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Maksureform toob enamikule
pensionäridest lisaraha
Opositsioon eesotsas Reformierakonnaga on
asunud ära kasutama mõningast aasta alguse
segadust uue maksusüsteemi ümber. „Jaanuari
alguses tabas paljusid töötavaid pensionäre
šokk. Nad said tunduvalt vähem pensioni ja
palka kui detsembrikuus,“ on üks tüüpiline
meedias ilmunud tendentslik pealkiri, mida Reformierakonna poliitikud võimendavad, ähvardades seetõttu umbusaldada isegi peaministrit.
Ent ei tabanud töötavaid pensionäre šokk ega saanud enamik
neist tunduvalt vähem palka ja
pensioni. Tulumaksusüsteemi
muutusest on räägitud enam
kui aasta ning selge on see, et
alates jaanuarist tõusis enamiku inimeste maksuvaba tulu
500 euroni. „See on valitsuse
kõige olulisem ja laiaulatuslikum maksureform rahva heaolu
tõstmiseks ning ühiskondliku
võrdsuse suurendamiseks,“ kirjutab Riigikogu aseesimees Enn
Eesmaa.
Ta selgitab, et tulumaksuvaba
miinimumi määr hakkab järkjärgult langema alates 1200-eurosest sissetulekust ning jõuab
nulli 2100 euro juures. See
kehtib võrdselt nii töötajatele
ja pensionäridele kui ka töötavatele pensionäridele.

Palgatõus ja maksuvõit

Valitsuse maksureformi ja üldise
palgakasvu tulemusena tõuseb
2018. aastal keskmine netopalk

12% võrra. Valitsuse maksupoliitikast võidab üle 80 protsendi
töötajatest ehk inimesed, kelle
sissetulek on igakuiselt kuni
1776 eurot. Võrdluseks, Eesti
mediaanpalk, millest pooled inimesed teenivad vähem, on alla
tuhande euro ning alampalk
vaid 500 eurot. Seetõttu võidab
enamik töötajatest igakuiselt 64
lisaeurot ning veidi rohkem tulumaksu hakkab maksma alla 20%
ehk kõige jõukam viiendik. Kusjuures 36 eurot rohkem panustab
iga kümnes töötaja, kes teenib
üle 2100 euro kuus.

Valitsuse kõige olulisem ja laiaulatuslikum maksureform rahva heaolu tõstmiseks ning ühiskondliku võrdsuse suurendamiseks käivitus selle aasta alguses. Maksureformist võidab ka enamik eakatest. Fotol Viljandi
Täpselt samadel alustel toi- eakate päev Viljandi linnastaadionil 2. oktoobril 2017. Foto: Scanpix.
mib uus maksusüsteem ka
pensionäride ja töötavate pensionäride puhul. Maksureformist
võidab üle 40% pensionäridest
ning 51 protsendil eakatest jääb
netopension samaks. Praegusest
enam hakkab tulumaksu maksma hinnanguliselt 6–7% kõigist
pensionäridest, ehk inimesed,
kelle töötasu pluss pension on
kokku üle 1352 euro.

Pensionitõus tuleb

Võidetud või enammakstud
summade erinevus teiste töötajatega võrreldes tuleneb asjaolust, et uus maksuvaba tulu
(500 eurot) kehtib kõigile võrdselt ning eraldi pensioni maksuvabastust enam pole. Eesti ligi
400.000 pensionisaajast 93%
netosissetulek tõuseb maksure-

formi tulemusel kuni 16,8 euro
võrra kuus või jääb samaks. „Samal ajal palume 6–7% kõrgema
sissetulekuga pensionäridel tõepoolest senisest kuni 83,2 eurot
rohkem panustada,“ sõnab Eesmaa. Ta lisab, et viimaste arvutuste kohaselt hakkab enam tulumaksu maksma umbes 23.000
töötavat pensionäri ning maksi-

maalsel määral tuleb tasuda
neist 7000 isikul, kes teenivad
üle 2100 euro kuus.
Eesmaa märgib, et keskmine
pension tõuseb tänavu 1. aprillil
prognooside kohaselt 6,3 protsenti ehk aastases arvestuses
tõuseb netosissetulek veel enamatel. „Kindlasti on Eesti pen-

sionid jätkuvalt liiga väikesed
ning peame leidma täiendavaid
lahendusi eakate inimeste heaolu parandamiseks. Eesti Keskerakond on läbi aastakümnete
seisnud eakate ja tööinimeste
eest ning teeb seda ka tulevikus,“ rõhutab ta.
Kesknädal

Töötav pensionär Reet Kikkas: Seda seadust oli väga vaja!
Kesknädal pöördus mitme töötava pensionäri poole küsimusega: kuidas hindate uue tulumaksuvaba miinimumi arvestamise korda.

raha olema, et tal jätkuks toidu muretsemiseks ja
muuks eluks hädavajalikuks.“

küll ei näe. Mina tulen igatahes toime, ja paremini kui eelmiste valitsuste ajal.“

Sirje Nõmm (70),
töötab väikeses firmas
„Minul on väike töökoht. Mina võitsin maksureformist 40 eurot. Need pensionärid, kes on kasvatanud lapse kuni 8. eluaastani, saavad kuus lisa
5 eurot sentidega. Kuna mul on kaks last üles
kasvatatud, siis tuli kümme eurot sentidega ka
juurde. Seega võitsin tegelikult kokku 50 eurot.
Minu tutvusringkonnas on enamik inimesi võitnud
maksureformist. Ainult üks inimene tuli mulle
ütlema, et kaotas. Küsimuse peale, et kas jääd
sellest 30 eurost siis vaesemaks, vastas ta eitavalt.
Mind aga väga ärritab, et Vabariigi President
kinkis jõulupreemiaks 3000 eurot oma paremale
käele Tiit Riisalole. Selle inimese palk on ju niigi
kõrge. Selle 3000 euro eest oleks tulnud abivajajaid aidata.“

Ülo Kuusk (71),
Eesti Sangpommispordi Liidu president
Palamuselt
„Ega pensionäride maksureform paha reform
pole. Ma olen jälginud teemakohast diskussiooni
ja leian, et inimestel jääb nüüd rohkem raha kätte.
Üldkokkuvõttes tundub, et tänane valitsus
Eesti Keskerakonna eestvedamisel teeb väga head
tööd rahva heaks. Selle tegevuse kritiseerijad on
kadedad või pole nad põhjalikult kursis Keskerakonna ja tema koostööpartnerite sotsiaal- ja
rahanduspoliitikaga. Väga tänuväärne samm
oli ühekordne toetus üksikult elavatele pensionäridele. Üleriigiline poliitika on muutunud selliseks nagu see juba pikka aega on olnud Tallinna
linnas.“

Uno Allikhein (69),
õppesõiduinstruktor Põltsamaalt
„Minul on palk ja pension sellised, et võidan pensionäride jaoks kehtestatud maksupoliitikast.
Kui on tervist ja energiat, siis tasub pensionieas
töötada küll.“

Peeter Kallasmaa (69),
Saduküla kardispordiklubi eestvedaja
„Soovin ennast pensionäride maksureformiga

põhjalikult kurssi viia. Arvan aga, et reformi tõttu
majanduslikult võitjaid on rohkem, sest hästi
teenivaid töötavaid pensionäre pole ju kuigi palju.
Pealegi läheb nende raha nüüd nende inimeste
toetuseks, kelle elujärg on kehvem. Andmisrõõm
olevat aga kõige suurem rõõm, mis loob positiivseid emotsioone nii andjale kui ka saajale.
Vaatasin vana-aasta õhtul Kanal 2 ühte telesaadet,
kus mitmed pensionärid avaldasid arvamust, et
nemad ei kaota maksureformiga midagi.
Töötava pensionäri jaoks on lahendus ka avalduse
esitamine pensioniametisse või tööandjale, ja siis
pensionilt tulumaksu ei võeta.“
Reet Kikkas,
Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli direktor
„Pensionäride maksureformi mõju on individuaalne – sõltub inimese töökoormusest ja töötasust.
Minu arvates seda seadust oli aga väga vaja. See
toob kasu nendele, kellel majanduslik olukord
seni keh-vem olnud. Inimesel peab ikka niipalju

Valter Sulp (67),
OÜ Siimel töökoja juhataja Jõgeva
vallast
„Midagi hullu ma pensionäride maksureformis

Andres Ergma,
Eesti Pensionäride Ühenduste ja Eesti
Vanavanemate Ühingu juhatuse liige,
ettevõtja
(Tsiteeritud Postimehest – Toim.)
„Meile pole laekunud pensionäridelt mitte üheski vormis rahulolematust. Meil on 39 organisatsioonis ligi 27 000 liiget, aga tulumaksu kohta
pole isegi mingeid täiendavaid küsimusi tulnud.
Meie pingutused on suunatud sellele, et pension
tõuseks. See haaraks juba kõiki pensionäre ja
mõjutaks üldist toimetulekut palju rohkem kui
see praegune kümme eurot.“

KESKNÄDAL

2 uudised

10. jaanuar 2018

JUHTKIRI

NÄDALA NUPUD

2018 – valimiste vaheline
aasta, mis otsustab tulevase
Riigikogu jõujooned

Emotsionaalsed ettevõtjad

JAAN MÄNNIK
majandus- ja taristuministri nõunik,
Kesknoorte volikogu esimees

Viimased aastad on Eesti poliitika jaoks olnud tormilised ning puhkepausideta.
Sisuliselt 2013. aasta kohalikest valimistest alates pole vahepealsel ajal olnud ühtegi
hingetõmbeaastat või ka -kuud, sest üks valimistsükkel on asendunud kohe teisega.

2016. aasta, mis pidi justkui kaasa tooma kerge pausi, asendus ju teadupärast presi-

dendivalimiste maratoniga, mis kestis mitmeid kuid ning viis erakondade kandidaate
üle kogu Eesti. 2018. aastal saavad järjestikku jooksvad valimised hetkeks läbi ning
tänavu ühtegi riikliku tähtsusega valimist ei toimu. Eksivad aga need, kes arvavad,
et valimiste puudumine tähendaks pausi ja puhkust kampaanias.

Alanud aasta on tänasele koalitsioonile kindlasti määrava tähtsusega. Kui veel mullu
oli koalitsiooni sees näha teatavat otsustega kiirustamist, mis tõi kaasa segadust, siis
tänavu peaks seis olema teistsugune. Sihid on valitud, prioriteetsed tegevused on
paigas ja ülimalt tähtis on ka asjaolu, et 2018. aastal saab toimetada juba täielikult selle
liidu loodud riigieelarve alusel. Nüüd on tähtis valitud suurte otsustega edasi liikuda.
Positiivseid muudatusi on ka juba näha. Alates jaanuarist tõusis enamiku inimeste
maksuvaba tulu 500 euroni. Tegemist on valitsuse kõige olulisema ja laiaulatuslikuma
reformiga, mis tõstab rahva heaolu ja toob kaasa võrdsema ühiskonna.

Erinevaid kasvavaid toetusi võib uuest aastast leida teisigi, eesotsas lastetoetuste
kasvuga, kuid tõuseb ka hambaravitoetus ja kehtima hakkab riigi abi matuse korraldamisel ehk nn matusetoetus. Kindlasti tuleb mainida tasuta maakonnasiseseid
bussiliine, mis rakenduvad 2018. aasta juulikuust.

KESKMÕTE: Alanud aasta on tänasele koalitsioonile
kindlasti määrava tähtsusega.
Juulist käivituv tasuta maakonnasisene bussitransport on üsna polariseeriv. Kahjuks

jäävad selle idee vastaste argumendid üsna pinnapealseks, suutmata pakkuda lisaks
kriitikale alternatiivseid lahendusi. On selge, et tegemist ei ole tuluprojektiga, mis
riigile rahamägesid kokku ajaks. Samuti eksivad need, kes väidavad, et sellest võidavad bussifirmad, mitte maapiirkondade inimesed. Bussifirmad saavad teadupärast
fikseeritud liinikilomeetri-tasu ja nende sissetulek ei sõltu sellest, kui palju inimesi
liinil sõidab. Tasuta ühistranspordi rakendamine on mõeldud inimeste liikumisvõimaluste parandamiseks ja kulude vähendamiseks, mitte bussifirmade tulude suurendamiseks. 2016. aasta andmete põhjal tehti maakonnaliinidel ligikaudu 18 miljonit
reisi. Seesuguse hulga sõitude tasust vabastamine mõjub reisijate rahakotile väga
tervitatavalt, andes neile võimaluse transpordiks kuluvad vahendid mujale suunata.

