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Kersti Männik: Riik on
meid reetnud.
Enn Eesmaa teenis välja Austria
aumärgi
Lk 3

Manuela Pihlap:
Poliitika võiks
võtta eeskuju
olümpiamängudest
Lk 2

Siiri Oviir loodab
Euroopa
Komisjoni uuelt
koosseisult
sisulist tööd Lk 5

Taavi Pukk:
Eestile on eluline
energiajulgeolek
Lk 3

Kui tavaliselt mõistetakse kohut
riigireeturitest inimeste üle, siis nüüd on oma
riiki ja rahvast teenima kutsutud ja seatud
inimesed suutnud teha
tervest riigist oma rahva reetja, on
ärinaine Kersti Männik (neiupõlvenimega Loorens) öelnud ajakirjale
Naised.
Kesknädala hinnangul väärivad
selle aruka naise mõtted Eesti
tänasest elust ja tulevikust
tutvustamist ka meie poliitikahuvilistele lugejatele.
Kersti Männik sai 15. jaanuaril
40-aastaseks. Ta on 2000. aastast Reformierakonna liige,
kuid kohalike omavalitsuste
volikogude valimistel
18. oktoobril 2009 kandideeris
Keskerakonna nimekirjas.
Oliver Kruuda elukaaslane Kersti
Männik siirdus hiljuti Eestist muserdatuna Aafrikasse tööd tegema. Enne
kodumaalt lahkumist pani ta veebilehele
edumeel.ee üles avaliku kirja, milles lahkab
eesti rahva ja Eesti riigi juhtide vigu.
Kesknädal avaldab selle pöördumise.
Lisaks esitame Kersti Männiku mõtteid, mida ta avaldas mullu augustis ajakirjas Naised
(kirjutas ajakirjanik Kati Murutar).
VANA FOTO: Kuni proua Kersti teeb Aafrikas itaalia ärimeestega metsatöid, on lähedastel
kodus vaid vanad fotod temast. Pildil Kersti Männik kümmekond aastat tagasi  ilus,
õnnelik, edukas. Aga täna? Arhiivifoto

Loe Kersti Männiku avalikku pöördumist lk 67
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Juhtkiri

Vaesus,
võim ja
olümpiamängud

K

reekas süüdatud olümpiamängude tuli
jõuab avapäevaks, 12. veebruariks
Vancouverisse.

Antiik-Kreekas kehtis tava katkestada
olümpiamängude ajaks sõjad. Need reeglid ja
kombed on tänapäeva maailmale jäänud
kaugeks ning nende rakendamine oleks ehk
isegi ilmvõimatu. Kuid nii mõnigi väärtus tuleks
meil sellest ajast ka tänapäeva üle kanda.
Olümpia peaks liitma rahvaid ja riike ning
sõjakas või teravalt vastanduv poliitiline võitlus
peaks olümpiamängude ajal jääma unustusse.
Seda kõike ka sisepoliitikas.
Kuid olümpia pole siiski suutnud päevapoliitilisi võitlusi varjutada. Ajal, kui 2006. aasta
Torino olümpiamängudel Pragelato olümpiastaadionil Kristina migun võitis Eestile kulla,
murdsid praeguse IRL-i poliitikud pead, millist
ministrit umbusaldada. Eesmärk oli umbusaldus iseenesest, mitte põhjus. Toona nimetas
peaminister seda praalimiseks. Valimised lähenesid, ning soov teha suuri sõnu ja lõigata sisepoliitilist kasu tuhandete lindude surmast oli
suur. Loomulikult oli lindude hukkumine õlireostuse tõttu kohutav looduslik katastroof,
kuid olukorda ei teinud sugugi paremaks
nädalatepikkune poliitiline poriloopimine.
Meenuvad ka 2008. aasta Pekingi olümpiamängud, mille eel toimusid meeleavaldused ja
ülestõus Tiibetis. Samuti on unustamatu GruusiaVenemaa verine konfllikt Pekingi olümpiamängude esimese päeva koidikul, mis ju varjutaski mängude suurejoonelise avatseremoonia,
milleks hiinlased olid aastaid valmistunud.
Nii nagu me kõik elame üheskoos kaasa Eestit
esindavate sportlaste olümpiavõistlusele, tuleb
ka erakondadel senisest enam koostööd teha.
On olukordi, kus raskuste ületamine vajab
erakondade-ülest koostööd, mil tuleb unustada
parteiegoism. Võib tunduda ilmvõimatu, et
unustataks päevapoliitika ning koondataks jõud
ühise eesmärgini jõudmisele.
Kuid mäletame suurhetki, neid, mis jäävad meie
mälestustesse igavesti, mida ei saa meilt keegi
võtta ega unustama sundida. Neid, mida kanname endaga kaasas ja räägime tulevastele
põlvedele. Need on sündmused, mis on muutnud meid ühtseks, mis hoiavad meid koos.
Laulupeod. Ärkamisaeg. Põlvkondlik mälu. Me
tunnetame oma juuri ja kultuuri, ühist ajalugu,
väärtusi ja tõekspidamisi.

Aadress: 10130 Tallinn,
Toom-Rüütli 3/5
Tellimine ja levi: 6 177 717
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6 274 583

MANUELA PIHLAP
Riigikogu Keskfraktsiooni
sekretariaadi juhataja

Kuid kas selline rahvuslik koostöö on võimalik ka parlamendis või räägime sellest ainult
sõnades? Küsib ju rahvas: miks kallatakse
Toompealt alla nii palju viha ja vihkamist ning
erakonnad muudkui kaklevad omavahel?
Kindlasti valitseb ka Toompeal olulistes  neis
kõige olulisemates!  asjades üksmeel ning
erakondade vahelises arusaamises on ka riikliku tähtsusega otsuseid vastu võetud.
Täna seisame silmitsi kasvava tööpuudusega.
Pole ühtki erakonda, kes sellest hirmutavast
tõsiasjast mööda vaataks. See on kahtlemata
teema, mis vajab koostööd ja ühist tegutsemist.
Samas, mida lähemale valimistele (jäänud on
vaid 400 päeva!), seda enam soovitakse eristuda, ka võimukoalitsiooni sees. See aga viib
meid Eesti murede lahendustest, otsustest ja
tegudest vaid kaugemale. Käib enesenäitamine ning diskussioon selle üle, kes kuulub
järgmisse koalitsiooni, kes on järgmine
peaminister ja kes toetab millist järgmist presidenti  teemad, millest ükski ei vii meid
majandusummikust välja. Toimub vaid vaesuse ja võimu ümberjagamine.
Iga seitsmes tööealine inimene on töötu. Igal
nädalal kuuleme tuhandetest uutest töötutest.
Kuid need ei ole vaid numbrid, iga arvu taga
seisab inimene meie seast, kel toita pere ja
saata kooli lapsed. Mitte ühtegi töö kaotanud
inimest ei aita poliitilised loosungid sellest,
mitu uut töökohta keegi lubab anda, olgu need
arvud nii suured kui tahes. Töötu vajab otsuseid, reaalseid töökohti, ja seda väga kiiresti.
Võikski küsida, mitu töökohta on üks või teine
erakond reaalselt loonud?
Töö kaotanuid on juba nii palju, et nad täidavad Lauluväljaku, kus me ühiselt end vabaks
laulsime. Tegemist on keerulise kriisiga, mis
tuleb lahutada päevapoliitikast ning teha
koostööd kriisi ületamiseks. Kas me tõesti
vajame alati ühte suurt vaenlast, kelle vastu
ühendada jõud ja saada ühtseks rahvaks?
Nagu tuhanded inimesed üle Eesti kogunevad
koos lähedaste ja sõpradega kaasa elama
olümpiamängudele, nii võiksid erakonnad
saada kokku ning alustada läbirääkimisi, et
siis üheskoos astuda reaalseid samme töökohtade loomiseks. Meid on liialt vähe kaotamaks
aega valitsusliidu erakondade vaidlusele,
kumb neist on esimene viiul.

Peatoimetaja :
Poliitikatoimetaja:
Uudistejuht:
Toimetaja:

Toimetus käsikirju ei tagasta.
Kesknädalas ilmunud artiklid
väljendavad nende autorite arvamust,
mis ei pruugi kokku langeda toimetuse omaga.

Simson: kodulaenu eest vastutab ka pank

Urmi Reinde
urmi@kesknadal.ee
Ivari Vee
ivari@kesknadal.ee
Indrek Veiserik
indrek@kesknadal.ee
Tiit Maksim
tiit@kesknadal.ee

Levi AS Express Post ja AS Eesti Post. Lehte kirjastab MTÜ Vaba Ajakirjandus

Riigikogu arutas Keskfraktsiooni algatatud eelnõu, mille kohaselt lõpeksid
kodulaenuga hätta sattunud pere kohustused kodu loovutamisega pangale.
Sellega suureneb pankade vastutus ning kinnisvarahinna langus ei jää aastateks kodukaotanud inimeste kanda.
Kuna praeguses kinnisvaraturu langusfaasis on tagatise väärtus langenud,
ei pruugi sundmüük kogu pangale võlgu olevat summat korvata. Kodu
kaotanud pere peab ülejäägi tasuma tarbimislaenu intressidega, ütles
Keskfraktsiooni esimees Kadri Simson (pildil). Ta lisas, et erinevalt Eestist
paljudes teistes riikides ei ole ebaõnnestunud laenutehingu risk jäetud vaid
laenuvõtja kanda. Seega on oluline suurendada ka pankade vastutust.
Näiteks Rootsis loetakse laen üldjuhul tasutuks ja laenuvõtja kohustused
lõppenuks, kui pank tagatise üle võtab. Uuringud näitavad, et massiliselt
suurenenud tööpuuduse tagajärjel on ligi kahel tuhandel perel tekkinud raskused eluasemelaenu
tagasimaksmisel, märkis Simson. Keskerakonna meelest paneb laenuriskide õiglasem jagunemine
laenuandja ja laenuvõtja vahel panku vastutustundlikumalt laenama ning vähendab jäikust ka nende
laenuklientide suhtes, kes on valmis tegema kõik, et oma kodu säilitada.

Ligi juhtum tõestab vajadust muuta ERR-i seadust

Riigikogu kultuurikomisjoni aseesimehe Mailis Repsi sõnul on lubamatu rahandusminister Jürgen
Ligi kiri ähvardusega kärpida Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) eelarvet ainuüksi seetõttu, et ministrile ei meeldinud saate sisu, kus opositsioon koos IRL-iga arvustas Reformierakonna seisukohti.
Repsi hinnangul ohustab võimuesindaja selline avaldus demokraatiat. Rahandusministri kiri näitab,
kui hädasti on Rahvusringhäälingu regulatsioonides tarvis läbi viia muutusi. Sõltumatus parteidest
ja valitsuse päevapoliitikast peab olema avalik-õigusliku ringhäälingu tunnus. Eesti on ainus Euroopa
riik, kus avalik-õigusliku ringhäälingut rahastatakse ainuüksi riigieelarvest; mujal saadakse tulu ka
erakanalite loamaksudest, reklaamist või teistest tuluallikatest, sõnas Reps.
Keskerakond esitas menetlusse eelnõu, milles täpsustatakse ERR toimimise põhimõtteid. Eelnõuga
tegi Kesk ettepaneku arutada ka ERR rahastamisskeemi ning võtta eeskuju arenenud Euroopast.
Kesknädala hinnangul võis Ligi vihapurse olla vaid näitemäng avalikkusele, eesmärgiks hajutada
järjest ründavamaid süüdistusi, nagu sõuaksid vanad reformikamraadid Ligi ja ERR juht Margus
Allikmaa ühes paadis. Nii kodu- kui ka välismaistest kuluaaridest kõlab üha enam väiteid, et
Allikmaa täidab Rahvusringhäälingut juhtides vaid Reformierakonna korraldusi.
Päikesekuningat kummardaval meedial on tarvis enne Riigikogu valimisi usaldusväärsuse säilitamiseks pisut tagasi tõmbuda ja eetrisse lasta ka paar krõbedamat hüüatust Reformi suunas. Sama
eesmärki täitis ka Anvar Samosti 26. jaanuaril ajalehes Postimees avaldatud Reformierakonda kritiseeriv artikkel Mõõdukate nimi on ju vaba, mis oli selgelt üle pingutatud. Autor püüdis kramplikult tõestada oma tasakaalustatud maailmavaadet ja õigustada igapühapäevast osalemist Raadio
2 saates Olukorrast riigis.

Keila haigla müüakse reformikatele maha?

Keskerakondlased esitasid sotsiaalminister Hanno Pevkurile arupärimise. Minister peab selgitama
kavatsust müüa Keila haigla erakätesse. Nii kogu Eestis kui ka Tallinna ja Harjumaa piirkonnas on
puudus hooldus- ja taastusravi võimsusest, märkis endine sotsiaalminister Jaak Aab, kelle sõnul nõudlus nende teenuste järele üha suureneb, arvestades demograafilisi protsesse ja elanikkonna vananemist.
Riik saab tervishoiuteenuseid arendada eelkõige riigile ja omavalitsustele kuuluvate haiglate baasil.
Alates 2007. aastast on sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla (SA PERH) nõukogus olnud arutusel
haigla juhatuse ettepanek Keila haigla kui mittekasumlik asutus maha müüa. Nõukogus on olnud arutusel Keila haigla müük koos 60 miljoni krooni eurotoetusega investeeringuks. Jääb mulje, et haigla
soovitakse müüa just AS-ile Keila Taastusravikeskus, kelle nõukogus ka üks arenduskonsultant ja üks
kinnisvaraarendaja, kes mõlemad kuuluvad Reformierakonda, märgibAab. Vaatamata müügiplaanidele
taotles SA PERH vahendeid Euroopa Liidu toetusprogrammist investeeringuks Keila haiglasse. 3. detsembril 2009 otsustas valitsus eraldada EL meetmetest 60 miljonit krooni toetust Keila haigla rekonstrueerimiseks. Projekti raames plaanitakse rajada 200 hooldusravikohta ja 150 hooldekodukohta. 1995.
aastast tegutseb Keila haiglas rentnikuna AS Keila Taastusravikeskus, kes vastavalt lepingule osutab
teenust ka haigla omanikule SA-le PERH. Jaanuaris pöördus aktsiaselts Harjumaa omavalitsuste poole,
et sõlmida nendega ühise tegutsemise kokkulepe Keila haigla baasil hooldekoduteenuste osutamiseks.
Pöördumises on öeldud, et AS-i Keila Taastusravikeskus ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla vahel on
lõpusirgel läbirääkimised, mille kohaselt hakkab projekti arendama AS Keila Taastusravikeskus, saades
ühtlasi haigla omanikuks.

HIIBUSE NÄDAL
Sofi Oksanen ja
Imbi Paju hirmutavad edukalt eesti
rahvast, toetades
sel moel valitsuse
venevastast
retoorikat.
Vt ka lk 8
Simmo Saare kiri
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Toobal peab Eesti
Ekspressi
vandenõuteooria
levitajaks
Keskerakonna
peasekretär Priit Toobal
(pildil) lükkas ümber
tema suhtes välja mõeldud süüdistused, mis
ilmusid 4. veebruaril
Eesti Ekspressis ja võimendati Delfis.
Eesti Ekspressi kasutuses on taas olnud
kapo materjalid ja juba
enne igasuguste süüdistuste esitamist on
Toobal ajalehes kahtlustustega üle valatud.

Prokuratuur ei ole mulle
esitanud ei kahtlustust ega
süüdistust. Ma ei ole pistist
küsinud, ütles Toobal.
Erakonna peasekretär mingite planeeringutega ei
tegele. Toobali sõnul tegeles
ta terve möödunud aasta valimistega, mis nõuab mitte
8, vaid pigem 16 tundi igast
ööpäevast.
Paistab, et viimasel ajal on
uurimisorganitel ja prokuratuuril huvitav koostöö ajakirjandusega. See seisneb
selles, et toimikusse kirjutatakse midagi põnevat,
mida küll tõendada ei suudeta. Ametlikku süüdistust
loomulikult esitada ei saa,
küll aga saab hiljem põneva
teooria ajakirjanduse vahendusel avalikustada, selgitas Toobal.
Nii võiks ju Eesti Ekspressi käsutuses olevatest
dokumentidest selguda teoreetiliselt ükskõik mida. Et
Toobal juhib paramilitaarset
põrandaalust liikumist, on
segatud metsaärisse Ladina-Ameerikas, kaubitseb
kaitsealuste loomadega vms.
Sellisel kombel võiks ära
tõestada, et Toobal peidab
oma Suure-Jaani kodu lähedal küünis lendavat taldrikut, oli Herman Simmi
tegelik kontaktisik Hispaanias, vastutab Lehman Brothersi pankroti eest ning kaotab Eesti pensionifondides
oleva raha, teravmeelitses
Toobal meediale edastatud
pressiteates.
Toobal on kindel, et IRL-i
Res Publica tiiva heaks töötavad Eesti Ekspress ja Delfi
alustasid Riigikogu valimise
kampaaniat.
Kesknädal lisab omalt poolt,
et kuuldavasti on meie parempoolne sõltumatu meedia ning valitsuserakondadega otsesuhetes amüseerivad toimetused saanud
karmi käsu toota iga päev viis
negatiivset uudist Tallinna
linnast, viis negatiivset uudist Keskerakonnast ning
viis positiivset uudist Vabariigi Valitsusest ja viis positiivset uudist Andrusest.
Jõudu tööle! KE, Kn

uudised 3

Miks just Eesmaa ja miks just Austria aumärk?
Riigikogu väliskomisjoni aseesimees ja Euroopa Liidu
asjade komisjoni liige Enn Eesmaa pälvis Austria riigilt kõrge tunnustuse.
Keskerakonna aseesimehele Eesmaale andis Austria suursaadik
Eestis dr Angelika Saupe-Berchtold Austria Vabariigi presidendi
Heinz Fischeri nimel üle Austria Vabariigile osutatud teenete eest
Teeneteordeni Suure Kuldse aumärgi.
Suursaadik Saupe-Berchtold ütles, et Eesmaa pälvis Austria
Vabariigilt kõrge tunnustuse tänuks Austria ja Eesti koostöö arendamise eest.
Austria on Eestile ja teistelegi väiksematele riikidele Euroopa
Liidus heaks eeskujuks, kuidas kaitsta oma huve ja seista Euroopa
ühtsuse eest, ütles Enn Eesmaa aumärki vastu võttes. Eesti diplomaatial on paljuski Austrialt õppida.
Kesknädal palus Enn Eesmaalt kommentaari, et miks just Eesmaa
ja miks just Austria.
Juhtunu on heaks näiteks Riigikogu liikmete argitööst ja tegevusest, mille kohta teavet antakse vähe, ütles Eesmaa. Mitte kõik
ei avalda ennast kõikvõimalikes blogides, pealegi peab nii mõnigi
iseenesest rääkimist pigem küsitavaks, kui heaks tooniks. Mul on
tööaastate jooksul olnud võimalust kohtuda ja mitmel teemal
vestelda Austria presidendiga, parlamendi esimehega ja välisministriga, paljudel rahvusvahelistel foorumitel Austria parlamendi kahe koosseisu liikmetega.
Juba järgmisel nädalal kohtub Eesmaa Madridis kõigi Euroopa
Liidu riikide parlamentide väliskomisjonide esimeestega.
Seegi on järjepidev töö, mis tavaliselt uudiskünnist ei ületa. Hea
on olnud kontakt Austria Eesti saatkonna ja saadikutega, kes on
pidevalt kursis Riigikogu liikmete töö ja seisukohtadega. Mulle
osutatud au on tunnustuseks kogu Riigikogu aktiivsele välissuhtlusele, lisas Eesmaa. Kn
VÄLISPOLIITILINE TÄHETUND: Austria suursaadik dr
Angelika Saupe-Berchtold annab Enn Eesmaale üle Austria
Vabariigi Teeneteordeni Suure Kuldse aumärgi (Austrian Grand
Decoration of Honour in Gold).
Foto: Austria Saatkond

