
on räägitud põhiseaduspatriotismist. Edgar
Savisaar näeb Mart Laari üht põhiviga katses
ühendada liberalismi ja rahvuslust, Roger
Scruton peab neid aga eraldamatuks. David
Milleri järgi on liberaalne rahvuslus riigi alus.
Ameerikas on riik ja rahvus üks ja seesama, mis
mõjutab ka sealseid teooriaid rahvuslusest.

Rahvuslus ja natsionalism

on eesti keeles kaks eri terminit (J. Ginter).
Laulva revolutsiooni ajal oli meil nii ülevate
demokraatlike ja üldinimlike väärtustega
rahvuslust kui ka tigedat, teistele vastanduvat
natsionalismi, mida maailm üldjuhul hukka
mõistab.
Saksa natsidel kätkes see nii enda kui ka teiste
hävitamist. Juudi päritolu filosoof Emmanuel
Levinas (1909-1995) väitis, et Euroopa 20.
sajandi filosoofia süü on teise mittemärkamine
oma mina kõrval või teise ekslik pidamine
endasarnaseks. Teise teisesust ei tohi aga hävitada. Seda suudavad inimesed, kes on vabad
murest enese pärast ja vastutavad ka teise tegude
eest.
Meil tuleks elada nii, et enese rahvuslaseks kuulutamine ei tähendaks enese massimõrvariks
tunnistamist, nagu äärmuslikult väidab György
Schöpflin.
Siin on ruumi mõtlemiseks ja vaidlemiseks
kõigile.

Põnevaid mõttekäike IRL-i tuleviku üle
poobmarli:
Mind huvitaks, kas Laar ja tema meeskond (kui selline eksisteerib) kavatsevad tõesti 4 aastat lihtsalt tiksuda Ansipi valitsuses? Eesti uuenemise võti tundub
tänase seisuga olevat Laari käes. Kui Savisaare puhul
on üldiselt teada, mida ta valitsedes teeks, siis Laari
puhul pole sugugi teada, mida ta teeks valitsuses, kus
pole näiteks reformijaid. Mulle jäi silma lugu
Äripäevas, kus Laar arvas, et on aeg hakata omade
eest hoolitsema. Reformijate valitsuses see ei õnnestu.
Seega kui Laar valitseb koos reformijatega 4 aastat
mitte midagi tehes, siis see on reetmine. Ma
miskipärast ei usu, et Laar ei mõista demokraatia toimimist ega saa aru närilistest lähtuvast ohust selle
riigi tulevikule. Selle vastu võitlemiseks tuleks teha
midagi absurdset isamaalaste mõistes ja leppida kokku
Savisaarega. Kui nad seda teha ei suuda, siis ma arvan,
et järgneva nelja aastaga põlistatakse Eesti allakäik
iseseisva riigina. Isamaalaste loosungid jäävadki siis
loosungiteks, eelarve miinuse katmiseks pannakse
järelejäänud kola ja üht-teist maapõuest müüki ning
oma lastele pole enam mõtet eesti keele õppimist väga
peale suruda.

Tom:
Jah, poobmarli, nii on. Ma arvan ka samuti, et Laari
ja isamaalaste suurim viga on olnud see, et ei suudeta
Savisaarega kokku leppida. Kui Koganiga suudeti,
näitab see võltsi põhimõttelisust, millest saavad ka
valijad aru. Poliitilised konkurendid aga irvitavad
pihku ja teevad ise Edgariga diili. Arvata võib, et
isegi praegusel hetkel on näiteks Vaheri suurim trump
võimule pürgimises see, et ta võib vabalt võtta ca 15
respublica taustaga parlamentääri ja teha diili
Savisaare ja Mikseriga. Selle sise- või justiitsministri
koha saaks ta seega igal juhul. Nii peabki Laar andma
käest positsioone ja reetma võitluskaaslasi. Arvan
edasi, et see moment oligi Isamaa viimane võimalus. Nüüd on finito Algab agoonia, mille märgid
on juba näha.
27. ja 28. märtsil peetud arutelust ühe kommenteerija ning poliitikateemalise blogi wabariigi
värk pidaja TOOMAS PUURMANNI vahel.
Puurmann (sünd. 1953) on kandideerinud kohalike omavalitsuste valimistel Vormsi vallavolikogusse.

ARVO SIRENDI
põllumajandusdoktor,
endine Riigikogu liige

EELLUGU. Keeruliste tunnetega mäletame Rahva-liidu
edukat allkirjade kogumise
kampaaniat riigiraudtee ja
elektrijaamade mahaparseldamise vastu.
Tuletame meelde, et Eesti
Energia (EE) taheti maha müüa
vaid 6 miljardi krooni eest,
milleks kavatseti võtta laenu
Eesti metsa tagatisel. 2010.
aastal sai EE ligi 2 miljardit
krooni puhaskasumit. Need,
kes sellest rahva vara odavmüügist lootsid teenida sadu
miljoneid kroone, haudusid
kättemaksu.
Tehtigi organitele ülesandeks Rahvaliidu juhtide jälitamine. Aastate jooksul koostati sadu komprahõngulisi toimikuid ning käivitati korruptsioonisüüdistusega kohtuprotsess. Tõenäoliselt toetas avalikkus võitlust korruptsiooni
vastu põhimõttel, et kedagigi
karistataks kas või teiste hirmuks. Nii sai kahtlusest
süüdistus, tuginedes spekulatiivsetele
mõttekonstruktsioonidele, oletustele ja fantaasiale. On ju iga erakonna
juht uurimatagi süüdi. Peale
võimulolijate.
Meenutame näiteks raudtee
tagasiostmisega seotud miljonilise sponsorabi (loe: äripistise) küsimist ameeriklaselt
Burkhardtilt. Seda intsidenti ei
menetletudki, sest selles ei
osalenud rahvaliitlased ega
keskerakondlased, vaid üks
võimupartei.
Pärast riigiprokurör proua
Bergmanni vihkamisest küllastunud sõnavõttu televisioonis
sai selgeks, mida on oodata.
Teda vist häiris kõige enam harjumatu muudatus juurdunud
praktikas, kus 90% kõigist
asjadest lahendatakse kokkuleppemenetlusel. Ikka on pakutud valikuga leppinud isegi
elukutselised kvalifitseeritud kurjategijad. Siis on see
juba organite solvamine, kui
keegi kangekaelne maamees,
Luua Villu, ei nõustu süüdistusega vabatahtlikult ning
läheb kohtusse õigust otsima.
Olen rääkinud mitme juristiga.
Nad alustavad ikka nii: juristina ma austan kohtuotsust,
aga... Mina pole jurist, ma olen
vaid agronoom ja austan
üksnes seda, mis on tõde ja ka
paistab tõena. Aga selle kohtuprotsessi vari laskus rahvaliitlastele, ning seda oligi vaja. See
lõhestas Rahvaliidu, kusjuures
uus juhtkond ütles lahti oma
maailmavaatest ja läks peaaegu kogu täiega sotsiks, kuigi
meie veregrupid ei saa sobida
kuidagi.
Lahkunud juhtkonna õigustuseks on vaid see, et nad kutsusid kõiki endaga kaasa.
Sotside auks võiks olla see, et
nad täitsid ülejooksikutele
antud lubadused.
Poliitikute odavmüügist ülesostmine maksab kindlasti vähem kui kandidaatide väljapakkumine valijatele. Mõni
üksik läks ka mujale, kusjuures
ühe rahvaliitlase reformikaks