Keskerakonna Noortekogu volikogu esimehena peatuksin hetkeks ka kesknoorte

tegutsemisel. Viimase veidi enam kui aasta ajaga on noortekogu vahepealsest unelusest ärganud ning toimetab taas aktiivselt üle kogu Eesti. Juba paari nädala pärast
on meil toimumas aasta esimene volikogu istung, mis sel korral peetakse Tartus.
Aasta tegevusplaanidesse mahuvad infopäevad kõikides Eesti suuremates linnades,
loomulikult ka osalemine noortele suunatud messidel ja erinevad tähtpäevadega
seotud aktsioonid. Meie aktiivsus ei ole jäänud märkamata neil Eesti noortel, kes
üha aktiivsemalt meiega kontakti otsivad. Näiteks on viimase poole aastaga meiega
liitunud 72 uut noort liiget. Kui erakond vaatab alanud aastal järgmiste Riigikogu
valimiste poole, siis loomulikult teeb seda ka noortekogu.

Järgmised Riigikogu valimised võivad ju näiliselt olla kaugel – aasta ja kolm kuud –,
kuid tegelikkuses on kõikide erakondade tegevuses juba näha tõsiseid ettevalmistusi
valimisteks. Hea näide selle kohta on Reformierakonna esimehe positsiooni ümber
toimuv puntratants, mis tõi endaga kaasa Kaja Kallase kandidaadina üles seadmise.
Saame näha, kas tegemist oli valestardiga või mitte. 2019. aasta valimised tõotavad
aga tulla järjekordselt ääretult põnevad. Olen veendunud, et kui istuv valitsus jätkab
alustatud reformide elluviimist, Eesti inimeste sissetulekute suurendamist ja
majanduse elavdamist, on neil parim platvorm järgmistel Riigikogu valimistel tugeva
tulemuse tegemiseks. Selleks tuleb tööd teha aga juba täna ja mitte kohelda 2018.
aastat vaheaastana, millest miski ei sõltu.
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Lehte kirjastab MTÜ Vaba Ajakirjandus

Küllap ei mäleta vist keegi aega, kui Reformierakond
oli võimul ja tegi maksumuudatusi, ning et siis iga päev
oleks mõni ettevõtja käinud meedias kurtmas.
Täna on teisiti, sest oleks reformarid ise tõstnud tulumaksuvaba miinimumi 500 euro peale, oleksid nad ka nüüd võib-olla võimul. Aga ahnus
ja rikaste eelistamine takistas neil seda teha.
Kui mõni pensionär on seaduseuuendusest hämmingus, sellest saaks veel aru, aga
et tubli spordimees ja hea maakaupmees
Oleg Gross (pildil) läks peavoolumeedia
laimukampaaniaga kaasa, on esialgu küll
arusaamatu. Oli see mingi kaval reklaamitrikk, või on kopteriomanikul tõesti kadunud
usk Maksuameti arvestamisoskustesse? Nii
nagu suuremad protsessid kopterilennul on
arvuti otsustada, nii on ka Maksuametil täiesti korralik
arvutipark ja ta saab kõigega hiilgavalt hakkama.
Samelini saapavabriku juhi Leida Kikka ütlusest jääb
mulje, et vaid tema ennastsalgamatu töö on tänase majanduskasvu aluseks. Leida Kikka sõnul ei ole praegusel
valitsusel mingit õigust majanduskasvu enda nimele
kirjutada. Tema töötajad on pärast maksumuudatusi uurinud, kas saaks osa palka kuidagi mustalt…
Kui see vastab tõele, siis on kaks võimalust: kas on juba

varem selles firmas makstud ümbrikupalka või on tegu
halbade selgitustega töötajatele. Igatahes ettevõttele see
au ei tee.
„Leida Kikka ütleb sõnaselgelt, et ettevõtte keskmine
töötasu on 1039 eurot, millest osa teenib
seega veelgi vähem. Järelikult sooviks
ühe ettevõtte juht näha oma töötajatel käes
vähem raha, sest maksusüsteemi tagasimuutmisel tähendab see nendele inimestele 64
lisaeuro kaotamist. Selline suhtumine on
eriti kahetsusväärne,“ ütles Erki Savisaar.
Samuti rõhutas Riigikogu majanduskomisjoni kuuluv Savisaar, et tulumaksureformist
võidab üle 40 protsendi pensionäridest ehk
rohkem kui 150 000 inimest ning 51 protsendil jääb netopension samaks.
Postimees on asunud kindlale rünnakujoonele, ja seda nii
valitseva koalitsiooni kui ka eriti Keskerakonna vastu.
See on läbinähtav, ja siit ka mitmed kirjutised just rikkamate inimeste poolt, kes nüüd tõesti pisut oma raha
uue maksusüsteemiga kaotavad.
Kriitika, mis hetkel jätkub peavoolumeedias, vaibub
kohe siis, kui rahvas asub omi Maksuameti poolt eeltäidetud tuludeklaratsioone veebruaris lugema.

Oli kord Molekul…
Keerles noor Rein Lang (pildil) kooliseinte vahel. Oli
aktiivne komsomoli liige. Siit ka sai igavese kiidunime
– „Molekul”.
Pärast hariduse saamist viis tollane Molekul end kangemale lainele. Nõukogude ajal töötas ta mitmete kultuuriasutuste juhtkonnas. Nagu näete, ikka ülemusena.
Rein Lang oli ka Moskva advokaatide kollektiivi „Injurkollegija” Eesti Nõukogude Sotsialistliku
Vabariigi Esinduse konsultant.
„Nõukogude ajal KGB kontrolli all töötades
võttis Injurkollegija kuni 80% komisjonitasu
inimestelt, kes said Läänes surnud sugulastelt
päranduse. Nõukogude sugulastele said osaks
vaid nn sertifikaadid ehk serdid, millega sai
üksikutest valuutapoodidest osta Lääne kohvi,
teksaseid ja jopesid. Varandused ise läksid aga
pärimist vahendanud Nõukogude riigile.”
(16. märts 2005, Kesknädal)
Aga meie uues Eestis: Vikipedia on see, kus
talletub kõik olulisim: „Siseministri kohuseid täites
tegi Rein Lang otsuse tühistada 2007. aasta küberrünnakute taga olnud vene poliitiku Sergei Markovi sissesõidukeeld (Schengeni viisaruumis). 30. septembril
2009 sattus Lang selle teo pärast viisaskandaali, mille
pärast algatati Riigikogus tema vastu umbusaldus.
Kuna viisavabastus oli riigisaladus, algatas Riigiprokuratuur uurimise riigisaladuse paljastaja väljaselgitamiseks. 8. aprillil 2010 uurimine lõpetati, sest lekitaja
oli Rein Lang.
Kultuuriminister Rein Langi ametiaja üks suuremaid

skandaale oli seotud nuku- ja noorsooteatri NUKU
direktori Meelis Pai ametist vabastamisega aprillis 2013.
Teatris läbi viidud revisjon tegi kindlaks mitmeid rikkumisi nii autoriõiguste kui ka finantsjuhtimise alal.
Tehtud etteheited leidsid aja jooksul ka avalikkuse silmis
tõendamist. Laialdast pahameelt tekitas ministri üleolev
stiil nii teatriinimeste kui ka ajakirjandusega suhtlemisel.
Novembris 2013 tehti Eesti ajakirjanduses
ettepanek Langi tagasiastumiseks ministrikohalt seoses võimukriitilise kultuurilehe Sirp
toimetuses tehtud järskude muudatustega,
mille käigus kinnitati ilma konkursita peatoimetaja kohusetäitjaks kirjanik Kaur Kender
ning koondati mitmed valdkonnatoimetaja
ametikohad. Algselt väitis Lang, et tema ei ole
Sihtasutust Kultuurileht puudutavate otsuste
langetamisel osalenud, kuid pidi ajakirjanduse
surve all hiljem tunnistama oma osalust muutuste kavandamisel.
Ametlikult esitas Lang tagasiastumispalve 2. detsembril
2013, pidades samal päeval Riigikogus ka kõne, milles
kritiseeris teravalt nii loomeliitude ja ajakirjanduse kui
ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna tegevust.“
Need olid Rein Langi vanad „naljad”.
Kõige värskem Molekuli nali oli ikkagi enne aastavahetust õhinaga Riigikogu asespiikri nõunikuks pürgimine,
ja siis ka ajakirjanduse hirmsa kisa pärast loobumine.
„Meie viga. Meie enda väljaöeldut kasutati meie vastu,
sest me ei saanud asju mõistlikult välja öelda. Samuti
meie viga,” möönis Lang.
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KENA president Eha Võrk: Soovime valijaid panna naisi rohkem
usaldama
tehtud. Meie eesmärk ongi
senist suhtumist parandada.

Kena nimi KENA on tuletatud lühendina Keskerakonna Naiskogust, millel
on väärikas ajalugu. KENA loomine kuulutati välja juba erakonna kolmandal kongressil oktoobris 1994 ning põhikiri võeti vastu mais 1998.
KENA juhtideks on teiste hulgas olnud Siiri Oviir, Kersti Kaasik, Marika
Tuus-Laul, Anneli Kööba-Orlov ja Ester Tuiksoo. Möödunud aasta kevadest on presidendiks Eha Võrk, kes on ühtlasi ka Tallinna abilinnapea.
KENA on juba soliidse
pagasiga kogu. Kes sinna
kuuluvad?
Keskerakonna Naiskogusse
kuuluvad kõik erakonna naisliikmed ehk siis – kõik naised,
kes kuuluvad Keskerakonda,
on ühtlasi ka KENA liikmed.
Aga lisaks neile võivad naiskogusse kuuluda ka naised, kes
ei kuulu erakonda, kuid neil on
meiega sarnane maailmavaade
ning soov kaasa lüüa. Meil on
niisuguseid liikmeid küll.
Kui varem kehtis niisugune
põhimõte, et Keskerakonna
naisliige pidi KENA-sse
astumiseks kirjutama avalduse,
siis uue põhikirja järgi seda
enam pole, ning kõik naised
kuuluvad ka naiskogusse.
Erakonnas on 15 000 liiget
ning laias laastus pooled neist
on naised, seega võib julgelt
öelda, et meie ridadesse kuulub
üle 7000 liikme.
Pidevalt käivad koos küll
aktiivsemad liikmed ja juhatus.
Meil ongi tavaks muutunud, et
lisaks juhatusele koguneb
nn aktiiv, ehk kaasame
juhtimisse ka tegusamaid liikmeid. Kord aastas on koos aga
rohkem liikmeid, ning järg-

mine aastakoosolek ongi meil
12. jaanuaril. Üritame oma
tegemistest ja üritustest infot
jagada läbi Facebooki konto,
sest see on operatiivsem ning
võimaldab sündmusi paremini
jälgida. Samuti soovime, et
meie tegevusega oleks kaetud
paljud piirkonnad üle Eesti.
Millised on olnud tähtsamad
kohtumised ja ettevõtmised?
KENA juhtkond koguneb
aastas mitmeid kordi, ning
seda erinevates kohtades.
Maikuus olime koos Tartumaal
ning juunis, lastekaitsepäeval
pidasime seminari Tallinnas
Lillepaviljonis. Meie üks suuremaid ülesastumisi oli erakonna suvepäevade ajal LääneVirumaal Lammasmäel, mis
olid seotud riigi 100-aastase
juubeliga. Heegeldasime võidu
100 sammast ning piirkondade
esindused valmistasid 100
cm pikkusi kiluvõileibu, mis
pärast žürii kiitvat hinnangut
ühiselt ära söödi.
Tegime ka näiteks koolitusi
naistele Lasnamäel ja Valgas
ning alles hiljuti, detsembris
Pärnus. Jagame ja kogume
informatsiooni ning kuulame
ära ka muresid. Inimesi tuleb

Teisalt peaksid ka naised ise
olema aktiivsemad ja julgemad
oma kandidatuuri välja pakkuma. Muidu me seda poliitilist maastikku võrdsemaks
ei muuda.

kaasata kohapeal, ning see
annab tulemusi.

Kas tulevastel valimistel
tulevad siis võrdsemad nimekirjad?
Keskerakond on siin alati
eesrindlik olnud, sest meil on
nimekirjad olnud võrdsemad
ning meie ridadest on tulnud
ka palju naisministreid. Ent
vahepeal oleme selle põhimõtte unarusse jätnud ning
tegelnud muude tähtsate
asjadega. Meie erakonna eesotsas on marssimas väga tugevad naispoliitikud, kuid on
vaja, et ka keskmistes ridades
marsiks palju naisi.