Vitsur: Kodulaenu intresside maksuvabastust ei
saa kaotada paugupealt
Tulumaksuvabastuse kaotamisel kodulaenu intressidelt
peaks etteteatamisaeg olema
piisavalt pikk, ning ka töötutele
peab andma võimaluse mängust välja tulla, leiab Arengufondi majandusekspert Heido
Vitsur (pildil). Sest ärgem
siiski unustagem: Euroopa traditsioonis on eluase inimõigus.
Eestis ta küll ei ole ratifitseeritud sellisena, aga proovige Eestis ilma eluasemeta elada! toonitas ta Terevisioonis.
Esiteks, me peame arvestama,
et kuni seda meedet ei olnud,
ehitati Eestis uusi kortereid
kohutavalt vähe. Ja tahame või
ei  keskeltläbi 6000 uut korterit peame igal aastal ehi-

tama, rääkis Vitsur. Tema sõnul ehitati varem, kui tulumaksutagastust ei olnud, vaid paar
tuhat korterit aastas ehk kolm
korda vähem kui olnuks vaja.
Vitsuri sõnul ei saa elamuehitust ka rikastes riikides käima
riigi toeta, sest omal jõul
suudab elamu ehitada vaid
kuni 20% inimestest. Stiimulit

elamuehituse käimapanekuks
läks vaja, arvestades inimeste
sissetulekut ja elamute nappust,
ning tulumaksutagastus oli hea
meede.
Ainuke probleem selle meetmega oli võib-olla see, et riik,
eriti noor riik ei saa võtta endale
lõpmatult kestvaid kohustusi
sellises protsessis, mille suurust ja lõppu ta ei teagi,  30
aastaks. Ma arvan, et viga tehti
selles, et see kohustus anti lõpmatuna ja ei nähtud mängust
väljatuleku võimalusi, rääkis
Vitsur, kelle sõnul oleks signaal, et maksuvabastus võib
kesta lühemat aega, tulnud anda
majandusbuumi ajal. Kn

Energia ja riigi julgeolek
Keskerakonna majanduskonverentsil Kui palju
maksab Eesti Energia? jäi
kõlama mure läbimõtlematute otsuste pärast, mis võivad ohustada Eesti energiajulgeolekut.
(Vt ka Kesknädal 3. veebruar)
Kui Eesti Energia juhatuse
esimees Sandor Liive optimistlikult tutvustas lähiaastate mitmekümnemiljardilisi investeeringuid, siis ülejäänud esinejate seisukohti võis pidada
pigem ettevaatlikuks, kui mitte
koguni kahtlevaks.
Mittespetsialistist kuulajale jäi
mulje, et edaspidine riigi osalus
energiaalase iseseisvuse säilitamiseks on ääretult oluline
ning kindlasti peame püüdlema
selle tagamise poole. Peame
kasutama ja arendama nii prae-

gusi energiatootmisallikaid kui
ka panustama uute kasutuselevõtusse. Akadeemik Anto
Raukas juhtis tähelepanu ka
tuumaenergia tootmise võimalikkusele Eestis. Enamasti leidsid ettekandjad, et praeguses
börsiseisus oleks Eesti Energia
noteerimine paljuski varade
ärakinkimine, ning võib juhtuda, et ettevõtte väärtus loodetud kasvu asemel hoopis
väheneb.
Peamisteks kaotajateks peetakse Eesti Energia noteerimise korral tarbijaid, kes satuvad
muutliku hinnapoliitika objektiks. Suurtarbijatest ettevõtted
võivad kulude kokkuhoiu nimel
Eestist odavamatesse piirkondadesse lahkuda. Kuna erainvestoritel on õigus oma varaga
teha, mida tahetakse, võib elektritootmine muutuda mõne ka-

sumlikuma võimaluse ilmnedes teisejärguliseks.
Eesti Energia börsile viimise
plaani puudujääkide üle tuleb
pidada avalikku diskussiooni.
See aitab vältida vigu, mida
edaspidi peaks kallilt kinni
maksma kogu rahvas.
Energiajulgeolek on riigi iseseisvuse seisukohalt nii terav
küsimus, et sellega mõtlematult käituda on lubamatu.

Taavi Pukk
Surju
vallavolikogu liige,
Pärnumaa

Pärnu keskerakondlased korraldavad majandusseminari

Keskerakonna Pärnu piirkond korraldab
kolmapäeval, 10. veebruaril kell 13.00
Pärnu raekoja suures saalis
Pärnu majanduslikku olukorda analüüsiva seminari. Kutsutud
olid ka rahandusminister Jürgen Ligi ja regionaalminister SiimValmar Kiisler, kuid kumbki neist osaleda ei soovinud.
Riigivalitsuse liikmed ei pidanud vajalikuks Pärnusse kedagi oma
seisukohti esindama saata.
Kahju, et avalikkuses vürtsikate ütlemistega eelmise linnavõimu
aadressil esinenud riigiisad avalikult väidelda ei soovi,
kommenteeris seminari üks korraldajaid Simmo Saar ministrite
mitteosalemist.

Seminari ajakava:
13.00 Seminari avamine. Simmo Saar,
Pärnu abilinnapea aastail 20052009
13.10 Majanduse olukord Eestis. Jaan Õmblus,
majandusekspert
13.40 Kohalike omavalitsuste hetkeseis ja lähiaja
perspektiiv. Jüri Võigemast,
Eesti Linnade Liidu tegevdirektor
14.00 Pärnu rahaline olukord täna ja väljavaated
homseks. Annely Akkermann,
Pärnu abilinnapea
14.15 Saneerimise mõtteku-sest Pärnu linna näitel.
Jüri Kukk,
Pärnu linna eelarvestrateegia 20102013 üks
autoreid
14.30 Kui suur on Pärnu pankrotistumise risk ja
mis selle välistaks. Mart Viisitamm,
Pärnu linnapea 20052009
15.00 Küsimuste paneel
15.45 Konverentsi lõpetamine. Simmo Saar
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Tallinn on ainus (?)
omavalitsus, mis säilitas
õpetajate palgataseme
Tallinnas on õpetajate palgad 2010. aastal jäänud
2009. aasta tasemele. Me ei alandanud möödunud
aasta 1. juulist õpetajate palku, ütles Kn toimetusele
Tallinna Haridustöötajate Ametiühingute Liidu juht
Evi Veesaar.
Kui kooli- ja lasteaiaõpetaja palk riigis vähenes 1. juulist 2009
neli protsenti, siis tähendab see, et õpetaja alamastmepalk on nüüd
üle vabariigi vastavalt seadusele 10 077 krooni. Tallinn on aga see
koht, kus tänu sotsiaaldialoogile (s.t palgaläbirääkimistele) säilis
eelmise aasta palganumber  10480 krooni.
Ja me räägime siin nii lasteaiast kui ka koolist, rõhutas Veesaar.
Kuidas selline hea tulemus saavutada õnnestus? Veesaar vastab, et
majanduslikult keerukas olukorras läbirääkimiste osapooled
otsisid kõigiti võimalusi, kuidas rahadega välja tulla ja palku mitte
vähendada. Väga palju sõltub sellest, kuidas osapooled jõuavad
kokkulepeteni, kuidas leitakse vahendeid, kuidas nähakse lahendusi.
Ega see ei ole kerge, kuid hea tahe toob ju head kaasa, kommenteerib Veesaar.
Ta selgitab ka, et õpetajaid on ju erinevaid  on nooremõpetajad,
õpetaja abid, metoodikud.
Näiteks nõuab seadus õpetaja abile koolieelses lasteasutuses
vähemalt miinimumpalka, s.o 4350 krooni. Tallinn aga otsustas,
et maksab õpetaja abile poole õpetaja palgast, s.o siis pool 10480
kroonist ehk 5240 krooni. Ei ole ju väga palju rohkem, aga kriisi
ajal on see abiks ikka, on Veesaar rahul.
Tallinnas ei peetud läbirääkimisi rusikad püsti, kuigi kõik said
aru, et raha on vähe, ütleb haridustöötajate ametiühinguliider.
Keeruliseks muudab olukorra Veesaare sõnul seegi, et koolides
tuleb lastele pakkuda ka tugiteenuseid: pikapäevarühma,
logopeedi, psühholoogi, huvijuhti, ringijuhte. Ka need nõuavad
vajalikust rahast oma osa. Ei ole mõeldav, et meie koolid tulevad
toime näiteks logopeedita, sest kõneraskustega lapsi on üsna suur
protsent. Samuti aitab pikapäevarühm vanemaid, kes on tööl ega
saa järeltuleval põlvel korralikult silma peal hoida.
Ja veel lisas Veesaar, et Tallinnas on kõrgem ka klassijuhatajatasu
alammäär, mis seaduse järgi peab olema 10 protsenti põhipalgast,
s.o siis 10 077 kroonist. Tallinnas on õpetaja-metoodiku palk
14 464 krooni; seega klassijuhatajatasu miinimum, mis tal palgale
lisandub, on 1446 krooni.
Kes olid need inimesed, kellele Tallinna õpetajad võivad tänulikud olla? Ühel pool lauda istusid linna poolt Haridusameti juht
Andres Pajula ja ökonomist Tanel Keres ning kõige olulisema
käena abilinnapea Kaia Jäppinen, kes kokkuleppe kinnitas ja
seega lõpliku vastutuse võttis.
Teisel pool lauda esindasid koolide ja lasteaedade huve Evi Veesaar,
Tallinna Koolijuhtide Ühenduse esimees, Pirita majandusgümnaasiumi direktor Rita Rumm ja Tallinna Alushariduse Juhtide
Ühenduse esimees Pärja Ülavere.
Läbirääkimistel osalesid ka koolijuhtide ühenduse eestseisuse
liige, Kalamaja põhikooli direktor Marko Rööpson ja Rahumäe
põhikooli direktor Matti Martinson.
Evi Veesaar täiendab veel, et õpetajate teema alla ei kuulu üksnes
palgaküsimused, vaid ka näiteks eluasemeprobleemid. Õpetajad
on just see kontingent rahvast, kes vajavad munitsipaalkortereid 
öelgem ausalt, et palk 10 tuhat miinus maksud ei innusta just pangalaenu võtma, et korterit omandada.
Ja üks suur mure on veel ka töötingimused. Veesaar märgib tunnustavalt, et 2010. aastaks saab Tallinnas renoveeritud enamik
koolimaju; praegu on renoveerimisel Liivalaia ja Väike-Õismäe
gümnaasium.
Urmi Reinde

Kohtumised valijatega
Keskerakonna Jõgevamaa piirkonna büroos
(Kesk tn 14, Jõgeva) kohtuvad valijatega:
laupäeval, 13. veebruaril kell 10-14 Aare Olgo
laupäeval, 20. veebruaril kell 10-14 Marika Tuus
laupäeval, 27. veebruaril kell 10-14 Heli Raevald

LILIAN VILLEMS
15.10.1934 - 31.01.2010

Mälestame erakonnakaaslast.
Avaldame kaastunnet perekonnale.

ARVO ALA
15.12.1940 - 02.02.2010

Mälestame erakonnakaaslast.
Avaldame kaastunnet lähedastele.

Keskerakonna Tartu piirkond

10. veebruar 2010

Ansip rääkigu rah
Peaministri ülieufoorilised väljaütlemised hakkavad
juba uusaja folklooriks kujunema. On saabunud
kauaoodatud majandustõusu langus, mis on otsekui
tervendav hingetõmme, Maksutulud aina suurenevad, tööd ja palka jätkub, tundub, et jätkub isegi
liiga palju. Kas pole mitte vahvad ütlemised!?
Kahjuks aga elukauged ja valed.
globaalne kriis lihtsalt võimendas meie hoopis varem alanud
sisekriisi ja riigivalitsemise
tasakaalustamatust.

Mida toob tiigriaasta?

MARIKA TUUS
Riigikogu liige

Oleme Euroopa viie rikkama
asemel jõudnud maailma
majanduskukkujate esinelikusse  koos Läti, Leedu ja
Armeeniaga. Samas ligi sajas
riigis majandus juba kasvab.
Maailmamajanduse taastumine on alanud, kuid meie ikka
veel tammume paigal. Mis veel
hullem  hakkasime ju kukkuma enne teisi. 2007. aastal
kahanes majandus üldse vaid
viies riigis, mille hulka kuulus
esimeste langejate seas Eesti.
Möödunud aastaks prognoosis
majandusministeerium 2,7protsendist majandustõusu,
langesime aga kolmandas
kvartalis koguni 16,6 protsenti.
Aeg on rahvale välja öelda, et

Konjunktuuritegelased, eksperdid ja analüütikud prognoosivad ühtmoodi peatset
majandustõusu. Nii nagu paari
aasta eest räägiti vahetpidamata
pehmest maandumisest. Kes
vastupidi arvas, kuulutati
peaaegu et riigivastaseks. Kui
uskuda peaminister Ansipit, siis
toob alanud aasta kaasa majanduslikud kasvuprotsendid ja
kindlustunde suurenemise.
Meie konservatiivne eelarvepoliitika olevat kogu Euroopale eeskujuks. Euroopa Komisjon prognoosib Eestile 2011.
aastaks Euroopa Liidu suurimat majanduskasvu. Elame 
näeme!
Hetkel on aga tõsiasi see, et 1.
jaanuarist tõusid taas maksud
ja meie riik jäi veelgi õhemaks.
Veel viimasel hetkel detsembris, enne riigieelarve vastuvõtmist, saadeti kiirkorras arutlusele alkoholi- ja tubakaaktsiisi tõstmine, kuid lõpphääletusega tõsteti muu hulgas ka
elektri- ja kütuseaktsiisi.
Muudatus ilmus seaduseelnõusse kolm päeva enne
seaduse vastuvõtmist. Lähene-

HELLAD KÄED: Meie vanavanemate vaev järeltuleva põlve
eest hoolitsemisel vääriks märksa enam tähelepanu ja tänu
tänaselt Eesti valitsuselt. Foto internetist
vas jõulusaginas ajakirjanikud
ei teinud sellest märkama, seda
enam, et see polnud mullu
esimene kord aktsiise tõsta.
Meenutaks, et viimati tõsteti
mootorikütuse, maagaasi ja
alkoholi aktsiisi just lõppenud
aasta suvel, kuus kuud ennem.
Maagaasile tuli otsa veel ka
käibemaks, mis alles 2007.
aastal oli vaid 5 protsenti.
Aktsiiside ja kaudsete maksude
tõstmisega see valitsus ka alustas, olgugi et Riigikogu valimised võideti lubadusega
makse alandada.

Aktsiisid Euroopa
nõuetest suuremaks

Kui varem tõi valitsus aktsiiside

tõstmise põhjuseks Euroopa
nõuded, siis täna võime öelda,
et nii elektri kui ka kütuse aktsiisid on meil Euroopa Liidu
miinimumnõuetest mitmeid
kordi kõrgemad. Elektriaktsiis
kodutarbijale 5 ja äritarbijale 9
korda ettekirjutatust suurem.
Samuti mootorikütus. Ent eriotstarbelise kütuse puhul, mille
hind maarahvale eriti korda
läheb, ületas Eesti valitsus
Euroopa
miinimumnõuet
koguni üle 5 korra. Järsk tõstmine tehti ära vaid mõni päev
pärast põllumeeste piketti
Toompeal. Eks ikka karistuseks, nagu Mahtra sõjas.
Kuid taaskord tõuseb ka elekter ligi 8%, sest aktsiisidele

Lääne-Virumaa kesknoored käisid Tallinnas
RIINU URBAN
Keskerakonna Noortekogu
Haljala klubi esimees

8. jaanuaril külastas 56
Lääne-Virumaa noort meie
pealinna.
Alustasime Riigikogust, kus
giid tutvustas parlamendi töökorraldust. Natuke kahju oli, et
sattusime oma ekskursiooniga
ajale, mil Riigikogu pidas
talvepuhkust. Sellegipoolest
tuli meid tervitama alati rõõmsameelne Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni juht Kadri
Simson. Oma kabinetis tutvustas ta meile tööd parlamendis.
Üheks läbivaks arutlusküsimuseks sai nii Riigikogu
kui ka kohalike omavalitsuste
valimine. Kadri Simson innustas meid igati toetama meie
piirkonnas kandideerijaid.
Seejärel suundusime Bastionikäikudesse. Ekskursioon
maa-alustes oli äärmiselt huvitav. Siis liitus meiega telemees
Peeter Võsa, kelle juhtimisel
suundusime edasi telejaama
Kanal2 stuudiosse. See oli
päeva põnevaim osa! Meile näidati kõike alates saadete valmimisest kuni ekraanile jõudmiseni. Senikaua kui üks noorterühm külastas telestuudiot,
viibisid teised ajalehe Postimees esinduses, kus tutvustati

KÜLAS PEALINNAS:Lääne-Virumaa noortele osutus päev Tallinnas igati sisukaks ja
kordaläinuks. Foto autor  juhuslik möödakäija.
lehetegemist  kõneldi uudiste
tootmisest ja reporterite
tööülesannetest.
Pärast meedia köögipoolega
tutvumist siirdusime edasi
Tallinna linnavolikokku, kus
võisime tutvuda linnavolikogu

struktuuri ja tegevusega.
Saime istuda saalis, kus tavaliselt toimetavad linnavolinikud.
Pika päeva lõpetuseks said
noored minna Viru Keskusesse
oppama.

