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Rahvarinne läks rahvale korda
Eestimaa Rahvarinde asutamisest saab tänavu 25 aastat.
Selle ajaloolise sündmuse põlistamiseks avatakse Tallinnas oktoobri algul Rahvarinde Muuseum. Selle rajamist juhib Helen LausmaSaar. Tutvustame seda noort
tublit inimest, selgitame tema
arvamusi meie lähiajaloost,
uurime, kuidas kulgeb muuseumi rajamine.
Kuidas sattusite Rahvarinde
muuseumit looma? Kui palju ise
mäletate tollest ajast?
Olen ajaloo eriala doktorant Tallinna
Ülikooli ajalooinstituudis ja minu
uurimisvaldkonnaks on ajalooteaduse ajalugu Eestis. Teiste sõnadega,
uurin ajaloo kirjutamise ajalugu.
Kui veel täpsemaks minna, siis
püüan jõuda selgusele, kuidas mõjutab aeg, milles ajaloolane oma tööd
teeb, tema loomingut.
Rahvarinde muuseumit sattusin
looma proosalistel põhjustel 
osalesin väljakuulutatud konkursil
kuraatori kohale ja osutusin valituks. Kui Rahvarinde loomise idee
kunagi ETV saates välja kuulutati,
siis polnud mind veel olemaski.
Nägin ilmavalgust siis, kui kellaosutid näitasid juba järgmist päeva.
Balti ketis ma väidetavalt siiski
vanematega koos osalesin.
Millised on eredamad juhtumid,
mida vanematelt või tuttavatelt
Rahvarinde ajast kuulnud olete?
Kõige suurejoonelisem on ikka Balti
kett. Kui praegugi kuulata laulu
Ärgake, Baltimaad!, tuleb kananahk ihule. Aga mis tunne võis olla

Ajaloolane ja Rahvarinde muuseumi juht
HELEN LAUSMA-SAAR:

Viimse instantsi tõde Eesti taasiseseisvumisest pole mõtet otsida.

muuseum ju ometi tehakse ja on veel
ka palju teisi sündmusi, millega
tähistatakse Rahvarinde asutamise
25. aastapäeva.
Millised eksponaadid muuseumisse tulevad ja kas need on seotud ainult Rahvarindega või ka
teiste tolleaegsete liikumistega?
Minu tööülesandeks on koostada
Rahvarinde ajalugu käsitlev ekspositsioon ja seetõttu olen püüdnud
selle rahvaliikumise hingeellu sisse
elada, tabada selle närvi. Seetõttu on
täiesti loomulik, et muuseum tuleb
Rahvarinde-keskne.
Praegu käib hoogne eksponaatide
kogumine. Suve jooksul teeme juba
kindlama valiku, olenevalt sellest,
millised museaalid on meie muuseumisse laekunud.

veel seista käsikäes pikas inimketis...
Võimas! Kahju, et ma midagi ise sellest ei mäleta.
Kuuldavasti Läti riik tähistab
Rahvarinde mälestuspäeva väga
võimsalt. Eestis pole midagi kuulda
Rahvarinde asutamise tähistamisest, välja arvatud Tallinna linna-

valitsuse initsiatiiv. Kas Rahvarinnet Eestis alavääristatakse? Miks
riik selle juubeliga kaasa ei tule?
Rahvarinne oli omal ajal suur ja tollases ühiskondlikus olukorras uskumatult mõjukas liikumine. Midagi
sellesarnast polnud Eestis ei enne ega
tule usutavasti ka tulevikus. Kui vaadata kasvõi videoid ja fotosid Rahva-

rinde korraldatud suurüritustest, siis
pole kahtlust, et rahvale läksid need
korda. Aga väheses tähelepanus
Rahvarindele on süüdi meie tänapäeva ülepolitiseeritud õhustik. Küllap tavaliselt samastatakse riigiga
valitsevat koalitsiooni, kuid see on
pisut vildakas arusaam. Aga linnavalitsuse initsiatiivil Rahvarinde

