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Valitsus kasutas täitevvõimu
represseerimiseks

Reformierakondlane Imre Sooäär avameelitses Riigikogus
EESTI OPOSITSIOON TRELLIDE
TAHA? Riigikogu
liikmed Priit Toobal,
Ester Tuiksoo ja Lauri
Laasi sattusid prokuratuuri ja kaitsepolitsei
huviorbiiti seni väga
segastel asjaoludel
põhiliselt meediapeksu-show abil ning
kasutades ebaõnnestunud seadusloomet,
mis parlamendisaadiku immuniteeti
millekski ei pea.
Reformierakondlane
Imre Sooäär hakkas
Riigikogu saalis muretsema: ega's sedasama
või juhtuda valitsuse
vahetudes järgmise
opositsiooni suhtes?
Tuiksoo

Toobal
Alates septembrist 2011 näeb kriminaalmenetluse
seadustik ette, et Riigikogu liikme võib kahtlustatavana kinni pidada ning tema suhtes võib kohaldada
tõkendit, vara arestimist ja läbivaatust, kui selle kohta
on riigi peaprokuröri taotluse alusel saadud õiguskantsleri nõusolek. Varasem kriminaalmenetluse
seadustik seda võimalust ette ei näinud  loa pidi
andma Riigikogu. Peeter Ernits pani oma 5. aprillil
Maalehes ilmunud sellesamateemalisele kirjutisele
pealkirjaks Kuidas Riigikogu haneks tõmmati.
URMI REINDE
INDREK VEISERIK

Praegu kehtiva seaduse eelnõu
ja seletuskirja valmistas ette
toonane Justiitsministeeriumi
kriminaalpoliitika osakonna

karistusõiguse ning menetluse
talituse juhataja Heili Sepp.
Väidetavalt just selle hea töö
eest ta hiljem riigiprokuröriks
saigi.
Õiguskantsler Indrek Teder oli
praeguse korraga selgelt rahul-

olematu. Tema arvates ei ole
Riigikogu liikmelt võimalik
kriminaalmenetluslikku immuniteeti ära võtta kellegi teise
kui Riigikogu enda nõusolekul.
Õiguskantsleri hinnangul oli
põhiseadusega vastuolus ka
see, et Riigikogu liikme juures
võib läbiotsimist läbi viia ilma
Riigikogu eelneva nõusolekuta. Samuti ei meeldinud
õiguskantslerile 10-päevane
tähtaeg Riigiprokuratuurile
taotluse tagastamiseks. Ta soovis, et õiguskantslerile antaks
aega pikemalt, 30 päeva.
Õiguskantsler leidis ka, et tal

Arhiivifotod
ei ole kohtuniku rolli ja samuti
mitte ka kirjatuvi rolli, kuid
õiguskantsleril peab olema
võimalus ka ei öelda.

Riigikogu kiitis Tederi
ettepanekud heaks

5. aprillil toimunud arutelul
Riigikogus, kus osales ka
õiguskantsler Indrek Teder,
toetasid nii Riigikogu põhiseaduskomisjon kui ka õiguskomisjon Tederi ettepanekuid. Pärast saalis toetasid
riigikogulased koguni 73
poolthäälega õiguskantsleri
ettepanekut saadikute immuniteedimenetlusest. Järelikult

Laasi
Riigikogu suhteliselt üksmeelselt tunnistas praeguseks
kujunenud olukorra põhiseadusvastaseks.
Riigikogu heakskiit õiguskantsleri ettepanekutele tähendab seda, et kogu protsess
pööratakse tagasi ja jõutakse
jälle eelmise sõnastuse juurde
kriminaalmenetluse koodeksis, mis kehtis enne möödunud
aasta septembrit.
Vahepeal on aga läbi viidud
mitmeid uurimistoiminguid
Riigikogu liikmete kallal 
Lauri Laasi kodus, Ester
Tuiksoo kodus ja Priit Toobali
linna- ja maakodus ning ka

Toobali töökohal Keskerakonna büroos. Kuna
õiguskantsler kinnitas, et
Riigikogu liikme suhtes läbi
viidav üks konkreetne uurimistoiming (näiteks läbiotsimine) enne Riigikogu enamuse vastavat nõusolekut on
põhiseadusvastane, siis järelikult oli nii Toobali ja Tuiksoo
kui ka Laasi puhul võimude
tegevus olnud põhiseadusvastane. Järelikult võrdub käesoleva aasta jooksul Laasi,
Tuiksoo ja Toobali vastu
kogutud tõendite väärtus
nulliga.
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Opositsioonis olek nõuab kannatlikkust
Küllap ühelegi Keskerakonna liikmele ja toetajale ei
tulnud 9. aprilli hommikul meeldiva uudisena teade
nelja liikme lahkumisest Keskerakonnast ja Riigikogu
Keskerakonna fraktsioonist. Nii nagu lahkujad 
Deniss Borodit, Lembit Kaljuvee, Inara Luigas ja
Rainer Vakra  ise põhjendasid, on nad kaotanud usu,
et suudavad kaitsta oma valijate huve.
KADRI SIMSON
Keskerakonna fraktsiooni
esimees

Mul on kahju, et lahkujad valisid minu meelest kergema vas-

tupanu tee. Parlamendis opositsioonis olek nõuabki kannatust
ja külma närvi. Olen siiski
veendumusel, et Riigikogu
liikmel on võimalik oma valijate eest paremini seista frakt-

sioonis olles, selle asemel et
akna all istuda. Aknaaluse staatus on esialgu suure tähelepanu
all, aga veidi aja pärast ei ole
seal võimalik enam sisulist
tööd teha.
Olen fraktsiooni esimehena
väga tänulik kõigile neile
saadikutele, kes otsustasid
alles jääda. 21-liikmelisel
fraktsioonil on Riigikogus
endiselt võimalik kasutada
kõiki erinevaid parlamenditöö

vahendeid, näiteks algatada
umbusaldust ministrile või
kutsuda vajadusel kokku
Riigikogu erakorraline istung.
Või esitada oma presidendikandidaat. Kinnitan Keskerakonna pooldajatele, et meie
fraktsioon on endiselt tugev ja
töövõimeline ning täidame
kõik komisjonid pädevate liikmetega.
Minu seitsmeteistkümne Keskerakonna-aasta jooksul olen
näinud erakonna pidevat aren-

gut. Leian ka hetkel, et millegi
paremaks muutmiseks on vaja
selles aktiivselt osaleda, mitte
kusagil kaugemal rusikaid
viibutada.
Keskfraktsioon on tänulik meie
toetajatele. Nüüd saame taas
keskenduda ülesannetele, milleks meid Riigikokku valiti.
Juba ongi opositsioonil toetus
kõrgem kui valitsuserakondade oma  küll tuleb ka poliitika rahva soovidele järele.
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Reformierakond
laiendas Riigikogus
mänguruumi

Kaitsepolitseile
rohkem raha!
JAANUS KARILAID
Haapsalu linnavolikogu esimees

K

ui Keskerakonnal on järgmises valitsuses siseministri portfell, siis
oleks meie julgeolekualane prioriteet Kaitsepolitsei sõltumatuse
suurendamine, poliitilistest tõmbetuultest vabastamine ja rahastamise
järsk suurendamine eesmärgiga tabada kõik korruptandid, sõltumata
nende parteilisest kuuluvusest.
Aga vaene on meie rikas riik, isegi õpetajad on Jürgen Ligi ja Andrus
Ansipi jaoks mõistmatud inimesed, kes ei suuda hinnata valitsuse riigijuhtimiskunsti. Omavalitsusjuhtide seas on levinud juba nali mitmeti tõlgendatava olukorra kohta:  Ah sa raks! Selle asja eest võib saada juba kuriteokoosseisu, aga vedas, et sa Keskerakonda ei kuulu!
Must huumor paljastab meie poliitkultuuri topeltstandardid ja silmakirjalikkuse sügavuse. Ma tõesti ei saa aru, miks elamislubadega kaubitsejate
võrgustik on vastutusele võtmata, miks Tallinna Sadama tehinguid uuritakse tulemusteta, miks põllumajandusminister Seeder võib Riigikogu
puldis häbiväärsel moel valetada, miks reformist Jaadla istub edasi Rakvere
linnapea toolil jne.

P

õhiseadus nõuab, et kodanikud suhtuksid riigi institutsioonidesse lugupidavalt ja positiivselt. Järelikult pole riigitunde kasvatamisel kasulik,
kui me Kaitsepolitsei ametnikke kutsuksime Reformierakonna ja IRL-i
ketikoerteks ning tellimusetäitjateks. See ei oleks ilus ja alandaks ka meie
kui kodanike tundeid. Järelikult on Kaitsepolitsei kehvades ja poolikutes
töödes süüdi nende kehv palk, nõrk moraalitunnetus ja hirm siseministri
eelarvekärbete ees (täna saab raha, homme ei saa  toimib ebastabiilsus).
Linnaametnikust lastekirjaniku Parbuse võib küll üldise efektse mulje jätmiseks 14 turjaka politseiniku saatel türmi saata, aga see ei võta rahvalt tervet mõistust ega tervikpildi tunnetust. Inimestega vahetult rääkides saan
aru, et Kaitsepolitsei maine on kukkunud poliitilise politsei tasemele ehk,
sporditerminoloogiat kasutades, II liigasse.
Keskerakonna likvideerimine tänasel kujul on parempoolsete ammune
unistus. See pole vandenõuteooria ega nali. Kui meenutame Pronksiööd,
siis oleks Keskerakonna kaasabil võinud selle monumendi ära viia juulis,
nii et kõik osapooled jäänuksid rahule. Parempoolsete võimutäius sai aga
jõulise alguse just lavastusest, mille poliitiline inerts ulatub ka tänasesse
päeva. Kui Kaitsepolitsei olnuks tugev, poleks ta parempoliitikutel lasknud
endale pähe istuda.

O

len oma targalt kaaslaselt ja Keskerakonna Vene-poliitika peaarhitektilt Ain Seppikult küsinud, miks ta aprilliööl esimesena keskpoliitikutest alustas ebaproportsionaalselt palju juttu sellest, kuidas politsei
huligaanitsejate suhtes liigset jõudu kasutas. Iga televaataja sai sel hetkel
ju aru, et siin kehtib korra majja löömiseks ainult jõud. Meelis Atonen ja
Jürgen Ligi teisendasid selle jutu alatult kogu Keskerakonna vastandumiseks Eesti riigile. Seppiku asemel hakati demoniseerima Savisaart,
ja nii see läks.
Minu süda ei taha uskuda, et Seppik tegi juba siis Reformierakonnaga strateegilist koostööd. Lisaks veel Vene Riigiduuma saadikute külaskäigud
ühes Pirita eramus. Etniline rinne saadi teravasse vastasseisu ja psühholoogiliselt on lausa ime, et Keskerakonnale on truuks jäänud rohkem eestlasi kui Isamaa ja Res Publica Liidule. Ju siis Rahvarinde vaimsus kannab
kauem! Aga kui meie eriteenistused oleksid ülesannete kõrgusel, siis
poleks üks Euroopa Liidu liikmesriik endale pronkshäbiplekki korraldanud. Reformistid poleks keelatud dopingut saanud ning inimeste eluenergiat oleks adekvaatsemalt suunatud.
Kui Keskerakond end ei kaitse ega kohane muutuvates vastasseisudes, või
kui ta loobub oma ühiskondlikust missioonist, kui me eemaldume
Rahvarinde pärandist (s.t rahvusülesest koosmeelest, läbipaistva, rahvaalgatusliku ja demokraatliku Eesti ideaalist, õiglasematest otsustest
eelkõige Eesti inimeste jaoks), siis Eesti muutub veelgi rohkem imelikuks asiaatlikuks pseudoeliidi-keskseks riigiks, kus vaimsete väärtushinnangute asemel domineerivad korporatiivsed kitsa majanduseliidi ärihuvid ja korruptiivsed sõpruskonnad, kelle ainus ihalus on raha.
Keskerakond peab vastu ja kaitseb Rahvarinde ideaale. Selle eesmärgi
juures tagakski Kaitsepolitsei õiglasem rahastus kogu ühiskonna
demokraatlikuma, elujõulisema ja mitmekesisema toime.