Jäime Tallinnas-käiguga väga
rahule. Erilised tänusõnad Tiit
Terikule, Peeter Võsale, Kadri
Simsonile, Henri Kaselole,
Anu Loidele, Raivo Tammusele, Indrek Prodelile, Toomas
Laigule ja Triin Koitlale!

KESKNÄDAL

10. veebruar 2010

vale tõtt
lisandub veel taastuvenergiatasu ja Eesti Energia jaotusvõrkude tasu hinnatõus.
Külm talv on alles alanud ning
kodukütmiskulude suurenemisega kujuneb üle 130
tuhande töötu olukord lähikuudel äärmiselt teravaks.
Pole meil ju näiteks Norras
kehtivat 26 000 Eesti krooni
suurust töötukindlustuse kuutoetust, mida makstakse kahe
aasta jooksul. Või Taanis
seadustatud neli aastat järjest
makstavat töötuse kindlustustoetust, mis on 90% palgast.
Meie töötute armee suurema
osa nigelavõitu toetused on
paljudel juba lõppenud enne
töökoha leidmist või lõpevad
varsti. Peaaegu 16-protsendise
töötusmääraga oleme Euroopas jälle ühel juhtivatest
kohtadest.

Lõhutud sambad ja
sotsiaaltoetused

Jaanuarist tasuliseks muudetud hooldusravi, kus patsiendil
tuleb 3000 krooni kuus nüüd
oma taskust välja maksta, on
järjekordne samm patsiendi
omaosaluse
suurendamise
suunas. See on juba niigi üks
Euroopa kõrgemaid. Alles see
oli, kui vähendasime haigushüvitise suurust ja kaotasime
hambaraviraha. Kärbete tõttu
väheneb üsna oluliselt ka sel
aastal haiglaravi kättesaadavus.
Ent kui oleme täna kogu majanduse languselt tagasi umbes
kuue aasta taguses ajas, siis
viimasel aastal kärpisime valdavalt just kõike seda, mis on

Eestlased ei vea pensioniea
tõstmist välja
meil juba aastaid hästi olnud.
Iseseisvuse algusest saadik
olime toime tulnud 18% käibemaksuga, enam aga mitte.
Soome, vastupidi, hoopis alandas toiduainete käibemaksu.
Kogumispensionide II samba
lõhkumine on aga juba võrreldav meie rahva eksistentsiaalsete garantiide kallale minekuga, mis on inimestelt võtnud
usalduse meie finantssüsteemi
ja riigi vastu. Kust kavatseb
riik 2014. aastal võtta 4 miljardit ja 2017. aastal 5 miljardit
krooni, et tänane kärbe 6-protsendise kompenseerimisega
heastada?
Me kaotasime matusetoetused,
mis olid olemas ka siis, kui
riigieelarve oli kordi väiksem.
Vähendasime käibemaksusoodustusi matuseteenustel,
ravimitel, raamatutel jt kaupadel ja teenustel,
mille
soodusnormidest
Euroopa
riigid vägagi kinni peavad.
Oleme kaotanud isegi 400kroonise koolitoetuse, milleks
jätkus raha ka 13 aastat tagasi,
kui riigieelarve oli vaid 13,4
miljardit krooni. Samas jätkub
meil raha 35-tuhandeseks
vanemapalgaks.
Sellest kõigest võiks peaminister rahvale rääkida. Aga ei saa
ju, sest äkki rahvas avabki silmad ja mõistab, et valitsuse
poolt minevikus tehtud vigade
pärast peab ta täna raha- ja
tööpuudust kannatama. Et me
eurole ülemineku pühas ürituses oleme unustanud inimese,
ei lähe korda ei Ansipile ega
tema koduparteile.

Riigikogu Keskfaktsiooni liige Marika Tuus ütles, et
peab lubamatuks sotsiaalkomisjoni jõudnud eelnõu,
millega valitsus tahab tõsta pensioniiga. Tuus kinnitab,
et Eesti oludes on pensioniea tõstmine lubamatu.
Juba täna siirduvad pooled meestest ja üks kolmandik
naistest pensionile varem kui tegelik pensioniiga, märkis
Tuus. Näiteks oli 2007. aastal 40% neid inimesi, kes küll ei
olnud veel pensionieas, kuid siirdusid pensionile. Samas
oli veel kolm aastat tagasi märgatavalt väiksem tööpuudus.
Tuusi sõnul oli Eestis eelpensionäre ehk neid, kes ei pea
pensionini töötamist vastu, 2008. aastal 14 700 ja see arv
aasta-aastalt kasvab. Aga kui juurde arvata ka pensionieelses vanuses töövõimetuspensionile jääjad, kelle arv
aina suureneb, võib öelda, et pensionile siirdumise tegelik
aeg on meil seadusega ette nähtust pea kolm aastat
madalam juba täna, märkis Tuus. Ja me tahame seda iga
veelgi tõsta? ÜRO inimarengu edetabelis oleme üks
kehvema tervise ja madalama elueaga riike üldse.
Eestis elab täna pensionieani vaid 70% meestest. Mis
pensionile mineku ea tõstmisest me tänase tervisega
räägime? küsib Tuus.
Eelkõige tuleks lahendada soodus- ja eripensionide ning
tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse küsimused. Parem
tervis omakorda tõstaks pensionäride elukvaliteeti ja pikendaks tervena elatud aega. Valitsus peaks kaaluma pensioniea tõusu sidumist oodatava eluea arenguga. Täna
jagab Eesti Euroopa Liidus viimast kohta 65-aastaste
oodatava tervelt elatud aastate hulga poolest, selgitas
Tuus.
Saksamaal on tehtud otsus tõsta pensioniiga 2027. aastaks 67 aastani, ent nende mehed elavad meie omadega
võrreldes ka 12 aastat kauem.
Rootsis ja Itaalias on keskmine eluiga 80 aastat, Soomes
79, märkis riigikoguliige. Kuigi eestlaste keskmine eluiga
on praegu pikem kui kunagi varem, sureme ikkagi heaoluriikidest 20 aastat varem. Paari aasta tagused arvud näitavad, et Eesti mehed elavad haigusteta keskmiselt 49,4
aastat ja naised 53,7 aastat, kuid Euroopa Liidu keskmine
on tervelt 60 aastat, Rootsis ja Maltal ligi 70 aastat.
Keskerakond pensioniea tõstmist sellistes oludes ja selliste demograafiliste näitajate puhul ei toeta.

Noored puhastasid lasteaedu lumest
RENE RIISMAA
kesknoor

Üle mitme aasta on meil
taaskord heameel nautida
talvemõnusid koos rohke
lumega. Kahjuks on see kaasa
toonud mitmeid probleeme.
Üheks neist on suur lumekogus,
mis võib ohtlikuks muutuda
majakatustele ja takistada inimestel liiklemist.
Eriti raskesse olukorda jäid
raskenenud ilmaolude tõttu
Põhja-Tallinna lasteaiad, kel
polnud ressursse lumeajamistööde tegemiseks. Jaanuarikuu
kahel reedel tulid Keskerakonna ja noorsooühingu Põlvkond noored koos PõhjaTallinna linnaosavalitsusega
appi piirkonna lasteaedadele,
et puhastada nende katused ja
õuealad.
Ilmaprognoos näitab, et lumist
talve jätkub Eestis veelgi.
Keskerakonna Põhja-Tallinna
noored on taas valmis piirkonna lasteaedadele appi
minema, kui selleks vajadus
tekib. Põhja-Tallinna piirkonna
juhatus tänab piirkonna noori,
noorsooühingut Põlvkond ja
Põhja-Tallinna Valitsust.

AITAVAD NÕRGEMAID: Tublid noored rookisid Põhja-Tallinna lasteaiad lumest puhtaks.
Foto: Rene Riismaa
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Uus Euroopa Komisjon paigas
Euroopa Parlament hääletas 9. veebruaril Jose Manuel Barroso juhitava Euroopa Komisjoni volinike
üle. Tegemist oli kolleegiumi JahEi-hääletusega. Üksikkandidaadid said oma heakskiidu
(või ei saanud seda) juba detsembris alanud kuulamiste käigus.
SIIRI OVIIR, Euroopa Parlamendi liige
Mandaat antakse volinikule 5 aastaks ja Euroopa Parlament ei saa seda
muuta, isegi mitte siis, kui volinik oma tööga hakkama ei saa.
Umbusaldada saab vaid tervet Euroopa Komisjoni, ja ühe äpust
voliniku pärast sellist poliitilist kohtuotsust ei langetata. Nii et tänaste
õigusaktide kohaselt tuleb meil kõigil see aeg üle elada, kui keegi
peaks oma kõrgel ametikohal istudes tühja tallama.
Selline korraldus ei aita kaasa tõhusa Euroopa toimimisele  vajame
tugevat Euroopa Komisjoni. Juba arutletaksegi muudatuste tegemist
nendesse reeglitesse, fraktsioonid on põhilistes parandustes ka
üksmeelele jõudnud.
Samuti on parlamendis kogunud toetust meie fraktsiooni (liberaalide)
väljakäidud ettepanek liikmesriikidel edaspidi kuulamistele parlamendis esitada mõlemast soost volinikukandidaat. Valiku tegemisel ei
saa aluseks kindlasti mitte kvoot, vaid pädevus. Tuleb anda praktiline
sisu aastakümneid räägitud soolise tasakaalu olulisusele ja konkreetse
teoga luua võrdsed võimalused mõlemale poolele. See on ka 1. detsembril 2009 jõustunud EL-i uue alusdokumendi  Lissaboni lepingu
 mõte.

Ligi 500 miljoni elanikuga El-i kõrgeteks
ametikandjateks said:

1. José Manuel Barroso (Portugal, konservatiiv) President
2. Catherine Ashton (Inglismaa, sotsialist) Asepresident,
Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (end.
väliskaubandusvolinik)
3. Viviane Reding (Luksemburg, konservatiiv) Asepresident
Õigusküsimused, põhiõigused ja kodakondsus (end. infoühiskonna
ja meedia volinik)
4. Joaquín Almunia (Hispaania, sotsialist) Asepresident
Konkurents (end. majandus- ja rahandusküsimuste volinik)
5. Siim Kallas (Eesti, liberaal) Asepresident
Transport (end. haldusküsimuste, auditi ja pettusevastase võitluse
volinik)
Kahetsusväärselt võimaldas Komisjoni president tema pädevusvaldkonnast endisel transpordivolinikul A. Tajanil kaasa võtta nii satelliitnavigatsiooni süsteemi Calileo kui ka riigiabi üle otsustamise. Ka
merendus lahutati transpordivoliniku portfellist. Vastamisest, miks
Barroso nii otsustas, hiilis ta kõrvale. Selgusetus ja läbipaistmatus on
aga teadagi aluseks erinevate spekulatsioonide levimisele.
6. Neelie Kroes (Holland, liberaal) Asepresident
Digitaalareng (end. konkurentsivolinik)
7. Antonio Tajani (Itaalia, konservatiiv) Asepresident
Tööstus ja ettevõtlus (end. transpordivolinik)
8. Maro efcovic (Slovakkia, sotsialist) Asepresident
Institutsioonidevahelised suhted ja haldusküsimused
9. Janez Potocnik (Sloveenia, liberaal)
Keskkond (end. teadusvolinik)
10. Olli Rehn (Soome, liberaal)
Majandus- ja rahandusküsimused (end. laienemisvolinik)
11. Andris Piebalgs (Läti, konservatiiv)
Areng (end. energeetikavolinik)
12. Michel Barnier (Prantsusmaa, konservatiiv)
Siseturg ja teenused
14. Androulla Vassiliou (Küpros, liberaal)
Haridus, kultuur, mitmekeelsus ja noored (end. tervishoiuküsimuste
volinik)
15. Algirdas emeta (Leedu, konsevatiiv)
Maksundus ja tolliliit, audit ja pettusevastane võitlus
16. Karel De Gucht (Belgia, liberaal)
Kaubandus
17. John Dalli (Malta, konservatiiv)
Tervise- ja tarbijaküsimused
18. Máire Geoghegan-Quinn (Iirimaa, konservatiiv)
Teadus ja innovatsioon
19. Janusz Lewandowski (Poola, konservatiiv)
Eelarve ja finantsplaneerimine
20. Maria Damanaki (Kreeka, sotsialist)
Merendus- ja kalandusasjad
21. Günther Oettinger (Saksa, konservatiiv)
Energeetika
22. Johannes Hahn (Austria, konservatiiv)
Regionaalpoliitika
23. Connie Hedegaard (Taani, liberaal)
Kliimameetmed
24. tefan Füle (Tehhi, sotsialist)
Laienemine ja naabruspoliitika
25. László Andor (Ungari, sotsialist)
Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus
26. Cecilia Malmström (Rootsi, liberaal)
Siseküsimused
27. Kristalina Georgieva (Bulgaaria, konservatiiv) Rahvusvaheline
koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamine
28. Dacian Ciolos (Rumeenia, konservatiiv)
Põllumajandus ja maaelu areng
Parlamendis toimunud kuulamiste-küsitluste alusel võib mandaadi
saanud volinikke lugeda headeks ja rahuldavateks. Toetudes üldisele
arvamusele, said hea hinnangu kõik kaheksa liberaalist volinikku.
Uuelt Euroopa Komisjonilt ootab nii EL-i elanikkond kui ka tema
esindaja Euroopa Parlament suuremat sünergiat. Käes on aeg muutuda. EL-il tuleb otsida uutele küsimustele uudseid vastuseid ja kasutada oma tugevaid külgi uutmoodi. Inimesed tunnevad muret tuleviku,
iseendi ja oma perekonna pärast. Pelgalt sama poliitika jätkamisest ei
piisa, vaja on lahendusi pakkuvaid lähenemisviise, mis annavad tulemusi ja on ühtlasi püsivad. Kindlasti on see ootus ka meil Eestis.
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menetlusele

pühendet menetlejate prohvetile Rein Langile
Palun rohkem menetlusi
palun väärteomenetlusi ja kriminaalmenetlusi
menetlusi nii vales kohas üle tee mineku
kui õiges kohas üle tee mineku kohta
ja nii koera kakajunnide koristamise
kui mittekoristamise pärast
ning muru ettenähtust viis sentimeetrit pikemaks
kui viis sentimeetrit lühemaks kasvada laskmise
asjus
palun rohkem menetlusi
palun suuri menetlusi ja väikeseid menetlusi
menetlusekesi
menetlegu nii naised kui mehed
põdurad vanaätid ja haiged vanamutid
poisid ja plikad
isegi poolearulised võivad mõnd
hädapärasemat menetlust menetleda
vahet pole kes menetleb
peaasi et menetletakse
ja palju
palun menetlege päeval ja öösel
seaduse järgi ja ebaseaduslikult
toas kuuris saras onnis isegi ahjus
ka WC-potil ja vannis võib menetleda
kolmekümnekraadise pakasega
ärge pidage külmapühi
vaid menetlege
see, mis ei ole veel menetlus
saagu menetluseks
ning see, kes ei ole veel menetleja
saagu menetlejaks
kes ei ole menetleja
selle suhtes alustatagu menetlust
menetlus hõlmaku kõiki
ja olgu kõikehõlmav
nagu jumal
meil ei ole vaja mitte lapsi
vaid menetlusi
hävitage demokraatia
sest see vaid segab menetlusi
kui te ei tea mida oma lapsele nimeks panna
siis pange Menetlus
Menetlus on ilus poisslapse nimi
Menetlus on ilus tüdruklapse nimi
Menetlus on nimi mis passiks
isegi juhan partsi beebile
mis on inimene menetluse kõrval
mida suudab inimene menetluse kõrval
sõnas menetlus on rohkem tähti
kui sõnas inimene
menetlus on vanem kui inimene
õndsad on need kes menetlevad
sest nende päralt on kõik
mis maa peal
menetlejaks ei saada
selleks sünnitakse
mitte igaühele ei ole ette määratud
saada menetlejaks
teie, kes te menetlete
olete väljavalitud
riik on sõlminud teiega lepingu
nagu jehoova jumal iisraeli rahvaga
ja rein, teie prohvet
on toonud teid tõotatud maale
kus ei möödu päevagi menetluseta
teil ei tohi olla teist jumalat peale riigi
armasta teist menetlejat nagu iseennast
austa seadust, kes on su ema ja isa
menetle alati kui on võimalik menetleda
kui on võimalik menetleda
siis on lubatud ka valetada
ja varastada
ainult ära himusta seda menetlust
mida keegi teine on juba alustanud
kui hästi menetlete
võite anda toomas hendrik ilvesele kätt
istuda rein langiga ühes lauas
ja juua ken-marti vaheriga kohvi
kõige paremate menetlejate vahel loosib
presidendiproua evelin ilves
aasta lõpul välja
rulluisusaapad ja transrasvavabad kompvekid
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Kersti Männik: Ees

silehel

Kersti Männiku avalik pöördumine
Meie riik on olukorras, kus tuleks välja kuulutada force majeure, et päästa rahvas välispanganduse boamaolikust haardest.
Sest neilt, kes siiani veel elus või kel veel koormamata varanatukest järel, väänatakse välja ka see
osa, mis pangahaidel esimestelt kukkujatelt saamata jäi; veel elus olijad surutakse tahtlikult sellisesse olukorda.
Aga eestlasele omaselt käitutakse üksteise kaitsmise, välispanganduse terrori vastu astumise asemel
endiselt nii, et kes juba käpuli, sellele antakse veel jalaga takka! Naaber higistab sõbralikult veel
natuke juurde, et naabrimees ikka enne teda pankrotti läheks.
Kõik on oma muredega kodus kinniste uste taga raevumise või meeleheite äärel  ja midagi ette
võtta ka ei julge. Äkki kujuneb vastuhakk viimseks ärasõidukellaks?... Ehkki olen täiesti augus 
võib-olla ma veel veidi ikka jõuan?  ja kuni vaikin, ei saa naaber teada, kui hullud mu asjad on.
Ehkki sama hullud on ka tema ja ta naabri ja naabri naabri asjad.