Kas naisi saab poliitika
juurde rohkem tuua muude
tegevuste kaudu?
Naised tulevad tõesti poliitikasse rohkem näiteks läbi
klubilise tegevuse. Selleks on
meil olnud ning on ka edaspidi igasuguseid kohtumisi ja
üritusi. KENA on algatanud
näiteks niisuguse aktsiooni
nagu „Tark naine kuulub
Keskerakonda“. Korraldame
koolitusi ning pakume võimalust neil osaleda, hoolimata
sellest, kas naine kuulub erakonda või mitte. Soovime naisi
toetada ja innustada.
Meil on tunne, et valimistel ei
vali naisvalijad mitte ilmtingimata esinduskogudesse
tublisid naisi. On küll üksikuid
silmapaistvaid naisterahvaid,
keda valitakse, kuid üldiselt
valitakse ikka mehi. Meie
soov on panna valijaid rohkem
usaldama naisi.
Kuidas seda teha?
Naisi on vaja rohkem kaasata,
ning siis saab neid ka rohkem
usaldada. Liiga maskuliinsel valitsusel võib jääda nii

Foto: Facebook

KENA PRESIDENT: Eha Võrk soovib naisi toetada
ja innustada tegelema rohkem poliitikaga.
mõndagi märkamata, kuid
usalduse pälvinud naistel on
paljugi öelda ning teha.
Ka erakonnasiseselt saame
sellele enam kaasa aidata, kui
koostame valimisnimekirjad
näiteks n.ö tõmbluku-meetodil.

See tähendab, et nimekirjas
on naine ja mees vaheldumisi.
Olen olnud Mustamäe piirkonna juht ning viimatiste
kohalike valimiste nimekirja
koostades küll arvestasime
selle põhimõttega. Paljudes
piirkondades aga niimoodi ei

Jaak Aab toob Saku Jõgevale
Detsembris Jõgevamaad külastanud riigihalduse minister
Jaak Aab kohtus paikkonna ettevõtlike inimestega. Mõttevahetustel oli ennekõike kõneaineks haldusreformi mõju
kohalikule elule nii lähemas kui ka kaugemas tulevikus.
Huumorimeelega ja muheda olemisega Saduküla kardiklubi eestvedaja
Peeter Kallasmaa tervitas Põltsamaa
lähedal Kuningamäe kardirajal riigihalduse ministrit koduselt: „Tere, Aabipoiss!” Olukorda asus tasakaalustama
Eesti Keskerakonna Jõgevamaa piirkonna esimees ja Põltsamaa vallavolikogu esimees Andres Vään, kes
omakorda lausus tervituseks Kallasmaale: „Tere, Peeter-poiss!”
Ministri kardirajale tuleku üks põhjusi
oli aga sinna hiljuti toodud pensionilejäänud Tallinna tramm. Saduküla
kardiklubi võitis AS-i Tallinna Linnatransport korraldatud ideekonkursi
pruugitud trammile uue rakenduse
leidmiseks. Peeter Kallasmaa kutsus
Jaak Aabi uuesti trammi vaatama siis,
kui sellesse on rajatud kohvik ja laste
mängudetuba.
Põltsamaa külje all külastas riigihaldusminister põllumajandusettevõtet
osaühingut Viraito. Ta kiitis piimatootmisele spetsialiseerunud firma innovaatilisust, püüdlusi automatiseerimisele ja robotiseerimisele.
Viraito juhataja, teenekas ja tunnustatud põllumees Toivo Kens nimetas
üheks mureks kvalifitseeritud tööjõu
puudust.

Põllumajandusteadlased
tulevad Sakust Jõgevale

Mõttevahetusel Keskerakonna Jõgeva valla osakonna liikmetega
küsiti Jaak Aabilt, kas haldusreformi
käigus tuuakse mõni riigiasutus ka
Jõgevamaale. „Kindel on see, et Jõgeva alevikus, kus praegu asub Eesti
Taimekasvatuse Instituut, hakkavad
tulevikus paiknema ka selle asutuse osakonnad, mis praegu asuvad
Sakus,“ lausus minister. Aabi sõnul on
tänapäeva oludes mitmekülgselt praktiseeritav kaugtöö. Nii on ka võimalik,
et Tallinnas asuva riigiasutuse raamatupidaja teeb oma tööd elukohas, mis
paikneb pealinnast kaugemal.

Jõgeva vald – haldusreformi
vedur

Jõgeva linnast, senisest Jõgeva vallast
ning Torma ja Palamuse vallast omavalitsuste ühinemise käigus loodud
uut Jõgeva valda nimetas Aab üheks
tublimaks piirkonnaks haldus-territoriaalse reformi läbiviimisel. „Jutuajamisest vallavanem Aare Olgoga
selgus, et tööd on Jõgeva valla arendamisel väga palju. Olgo on aga ise
tubli töömees ning oskab tegusat ja
asjalikku õhkkonda luua kogu vallas,”
lausus riigihalduse minister.
Mitmeid Jõgeva valla ja kogu Ees-

Jõgeva vallavanem Aare Olgo (paremal) kinkis Jaak Aabile raamatu,
mis ilmus möödunud suvel Jõgeva valla 150. aastapäevaks.
timaa käekäiguga seotud teemasid
tõstatasid Jõgeva vallavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Heli
Raevald ja Jõgeva vallavalitsuse liige
Vello Lukk.

Räägiti ka riigimajadest

Jaak Aab peab oluliseks, et nüüdseks
suletud maavalitsuste funktsioonid läheksid sujuvalt üle maakonnakeskuste omavalitsustele, Jõgevamaal siis Jõgeva vallale. Nendeks
valdkondadeks on ühistranspordi
korraldamine ja rahvastikutoimingud.
Küllap suudavad suuremad omavalitsused pakkuda teenuseid kvaliteetsemalt kui väiksemad. Oluline on seegi,
milliseid uusi ülesandeid hakkavad
täitma maakondade arenduskeskused.

Jutuks oli ka riigimajade võimalik rajamine maakonnakeskustesse. Ministri sõnul pole see idee igas piirkonnas
ühtmoodi ellu viidav, sest arvesse võetakse erinevaid detaile ja lahendused
võivad maakonniti olla erinevad.
Jõgeva vallavanem Aare Olgo kinkis
Jaak Aabile raamatu, mis on ilmunud
möödunud suvel tähistatud Jõgeva
valla 150. aastapäevaks. „Kas 2018.
aastal tähistame Jõgeva valla 151. või
esimest aastapäeva, on raske öelda.
Praegune Jõgeva vald on ju eelmisega võrreldes täiesti uus haldusüksus
Eestimaa kaardil,“ lausus omavalitsusjuht.
Jaan Lukas

Millised on KENA sidemed
teiste naisorganisatsioonidega?
Meil on katusorganisatsiooniks Eesti Naiste Koostöökett,
kes koordineerib erinevate
naisliitude tööd ning jagab
ka vajalikku informatsiooni.
KENA on selle liikmeks ning
sealtkaudu osaleme ka mitmetel seminaridel ja koolitustel.
Igal kuul on üle Eesti vähemalt
mõni selle MTÜ üritus. Liitudel ei ole eelarved eriti suured,
kuid selle raames üritame ikka
aktiivselt tegutseda.
Küsis Aivar Jarne
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Põhja-Küpros ujub Türgi kiiluvees
Pühapäeval toimunud parlamendivalimised näitasid, et Põhja-Küprose
türklased on matnud maha vahepeal tärganud lootused saare taasühinemiseks ning vaatavad nüüd jälle rohkem Türgi poole.
ANDRES LAIAPEA
välispoliitikavaatleja

Küpros iseseisvus Briti võimu
alt alles 1960. aastal, kui sealsed
kreeklased ja türklased loobusid
plaanidest ühendada saar oma
emamaaga. Rahvusrühmade
omavaheline hõõrumine aga jätkus ning pinged üha kasvasid.
Kui 1974. aastal toimus seal
Kreeka sõjaväehunta toetusel
sõjaväeline riigipööre, mille
lõppsiht oli viia Küpros Kreeka
koosseisu, siis võttis Türgi sõjavägi saare põhjaosa enda kontrolli alla, et kaitsta seal elavaid
türklasi.
1975. aastal kuulutati PõhjaKüprosel välja riik, kuid esialgu ei näinud plaan ette iseseisvumist. Küprose türklased
lootsid toona, et neil õnnestub
saavutada Küprose Vabariigi
ümberkujundamine kahest võrdõiguslikust osast koosnevaks
föderatsiooniks. Kui kaheksa
aastat kestnud läbirääkimised
tulemusi ei andnud, siis kuulutati 1983. aastal ühepoolselt
välja iseseisev Põhja-Küprose
Türgi Vabariik.
Kuna seda riiki on rahvusvaheliselt tunnustanud ainult Türgi,
siis on Põhja-Küpros majanduslikult ja sõjaliselt täielikult sõltuv Türgi toetusest ega oma lennu- ja laevaühendust ühegi teise
riigiga. Arvestatava osa PõhjaKüprose eelarvest moodustab
Türgi rahaline toetus.

Ebaõnnestunud
ühinemiskatsed

ÜRO vahendusel on tehtud korduvalt katseid jõuda saare ühendamiseni, kuid need on paraku

ebaõnnestunud. 2004. aastal
toimus koguni rahvahääletus,
kus Põhja-Küprose türklased
ühe vastava plaani heaks kiitsid, kuid saare lõunaosas elavad kreeklased lükkasid selle

võisid jälle alata, kuid eelmise
aastal suvel jooksis protsess taas
karidele.
Põhja-Küprose türklased on
nende ebaõnnestumiste mõjul
sisuliselt kaotanud lootuse, et

Enne 1974. aastat oli Famagusta ilus kuurortlinn
Põhja-Küprosel. Türgi võimu all pole selle linna
särast alles enam midagi.
siis tagasi. Aastatel 2008–2012
toimusid taas läbirääkimised,
kuid neile tegi lõpu valitsuse
vahetumine kreeklaste poolel.
2014. aasta veebruaris algasid
kahe riigi presidentide vahel
uued läbirääkimised, kuid need
jõudsid ummikusse juba sama
aasta oktoobris. 2015. aasta kevadel valiti Põhja-Küprosele uus
president, kes oli rohkem pühendunud lahenduse leidmisele ja
valmis tegema suuremaid järeleandmisi, ning läbirääkimised

olukord võiks muutuda. Kui varem on Küprose taasühinemise
küsimus olnud seal valimiskampaaniate keskne teema, siis nüüd
räägiti rohkem muudest asjadest,
näiteks peaministri eraelust.

Turbulentne poliitikaelu

2013. aasta juulis võitis PõhjaKüprosel parlamendivalimised
vasaktsentristlik Vabariiklik
Türgi Partei (VTK), mis pooldab
taasühinemist, kuid pärast seda
on seal olnud võimul kolm eri-

nevat koalitsiooni kolme erineva
peaministriga.
Kõigepealt moodustas VTK
valitsuskoalitsiooni paremtsentristliku Demokraatliku
Parteiga. 2015. aasta suvel varises see koalitsioon kokku ning
võimule tuli VTK ja konservatiivse Rahvusliku Ühtsuse Partei
(RÜP) suur koalitsioon. 2016.
aasta kevadel moodustas RÜP
uue koalitsiooni Demokraatliku Parteiga. RÜP ja VTK ongi
Põhja-Küprose kaks traditsioonilist võimuerakonda, mis valimistel omavahel vastanduvad.
Demokraatlik Partei on täitnud
sageli kaalukeele rolli.
Põhja-Küprose parlament on
50-kohaline ja valitakse ametisse viieks aastaks. Novembris
tulid RÜP ja VTK parlamendis
ühiselt välja algatusega korraldada valimised ennetähtaegselt,
kuid koalitsiooni moodustamise
praeguse võimuparteiga on VTK
välistanud.
2015. aastal presidendivalimistel RÜP ja Demokraatliku Partei
poolt toetatud presidendi kukutanud Mustafa Akıncı on pärit
hoopis neljandast eelmine kord
künnise ületanud erakonnast.
Tema taga on sotsiaaldemokraatlik Ühiskondlik Demokraatlik
Partei (ÜDP).