Aadress: 10130 Tallinn, Toom-Rüütli 3/5
Tellimine ja levi: 6 177 717
Peatoimetaja Urmi Reinde urmi@kesknadal.ee
Uudistejuht Indrek Veiserik indrek@kesknadal.ee
Toimetaja Tiit Maksim
tiit@kesknadal.ee

6 274 583
6 274 571
6 274 573

Toimetus käsikirju ei tagasta. Kesknädalas ilmunud artiklid väljendavad
nende autorite arvamust, mis ei pruugi kokku langeda toimetuse omaga.
Levi AS Express Post ja AS Eesti Post.
Lehte kirjastab MTÜ Vaba Ajakirjandus

Tänu viiele endisest keskerakondlasest aknaalusele on võitnud, oh
imet, taas Reformierakond. Koos 19
sotsiga moodustab tekkinud uus jõud
nüüd kokku 24 saadikut, mis on
rohkem kui arvestatav vastukaal
senisele koalitsioonipartnerile IRLile, keda on 23. Vähemalt saavad
reformistid edaspidi veelgi julgemalt
survestada niigi sisevaevades vaakuvat IRL-i täitma taas vaid oravate
ettekirjutusi. Kui Reinsalu juhitud
erakonnale miskit ei meeldi, võidakse
neile nüüd palju laiema suuga öelda:
aga meil on võtta SDE + KE! Ja mis
peaasi, ilma Savisaareta! Tehtud.

Tõelised demokraadid tunnistaksid
Savisaare võitu
Ajalehe Hiiu Nädal peatoimetajale Urmas Laurile andis 5. aprilli numbri jaoks
intervjuu staaikas keskerakondlane, Keskerakonna Hiiumaa piirkonna juhatuse
liige Ants Vahtras, kelle sõnul oleks demokraatlik tunnistada: Keskerakonna
kongressil toimusid valimised, võitis Edgar Savisaar, ja nüüd tuleks kaks aastat,
kuni järgmise kongressini, selle olukorraga leppida.
Sest see on minu arvates demokraatlik, et lepitakse olukorraga, mis valimiste
tulemusena tekkis. Ja kahe aasta pärast, noh, nüüd juba pooleteise aasta pärast, on
uus võimalus. Tee tööd enne seda ja saavuta võit kongressil. Nii on demokraatlik
ja loogiline, arutleb Vahtras. Nad (Keskerakonnast lahkunud  Toim.) on edevusega löödud, nii kangesti antakse intervjuusid ning tänu sellele, et nad on astunud
Edgarile vastu, siis meedia laseb neil ka esineda, lisab ta.
Küsimusele, kas Keskerakond sai verelaskmisest kasu või kahju, vastab Vahtras,
et piirkonniti on see erinev. Ma arvan, et Tallinnas Keskerakond ei kaotanud
midagi, piirkondades tõenäoliselt kaotas. Saaremaal eriti. Hiiumaal ei oska veel
öelda ja Läänemaal vist mitte eriti, sest seal on nendel omal küllalt tugev tegija,
Haapsalu volikogu esimees Jaanus Karilaid.
Lõpetuseks tõdeb intervjueeritav üldistavalt, et ega tegelikult pole Hiiumaa
ühelegi parteile ahvatlev pala.

Slovakkia uus vasaktsentristlik valitsus kehtestab astmelise
tulumaksu
Eesti meedia on söögi alla ja peale vahutanud Keskerakonna
lahkuvatest staaridest, kuid peaaegu jätnud tähelepanuta
vasaktsentristliku valitsuse ülekaaluka võimuletuleku
Slovakkias  Euroopa Liidu ühes pailaps-riigis. Vaid
Postimees kirjutas 12. märtsil väheke valimistulemustest,
pealkirjastades oma uudise juba ette alavääristavalt 
Slovakkia valimistel võidutses endine kommunist.
Seevastu pidas selle valitsuse positiivset äramärkimist vajalikuks pensionäride ajaleht Videvik, kes nimetas Slovakkia
opositsiooni võitu pretsedendituks. Aastail 20062010
peaministrina riiki juhtinud Robert Fico partei võitis valimised 44 protsendiga ja sai 150 parlamendikohast 83. Teisele
kohale tulnud partei tulemus oli muide 8,8 %.
Oma valimiskampaanias tõotas Fico kehtestada astmelise

tulumaksu, et kasseerida rikastelt rohkem raha. Fico lubas ka
Brüsseliga koostööd teha euro päästmiseks; Slovakkia võttis
euro kasutusele teisena Ida-Euroopa riikidest 2009. aastal.
(Esimene oli Sloveenia 2007, kolmas ja seni viimane Eesti
2011.)
Postimees pidas vajalikuks rõhutada, et 47-aastane Fico,
kellele president Ivan Gaparovic on lubanud teha ettepaneku
valitsuse moodustamiseks, on endine kommunist, kes 1999.
aastal asutas uue vasakpoolse erakonna Smer, mille taha on
koondunud ka teised vasakjõud. Postimeest ei näi sugugi
segavat tõsiasi, et Eesti üliparempoolset valitsust juhib juba
seitsmendat aastat samuti endine kommunist Andrus Ansip 
õigemini küll mitte lihtsalt kommunist, vaid kompartei palgaline aparaaditöötaja.

President ja võimuerakonnad ei talu kommentaariumide kriitikat
Postimehe vastutav peatoimetaja Anvar Samost möönis ERR-i
uudisteportaali nädala-videointervjuus, et sooviks lõpetada
Postimees.ee anonüümse kommentaariumi, kui turuolukord
seda võimaldaks. Ma võin ausalt vastata, et kommentaariumi sunnib säilitama (või seda mitte oluliselt piirama) praegune turukonkurents, rääkis Samost vastuseks küsimusele,
miks anonüümne kommentaarium endiselt eksisteerib.
Vaevalt et me siin kaamera ees saame [Delfi ja Eesti
Päevalehe peatoimetaja] Urmo [Soonvaldi]ga kokku leppida, et lõpetame selle ühel päeval ära  kuigi selline soov mul,
ausalt öeldes, väga oleks, lisas ta.
Delfi peatoimetaja Soonvald oli valmis Samostiga arutama
anonüümsete kommentaaride avaldamise üheaegset
lõpetamist Postimehes ja Delfis, kuid esialgu on tema sõnul
Delfi põhimõte mitte kommentaariumi sulgemine, vaid selle
modereerimine.

Kesknädalat ei üllata valitsuse hääletoru Samosti soov just
praegu kommentaarium sulgeda. Presidendivalimiste ja IRL-i
elamislubade skandaali järel on rahva arvamused kõigis
kommentaariumides muutunud teravalt valitsusvastaseks.
Inimesed väljendavad julgemalt oma solvumist ülbe ja ignorantse võimuliidu suhtes. Peavoolumeedial on üha raskem
luua kujutlust meie edukast riigist. Samost, kes koos Kalle
Muuliga on aastaid Raadio2 saates Olukorrast riigis maalinud valepilti, tunnetab nüüd tänu kommentaariumides
kõlavale nurinale oma sõnumite mõju vähenemist.
Loomulikult tekitab see temas ja leivaisades frustratsiooni.
Nii peavoolumeedia laululindude kui ka valitsuse jaoks
oleks hea rahva tõene arvamus lihtsalt lõpetada, kinni keerata. Riiki valitseda on tunduvalt lihtsam, kui valitseb vaikus
ja inimeste pahameelt ei kosta. Alles jääks vaid muulisamostlik tähelepanuhajutav jutukõma.
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Valitsus kasutas täitevvõimu
represseerimiseks
Algus esilehel
Ja veel üks tähelepanuväärne
ajaline asjaolu  kui seadusemuudatus, millega elimineeriti
Riigikogu osa rahvasaadiku
puutumatuse üle otsustamisel,
hakkas kehtima septembrist,
siis  oh imet!  läks vaevalt
neli kuud mööda, kui uut
seadust rakendati täie rauaga 
asuti opositsioonisaadikuid
Kapo ja prokuratuuri abil ruineerima.

Õukonnameedia
ühendkoorid vaikivad

Kesknädal küsib: miks õukonnameedia, kes Toobalit,
Tuiksood ja Laasit viimastel
kuudel halastamatult risti on
löönud, nüüd muutunud ja
veelgi muutuvatest asjaoludest
vaid põgusalt teavitab? Miks
ei hüüta sama kõva häälega,

mis nende jälitamisel ja läbiotsimistel kostis, nüüd sellest, et
Toobali, Tuiksoo ja Laasi vastu
suunatud võimude tegevus võis
olla rängalt põhiseadusvastane? Raimo Poom Eesti
Päevalehest võttis peale Peeter
Ernitsa vaevaks seda teemat
käsitleda 10. aprilli lehenumbris. Poom kasutas Toobali,
Laasi ja Tuiksoo kaasust käsitledes Tartu Ülikooli õigusteaduskonna avaliku õiguse
professori Jüri Saare hinnanguid. Kesknädalale jääb arusaamatuks, miks
nimetas
Poom Jüri Saart erapooletuks
õigusteadlaseks. Jüri Saar on
olnud alates 2008. aastast
IRL-i liige, kes on aktiivset
poliitilist kampaaniat tehes
osalenud kõigil viimaste aastate Riigikogu ja kohalike
omavalitsuste valimistel.
Kuidas sai president välja kuu-

5. aprillil toetasid nii Riigikogu põhiseadus- kui ka õiguskomisjon Tederi
ettepanekuid ja parlamendisaalis toetasid
riigikogulased koguni 73 poolthäälega
õiguskantsleri ettepanekut saadikute
immuniteedimenetlusest. Järelikult
Riigikogu suhteliselt üksmeelselt tunnistas praeguseks kujunenud olukorra
põhiseadusvastaseks.

lutada sedasama uut seadust,
mille õiguskantsler äsja põhiseadusvastaseks kuulutas? Kas
president oli seda meelt, et Euroopa Liidu liikmesriigis võib
rahva valitud parlamendisaadikuid kõigepealt tümitada ja
kottida, ja siis vaid ühe isiku
nõusolekul lõplikult lömastada?
Siin ei jää Kesknädalal muud
üle, kui Peeter Ernitsat kahe
käega toetada  Heili Sepp ja
Vabariigi President suutsid
luua riigis pooleks aastaks
põhiseadusvastase olukorra.