hakkamine tegi üsna mõttetuks
70 miljoni kroonise pistise
andmise väikeste roheliste mehikeste pundile selletagi väga
pingelises riigieelarves.

VALIMISED JA
PROPAGANDA.

Rahvaliit osales Riigikogu valimistel. Teadsime, et ilma
rahata puudub meil vähegi
realistlik võimalus oma missiooni tutvustada teles, raadios
või ajakirjanduses. Jõudsime
vaid riigile maksta kautsjoni.
Rahvaliidu reiting oli madal
ning seda kisti maha iga päev
ja igal viisil. Seda mõjutasid
ka erakonna sisevastuolud.
Meie poliitilise missiooniga
seotud temaatikat ei võetud
meedias kordagi jutuks. Ei
tohtinud rääkida ja võis ainult
sahtlisse kirjutada, kuidas,
miks ja kelle juhtimisvigade
tagajärjel ning kelle süü tõttu
Eesti, see Põhjamaade tiigriks
pürgiv riik kukkus 15-protsendisesse finantsmajanduslikku
auku, mida peaminister esialgu
visalt ja küllalt kaua eitas.
Miks pole tööd, miks massiliselt lahkutakse kodumaalt,
miks on kolmandik põllust
harimata ja Eestisse imporditakse igal aastal miljardite eest
toiduaineid? Miks on meie kaunil ja kallil kodumaal agrikultuuriobjektide varemeid veelgi
massilisemalt kui kirikute
varemeid pärast bolevistlikku
revolutsiooni Venemaal? Kas
meil on kinnistumas uus
vaimu- ja elamiskultuur  raha
ja rämpstoiduainete mangumiseks rikaste rahvaste toidulaua ülejääkidest?
Ja miks sattus meie parlament
kummitempli rolli? Mida
mõistetakse meil demokraatia
all? Miks meil lobisetakse kodanikuõigustest,
integratsioonist ja sallivusest, kuid
poliitilises praktikas süstitakse
ksenofoobiat, konkreetsemalt
 veneviha, ning inimõiguste
vastaselt karmistatakse kodakondsuse saamist, ja üksnes
selle nimel, et Savisaar ei saaks
valijaid juurde?

PRINTSIIBID. Me ei
loobunud oma kohusetäitmisest ja lähtusime keskaja
rüütlite põhimõttest: tee, mida
tegema peab  ja siis tulgu,
mis tuleb! Me panime oma
nimed kirja, et keegi ei saaks
hiljem öelda: kus te siis olite,
kui meie pidime otsustama
Eesti maa ja rahva saatust?

Eesti Vabariik
loodi eesti rahva
elujõu tagatiseks
ajast aega. Miks
keeldusid Eestimaa potentsiaalsed emad riikliku
iseseisvuse taastamise järel lapsi
sünnitamast?
Me olime olemas, kuigi oleme
süüdi selles, et me ei suutnud
asju selgeks teha. Aga nüüd
vastutab rahvas kui kõrgeima

võimu kandja. Alati on see olnud nii.
Kui võim asus raskes olukorras kärpima, siis teadagi, mida
ja kellelt kärbiti. Peaminister
rääkis kuu aega mitu tuhat
korda kõigis teabekanalites, et
paljud soovitasid ka pensione
kärpida, aga nemad... Nüüd
oleks vaja ikkagi välja öelda,
kes need paljud soovitajad olid
ja kas nad kuulusid koalitsiooni või opositsiooni.
Nüüd pole ju meie otsustustes
süüdi enam võõras okupatsioonivõim, vaid meie ise ja
meie oma riigi võim. Mida ligemal on inimene võimule, seda
suurem on tema vastutus, kuigi
seda raskem on teda vastutusele võtta. Kui see üldse võimalik on.

MISSIOON. Meie missioon

on igavene ja see ei olene vaesusest, turukonjunktuurist ega
muudest raskustest. Öeldakse,
et
Rahvaliidul
polnud
Riigikogusse asja. Oli ja on.
Siinkohal räägime kolmest
riigi põhitunnusest: eelkõige
inimesest ja maast (territooriumist), aga ka seadusteks formuleeritud õigussüsteemist,
mis neid omavahel sidustab ja
võtab arvesse ideoloogiat, poliitikat, majandust, sotsiaalsust, vaimsust...
Me oleme neis valdkondades
teinud hulgaliselt ettepanekuid ning võidelnud eelkõige
sotsiaalse sidususe ja õigluse
eest, aga samuti maa viljakandmisvõime ja inimese nii
vaimse kui ka füüsilise töö viljade jätkusuutlikkuse eest. On
ju inimese töövõime ja mulla
viljakus ainsad ressursid, mille
potentsiaal nii mahu kui ka
kvaliteedi mõttes kasvab õigel
kasutamisel ja kahaneb jõudeolekus. Teised ressursid ammenduvad, kuluvad, roostetavad, väsivad, lagunevad igasugusel kasutamisel. On aga
ka mõni taastuv looduslik ressurss.