Uute erakondade tõus

Lisaks juba nimetatud neljale
pääses nüüd parlamenti kaks
alles eelmisel aastal asutatud
erakonda: tsentristlik Rahvapartei, mis pooldab samuti
taasühinemist, ja türgirahvuslik
Uuestisünni Partei (USP), mis
esindab eelkõige Türgist pärit
asunikke ning taotleb PõhjaKüprose Türgi Vabariigi püsimist iseseisva türgi riigina.
Rahvapartei eestvedaja on akadeemik ja endine diplomaat

Kudret Özersay, kes sai tuntuks
osalemisega Küprose taasühinemise üle peetud läbirääkimistel.
Juba tema doktoritöö teema oli
“1959.–1960. aasta Küprose
lepingute kehtivus rahvusvahelises õiguses”. Rahvapartei
valimiskampaania keskendus
siiski hoopis vajadusele muuta
Põhja-Küprose korruptiivset
poliitilist süsteemi.
VTK läbiski enne valimisi kriitikute survel põhjaliku enese:puhastuse, kuid kohati andis see
soovitule ilmselt vastupidiseid
tulemusi. Kuna kandideerimata
jättis tervelt neli selle ridadesse

kuulunud endist peaministrit,
keda seostati korruptsiooniga,
kannatas erakonna häältesaak.
RÜP sai ümmarguselt 36%,
VTK 21%, Rahvapartei 17%,
ÜDP 9%, Demokraatlik Partei
8% ja USP 7% häältest. Kaks
künnise alla jäänud erakonda ja
üksikkandidaadid pidid leppima
pudemetega. VTK, Rahvapartei
ja ÜDP pidasid väidetavalt juba
enne valimisi eelläbirääkimisi
koalitsiooni moodustamiseks,
kuid RÜP kindel võit lubab
nüüd ennustada pigem RÜP,
Demokraatliku Partei ja USP
võimuliitu.

Ebamaised valimisvaatlejad

Läinud nädalal Põhja-Küprosel toimunud parlamendivalimistel
rahvusvahelisi vaatlejaid ei olnud, sest Põhja-Küprose Türgi
Vabariiki ei tunnusta ükski riik peale suure Türgi Vabariigi, kuid
kohalikes tekitas suurt elevust see, et enne valimisi nähti taevas
tundmatut lendavat objekti (pildil).
UFO vaimustus puhkes neljapäeval Gazivereni külas (kreeka
keelepruugis: Kazivera), kirjutas Põhja-Küprose suurim päevaleht Kibris. Tundmatu lendav objekt, mida nähti selgelt taevas
Aphrodite rannaala lähistel, hämmastas neid, kes seda nägid.
Taevas nähtud objekt oli helesinist värvi ja pealtnägijad nimetasid
seda UFO-ks. Nende sõnul lähtus see helesinine värvus valgusest objekti servadel. Avaldatud fotol paistab hägune latakas, mis
meenutab pühademuna.
UFO ehk tundmatu lendav objekt on selline nähtus, millel puudub
teaduslik seletus. Sageli arvatakse, et UFO-dega lendavad ringi
tulnukad. Kas Põhja-Küprosel käisid ebamaised valimisvaatlejad
või oli tegemist kummalise ilmastikunähtusega, selle üle jätkuvad
vaidlused sotsiaalmeedias.

Eesti on imede maa
Eestit on nimetatud Balti tiigriks ja eesrindlikuks e-riigiks. Suhtlemine
välisriikides paiknevate teadusasutustega läheb libedasti, kui mainid
end olevat Eestist. Vastus sinu mis tahes artiklipakkumisele või koostööprojekti taotlusele tuleb ülikiiresti, sest teatakse: oo, Estonia, Juri
Lotman, Arvo Pärt jt. Ootused meie suhtes on kõrged ja on läinud
veel kõrgemaks, kui meil on nüüd rahvusvaheliselt kaalukas noor peaminister ja peaaegu sama noor naispresident; küll veidi dotseeriv ja
naljavaene, kuid vaieldamatult ilus ja elegantne.
AARNE RUBEN
kirjanik

Kui Eesti taasiseseisvus, oleksime võinud teadusmaailmas võtta
hoopis parema positsiooni, kui
see tegelikult juhtus. Põhjus
on selles, et kohalikud teadusjuhid on sagedamini kui mujal
maailmas kutsunud andekaid
rahvusvahelise resümeega teadlasi korrale, korraldades seega
“kohalikku kätši”. Kõnelen siinkohal juba möödunud sügisel
välja ilmunud uudisest, et Eesti
Kirjandusmuuseumi etnobotaanik Renata Sõukand sai Euroopa
Teadusuuringute Nõukogu
(ERC) prestiižika, 1,5 miljoni
euro suuruse toetuse. Sellise
grandi saamine on igale teadlasele väga kõrge rahvusvahe-

line tunnustus, sest konkurents
on tihe ning nõuded uuringutele
ülikõrged. Kuid möödus vaevalt pool aastat, kui tuli teade,
et Kirjandusmuuseumi direktor
Urmas Sutrop on Sõukandi ja
tema abikaasa kohalt lahti teinud
ning grandi täitmine on lõpuks
üle kantud Ca Foscari ülikooli
Itaalias. Konflikti mõlemad osapooled said sõna Postimehes:
Sutrop 12. juunil ja Sõukand
15. detsembril.
Etnobotaanika vastab olulisele
küsimusele: kuidas on eurooplased oma karmis kliimas aegade vältel ellu jäänud, end
taimedega ravinud ja kuidas
neid taimi nimetanud? Renata
Sõukand, olles saanud ERC-st
julgustust, olevat pretendeerinud
akadeemilistele ametikohtadele,

aga asutuse direktor ei saanud
talle vastu tulla. Oluline teaduserahastus liikus Eestist välja.
Kujutlegem, mis oleks juhtunud,
kui Euroopas oleks samavõrra
talitatud sealsete oluliste projektidega!
Näiteks on teada, et neandertaallase genoomiga tegeleb Max
Plancki Evolutsioonilise Antropoloogia Instituut Leipzigis
ja uurimisrühma juhib Svante
Pääbo. Vaid neli aastat tagasi rekonstrueeris uurimisrühm selle
eelajaloolise inimese täieliku
geeni. Triumf oli täielik – kuna
see teadusuuring räägib meie
kõigi ühistest juurtest, siis on
ka rahastus veidi suurem. Aga
ühekordsete projektide kohta
mitte palju suurem kui Sõukandi
rühmale antu.

Ent kujutagem nüüd ette, mis
juhtuks, kui Plancki instituut otsustaks ühel päeval Pääbo lahti
lasta. Ulmeline, täiesti võimatu!
Ta võtaks kaasa oma teadmised
ja unikaalse kogemuse. Berkeley
ülikoolis tehakse sel päeval –
nagu teadlastel rõõmusündmuste
puhul kombeks, vahuveinipudel
lahti. Sest seal on neandertaallast uuritud eurooplastega paralleelselt, aga alati ollakse ühe
sammu võrra maas, kuna neil
ei ole nii head luumaterjali.
Berkeley ülikool võtaks vallandatu endale. Tunnustatud
teadlasele tuleks vallandamise
(?!) korral tööpakkumisi kogu
maailmast ja lausa minutitega.

reaalsed persoonid, kes toovad
ülikoolile raha ja kuulsust. Isegi
kui nad esitavad nõudmisi, siis
jõutakse nendega kokkuleppele. Vaid halb hõimujuht ei leia
kokkulepet jahimehega, kes ka
tegelikult mammuti koopa ette
lohistab, mitte ainult ei räägi
sellest.
Siit ka minu pealkiri: Eesti on
imede maa. Eestis juhtuvad
imed, ent kahjuks halvas kontekstis. Teadusrahad, olulised
uurimisprojektid ja -saavutused
kõnnivad Eestist mööda, sest
teadusasutusi valitsevad siin
inimesed, kelle jaoks on kõige
tähtsam see, kuidas alluvad allu-

Iga inimene, kes aru saab oma kohast siin
maailmas, kes ei välju oma kompetentsuse raamidest, on Eestile kasulik ja loob võimaluse, et
me ei oleks enam halvas mõttes imede maa.
Samamoodi ulmeline oleks olnud võimalus, et Cambridge’i
ülikool oleks vallandanud Stephen Hawkingi 1981. aastal,
kui ta oli just tutvustanud varajase universumi kvantmudelit.
Sest Pääbo ja Hawking on need

vad. Kuidas tuleb juhile õigesti
alluda, on Sutrop ise näidanud,
öeldes, kuidas Pronkssõduri
maha võtnud Ansip on kangelane, Kalevipoeg. “Ta jääb ka
sajandite pärast meelde kui Kalevipoeg, kes viis selle jõleda

kuju sealt minema!” õhkas
Urmas Sutrop. Ülemust tuleb
armastada ja austada, ees kiida,
takka kummarda. Siis elad kaua
siin maa peal. Kui ülemus oleks
olnud juhtumisi üks nendest, kes
on viinud omal ajal minema ka
Lenini kuju, siis on võimalik
veelgi suurem apologeetika: ta
viis ka Lenini minema, ta pole
isegi mitte Ansip, vaid SuperAnsip! Kui keskastme juht kiidab suurt ülemust, siis ootab ta
seda, et teda ennast samamoodi
kiidaks alamastme juht.
Urmas Sutrop mahtus pildile
ka siis, kui Imre Sooäär kutsus
avalikul üritusel uisutamises
võistlema Uisuliidu presidendi
Edgar Savisaare. See oli Reformierakonnal kaval reklaamitrikk: auväärt vanameistriga
oleks tulnud võistlema noor
tüdruk, uisutaja Carmen-Aneth
Vanatoa. Erakond kasutas lapse
naiivsust ära: kõigepealt tulnuks lapsele ikka seletada, mis
asju ajavad poliitikud ja mis
missioon on noorel graatsial,
kes mööda jääd liugleb. Noort
graatsiat ei panda peaministriks
ja vana kogenud poliitik ei lähe
jääväljadele liuglema.
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Postimehe valeprohvetid kaitsevad joomakatku
ja ebavõrdsust?
Alustuseks meenutagem enese prohvetlikkust ülistava ning piiblivärsse
tsiteeriva Postimehe osas: Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad
teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid! (Matteuse
7:15). Postimehe 29. detsembri juhtkiri näitab, et vabale ajakirjandusele
rõhuv ajaleht ei püüa end enam peita valge kampsuni toormaterjali
varju. Määgimine enam ei aita. Enam kui aasta on juba möödas, ning
Reformierakond pole ikka tagasi valitsuses. Aeg on kihvad teritada.
selle nn lihtsuseta. Proportsionaalne tulumaks on eelkõige
idabloki riikides ning astmeline
Põhjamaades ja mujal LääneEuroopas. Ei ole me kehvemad arvutamises kui sakslased,
prantslased, poolakad, soomlased või ükskõik kes muu.
JAANUS KARILAID
Keskerakonna aseesimees

Juba mõnede tundide pärast
on kohale jõudnud Postimehe
arvates segapudru, mis toob
kolmveerandile Eesti inimestest 64 lisaeurot kuus. See polevat aga oluline riigis, kus mediaanpalk on 900 eurot. Hoopis tähtsam on ühiskonna
väravavahtide arvates, et keegi
ei peaks Maarjamaal minutitki
mõtlema, kas tema üle keskmist palka tuleb kummitama
näiteks preemia või süllekukkuv raha, sest siis tuleb tulumaksuvabaks miinimumiks
anda raamatupidajale muu summa kui 0 või 500. Tänapäeval
pole ühetaolisele tulumaksule
enam ühtegi mõistlikku argumenti. Lihtsus on neist argumentidest veel kõige rumalam.
Vaadakem Euroopa kaardil
neid riike, kus inimeste heaolu
ja majandus kasvavad ilma

Muutusi, millega on mõnedel
raske harjuda, on teisigi. Õlletootjate eelistamine oli aastaid
Reformierakonna juhitud valitsuse agenda. Viina maksustati kõrgemalt kui õlut ja muid
kergemaid alkohole, mille poole
noored eelkõige küünitasid.
Nüüd, mil räägime kange ja

alkoholina oli loogiline ja tunnustust vääriv samm. Samuti
lisas ta, et aktsiisitõusude valuläve ei ületanud mitte praegune
valitsus, vaid eelmine oma 2015.
ja 2016. aastal tehtud vastavate
otsustega.
Aga propagandas faktidest palju
ei saa hoolida, sest Keskerakonna head valimistulemused
tuleb seostada tugevalt Kremliga. Äkki siis hakkab reitingunool ometi allapoole minema?
Kolumnist Ahto Lobjakas leidis näiteks, et just kohalike
valimiste tulemus käivitas vastumanöövrina rünnakud PBK

Postimehe nägemus katastroofist ja seitsmeaastasest näljahädast ei ühti samuti kuidagi
rahvusvahelise reitinguagentuuri Fitch hinnanguga Eestile, mis tõstis meie reitinguväljavaate
stabiilsest positiivseks.
lahja alkoholi maksumäära ühtlustamisest, on see Postimehe
arvates „viinameeste eelistamine“. Alkoholitootjate ja
Maaletoojate Liidu tegevjuht
Triin Kutberg kirjutas 14. detsembril Postimehes, et võimuliidu samm käsitleda alkoholi

kõik vastavad konstruktsioonid
leheveerul viinud mitte kuhugi
mujale kui mutta.

vastu. Lobjakas lisas, et see
telekanal on oluline infoallikas
kolmveerandile Eesti venekeelsetest inimestest ning PBK
välistamine on katastroofiretsept, mis süvendab veelgi lõhet
kogukondade vahel ja halvendab
Eesti julgeolekut.