Sooääre rabav avaldus

5. aprillil eelpoolmainitud arutelul parlamendisaalis esines
reformierakondlasest riigikogulane ja mõisaomanik Imre
Sooäär suisa rabavate avaldustega. Ta soovis Tederilt teada,
kas õiguskantsleri immuniteedi-ettepanekud laienevad
ka teistele riigiameti esindajatele (näiteks presidendile).
Kui tuleb järgmine valitsus
võimule, kellele praeguse
Riigikogu poolt valitud president ei meeldi, ta võiks samu
repressiivseid meetodeid kasutada, et n-ö sellest vana
Riigikogu poolt valitud presidendist lahti saada, kasutades
siis täitevvõimu tema käes,
ütles Sooäär sõna-sõnalt.
Ehk sisuliselt andis Sooäär

Songisepp nii, Pentus ja Asmer naa
Mis eristab keskerakondlikke ja reformierakondlikke ralliperesid? Sain seda
teada, kui lugesin äsja kohtuotsusest, mis langetati Tallinna Transpordiameti
ühele endisele ülemusele Mati Songisepale, kes firmade abil hankis raha oma
poja kardisõiduharrastuse jaoks. Kohtuotsuses nimetatakse toimunut pistisevõtmiseks. Kas tegu oli tõesti pistisega või hoopiski noorsportlase spondeerimisega?
SIRET KOTKA
Tallinna Ülikooli politoloogia magistrant

Samas meenus üks teine, analoogiline juhtum.
Seitse aastat tagasi, 2005. aasta märtsikuus kirjutas Pealinn ja seejärel ka Kesknädal sellest, kuidas
Reformierakonna piirkonnajuht ja Tallinna
Kesklinna vanem Keit Pentus lobistas linnavalitsust, et Juhkentali krundid müüa tingimata koos
KC Grupi maaga, mis kindlustaks investorile
linna arvel 17 miljonit krooni vaheltkasu. Põhjus,
miks Kesklinna vanem võitles nii hoogsalt KC
Grupi huvide eest, oli perekondlik: Keiti vend
Sten Pentus on vormelisõitja, kelle ametlikuks
sponsoriks on AS KC Grupp. Selle firma omaniku
Margus Reinsalu tütre Kristeli elukaaslaseks oli
Sten Pentus. Sten on õe eeskujul kätt proovinud
ka poliitikas  2002. aasta valimistel tõi ta
Mustamäel Reformierakonnale 58 häält.
(Kesknädal 9. märts 2005)

Pentust ei taha keegi karistada

nud asja arutadagi! Pentuse 17 miljonit on kindlasti ülisuur summa, võrreldes Songisepale süüks
pandud kardiskandaaliga.
Samamoodi pole probleemi ka Reformierakonna
kauaaegse poliitiku Toivo Asmeri poja Marko
Asmeri spondeerimisega. Kuigi Eesti Ekspress
on kirjutanud, kuidas Asmer oma mõjujõudu kasutades rääkis riigifirmadelt raha välja ning tegi poja
spordikire rahastamiseks koostööd isegi allilmaga.

Keskerakonnale vangla, Reformierakonnale ministriamet

On selge, et vormelisõit maksabki kardihobist
rohkem ja raha leidmine on mõlemal puhul erakordselt keeruline. Jääb aga täiesti arusaamatuks,
miks Keskerakonna lihtliikme puhul kvalifitseerub firmadelt toetuse saamine pistiseks, mille
eest karistatakse vanglaga, Reformierakonna juhtivtegelaste puhul aga piirdub asi vaid mõne lehelooga ning rallisõitjate poegadele-vendadele raha
leidjad jätkavad rahumeeli ministriametis.

Mind hakkas huvitama, kas Pentust on selle korruptiivse tehingu eest kuidagi karistatud? Võta Delfi jättis Siret Kotka meeldetuletuse avalnäpust  ei prokuratuur ega politsei pole soovi- damata.
SAH

INAD

Stelmach ja Borodit tegid ööklubis ajaloolisi otsuseid

Ööl vastu pühapäeva kella kolme ajal istusid ööklubis CatHouse koos Nikolai Stelmach ja Deniss
Borodit. Mis neil omavahel asja oli, seda võib vaid
ette kujutada, sest kohe kui mehed märkasid, et neid
on ära tuntud, lasid nad öölokaalist kiiresti jalga.
Võib vaid arvata, et Deniss pakkus Nikolaile soodsat võimalust osaleda kohalikel valimistel endiste
keskerakondlaste loodavas valimisliidus Tallinnas
ning viimane omalt poolt lubas rahuldada Denissi

ärilisi huvisid ja tõmmata ta kaasa elamislubade
tulusale konveierile, seda enam, et Denissil on niikuinii sageli Venemaale asja. Niipalju kui Kesknädalale teada, ei ole need arvamused tõest väga
kaugel. Iseenesest on nii IRL-i kui ka Keskerakonna
valijatele kasulik teada, et nüüdne vabatmees Deniss
Borodit on äkisti suur sõber endiste isamaaliitlastega, kellega vaid mõni aeg tagasi omavahel ainuüksi teravusi vahetati. Kn

mõista, et Toobali,
Tuiksoo ja Laasi
suhtes (kelle lahtikangutamise ja edasisest avalikust elust
kõrvaldamise protsess on käivitunud)
kasutas praegune valitsus repressiivmeetodeid ja täitevvõimu
abi.
Nüüd on see siis tunnistatud ja Sooääre
suu läbi välja öeldud.
Õiguskantsleri algatatud ettepanek puudutab ainult Riigikogu liikmeid, aga
Sooäär sooviks, et
Reformierakonna
poolt ametisse pandud presidendile ja
riigiametnikele oleks
tagatud piisav puutumatus, mis kaitseks
neid juhul, kui näiteks Keskerakond
valitsuskoalitsiooni
läheb. On hämmastav, kui kõhklematult
Sooäär eeldab, et uus
võim hakkab kasutama repressiivmeetodeid samamoodi,
nagu seda on aastaid
teinud IRL ja Reformierakond.

Foto Scanpix

ERINEV ARUSAAM ÕIGUSEST: Praegune riigiprokurör, endine Justiitsministeeriumi ametnik Heili Sepp ja
õiguskantsler Indrek Teder. Kui esimene otsustas Peeter
Ernitsa hinnangul Riigikogu haneks tõmmata, parlamendisaadikuid lihtviisil kaitsepolitsei poolt läbiotsitavaiks ja
kahtlusalusteks surudes (avalikkuse ülisuure halvakspanu
all), siis teine julges toimunu põhiseadusele vastavuse siiski küsimärgi alla panna. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna
ja Tallinna Ülikooli õigusakadeemia õppejõududel jätkub
nüüd tudengitele seletamist...

Reformierakonda võib oodata
Rahvaliidu saatus
End rahvuslaseks nimetav Andres Laiapea meenutas 2. aprillil konservatiivses ajaveebis Infopartisan tuntud rahvalikku laulusalmi: Põnnadi, põnnadi hüppas põis, / naeris, mis ta naerda võis. / Vaata, kuidas rumalad / uppusivad mõlemad! / Tõmbas ennast õhku täis / ja karplauhti! lõhki käis.
Sel viisil püüdis Laiapea tõmmata paralleele Reformierakonna olukorraga.
Erakonna enda väitel on tal praeguse seisuga 11 500 liiget (registri andmetel
küll vaid 10 956). Reformierakond on seadnud eesmärgiks saada 2013. aastaks täis 13 000 liiget, et sel viisil muutuda liikmete arvult Eesti suurimaks
erakonnaks.
Infopartisan toob välja Reformierakonna
peasekretäri Martin Kuke väite, et viimastel
kuudel on Reformierakonnaga liitunud palju
omavalitsusjuhte, mille tulemusel sellest
parteist on saanud kohalikes omavalitsustes
kõige enam valitsusvastutust kandev erakond.
Selle peale jääb siin ainult üle meenutada, et
alles veidi enam kui viie aasta eest oli Eestis
liikmete arvult suurimaks erakonnaks
Rahvaliit, täna on selleks Keskerakond.
Mõlemad olid väga tugevalt esindatud kohalikes omavalitsustes, kuid tänaseks on nende
positsioonid neis oluliselt nõrgenenud, kuigi
alles kahe ja poole aasta eest saavutas
Keskerakond kohalikel valimistel ülitugeva
võidu, kirjutab Laiapea.
Infopartisani postituse autori sõnul kinnitavad
ka varasemad poliitmaastikul toimunud muudatused, et kui Reformierakond saab Eestis
liikmete arvult suurimaks, siis ootab teda ees
täiesti selge allakäik. Laiapea sõnul võib selline seaduspära esmapilgul näida ebaloogiline
(mida rohkem liikmeid, seda tugevam peaks ju
olema kandepind), kuid sellele on väga lihtne
seletus: kui võimuerakond hakkab panustama
paisumisele, nagu tegid valitsuses olles nii
Rahvaliit kui ka Keskerakond, siis astuvad
inimesed selle liikmeks järjest sagedamini
pragmaatilistel, mitte maailmavaatelistel

põhjustel, et saada sedakaudu hüvesid ja
töökohti.
Aga mingist piirist alates ei suudeta neid kasvavaid vajadusi enam rahuldada (luuakse
juurde kohti nõunikele, jagatakse kohti nõukogudes, politiseeritakse erinevaid ameteid,
kuid saamamehi on lõpuks ikkagi rohkem,
kui on neile anda)  sellest hakkavad tekkima
erakonnas pinged, sest suhteliselt paljud on
liitunud eelkõige ju isikliku kasu saamiseks,
mitte erakonna maailmavaate eest seismiseks.
Ja kui lisanduvad tagasilöögid valimistel, siis
on krahh kerge tulema, kinnitab Laiapea.
Ta soovitab Reformierakonnal loobuda oma
autoritaarsest poliitikast ja läbi viia Eesti poliitilise süsteemi sisuline liberaliseerimine, mis
võimaldaks Eestis tekkida erinevatel, tõepoolest maailmavaatelistel erakondadel, millega liberaalid oma maailmavaatest lähtudes
koostööd saaksid teha, mitte taotleda lihtsalt
võimu koondamist enda erakonna kätte. Kui
jätkatakse viimatinimetatut, siis ei maksa
Laiapea sõnul imestada, kui Reformierakonda
ootab ees sellesarnane saatus, mille osaliseks
on saanud Rahvaliit ja Keskerakond; mis võib
küll erineda detailides, kuid mitte oma lõpptulemuselt erakonna kui terviku jaoks.
Refereerinud Kesknädal
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Ühe KGB agendist meremehe
pihtimus
Eestimaal on kujunenud huvitav fenomen  mitu
nimekat laevakaptenit on osutunud arvestatavaks
kirjanikuks. Kahega neist on ka siinkirjutaja juhtumisi kokku puutunud.
ENDEL RIHVK
kolumnist

Herman Sergot nägin kunagi raamatusõprade klubi kohtumisõhtul ja
Lembit Uustulnd oli koolipoisina
minu õpilane Kuressaare (toona
Kingissepa) 1. keskkoolis. Nüüd on
kaptenist kirjameeste hulka astunud
ka Rein Kasak, kellelt ilmus mahukas
elulooraamat 50 aastat saatana
embuses.