Kes on need, kes enim abistavad
muuseumi tegemisel?
Neid on palju ja raske on kedagi
esile tõsta. Kõik nad olid ühel või
teisel moel Rahvarinde loomise ja
muude sündmuste juures. Nende
inimeste roll muuseumiloomises on
väga oluline ja ma olen neile väga
tänulik abi eest.
Mida arvate Rahvarinde kodulehel rahvarinne.ee pakutavast
materjalist?
Rahvarinne.ee koostamisel on tehtud suurt tööd ning kindlasti iga ajaloohuviline saab sealt väärt
teadmisi ja
3
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E-hääletus ei vasta põhiseadusele
Keskerakonna volikogu
otsus e-hääletamise
korraldamisest Eestis

vasta tänane e-hääletuse
õiguslik regulatsioon ja
e-hääletuse korraldus
Eesti Vabariigi põhiseadusele.

2. Jätkata ebaturvalise e-hääletuse ohtude
ja õiguslike probleemide selgitamist avalikkusele, kaasates intenetihääletuse tunnustatud IT- ja õiguseksperte Eestist ning
teistest riikidest.

Keskerakonna volikogu võttis 8. juunil vastu
otsuse E-hääletamise korraldamisest Eestis. Selles rõhutatakse, et tänane e-hääletuse õiguslik regulatsioon ja e-hääletuse
korraldus ei vasta Eesti Vabariigi põhiseadusele ning sisaldab väga suuri turvariske.
Otsuses nendivad volinikud, et e-hääletuse
rakendamine sisaldab suuri turvariske ning
süsteemi läbipaistmatus õõnestab nii valimistulemuste kui ka kogu avaliku võimu
usaldusväärsust.
Veel peetakse oluliseks selgitada valijatele ja
kogu elanikkonnale valimisjaoskonnas
hääletamise vajaduse olulisust, usaldusväärsust ja turvalisust.
Otsuses sisaldub ka punkt teavitada Euroopa

E-hääletuse süsteem sisaldab väga suuri turvariske.
Elektroonilise
hääletuse süsteemi läbipaistmatus õõnestab nii
valimistulemuste kui ka
kogu avaliku võimu
usaldusväärsust.

3. Selgitada valijatele ja kogu elanikkonnale valimisjaoskonnas hääletamise
vajaduse olulisust, usaldusväärsust, turvalisust ning hääletamise ja valimistulemuste kindlakstegemise vaadeldavust
jaoskonnakomisjonis.

Liidu ja selle liikmesriikide parlamentaarseid struktuure Eestis kasutatava e-hääletamise demokraatiat õõnestavast ning valimiste usaldatavust langetavast olemusest.
Eesti Keskerakonna volikogu arvates ei

Eesti
Keskerakonna
volikogu otsustab:
1. Eesti Keskerakond ei toeta valimistel ehääletuse rakendamist. Elektrooniline
hääletus õõnestab usaldust demokraatlike,
ühetaoliste ja ausate valimiste vastu.

4. Teavitada Euroopa Liidu ja selle riikide
parlamentaarseid struktuure Eestis kasutusel oleva e-hääletamise demokraatiat
õõnestavast ning valimiste usaldatavust
langetavast olemusest.
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Juhtkiri

Elamislubade skandaali kuulsusetu lõpp

Enesekiitmise
suurmeistrid
MANIVALD MÜÜRIPEAL
81-aastane maamees Pärnumaalt

Kui olin lõpetanud 29. mai Postimehest Tuuli Kochi loo Kross kutsub

Tallinnas koostööle lugemise, tegin kohe otsuse, et pean kirja panema ka
omad arvamused IRL-i Tallinna linnapeakandidaadi Eerik-Niiles Krossi
suhtes.

Kust

küll pärineb tema tohutu enesekiitmissoov? Aastaid tagasi punavõimu suured ideoloogid püüdsid rahvale sisendada, kui edukalt toimub
meil sotsialismi ehitamine ja eksportimine. Rahvas ütles selle kohta
punane propaganda ja püüdis elada oma tarkuse järgi. Krossi enesekiitmine ületab mitmekordselt punaste agitaatorite kiidulaulu.