Õlletootjate eelistamine oli aastaid Reformierakonna
juhitud valitsuse agenda.
Postimehe nimetatud „keskerakondlikud tegelased“ pole
närvis, vaid mures, et jätkuvalt
on Eestis soov hoida venekeelsed inimesed Eestis toimuvast kaugel eemal. Kuigi oleme
näinud, milleni see kõik viia
võib. Närveerima ja piinlikkust tundma peaksid need, kes
17 aastat võimul olles ei suutnud teha ühtegi sammu selleks,
et vene emakeelega inimesed
vaataks ERR-i, mitte „Vremjat“, mis olevat kõige kurja juur.
Professor Marju Lauristingi
rõhutas, et riik jättis õigel ajal
oma töö venekeelsete inimeste
informeerimisel tegemata, ning
selles saab temaga ainult nõustuda.

Küll aga ei saa kuidagi nõustuda paanika külvamisega pea
tasakaalulähedase eelarve üle,
mille defitsiit on 0,2% SKP-st.
Majanduse elavdamist kritiseerivad need, kes, käed rüpes,
vaatasid pealt meie nullilähedast
majanduskasvu ja ehitussektori
raskusi, sest laen investeeringuteks oli saatanast. Küll aga
oli samal ajal hea investeering
tulevikku Kreeka toetamine.
Eesti põllumees võis kadedusega John Deer’i roheliseks muutuda ja Toompeale sõita muret
kurtma. Nüüd, mil lõpuks uut
võimuliitu oma inimeste öeldu
huvitas, oli see teatud ajakirjanike ja poliitikute jaoks ikka vale
ja lausa korruptiivne. Siiani on

Postimehe nägemus katastroofist
ja seitsmeaastasest näljahädast
ei ühti samuti kuidagi rahvusvahelise reitinguagentuuri Fitch
hinnanguga Eestile, mis tõstis
meie reitinguväljavaate stabiilsest positiivseks, sest oleme
pöördunud tagasi suurema majanduskasvu kursile. Ka OECD
hinnang on olnud ühene: riigieelarve väike defitsiit aastani
2020 ei ohusta majanduse
käekäiku. Vastupidi, kaasavama
ja rohelisema majanduskasvu
saavutamiseks soovitaski organisatsioon kaaluda valitsemissektori eelarve reeglile pikemas
perspektiivis väikse puudujäägi
lubamist. Meie riigivõlg on
OECD-riikide hulgas kõige
madalam ja keskpikas plaanis
väheneb veelgi.
Võib-olla kardetakse, et piirud
kahel otsal ongi hakanud lõkendama ning just seetõttu tuleb
kustutitega ringi joosta ja kõigile
karjuda, et majas on tuli lahti.
Keskerakond ei ütle, et homsest on õnn meie õuel ja Eesti
põlv uus. Tööd on selleks vaja
teha rohkelt, aga oleme selleks
valmis. Oleme võtnud Eesti
inimeste heaolu kasvu eesmärgiks ja teeme seda ka kihvade
välkudes ja nende ähvardusel.
See artikkel oli vastuseks 29.
detsembril 2017 ilmunud Postimehe juhtkirjale. Kahjuks
Postimees jättis Jaanus Karilaiu vastuargumendid avaldamata.

PBK ümber püütakse külvata asjatut paanikat
Aastavahetusel kõlas kriitika venekeelse telekanali PBK
vastu selles, et Tallinn edastab seal oma uudiseid vene
elanikkonnale. Järgnes meeletu mahategemine „teadjamees” Raul Rebase poolt. Ta süüdistas nii Tallinna linnapead Taavi Aasa kui ka kogu Tallinna juhtkonda ja veel
eriti Keskerakonda.
INDREK VEISERIK,
AIVAR JARNE

Meediaväljaannetest on konkurentsitult
kõige suuremaks süüdistajaks Postimees. Peaaegu kolme kuu pikkuse
juurdlemise käigus on see ajaleht suutnud läbi analüüsida kohalike valimiste

kelle sõnul on PBK „tõhus kanal, mille
kaudu mõjutada poliitiliste jõudude
suhteid nii Tallinna linnavolikogus kui
ka isegi Riigikogus“.
Peab tunnistama, et asi on end Eesti
esiajaleheks pidajale tõesti hapuks läinud. Kui järeldusele, et valimisvõit
saavutati tänu venekeelsele erakanalile, oleks jõudnud näiteks kooliõpilane

Keskerakond ei võitnud kohalikke valimisi mitte ainult
Tallinnas, vaid võitis need valimised üle Eesti. Keskerakonna populaarsus on üle Eesti kõrge ning venekeelse
valija mõjutatavuse ja naiivsuse esiletoomisega astutakse samasse ämbrisse, kuhu on potsatanud praegune
suurim opositsioonierakond.
tulemused ning jõudnud järeldusele:
Keskerakond võitis valimised Tallinnas tänu venekeelsele erakanalile PBK.
4. jaanuari Postimehes lisas värvi veel
endine ajakirjanik Oleg Samarodni,

Juku 7. b-st, siis oleks see veel kuidagi
arusaadav, ehkki tõenäoliselt oleks selle
eest hindeks „puudulik“.
Kui aga selleni jõuab ajaleht, mis hindab valitsuse tööd hindega 2+, siis on

see järjekordne ajakirjanduslik lati alt
läbi jooksmine.
Keskerakond ei võitnud kohalikke valimisi mitte ainult Tallinnas, vaid võitis need valimised üle Eesti. Keskerakonna populaarsus on üle Eesti kõrge
ning venekeelse valija mõjutatavuse
ja naiivsuse esiletoomisega astutakse
samasse ämbrisse, kuhu on potsatanud
praegune suurim opositsioonierakond.
Ent veelgi kummalisemaks teeb Juku
ülesande see, et Postimehe enda esitatud andmete põhjal on PBK vaadatavus venekeelsete elanike seas viimase 8
aasta jooksul vähenenud peaaegu kahekordselt ehk kukkunud 35 protsendilt
18 protsendile. Kuidas saab niisuguste
näitajate põhjal pidevalt mõjutada
endale sobivas suunas suuri valijate
masse…? See jääks tõesti arusaamatuks
mitte ainult Juku õpetajale.
„Võimalik, et just kohalike valimiste
tulemus käivitas vastumanöövrina
rünnakud Eesti võimuesindajate osalemise vastu PBK jt Venemaa kontrolli
all olevate kanalite saadetes. PBK on
oluline infoallikas kolmveerandile Eesti venekeelsetest elanikest; nõue see kanal praegu välistada oleks katastroofi
retsept. Kui Eesti ei suuda venekeelseid elanikke kohelda poliitilise protsessi õigustatud osalistena, saab lõhe
kogukondade vahel vaid süveneda – ja

maalt. PBK Venemaalt ostetud programm on üks asi, ent kanali Eestis
tehtud uudistoodangule pole suurt midagi ette heita.
PBK ajakirjanikega pole ka olnud
konflikte, kus peaministri sõnu oleks
propaganda eesmärgil väänatud. PBK
on käinud ministritelt intervjuusid võtmas kõikide valitsuste ajal alates aastast
2002. Veel mõni aasta tagasi tellis sellelt kanalilt saateid mitte ainult Tallinn,
vaid ka Eesti riik.

Eesti julgeolekuolukord halveneda,”
ütles möödunud aasta 29. detsembris
poliitikaekspert Ahto Lobjakas tabavalt
Postimehes.

Kõnealuse küsimuse puhul ongi kõige
suuremaks probleemiks see, et millegipärast ei vallata venekeelsele elanikkonnale kaasahaarava info edastamisepakkumise kunsti. Nähti palju vaeva
ja loodi ETV+. Kahjuks jäi selle
vaatatavus lahjaks. Täna on telekanalil
ETV+ vaatajaid 13 korda vähem kui
PBK-l. Miks see on nii? Mida tehakse
valesti?

Postimehe pahameel on kindlasti
põhjustatud ka asjaolust, et ise ei suudetud venekeelseid lugejaid üles leida
ja kõnetada – venekeelne Postimees
läks seepärast vett vedama.
Valitsuskommunikatsiooni direktor Urmas Seaver on sealsamas 4. jaanuari
Postimehes öelnud, et Venemaa meediat jälgitakse ja ollakse kursis ka uudistega, mida PBK ostab sisse Vene-

See on fakt, et Eesti asub globaalpoliitiliste protsesside tulemusena Venemaaga teine teisel pool rindejoont. Aga
Eestis elavad venekeelsed inimesed on
ju meie omad inimesed. Me elame igapäevaselt kõik koos ühes aegruumis.
Nendega seotud igasugused lahknemis- ja lõhestamisjutud pole aktsepteeritavad. Süüdistamise asemel on vaja
otsida lahendusi ja tööd teha.
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lisada läbi EV100 kodulehe www.ev100.ee, kuhu praeguseks on üles pandud üle 1000 sündmuse
ja 600 kingituse.

Juubeliaasta esimeseks
suuremaks sündmuseks on
vabariigi aastapäev veebruaris, mil juubelinädala
jooksul külastavad president
ja valitsus Eesti erinevaid
kohti. Augustis tuleb Tallinnas Lauluväljakul suur
kontsert, mis kannab nime
“Laulu võim”. Septembris
korraldatakse suured koristustalgud üle maailma.

Narva Raekoja platsil toimub vabaõhuaktus ning Astri keskuses noortekontsert.
22. veebruaril peetakse
Viljandis valitsuse istung.
Mulgimaa pealinnas esitletakse ka EV100 juubelipostmarki, mis on trükitud õhukesele hõbelehele.
Peaminister Jüri Ratas esineb traditsioonilise iseseisvuspäeva-eelse kõnega Tartus Vanemuise teatrimajas.