Viletsusest välja

Tegemist on mitmes mõttes erakordse raamatuga. Mitmekihiline
süee on nutika kompositsiooniga  üheaegselt kulgevad ajaliselt
suhteliselt kauged tegevused. Kokku hõlmab see raamat poolsajandit, mil Eesti oli võõrvõimu käpa all.
Küllalt põhjalikult on juttu Võrus elanud Kasakute perekonna
traagilisest saatusest, mis algas küüditamisega 14. juunil 1941
ning sai jätku pereisa hukkamisega vangilaagris ja vanima venna
langemisega sõjas. Uskumatut viletsust pidid ülejäänud pereliikmed taluma Siberis, kus ellujäämine sõltus sageli vaid ühest
külmunud kartulist, näpatud leivapalast või hobuste kõrvalt hangitud kaerapeotäiest. Võrreldes nendega, keda küüditati 1949.
aasta märtsis, oli 1941. aastal Siberisse saadetute olukord veelgi
raskem sellevõrra, et sõjaoludes võeti ka kohalikelt inimestelt ära
kõik, mis võtta andis.
Sellest hädaorust rabeleb raamatu autor välja eeskujuliku
õppimisega üldhariduskoolis
ja Tallinna Merekooli pääsemisega. Siitpeale algas aga
uus katsumuste ahel, kuna
Rein Kasaku ankeet oli
määritud isa tunnistamisega
rahvavaenlaseks ja Reinu
enda asumiselviibimisega.
Tänu osavatele manöövritele
õnnestus merekool lõpetada,
kuid töötada tohtis ta ainult
rannasõidulaevadel.
Siis käivituski raamatu põhiline intriig: KGB pakub
Kasakule agendiks hakkamise eest vastukaubaks isa
rehabiliteerimist ja tööd
kaptenina kaugsõidulaevadel. Selle diiliga nõustunud
Rein Kasaku karjäär kulgeb
kiiresti ülespoole ja tipneb
üleliidulise tähtsusega uurimislaeva Akademik Boriss
Petrov kapteniks olemisega.
Vaheldumisi eespooltoodud
faabulaga keritakse lugeja
ette pilte sündmustest, mis
said alguse Kanada linna
Saint Johnsi sadamas, kus
uurimislaevale ilmub USA
luure agent, kes pakub kapteni kaudu Nõukogude luurele
saladokumente ja edasist
koostööd.
See lugu, nagu ka kogu laevakapteni senine kassi-hiire-mäng KGB-ga, on esitatud ehtsas kriminullistiilis, mis lugejat kindlalt oma lõa otsas hoiab.
Mõnevõrra lahjemad on raamatu kaks viimast peatükki.
Eelviimases kirjeldatakse uurimislaeva ümbermaailmareisi laeva
logiraamatu vormis  selles ei toimu midagi olulist, kui välja
arvata vastasseis kapteni ja ekspeditsiooni naisülemuse vahel.
Viimases peatükis, kus otsad lõplikult kokku sõlmitakse, refereerib autor põhiliselt Kanada ajakirjanduses ilmunud materjale.
See muudab seosed raskesti jälgitavaks, ja põnevus kaob. Neist
peatükkidest saanuks teha ühe ja tunduvalt kompaktsema, kuid
võib-olla ei raatsitud kahandada raamatu mahtu.

Dokumentaalne belletristika

Sedavõrd intrigeeriva sisuga raamatu puhul tekib lugejal paratamatult küsimus: kuivõrd vastab kirjeldatu tegelikkusele? Süee

on kahtlemata dokumentaalne. Seda kinnitavad nii enamiku
raamatutegelaste tõelised nimed kui ka lisatud fotod ja dokumentide koopiad. Samas ei saa mööda vaadata sellest, et paljud
teel Siberisse ja Siberis toimunud sündmused, mis on nähtud
nelja-viieaastase lapse silmade läbi, on kirja pandud sedavõrd
detailselt, mida selleealine pole võimeline mällu salvestama.
Muidugi ei saa välistada, et ekstreemses olukorras toimib
inimaju sootuks erinevalt, kuid tõenäoliselt on autor siiski siia
lisanud hulgaliselt n-ö ilukirjandusloomet. Hilisema aja kohta
seda väita ei saa, sest autor võib kasutanud olla ka oma
päevikuvormis märkmeid (kuigi, arvestades olukorda, on see
küllaltki ebatõenäoline).
Siin hakkab silma hoopis muu. Kõik KGB-ga seotud situatsioonid lahenevad kuidagi hõlpsalt autori kasuks, kes enda
sõnutsi nõustus koostööga ainult selleks, et seda inimvaenulikku organisatsiooni seestpoolt tundma õppida ja hiljem avalikustada. Kas tõesti ei näinud KGB kaadritöötajad oma agenti
läbi, kui see neile vaid teiste agentide varastamise, joomise ja
liiderdamise kohta teavet jagas ning ühtegi talle antud ülesannet
ei täitnud? Seetõttu ei saa välistada, et siingi on autor materjali mingil määral kunstiliselt töödelnud. Mil määral, see
jääb loomulikult iga lugeja enda otsustada.

Mõned tähelepanekud

Kõnealune raamat annab oma iseäraliku sisu tõttu ainest
mitmesuunalisteks arutlusteks.
Kõigepealt võib küsida: miks ilmus see 20 aastat tagasi kirjutatud raamat alles nüüd? Üks võimalikke seletusi on, et nüüd
pole võib-olla enam elavate kirjas kõiki neid KGB ülemusi,
töötajaid ja agente, keda autor iseloomustab äärmiselt negatiivselt. Võib-olla ähvardanuks autorit muidu sama saatus, mis
sai KGB reetnud Aleksandr Litvinenkole osaks Londonis.
Siia juurde võiks lisada veel seda, et kuigi kapten Kasaku
ametivennad, kes võimaluse korral ohjeldamatult alkoholi
pruukisid, olid enamuses
vene rahvusest, poleks vast
siiski korrektne rõhutada, et
venelased ongi maailma
suurimad joodikud.
Raamat on kirjutatud ladusas
ja hästiloetavas keeles. Siiski
leidsin sealt ka mõned
keelelised apsud.
Kirjelduses sellest, kuidas
autor poisikesena Siberis
heinamaal hobusega saade
kokku veab, kasutatakse korduvalt liitsõna saaduvedu,
kuigi ÕS-i järgi on sõnast
saadomastav kääne sao.
Hiljem väidetakse, et KGB
sundis autorit tegutsema ka
sutenöörina. Võõrsõnade leksikon ütleb, et sutenöör on
mees, kes elab prostituudi
kulul. Midagi niisugust raamatus ei sisaldu ja tõenäoliselt on tegemist sõna
väärkasutusega.
Trükise eripäraks on seegi, et
iga peatüki ja sagedasti ka sellest lühema tekstiosa ette on
paigutatud mõne tuntud või
vähemtuntud kirjaniku või
filosoofi sentents, mis peaks
edasi andma tekstis peituvat
sügavamat mõtet. Paraku jäävad need seosed tihtipeale
raskesti hoomatavaks, ja nii
võib niisuguses võttes näha ka autori soovi epateerida oma
lugemuse ja eruditsiooniga.
Lõpetuseks tagasi loo alguse juurde. Ühel 1965. aasta tormisel
sügispäeval sõitsin Kuivastus oma mootorrattaga praamile
(nüüdses kõnepruugis  parvlaevale) Severodvinsk, kus sel
korral polnud juhtumisi ühtki teist sõiduriista. Keset väina
hakkas tühi praam sedavõrd lengerdama, et mu mootorratas
külili kukkus ja metallist laevatekki mööda kolinal edasi-tagasi
libises. Kaptenisillalt tuli mulle appi üks noor meremees, kes
aitas minu perutama hakanud ratsu kinni püüda ja köieotsaga
parda külge siduda. Ei saa välistada, et see oli kõnesoleva
raamatu autor, kes tema enda avaldatud andmetel töötas siis
just sellel laeval kapteni vanemabina. Niisiis  olen minevikus
võib-olla kohanud ka retsenseeritava raamatu autorit?
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Pikk tee
Fennofiil KULLE RAIGI äsja soome keeles ilmunud ja
seda pealkirja kandev, kuid Eestis kirjastatud ja trükitud raamat Eesti ja Soome suhete kujunemisest
alates sõjajärgsest sulaajast kuni Eesti suursaatkonna taastamiseni Helsingis esindab Eestis
üsna tundmatut kirjandusanri. Autor, kes on olnud
ajalooliste sündmuste keskel, ei tegele subjektiivsete memuaaride ega tänapäevast lähtuvate
väärtushinnangute pealesurumisega minevikusündmustele, vaid vahendab üsna erapooletult,
kuid samas sisemise kirglikkuse ja objektiivsustaotlusega seda, kuidas nõukogude süsteemi surutud Eestist kujunes taas võrdväärne naaber Soome
riigile ja sugulasrahvale.
MART UMMELAS

Siinkohal ei tahaks hakata
ümber jutustama kogu enam
kui 300-leheküljelise raamatu
üldist sisu, sest selle on minu
eest väga hästi ära teinud
Reet Kasik 23. veebruari
Sirbis avaldatud arvustuses
Me ehitasime Eestit, mitte
saatkonda või konsulaati.
Seepärast alustaksingi mõne
tsitaadiga sellest kirjutisest,
enne kui minna selle juurde,
mis mind isiklikult tolles
rikkas ajalookirjelduses köitis. Niisiis kirjutab Reet Kasik:
Meil on tänaseks juba tubli
riiulitäis raamatuid selle kohta,
kuidas me uuesti iseseisvaks
saime. Nende hulgas on nii
mälestusi, dokumente kui ka
analüüse, mis erineva detailsusega peegeldavad sündmusi
Eestis või Moskvas ja mille
keskmes on Eesti ja Nõukogude Liidu sidemete läbilõikamine. Hoopis vähem
teame sellest, kuidas me uuesti
maailma riikide hulka astusime, kuidas Eesti riik sai
välispoliitika objektist välispoliitiliseks subjektiks.
Seejärel iseloomustab ta Kulle
Raigi autorina ja autoriteedina
käsitletavas vallas: Raigi
laialdased suhted Soome
ajakirjanike ja kultuuritegelastega pärinevad ajast, mil ta
töötas 19651975 Tallinnas
soomekeelse giidina ja tõlgina,
seejärel aga Eesti Raadio
soomekeelsete saadete toimetajana. Raamatu esimene osa
annabki põhjaliku ülevaate
Soome haritlaste visast ja
otsekohesest suhtlusest Eesti
kultuuriinimestega, et hankida
ja vahendada teavet Eesti tegelikust elust ja inimestest 1960.
ja 1970. aastatel, kui Soome
ametlikus poliitikas käsitleti
Eestit üksnes õitsva ja areneva
Nõukogude Liidu osana.
Reet Kasik annab ka üldiseloomustuse sellele osale, mis
mind eriti huvitas, ehk raamatus kirjeldatud isikuile, paraku
ühtki neist peale Lennart Mere
nimetamata: Tubli pool raamatust jutustab sellest, kuidas
Eesti riik end Soomes 1990.
aastate alguses uuesti kehtestas, kes olid need eestlased ja
soomlased, kes üksteist abistades, töö käigus õppides,
teadmisi kogudes ja jagades
seadsid uuesti sisse ametlikud
riikidevahelised suhted, ehitasid üles saatkonna ja said
lõpuks Eestile tagasi oma
maja  enne sõda ehitatud
saatkonnahoone.

Ja veel, retsensent juhib
tähelepanu neile aspektidele,
mis selle raamatu eriti väärtuslikuks teevad; sellele, et tegu
pole vaid kuiva kroonikaga,
vaid katsega teha üldistusi
Eesti vaba maailmaga taassuhtlemise probleemide kohta
laiemalt: Kuigi tegemist on
eeskätt mälestusteraamatuga,
ei piirdu autor sündmuste ja
suhete kirjeldamisega, vaid
raamat sisaldab huvipakkuvaid analüüse, järeldusi ja
üldistusi selle kohta, kuidas
Eesti avanes maailmale,
kuidas paljude inimeste pikaajalised ja sügavad Soomesuhted aitasid Eestil õppida ja
omandada kogemusi rahvusvaheliseks suhtlemiseks.