Lisaks sellele on tekkimas suured sotsiaal- ja tervishoiuprobleemid ning kasvab kuritegevus, sest
inimesed hakkavad rahapuuduses kõiki oma naha päästmise variante välja mõtlema.
Meie suured sõnameistrid muudkui vahutavad, umbes nii, et mis rahvas vingub, võimalusi on nii
kohalikul kui ka rahvusvahelisel tööturul küllaga  eksportige, tootke, reorganiseerige jne.
Sõnameistrid ei arvesta seda, et suured muudatused on raha ja aega nõudvad. Seniks, kuni need
ümberkorraldused tööle saab, on hing kinni!
Ja need meie nn raha sukasäärde kogujad, kellel kapitalivarusid tegelikult küllalt, on valmis abis-

tama küll  aga ainult siis, kui uus väljamõeldis või projekt on omakasu mõttes piisavalt põnev
põhiliselt nende endi jaoks. Toetada tahetakse selliselt, et sind kui idee elluviijat naelutatakse (koormatakse pantidega, hüpoteekidega jne) alguses selle töö külge tugevalt kinni, kuniks asi kogu sinu
jõu ja oskuste pealt käima saab,  pärast mida nad kui raisakotkad su tükkideks rebivad. Abivalmilt.
Ning ka riik tahab ju eelarvesse raha  millest tulenevalt nii maksuamet kui ka politsei on sul lisaks
pangale pidevalt ukse taga.

Ma olen ise selle kõik pidanud viimase aasta jooksul üle elama. Rääkimata mu elukaaslasest
Oliverist. Imetlen tema sitkust ja kannatlikkust. Meid aitab India arst, kes paneb meid mediteerima
 et me hullumise äärest üle ei astuks ning et meis ei vallanduks meeletu viha ja hävitav jõud. Ka
seda hakkan mina vajadusel kasutama, kui muid lahendeid tulemas ei ole.
Kui palju on Eestis samalaadses väljapääsmatus olukorras ja teadmatuses inimesi, me ei tea, sest
uhkus ei luba paljudel oma nõrkustest rääkida. Aga peaks! Siis saaksime omavahel kokku hoida!
On ka positiivset  sõpru, kes siiski aitavad , aga kui kaua nemadki jõuavad, kui endal peatselt
sama olukorraga võitlusse tuleb asuda?
Mis on väljapääs?

Üks mis kindel, võimalikult varsti peaks vallanduma rahva ülestõus välispankade ja poliitika vastu,
mis aitab luua olukorra force majeure. Katastroofiseisund annaks nii pankadele kui ka rahvale  kes
praegu absurdselt vastanduvad  võrdsed nullseisutingimused ühesugustest äärmuslikest
raskustest toibumiseks. Üksteist kägistamata.
Peab olema juba praegu täpselt ja teadlikult otsustatud ja visandatud, millist lahendust meie riigile
ja maailmale pärast krahhi soovitakse  kuidas hakkavad suhted ja süsteemid tegelikult välja
nägema.

Soodustada edasist arengut!

Aitäh, poliitikud, selle loosungi eest  aga mis tegelikult saama hakkab, sõbrad? Pangad võtavad ju
rahvalt viimase. Kui teotahtelistelt ja -võimelistelt inimestelt on võetud kõik, ei saa millegagi edasi
minna ega ka areneda. Seda enam, et lootusetud mõtted frustreerivad lisaks elujõuetuks.
Riik peab kehtestama sellesinase force majeure-seisundi, kus keegi enam kedagi tühjaks väänata
ega liigkasuvõtmisega lõplikult tappa ei saa, näiteks kaheks aastaks. Vähemalt kaks aastat peaks
valitsema periood, mis teeb põlvilisurutud ettevõtjad vabaks lepingulistest kohustustest (päris
kõigest vist mitte  elekter ja vesi tuleb ikka tasuda), et nad suudavad oma elujõu ja ideed kokku
koguda ja genereerida edasist arengut. Vastasel juhul ei tõusta püsti, vaid langetakse põrmu.
Seda katastroofiolukorra kehtestamist tuleb kiiresti arutada erinevate alade spetsialistidega.
Kiire on!Või millised on teie ideed olukorra lahenemiseks?
Iseenda ja meie rahva saatuse pärast mures olles
Kersti

Kersti oma Itaaliaosalusega kinnisvarafirmas on nii omil jalul sei-

sev ja hinnatud, et tema personaalne kaubamärk ei eelda
tegelikult ekstra kellegi kõrvale kuulumist. Aga kuna naisi
tutvustatakse Eesti seltskonnas
ikka meeste kaudu, on Kersti
tutvustamiseks tiitel Oliver
Kruuda elukaaslane.
Kogu selle majanduskriisi
aja, mil tulnuks teha kiireid,
arukaid, loovaid ja loogilisi
otsuseid ja tegusid, puselesid
koalitsioon ja opositsioon
omavahel. Kui nüüd sügisel
viimased valimised möödas ja
kandideerimise pohmellist
ärgatakse, siis selgub: ärgatakse õudusunenäkku, mõtiskleb suuri ärisid lähedalt
näinud ja ise majanduse toimejõude tundev naine.
Siis on enamik firmasid pankrotti läinud. Need ettevõtjad,
kelles veel pärast kõiki vintsutusi ja alandusi on elujõudu
säilinud, on oma kapitali ja
algatuse võõrsile viinud. Kuna
riik pole inimesi pankade terrori eest force-majeuri-vastase meetodiga kaitsnud, on
võõrkapitali toitvad pangad
meie riigi ja rahva totaalselt
tühjaks tõmmanud.
Häirimatult ja karistamatult.
Au, eetika ja halastuseta.
Riik pole kulmugi kergitanud,
kui pered on kodudest ilma
jäänud ja selle vapustuse käes
pahatihti lagunenud. Lagunevate perede isad on end põhja
joonud.
Üha enam inimesi  nii veel
edukaid kui ka juba pikalikukkunuid  tarvitab aina levinumalt antidepressante või
narkootikume.
Lokkavad
psühhiaatrilised
haigused,
vähk ja muud stressitõved. Ja
mis kõige hullem  ükskõiksus! Uue põlvkonna eestlastel
on õnnetum lapsepõlv kui
kunagi varem: puudus ja
lagunemine pärast küllust ja
turvatunnet on palju hullem kui
siis, kui vahepeal pole kogetud, mida tähendaks õnnelik
lapsepõlv.

Kersti kõneleb
kirglikult

Just tema kirglik ellusuhtumine
teda ennast elus hoiab ja edasi
viibki.

Õhtuleht: Tau-pakaa!
On imestatud, et riigil kas
pole Eestist lahkunud inimeste kohta andmeid või siis
kardetakse andmete avalikkust. Igatahes on Tartu teadlaste väljakäidud arv  130
000  üsna ehmatav. Kui välismaal õppivate tudengite
arvu suurusjärguks on hinnatud 5000, siis ülejäänud on
vähemal või rohkemal
määral majanduspõgenikud,
kes ei näe Eestis perspektiivi.
Kui varem olid lahkujateks
peamiselt tööeas mehed, et
Eestisse jäänud peret toita, siis
nüüd lähevad ära ülikooli
lõpetanud naised. Kui siit on

Foto: internetist
peredena mindud ning lapsed
välismaal üles kasvanud ja
hariduse omandanud, siis pole
neist enam tagasitulijaid. Kui
lugeda Eesti uudiste juurest

välismaal elavate eestlaste
kommentaare, siis head sõna
neil Eesti eluolu kohta enamasti öelda pole. Vastupidi, ei
jõuta ära kiita, et mujal peavad
nii riik kui ka tööandja lihtsamagi töö tegijat inimeseks.
Vastukaaluks räägivad Eesti
tööandjad senimaani palkade
langetamisest, sest Eesti töötaja on ju loll ja laisk ning tal
on olematu tööviljakus.
Kes korra on normaalse elu
maitse suhu saanud, seda
Eestisse tagasi enam ei tõmba.
Seega kasvatab ja harib Eesti
riik kaadrit välisriikidele.
Ansipliku
maail-

manägemisega võib suure
hulga väliseestlaste üle ka
rõõmu tunda  kui kõik 130
000 tuleks Eestisse tagasi, siis
koos kohalike töötutega moodustaks nad kokku juba veerandmiljonilise töötute armee,
mis on rohkem kui kolmandik
tööealisest elanikkonnast. Kui
lisame veel 90 000 ravikindlustuseta inimest ja tuhanded
kodulaenuvõlglased, keda
ähvardab kuuse alla tõstmine,
siis tuleb tõdeda: kas mitte
kogu Eesti riik pole projektina kiiva kiskumas?
Refereeritud 3. veebruari
Õhtulehe-onlainist

stis lokkab ükskõiksus.

KES RAHASTAB EESTI KULTUURI JA SPORTI NÜÜD:
Kersti Männiku sõnul avalikkus isegi ei tea, kui palju on Oliver Kruuda, Urmas Sõõrumaa jt tugevad tegijad helgeimatel
aegadel vajajatele raha jaganud. Teatakse käsipalli ja tennist,
ratsutajaid ja rallit. Ent paljud on tänu neile abi saanud
vaikselt ja meediakärata. Foto internetist
Kuidas riik oma varadega
ümber käib? Äriregister
saadab firmadele, kel omakapital miinuses, teate, et tehke
midagi  või likvideerige kogu
ettevõte. Mis siis nüüd teha?
Likvideerida kogu riik?
Rahvas küsib: mille eest me
sellisele hoolimatule, võimetule, võimulolijaid teenivale ja
rahvast tuimalt reetvale riigile, mis vähimatki turvatunnet
ei tekita ega mingeid
globaalsete krahhide puhuseid
puhvreid ei loo, veel üldse
maksame? Aga maksame aina
rohkem.
Need, kellel Eestis veel raha
on, üksteist ei aita. Kardavad,
vaikivad, ootavad  ja vaatavad
jahedalt pealt, kuidas teised
tema kõrvalt pankrotti lähevad
ja kasti kukuvad. Kui keegi
midagi ei tee, ei saagi edasiminekut ega pääsemist olla ega
tulla!

Tugevus pärineb
lastetoast

Esimene asi, mis teeb mind
täiesti ootamatul kombel ja
isegi äraspidiselt tugevaks, on
mu enese lastetuba. Mul oli
erakordselt range isa ning
intelligentne ja hariv ema.
Isa käest sain asju lõhkudes nii
palju kolki, et ei armasta üldse
asju. Lihtsalt ei klammerdu
neisse. Seega pole valus loobuda, kui nüüd peab. Olgu
tegemist rendipinna või liisinguautoga  las minna. Saame
uue. Kui saame. Ema aga haris
meid tarkustega igal sammul
ja sõidul.
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Mu praeguses elus omab üha
suuremat tähtsust Kuremäe
kloostris nunnaks oleva tädi
vaimsus. Olen otsustanud astuda õigeusku. Luterluses pole
seda elaani. Õigeusk on kirglikum, vabastavam, usaldusväärsem, usub kord-paar
kuus oma tädi, isa poolõest
nunna ema Aliipiat kloostris
külastav Kersti.
Üks moodus, kuidas hoida
ennast vaba ja puhtana, on
restartide tegemine ühes
Saksamaa pansionaadis, mida
olen juba mitu aastat harrastanud,  orientaalses stiilis
paastu-jooga-meditatsioonikeskuses. Ka Oliver on kõige
karmimatest aegadest läbi tulnud meditatsiooni ja universaalse tasakaalustumise abil,
kõneleb Kersti, olemata mingi
paadunud esoteerik. Tema õde
Mari Loorens, Kagu-Eesti ja
maaturismi entusiasti Margus
Timmo kaasa, on samuti veendunud õigeusklik.
Päev pärast selle jutu jäädvustamist sõitis Kersti ihuüksi, ainult koos kohaliku saatjaga
puhastavale-vabastavale
mägimatkale Kõrgõstani. Ta
tundis, et tema praeguse situatsiooni lahtimõtlemiseks ja
kristalliseerimiseks läks vaja
kaht nädalat ihuüksinda tundmatuses.

Legendaarse ärihiiu
Oliveri kõrval märgatud

proua Männik jõudis meediasse rammiva haldjana.
Naljakas lapsus tekkis sellest,
et Kruuda ütles ajakirjanikele:

Üritused Tartus
Tartu Puuetega Inimeste Koja
tegevjuht Senta Michelson räägib
puuetega inimeste rehabilitatsioonist
ja kohaliku omavalitsuse abist
puuetega inimestele. Kohtumine
haridusosakonna saalis
Neljapäeval 11. veebruaril kell 14
(Raekoja plats 12).
Kolmapäeval, 24. veebruaril
kell 11
Keskerakonna büroos (Ülikooli 12) l
linnavolikogu esimehe prof
Aadu Musta
pidupäevakohv.

Kersti võlub teda kasvõi sellegipärast, et oma kolme lapse
kõrvalt rannib (toor-eestindus
ingliskeelsest sõnast run äri
käitamise tähenduses) ise oma
ettevõtteid. Valestikuuldud
rammib jäi haldjalikult kaunist Kerstit saatma eriti hea siseringi-naljana.
Ma ei ole ühelegi väljaandele
andnud intervjuud kuidas-kohtusite-millal-abiellute. Avan
suu üksnes siis, kui minu sõnumi paljundamine hoiatab või
õpetab.
Praegu hoiatan, et meil tuleb
endil hakata midagi ära tegema
oma rahva kaitsmiseks.
Kutsutute ja seatute poolest
oleme täiesti unarusse jäetud.
Ahjah, tahate teada, milline
on Kruuda tegelikult? Naiivselt
hea. Kõik tema algatused on
olnud loogilised ja õilsad ajas
tehtud otsused. Ta on sedavõrd
suuremeelne ja üllas isiksus, et
ei kuula, kui teda armastavad
inimesed püüavad teda hoiatada. Kersti meenutab, et tegelikult avalikkus isegi ei tea, kui
palju on Oliver Kruuda, Urmas
Sõõrumaa jt tugevad tegijad
oma helgeimatel aegadel vajajatele raha jaganud.
Teatakse käsipalli ja tennist,
ratsutajaid ja rallit. Ent paljud
on tänu neile abi saanud üsna
vaikselt ja meediakärata. Nii
on üleval peetud loendamatuid
peresid  otseselt ja kaudselt.

Spordisaalid ja koolid,
kontserdid ja etendused

 kõik vähegi väärikad küsijad
on tuge saanud, on Kersti
suurärimehe kõrval olles tema
tegemisi ja andmisi näinud.
Kes nüüd kõiki neid pehmeid
väärtusi ja peresid toetab???
Ei keegi, kullapaid! Skandinaavia ja Vene kapital, kellele
Eesti ettevõtted, kinnisvara ja
maad järjest lähevad, ei toeta
ei eestikeelsete raamatute väljaandmist ega Eesti sportlasi
paarikümne milli ulatuses.
Kuna riik kukutab tuimalt ja
lollilt oma kuningad, hävivad
ka kõik need tuhanded ja
tuhanded pehmete väärtuste
inimesed, kes on hävitatud
suurtöösturitest sõltunud.
Refereering ajakirjast
Naised ja internetiportaalist www.horsemarket.ee.
autor Kati Murutar

Enn Eesmaa ja Kadri Simson
Pärnus
Keskerakonna Pärnumaa piirkond
kutsub kohtuma Enn Eesmaaga ja
arutlema Eesti välispoliitikast
laupäeval, 20. veebruaril kell 12.00
Pärnu Raekoja suures saalis ja
kell 15.00 Vändra Kultuurikeskuses.
Kohtumised juhatab sisse
Kadri Simson.
KE Pärnumaa piirkonna juhatus

Tiananmeni väljak ja Tõnismägi.
Hiina ajalugu peab tundma
Väitlen sinoloog Märt Läänemetsa artikliga Eesti sotsid Hiinas juuri otsimas
(PM 4.12.2009), mis sisaldab arvukalt väärväiteid. Sean kahtluse alla Hiina
demokraadist inimõiguslase Liu Xiaobo nõudmise oma kodumaa kohe poliitiliselt demokratiseerida.
2. osa.
Esimene osa ilmus 3. veebruari Kesknädalas
KARL LUST
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Hiina ja Euroopa

Hiina Kommunistlik Partei (HKP) eesotsas
Maoga oli ainus jõud, kes soovis ja suutis teha
lõpu Hiina sõltuvusele Läänest ja Jaapani poolt
osaliselt okupeeritud nälgiva ja õigusteta
poolkoloonia staatusele. Natsionalistide võimu
all oli SKT kasv 23% aastas ja inimõigused
tundmatud. Paljudel teistel riikidel, sh Aafrika
maadel seisis vabadusvõitlus alles ees.
Hiina rahvas austab Maod kui vabastajat, tema
vigadele vaatamata. Eestis on taasiseseisvumise
kättevõitjad kui mitte riigi, siis suurema osa rahva
põlu all.
Hiinas tekkis kuradi mõiste 17.18. sajandil
Euroopa kristlike misjonäride kohta, sest hiinlane ei saanud aru, kuidas inimene võib olla nii
madal. Ka Eestis on kurat kui kuri kristlik
mõiste. 1840.1860. a. sõdis demokraatlik
Inglismaa Hiinaga õiguse pärast vedada Indiast
Hiinasse oopiumi ja nõuda hiigelmaksu. Hiina
voolas hõbedast tühjaks; Inglismaal aga edenesid selle arvel demokraatia, kapitalism ja
vabadus. Seal toimus tööstuslik pööre, laste
tööpäev lühenes 16 tunnilt 10-le, nälgasuremine
vähenes, vaesed sunniti vanglatüüpi töömajadesse jne. Tekkisid majanduskriisid ja tööpuudus. 1899.1901.a. toimus meretaguste
kuradite vastu Yihetuani (ehk bokserite)
ülestõus ja 1911.1912. a. revolutsioon, mis
kukutas ka keisrivõimu. USA ja Euroopa
demokraatlikud riigid andsid Versailles rahuga
(1919) Saksa alad Hiinas Jaapanile. See tõi kaasa
4. mai liikumise Lääne ülekohtu vastu. 1931. a.
kuulutas Jaapan Hiinale sõja, milles hukkus kuni
10 miljonit valdavalt tsiviilelanikku. Seda perioodi Jaapani ajalooõpikud võltsivad.
Euroopa koloniaalpoliitika on mitmel pool (sh
Ameerika kaksikmandril) hävitanud rahva
põliskultuuri ja katkestanud ajaloolise traditsiooni. Neil rahvastel ja riikidel pole seni õnnestunud august välja tulla. Nüüdseks on Hiina
vallutanud lääne massikultuur. Misjonärid on
väitnud, et hiinlase usk on materialism  raha
eest on inimene valmis kes teab milleks. Valges
turistis nähakse liikuvat rahakotti (vaata
näiteks dokfilmi Mööda Jangtsed [2009]) ja
kui tal pole raha, pole teda ka olemas. Mõned
eestlased on Keskerakonna vastuolulist euroskepsist mõistnud, paljudel seisab see veel ees.