INIMENE. Eesti Vabariik
loodi eesti rahva elujõu tagatiseks ajast aega. Miks
keeldusid Eestimaa potentsiaalsed emad riikliku iseseisvuse taastamise järel lapsi sünnitamast? Meie Eesti ema
Teresa  Aino Järvesoo 
nõudis visalt, et me peame täna
ja ikka jälle iseendalt küsima:
mis on Eesti mõte, milleks
vajame omariiklust, kui kaua
on antud meil kesta ja mida me
peame selle kestuse nimel ette
võtma?
Jean-Jacques Rousseau ütles,
et halvim valitsus on see, mille
alluvuses rahvas väheneb ja
välja sureb. Ning kui maa kogu
välisest hiilgusest hoolimata
tühjeneb rahvast, siis ei saa tõsi
olla, et kõik läheb hästi.
Sündimus on põhiliselt ja enamasti elanike oma teha, ning
kuna selle suurendamiseks
vajalikud vahendid on niikuinii eravalduses, siis erastamise
positiivset efekti selles valdkonnas loota pole. On vaja vaid
üldrahvalikku tahet asi ette
võtta.
Ei saa ju öelda, et meie naised
ja samuti mehed oleksid riik-
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Maa ja rahvas
liku taasiseseisvumise tagajärjel massiliselt viljatuks muutunud. Süüdi pole ka rasestumisest hoidumiseks vajalike
vahendite üha parem kättesaadavus ega piinarikaste abortidega kaasnevate ohtude
vähenemine. Teadlik soov laste
sünnitamiseks ja üleskasvatamiseks oleneb reast asjaoludest, milles on sotsiaalpoliitikal oluline, kuid mitte kogu
määrav osa.
Käsitledes eestlaste arvu kahanemist ja sündimuse vähenemist, kirjutas Rein Taagepera (2005): Kümne aasta eest
asus eesti rahvas surmateele.
Tal on napp kümme aastat aega,
et end sellelt teelt lahti rebida.
Kahekümne aasta pärast on
juba hilja. Ta lisas 2008. aastal, et rahval, kellel pole lapsi,
pole varsti ka täiskasvanuid.

Esmasündide osatähtsus on
ligikaudu 50%, seega pool
naistest sünnitab vaid ühe
lapse.
Matemaatik Aivo Lill (2008):
Kurb on märkida, et 16 aastat
iseseisvust on suutnud korda
saata sellise rahvastiku vähenemise, mida ei suutnud ei sõda (1945. aastal sündis Eestis
sama palju lapsi kui 2006.
aastal) ega 45 aastat okupatsiooni. Sõda ja okupatsioon
põhjustasid hinnanguliselt
20%-lise rahvastiku vähenemise, sündimuse järsk langus
aga ähvardab selle sajandi
lõpuks rahvaarvu praegusega
võrreldes poole väiksemaks
kahandada.
Aivo Lill lisab veel, et kui
sündimus jääb praegusele tasemele, siis on Eesti rahvastikku sajandi lõpuks 690 000.

seletada, kui on teada, et tuhanded meie maaomanikud
oma maa soodsat müügivõimalust ootavad.
Riigi ootustest rääkimata, kui
tuletada meelde viimastel aastatel tehtud kümnete tuhandete
maatükkide enampakkumisi.
Kõik see toimib selles suunas,
et eestlased on teel saamaks
maata rahvaks ja Eestimaa oma
rahvata maaks.
Ärgem siis müügem oma emakest maad, oma isade maad,
oma kodumaad raha eest
maha, kuigi teine europoliitlik
aluspõhimõte  kapitali vaba
liikumine  seda võimalust
seadustab ja soodustab!
Kapital aga voolab alati sinna,
kust on midagi odavalt saada.
Koos maaga müüme ka iseenda
maha, muudame end kodumaatuks, hakkame sulaseks oma

EESTI TULEVIK?: Naurus kaevandati aastaid fosforiiti. Pidu sai läbi ja
saareke näeb nüüd välja sama masendav, nagu kujutab see foto. Ka Eesti on
minemas teed, kus metsad ja maavarad lähevad üha enam erainvestoritele,
keda huvitab vaid kasum. Kas meie maast on saamas tühjakspigistatud
sidrun, mis visatakse nurka, kui kõik mahlad on välja pigistatud?
Rahval, kellel on kolmandik
vähem lapsi kui taastootmiseks
tarvis, on mõnekümne aasta
pärast kolmandik vähem noori
täiskasvanuid  ja veelgi vähem lapsi.
Kui vaatame sündimuse andmeid aastatel 19902010 ja
võrdlust 1990. a. tasemega, siis
saame 15 aasta jooksul Eestis
sündimata jäänud laste arvuks
160 000. Kui aga võtta võrdlusbaasiks aastate 1987, 1988
ja 1989 keskmine, mil sündis
aastas keskmiselt 24 318 last,
siis oleks sündimata laste arv
lihtsa arvutuse alusel juba ligi
200 000. Ja see arv kasvab
järgmiste aastate jooksul,
kusjuures sel perioodil sündinud laste täiskasvanuks saamise ja selle põlvkonna laste
muretsemise ajal kajastub see
iibes uue negatiivse lainena.
Jutud, et laste soetamine perekonda on mitmel põhjusel kuhugi edasi lükatud, on juba osutunud udujuttudeks, sest edasilükkamine kümneks aastaks
tähendas pigem laste soetamise
mõtte mitte edasi-, vaid tagasilükkamist. Sündimus on vähenenud igas vanuses naiste seas,
ent eriti 2029aastaste seas.

Kuigi sündimus on olnud katastroofiliselt väike, on ligikaudu kolmandik noortest
tööealistest siin ülearused.
Neil pole tööd oma kodumaal.
2010. aastal oli ametlikult registreeritud keskmisena üle
110 000 töötu, tegelikult aga
ligikaudu 150 000. Umbes
120 000 meie rahvast on töö ja
leiva otsingul oma kodumaalt
välja rännanud, esialgu ajutiselt, aga suur osa neist ei tule
iial oma koju tagasi. Kui liidaksime sündimata lastele töötud ja väljarännanud, siis moodustab see kolmandiku praegusest rahvaarvust.
Hinnatakse, et eestlasi on kogu
maailmas 1,06 miljonit.