Personaalsed reministsentsid

Allakirjutanule kui ühel perioodil nende sündmuste
keskmes olnud inimesele
(minugi nime leiab raamatust
koguni kahelt leheküljelt)
pakkusid aga erilist huvi just
isikud, kelle tegevust selles
kontekstis on Kulle Raig
tähelepanelikumalt jälginud.
Statistilise pildi annab ammendav nimeregister, üha haruldasem Eesti samalaadses kirjanduses, tingituna muidugi
täiesti toimetamata raamatute
üha sagedasemast ilmumisest.
Vaieldamatult kõige enam on
kõnealuse teose loendis esindatud Lennart Meri, aga
samuti Mihhail Gorbatovi ja
Mauno Koivisto nimi, kuid
eestlastest sageduselt teisel
kohal on vaieldamatult Edgar
Savisaar.
Lennart Mere tegevust on
kajastatud laias plaanis ning
ilmse sümpaatiaga isiku suhtes, kellega autoril oli pikaajaline tihe tööalane side.
Sellest hoolimata on Kulle
Raig raamatusse toonud ka
mitu juhtumit, mis osutavad
Lennarti tuntud isepäisusele ja
rahvusvahelise suhtlemise
protokollidest ülevaatamisele.
Kõige ekstreemsemana juhtum aastast 1993, kui ta eraviisiliselt, ehkki presidendi
staatuses, kiirpaadiga ületas
Soome lahe ja seadis Eesti
Helsingi saatkonna ühtäkki
keerulisse olukorda  et
Soome piirivalve ei peaks
lõunanaabrite riigijuhti ebaseaduslikuks piiriületajaks.
Tollal olime ju veel kaugel
Euroopa Liidu liikmelisusest, rääkimata Schengeni lepingust.
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ekond lähedale. Naabriks vaba Eesti
asja Soome
avalikõiguslik
ringhääling
üldse ajab.
See on ehk
värvikaim ja
ka vähimtuntud osa
Savisaare
tegevusest
Eesti avamisel maailmale ning soomlaste silmadele ja meeltele.
Rida
võiks jätkata
1991. aasta
muude kohtumistega,
kuni
ettepanekuni
Soomele 
toetada 1992.
aasta algul
raskel talvel
Eestit kütteõliga. See leidis ka mõistmist ja positiivset
reageerimist,
ehkki võidu
selle
eest
kindlustas
enda arvele
juba järgmine Eesti peaminister.

JAANUAR 1991: Miski ei olnud veel kindel. Savisaar üritas Soome riigijuhtidele
selgitada, mis on Baltimaades ja Eestis toimumas. Nagu Kulle Raig kirjutab, võttis kohtumisel peaminister Harri Holkeriga Savisaar juhtohjad enda kätte, nii et
Holkerist kujunes paraku tagasitõrjuja. Pärast seda kohtumist pressikonverentsil, millel ei osalenud ühtki soomlast, võttis Savisaar Eesti valikuid kaitstes
maksimumi, mis võtta oli, ja see kajastus ka sama päeva õhtustes teleuudistesaadetes (pildil saatekülalised: Eesti esindaja Soomes Johannes Johanson, Edgar
Savisaar, Kulle Raig). Asi lõppes sellega, et president Koivisto esitas Yleisradiole
etteheite: kelle asja Soome avalik-õiguslik ringhääling üldse ajab?
Ent enne Savisaare fenomeni
juurde asumist märgiksin ära
veel mõned isikud, kelle tegevus eriti 1970.1980. aastate
algul mõjutas kahe naaberrahva kiiret lähenemist, aga ka
eestlaste vabaduspüüdluste
jõudmist laiemalt maailma.
Siin tõusevad esile Rein
Ruutsoo ja Sirje Kiin (toonane
Sirje Ruutsoo) koos Juhan
Kristjan Talvega, kes toimetasid Eestist just Soome kaudu
välja nii 40 kirja kui ka muid
nõukogude süsteemi Eestit
ahistavat olemust paljastavaid
dokumente. Soome poolelt
kerkib aga esile endise Soome
Panga direktori Esko Ollila
roll, kelle varasest noorusest
alanud sidemed Eestiga kujundasid temast ühe nii mentaalse
kui ka materiaalse võtmeisiku
taasärganud Eesti toetamisel
ja soomlaste argiteadvusse
tagasi toomisel.

Edgar Savisaar riiklike
suhete avajana

Kesknädala lugejaid huvitab
aga kindlasti eelkõige see,
kuidas ja missuguse nurga alt
on esitatud Edgar Savisaare
tegevust ja rolli Eesti ja Soome
suhete arendajana, millest
Eesti lähiajaloo-kirjanduses on
reeglina mööda mindud.
Teadagi, mis põhjustel. Enamik neist olulistest tähelepanekutest sisaldub tegelikult
ka soomekeelses raamatus
Edgar Savisaar. Viron vaaran
vuodet, mis ilmus Soome kirjastuse Tammi väljaandel
2005. aastal Edgar Savisaare
raamatu Peaminister lühendatud versioonina.
Ei tahaks hakata siinkohal
tegema tekstikriitilist analüüsi
samu sündmusi kajastavate kirjelduste võrdlusena, kuid võin
kahtlemata soovitada umbusklikele, et Kulle Raigi uues raa-

matus on need esitatud maksimaalse erapooletuse ja objektiivsusega, nii et tasuks uskuda. Võrrelgu siis eelkõige
need, kes tahavad otsida subjektiivseid värvinguerisusi.
Minu jaoks kõige huvitavam
oli sel taustal mitte 1991. aasta
augustikuus toimunud paadiretk Helsingist Tallinna, mida
on ka selles raamatus värvikalt
kirjeldanud retke korraldanud Kalle Klandorf, vaid
siiski 1991. aasta jaanuari
algul toimunud kohtumised
Helsingis, millest aimub selgelt see läänemaise demokraatia hirm kuidagimoodi
tunnustada iseseisvuvat Eestit,
aga samas veelgi suurem hirm
seda tõrjuda, puhuks, kui
peaks suveräänse riigiga
hakkama jälle kõrvuti elama.
Kulle Raig pühendab Edgar
Savisaare 1. jaanuari 1991
Soome-reisile terve peatüki.
Kutsujaks oli maksimaalselt
ebapoliitiline konsultatsioonifirma Nestor Partners.
Mitteformaalse külaskäigu
ajal õnnestus tollasel peaministril Edgar Savisaarel
kohtuda mitte üksnes Soome
peaministri, ilmselgelt parempoolse maailmavaatega Harri
Holkeriga, aga samuti kolme
ministriga, ikka vaid kodanlaste leerist. Nestorid kutsusid
Savisaare esinema tavapärasele Marski hotelli aruteluüritusele, mida kutsuti pudruhommikuks, kusjuures või
pandi pudrule silma. Savisaar
oli siis too võisilm.
Tema kõrval oli arutlejana
Soome majanduselu sõjajärgse aja üks tähttegelasi
Jaakko Iloniemi. Lisaks oli
meelelahutuseks kutsutud ka
orkester, mille juhiks naine,
nagu kutsekaardil eraldi
rõhutati.

Eesti peaminister üritas igati
selgitada Soome juhtidele, mis
on Baltimaades ja eriti Eestis
toimumas, et küsimus on
rahva vabast tahtest ning et
seda tuleks ka Soomel austada.
Nagu Kulle Raig kirjutab, võttis kohtumisel Holkeriga
Savisaar kohe juhtohjad enda
kätte, nii et Holkerist kujunes
teatavas mõttes tagasitõrjuja.
Holkeri kõneles kõmisevalt
sellest, et Baltimaades peaks
vältima igasugust vägivalda.
Autor kirjutab, et märkas,
kuidas Holkeri ebamäärast
juttu kuulanud ja vaikinud
Savisaar ühtäkki elavnes ja
küsis: Kas austatud peaminister võiks täpsustada, missu-

gune võiks olla see vägivald,
mida Eesti võiks kasutada
Nõukogude Liidu suhtes?
Holkeri ehmus, ning Eesti oli
sellega ehk hetkeks diplomaatiliselt nurka surutud, kuid
see oli selles olukorras vältimatu käik. Mentaalsest isolatsioonist tuli välja murda.
Seevastu pärast seda kohtu-

mist korraldatud pressikonverentsil, millel ei osalenud
paraku ühtki soomlast, võttis
Savisaar maksimumi, mis
võtta oli, ja see kajastus ka
sama päeva õhtustes teleuudistesaadetes. Asi lõppes
isegi sellega, et president
Koivisto esitas Yleisradiole
etteheite küsimusega, kelle

Ei tahaks raamatut siinkohal rohkem
ümber jutustada, sest Kulle Raig on
lubanud, et veel sügisel ilmub
ka eestikeelne väljaanne.
Soomes on raamat igal juhul
juba ammu läbi müüdud ning
minugi tutvumine sellega sai
võimalikuks vaid autori enda
ainsa eksemplari abil. Tänan
selle eest, Kulle!

Lõpetuseks ka mõni subjektiivne tähelepanek
Minu enda suhted soomlastega sugenemuslik tegevus Eesti ja Soome suhete
sid 1974. aastal, kui esimest korda lasti
hoidja ja arendajana ning Eesti sündmind giidina suhtlema Eesti Inturistis
muste objektiivse vahendajana Soome
kapitalistlike turistidega. Esimeseks
ajakirjanduses leiab tähelepanu ja tunjuhendajaks oli muide Kulle Raig.
nustust ka Eestis.
Töötasin kõigil nädalavahetustel mitme
Paraku Mart Laari padurahvusliku vaaasta jooksul soomlaste giidina ning
litsuse lämmatavas õhkkonnas ei jäänud
õppisin tundma nii nende keelt kui ka
mul üle muud, kui lasta ennast palgata
mõttemaailma.
Langi ja Luige eraraadiosse Kuku
Sellest sai alguse minu Soome-huvi, mille
uudistelugejaks. Teatavasti kujunes selräigelt katkestasid 1980. aasta sündlest iseenesest toimivast eraraadiost
mused Kadrioru staadionil (ajalooline
Reformierakonna esimene hääletoru.
jalgpallimat ja ansambli Propeller
Olen tagantjärele kahetsusega mõelnud
nõukogulikest raamidest väljunud
sellele, kuivõrd kaalukama panuse
kontsert, millele järgnesid repressioonid
oleksin saanud Kulle Raigi kombel anda
 ka Mart Ummelasele, kes töötas sel ajal
Eesti ja Soome suhete arendamisse nii
Eesti Raadios  Toim.). Seejärel olin sunoma kontaktidele kui ka teadmistele tunitud loobuma nii raadio- kui ka giidiginedes, ent paraku vastu tuli poliitiline
tööst ning peituma akadeemik Gustav
obstruktsioon ja inimeste jagamine korNaani selja taha entsüklopeediakirjasporatiivsete (EÜS-i) filtrite kaudu, mis
tusse.
välistas minusuguste kaasamise.
Kui Eestis hakkasid puhuma uued tuuled,
Sellest pettumusest saigi alguse minu
valiti mind töökollektiivi nõukogu juhiks
teadlik võitlus Eestit ahistava poliitilise
ning mind lähetati tollasesse Kirjastusdemagoogia ja moraalse stagnatsiooni
komiteesse nõudega Gustav Naan maha võtta. Siis tuli töö vastu, mis kestab tänaseni. Viimase sisuliselt sõltumatu ja
uuenevas Eesti kultuuriministeeriumis ning sellele puti ajakirjanduslikku professionalismi esindava telejaama pealõpupäeval Helsingis järgnenud Soome Instituudi tegevjuhiks toimetajana Eestis.
nimetamine.
Lootsin seejärel 1993, et minu mitu aastat kestnud üsna tuleMart Ummelas
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Mõõdupidamine ausse!
Pereheitmist on olnud ja tuleb tulevikuski ette kõikides ühendustes, samuti on nii ka Keskerakonnas. Kunagi ammu loodi
siinkandis suure bravuuriga Arengupartei. Kuhu see on arenenud? Mis on saanud noist Keskerakonnast lahkunutest? Need
nn säravad tähed läksid Keskerakonnast sajatuste saatel, aga
kuhu nad on jõudnud? Mõnedel on juba läbi käidud mitu
erakonda, kuid igatsetud võimutüüri juurde jõutud ei ole.
Ainsana on Sven Mikser kerkinud erakonna esimeheks; annaks
Jumal, et ta seal vastu peaks. Praegu küll tundub, et edu on tekitanud liigset enesekindlust, mis võib saatuslikuks saada.
Tegelikult on Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna programmid nii sarnased, et kui poleks nn personaalset
üksteisevihkamist, võikski Eestis olla üks niisugune erakond,
kellele lähevad korda ka vaesed Eesti Vabariigi kodanikud.
Viimasel ajal jäävad täiesti arusaamatuks mõnede Keskerakonna juhatusse kuulunute sõnavõtud. Olid ju juhatuse liikmeteks nii Kalle Laanet kui ka Ain Seppik ning, hiljutise intervjuu põhjal sain teada, ka Siiri Oviir; viimane koguni erakonna
asutajaliige ja üks programmikoostajatest.
Sellest mul ka küsimus: mida need juhatuse liikmed siis juhatuses tegid, kui nüüd ütlevad erakonnas kõik viltu olevat? Tuleks
ikka analüüsida ka enda tegematajätmisi, mitte aga tulistada
esimehe pihta. Ühtlasi pean täie tõsidusega ütlema, et Edgar
Savisaar on üks vähestest Eesti poliitikutest, kes ei kasuta oma
sõnavõttudes isikute, ka vastaspoolel olijate, otsest solvamist ja
halvustamist, ei ilmesta oma kõnet ropendamise ja ebatsensuursustega jne. Õnneks on tema eeskuju järginud noored
kolleegid Jüri Ratas, Kadri Simson ja veel mõned üksikud.
Lõpetuseks minu sügav arusaam  peretülid ja erakonnaprobleemid peaks ikka lahendatama isekeskis, mitte aga ennast meedias eksponeerides ja seejuures veel tõrva loopides. Nii oleks
ikka normaalne, sest probleeme tuleb ette igas eluvaldkonnas,
aga need peab lahendama silm-silma vastu.
Vana pensionär, Kesknädala tellija Lääne-Virumaalt