Maa ja aated

Hiina revolutsioonilised kodusõjad võitis HKP.
Rahvuslasi ei aidanud ei toetumine linnadele ja
tööstusele, ei mitmekordne rahvaarvu ja armee
ülekaal ega USAkolossaalne majanduslik ja sõjaline abi (nt 100 000 sõdurit). Asi polnud ka propagandas, sest 90% rahvast oli kirjaoskamatu.
Pealinn Peking langes kommunistidele ainsagi
lasuta. Läänemets näeb HKP edu taga Moskva ja
Stalini abi, mis aga tegelikult sõja ajal puudus.
HKP edu võti oli muus. 78% Hiina rahvast olid
rentnikud; mõisnikud omastasid 3070 protsenti
talupoegade tööviljast. HKP jagas aga maa selle
harijatele, maamaksu ülempiiriks kehtestati
37,5%. HKP edu teine põhjus oli moraalne ja
aateline üleolek ning isamaalisus. Hiinas oli juba
3500 aastat rikkad rikastunud ja vaesed vaesunud. Erinevalt muudest maadest on Hiina
talupojad osalenud sagedastes ülestõusudes ja
nende organiseerimises, alustanud talurahvasõdu
ja on need kahel korral ka võitnud. Ebastabiilsust
on ära kasutanud naabrid (turtenid, mongolid,
tiibetlased ja mandud), kellele selline riik oli
kerge saak. Uue võimu vastu on omakorda
puhkenud rahvavabastussõjad. Seda kuni 1949.

aastani, kui võimule sai HKP.
Siinkohal võiks meenutada, et Eestis hääletas
40% elanikest 1917.1918. a. enamlaste poolt
(lätlastest koguni enamik). Konstantin Päts ja
Jaan Tõnisson olid siis ebapopulaarsed. Sotsiaaldemokraadid ja tsentristid, kes nõudsid
mõisamaade jaotamist ja talude säilitamist, said
Asutava Kogu valimistel (1919) mäekõrguse
ülekaalu. Sotsiaaldemokraatidele tagas edu
tegelemine reaalsete majandusprobleemidega.

Nafta ja inimõigused

4. mail 1989 algasid Pekingis Taevase Rahu väljakul tudengirahutused, mis kuu aega hiljem
veriselt maha suruti. See oli õõvastav ja valus,
sest samasugune saatus võinuks oodata ka
demonstrante Eestis. Rahvarinde samm-sammult-poliitika aga säästis meid vägivallast. Eesti
paremjõudude toel presidendiks saanud Lennart
Meri andis Hiina võimude tegevusele oma tunnustuse, kui ta 1994. aastal Pekingis käies jalutas 10003000 inimese verest selleks ajaks puhtaks pestud väljakul. Tiibeti rahva ja kultuuri
hävitamine teeb valu paljudele eestlastele, kuid
Eesti parempoliitikud ei suvatsenud dalai-laama
kummagi visiidi ajal teda vastu võtta. Arnold
Rüütel, kes seisis Eesti taasiseseisvumise eest,
oleks enda sõnul seda presidendiks olles soovinud teha (PM 30.06.2005).
Hiina poliitika Tiibetis ei ole kommunistlik, vaid
kapitalistlik kolonialism  seal asuvad rikkalikud
maavarad, sh nafta. Paljud on juba unustanud, et
enne Teist maailmasõda oli suur osa maailmast
Lääne koloniaalsõltuvuses, mis oli võikam, kui
suudame endale ette kujutada. Vaba, demokraatlik ja inimõigusi austav USA on oma põliselanikud peaaegu hävitanud ja allesjäänute
olukorda võib võrrelda tiibetlaste omaga. 2003.
a. tungis USA Iraaki, sest Saddam Hussein oli
müünud USA majandushuve kahjustades naftat
muu valuuta eest kui Ameerika dollar. Iraagi
inimkaotused võisid kujuneda suuremaks kui
Saddam Husseini võimu all. Sellega Eesti üldsus lepib (kui sellest üldse rääkida tohib).
Aasias ja Aafrikas pole euroopalikke inimõigusi
kunagi olnud ja nende vägivaldne kehtestamine
pole edu toonud. Abstraktsed vabadused ja
inimõigused on inimese üle irvitamine olukorras, kus maailmas
nälgib
miljard inimest.
Neil
puudub õigus
elule (mida
aga lubavad
inimõiguste
ülddeklaratsiooni artikkel
3 ja 25), kuid
neile pakutakse õigust
näiteks (demokraatlikult
valitud) esinduskogu palku
kadestada või opositsiooni kritiseerida. Eestis
kritiseeritakse Edgar Savisaart, Venemaal Garri
Gasparovit, Valge-venes Aleksander Milinkevitsit, Iraanis Mousavi, Birmas Leedi,
Zimbabves Morgan Tsvangiraid.
Eesti sotsiaalkatastroofi juhtinud ja nüüdseks
teovõimetut valitsust ei kritiseerita, sest ta kaitseb eliidi huve; Eestis on vabad valimised võitnud raha. Tegelik vabadus algab aga seal, kus
kaob mure töökoha, arstiabi ja toidu ja eluaseme
pärast (inimväärne elu on inimõigus). USA
põhiseadus (1789) lubab vabadust ja õnne kõigile  nii orjadele kui ka orjapidajatele.
Lõpp 17. veebruari Kesknädalas
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Jõuluvanad polegi puhkamas

IRL-i poliitikud armastavad Savisaart kritiseerides ikka ette heita koostöölepet parteiga
Ühtne Venemaa. Aga kui sai jälgitud IRL-i
suurkogu, tekkis pentsik kujutelm nagu toimuks
see sündmus hoopiski Kongresside Palees. No ei
saa IRL-i pink varumeestest nii tühi olla, et
erakonna esimeheks pürgib vaid üksainus, olgu
siis teenetega mees. Kui asi ette ära otsustatud,
milleks siis häältekogumist valimisteks
nimetada?
Esimehe troonikõne oli päris intrigeeriv ja pani
kahtlema, kas ikka ongi tegemist ühe koalitsioonipartneri juhtpoliitikuga. Sest lubadusi tuli
lausa nagu jõuluvana kingikotist: kodulaenu võtjaile intressivabastuse säilitamine; ettevõtja maksumäärade alandamine; tulumaksuvabastus
väärtpaberiinvesteeringutele ka edaspidi; massiliselt uusi töökohti (targu ei nimetatud tähtaegu
ja konkreetseid arve).
Pensionäridest Laar seekord ei rääkinud. Vist on
Läti riigikohtu otsus veidi jahutanud kuumi päid,
kes pensioni kärpima tahtsid asuda. Aga pen-

sionärid kui enimkindlustatud inimesed saavad
ju nüüd ometi ise maksta oma taastusravi eest!
Masuajal riigi püsimisele abiks seegi.
Muidu tekitas Mardi jutt küll natuke kimbatust.
Riigi rahakotirauad ikkagi reformimehest Ligi
käes, kes isamaalaste jõulupoliitikast kuuldagi
ei taha.
Kui uskuda statistikat, on rikaste ja vaeste vahe
masuajal veelgi suuremaks kärisenud: vaeseid
lisandumas, tööpuudus õõvastav, üle 60 000 tervisekindlustuseta.
Miks Mart Laar siis nii kangesti on asunud jõukamate huvide eestvõitlejaks? Miks töökohtade
loomisega alles nüüd, poolteiseaastase hilinemisega tegelema suvatsetakse hakata? Muidugi
on lihtsam ilkuda Savisaare püüdluste üle leida
rakendust mõnesajalegi õnnetule ja lootuse
kaotanule, kui ise tööpuuduse leevendamiseks
konkreetselt ära teha.
Vello Raja, parteitu pensionär Virumaalt

Kes peaks valvama valvekoera?

Arvan, et kõigile oli ootamatu
president Ilvese hiljutine kriitika ajakirjanduse ja kogu meedia aadressil. Eriti jõuliselt jäi
kõlama mõtteavaldus: kui
ajakirjandus täidab ühiskonnas
valvekoera rolli, kes siis valvab
valvekoera ennast?

Kui süveneda sellesse, siis tõepoolest: kes peaksid hea seisma
meie ajakirjanduse erapooletuse, objektiivsuse, asjalikkuse, faktipõhisuse ja kvaliteedi üle? Kas peaksid seda
tegema poliitikud, lugejad,
avalik arvamus või ajakirjanduskriitikud? Ja kuidas nad
saaksid seda teha? Naiivne on
arvata, et seda oleks võimalik
teha avalik-õigusliku ajakirjanduse või meedia kaudu.
Pärast presidendi sõnavõttu
meediakonverentsil oli näha,
kuidas ajakirjandus tõmbus
ringkaitsesse või püüdis seda
teemat üldse maha vaikida.
Karta on, et järgmise aasta
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kõige pressivaenulikuma poliitiku tiitli võib pälvida Toomas
Hendrik Ilves.
Rahvale on püütud kinnitada,
et ERR tähendab Eesti rahvuslikku ringhäälingut. Minu
jaoks tähistab see tähekombinatsioon hoopis mõistet Eesti
reformierakondlik ringhääling. Miks nii väidan? Sellepärast, et meedias on kõigil võtmepositsioonidel reformierakondliku taustaga tegelased:
Allikmaa ERR-i juhina,
Kadastik Postimehe peatoimetajana, Luik Eesti Ekspressi
omanikuna, Rannamäe ja Kaldre (Rahva teenrid), Samost ja
Muuli (Olukorrast riigis),
Oja ja Juur (Ärapanija) jne.
Eraldi tahaks ära märkida
Tarmo Leinatamme juhitavat
Erisaadet. Ekraanile tulles oli
see uudne ja huvitav, kaasahaarav ja kallutamatu saade,
milles huvitavaid leide,
vaimukust, värskust ja sära.

Pärast seda, kui saatejuhiks
toodi endine reformlane Leinatamm, kadusid saatest intelligentsus, värskus, uudsus ja
leidlikkus, mis asendusid labaduse, ühekülgsuse ja igavusega. Saate peategelastest
Anatoli Tafitukist ja Contrast
on saanud Leinatamme hüpiknukud ning peateemaks kujunenud Keskerakonnale ärapanemine, millest Leinatamm
suurt naudingut tunneb, sest
kogu aeg on tal näol muhe naeratus nagu oleks millegi
suurepärasega hakkama saanud. Viimases Erisaates
püüdis ta kõigi vahenditega
halvustada Tallinna linnavalitsuse rolli kultuuripealinna programmi elluviimisel. See ei
läinud rahvale peale.
Ülo Strandberg,
Kohila, Raplamaa

Olen mitmelt elunäinud inimeselt küsinud: kui suur peaks
olema riigikogulase palk? Ja
keegi pole pakkunud üle 40
tuhande krooni. Ja õige ka:
praeguses hingevaakuvas Eestis, kus õpetaja palk on ca 10
tuhat krooni ja pensionäri elatusraha ca 4 tuhat krooni, on
isegi 40 tuhat liig. Pealegi on
riigi saatus lahtine.
Ometi ütles rahvaasemike õiglustunne, et nende palk järgmisel, 2011. aastal võiks olla
52 tuhat pluss 19 tuhat ehk
ühtekokku 71 tuhat krooni. Ja
võetigi seadus libinal-lobinal
vastu. Ka keskerakondlastest
saadikud vajutasid üksmeelselt jah-nupule, mis andis laarlastele suurepärase võimaluse
populistlik Ei! öelda.

Mida Delfi kustutab ja
mida ei kustuta?
Üks Kesknädala lugeja
saatis meile näiteid, kuidas
toimib Delfi tsensuurisüsteem  milliseid kommentaare kustutatakse ja
milliseid mitte.
Kutsume lugejaid üles
seda näitestikku täiendama!
Delfi kustutas:
Moskvas käisid Öhtulehe
endine peatoimetaja,
Öhtulehe praegune
peatoimetaja ja Kanal 2
jooksupoiss, teadmata
pöhjusel ei saanud kaasa
minna Maaja ja Nelli
Teataja peatoimetajad.
Delfi kustutas:
Soovin, et Juhan Partsi
lastest saaksid
sundüürnikud!
Sundüürnik
Delfi ei kustutanud:
lugeja, 02.02.2010 09:18
Keskerakonna juhtkond
tuleb avalikult hukata!

Siinkirjutaja, küllap teistegi,
usk keskerakondlikku aususesse sai tugeva hoobi. Hea
küll, kuidagi, ehk küll raskesti,
saab harjuda mõttega, et
tudengite sõiduhinna tõus oli
vältimatu või et Tallinna kui
rindelinna pea peab sõitma
luksusautoga (ehk ohutuse
mõttes?). Pigem oli see ikkagi
keskerakondliku Tallinna võimuliidu kaotus kui võit.
Veel suurem kaotus Keskerakonnale on tema rahvaasemike ego upitamine palganumbrite kaudu, mis sisuliselt
näitab, et nad ei erine neist
saadikuist, kelle maailmavaade on raha eest ostetud.
Ehk siis: nad ongi kõik ühesugused, nagu väidab folkloor.
Hirmus raske on seda lapsust

Kuna tean, et ajakirjanikel on
ebameeldiv komme aeg-ajalt
mõne isiku mõtetest kontekstiväliseid killukesi eksponeerimiseks näpata, otsustasin vähemalt diagonaalis sellise kurjakuulutava pealkirjaga lookese üle vaadata.
Sest pealkiri oli niivõrd intrigeeriv. Seda enam, et kõike
seda võis lugeda loo Ligi kärpeähvardus jagab ringhäälingunõukogu eri leeridesse kõrvalt. Jah, võimude kritiseerimine tänapäeval toob heal juhul kaasa sõrmega näitamise,
kuid halval juhul lausa raha-

koti kallale mineku (Ligi ja
ERR). Või siis süüdistab teid
keegi Imbi-nimeline riigireetmises.
Kui olin natuke tudeerinud
Paju 5. veebruari arvamuslugu, mis oli pealkirjastatud
kui Kes kardab Imbi Paju?,
sain aru, et teda häirib tõeliselt,
kui keegi meie riigikese kohta
midagi halba ütleb. Mingitel
segastel asjaoludel oli ta oma
kirjutisse kaasanud ka Savisaare nime, kuid eks selline
juba on moetrend.

Aga mitte sellest ei tahtnud ma
kirjutada. Minu arvates on
meie valitsus ja seega ka meie
riik meid reetnud juba tunduvalt varem ja tunduvalt korralikumalt, kui seda saakski teha
mõni kibestunud ärimees, kes
meie riiki mõttetuks nimetab. Sest me kõik ütleme aegajalt koledaid asju ja isegi nendele, kelle kohta me seda tegelikult ei mõtle. Kuid see ei võta

tükki küljest ja kõikides muudes riikides peale USA ja Põhja-Korea nimetatakse sellist
asja kriitikaks. Kriitika? Tuleb
meelde? Seesama asi, mida
NLiidus ei olnud, kuid mis
Eesti Vabariigis pidi eksisteerima?
Kuid selle asemel, et oma riiki
kritiseerida, tuleb Paju-suguste arvates neil nüüd lõuad
pidada. Sest see kahjustab riigi
mainet.
Andke andeks! See on pööraselt naljakas. Eestis eirati
eelmisel aastal korduvalt põhiseadust: tõsteti käibemaksu
ilma ettevõtjaid hoiatamata,
kärbiti ilma kohustusi vähendamata omavalitsuste tulubaasi ja samas valetati inimestele otse näkku, öeldes, et
masu ei ole olemas. Ja kui ongi,
siis on see kõik Savisaare süü.
Inimestele valetatakse, et kõik
kärped tehakse eurole ülemineku nimel. Tegelikult ei
saa Eesti eurole üleminekuks

luba tõenäoliselt enne, kui meie
majandus on stabili-seerunud.
Sest hetkel ta seda pole,
vabalangus on lihtsalt natuke
aeglustunud. Ja kärpeid elukvaliteedi arvelt tehakse ikka
selleks, et seda kõrbevat
majandusillusiooni mingitmoodi veel vee peal hoida.

Eesti õiguskaitseorganid lekivad nagu sõel. Pole kuud, kui
jälle mõni konfidentsiaalne
infokilluke kellegi vestlustest
Eesti Ekspressi veergudel ei
ilmuks. Kuidas need materjalid
sinna saavad, ei tea keegi.
Ajakirjandus räägib pidevalt
justiitsminister Langi lollidest
ideedest ja sellest, kuidas meie
kaitsepolitseinikud ainult valitud poliitikute kuritegusid
uurivad. See on avalik saladus,
et näiteks Reformierakonda
või IRL-i kuuludes võid sa varastada ja valetada palju tahad,
kuid näiteks Keskerakonnas
olevad isikud ei tohi isegi mi-

Ants Metsla,
keskerakondlane
Vändra, Pärnumaa

Eurole üleminek nõuab
referendumit
Senikaua, kuni käibel Eesti
kroon, on olemas ka Eesti
Vabariik. Olen teinud Vabariigi Valitsusele ettepaneku,
et eurole ülemineku küsimuses korraldataks referendum. Vastuses teatati, et
seda ei peeta vajalikuks, sest
alles hiljuti tegi rahvas oma
valiku, otsustades Euroopa
Liitu astuda.
Mul aga ikka ja jälle teine
arvamus  Eesti Vabariik on senikaua Eesti Vabariik, kuni on käibel EEK. Kui tuleb EUR, pole Eesti Vabariik enam Eesti Vabariik.
Ehk muudetakse siis riigi nimegi. See võrduks juba samaga, et
vanal rubla- ja kopikaajastul oli ENSV.
Miks peab vaid rahval olema vaene masuaeg? Kui elame vaesuses, siis elagu kehvemini ka riigikogulased  vaesel ajal ei tohiks
nende kuupalk olla üle 50 000 krooni. Sedagi palju!
Kuuldus juttu, et kui palgad Riigikogus alla läheks, kaoks huvi
kandideerida parlamenti. Huvitav, kas tõesti kandideeritakse ainult suure palga ja hea positsiooni pärast ning selleks raisatakse
lolle reklaame tehes sadu miljoneid kroone?
Suur lollus on pensioniea tõstmine, sest ega eesti meeste keskmine
eluiga küünigi 65-ni. Kas tõesti peab inimene surema tööpostil?
Miks mitte lasta väljateenitud vanaduspuhkusele normaalsel ajal?
Töötuid on niigi palju ning millest peab inimene elama, kui ta on
töötu, aga pensionile saamisest aasta või paar puudu? Tundub, et
sellistele asjadele meie valitsus ei mõtle, vähemasti mitte peaga.
Veelkord: Eesti Vabariik peaks eurole üleminekuks korraldama
referendumi, et anda rahvale sõna selles tähtsas küsimuses.
Hillar Kohv Viinahaualt,
Tori vald, Pärnumaa

Mida teab Imbi Paju reetmisest?