MAA. Tänavu 1. maist alates
kaovad kõik piirangud maa
müügiks välismaalastele,
neile, kellel on raha palju
rohkem kui meie oma riigil,
Eesti põllu-, metsa-, kala- ja
rannamehel. Saame selle eest
küll moraalse õiguse osta
endale maad mis tahes EL-i
liikmesriigis niipalju kui
soovime ja maksta jõuame,
kui nad vaid müüa soovivad.
Siin pole midagi rohkem vaja

endisel maal või lahkume pagulaseks sootuks võõrale maale.
Duwamish-indiaanlaste pealik
Seattle küsis: Kas valge mees
õpetab oma lastele sedasama,
mida meie oma lastele oleme
õpetanud? See on: Maa on
meie ema ja mis juhtub maaga,
see juhtub ka maa poegadega.
Maa ei kuulu inimestele, vaid
inimesed kuuluvad maale.
Veel mõned read sellest 1854.
aastaga dateeritud luulest:
Meie surnud ei unusta iial
Seda ilusat maad,
Sest see maa on
punase mehe ema.
Me oleme osa sellest maast
Ja tema on osa meist....
Me teame, et valge mees
ei mõista me eluviisi.
Üks paik on talle
Seesama mis teinegi.
Sest ta on võõras,
kes tuleb öösel
Ja võtab maalt kõike,
mida tahab.
Maa pole talle vend,
vaid vaenlane,
Ja vallutanud selle,
tungib ta edasi.
(Pealik Seattle kõne,
Eesti Loodus nr 1, 2000).

Me ei pea unustama reformiparteilase (Daimar Liiv) poolt
parlamendis välja öeldut, mis
kõlas umbes nii: Me võime
kogu oma maa ja vara jaapanlastele maha müüa. Meie asi on
vaid see, et nad korralikult
maksu maksaksid.
Mida küll oleksid öelnud selle
peale Carl Robert Jakobson,
Kaarel Liidak, Otto Laaman jt
meie rahvusliku põllumajanduse suurkujud?
Niisiis, mis on maa ja mida maa
meile tähendab?
Maa on omandiõiguse objekt.
Maa kui objekt on asi, ja üksnes
eraomanikul on piiramatu õigus oma asjale, ja teistel, s.o
asjasse mittepuutuvatel, pole
sellega asja.
Meil tasub aga mõelda meie
esivanemate orjatööga üles
ehitatud mõisatele ja nüüdseks
juba võileivahinna eest ostetud valdustele, kus sildid
Eravaldus  liikumine keelatud! panevad meid meie
oma kodumaal paika.
Maa on kapital. Maasse paigutatud vaba rahakapital muutub maakapitaliks, mille väärtus kasvab ju kiiremini kui
pangas, seda ei saa lihtviisiliselt ära varastada ega panga
pankrotiga lootusetuks võlaõiguseks muundada  see on
tulevikus tagatis laenu saamiseks või sobib rahaallikaks
äri alustamisel.
Eraomand on püha, ja rahakummardajate ühiskonnas
mõõdetakse pühadust rahas.
Maa on maaviljeleja tuluallikas. Vanasti arvati, et põllumees on põline rikas. Põld ei
peta, kui põldu ei peteta.
Omandimaagia muudab liiva
kullaks. Reformi ideoloogid
kinnitasid, et omanik ei jäta
oma maad mingil juhul harimata. Kuid peagi polnud maa
enam tuluallikas, vaid pigem
kulukoht. Maad ei müü iial see,
kes elab sellest maast ja maatööst ning kavatseb pärandada
selle lastele ja lastelastele.
See pole küll otseselt maaseaduse küsimus, on pigem
maksuseaduse, tolli-, turukorralduse jm seaduste küsimus.
Meil on 350 000 ha kasutamata
maad ehk kolmandik kultuurmaast, mis jätkuvalt umbrohtub, võsastub, happestub, toiteelementidest vaesestub, kus
drenaa ummistub ja mis taas
soostub.
Maainimene on tööta, kuid
toitu veetakse Eestisse sisse ja
selle eest sponsoreeritakse erakondi, kes maade kasutamata
jätmist soosivad. Ka eurotoetusi makstakse maa kasutamisest loobumise eest.
Maa peaks olema eelkõige
kohustus.
Omaniku õigustega peab kaasnema tema kõlbeline kohustus
esivanemate ja järeltulevate
põlvede ees, vastutus selle maa
saatuse eest. Eesti seadused
seda regulatsiooni ei puuduta,
ning eraomaniku maa on eraomaniku enda ees kaitseta.
Põld kasvab umbrohtu ja levitab seda kõikjale, mets raiutakse maha ja kännustik unustatakse looja hooleks.
Maa on töö, töörõõmu ja ilu
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pakkuja. Maa pakub maaviljelejale rohkesti võimalusi
tööks, eneseteostuseks, loominguks, ilu loomiseks, loodusmaastiku kujundamiseks,
töörõõmuks ja hingerahuks.
Traditsioonidega kultuurriikides kindlustab maatöö
keskmisest suurema palga,
sest maatöö nõuab hoolt ja
armastust ja pidevat valmisolekut vajalikuks tööks ka
pärast tööpäeva lõppu kuulutava kella kukkumist.
Maa on rahva toitja. Võõras
leib ja rikaste rahvaste toidulaualt odavalt poetatav toit on
hukutav ahvatlus neile, kes ei
hooli kindlustundest ja stabiilsusest. Oma maa viljaga
üles kasvanud rahvas ei hakka
iial otsima võõrsilt kergemat
leiba ja hõlptulu. Eestis on ligi
0,8 ha põldu elaniku kohta,
Läänes 35 korda vähem;
elamisruumi on meil 3 ha
elaniku kohta, Läänes 310
korda vähem.
See on rikkus, mida tuleb hoida, sest müügist saadud ühekordne raha seda ei asenda.

MAA ON RAHVUSE
ELURUUM. Need rahvad,

kellel pole oma maad ega oma
riiki, on lõppeks ikkagi väljasuremisele määratud.
Mõelgem näiteks vadjalaste ja
vepslaste, liivlaste ja setude,
mustlaste ja tatarlaste, palestiinlaste ja juutide saatusele.
Näeme, et oma eluruum hoiab
elus nii rahvakilde kui ka rahvusi, nende kultuuri ja keelt.
Näeme, millist võimalust ja
hingejõudu kõik see nõuab.
Näeme ka tulemusi. Need, kes