(Toimetusel tema nimi teada.)

Põhiseadus ei klapi eluga
Kui Keskerakond heitis oma ridadest välja Kalle Laaneti, kes
oli Riigikokku valitud Keskerakonna valimisnimekirjast, siis
jäi see härra ometi parlamenti Toompeal edasi istuma parteituna.
Kuigi loogiliselt peaks tema asemel Riigikogus koha sisse võtma
asendusliige. Nüüd on mitmed, kes Keskerakonna loosungite
all rahvast keelitades-meelitades Riigikokku said, kunagi nii
kallile parteile rusikat näidanud ja sealt vehkat teinud, aga
riigikoguliikme palgast ja teenistusest loobuda ei suuda kohe
mitte kuidagi.
Põhiseaduse 64. paragrahvi, mis käsitleb Riigikogu liikmete
volituste ennetähtaegset lõpetamist, on vaja lisada klausel selle
kohta, et Riigikogu liikme volitused lõpevad juhul, kui ta lahkub
erakonnast, mille nimekirjas ta Riigikokku valiti. Samuti on
vaja välistada ühest fraktsioonist teise üleminek.
Kauba- ja teenusetarbijat kaitseb pettasaamise eest tarbijakaitseamet, aga kes kaitseb pettasaanud valijat?
Elmar Hollmann, Kärdla, Hiiu maakond

Vaata peeglisse, Pakosta!
28. märtsil ründas isamaaliitlane Liisa Pakosta ETV saates
Foorum väga räigelt Tallinna linnavalitsust teede seisundi ja
lasteaiakohtade pärast. Võrumaalasena soovitan proual suu
kinni pidada ja võtta teadmiseks, et näiteks Võrus sõitmiseks
ei piisa linnamaasturitest, vaid on tarvis raske maasturi amfiibvarianti.
Kas Pakosta teab, et Võru linna juhtivad valitsuskoalisatsiooni
parteide tegelinskid vaid tõstavad oma palka ja tööd ei tee?
Pakostal on tõesti suur arenguruum Isamaaliidu maine tõstmisel. Kõigepealt vaadaku ta peeglisse ja tõstku enda poliitilist
kultuuri majandusseadusi õppides.
Kivinenud mõttemalliga Isamaaliitu on hädasti tarvis Keskerakonnast vabanenud Kalle Laanetit. Miks küll meedia ei tule
Isamaaliidule appi Laaneti juhikohale munsterdamisel?
Saaksid tugeva, meedias ülipopulaarse, järeleproovitud noore
juhi, ja erakonna reiting tõuseks mühinal.
Ülo Palover
Võrumaalt Lasva vallast
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Sotside sättumusi silmates
Kui lugesin 29. märtsi
Postimehest Sven Mikseri
intervjuud Mikser valiks
Skandinaavia tee, panin lehe
mõneks ajaks kõrvale, aga lugu
ei andnud rahu.
Hämmastab populaarseima
erakonna juhi väga ettevaatlik
toon: võiks, valiks, praegu
välistaks, pigem, elamenäeme, teatud maksumuudatused jne. Intervjueerija Mikk
Salu juba peaaegu käratab:
Ma tahan lihtsalt olla sõnades
täpne: et kui on maksutõus,
ütleme maksutõus, mitte
maksumuudatus. Vastuseks
on: Ei, selles mõttes jah... (!)
Hästi aga ütles Mikser: Millegipärast omistatakse sotsidele soovi makse tõsta, vaadatakse aga läbi sõrmede sellele, et tegelikult on Reformierakonna ja IRLi valitsus
makse tõstnud. /.../ Vaatame,
kus on kõige suurem meid
ähvardav oht. Näiteks regionaalne ebavõrdsus on meil
väga suur, selles osas oleme
Euroopas väga halvas seltskonnas. Oma väikeses riigis ei
tee see meile kindlasti au.
Tõesti, miks omistatakse sotsi-

Knaps
dele ja keskidele soovi maksupoliitikat muuta vaid selles
valguses, et soovitakse makse
tõsta? Jah, kahtlemata on
üksikisiku tulumaksu protsendi tõstmine näiteks endise
26%-ni ja astmeline tulumaks
ning ettevõtete tulumaksu taastamine maksude tõstmine,
samas aga siiski selle vahega,
et riigikassa hakkab nüüd
paremini täituma tänu suurema
koormusega suurepalgalistele

Ideaalid ja iidolid
Siinkirjutatu sihitud eeskõige Riigikogu liikme Aivar
Riisalu suunas.
Teie peaksite ometi nägema ja mõistma, et Eestis
käib koordineeritud vaimunüristav poliitiline spektaakel  ei saa ju ühel persoonil, Edgar Savisaarel
olla hingel nõnda palju patte-patukesi. Sellise turmtule all mõraneksid igasugused müürid. Ja see tuli
jätkub mis tahes meediakanalis ja keskpressis  inimkeel olla ju vahedaim relv kaasinimese hävitamiseks.
Mingitki positiivset sõnumit linnapea tegevuse kohta
pole täheldanud, kuigi linn toimib ju üsna kenasti.
Usutavasti on Teiegi meelest positiivne see, et suhteis
idanaabriga on paranemistendentsi ning selleski on
oluline roll Tallinnal ja selle linnapeal. Seda mitte
tunnistada oleks nihilism.
Aga olgu, kui Teil on (peaks vast olema!) olulised
Keskerakonna ideaalid ja taotlused, siis ohvitserina
ei tohiks Teile võõras olla selline nähtus  Tõmban
tule enda peale!. Teie oskuste ja võimete toel võiks
õiglus kui selline mingilgi määral saada ühiskonnas
prevaleerivaks prioriteediks. Samas mõistame, et
peavoolumeediale vastuvoolu ujumine on riskantne;
ometi tugevad suudavad seda.
Ülimalt tõenäoline on, et Teile avaldatakse survet
kas vargsi või varjamatult, sest teietaoline koloriitne, julge ja säravavaimuline persoon ei saa jääda
tähelepanuta. Teadke, et Keskis Te särate rahva silmis,
mujal võib see sära tuhmuda. Teie kui võitlev natuur
saate, vähemalt võiksite, otsustavamalt realiseerida
Keskerakonna ideaale. Kõhklejad ja parastajad võivad algul küll pälvida meediakangelase oreooli või
märtri maine, aga see ei garanteeri veel poliitkarjääri.
Usume Teie mõtteerksusse! Teie peale loodab üsna
suur rea-keskerakondlaste pere!
Leo Mürkhein, Tallinn

Avaldame sügavat kaastunnet
Raivo Tammusele vanaema

LOORE TAMMUSE
19232012

surma puhul.
Keskerakonna Lääne-Virumaa piirkonna juhatus
Keskerakonna Väike-Maarja osakonna liikmed
Keskerakonna Noortekogu juhatus

ja väiksema koormusega väikesepalgalistele. See on maksutõusu üks pool, aga
samas teine pool, läbi
aktsiiside ja käibemaksude langetamise kompenseerib selle ja mõjub
soodsamalt just vaesema, alla toimetulekupiiri toime tulema pidavate elanike suhtes 
läbi kodukulude langetamise, läbi selle, et
neile jääks peale toidu
ostmise nüüd ka pisku
üle. Nii on maksutõus
tervikuna siiski pigem
maksukoormuse langetamine elanikkonnale ja
samm stabiilsema ühiskonna
suunas.
Kui Mikser vastas ajakirjaniku
küsimusele Savisaarega koostöö suhtes, et elame-näeme,
siis arvasin, et Mikser hakkab
juba Savisaarega leppima, kuid
kus sa sellega... Tahtmatult
tekib arusaam, et Mikser on
nagu meie sotsiaaldemokraatliku taustaga presidendi pantvang, sest korrutab sama
retoorikat, mida presidentki,

kes omakorda selle vaid
võimudele kasuliku retoorilise loosungi omandas just
selleks, et pealinna linnapeast
vabaneda.
Ebaõiglane on Mikseri väide,
et üheks SDEKeski koostöö
puudumise põhjuseks olevat
olnud väga negatiivne kogemus Tallinna koalitsioonist,
kus sotse tegelikult polevat
olnud vaja ja kus neile istuti
näotul viisil pähe (?!?).
Korduvalt nägime tollal meediast karismaatilist volikogu
aseesimeest Katrin Saksa,
samuti olid sotsidel vist ka
aselinnapea ja linnaosavanema
kohad. Tundub, et seda oli sotside vähest volikoguliikmete
arvu arvestades isegi üle
normi. Mitte kusagilt ei paistnud välja koostöö puudumine
enne, kui üleöö tuli mäe
pealt korraldus lavastada
koostöö puudumine.
Kurb, kui opositsioon omavahel ei suuda koostööd teha 
see on vaid vesi Stenbocki
maja veskile.
Udo Knaps, Märjamaa,
Rapla maakond