Avasin taaskord uudistenäljas
meie esipeldikulehe Delfi ja
enne, kui sain süveneda uudisesse, et iga teine autojuht peab
kiirusekaamera sähvatust häirivaks, ei saanud ma kuidagi
mööda vaadata kirjutisest, mis
oli hetkel pealkirjastatud nii 
Imbi Paju: oma riigi sõimamine tähendab reetmist.

heastada, sest siit algab õiglustunne, siit algab kõik.
Kogunisti tekib kahtlus: kas
vasaktsentristlik opositsioon
võimule tulles üldse tahabki
kehtestada õiglast riiki ning
õiglast ameti- ja palgakorraldust avalikus sektoris?
Ei tahakski edasi mõelda. Üks
on aga kindel: keskerakondlastest riigikogulased peavad
palgaseadusele andma tagasikäigu. On ju teada, et mingit
uut majandusmulli ei tule, ja
kui tulekski, siis on tagasikäiku
vaja seda enam.

dagi kahemõttelist kusagil
öelda, ilma et nad kohtu alla
läheksid. Küsige minu käest 
mina tean. Sest tänaseks on
prokuratuur mu elu pöördumatult rikkunud ja ma päris
täpselt ei teagi, millega olen
selle ära teeninud.
See on reetmine. Ja kui keegi
selle peale vihastab ja midagi
sapist ütleb, siis ei saa selle
peale kuidagi viltu vaadata.
Veel vähem teda reeturiks kutsuda.

Simmo
Saar,
Pärnu

LUGEJALE
TEADMISEKS
Manivald Müüripeali
käsitlus Arvamus Sofi
Oksaneni arvamuse
kohta ilmub ruumipuudusel ainult Kn
netiversioonis.
Vt ka Endel Rihvk Sofi
Oksaneni muinasjutt
kriminaalses soustis
(Kn 13.01.2010).
Ruuminappuse tõttu ja
operatiivse reageerimise huvides peame
üksnes netiversioonis
avaldama seekord ka
Udo Knapsi Vastukaja
vastukajale (vt Veljo
Kalep Vastukaja
eelmise numbri juhtkirjale Kn 27.01.2010).
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Pikaajaline mälu - raamat, mis avab silmi
Aastavahetusel sai rahvusvaheline meediaklubi
Impressum aastaseks ja tähistas seda raamatu avaldamisega. Tallinnas esitleti üllitist Íåêîðîòêàÿ ïàìÿòü
(Pikaajaline mälu).
ANNE RATMAN
Tallinn  Kohtla-Järve

Raamatusse kogutud artiklite
kangelased on väga tuntud
inimesed. Näiteks legendaarne
filmioperaator Semjon kolnikov, kes on juba 94-aastane,
aga ikka ühiskondlikult tegev;
näitleja Lembit Ulfsak, ühiskonnateadlane Eduard Tinn,
doktor Adik Levin, kunstnik
Valli Lember-Bogatkina.

za Korjus hiljem kunagi ei maininudki oma eesti päritolu (isa
oli eestlane)?

Matsid jäävad matsideks!

Raamatust Pikaajaline mälu
selgub ka, et Jüri Järveti õige
nimi oli Georgi Kuznetsov. Aga
tema oli jällegi halvasti osanud
vene keelt, sest kasvas eestikeelses keskkonnas. Seepärast

sikud kui olid kolmekümnendail, seepärast elu ei edenegi.
Raamatus on palju teisigi
huvipakkuvaid fakte, aga eeltoodud näited olid markantsemad ja vähem teadaolevad.
Kuigi Impressumi tegevuses
pole eestivaenulikkusest jälgegi, on küllap just sedalaadi
faktide lagedaletoomise pärast
eesti ajakirjanikel keelatud selle
klubi üritustel osaleda. Mis parata  tööandja sõna on seadus!
Pikaajaline mälu anti aga
välja just selleks, et vähendada
Eestis elavate kogukondade
vahelist lõhet, et ei moonutataks

Miliza Korjus ei maininud iial oma päritolu

Ja muidugi Miliza Korjus!
Straussi muusikaga filmi Suur
valss surematuks laulnud Miliza! Kõige enam jahmataski
mind tema saatus. Raamatus
on avalikustatud lauljanna
elust fakte, mida eesti press järjekindlalt maha vaikib.
Ei oleks osanud arvata, et selline imeline lauljanna nagu
Miliza Korjus välja praagiti.
Ja mille eest? Selle eest, et ta
polevat eesti keelt osanud 
olevat rääkinud seda aktsendiga!
Raamatust sain teda, kuidas ta
üldse nii heaks lauljaks kujunes. Selgub, et tal olid tsaariaegsed Peterburi laulupedagoogid, kes teda väga armastasid. See kõik on maha vaikitud. [Tallinnas õppis Korjus
laulmist enne Esimest maailmasõda Venemaal, Itaalias ja
Austrias ooperilauljana esinenud Varvara (Barbara) Malama
(18701939) erakoolis 
Toim.] Milizat ei olnud võetud
tööle Estoniasse. Olevat
näägutatud ja takistusi tehtud,
kuni ta lõpuks lootuse kaotas
ja kodumaa tolmu jalgelt
pühkis, sõites kaugele Suure
Lombi taha, kus ta mitte iialgi
mitte sõnagagi ei meenutanud
enam oma isamaad. Pärast
kakuti kodu-Eestis küll juukseid, kui Hollywoodi filmil
Suur valss Miliza Korjusega
peaosas oli enneolematu menu.
Aga nii mõni väiklane tegelane
ei tunnistanud isegi siis oma
möödalaskmist ja jätkas suurustlemist. Just kui praegu, kus
ikka raiutakse oma: kõik on
tehtud õigesti ja hästi!
Kas mitte kättemaksuks Mili-

ütles, et haridusel on tume tulevik, kui Lukase-taolised veel
aastakese õlut teevad. Miks
nad kedagi ei kuula, on muidugi teada. Isekus ja kasuahnus
on liiga suur.
Samal ajal, kui eesti telesaateid
enam paljud ei vaatagi, on väga
populaarsed ETV2-s näidatavad Jevgenia Haponeni saated Eesti kultuuritegelastest.
Need eestikeelsete subtiitritega
saated on oma kultuuriloolisuse poolest väga harivad eestlastele endilegi, neis kuuled
palju seda, mida eesti meediast
ei kuule, ja muide väga heas
esituses.
Ka too fakt on meil kahe silma
vahele jäetud, et eesti ärkamisaja suure tegelase Carl Robert
Jakobsoni ema oli venestunud
lätlanna, isa aga eestlane. No
millist keelt meie marurahvuslaste arvates Jakobsonide
kodus rääkima oleks pidanud?
Selge see, et mitte läti ega eesti
keelt, mida mõlemad ei osanud.
Jakobsonide eesti kodus räägiti
vene keelt! Vaat kus lops!

Head õpikud ei lähe
läbi
Lühiajaline mälu:
rahvusvahelise meediaklubi Impressumi koostatud Eesti autorite
loominguline kogumik.
oli ta võtnud endale nimede
eestistamise käigus uue nime 
Jüri Järvet.
Järvetilt pärinevat ka lause:
Küll meie, eestlased, oleme
üks matslik rahvas! See kõlanud kord perestroika alguses
ühel üritusel, kui üks tuntud
ballettmeister, jumal teab miks,
öelnud midagi väga inetut ühe
lugupeetud professori kohta.
Nii et see meie, eestlased
näitab selgelt, et identiteet ja
meelsus on tähtis.
Mis tähtsust on sünniga kaasa
saadud rahvusel, kui elu jooksul võib meelsus asjaolude tõttu muutuda. Kohutav on, kui
keskpärasustest koosneva,
kuid kange auahnusega kliki
kätte koondub riigis poliitiline
võim. Samasugune väiklus ja
matslikkus, kui esimese Eesti
Vabariigi ajal, on Eestis valitsemas ka praegu. Praegugi on
tüüri man samasugused tõu-

minevikku, et ei tehtaks vaenlasteks oma viimaseid vene
rahvusest sõpru, et ei muudetaks
olematuks
eelmise
põlvkonna tehtut.

Carl Robert Jakobsoni
ema oli lätlanna

Piiriäärsed alad on olemas ja
need jäävad alati olema, ning
seda fakti ei saa ükski kelam või
mihkelson muuta. Inimeste sortimine keele järgi ning liigitavate seaduste tegemine on meil
aga juba täiesti üle mõistuse
läinud.
Kohtla-Järvel jätkub heade
koolijuhtide lahtilaskmine.
Äsja jäi koondamiskirve alla
koolidirektor, kel vaid paar
kuud pensionileminekust puudu. No ei jõutud ära oodata, nii
hirmsasti kibeles!
Ei hoolita millestki, peaasi, et
saaks neile, venelastele, ära
teha.
Mailis Repsil oli õigus, kui ta

Veel üks väike tähelepanek.
Paar aastat tagasi kavatses
kooliõpikute kirjastus Avita
välja anda suurepärase füüsikaõpiku  Miroslava Belova
Füüsika 9. klassile. See on
kirjutatud väga lapsealtilt, ka
kõige keerulisemad füüsikanähtused arusaadavaks tehtud,
lihtsalt ja asjakohaselt lahti
seletatud. Lisaks graafikud ja
sobivad ülesanded  ühesõnaga, hea ainetundmise ja suure
hoolega koostatud õpik.
Sain tõlkega valmis ja honorari
kätte, raamat juba trükitud ning
kõik asjaosalised heas lootuses,
et nüüd on lastel üks tõeliselt
tark õpik. Juba saatsid Avita
noorhärrad mulle uue tellimuse
tõlkida sama autori füüsikaõpik
8. klassile. Sain vaevalt alustada tööd, kui tuli ärev teade:
peame lepingu katkestama, sest
haridusministeerium ei luba
Belova õpikut kasutusele võtta!
Haridusametnikud olid otsustanud: see õpik ei kõlba!
Vihatakse kõike, mis tuleb vene
keelest või Venemaalt. Eesti
traditsiooniliselt hea reaalharidus on tehtud ameerikapäraseks, meile sobimatuks.
Õpikutes on sellised ülesanded,
et naera end või katki.

Kesknädal õnnitleb Keskpäeva
Haabersti Vabaajakeskuses pidas oma viiendat aastapäeva seenioride mittetulundusühing "Keskpäev", mida algusest peale on ihu ja hingega
vedanud abielupaar Aare ja Lydia Metsjärv. Algatajatest on klubitegevusele truuks jäänud kümmekond aktiivset seeniori, keda sünnipäevapeol
kõigiti austati. Õnnitlejate seas oli Keskerakonna Haabersti piirkonna
esimees, Riigikogu liige Kalev Kallo, kes soovis keskpäevalistele jätkuvat tarmukust ja ettevõtlikkust. MTÜ seenioridele määratud üritustel iga
kuu esimesel laupäeval osaleb keskmiselt 40-50 pensionäri. Liikmete
hulka kulub nii eesti- kui ka venekeelseid inimesi. Kokku on MTÜ liikmeid ligi sada üle terve Tallinna. Oma üritustele kutsutakse poliitikuid ja
oma ala spetsialiste, käiakse koos väljasõitudel, istutakse üksteise sünnipäevi tähistades ühises kohvilauas, vahel keerutatakse ka tantsujalga.
Raha ettevõtmisteks taotletakse projektidest, ja ka nende kirjutamist
juhivad väsimatud Metsjärved.
Õnne ja edu tublile seenioride seltskonnale! Kesknädal

Kaarel Tarand (pildil) kirjutab 22. jaanuari
Sirbis pealkirja all «Positsioonivalik ja väljakunägemine» meediaklubi Impressum
ja raamatu Pikaajaline mälu kohta
järgmist.
/- - - / Üht sellist pehmet organit (vene propagandatööstuses  Toim.), MTÜ Impressumit tutvustas kaitsepolitsei eestlastele viimati 23. detsembri Eesti Päevalehes.
Oli ka põhjust, sest just värskelt oli see imelik luure variorganisatsioon saanud valmis raamatu Pikaajaline
mälu (Nekorotkaja pamjat, SKP Media, Tallinn 2009,
352 lk). Selles üsna hästi nähtavate traagelniitidega
artiklikogumikus on agentuuritöötajate omade kõrval
ära trükitud ka terve rida eesti inimeste artikleid. Kõik
need on oma loomulikust ajakirjanduslikust kontekstist
välja rebitud ja arvata võib, et osaliselt ka autorite nõusolekuta tõlgitud (tuntumad
neist sotsiaalteadlased Raivo
Vetik, Rein Ruutsoo, Mati
Heidmets ja ajakirjanik Peeter
Ernits) ning uuesti trükitud lood.
Ja ongi tekkinud vastasele igapidi viljakas olukord. Kui selgelt
Eesti-vastase tonaalsusega
kogumikus esindatud autorid
ei protesteeri ega lähe õiguste
rikkumise pärast kohtusse,
hakkavad paljud kaasmaalased neid umbusaldama,
sest aus mees ju ometi ei sõbrusta organitega, mille
eest kaitsepolitsei on avalikult hoiatanud! Kui nad protesteeriksidki, siis saaks seda näidata kui vabaduse puudumist Eestis, kus lugupeetud teadlane peab valitsuse/jõu/politsei survel ja hirmust repressioonide ees
lahti ütlema oma veendumustest. Igal juhul kaasneb
ühiskonnas hõõrdumise kasv, vaimne häiritus. Kui vastase mõjutusorganiga teeb koostööd vähetähtis
Kesknädala ajakirjanik*, ei vääri see eraldi tähelepanu,
mida tuntum ja positsioonikam on aga isik ühiskonnas,
seda ettenägelikumalt peab ta oma samme valima.
Nii võiks reaajakirjanik Peeter Ernits lahedasti kas või
vaenlase peakorteris reportaai tegemas käia, Eesti
Ajakirjanike Liidu (EAL) esimees Peeter Ernits aga MTÜ
Impressumis Eesti-vastastel kihutuskoosolekutel mitte.
Sest iga väärsammuga kaasneb oht, et kompromiteerituks osutub terve organisatsioon, meie kodanikuühiskonna oluline struktuuriüksus. Kujutlegem näiteks
olukorda, kus tuleb välja paber, mis näitab, justkui oleksid Impressum ja EAL mingis vormis koostöökokkuleppe sõlminud. EAL peaks oma esimehe tegevuse
kas tagantjärele heaks kiitma või astuma põhikirjalisi
samme esimehe vahetamiseks./ - - - /
Kaarel Tarand ei pea siin vajalikuks märkida nime 
Ivari Vee, kes võitis 2009. aastal Impressumi korraldatud konkursi «Pikaajaline mälu» Kesknädalas ilmunud
heade integratsiooniteemaliste kirjutiste eest ja käis
preemiareisil Kamtatkal, millest samuti kirjutas
Kesknädalas.  Toim.

Lasnamäel kohtuvad seeniorid
KE Lasnamäe piirkonna seeniorid kohtuvad
laupäeval, 20. veebruaril kell 14.00
piirkonna büroos (Punane 18-206)
Tähistame Eesti Vabariigi aastapäeva.
Räägime elust tänasel Eestimaal.
Külaline on Lasnamäe
Halduskogu ja Tallinna
Linnavolikogu liige,
Keskerakonna seenioride
kogu esimees
Elmar-Johannes Truu

E-J. Truu
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06:58
Tänane kava
07:00
Vancouveri OM:
Murdmaasuusatamine
08:45
Vancouveri OM:
Lumelauasõit
09:50
Vancouveri OM:
Kiiruisutamine
10:35
Vancouveri OM:
Kiiruisutamine
11:05
Vancouveri OM:
Iluuisutamine
12:20
Vancouveri OM:
Iluuisutamine
14:42
ERR uudised
16:54
Õhtune kava
16:55
AKU: Kunst ja poliitika
17:20
Anima tsoon: Avo
Paistik
17:40
Lastelavastus
Lumejänesed

19:19
19:20
19:30
19:55
20:15
21:25
22:10
22:50
23:40

10. veebruar 2010

Lasteekraan
Lastelavastus Vembu
ja Tembu seiklused
Õhtune kava
Aktuaalne kaamera
(viipekeeles)
Aktuaalne kaamera
(vene keeles)
Veikko Tääri
suusapäevikud
Vancouveri OM:
Laskesuusatamine
Dokumentaalfilm Mees
karude seast
Vancouveri OM:
Lumelauasõit
Mees, kel on 80 naist
Mängufilm Rwanda
hotell
Homne kava
ERR uudised

KOLMAPÄEV 17.02
06:58
Tänane kava
07:00
Vancouveri OM:
Jäähoki.
09:35
Vancouveri OM:
Laskesuusatamine
10:45
Vancouveri OM:
Kiiruisutamine
12:00
Vancouveri OM:
Iluuisutamine
16:44
Õhtune kava
16:45
Telegeen
17:05
Bionina
17:40
Jälle Hunt Kriimsilm
18:05
Lasteekraan
18:50
Karusmarjad metsikus
looduses
19:19
Õhtune kava
19:20
Aktuaalne kaamera
(viipekeeles)
19:30
Aktuaalne kaamera
(vene keeles)
20:00
Tööotsija
20:25
Etnomosaiik
20:40
Veikko Tääri
suusapäevikud
20:55
Vancouveri OM:
Mäesuusatamine
21:55
Mängufilm Tundmuste
vabrik
23:35
Õhuke jää
00:37
Homne kava
00:38
ERR uudised
NELJAPÄEV 18.02
06:58
Tänane kava
07:00
Vancouveri OM:
Jäähoki.
09:35
Vancouveri OM:
Murdmaasuusatamine
12:05
Vancouveri OM:
Jäähoki.
13:50
Vancouveri OM:
Kiiruisutamine
14:21
ERR uudised
16:44
Õhtune kava
16:45
Eesti aja lood
17:10
MuinasTeeVee
17:40
Lastelavastus Kikerikii
18:05
Lasteekraan.
18:50
Tweenie-põngerjad
19:19
Õhtune kava
19:20
Aktuaalne kaamera
(viipekeeles)
19:30
Aktuaalne kaamera
(vene keeles)
19:50
Vancouveri OM:
Laskesuusatamine
21:50
dokkaader Mängi mulle
allegro
22:40
Telelavastus Wikmani
poisid, 2
23:15
David Bowie. "Reality
Tour" Dublinis
00:15
Christina Aguilera.
"Live And Down Under"
01:15
Bob Marley. "Live at
the Rainbow"
02:30
Vancouveri OM:
Jäähoki.
05:05
Vancouveri OM:
Laskesuusatamine
REEDE
07:03
07:05
09:35
11:20
15:30
16:44
16:45
17:10
17:40
18:05
18:50
19:19
19:20
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:20
22:50
23:40
00:35