Maainimene on
tööta, kuid toitu
veetakse Eestisse sisse ja selle
eest sponsoreeritakse erakondi,
kes maade kasutamata jätmist
soosivad. Ka
eurotoetusi makstakse maa kasutamisest loobumise eest.
ei kaitse oma maad, on reetnud ka oma rahva.
Maa on inimese side isamaaga. Eriti ilmekalt tuli see side
välja Vabadussõja päevil.
Vabadussõjast osavõtjatele
lubati ja anti maad. Pole mõtet
näha selles ettevõtmises äri või
omakasu suhet, sest riigil tekivad kohustused inimese vastu,
kes pühendub oma maale ja
rahvale, õigustele ja vabadustele.
Ka eraomaniku maa ja kodu
on tuhandete sidemetega seotud isamaa ja kodumaa külge,
kui eraomanik ise on seotud
oma maa ja kodu külge. Kui
maa maha müüakse, siis on
tõesti vaja palgaarmeed, kes
meile võõraste omanike maad
ja vara siin kaitsma hakkab.
Maa müügiga müüakse maha
oma minevik ja tulevik,
müüakse maha õigus eksis-

teerida rahvusena ja hoida oma
riiki, müüakse maha priius ja
esivanemate ohvrid selle nimel. Meil tuleb õppida välismaalasi armastama teistmoodi,
mitte üksnes kaubanduspartneritena ja mitte kõiki väärtusi
kaubaks tehes.
Pole aga õige süüdistada neid
maaomanikke, kes müüvad
maa maha, et saadud raha eest
oma pensionipõlv inimväärilisemaks muuta. Kindlasti on
tarvis seadusi, mis nii enesemüümist kui ka oma maa ja
rahva huvide tükikaupa mahamüümist tõkestaks.
Geniaalne Sokrates ütles, et kui
riigis õitseb põllumajandus,
õitsevad ka kõik kunstid, teadused ja muu inimtegevus. Kui
aga mis tahes põhjusel käib
põllumajandus alla, käib alla
ka kõik muu maal ja merel.
Eks ole just see ka meie saamatuse põhjuseks regionaalpoliitikas, omavalitsusreformis,
töö-, tervishoiu-, pensioni- jm
sotsiaalpoliitikas, teaduses ja
hariduses.
Valimiste ajal kõigest sellest ei
räägitud. Pakuti välja vaid hulk
kosmeetilisi operatsioone ja
soovitati igaühel pingutada, et
igaüks ise võiks august välja
ronida ja ka riigi välja kiskuda.
Ei tuletatud meelde IRL-i eelmise valimise eel tühilubatud
50 000 töökohta, kuid korrigeeriti siiski Euroopa viie rikkama riigi hulka jõudmist keskmiste hulka jõudmise väljapakkumisega. Minevik ja oleviku seisundi põhjused olid
tabu.
Esmailmus 19. märtsil Rapla
ajalehes Nädaline. Autori ja
Nädalise nõusolek siinavaldamiseks olemas.
Kommentaar
ETTEVAATUST, 18.04.2011
12:24
Eesti valitsus on kiitnud heaks
Eesti riigi mahamüümise võõrriikidele. Millega seda muidu
seletada, et Eestis lastakse
alates maikuust vabaks maade
müümine välismaalastele. Kui
meie, eestlased, ei ole oma maa
peremehed, siis ei saa me ka
kaasa rääkida riigivalitsemises,
ja nii juhtub, kui rahvas ei takista maade müüki võõramaalastele. Eesti rahvas on
viidud sihilikult vaesuse piirini,
et ta ei saaks kaasa rääkida
riigiasjades; vaene inimene
peab mõtlema oma leiva ja eluaseme peale, mitte juhtima
riiki. Miks ei korraldatud üleriigilist rahvaküsitlust, kas eesti
rahvas soovib oma maal ise
peremees olla või valib orjapõlve, müües maad võõrastele
ja hakates küürutama võõraste
maaomanike heaks?
Eesti Ekspressi kommentaariumist 18. aprillil Andres
Raidi loo Sularaha kadumine kui osa suuremast
plaanist? juures
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Keskerakondlaste hääletustulemused
Riigikogu valimistel 2011. aasta 6. märtsil
Kesknädal jätab tänases lehes ära traditsioonilise
kirjade lehekülje ja edastab meie lugejate tungival
ja järjekindlal nõudmisel keskerakondlaste hääletustulemused ringkondade kaupa ja häältehulga
järjekorras, nii nagu need on üleval Vabariigi
Valimiskomisjoni kodulehel. Seni kuni kõrgestiaustatud poliitikud ja IT-mehed vaidlevad e-valimiste
mõtte või mõttetuse üle, tuletab Kesknädal meelde,
et Eestis on tuhandeid valijaid, eriti sügavalt poliitikahuvilisi inimesi, kellel pole ligipääsu arvutile
(ei valides ega pärast valimisi teabe saamiseks) ja
kel pole seetõttu ka informatsiooni, kui palju hääli
kandidaadid said. Kesknädal avaldab keskerakondlaste hääled ja leiab, et reformierakondlaste hääled
võiks paberkandjas avaldada Postimees ning IRL-i
ja SDE hääled Eesti Päevaleht. Nii me vähemalt telefonis oma paljudele helistajatele soovitame!

I valimisringkond: Haabersti,
Kristiine, Põhja-Tallinn

1) Kalle Laanet 2566
2) Jaanus Karilaid 1416
3) Piret Sarjas 428
4) Mart Mäeker 244
5) Ants Vahtras 187
6) Jaanus Mägi 117
7) Andreas Rahuvarm 101
8) Ülo Vevers 96

VI valimisringkond: Lääne-Viru

II valimisringkond: Kesklinn,
Lasnamäe, Pirita

1) Peeter Võsa 1936
2) Siret Kotka 894
3) Toomas Varek 679
4) Toomas Väinaste 616
5) Jelena Fjodorova 370
6) Andres Sõber 165
7) Liis Tappo-Treial 87

1) Edgar Savisaar 23 000
2) Olga Sõtnik 1317
3) Mihhail Kõlvart 1039
4) Kalle Klandorf 504
5) Nelli Privalova 422
6) Evelyn Sepp 416
7) Tiit Terik 343
8) Toomas Vitsut 322
9) Aini Härm 301
10) Katrin Siska 250
11) Rein Müllerson 197
12) Kaie Kõrb 172
13) Taavi Aas 157

VII valimisringkond: Ida-Viru

III valimisringkond: Mustamäe, Nõmme

Tartu üritused
Laupäeval, 7. mail kell 10.00
koguneme Eesti Rahva Muuseumi
(Narva mnt. 177) talgupäevale.
Pärast talguid talgutoit ja
ekskursioon giidiga.
Kõik on oodatud!
Esmaspäeval, 9. mail kell 14.00
kohtub haridusosakonna saalis
meiega "Videviku" ajakirjanik
Imbi Jeletsky.
Teisipäeval, 10. mail kell 16.00
võtab Keskerakonna Tartu büroos
(Ülikooli 12) valijaid vastu
linnavolinik Urbo Vaarmann.