Juubeliaasta
sündmused

23. veebruaril asetatakse
pärg president Konstantin
Pätsi sünnikohas Pärnumaal Tahkurannas. Pärnus
Raeküla vanas koolimajas
esitletakse Ago Pajuri ja
Toomas Karjahärmi monograafiat Konstantin Pätsist. Pärnu Kuninga tänava
põhikooli ees avatakse
Valitsuse Stenbocki maja on juubeli puhul ehitud Eesti lipu- skulptorite Margus ja Mart
Kadariku loodud Päästesinise värvidesse.
Sünnipäevanädal veebruakomitee mälestussammas,
ris jagab aastapäevapõhised kute ja lauljate poolt just selleks tas järgnevatel päevadel iseseis- millel on kujutatud Konstantin
tähtsündmused laiali üle Eesti: emadepäevaks ja just praeguste- vusmanifesti. Sealt marsitakse Päts, Jüri Vilms ja Aleksander
riiklikud kultuuri- ja teadus- le lastele kirjutatud uudisloo- Kaitseväe orkestri saatel Eesti Konik ning Iseseisvusmanipreemiad antakse üle Haapsalus, mingut. Laulud kõlavad üle Panga majja. Peapanga Iseseis- festi esimene ettelugeja Hugo
president annab teenetemärgid Eestimaa erinevatel lavadel – vussaalis esitletakse 2-eurost Kuusner. Rüütli platsil loetakse
kätte Narvas, pidulik jumalatee- autorid esinevad koos lastega.
juubelimünti, mida vermitakse ette Iseseisvusmanifest ja algab
nistus toimub Paides, Vabariigi
rahvapidu. Õhtul korraldatakse
veidi rohkem kui 1,3 miljonit.
Presidendi pidulik vastuvõtt to- Augustis aset leidev „Suur suvePärnu Kontserdimajas linna vasimub Tartus ning traditsiooni- nädal“ algab ühislaulmisega 20. veebruaril toimub Haapsalu tuvõtt, kus toimub ka Rasmus
line lipuheiskamine ja paraad Tallinna Lauluväljakul ja lõpeb Lossiplatsil vabaõhuaktus, kus Puuri ja Doris Kareva pooletunTallinnas. Pärnus loetakse 23. muinastulede öö lõketega meie avatakse lipuväljak. Linnarah- nise uudisteose esmaettekanne.
veebruaril ette Iseseisvusmani- randades. Vahepeal avastatakse vale pakutakse kringlit ja teed.
fest – nagu 100 aastat tagasi.
Eestit, matkates maal ja veel, Peaminister Jüri Ratas annab 24. veebruari päikesetõusul heijalgsi ja jalgrattaga ning kuu- Haapsalu Läänemaa Ühisgüm- satakse riigilipud; kõige pidu5. mai talgupäeval „Teeme ära“ lates kontserte kaunites paikades naasiumis üle riigi kultuuri- ja likumalt Tallinnas Toompeal.
kutsutakse talgulisi taasavas- üle Eesti.
Kell 11 algab Tallinnas Vabateaduspreemiad.
tama ja -kasutama oma koduduse väljakul kaitseväe paraad.
kihelkondade rahvariiete värve. Juubelinädal veebruaris 21. veebruaril annab president Pärastlõunal toimub iseseisvusKas korrastatud ja seejärel Juubeliaasta sündmused kulmi- Kersti Kaljulaid Tartu Ülikooli päeva jumalateenistus Paide
kihelkonna-triibuliseks värvi- neeruvad veebruaris juubeli- Narva kolledžis üle iseseis- kirikus, millele eelneb vabatud saab aidauks, bussipeatuse nädalal 19.–24. veebruarini.
vuspäeva eel annetatud teene- õhuaktus linnarahvale. Õhtul
katusealune külakeskuses või
temärgid. Börsihoone keldris toimuvad Eesti Rahva Muuseukoguni terve seltsimaja, jääb 19. veebruaril kogunetakse leiab aset Eesti Panga vermitud mis president Kersti Kaljulaidi
talguliste eneste otsustada.
Tallinnas Tartu maantee algu- EV100 hõbe- ja kuldmüntide vabariigi aastapäeva vastuvõtt
ses kohas, kus 100 aastat tagasi esitlus. Müntide müük avatakse ja kontsert-etendus.
Emadepäeval, 13. mail kõlab kogunes esimest korda Pääste- hiljem TÜ Narva kolledžis ja
kontsertidel meie tuntud muusi- komitee. Päästekomitee koos- Tallinnas Eesti Panga hoones. Aivar Jarne
EV juubeliaasta algas Tallinnas Vabaduse väljakul vabaõhukontserdi, presidendi
kõne ja ilutulestikuga. Eelmise aasta lõpust on Stenbocki maja kuni veebruari
keskpaigani valgustatud lipusiniseks ja ehitud juubeliaasta logoga. Keskerakonnal
on 2018. aastal plaanis 101
rahvakohtumist üle Eesti.

Klubi „Keskpäev“

KENA aastakoosolek

tänavune esimene koosviibimine toimub
laupäeval, 13. jaanuaril kell 12.00
Keskerakonna Haabersti piirkonna
büroos (Õismäe tee 57A).

Keskerakonna naiskogu KENA aastakoosolek toimub reedel, 12.
jaanuaril kell 16 Tallinnas Nõmme Kultuurikeskuses (Turu plats 2).

Kavas on juhatuse aruandmine. Külla on kutsutud
Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgenson ja Keskerakonna Haabersti piirkonna esimees Juhan Hindov.
Info telefonidel 5541302, 5541084.
Klubi „Keskpäev“, kelle motoks
on Reet Linna telesaatest “Prillitoos“ kuulsaks saanud hõige
„Elame veel!“, kinkis Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks hõbekuuse, mille klubiliikmed istutasid mullu septembris aadressil
Tallinn, Õismäe tee 24, Haabersti Sotsiaalmaja territooriumile. Kingitus on kavas pidulikult avada sünnipäevanädalal,
pärast tähiskivi paigaldamist.

Aastakoosolekul arutatakse põhikirja eelnõu ja valitakse naiskogu
juhtorganid (president, juhatus, esindaja erakonna volikogusse).
Ootame osalejaid kõikidest piirkondadest.
Aastakoosolekule järgneb KENA talvepidu, kus valitakse „Aasta
KENA“.
Eha Võrk,
KENA president

KE Lasnamäe seeniorsektsioon
tervitab kõiki erakonnakaaslasi uue aasta puhul.
Soovime tervist, õnne ja armastust!
Saame kokku neljapäeval, 25. jaanuaril kell 14 ikka Pae t. 19.
Külla on kutsutud ilmaruuminähtuste uurija Igor Volke, kellelt
kuuleme, mida taevalaotus uuel aastal võiks pakkuda.
Info: Pille Lõvend 512-94-89
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Noored muudavad poliitika seksikaks
Noorte roll ühiskonna ja poliitika kujundamisel on täna suurem kui eales varem. Osaletakse valimistel valijatena ja kandidaatidena, poliitikud esinevad meelsasti koolides,
liitutakse erakondade noortekogudega ja kohalike noortevolikogudega. Tekivad küsimused: kui tugevad mõjutajad noored on ja kui palju neid poliitikas usaldatakse?

MARKUS MEIER
Kesknoorte Võrumaa klubi
esimees
Demokraatlikus riigis on jaotatud
ühiskondlik vastutus võimalikult laialdaselt. Võimalikult paljudel inimestel
on olemas võimalus osaleda valimistel valijana või kandidaadina. Noorte
kaasamine ongi üks võimalus, kuidas
seda teha.
Uue huvigrupi kaasamine aruteludesse
toob värskeid ideid ja teravamat
arutelu. Kui noored on saanud ka võimaluse osaleda avalikus debatis, siis
on nemadki otsuste tegijate mõjutajad,
ja seetõttu on otsustajatel lihtsam teha
valikuid ja arvestada noorte soove. Nii
ei pea rahulolematu teismeline esimese asjana haarama kokkuklopsitud
plakatit ega kive, et oma tahtmist saavutada, vaid oma tahtmine edastatakse
rahumeelselt.

On väga tervitatav, et riik on usaldanud oma noori ja andnud vähemalt
16-aastastele õiguse hääletada kohalikel valimistel. Kohalikud teemad
puudutavadki enim minuealisi ja nende
kaasarääkimisel on noortel olemas teatud alusteadmised. Uued valijad tuleb
tuua ka valimiskasti juurde vähemalt
kolmedel valimistel, sest uuringud näitavad, et siis tekib valijatel harjumus
valimas käia. Aktiivsed kodanikud –
see on ühiskonna võit!
Kuid viimastel kohalikel valimistel
võis näha probleemi, et paljud jõud
polnud keskendunud noori puudutavale temaatikale, sest sihtrühm on marginaalse suurusega. Reformierakond
lubas Tallinnasse püstitada „põlvkondade maja“, kus on võimalik noortel
heegeldada, kuid see pole tänapäeva
noore meelistegevus. Nagu võib näha
Reformierakonna valimistulemustest, siis oma lubaduse elluviimiseks
nad mandaati ei saanud. Selliste juhtumite korral tekib piisava vanusega
noorel võimalus enda võimed proovile
panna ja ise kandideerida kohalikku
volikogusse või isegi Riigikogusse, et
olla eakaaslaste huvide kandja. Valituks osutudes saab noor saadik seista
just tema valijatele südamelähedaste
teemade eest.

Levib väärarvamus, et kui noor liitub
mõne erakonna noortekoguga, jagab
valijatele sadu pastakaid, ning selle
tulemusel vegeteerib hiljem hästitasustatud nõunikukohal. Samal ajal on meil
suur mure, et Eesti riigis on puudus
elukutselistest poliitikutest, kes oleksid
pädevad riigiasjades osalema. Sellega
ollakse ülekohtused n-ö poliitbroilerite
suhtes, kes on otsustanud panustada

oma vaba aega enda maailmavaate ja
seisukohtade eest seismiseks.
Huvitaval kombel ei tehta sarnast kriitikat noorarstide suhtes, kes samuti
tegelevad terve oma elu ühe erialaga.
Kas me laseks inimesel enda südant
opereerida pelgalt sellepärast, et ta on
kuulus? Kas me usaldaks teda meie
ühist rahakotti valvama? Kriitikanooled tuleb suunata hoopis noorpoliitiku
poliitiliste seisukohtade suunas, mitte
tema kogemuste pihta, mille puhul ei
saagi eeldada, et tal need juba olemas
on. Lisaks aitab noorte tulek poliitikalavale välja tuulutada seisakukopitust,
mis võib rahva riigist võõrandada.
Nooruki värsked ja kohati hulljulged
ideed võiks mõjuda rahulolematule
valijale kui sõõm värsket õhku, kuid
sageli tekib raskusi oma sõnumite kohaleviimisega, sest paratamatult võib
jääda oma mõtetega üksi. Selleks tuleb
leida mõttekaaslasi ja veenda neid, kes
pole samal arvamusel. Nii omandatakse väärtuslikku poliitilist kogemust.
Mida rutem täidetakse kogemuste
pagas, seda kiiremini ja tugevamalt
langetatakse otsuseid tulevikus.
Tänu noorte osalusele on muutunud
poliitika seksikamaks – see pole asi,
mida ajavad ainult eliiti kuuluvad
hallipäised mehed. 100 aastat tagasi
ei uskunud keegi, et noored muutuvad niivõrd mõjukateks ja suudavad
mõelda pikemas perspektiivis. Täna
usaldus noorte vastu on suur ning neid
peetakse eduka tuleviku võtmeks.

Uusaasta-lauluke
Maakera pööras end uude aastasse.
Vaikselt, aga ka tormituultega,
miljardite inimhingede
rõõmude ja muredega,
viletsuse, sõdade ja pagulastega.
Punase Kuke aasta saab läbi.
Mis oli, see oli.
Mida kaasa toob Kollane Koer?
Kõik tahavad teada.
Kuidas liiguvad taevas planeedid,
mis mõju neil on,
mida ennustab tähtede seis?
Hea oleks ju teada.
Uus aasta on uue ootus,
see on valguse ootus ja muutuste lootus.
Võib alata uuelt lehelt,
uuelt ja puhtalt lehelt.
Kellel muidugi soovi on.
Kui maailmas valitseks rahu,
siis võiks see ju olla
üks tõeliselt õnnelik aasta!
Lootusrikast uut aastat!
Mõtiskleja

Sildikleepija!

Aitäh Tallinna Televisioonile
heade saadete eest, eriti aastavahetusel. TTV on teistest telekanalitest ikka väga
erinev. Jätkake oma vaimus! Ärge kopeerige teisi kanaleid!
Aitäh ka Heimar Lengile ja tema meeskonnale, sest „Meedia keskpunkt“ on
huumorimeelne ja hea ütlemisega saade.
Tahaks teada, mis ikka tähendab sõna „lihtinimene“, mida kogu aeg korrutatakse?
Mis sorti inimesed on siis ülejäänud?
Aitäh ka Kesknädalale!
Armsale eesti rahvale soovin kõike head ja ilusat 2018. aastaks!
Lydia Metsjärv

Riigikogu valimistel on suur roll ka
erakondade sisedemokraatial, sest
suletud valimisnimekirjade puhul
on olulisel kohal ka kandidaadi koht
üldnimekirjas, mis võib tagada koha
parlamendis, kui noor ei pruugi saada
piisavalt hääli oma kogenematuse tõttu.
Keskerakonnas on seda põhimõtet järgitud, ja tänu sellele on kõrget tähelendu teinud mitmed ministrid, riigikogulased ja säravad munitsipaalpoliitikud.
Kui valija hindab enim noorust ja uudsust, siis ta peab kindlasti arvestama,
milline erakondadest on enim noori
oma valimisnimekirja kaasanud ja kas
nad on seal lihtsalt koha täitmiseks või
loodetakse, et nad oleks võimelised
esindama noori. Valijal on võimalus
anda oma häälega märku teistele erakondadele, et ka nemad peavad oma
tegemistesse rohkem noori kaasama.