19.02.2010
Tänane kava
Vancouveri OM:
Jäähoki.
Vancouveri OM:
Jäähoki.
Vancouveri OM:
Iluuisutamine
Torino OM: Tipphetked
Õhtune kava
Eesti lood
Miljon senti
Animalia
Lasteekraan
Inami: Neli elementi
Õhtune kava
Aktuaalne kaamera
(viipekeeles)
Aktuaalne kaamera
(vene keeles)
Sind otsides
Tegutseja
Batareja
Kelmid ja pühakud
Fawlty Towers
Mängi mulle allegro
Keane O2 Arenal
Homne kava

00:37 ERR uudised
LAUPÄEV 20.02
06:58
Tänane kava
07:00
Vancouveri OM: Jäähoki.
09:35
Vancouveri OM:
Murdmaasuusatamine
11:15
Vancouveri OM:
Iluuisutamine
14:40
MI*
15:10
Vaataja soovil: Squirrel
16:45
Kaevutee
17:15
Uue aja asjad
17:25
Lastefilm Rasmus,
Pontus ja Lontu
18:50
Tweenie-põngerjad
19:05
Künkaotsa kliinik
19:19
Õhtune kava
19:20
Aktuaalne kaamera
(viipekeeles)
19:30
Aktuaalne kaamera
(vene keeles)
19:45
Hetki Vancouveri
olümpialt
19:55
Vancouveri OM:
Mäesuusatamine
21:00
Carte blanche
22:00
Kolme katku vahel
23:30
Söerikastaja
00:40
Idée fixe: Jaan Kross
00:54
Homne kava
00:56
ERR uudised
PÜHAPÄEV 21.02.2010
06:58
07:00
09:15
09:45
10:00
11:10
13:00
13:50
14:20
14:45
15:25
16:00
17:30
18:05
18:30
18:55
19:19
19:20
19:30
19:45
19:55
20:30
21:35
22:00
00:35
02:05
02:35
05:15
06:10

Tänane kava
Vancouveri OM:
Murdmaasuusatamine
Vancouveri OM:
Kiiruisutamine
Veikko Tääri
suusapäevikud
Tartu maraton
Vancouveri OM
AegRuum
Bionina
Telegeen
Vita brevis
Öised lood
Lastefilm Väike Tjorven,
Pootsman ja Mooses
Lasteetendus
Vankumatu tinasõdur
Hei, kelgule!
Muumioru lood
Jupstigi! Nummi ja
sõprade seiklused
Õhtune kava
Aktuaalne kaamera
(viipekeeles)
Aktuaalne kaamera
(vene keeles)
Tallinn. September 1985
Vancouveri OM:
Mäesuusatamine
Vancouveri OM:
Laskesuusatamine
Eesti lood
Vancouveri OM: Jäähoki.
Mängufilm Bingo!
Eesti lood
Vancouveri OM: Jäähoki.
Vancouveri OM:
Laskesuusatamine
Vancouveri OM:
Mäesuusatamine.

KANAL 2
ESMASPÄEV 15.02
6:00
Eestlane ja venelane
6:25
Joonissari Imelised
salasõbrad
6:45
Joonissari Dexteri
laboratoorium
7:10
Joonissari Chip ja
Dale tõttavad appi
7:30
Joonissari 101
dalmaatsia koera
seiklused
8:00
Reporter*
9:00
Tee õnnele*, 374
10:00
Armastuse nimel*
11:00
Kodus ja võõrsil, 4653
12:00
Ärapanija*
12:30
Tähed muusikas*
13:30
Komissar Rex
14:25
Lastega kodus
15:00
Rubi, 74/115
16:00
Armastuse nimel,
115/170
17:00
Tee õnnele, 375
17:55
Kodus ja võõrsil, 4655
19:00
Reporter
20:00
Võsareporter
20:35
Ellujääja
21:05
Meeleheitel
koduperenaised
22:05
Meedium
23:00
Kaks ja pool meest
23:30
Pussycat Dolls esitleb
0:30
Ärapanija*
1:00
Miljardäride magus elu
1:50
Komissar Rex*
2:40
Tuvikesed
3:30
Reporter*
4:20
Mängufilm Rosamunde
Pilcher - Kaks õde*
TEISIPÄEV 16.02
6:00
Eestlane ja venelane
6:25
Joonissari Imelised

6:45
7:10
7:30
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
12:35
13:30
14:25
15:00
16:00
17:00
17:55
19:00
20:00
20:30
21:35
23:30
0:25
1:20
1:45
2:35
3:25
3:50
4:40

salasõbrad
Joonissari Dexteri
laboratoorium
Joonissari Chip ja
Dale tõttavad appi
Joonissari 101
dalmaatsia koera
seiklused
Reporter*
Tee õnnele*, 375
Armastuse nimel*,
115/170
Kodus ja võõrsil, 4655
Võsareporter*
Meedium*:
Komissar Rex:
Lastega kodus
Rubi, 75/115
Armastuse nimel,
116/170
Tee õnnele, 376
Kodus ja võõrsil, 4657
Reporter
Krimi
Ülisalajane
Mängufilm
Põgenemine
Terminaator: Sarah
Connori kroonikad
Supernatural
Kaks ja pool meest*
Komissar Rex*
Tuvikesed
Võsareporter*
Reporter*
Mängufilm Kallike

KOLMAPÄEV 17.02
6:00
Eestlane ja venelane
6:25
Joonissari Imelised
salasõbrad
6:45
Joonissari Dexteri
laboratoorium
7:10
Joonissari Chip ja
Dale tõttavad appi
7:30
Joonissari 101
dalmaatsia koera
seiklused
8:00
Reporter*
9:00
Tee õnnele*, 376
10:00
Armastuse nimel*,
116/170
11:00
Kodus ja võõrsil, 4657
12:00
Krimi*
12:30
Ülisalajane*
13:30
Komissar Rex
14:25
Lastega kodus
15:00
Rubi, 76/115
16:00
Armastuse nimel,
117/170
17:00
Tee õnnele, 377
17:55
Kodus ja võõrsil, 4659
19:00
Reporter
20:00
RD: Liba-lapsehoidja
skandaal
21:00
Unelmatelaev - Las
Vegas, 2/2
22:00
Jälgi jätmata
22:55
Vahelevõtja
23:55
Las Vegas
0:50
Mängufilm
Põgenemine*
2:30
Komissar Rex*
3:20
Tuvikesed
4:10
Reporter*
5:00
Krimi*
5:25
Rooli võim*
NELJAPÄEV 18.02.10
6:00
Eestlane ja venelane
6:25
Joonissari Imelised
salasõbrad
6:45
Joonissari Dexteri
laboratoorium
7:10
Joonissari Chip ja Dale
tõttavad appi
7:30
Joonissari 101
dalmaatsia koera
seiklused
8:00
Reporter*
9:00
Tee õnnele*, 377
10:00
Armastuse nimel*,
117/170
11:00
Kodus ja võõrsil, 4659
12:00
Pehmed ja karvased*
12:30
Unelmatelaev - Las
Vegas*, 2/2
13:30
Komissar Rex
14:25
Lastega kodus
15:00
Rubi, 77/115
16:00
Armastuse nimel,
118/170
17:00
Tee õnnele, 378
17:55
Kodus ja võõrsil, 4661
19:00
Reporter
20:00
Väljalend
20:30
Komissar Rex
21:30
Mängufilm Kiss Kiss
Bang Bang ehk surm
Hollywoodis
23:30
Mängufilm Tapvad
sekspommid ja
vereteemant
1:15
Komissar Rex*
2:05
Tuvikesed
2:55
Kodusaade*
3:30
Hooaeg*
4:05
Reporter*
4:55
Kokasaade - Lusikas*
5:35
Mootorite maailmas*
REEDE 19.02
6:00
Eestlane ja venelane

6:25
6:45
7:10
7:30
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
12:30
13:30
14:25
15:00
16:00
17:00
17:55
19:00
20:00
22:30
0:50
2:45
4:30
5:20
5:45

Joonissari Imelised
salasõbrad
Joonissari Dexteri
laboratoorium
Joonissari Chip ja Dale
tõttavad appi
Joonissari 101
dalmaatsia koera
seiklused
Reporter*
Tee õnnele*, 378
Armastuse nimel*,
118/170
Kodus ja võõrsil, 4661
Ellujääja*
RD: Liba-lapsehoidja
skandaal*
Komissar Rex
Lastega kodus
Rubi, 78/115
Armastuse nimel,
119/170
Tee õnnele, 379
Kodus ja võõrsil, 4663
Reporter
Mängufilm Veemaailm
Mängufilm Mehhiklane
Mängufilm Kadunud
naine
Mängufilm
Herilasepesa
Reporter*
Tuvikesed
Komissar Rex*

LAUPÄEV 20.02
6:40
Reporter*
7:35
Mängufilm Olseni
kaksikud - Puhkus
päikese all
9:15
Kokasaade - Lusikas
10:00
Rooli võim
10:30
Kodusaade
11:15
Hooaeg
12:00
Subboteja
13:00
Mootorite maailmas
13:20
Tulest tulnud
14:35
Kanal 2 sünnipäev
15:15
Meeleheitel
koduperenaised
16:10
Kõmutüdruk
17:05
Mängufilm
Rosamunde
Pilcher - Armastuse
hind
19:00
Reporter+
19:35
Pehmed ja karvased
20:05
Tähed muusikas 300!
21:10
Mängufilm Peened
preilid
23:00
Mängufilm Unine
eksitus
1:00
Mängufilm Wyatt Earp
4:10
Mängufilm Veemaailm*
PÜHAPÄEV 21.02
6:30
Krimi*
6:55
Reporter+*
7:25
Rooli võim*
7:50
Joonissari Lazlo laager
8:15
Joonissari Johnny
Bravo
8:40
Joonissari Miki Hiir
tegutseb
9:05
Lastega kodus*
11:00
Väljalend*
11:30
Pehmed ja karvased*
12:00
Tähed muusikas 300!*
13:00
Ellujääja*
13:30
Mängufilm Teekond
vabadusse
15:15
Mängufilm Minu
hiiglane
17:10
Mängufilm
Rosamunde
Pilcher Tagasipöördumine
paradiisi
19:00
Reporter+
19:35
Ärapanija
20:05
Mängufilm Ameerika
otsib megastaari
22:10
Mängufilm Jälitatav
0:35
Mängufilm 25. tund
2:50
Meedium
3:35
Reporter+*
4:05
Mängufilm Rosamunde
Pilcher - Armastuse
hind*

KANAL 11
ESMASPÄEV 15.02
6:10
Uudised vene keeles
6:25
Victoria*, 71/171
7:10
McLeodi tütred*
8:00
Saint Tropez*, 425/464
9:00
Oprah*
9:45
Top Shop
10:00
Victoria, 72/171
10:55
Ärapanija
11:25
Austraalia
supermodell*
12:30
Tähed muusikas*
13:25
Top Shop
13:40
Inga Lindström Svenaholmi saladus*
15:20
Tee õnnele, 175
16:10
Saint Tropez, 426/464
17:10
McLeodi tütred
18:00
Meedium

telekava 11

KESKNÄDAL
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18:50
19:20
20:15
20:25
21:15
21:40
22:05
22:55
23:45
0:25
1:15
5:00

Kaks kanget - Eesti
rekordid
Austraalia supermodell
Meigiminutid
Oprah
Lähedaste jälgedes
Nii heas kui halvas!
Da Vinci juurdlus
Põrgulikud pruudid 3
Meedium*
Reporter
Night Chat
After Chat

TEISIPÄEV 16.02
6:10
Uudised vene keeles
6:25
Victoria*, 72/171
7:10
McLeodi tütred*
8:00
Saint Tropez*, 426/464
9:00
Oprah*
9:45
Top Shop
10:00
Victoria, 73/171
10:50
Kodusaade*
11:35
Austraalia
supermodell*
12:30
Kokasaade - Lusikas*
13:25
Top Shop
13:40
Mängufilm Sa kuulud
mulle*
15:20
Tee õnnele, 176
16:10
Saint Tropez, 427/464
17:10
McLeodi tütred
18:00
Meedium
18:50
Kaks kanget - Eesti
rekordid
19:20
Austraalia supermodell
20:15
Meigiminutid
20:25
Oprah
21:15
Coleeni kaunitarid
22:05
Aafrika südames
23:00
Dexter
0:00
Meedium*
0:45
Reporter
1:35
Night Chat
5:00
After Chat
KOLMAPÄEV 17.02
6:05
Uudised vene keeles
6:20
Victoria*, 73/171
7:05
McLeodi tütred*
7:50
Saint Tropez*, 427/464
8:50
Oprah*
9:35
Top Shop
9:50
Victoria, 74/171
10:40
Hooaeg*
11:20
Austraalia
supermodell*
12:15
Briti selgeltnägijate
tuleproov*
13:15
Top Shop
13:30
Da Vinci juurdlus*
14:25
Lähedaste jälgedes*
14:55
Nii heas kui halvas!*
15:20
Tee õnnele, 177
16:10
Saint Tropez, 428/464
17:10
McLeodi tütred
18:00
Meedium
18:50
Kaks kanget - Eesti
rekordid
19:20
Austraalia supermodell
20:25
Oprah
21:15
Toiduhullud
22:20
Meie salajane elu
23:10
Kuulsuste
ekstreemsused
0:00
Meedium*
0:45
Reporter
1:35
Night Chat
5:00
After Chat
NELJAPÄEV 18.02
6:05
Uudised vene keeles
6:20
Victoria*, 74/171
7:05
McLeodi tütred*
7:50
Saint Tropez*, 428/464
8:50
Oprah*
9:35
Top Shop
9:50
Victoria, 75/171
10:40
Nigella ampsud*
11:10
Austraalia
supermodell*
12:15
Põrgulikud pruudid 3*
13:10
Top Shop
13:25
Aafrika südames*
14:25
Coleeni kaunitarid*
15:20
Tee õnnele, 178
16:10
Saint Tropez, 429/464
17:10
McLeodi tütred
18:00
Meedium
18:50
Kaks kanget - Eesti
rekordid
19:20
Austraalia supermodell
20:25
Oprah
21:15
Mängufilm Sinisesse
sügavikku 2
22:50
Mängufilm Operatsioon
"Valküür"
0:50
Ärapanija*
1:15
Reporter
2:05
Night Chat
5:00
After Chat
REEDE 19.02
6:05
Uudised vene keeles
6:20
Victoria*, 75/171
7:05
McLeodi tütred*
7:50
Saint Tropez*, 429/464
8:50
Oprah*
9:35
Top Shop
9:50
Victoria, 76/171
10:40
Ostuhetk
11:10
Austraalia

12:15
13:10
13:25
14:15
15:20
16:10
17:10
18:00
18:50
19:20
20:25
21:15
22:50
0:20
1:00
1:50
5:00

supermodell*
Meie salajane elu*
Top Shop
Kuulsuste
ekstreemsused*
Toiduhullud*
Tee õnnele, 179
Saint Tropez, 430/464
McLeodi tütred
Meedium
Kaks kanget - Eesti
rekordid
Austraalia supermodell
Oprah
Mängufilm Paksem kui
vesi
Mängufilm Vastu võttes
ja teele saates
Meedium*
Reporter
Night Chat
After Chat

LAUPÄEV 20.02
8:25
Uudised vene keeles
8:55
Top Shop
9:10
Mängufilm Sa kuulud
mulle
10:45
Top Shop
11:00
Nii heas kui halvas!*
11:25
Lähedaste jälgedes*
11:55
Mängufilm Paksem kui
vesi*
13:30
Mängufilm Vastu võttes
ja teele saates*
15:10
Da Vinci juurdlus*
16:05
Aafrika südames*
17:00
Meie salajane elu*
17:55
Põrgulikud pruudid 3*
18:45
Coleeni kaunitarid*
19:35
Ellujääja
20:05
Inga Lindström Armastuse kütkes
21:45
Briti selgeltnägijate
tuleproov
22:40
Dexter*
23:35
Naiste salajased elud
0:25
Reporter+
0:55
Night Chat
5:00
After Chat
PÜHAPÄEV 21.02
8:05
Uudised vene keeles
8:35
Top Shop
8:50
Inga Lindström Armastuse kütkes*
10:30
Top Shop
10:45
Kodusaade
11:30
Nigella ampsud
12:05
Kokasaade - Lusikas
12:50
Hooaeg
13:35
Oprah*
14:20
Oprah*
15:10
Oprah*
16:00
Oprah*
16:50
Oprah*
17:35
Kuulsuste
ekstreemsused*
18:25
Toiduhullud*
19:30
Briti selgeltnägijate
tuleproov*
20:20
Tähed muusikas
21:15
Mängufilm Kuum tibi
22:55
Coleeni kaunitarid*
23:40
Lähedaste jälgedes*
0:05
Nii heas kui halvas!*
0:25
Reporter+
0:55
Night Chat
5:00
After Chat

TV 3
ESMASPÄEV 15.02
06.15
Multifilm Titaanide klass
06.40
Multifilm Mikihiir ja sõbrad
07.05
Multifilm Winxid
07.30
Multifilm Mehed mustas
07.55
Taltsutamatu hing*
08.50
Kirgede torm*
09.50
Vaprad ja ilusad*
10.15
Õhtusöök viiele*
10.45
Zorro: mõõk ja roos
11.40
Top Shop
12.10
Kättemaksukontor
13.10
Monk: Hr Monk ja ime*
14.05
Hull sinu järele
14.35
Metsik Põhjala: Ole tõsine
15.35
Kodu keset linna
16.35
Taltsutamatu hing
17.30
Vaprad ja ilusad
17.55
Kirgede torm
18.55
TV3 uudised
19.30
Kodu keset linna
20.00
Kõige naljakamad kodu
videod
20.35
Raport
21.05
C.S.I. Miami
22.00
SUUR FILM: Mängufilm
Paranoia
00.00
C.S.I. kriminalistid
00.55
Miami Vice
01.50
NYPD Blue
02.40
Telejazz Live
04.50
Stop!*
05.15
Raport*
05.45
TV3 uudised
TEISIPÄEV 16.02
06.15
Multifilm Titaanide klass
06.40
Multifilm Mikihiir ja sõbrad
07.05
Multifilm Winxid
07.30
Multifilm Mehed mustas