1) Mailis Reps 2639
2) Aivar Riisalu 2189
3) Vladimir Velman 2016
4) Natalia Malleus 1122
5) Erki Savisaar 968
6) Vladimir Arhipov 531
7) Raivo Uukkivi 500
8) Ago Kokser 261
9) Jüri Võigemast 183
10) Värner Lootsmann 175
11) Jüri Lillsoo 173
12) Henrik Normann 156
13) Ardo Lass 75
14) Urmas Arumäe 74
15) Hans Liibek 67
16) Peeter Rebane 55

V valimisringkond: Saare, Lääne, Hiiu

1)Deniss Borodit 5896
2)Yana Toom 4510
3) Viktor Vassiljev 1914
4) Vilja Savisaar-Toomast 1422
5) Mihhail Korb 915
6) Märt Sults 873
7) Lauri Laasi 424
8) Olga Ivanova 361
9) Kalev Kallo 308
10) Vladimir Panov 238
11) Karin Tammemägi 211

1) Jüri Ratas 7620
2) Rainer Vakra 1259
3) Margarita Ternogorova 1165
4) Igor Kravtenko 928
5) Eduard Toman 634
6) Merike Martinson 592
7) Kalle Mihkels 185
8) Mark Levin 168
9) Peeter Mardna 133
10) Eha Võrk 112

IV valimisringkond: Harju, Rapla

1) Mihhail Stalnuhhin 8584
2) Valeri Korb 3596
3) Lembit Kaljuvee 2440
4) Eldar Efendijev1650
5) Tarmo Tammiste 1175
6) Eevi Paasmäe 856
7) Tiit Kuusmik 785
8) Kaarel Pürg 736
9) Alar Seppern 335
10) Risto Lindeberg 206

VIII valimisringkond: Järva, Viljandi
1) Enn Eesmaa 1535
2) Kersti Sarapuu 996
3) Ülle Lumi 882
4) Priit Toobal 796
5) Jaak Aab 708
6) Peeter Rahnel 442

7) Mart Mäemets 42
8) Arvo Adelbert 32
9) Raivo Raave 28
10) Elena Sapp 19

IX valimisringkond: Jõgeva-,
Tartumaa
1) Marika Tuus 2976
2) Aleksandr Suvorov 1003
3) Arvo Sarapuu 878
4) Margi Ein 393
5) Peep Põdder 293
6) Peeter Laasik 281
7) Mait Maltis 195
8) Heli Raevald 132
9) Riho Rõõmus 33

X valimisringkond:Tartu linn
1) Aadu Must 1901
2) Urbo Vaarmann 1745
3) Nikolai Põdramägi 1403
4) Vladimir okman 600
5) Artjom Suvorov 407
6) Natalja Troina 295
7) Arvi Karotam 216
8) Diana Klas 194
9) Marina Riisalu 185
10) Silver Kuusik 160

XI valimisringkond: Valga,
Võru, Põlva
1) Heimar Lenk 2807
2) Inara Luigas 1482
3) Tarmo Tamm 983
4) Ester Tuiksoo 971
5) Georg Pelisaar 509
6) Toivo Tootsen 493
7) Elmar-Johannes Truu 401
8) Alar Nääme 345
9) Ülle Juht 285
10) Jüri Konrad 162
11) Arno Kirsimägi 137

XII valimisringkond: Pärnu
1) Kadri Simson 3854
2) Rein Ratas 709
3) Svetlana Tipurina 615
4) Kalle Song 487
5) Hillar Talvik 402
6) Avo Keel 258
7) Marko orin 256
8) Margus Tammekivi 235
9) Aivar Pikkmets 140
10) Taavi Pukk 66

Kloostri Ait Tallinna vanalinnas
4. mail kell 19:00
KOHTUMISED KAMINA JUURES
Kirjandust ja jazzi ühendav sari, kus kamina juures kohtuvad Poeet ja Muusik.
Piletihinnas klaas veini. Hubane õhkkond mõtlemiseks, tundmiseks, lõõgastumiseks.
Eesti Kultuurkapitali aastapreemia ja F. Tuglase novellipreemia laureaadi
MAARJA KANGRO luule ning katkendid novellikogust Ahvid ja solidaarsus
SIIM AIMLA saksofon
ARA JARALJAN kontrabass

Telli Pealinna leht
tasuta koju!
Helista telefonil
616 40 45 ja ütle
oma aadress.
Leht tuleb
järgmisel nädalal.
Pealinn on
tallinlaste oma leht,
mis hästi sobib
lugemiseks ka
mujal.

maailm 7

KESKNÄDAL

4. mai 2011

2016. aastal võib alata Hiina ajastu
Esimest korda on Rahvusvaheline Valuutafond
teatanud, millal Hiina tõusmisega maailma suurimaks majanduseks lõpeb Ameerika ajastu.
Hiljutise prognoosi kohaselt ütleb IMF, et Hiina läheb
USA-st mööda juba viie aasta pärast - aastal 2016,
vahendab MarketWatch.
saavutada piisavat edu eelarve
kärpimisel.

Hiinlased naeravad
USA üle

INDREK VEISERIK

IMF-i analüüsis arvestatakse
raha reaalset ostujõudu, kasutades ostujõupariteeti (PPP),
mis väljendab valuuta tegelikku ostujõudu, erinedes ametlikust valuuta vahetuskursist.
PPPalusel kasvab Hiina majandus tänavuse 11,2 triljoni dollari pealt 2016. aastaks 19
triljoni dollarini. USA majandus kasvab sama ajaga 15,2
triljonilt
dollarilt
18,8
triljonini. Sellega väheneks
USA osakaal maailmamajanduses 17,7 protsendini, kuid
Hiina oma tõuseks 18 protsendini ja kasvaks edasi.
See kõik ei tule hea uudisena
USA-le, kus poliitikud võitlevad eelarveprobleemidega.
Hiljuti teatas reitinguagentuur
Standard & Poors, et võib kärpida USA aastaid kuulikindlana olnud AAA-reitingut,
sest Obama administratsioon
ja vabariiklased ei pruugi