Tallinn 10130,
Toom-Rüütli 3/5,
Kesknädal

Postimehe sulerüütel Taavi Minnik
demonstreeris 15. detsembril Postimehe veergudel, milline peab olema üks
ehtne vihakõne. Tema sõnul olevat Jüri
Ratas tšinovnik ja kogu valitsuskabinet
ebakompetentne, et mitte öelda: rumal.
Päevakomm väidab, et see valitsus pole
suutnud olla eelkäijast efektiivsem, pigem
vastupidi.
Härra Minniku kirjapanekust paistab välja

nutuhalin reformistliku valitsuse põrumise pärast. Reformistid paistsid oma
„efektiivsusega“ silma, laostades Eesti
põllumajanduse, mille tagajärjel kümned
tuhanded eestlased on kodumaa tolmu
jalgelt pühkinud ja tööotsinguil võõrsile
siirdunud.
Siililegi selge, et Ratase valitsus pole olnud võimeline ühe aasta jooksul taastama
põhjalastud majandust ega likvideerima

riigis valitsevat vaesust. See kõik on olnud reformistide 17-aastase võimutsemise tulem.
Teatavasti oli reformistide moto „Rikkad rikkamaks, vaesed vaesemaks!“.
Sellega tulid nad oma võimutsemise ajal
suurepäraselt toime.
Elmar Hollmann,
Kärdla, Hiiumaa

Noorte manifestist
“Suud puhtaks” noortesaade
(ETV 29.11.2017) sundis mind
ajusoppidest välja otsima vastavat oma noorpõlvest ning
võrdlema omaaegset ja kaasaegset mõttelaadi ning isiklikku
elukogemust.
Sadakond eri kantidest ja rahvustest kuni 19-aastast koolinoort
püüdsid jõuda ühisarvamusele,
kuidas nende arvates tuleks meie
elujärge edaspidi joonele seada.
Püüan nüüd selles kohati loosunglikus manifestis kirja pandu ja
telesaates välja öeldu põhjal teha
ajastutevahelist võrdlust.
Nõutakse võrdset partnerlust
suhetes õpetaja:õpilane. See on
võimalik vast Waldorf-koolis.
Enamasti puudub nüüdisaegsetel
õpilastel korralik lastetuba ja nad
n-ö sõidavad õpetajatest lihtsalt
üle, praegustel õpetajatel aga
puudub võimalus neid korrale kutsuda. Mis siin koolijõmpsikatest
rääkida, isegi tudeng ei tunne häbi
õppejõudu n-ö pikalt saates.
Head lastetuba on täheldatud Jüri
Ratasel. Aeg oleks kogu ühiskonnas lastetuba luubi all hoida.
Ühes on küll noortel õigus: teooria ja praktika seos on nõrk. Ei
teata, kuidas õpitu edaspidi tuluks tõuseb, missuguseid oskusi
meie majandus vajab. Ei kujutleta,
mida huvitavat mingi eriala pa-

kub. See on kivi Haridusministeeriumi kapsaaeda!
Ahistamine (milline ebamäärane
mõiste!) on jõudnud ka meie
noorte kõnepruuki. Selleks arvatakse koolikiusamist ja ahistamist
tulevat ette ka hiljem, töökohas.
Andke siis tulevikus oma lastele
korralik lastetuba, mis sisendaks
noorte omavahelist võrdsust ja eri
põlvkondade vahelist austust!
Nüüd võrdluspilte möödanikust.
Kunagi oli koolmeister lugupeetud ja austusvääne isik, maa sool.
Lisaks koolitarkuse jagamisele
ta edendas kohaliku kogukonna
elu. Oli tuttav õpilaste perekonnaga ja koduste elutingimustega.
Kunagistes Eesti 6-klassilistes
maakoolides kingiti lõpetajatele
põllupidamise ja loomakasvatuse
käsiraamatuid, mis täiendasid
koolis saadud algteadmisi ning
mille varal saadi hiljem jalgu alla
ka ühismajanditele.
Väikesi nagistamisi algkoolis
tollalgi ikka oli, ent mida koolikiusamiseks küll nimetada ei saa.
Põhiline karistusviis oli nurkasaatmine. Ei tehtud vahet, kas koolis
käidi pastelde või saabastega.
Talvel lõhkusid õpilased koolimaja kuuris küttepuid ja kandsid neid
ahju juurde. (Minulgi meenutab
veidi kõver sõrm seda aega.)
Edasisi noorte valikuvõimalusi
dikteeris sõjaaegne ja -järgne

olukord. Paljud noored jäid (jäeti)
ilma perekonna toest, nad pidid
ise leidma tee jalulesaamiseks.
Minulgi tuli 14-selt minna ametit
õppima kooli, kus anti vormiriie
selga ja toidukauss nina ette. Viimases võis vahel näha ka hernesupis ulpivaid usse! Kahe aasta
pärast loeti sellise kooli läbiteinu
oskustööliseks, ja kähku tehasesse
– vahetustega tööle. Töökaitse
kedagi sel ajal eriti ei huvitanud.
Tuli minulgi vahest teha ületunde,
muidugi ilma lisatasuta. Samal
ajal õppisin töölisnoorte kooli 8.
klassis; rügamist kuipalju, sest 7.
klassikursus praktiliselt puudus.
Juhtus sedagi, et peale päevatööd
mindi kooli ja sealt jälle ööseks
tööle. Nüüdisaja noortele on see
mõistetamatu.
Alulnimetatud noortesaatest jäi
eriti kõrvu ühe noorhärra enesekindel sõnavõtt. Ta kuulutas
tões ja vaimus enda üleolekut
eakaaslastest ning pidas Eesti riigis elamist endale alavääristavaks.
Peale siin riigi poolt antava tasuta
keskhariduse omandamist kohe
padavai! siit matslikust elupaigast
igaveseks ajaks minema – kusagile kultuurriiki, näiteks Portugali. Seal omandavat ta tõelise
kõrghariduse ja suhtlevat ainult
omataoliste kõrgharitud inimestega! Ei märganud teiste saates osalejate erilist valmidust temaga
vaielda. Missuguses inkubaatoris

küll sehatse mõttelaadiga noor
välja hauti?..
Noorte manifestis kurdetakse
motivatsiooni puudumist ja teadmatust, kuidas meie ühiskonda
aktiivselt panustada. Tahetakse
olla ühiskondlikult tegusam ja ka
vabatahtlikult midagi ära teha, ainult et nupp ei noki, kuidas seda
tahtmist rakendada.
Siinkohal tuleb küll nentida
meie noorsoo-organisatsioonide
peaaegu olematut tegevust, eriti
linnades. Meedia meelitab laulma ja tantsima, viimasel ajal ka
toitu valmistama (seda enamikus
kodudes siiski ei tehta), miskit
juttu pole aga noorkotkaste, kodutütarde, noortemajade (Tallinnas
näiteks „Kullo“) ettevõtmistest.
Elus osalemise aktiivsus peaks
algama küll ühiskonna algrakust
– perekonnast. Tundke huvi oma
vanemate töö ja perekonna eelarve
vastu! Missugune osa sissetulekust kulub olmekuludele, toidule,
transpordile, kultuuriüritustele,
maja- või autoliisingule? Olge
asjalikud abilised kodustes toimetamistes, näiteks koristamisel ja
toiduvalmistamisel!
Olles peres praktiliselt aktiivsed, on teil eeldusi seda olla ka
ühiskondlikult. Sa märkad küll
tänaval ekslevat kutsikat, aga ei
märka ühissõidukisse sisenevat
või sellest väljuvat lapsevankriga

ema või raske ostukotiga vanamemme aidata, seevastu tormad,
neid kõrvale lükates, istekohta
hõivama. Omaenda käitumise
korrigeerimisega võid siingi ühiskonna tunnustust võita; ei peagi
keegi sinu tegevust juhendama.
Noortemanifesti lõimumist
käsitlevas lõigus olid välja toodud
tõelised valupunktid. Sealhulgas
vajadus eesti keele õppeks lasteaias ja keeleõpetajate nõrk tase.
Käsukorras muukeelset lõimuma
ei pane, kui tal selleks sisemist
soovi pole. Lasteaias eesti keeles suhtlema õppinud laps jätkab
keelelist arengut koolis ja hiljem
ka tööl. Avage silmad Haridusministeeriumis ja KOV-des!
Keelenõuete täitmist töökohtadel
peaks rangemalt jälgima. Anekdootne on kaupluses teenindajalt
kärbsepiitsa küsides saada vastuseks: “Meil on seenepitsa ja singipitsa, aga kärbsepitsat ei ole.”
Elasin nelja kümnendi eest samas
trepikojas vene perekonnaga.
Vanaema, endine sõjaväearst, ei
osanud sõnagi eesti keelt. Tema
tütar ja väimees, väga kenad inimesed, kes olid lõpetanud venekeelse kõrgkooli, õppisid kursustel eesti keelt. Nad olid väga
õnnetud, kui nende lapsed, kes
olid paar aastat olnud eesti lasteaias, viidi üle, mingi kõrgema
korralduse alusel, venekeelsesse

lasteaeda. Juba siis leidus Eestis venekeelseid perekondi, kes
tahtsid sulanduda siinsesse kogukonda.
Keskkonnaküsimustes on noored
miksinud kusagilt kuuldut oma
fantaasiaga. Noored võivad mõttekalt lennata, ent seni, kuni neile
ei anta üldharidusega paralleelselt
ka majandus- ja tehnikaalaseid algteadmisi, jäävad nende
mõtisklused ulmevaldkonda.
Millel põhineb näiteks soov taastuvenergiale 2035. aastaks üle
minna? Tehnoloogiliselt kõrgete
lattide ületamiseks on teil endil
ka palju õppida, kas olete sellisteks hüpeteks valmis? Kortermajade rõdul võite ju köögivilju ja
maitsetaimi kasvatada, siis saate
vähemalt teada, et porgand kasvab mullas! Lisaks omandate veel
mingi kujutluse eri aastaaegadel
looduses toimuvast. Minu laste
õpiajal olid mäletatavasti üldhariduskoolidel õppe-katseaiad,
kus lapsed said sõrmed mullaseks
teha.
Noortemanifesti järelsõnas lubate koos vanadega helge tuleviku rajada. Selleks tuleb aga üle
saada mõttelaadist, et just teie
olete maailma targimad ja teist
eakamad on lubjakad, kes maailma tuhkagi ei mõista.
Jürimõisa Aadu
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Nädala juubilar RICHARD NIXON 105
Richard Nixoni ajastu USA
presidendina, tema kui poliitiku roll ja pärand on mind alati
köitnud. Huvi Richard Nixoni
ja Watergate’i afääri vastu panid mind noorena poliitikasse
süüvima.
Mäletan, et 1997. aasta kevadel
internetti kasutades jõudsin
ei-tea-mil-viisil Alta Vista otsinguprogrammi abil Richard
Nixoni kõnedeni. Kuulasin neid
mitmeid kordi. Õnneks polnud
ma lugenud enne seda eriti peavoolumeedia „iseloomustusi“
Nixoni kohta. Seega kuulasin
tema kõnesid ilma ühegi eelarvamuseta ning mulle meeldisid
Nixoni siirus ja mõtted.
Tol aastal veetsin enamiku suvest, lugedes kõiki infomaterjale Richard Nixoni kohta, mida
vähegi kätte sain. Pidi see vast
ikka pisik olema, mida läbi elada keset palavat suve ja beach
party’sid!
Huvi Nixoni vastu oli nii suur,
et kirjutasin poliitikateemalise
artikli, mida pakkusin Eesti
Ekspressile. Ilmselt see kirjutis koridoris asuvast Ekspressi
toimetuse administraatorist tol
1997. aasta suvel kaugemale
ei jõudnudki. Oleks ma viinud
Mart Laari kiitva artikli, küll
see oleks avaldatud! Aga tol ajal
olin poliitika mõistes alles „roheline“ ega tajunud poliitikaelu
allhoovusi ja mustreid.
Milles väljendus siis Richard
Nixoni erilisus?
Ajaloolane ja poliitikaanalüütik Roger Morris on nimetanud
Richard Nixoni tõeliseks selfmade-man’iks (end ise üles
töötanud mees – Toim.). Morrise
sõnul töötas Nixon kuue aasta

jooksul enne avaliku elu tegelaseks saamist end võimsalt üles.
„Alates 1946. aastal Kongressi
valituks osutumisest kuni 1953.
aastal asepresidendiks saamiseni
viis Nixon läbi ei vähem ega
rohkem kui imet isiklikus edasijõudmises USA poliitikas,“ on
Morris öelnud.
Olgem ausad, USA poliitikas
tippu tõusmiseks peab inimene
enamasti olema seotud võimsa
äri- või poliitdünastiaga. Kuid
Nixonil midagi sellist ette näidata polnud.
9. jaanuaril 1913 Californias
Yorba Linda linnakeses ilmale
tulnud Richard Nixon pidi leppima kasinate elutingimustega. Tema isa oli vürtspoodnik.
Kveekerist (protestantliku usulahu esindaja) emal oli pojale
tugev mõju. Peret tabas mitu
tragöödiat – raskete haiguste
tagajärjel kaotati kaks poega,
Richardi vanemat venda. „Me
olime vaesed, kuid õnneks me
ei teadvustanud endale seda,“ on
Nixon meenutanud.
Teises maailmasõjas teenis
Nixon laevastikuohvitserina
Vaikse ookeani lõunaosas.
1946. aastal valiti ta USA Kongressi Esindajatekotta, kus ta teenis 1950. aastani, kui kandideeris ja valitigi California osariigi senaatoriks. Senatis teenis
ta kuni 1953. aastani, mil temast sai Dwight Eisenhoweri
asepresident.
Esimest korda kandideeris vabariiklane Richard Nixon presidendiks 1960. aastal, kaotas aga
miljardäri pojale John F. Kennedyle. Kennedy sai 49,7% ja
Nixon 49,6% häältest.