07.55
08.50
09.50
10.15
10.45
11.40
12.10
13.10
14.05
14.35
15.35
16.35
17.30
17.55
18.55
19.30
20.00
20.30
21.25
23.40
00.35
01.25
02.10
02.40
04.50
05.15
05.45

Taltsutamatu hing*
Kirgede torm*
Vaprad ja ilusad*
Õhtusöök viiele*
Zorro
Top Shop
C.S.I. Miami
Maatohter: Halastus*
Hull sinu järele
Metsik Põhjala
Kodu keset linna
Taltsutamatu hing
Vaprad ja ilusad
Kirgede torm
TV3 uudised
Kodu keset linna
Kaua võib
Dr House
Mängufilm Maailma
lõpp
C.S.I. kriminalistid
NCIS: Kriminalistid
NYPD Blue
Kaua võib*
Telejazz Live
Stop!*
Kaua võib*
TV3 uudised

KOLMAPÄEV 17.02
06.15
Multifilm Titaanide klass
06.40
Multifilm Mikihiir ja
sõbrad
07.05
Multifilm Winxid
07.30
Multifilm Mehed mustas
07.55
Taltsutamatu hing*
08.50
Kirgede torm*
09.50
Vaprad ja ilusad*
10.15
Õhtusöök viiele*
10.45
Zorro
11.40
Top Shop
12.10
Dr House
13.10
Maatohter
14.05
Hull sinu järele
14.35
Metsik Põhjala
15.35
Kodu keset linna
16.35
Taltsutamatu hing
17.30
Vaprad ja ilusad
17.55
Kirgede torm
18.55
TV3 uudised
19.30
Kodu keset linna
20.00
Supersuur ja
piitspeenike
20.55
Kondid
21.50
Põgenemine
22.45
Top Gear põhjapoolusel
23.50
Shark
00.40
Jericho
01.30
Kuni surm meid lahutab
01.55
Top Gear
põhjapoolusel*
02.50
Telejazz Live
04.55
Supersuur ja
piitspeenike
05.45
TV3 uudised
NELJAPÄEV 18.02
06.15
Multifilm Titaanide klass
06.40
Multifilm Mikihiir ja
sõbrad
07.05
Multifilm Winxid
07.30
Multifilm Mehed mustas
07.55
Taltsutamatu hing*
08.50
Kirgede torm*
09.50
Vaprad ja ilusad*
10.15
Õhtusöök viiele*
10.45
Zorro
11.40
Top Shop
12.10
Supersuur ja
piitspeenike
13.10
Kondid
14.05
Hull sinu järele
14.35
Metsik Põhjala
15.35
Kodu keset linna
16.35
Taltsutamatu hing
17.30
Vaprad ja ilusad
17.55
Kirgede torm
18.55
TV3 uudised
19.30
Kodu keset linna
20.00
Stiilipäevik
20.30
Brigaad 3
21.30
Värske Ekspress
22.30
Grey anatoomia
23.25
Päästjad
00.20
Vastasseis
01.10
Jäljetult kadunud
01.55
Värske Ekspress*
02.50
Telejazz Live
05.15
Stiilipäevik
05.45
TV3 uudised
REEDE 19.02
06.15
Multifilm Titaanide klass
06.40
Multifilm Mikihiir ja
sõbrad
07.05
Multifilm Winxid
07.30
Multifilm Mehed mustas
07.55
Taltsutamatu hing*
08.50
Kirgede torm*
09.50
Vaprad ja ilusad*
10.15
Õhtusöök viiele*
10.45
Zorro
11.40
Top Shop
12.10
Värske Ekspress*
13.10
Brigaad 3*
14.05
Hull sinu järele
14.35
Metsik Põhjala
15.35
Kodu keset linna
16.35
Taltsutamatu hing
17.30
Vaprad ja ilusad
17.55
Kirgede torm
18.55
TV3 uudised

19.30
20.00
20.55
22.40
00.55
02.25
03.55
4.20
4.45
5.10

Kodu keset linna
NCIS: Kriminalistid
Mängufilm Palja
relvaga 2
Mängufilm Gigli
Mängufilm Anonüümus
Rex
Mängufilm Ivan
Vassiljevit vahetab
elukutset
Nurgakivi*
Naistemaailm*
Head isu*
TV3 uudised:
Nädalalõpp

LAUPÄEV 20.02
05.40
Kirgede torm
07.20
Multifilm Rähn Woody
07.45
Multifilm Phineas ja
Ferb
08.10
Multifilm Lõvikuningas
Timon ja Pumba
09.00
Multifilm Bakugan
09.30
H2O - Merineitsid
10.00
Head isu
10.30
Stiilipäevik
11.00
Nurgakivi
11.30
Naistemaailm
12.00
Grey anatoomia
13.00
Brigaad 3*
13.55
Dokfilm Lootus sureb
viimasena
15.00
Mängufilm Moskva
pisaraid ei usu
18.00
Maatohter
18.55
TV3 uudised:
Nädalalõpp
19.30
Vilde tee
20.25
Mängufilm
200-aastane mees
22.50
Mängufilm Melinda ja
Melinda
00.40
Mängufilm Afäär
02.25
Mängufilm Ergav
kõrbepäike
03.55
NCIS: Kriminalistid:
Keerukas õde*
04.45
Head isu*
05.10
TV3 uudised:
Nädalalõpp
PÜHAPÄEV 21.02
05.40
Kirgede torm
07.20
Multifilm Teismelised
ninjakilpkonnad
07.45
Multifilm Phineas ja
Ferb
08.10
Multifilm Lõvikuningas
Timon ja Pumba
09.00
Multifilm Bakugan
09.30
H2O - Merineitsid
10.00
Mängufilm Metsikud
Tibud
12.10
Vilde tee*
13.10
Kõige naljakamad
koduvideod*
13.40
Stop!*
14.10
Mängufilm Allan
Quaterman ja kadunud
kuldlinn
16.10
Laulud tähtedega 2008
18.00
Homsed uudised
18.55
TV3 uudised:
Nädalalõpp
19.30
Monk
20.25
Kättemaksukontor
21.20
Mängufilm Bourne'i
identiteet
23.30
Mängufilm Reetmine
01.40
NCIS: Kriminalistid
02.25
Telejazz Live
04.25
NCIS: Kriminalistid:
Popstaari elu*
05.15
Head isu*
05.45
TV3 uudised:
Nädalalõpp

TV14
ESMASPÄEV 15.02.10
09:00
Info TV
18:30
Motokross: Pärnu
Kuningas 2009
18:50
Eestlased Ameerikas,
17/26
19:20
Eestlased Ameerikas,
18/26
19:45
Tule metsa 5
20:15
Pealinnapilt
20:45
Spordilood
21:10
"Eesti tõuloom 2009
Ülenurmel"
21:55
Lõunalaius 1.
22:20
Vaenlane no 1. Me
räägime alkoholist
22:50
Pealinnapilt*
23:20
Info TV
TEISIPÄEV 16.02.10
09:00
Info TV
18:35
Pealinnapilt*
19:00
Diskussioonisaade
Vastuargument.
Ajakirjandusest.
Stuudios on
meediaasjatundjad.
20.15
Mehed ei nuta 2009/4*
20:45
Kunstimaailma meistri
teoseid

21:15
21:45
22:15

23:00

Tule metsa 3*
Pealinnapilt*
Eesti Ajalehtede Liidu
meediakonverents.
Masu ja meedia.
Majandusminister
Juhan Partsi esinemine:
Info TV

KOLMAPÄEV 17.02.10
09:00
Info TV
18:30
Teaduse saladused*
19:00
Spordilood*
19:25
Ruudulipp 2009/5
19:50
Eesti spordi ajalugu: Jüri
Tarmak
20:20
Eesti Punase Tõu näitus
- konkurss "Viss 2009"
20:50
Pealinnapilt*
21:20
Vaenlane no 1. Me
räägime alkoholist
21:50
Tallinna päev 2007
22:20
Info TV
NELJAPÄEV 18.02.10
09:00
Info TV
18:30
Loomade
keel.Dokumentaalfilm
19:00
Pealinnapilt*
19:30
Sibeliuse maa. Lugu
Tartu uuest elektri ja
soojajaamast.
20:00
TeleTallinn
Otsestuudios on
Tallinna linnapea Edgar
Savisaar
21:00
Talv Tallinnas
21:20
Südamejuust.Saade
sellest, kuidas sündis
innovatiivne toode
Südamejjust.
21:50
Tallinna päev 2008
22:20
Spordilood
22:50
Info TV
REEDE 19.02.10
09:00
Info TV
18:00
TeleTallinn* Stuudios on
Tallinna linnapea Edgar
Savisaar
19:00
Talv Tallinnas
19:15
Teaduse saladused.
19:45
Diskussioonisaade
Vastuargument.
Ajakirjandusest.
Stuudios on
meediaasjatundjad.
21:00
Loomade
keel.Dokumentaalfilm
21:30
Pealinnapilt*
21:55
Meediakonverents
Meedia ja masu.
Majandusminister
Juhan Partsi esinemine.
22:35
Info TV
LAUPÄEV 20.02.10
09:00
Info TV
18:30
Tallinna päev 2008*
19.00
Eesti Meistrivõistlused
Ladina-Ameerika
tantsudes 2010*
22:05
TeleTallinn* Stuudios on
Tallinna linnapea Edgar
Savisaar
23:00
Info TV
PÜHAPÄEV 21.02.10
09:00
Info TV
18:30
Eestlased Ameerikas,
18/26*
19:00
Kodumets, 05/20*
19:30
"Tulest tulnud.
Dokumentaalfilm on Tiit
Veeberist, kelle
pärast Eesti riik pidi
oma seadused ümber
tegema. Veeber on
kogu aeg ajanud ühte ja
sedasama asja - soojaja turbaasja. Tema või
tis Tartu soojasõja ja
ehitas kohalikest
kütustest kindluse vene
gaasi vastu. "
20:30
Meediakonverents
Meedia ja masu. Mart
Kadastiku esinemine
21:00
Kunstimaailma meistri
teoseid
21:35
TeleTallinn. Stuudios on
Tallinna linnapea Edgar
Savisaar
22:35
Talv Tallinnas
22:55
Info TV

Telekava
ilmub
1. juulini
2010.
aastal.
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Nädala juubilar OLEG BUROV 80
Õnnitleme esmaspäeval, 8.
veebruaril kätte jõudnud
juubeli puhul Kesknädala
kauaaegset teenekat ja ereda
isikupäraga kaastöölist!
Oleg Burovi kirjutatu alati
silma paistnud eriliselt lennuka
haardega  ta käsitleb üpris
erinevaid, kuid alati erilist huvi
väärivaid nähtusi ja olukordi.
Ka suhtumislaadilt erineb
Burov teistest  teda tuleb arvata kriitiliste optimistide kilda.
Elu eri külgede napirealised
käsitlused ei piirdu tal üksnes
kritiseerimisega, vaid pakuvad
ikka lahendusi. Sageli võivad
need isegi tunduda liiga lihtsad
nüüdse aja jaoks, mil taotletakse lahendusi mitte pideva
töö ja hoole varal, vaid projektide abil. Aga kui keerulise
küsimuse lahendus tõesti ongi
lausa labaselt lihtne?
Vaatlused internetis kinnitavad: Burov austab tervet mõistust ega tee saladust soovist
säilitada närve kui tahes
keerulises olukorras.
Suurte ja väikeste probleemide
tabamisel ja avamisel ilmutab
ta insenerlikku mõtlemist 
kõiges kehtigu kindel kord ja
ranged seaduspärasused, mis ei
sõltu meeldivusest või mittemeeldivusest, hetkelisest kasulikkusest või kasutusest.
Ühesõnaga, ka riigielu korraldamise ükskordüks kehtigu

vajas just niisuguseid tegijaid
mehi nagu Burov. Seepärast
pole imestada, et 1988. a.
oktoobris ta valiti Rahvarinde
juhtorganisse.
Noil segastel aegadel riigis
läks vaja nii eesti- kui ka venekeelset autoriteetset esinemist,
et saadaks aru, mis Eestis on
toimumas ning mida taasiseseisvumine maale ja rahvale
toob. Oleg Burov oli tasemel.
Teine valdkond, kus palju
korda saadetud, on pensionäride huvide ja õiguste kaitsmine. Burov tõusis Eesti
Pensionäride Liidu etteotsa

ning kutsus ellu Eesti
Sotsiaaldemokraatliku
Pensionäride Ühenduse. Kõik see tähendas
parasjagu poliitilist
heitlemist nii kohalikul
tasemel kui ka eurotandril (nt Enne europension, siis euronõuded). Pole parata, poliitiline eluvõitlus on
Burovit valusaltki riivanud. Järelejätmatu
aatemees on pidanud
mõnikord kahetsema
ka mõnesugust järeleandlikkust.
Õigluse nimel tegutsemine lisab muresid.
Kui erakonnad propageerisid Euroopa Liitu ja ka Keskerakond
soovitas oma pooldajail
hääletada Eesti liituastumise asjus südametunnistuse
järgi, muretses Burov selle üle,
et üsna rohkeid liitumisvastaseid kodanikke esindavat
erakonda Eestis polnudki.
Burovist saab kõnelda ka kui
rahvavalgustajast. Tema enda
sõnul on aidanud maailma ja
inimesi mõista targalt vanaemalt ja vanaisalt talletatud
hinnangud. Muu hulgas võlgnevad Kesknädala lugejad
Burovile mitmeid selgekssaamisi asjus, mida võiks koondada pealkirja alla Mõiste
rahvuslus on sasipundar.

Kes on ta ise? Emakeeleks eesti
keel  ema rääkis pojaga ainult
eesti keeles, isaga suheldi vene
keeles, vanaemaga saksa keeles. Nii olid tollased nn kolm
kohalikku keelt väikesel
tallinlasel juba varakult suus.
(Burovi ja temasugustega
suheldes tahaks neid väga
toredaid inimesi määratleda
nii: mitte-eesti eestlaskond.)
Eestis elavatest venelastest
rääkides ei jäta Burov ilmse
uhkusega rõhutamata, et siinsesse vanimasse vene asurkonda on kuulunud muistsete,
juba antiikautoritele tuntud
slaavi hõimu veneedide järeltulijad, kellest tuleneb ka
naaberrahva nimetus venelased. Inimene otsib oma
juuri.
Teravalt on Burov välja astunud rahvustevahelise vaenu
vastu, kinnitades: Olen venelane ja ei mingit tagakiusamist
või diskrimineerimist ei ole
märganud ega tundnud. Venelaste tagakiusamisest räägivad
ainult teatud ringkonnad oma
poliitilistest huvidest lähtuvalt.
Keeleasjus võib Burov minna
üsna n-ö filigraanseks. Ta
nõuab: Austage eesti keelt ja
Eesti Vabariigi põhiseaduse
mõisteid! Ärge jäljendage
kadakasakslasi, pajuvenelasi
ja võsainglasi väljendamaks
oma pseudointelligentsi!

Veel karmisõnalisem on
Burov majandusstrateegia
vallas: Heaolu saavutab riik,
mis ekspordib, mitte vaid
impordib. Samuti: Riik ei
saa olla sõltumatu ja iseseisev,
kui põhilised toiduained on
sisseveetavad. Euroliidu ja
NATO poolt nõutavate strateegiliste varude kohta:
Kõige kindlam ja pikaajalisem strateegiline varu on
oma põllumees.
Ajaloosündmuste kohta, mida
eri riikides võidakse kajastada
risti vastupidiselt, leiab Burov:
Inimese arusaam konkreetsest ajaloolisest faktist oleneb
paljuski, kui mitte tervenisti,
tema sünniaastast ja -kohast;
lasteaias ja koolis saadud teadmistest; kodusest kasvatusest
ja vanemate vaadetest; selle
seltskonna arusaamadest, kellega ta pidevalt suhtleb; tema
enda positsioonist ühiskonnas.
Kokkuvõttes - Oleg Burov kui
tõsine Eesti mees on eeskujuvõtmiseks.
Tervist ja jõudu juubilarile 
eeskujuandmiseks!
Kesknädala toimetuse nimel
Tiit Maksim
Siinne foto meeldib juubilarile
endale enim. Eks meenuta see
tema teokaimaid aastaid ja
kujuta mõtlevat meest.

Ansip: On see tõsi, et sa ähvardasid...? ... Aktuaalset Kaamerat?
Ligi: Ei! Nad said lihtsalt valesti aru, sest mu kirja sattus palju...! ... õigekirjavigu sisse!

Ristsõna:
JAANUS KÕRV

alati ja kõikjal!
Seepärast näiteks ongi muu
hulgas teinud nii Burovile kui
ka tema kaasamõtlejatele tuska, et kuigi taasiseseisvunud
Eesti riik kuulutati järjepidevuse kandjaks, ei pandud siin
õigusriigi kohaselt esmalt
automaatselt toimima okupatsiooni- või inkorporeerimiseelseid seadusi, esmajärjekorras
aga 1938. aasta põhiseadust.
Ehkki viimane nägi ette, et
põhiseadust võib muuta ainult
Riigikogu, moodustati Riigikogu valimise asemel Põhiseaduslik Assamblee. Seepärast
vaevab paljusid kodanikke
seniajani mure: kas riigi järjepidevus seeläbi siiski ei
katkenud; kas pole sündinud
hoopis uus Eesti Vabariik?
Väga kõrgel tasemel ägedalt
korrutatud karme väiteid Eesti
Vabariigi järjepidevuse kindlast katkematusest ei suuda osa
kodanikke pidada usaldusväärseks, kuigi enamasti ollakse kujunenud olukorraga leppinud. Põhiseaduslikus Assamblees valminud põhiseaduse rahvahääletusele panemise hetkest Burov juhtis
tähelepanu olukorrale, et tegutsetakse valesti, kuid kuuldavõtjaid polnud, ning nüüd
pole parata  mis viltu läks,
see viltu olgugi. Senikui saame
uue põhiseaduse.
Taasiseseisvunud Eesti areng
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