USA välisvõla suurim hoidja
on Hiina  3 triljoni dollari
väärtuses. Dollari üheks
peamiseks ostjaks viimastel
aastatel on olnud Hiina, ja see
on toetanud dollarit. Kui USA
ei hakka oma defitsiiti täie
tõsidusega suhtuma, võib
Hiina loobuda tema võlast.
USA dollarist sai maailma
reservvaluuta, kuna see riik oli
maailma suurim tööstustoodangu tootja ning dollar oli
tagatud kullaga. USA presidendi Richard Nixoni otsus
1970. aastatel loobuda dollari
tagamisest kullaga ja töökohtade suundumine Itta, eriti
Hiinasse, on tegelikult võtnud
juba praegu ära põhjuse kasutada dollarit rahvusvahelises
kaubanduses reservvaluutana.
Hiina ongi juba astunud mitmeid samme, et jüaanist saaks
uus maailma reservvaluuta.
Tänavu aprillis ületas hõbeda
hind 31 aastat püsinud rekordi.
Kiireneva inflatsiooni eest
kaitset otsivad investorid ja
odavnev dollar on viinud
hõbeda hinna seega kõigi
aegade kõrgeimale tasemele.
Mitmed majanduseksperdid on
avaldanud arvamust, et hõbeda
ja ka kulla pöörase hinnaralli
taga on tegelikult hiinlased,
kes, dollarit mitte usaldades,
on asunud oma varasid

Osama surm innustab
terroriste veelgi
Teade sellest, et Pakistanis operatsiooni läbi viinud väike USA eriüksus
suutis tappa Al-Qaeda esiterroristi
Osama bin Ladeni, tuli paljudele
ameeriklastele suure kergendusena.
Mälestused 2001. aastal New Yorgis
toimunud terrorirünnakust on jänkidel
veel värskelt meeles, justkui toimunuks
kõik alles eile.
Kahjuks omab Osama bin Ladeni tapmine sümboolset, aga mitte sisulist tähendust. 30 aastat
USA valitsuse palgal olnud Richard A. Clarke
kinnitas oma raamatus Kõigi vaenlaste vastu
(Against All Enemies) veenvalt, et islamiäärmuslaste pikemaks eesmärgiks on luua paljusid
islamimaid hõlmav kalifaat. Al-Qaeda tegutseb
ühise idee ja usu nimel ning ühe oma kangelase
surm annab vaid innustust liikuda püha
eesmärgi poole.
2001. aasta terrorirünnaku eesmärgiks oli USA
oma koopast välja saada, tõmmates teda
pikaaegsetesse ja kulukatesse sõjalistesse
ettevõtmistesse. USAmajandus on 10 aasta jooksul, alates hetkest, kui endine USA president
George W. Bush kuulutas välja terrorismivastase
sõja, kokkukukkumise äärele jõudmas. Seega on,
hoolimata Osama bin Ladeni surmast, terroristide strateegia USA suhtes igati edukaks
kujunenud.
1992. a. presidendivalimiste kampaanias tagas
Bill Clintonile edu George Bush-seeniori vastu
loosung It`s the economy, stupid. Ehk: edu ei
seisne edukas välispoliitikas, vaid ikka majanduses. Paraku on see tõde USApoliitikas viimasel
kümnendil kaduma läinud. Rõõm Osama bin
Ladeni surmast asendub peagi jänkide ahastusega
USA majandusolukorra üle.
Indrek Veiserik

paigutama väärismetallidesse.
Hiina riik on korduvalt kutsunud televisioonis hiinlasi
üles hõbedat ostma.
You Tubeis on võimalik vaadata 2009. aastast pärit videolõiku, kus USA rahandusminister Timothy Geithner peab
loengut Hiina üliõpilastele,
rääkides dollari tugevusest ja
usaldusväärsusest, pärast mida
terve saalitäis muidu vaoshoituse poolest tuntud hiinlasi
spontaanselt suure häälega
naerma puhkeb. Klippi vaadates tekkis siinkirjutajal
küsimus: mida teavad hiinlased USA majanduse kohta
sellist, mida meile seni räägitud ei ole?

Föderaalreserv ostab
ise USA võlakirju

Halvad uudised USA jaoks aga
ei ole lõppenud. Reuters kirjutas hiljuti, et Hiina, Venemaa,
Brasiilia, India ja LõunaAafrika on sõlminud lepingu,
millega loobuvad omavahelistes laenutehingutes valuutana USA dollari kasutamisest.
Nad kasutavad omavahelistes
krediiditehingutes selle asemel
edaspidi üksteise valuutasid.
India esindaja teatas, et see
kokkulepe pole USA-vastane
samm. Kuid samas on ju selge,
et USA mõju vähendab see
otsus märgatavalt.
Niisugused arengud heidavad
kõik suurt varju USA võlakirjaturule. Missugust usaldust on
sellistes tingimustes võimalik
USA-l maailmale müüa?
Erasektor ongi juba olulisel
määral loobunud USAvõlakirjade ostmisest. Kui 2008. aasta
majanduskriisi ajal krabasid
paanikasse sattunud inimesed