Rahva süda valutab meedia
pärast
Puutudes oma töös päevast päeva kokku rahvaga, kuulen, et inimeste
üks muresid tuleneb eelkõige meie meedia kallutatusest. Leitakse, et
väga paljud ajakirjanikud
pole erapooletud, vaid
laulavad oode valitsusele
panemaks rahvast uskuma:
valitsus teeb kõike ainult
hästi või väga hästi.
Ajakirjanikud-kiidulauljad, rahvas ei ole rumal,
inimestel on silmad ja kõrvad! Nad leiavad, et valitsuse ees kummardamisega
teenivad need ajakirjanikud kas lisatasusid või
saavad kõrgemaid ametikohti, nagu näiteks Anvar
Samost.
Rahvale on vastumeelt
mõnede saatejuhtide labane käitumine. Näiteks TV3
Kompus
saates
Kolmeraudne
Mihkel Raud nimetas
Edgar Savisaart stalinistiks, ogaraks, debiilseks. ETV saates
Kahekõne esitas saatejuht Priit Kuusk külalisele Ain Seppikule
küsimuse, kas Edgar Savisaar kui hullunu on üldse adekvaatne Tallinna
linna juhtima. Tule taevas appi, kas sellised ongi meedia kaudu Eesti
elu edasiviijad!? Kus on nende eetilisus? Kas selline ongi nende
arusaamine ajakirjanduse olemusest?
On saatejuhte, kes ei meeldi rahvale seetõttu, et lasevad saate juhtimise
käest, ei suuda jääda väljakuulutatud teema juurde. Nii juhtub tihti Andres
Kuusega saates Foorum, kus viimati häiris väga Liisa Pakosta ebaeetiline käitumine  vahelerääkimine, ent saatejuht teda korrale ei kutsunud.
Näiteks ühes ETV saates Vabariigi kodanikud pidi saatekülaline Margit
Sutrop aga koguni saatejuht Aarne Rannamäed korrale kutsuma.
Rahva arvates on veelgi hullem see, kui valitsus põllumajandusministri
isikus mõistis hukka Mihkel Kärmase, kes Pealtnägijas tõi lagedale
tõepildi Tartumaal Emajõe poldril toimunust. Inimestel tekkis siinkohal
küsimus: kas Eestis ikkagi on veel sõnavabadust?
Inimesed leiavad, et Kanal2 saadetest ei maksa rääkidagi  nood on nii
valitsuskesksed, et häbi vaadata-kuulata.
Ometi on rahva arvates ka väga palju häid ja erapooletuid saatejuhte,
kellest teistel tuleks eeskuju võtta. Nimetatakse Indrek Treufeldti, Meelis
Kompust, Margit Kilumetsa jpt.
Mõningad tihtipeale heidavad ette Tallinna Televisiooni ning ajalehtede
Kesknädal ja Pealinn olemasolugi. Võib-olla tõesti polekski neid
vaja, kui muu meedia oleks aus ja õiglane ega teeniks ainult parempoolsete huve, kajastaks ausalt ja õiglaselt ka vasakpoolsete tegevust?
Millal Eesti riik saab ausa meedia? Rahvas siiski usub ja loodab. Hoiame
selle nimel pöialt!
Kaie Tähe, Tõrva, Valgamaa
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IME-st DISSIDENDINI
Miks räägitakse praegu õhinal ainult surnud vastupanuvõitlejatest, aga ei sõnagi elavatest, kes on avalikust elust
mõõtmatutesse kaugustesse pagendatud? Riik ju
teatavasti Hispaanias virelevale Tiit Madissonile pakke ei
saada. Lagle Pareku juurde Pirita kloostrisse ei tehta
hardaid matku, et tema kunagist julget vastupanu meenutada. Ometi oleks see märksa odavam, kui ehitada
hirmkallile ausambale lisaks veel kallim rahvamuuseum,
kuhu on asja vaid võimumeestel riiklikel pühadel, aga eesti
rahval küll mitte, sest on vaja mitut ametit pidada ja mitme
riigi vahel oma elunatukest hinges hoida.

üksnes Kuressaare lossi vangitornis saarlaste lemmiku
parteist väljaheitmise pärast,
vaid oleks ka Haagi kohtus
süüdi mõistetud.

Miks on Eesti Vabariigi

REET KUDU
kirjanik

Rahvamuuseum praegusel
näljaajal on sama kaunis mõte
nagu Egiptuse püramiidid või
Lenini mausoleum, aga ma kardan, et külastajaid saab meie
muuseumis olema märksa
vähem. Ometi ehitatakse aina
juurde inimtühje luksushooneid, mida pärast ei jõuta
isegi sooja ja avatuna hoida.

Nõukogudeaegsed
dissidendid,

kelle üle ka prokurör Ain
Seppik omal ajal kohut pidas,
on niisiis nüüdseks vastupanuliikumisest edukalt kõrvaldatud. Tiit Madisson kutsub kõiki
eestlasi hoopis Hispaaniasse
uut Eestit looma. Nojah, miks
ka mitte? Ameerikas pidi olema oma Pariis ja London,
Hispaaniasse võiks ehitada
hüttidest Tartu ja Tallinna.
Lagle Pareki eeskuju järgides
sulguksid aga kõik eesti naised
kloostritesse. Või läheksid
eestlased eksponaatideks tulevasse rahvamuuseumisse, kus
neile lahkelt kord päevas
orjapõlve-körti antakse. Jah,
tõesti, milleks kutsuda tagasi
lahkunud eestlasi, kui ei osata
midagi peale hakata isegi nendega, kes on veel kohale
jäänud?
1987. aastal avaldasid neli julget eestlast IME projekti, et
saada Eestit majanduslikult
Moskva keskvõimust veidigi
vabamaks. Tänaseks on kaks
tollast IME-tegijat vastandlikes parteides (Kallas ja
Savisaar) ja ühisest imest pole
enam juttugi. Majanduslik
IME on ometi praegu sama
aktuaalne nagu aastal 1987,
kuigi ühest IME algatajast
endast on saanud Eesti
Vabariigi nüüdisaja IME, sest
temast vormitakse suurt
Dissidenti, kes on pinnuks silmas mitte ainult kõigile ülejäänud parteidele, vaid isegi
oma parteikaaslastele. Juristina peaks Ain Seppik küll teadma, et kui keegi oleks tõesti
süüdi milleski muus peale selle,
et ta on reformistide jaoks
suurim Dissident, siis ei
mädaneks see poliitik mitte

kõige parempoolsemad ja
kõige vasakpoolsemad poliitikud nii üksmeelselt vennastunud, rünnates suurt Dissidenti? Miks usuvad nende
parteide pooldajad rohkem
juhte, keda ohtlikel aegadel
polnud kusagil näha Eesti iseseisvuse eest võitlemas, sest
1980-ndatel panustasid reformistidest aparatikud veel
kommunistlikku karjääri, mitte
aga Liidu lagunemisse.
Ja miks IME üks väljanuputaja
ja kõigile tuntud iseseisvuse
eest võitleja on tänaseks meedia jaoks kohalik kuulsaim
Dissident, kes justkui hooliks
Eesti sõltumatusest vähem kui
need rahvuslikud juhid, keda
isegi NSV Liidu lõpuaastatel
iseseisvus üldse ei huvitanud?
Suurim põhjus on ilmselt selles,
et põikpäine Dissident üritab
eestlasi ja venelasi Eestis võrdselt kohelda, ning see on
loomulikult dissidentlus meie
rahvuslikus riigis, kus vaene
eestlane olla on uhke ja hää,
sest ainult Kaitseliit kaitseb.
Mille eest? Oma majandusliku
ja rahvusliku rumaluse eest ei
suuda meid ju kaitsta isegi mitte
NATO ega aatomipomm.
Muide, nii Napoleon ja Hitler
kui ka Stalin olid rahvuslased
võõra rahva seas. Euroopa sõja

Põikpäine
Dissident
üritab eestlasi
ja venelasi
Eestis võrdselt
kohelda ning
see on loomulikult dissidentlus meie
rahvuslikus
riigis, kus
vaene eestlane
olla on uhke ja
hää.
võib vallandada just nimelt
idabloki rahvuslaste ässitatud tuumasõda, kusjuures
pomm ei vali, kas kukub
rahvuslikult meelestatud
kaitseliitlase või täiesti ideoloogiavaba kodaniku pähe.
Seni kuni ebamäärane rahvus-

lus näljast rahvast hullutab,
on
loomulikult
suurim
Dissident rahvusriigis see
poliitik, kes mõtleb kogu rahva
majanduslikust olukorrast,
mitte ainult ebamäärasest
rahvuslusest, millel rahvaga
ammu midagi ühist pole.
Igatahes oleks minu jaoks meie
uue elu parim võllanali, kui me
lõpuks ka viimasest Dissidendist ilma jääme, sest siis ei
koliks Eesti riik minema mitte
üksnes maalt, vaid ilmselt ka
Tallinnast. Rootsi ajal saime
küll esimese ülikooli ja taanlased olid juba ennemuiste
tublid meie pealinna ehitama,
aga miks peaksid siis eestlased
üldse koju tulema? Kodu on
kogu Euroopa Liit ja parem
tutvume uute peremeestega
nende jõukates salongides
Rootsis, Norras, Soomes,
mitte kohalikus vaeses sahvris.

IME-aegadel lootis
rahvas,

et poes saab olema paar vorstijuppi rohkem. Nüüdseks on
vorsti poes nii palju, et silme
ees võtab kirjuks. Ja silme ees

Kui kiuslikult kinnitatakse,

et eestlasi olevat väga vähe, ja
seepärast olevat meie unikaalse keele säilitamiseks iga
julmus õigustatud, siis miks
ollakse julmad eestlaste endiga,
kes ometi on selle unikaalse
keele sünnipärased edasikandjad. Ja miks antakse kibekähku
soodustusi käputäiele venelastele, kes oma päritolu reetnud ja kelle ainus teene Eesti
Vabariigi ees on see, et nad on
ära õppinud eesti keele ja kiruvad venelasi veel märksa
meeleheitlikumalt  on niisiis
märksa rahvuslikumad, ideoloogiliselt õigemad eestlased
kui eestlased ise.
Rahvale pole isegi raamatukogudes edaspidi kättesaadavad nende endi lemmikautorite eestikeelsed uudisteosed, vaid hoopis ideoloogide lemmikud. Ja see on
juba täiesti nõukogulik lähenemine, sest Nobeli said nii
Pasternak kui ka olohhov, ainult kodumaa suhtus neisse kirjanikesse täiesti erinevalt.
Rikkurid eelistavad niikuinii

Rahvale pole isegi raamatukogudes
edaspidi kättesaadavad nende endi
lemmikautorite eestikeelsed uudisteosed, vaid hoopis ideoloogide
lemmikud. Ja see on juba täiesti
nõukogulik lähenemine.
võtab kirjuks ka ajakirjanike
pidev rahvuslik puhang. Kui
Andrei Hvostov saab kirjanduspreemia, siis rõhutatakse
kindlasti, et ta peab end
rahvuslikuks kirjanikuks.
Mul ei ole midagi Hvostovi
loomingu vastu (minu soovitusel sai ta Viini kirjandusstipendiumi), aga ma olen selle
vastu, et meil aretatakse niisuguste hinnangutega uut pavlikmorozovlust. Mujal Euroopas
ei nõua keegi kirjanikult, et ta
peaks kuulutama end ilmtingimata rahvuslikuks.
Eestis on üha võimatum olla
ühtaegu rahvuslane ja jääda
samas inimeseks, kes oma juuri
ei reeda. Diktatuuririikides on
teatavasti alati olnud hea
piinamisnipp: palutakse ülekuulataval otsustada, kas lastakse maha ta ema või isa.
Sisuliselt samalaadse valiku
ette on seatud eestivenelased,
kes on pärit kakskeelsetest
peredest. Mulle meeldis väga
ühe vene noormehe esinemine
riigitelevisioonis (ETV saates
Vabariigi kodanikud 
Toim.), kui ta palus halastada
oma vanematele ja anda neile
kodakondsus, sest nende
lojaalsust Eestile näitavat
ometi see, kui hästi on nad
õpetanud oma lastele selgeks
eesti keele. Headust kuulutavaid poliitikatädisid ja -onusid see palve härdaks ei
teinud, sest nemad olid riigikeele hällis kaasa saanud.
Nagu ka julmuse?

lugeda pigem ostetud teoseid,
mitte selliseid, mida käperdanud alamrahva pisikurohked
sõrmed. Ometi söödetakse iga
uut ahistamist rahvale sisse
rahvuslikult kasuliku tegevusena nagu ka kõike muud,
sest kohaliku rahvusluse
üheks põhitingimuseks on
saanud reetmine. Reeta tuleb ju
rahvuslaseks hakates igal
juhul: vaestel oma vaesust, sest
rikkurite valitsus olevat kõige
rahvuslikum; intelligentsil
oma intelligentsi, sest emakeele alusel inimeste lahterdamine on iseenesest ebaintelligentne tegevus; ärimeestel
oma majandushuve, sest võimsaima naabermaaga rahvuslikus konfliktis olemine on
väikesele Eestile majanduslikult kindlasti kahjulik.