Need valimised sarnanevad
üsnagi 2000. aasta USA presidendivalimistega, kui Al Gore
kaotas George W. Bushile.
Mõlematel valimistel oli võit
ülinapp ja võimalikud valimispettused vägagi tõenäolised.
Paljud poliitikavaatlejad usuvad seniajani, et 1960. aastal
Nixonile lihtsalt „tehti ära“.
Pärast valimiskaotust pöördus
Nixon tagasi oma koduosariiki
Californiasse, kus asus tööle juristina. Kuid mitmed Vabariikliku Partei liidrid käisid Nixonile
peale, et ta poliitikasse naaseks.
1962. aastal Nixon kandidee-

riski California kuberneriks,
ent jäi 5 protsendiga alla ametisolevale Pat Brownile. Paljud
poliitikaeksperdid ja meediaväljaanded nimetasid seda Richard
Nixoni poliitikukarjaääri lõpuks.
Nixon pidas meedia käitumist
üheks oma kaotuse põhjustajaks,
öeldes: “Rohkem teil pole enam
Nixonit, kellele jalaga anda.“
Pärast California kubernerivalimisi kolis Nixon perega New
Yorki, kus asus taas tööle juristina.
1968. aastal, pärast pikki kõhklusi ning konsulteerimist pere
ja reverend Billy Grahamiga

otsustas Nixon kandideerida
presidendivalimistel. Richard
Nixonist saigi USA president
pärast Lyndon B. Johnsonit.
Johnsoni ajal oli suuresti eskaleerunud Vietnami sõda – president oli mitmekordistanud USA
väekontingenti Vietnamis ning
langetanud sellega oma populaarsust.
Seetõttu oli Vietnami sõja küsimus üks esimesi ja peamisi,
millega Richard Nixon otsustas
tegelda. Ta alustas USA vägede
vähendamist Vietnamis ning
1973. aastal tõmbas USA väed
Vietnamist täielikult välja.
Lisaks alustas Nixon ka külmas
sõjas nn pingelõdvendusega
(detente). Ta soovis vähendada
pingeid USA ja NSV Liidu vahel, et tulevikus saaksid need
kaks üliriiki omavahel rahumeelselt kooseksisteerida.
Aastal 1972 käis Nixon diplomaatilisel visiidil Hiinas. Tema
Hiina-külastust peetakse Nixoni
üheks eriti suureks välispoliitiliseks võiduks – sel kohtumisel
sõlmisid USA ja Hiina teineteisega diplomaatilised suhted,
millel tugines USA majanduslik
edu 1980. aastatel ning millel
tugineb USA majandus suurel
määral tänapäevalgi.
Samal aastal kohtus Nixon
ka NSV Liidu juhi Leonid
Brežneviga. Nixoni eestvedamisel sõlmiti mitu lepet, mille
eesmärgiks USA ja NSV Liidu
vaheliste pingete lõdvendamine
ning USA ja NSV Liidu vahelise
võidurelvastumise lõpetamine.
1972. aasta presidendivalimised George McGoverni vastu
võitis Nixon juba meeletu
eduga. Rohkem kui 47 miljoni ameeriklase hääled tagasid

uskumatu võidu (60,7%). Võib
julgelt väita, et Richard Nixon
oli sel aastal rahva seas läbi
aegade populaarseim poliitik.
Ükski USA president ega presidendikandidaat pole ei enne ega
pärast sama suutnud korrata.
Selline iseteadliku ja sõltumatu
poliitiku edu kahtlemata ehmatas nii mõnegi varjuhoidva
niiditõmbaja ära.
Küll oleks ilus siinkohal see juubilarilugu lõpetada, kuid paraku
seda teha ei ole võimalik.
1973. aastal toimus Watergate’i
afäär, mille kaudu peavoolumeedia kaasabil tehti Nixonist
kaabakluse ja paranoia sümbol.
Kui palju selles kõiges oli belletristikat ja kui palju tõde, ei
oska öelda.
Igasugune teiste isikute ja
konkurentide kõnede salvestamine on kahtlemata mitteaktsepteeritav. Miks pidi aga
Nixon hakkama konkurentide
järele luurama olukorras, kus
ta oli absoluutse populaarsuse
tipul? Reaalselt miski ju teda ei
ohustanud. Ebaloogilisust oli
Watergate’i afääris palju.
Tulemus: 9. augustil 1974 astus
president Richard Nixon ametist tagasi. Hüvastijätukõnes
ütles Nixon: „Anna endast alati
parim, ära kunagi kaota julgust,
ära kunagi hädalda. Pea meeles,
et teised inimesed võivad sind
vihata. Need, kes sind vihkavad,
ei võida mitte kunagi, juhul kui
sina ei vihka neid. Aga sel juhul
hävitad sa iseenda.“
Seda lausungit tasub elu erinevatel hetkedel meeles pidada.
Indrek Veiserik

Kuidas tõlkida eesti keelde Donald Trumpi loosung “America First!“?
Tavakodanikul on asi lihtne. Donald Trumpi öeldud sõnad tuleb panna otsingumootorisse Google ja kohe tuleb vastus “Ameerika on esimene“. Viisakam oleks vist tõlkida: “Ameerika huvid kõigepealt“? Aga Donald Trump ei
ole tavakodanik. Ta on poliitik ja lisaks veel USA president. Kuidas sel juhul
tema sõnu õigesti tõlkida, on sobiv jälgida retoorikast Nord Stream 2 ümber.
Jälgida, kuidas tõlgivad Trumpi sõnu teiste riikide valitsused.
Nord Stream ja Nord Stream 2
on Läänemere põhjas olevad
gaasitorud, mille kaudu Vene
gaas voolab otse Saksamaale ja
sealt edasi Lääne-Euroopasse.
Ning vahepeal pole mingit
Ukrainat ega Poolat, kellele
tuleb renti maksta.
Nord Stream 2 on juba pikemat
aega olnud tüliõunaks Venemaaga suhtlemisel. „Nord Stream 2
suurendab Lääne-Euroopa sõltuvust Vene gaasist!“, „Venemaa kasutab seda poliitilise
relvana!“, „Venemaa sunnib
Euroopat täitma Vene poliitilisi
nõudmisi!“ – kõik need hirmud
olid kunagi isegi õiged, aga kas
nad jäävad õigeteks ka aastal
2020?

Veeldatud gaas tuleb
kallim

Ukraina, kes tänini saab Vene
gaasi Lääne-Euroopa kaudu,
lubab 2020. aastaks täielikult
loobuda imporditavast, sh.
Vene gaasist, asendades selle
n-ö omatoodetuga. Otsustamisel

on torujuhtme rajamine Norrast
Saksamaale.
Aafrika riigid on huvitatud oma
maagaasi Euroopasse müümisest. EL-i mereäärsed liikmesriigid on tugevasti investeerinud
gaasiterminalide ja taasgaasistamistehaste rajamisse.
Euroopa Liidule LNG (veeldatud gaasi) pakkujaid on kogu
maailmast, kaasa arvatud USA.
Aastal 2020 pole enam hirmu,
et Venemaa võiks gaasikraanid
poliitilistel eesmärkidel keset
külma talve kinni keerata. Kogusummas on selleks ajaks Euroopas gaasi ülepakkumine. Aga
miks on siis Nord Stream 2 ikkagi paha? Küsimus on hinnas!
LNG tootmine tähendab seda,
et maagaas pumbatakse torujuhtmeid mööda kusagile sadamasse, jahutatakse -1620C-ni,
st. veeldatakse, laaditakse laevadele ja veetakse sihtpunkti.
Seejärel gaas soojendatakse, s.t
taasgaasistatakse ja pumbatakse
torujuhtmeid mööda tarbijaini.
Veeldatud gaasi taasaurusta-

mine on energiamahukas. Veelgi
enam energiat kulub gaasi veeldamisele. Kuid Nord Stream’i
kasutamisel jääksid jahutamine
ja soojendamine ära. Jäävad
ära ka renditasud Ukrainale
ja Poolale. Lisaks jääb ära ka
gaasivedu laevadega.
Kommenteerides USA plaane
LNG-d Euroopasse eksportida, ütles Venemaa president
Vladimir Putin, et Vene gaasil
on hinna poolest Euroopas
vaieldamatu konkurentsieelis.
Miks peaksid EL-i liikmesriigid
USA-st ostma kallimat LNG-d
ja seega kahandama oma toodangu konkurentsivõimet maailmaturul, sh. ka USA turul?
USA ja Venemaa on jätkuvalt
konkureerivad geopoliitilised
keskused. Ameerika ei konkureeri ainult Venemaaga, vaid
ka Euroopa Liidu maadega. Iga
USA-lt kallimalt ostetud gaasikuupmeeter suurendab EL-i
majanduslikku mahajäämust
konkurentidest. Ka meie tillukese Eesti konkurentsivõimet ja

Donald Trump ütles presidendiks saamisel välja
alasti, ilustamata tõe “America First!“ ehk maakeeles
“Ameerika huvid kõigepealt!“. Pildil: Trump Poolas.
majanduslikku heaolu mõjutab
maagaasi hind kas otseselt või
EL-i kaubanduspartnerite kaudu.

Saksamaa lähtub oma
huvidest

Donald Trump ütles presidendiks saamisel välja alasti,
ilustamata tõe “America First!“
ehk maakeeles “Ameerika huvid

kõigepealt!“. USA on aegade algusest järginud seda põhimõtet,
aga alati on seda püütud maskeerida, näidates USA-d omakasupüüdmatu onuna.
Mõni aeg tagasi Poolat väisanud
USA president Donald Trump
kutsus Kesk- ja Ida-Euroopa
riike USA gaasi kasutama, teatades, et võib Poolaga pikaajalise
lepingu sõlmida kasvõi veerand

tunniga. Kuidas Trumpi sõnad
America First! poola keelde tõlgitakse, saame kuulda lähiajal.
Angela Merkelil ja Saksamaa
majandusjuhtidel on head tõlgid. Trumpi lööklause „America
First!“ kõlab saksa keelde tõlgituna: “Deutschland zuerst”
(“Saksamaa kõigepealt!”).
Saksamaale jõuab Vene gaas
Nord Stream’i kaudu ja hakkab
tulema ka läbi Nord Stream 2.
See ei lähe Saksamaale korda,
mida arvavad asjast Eesti ja
teised EL-i riigid.
Sedagi, et endine liidukantsler
Gerhard Schröder on Nord
Stream’i nõukogusse nimetatud
Gazprom’i esindajana, ei panda
Saksamaal pahaks; teda ei peeta
reeturiks.
“Deutschland zuerst!” – tõlgivad
sakslased Trumpi sõnumit ja
Schröderi tegevust. Saksamaal
on, vaatamata sanktsioonidele,
väga laialdased kaubanduslikud
ja tööstusalased sidemed Venemaaga.
Eesti on Venemaa-vastastest
sanktsioonidest kõige enam majanduslikult kannatada saanud
riik Euroopa Liidus. Milleks see
hea on, ei tea, kuid viimane aeg
oleks ka meil tõlkida Donald
Trumpi sõnad ”America First!”
eesti keelde.
Kuido Säde