USA võlakirju, siis nüüd ostetakse eelkõige väärismetalle.
Jaapan on Hiina järel suuruselt
teine USA võlakirjade hoidja.
Hiljutise tsunami tõttu on
Jaapan aga asunud hoogsalt
USA võlakirju müüma.
Olukord peab ikka olema väga
hull, sest USA võlakirju on
nüüd asunud suurel määral
ostma USA Föderaalreserv
ehk keskpank ise. Mitmete
analüütikute arvates võrdub
see piltlikult olukorraga, kus
inimene pannakse elustamisaparaatide alla, kuna tema
organism pole võimeline enam
iseseisvalt toime tulema.
Wall Streeti esipettur Bernard
Madoff ütles intervjuus New
York Timesi nädalavahetuseajakirjale, et pärast hiljutist
finantskriisi seaduses sätestatud reformid on naeruväärsed. Kogu uus seadusandlus on nali, ütles Madoff
ajakirjale antud telefoniintervjuus, kus ta tõi välja oma põlguse finantssektori ja süsteemi
regulaatorite vastu.
Kesknädala soovitus oma lugejatele: ärge uskuge Eesti valitsuskoalitsiooni lubadusi Eesti
majanduse kiirest tervenemisest, inflatsiooni vähenemisest
ja hindade normaliseerumisest. Kuna Eesti majandus on
tänu Mart Laarile ja Andrus
Ansipile üks maailma avatumaid ja liberaalsemaid, tähendab see seda, et kui peaks
realiseeruma süngemad prognoosid USAmajanduse suhtes,
on Eesti majandus jälle kiiresti
käpuli. Ja siis pole mõtet Eestit
taas tabanud hädades süüdistada USA-d, vaid pigem meie
oma riigi väga haavatavat
majandusmudelit.
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Nädala juubilar RALF R. PARVE 65
Kes võis arvata, et humorist ja
poliitik, kirjanik ja kesknädaliste hea kolleeg Ralf R. Parve
sedavõrd jalapealt ja ootamatult meie juurest ära läheb! See
juhtus veebruaris 2008.
Eriti traagiline oli tema lahkumine veel seetõttu, et ta oli pikisilmi oodanud pensionile
jäämist ja niiöelda head elu,
mis sellele pidi järgnema.
6. mail saanuks Ralf R
65-aastaseks.
Kuna ta oli olnud aastail
19921995 Riigikogu liige
(Kuningriiklaste fraktsioon),
oli tal kindel lootus riigikogulase kõrgele pensionile, mis
pidi turgutama tema elu pärast
pikka vaevlemist nõukogudeaegse humanitaarse raadiotöötaja ja naljamehe kesisel rahakotil. Riigikogu pensionäri
rõõmu jätkus tal paraku vaid
mõneks kuuks. Ostmata jäid
auto, tegemata Itaalia-reis ja
suureks sirgunud lapsedki, kes
algaval eluteel alles oma kohta
otsisid, jäid isa toetusest ilma.
Vaid aknad said Mustamäekodus vahetatud ja vanaisaks
jõudis ta ka saada vahetult enne
minekut...
Siit moraal: inimesed, ärge
lootke tulevikule, elage täna!
Usun, et vähemalt Ralf R ise
kinnitaks seda üleskutset samamoodi temale omase innukusega!

Ralf R oli erakordne erakonnakaaslane  ta ei tülitsenud
mitte kunagi mitte kellegagi.
Kuningriiklaste lagunemise
järel Keskerakonnaga ühinedes oli ta tegus, truu ja optimistlik tegelane, kellega
suhtlemine oli puhas rõõm.
Piinlik oli tema kõrval olla
halb. Minu meelest on Keskerakonna elu  meie, tema töökaaslaste ja sõprade elu, ning
terve Eesti poliitika ilma Ralfita palju tühjem! Tema poliitilised följetonid ja humoorikad ajalooesseed on ajas osutunud asendamatuiks, me ei
näe talle võrdväärset järgijat.

Ralfi ükskõikse ega tuimana.
Inimesed, kes teda nüüd
hiljem on meenutanud, rõhutavad, et Ralf oli eelkõige aus 
nii erakondlase kui ka tavalise
inimesena. Ta orienteerus professionaalselt sündmustes, nii
olnutes kui ka olevates, seistes
oma truul moel meie riigi
kodanike õiguste ja väärikuse
eest.
Ükskõik kui kaugele tagasi ka
mõelda, ei nähtud Ralfi kunagi
pessimistlikuna. Ka haiglast
viimsel päeval helistades muretses ta, et tema asjad jäid
nüüd laokile, aga kohe, kui ta
välja saab, teeb ta need ära.
Optimism ja heatahtlik naer
olid asjad, mis eristasid teda
paljudest meie kaasaegsetest,
nii elus kui ka poliitikas.

See on jälle üks neist elu paratamatutest paradoksidest, nagu
neid ikka tuleb.
Ralfi elurõõm ja madal sotsiaalne valulävi olid omadused,
mille järele tunneme täna meie
tagurlikus ja edenematus olustikus suurt puudust. Inimesed
on muutunud küünilisemaks.
Kui kaaslasel läheb halvasti, ei
pööra osa meist peadki, et mitte lasta kedagi teist oma
sasipundardega meie endi kinnisesse murede maailma.
Ralf R oli oma tagasihoidlikkusele vaatamata pidevalt
aktsioonis ühiskonnaaktivist.
Olles kutsumuselt kirja- ja
jutumees, valis ta oma riigi
ajal erakonnaks Kuningriiklased, ja kui nende aeg polii-

tikas läbi sai, tuli ta Keskerakonda. Miks just selline
valik? Sest ta oli loomult

õiglane inimene. Tema naljugi
läbis selge ühiskonnatunnetus.
Keegi ei tunne ega mäleta

Ta oli kolleeg ja sõber, kes veel
küpsetes aastateski säilitas
siiruse, hasardi ja uudishimu,
kes vaimustus õnnestunud kirjatüki või lihtsalt mõne hea
ütlemise peale ning kellest me
nägime alati ainult tema päikeselist ja naeratavat poolt. Vaid
ühe erandiga  eksisteeris üks
naisfuuria, keda nähes või ainuüksi kelle häältki kuuldes
läks Ralf R endast välja ja üritas peitu pugeda, sest ta pidas
toda pahatahtlikku naisolevust
vampiiriks ja hoiatas kõiki teisigi ohu eest. Ja ennäe, täna,
aastaid hiljem tuleb tunnista-

da, et Ralfil oligi õigus  nüüd
usuvad sama näite põhjal
vampiiride olemasolusse juba
paljud mõistlikud inimesed!
Kahjuks ei saa siinkohal rohkem avaldada, kuid  sapienti
sat  targale piisab vähesest.
Kõige tähtsam aga oli Ralfile
perekond ja kolm last. Tema
isa, kirjanik Ralf Parve, kelle
eest ta pärast ema, kirjanik Lilli
Prometi surma väga hoolitses,
lahkus elust just selle lehenumbri ja selle juubeliloo ettevalmistamise ajal 91-aastasena 2. mail. Kirjanikepere
elas üle poole sajandi Nõmme
kodus, kus möödus Parve-juuniori väga vaimne lapsepõlv.
Ralf-juuniori viis raske haigushoog 61-aastaselt. Lõplik
lahkumine pea päevapealt on
lähedastele karm katsumus.
Teadasaamine uuest reaalsusest on alati okk. Sellest
saavad täie valuga aru vaid
need, kes seda omal nahal
kogenud.
Kuid tuleb välja, et ühiskonnas
on mõnel inimesel olnud koht,
mis jääb pärast teda tühjaks.
On siiski asendamatuid  kes
ütles, et ei ole???

Urmi Reinde

R I S T S Õ N A

Ahv: "Tuleval aastal pidi...!"

"... maailma lõpp tulema!"

Lõvi: "Kui sa seda lolli juttu ei lõpeta, siis sinu ...!"

"... jaoks saabub see kohe!"
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