Kuni mõni eestlane

veel Eestisse jäänud on, soovitaksin haridustöötajate ja
riigikogulaste palgad ära vahetada. Ehk taipaksid siis ka
riigiametnikud, kui keeruline
on peret toita õpetajapalgaga.
Pealegi pole koolis võimalik
tundi mitte ilmuda ja vabandada seda muude tähtsate asjatoimetustega, mille tõendamist
keegi ei nõua. Kus nad on, kui
pool Riigikogu saali on tühi?
Kui õpilaste puhul kannab
kohaloleku puhul vastutust
lapsevanem, siis riigis võiks
seda teha president. Et kas
ikka ajavad eranditult kõik
riigikogulased poppi tehes
eesti asja või hoopis järjekordset kahtlast äri?
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Nädala juubilar PJOTR STOLÕPIN 150
Venemaa peaminister Stolõpin
maksis oma eluga selle eest, et
surus maha revolutsiooni, aga
põhiliselt selle eest, et näitas
teed tulevikku, leidis väljapääsu, selgitas, mida vaja
teha.... Nii on tõdenud
monarhistlikult meelestatud
Riigiduuma saadik Vassili
ulgin, üks nendest rahvaesindajaist, kes veensid keiser
Nikolai II riigi päästmise
nimel 1917. aasta veebruaris
troonist loobuma.
Kes oli Pjotr Stolõpin, keda
venelased ise on asetanud Vene
teenekaimate ajalooliste isikute loetelus Peeter I ja
Potjomkini järel kolmandale
kohale? Veelgi enam, 2008.
aastal sai Stolõpin telekanali
Rossija korraldatud rahvahääletuses kõigi aegade tähtsaima venelase leidmiseks teise
koha pärast Aleksander
Nevskit. Ja ometi lõppes tema
elutee 18. septembril 1911 kurvalt  14. septembril oli vasakäärmuslane Kiievi ooperiteatris valitsusjuhti tulistanud.
Vene aadlik Pjotr Arkadjevit
Stolõpin sündis 14. aprillil
1862 välismaal  tollase
Saksimaa kuningriigi pealinnas Dresdenis. Ta tegi gümnaasiumi läbi Vilnos (nüüd
Vilnius) ja lõpetas 1884. aastal
Peterburi ülikooli füüsikamatemaatikateaduskonna
loodusteaduste harus. Järgnes
riigiteenistus: mõned tööaastad põllumajandusministeeriu-

mis, seejärel tegutses Grodno,
Kaunase ja Saraatovi kubernerina. 7. mail 1906 määrati
Venemaa siseministriks ja
sama aasta juulis tõusis ka
Venemaa Ministrite Nõukogu
esimeheks.

tööstusharudele nagu auto- ja
lennukitööstus.

Stolõpini paraadportree
(I. Glazunovi maal)

Stolõpin polnud mitte üksnes
1905.1907. a. revolutsiooni
järelmite mahasuruja, vaid
tema teeneks oli ka tõrjuda mitmeid muid Vene keisririigile
ohtlikke tegelasi. Nõnda pidas
ta halastamatut võitlust harimatu tolguse, joodiku ja liiderdaja Rasputiniga, kes tegutses
tsaariperekonna ümbritsuses.
Valitsusjuht saatis teda korduvalt tagasi Tjumeni. Niikaua
kui Stolõpin oli pea- ja siseminister, ei julgenud Rasputin
mitte kedagi mitte kuidagi
kahjustada.

Stolõpinile kuulub ütlus:
Andke riigile 20 aastat rahu,
siseriiklikku ja välist,  ja te ei
tunne praegust Venemaad ära.
Tema kavandatud siseriikliku
arengu kahjuks katkestas
revolutsiooniaasta 1917.
Milliseid riiklikke ümberkorraldusi oli Stolõpin soovinud
läbi viia? Näiteks omavalitsustasandil oleks tulnud rakendada tööõnnetuskindlustus,
haigushüvitised, vanaduspension. Kõige olulisemaks pidi
saama aga valitsuse agraarpoliitilise kursi muutmine 
Stolõpin nägi ette, et põllumajandussektoris tõuseb esiplaanile tugev ja jõukas
talupoeg (kulak), aga arhailine
kogukondlik talupoeg surutakse kõrvale. Kõik soovijad
said õiguse osta endale maad.
Loodi võimalused KeskVenemaa kitsastest oludest,
kus põllumajandust ahistas
maapuudus, ümber asuda
Siberisse,
Kesk-Aasiasse,
Kaug-Itta jm. Säärast agraarpoliitikat juba saatiski tohutu
edu. Statistika näitab, et 1915.
aasta lõpuks oli Venes saanud
maaomanikuks
2550%
talupoegkonnast. Ostu-müügi
tegevuses aitas kaasa selleks

Meedia keskpunkt Tallinna
Televisioonis

otstarbeks loodud Talurahva
Põllupank. Väliskaubanduses
saavutas enneolematu tulemuslikkuse põllumajandussaaduste eksport.
Stolõpiniga seoses tuleb
meelde tuletada, kes planeeris

Vene riigi raudteevõrgustiku
suure arengu, sealhulgas
Trans-Siberi raudtee. Riik tootis vedureid ja muud veeremit.
Meenutamist vajab ka see, kes
pani aluse 20. sajandi esimesel
veerandil tohutu arengu saanud
niisugustele innovaatilistele

Marje Aavoja, Tartu

Konverents Rahvusraamatukogus
teisipäeval, 24. aprillil kell 16.00

Laupäeval, 21. aprillil kell 13

Lõpetame omandireformi põhiseaduslikul alusel!
Selle üleskutsega kavandab Vabakond MTÜ Koduõigus teadlaste ja
poliitikute osavõtul konverentsi koostöös Eesti Linnade Liiduga.
Kandsid ju linnad põhilised raskused seoses sundüürnikega.
* Analüüsitakse omandireformi aluste seaduse rakendamisega
seotud küsimusi.

Esmaspäeval, 23. aprillil kell 14

* Antakse ülevaade elamumajanduses omandireformi käigus
varade tagastamisel tekkinud probleemidest ja lahendusmudelitest inimõigustest, sh iga isiku koduõigusest lähtuvalt.

Neljapäeval, 26. aprillil kell 17.30

* Otsitakse lahendeid kohalike omavalitsuste ja riigi koostööks
omandireformi õiglaseks lõpuleviimiseks. Euroopa Liidu õigusest
ja Eesti Riigikohtu selgitustest tuleneb riigile kohustus kohalikele
omavalitsustele rahaliste vahendite eraldamiseks seadustega
neile pandud ülesannete täitmiseks.

nõustab tartlasi Keskerakonna
büroos jurist Marjo Antik.

Osalevad (paremalt):
Tallinna TV programmijuht MART UMMELAS
Kesknädala peatoimetaja URMI REINDE
Saadet juhib HEIMAR LENK

Mõnedki Stolõpini-uurijad on
tõdenud: Pjotr Stolõpin oli isiksus, kes mõjutas Venemaa, aga
sellega seoses ka kogu maailma
arengut terve XX sajandi vältel. Huvi tema isiksuse ja tegevuse vastu tänapäeval ei
kahane, vaid kasvab. Temast
jutlustab ka lugematu hulk
õpikuid koos internetiga,
paljundades valet nn Stolõpini
reaktsiooni kohta.
Kuid ärgem unustagem, et
kaasaegne Venemaa hindab
Pjotr Stolõpini teeneid kõrgelt.

Neljapäeval, 12. aprillil kell 15

saavad Keskerakonna Tartu büroo
(Ülikooli 12) kohvilauas kokku
seeniorid.

Kordussaated kolmapäeva hilisõhtul
ja neljapäeval kell 10.30

Stolõpinile üritati atendaati 11
korral. Ühe säärase terroriakti
tagajärjel jäi peaministri tütar
Natalja, üks tema viiest lapsest, eluaegseks invaliidiks.

Lõpetame omandireformi!

haridusosakonna saalis
Riigikogu
liikme Inara Luigasega.

Meedia keskpunkt
igal kesknädalal kell 19.30

Stolõpini Venemaa-armastuse
üheks näiteks on teda lähedalt
tundnud inimesed toonud
sedagi, et isegi sõna Venemaa
oli ta hääldanud toonil nagu
räägiks sügavasti ja õrnalt

Kuigi mõned nimetavad 1907.
aasta 3. juunil toimunud
Riigiduuma istungit riigipöördeks, ei saa sellega kohe
üldse nõustuda. Isegi rahandusminister Witte on oma
mälestustes kirjutanud, et
Stolõpinil kujunesid duumasaadikutega, kellest paljud oli
nn oktoobripartei liikmed,
parimad suhted. Seepärast pole
midagi imestaa, et kui
Ministrite Nõukogu esimees
korraldas 11. detsembril raudi
(poliitilise tähtsusega pidulik
õhtusöök), võttis sellest osa ei
vähem ega rohkem kui 200
duumasaadikut.

Tartu üritused
(Raekoja pl 12) kohtumine

Kas ja kuidas ajakirjandus kajastab elu?
Meediaanalüütiline arutelu
Tallinna Televisioonis

Tänapäeva mõistes oleks
Stolõpin parempoolne poliitik,
sarnanedes USA vabariiklastele või Briti konservatiividele, kelle vaated oleksid liberaal-konservatiivsed: liberaalsed majanduses, konservatiivsed aga patriotismi ja
riigihuvide vallas. Pole ka
imestada, sest Stolõpini vaated
kujunesid välja Venemaa
slavofiilsete meeleolude haripunktis, keiser Aleksander III
30-aastase valitsemisaja õitsengujärgus, eriti mis puudutas kultuuri, arhitektuuri,
maadeuurimist.

armastatud olevusest.

Keskerakonna Tartu linna piirkonna
aastakonverents Tartu Ülikooli
raamatukogu konverentsisaalis
(Struwe 1).

Lahkunud on meie hea kaaslane

LEHTE VARES

14.01.192801.04.2012
Avaldame omastele kaastunnet.
Pärnumaa keskerakondlased

* Märgitakse, et riik peab eraldama vahendid kohalikele
omavalitsustele munitsipaalelamute ehitamiseks. Hetkel on need
majad ehitatud omavahendite arvel.
Samuti vajavad kohalikele omavalitsustele hüvitamist
sundüürnikele nn kolimistoetusteks makstud summad.
Heastamaks omandireformiga põhjustatud ülekohut
tuleb sundüürnikele, kes jäid ilma oma elamispinna erastamise
võimalusest, tagada kompensatsioon neile tekitatud
materiaalse ja ka moraalse kahju eest.
Vello Rekkaro, MTÜ Koduõigus juhatuse liige
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor
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