Eesti rahva enamus tunnetab, et Tallinna linna ja Toompea valitsuse vahel
on tõsised vastuolud. Minu arvates enamik rahvast ei pea süüdlaseks
Tallinna linnavalitsust, vaid hoopis Toompeal istuvat valitsust. Meie rahva
enamus tunneb, et tehakse ainult nii, milline varjatud käsk Brüsseli poolt
tuleb.
Kuidas mõista väidet: Keskerakond ei aja üldse mingit poliitikat, välja
arvatud võimul püsimise poliitika? Minu arvates IRL ja Reformierakond
teevad ka kõike ainult selleks, et kuidagi võimul püsida. Need erakonnad
aga teevad palju ohtlikumaid asju, millega põhjustatakse rahvale korvamatut kahju. Näiteks eurole üleminek. Suurem jagu kaupu on märgatavalt
kallinenud. Elektri müügi-ostu ümberkorraldamine, mille tulemusena
elamine muutus jälle kallimaks. Siis äriühingute brutokasumi maksuvabastus. Selle abil on välisfirmad aastate jooksul palju maksustamata
kasumit riigist välja viinud. Kui suur on kogukahjum, seda pole valitsus
meile teada andnud.
KESKMÕTE: Jääme lootma seda, et Tallinna
linnapeana jätkab ikka inimene, keda pole veel
ülemaailmselt (või Venemaal) tagaotsitavaks
kurjategijaks tunnistatud.

Senine valitsus pole midagi ette võtnud, et seaduse abil vähendada reklaami

mahtu. Kuidagi ei saa õigeks pidada seda suurt kahju, mida näiteks alkoholireklaam rahvale teeb. Reklaam on omamoodi legaliseeritud röövimine,
mille peame ise veel kinni maksma. Tänane reklaam on väga oskuslik
ajude pesemine ehk  veel täpsemalt öeldes  ajude sileerimine.
Keskerakondliku linnavalitsuse hukkamõistmiseks kasutatakse kogu aeg
üht ja sama joru: raha raisatakse Tallinna TV-le ja ajalehe Pealinn väljaandmiseks, aga tänavaaugud on parandamata ja lõhuvad autosid.
Tegelikult Tallinna TV-le ja ajalehele läinud raha ei ole raiskamine. Tallinna
TV mitmed saated on palju huvitavamad kui ETV omad.

Ka Andrus Ansip on suur kiidumeister, Eerik-Niiles Krossiga samal
tasemel. Kuid nende vahel on väike erinevus  Ansip kiidab, kuidas tema
targal juhtimisel Reformierakond riiki valitseb, aga Kross annab mõista, et
ta on esimene tark ja kultuurne inimene, kes oskab Tallinna linna õigesti
juhtida. Samal ajal rahvas eriti ei tea tema senistest töösaavutustest.
Kõigepealt Kross pakkus end Pärnu linnapeakandidaadiks, nüüd jälle
Tallinna linnapeaks. Selline hüplemine ei tõsta ühegi inimese autoriteeti
kaaskodanike hulgas. Jääme lootma seda, et Tallinna linnapeana jätkab
ikka inimene, keda pole veel ülemaailmselt (või Venemaal) tagaotsitavaks
kurjategijaks tunnistatud.

2011. aasta lõpul puhkenud elamislubade skandaal viis
Riigikogust Indrek Raudse ja Tallinna linnavolikogust
Nikolai Stelmachi ning andis IRL-i nimele palju tõlgendusvõimalusi, millest eriti tuntuks sai Isamaa Reeturite Liit.
Suur hoop tabas põhimõttelisi IRL-i pooldajad, kes pidasid
erakonda ainsaks eestimeelseks poliitiliseks jõuks. Võib
vaid ette kujutada nende pettumust, kui erakonna tipp-poliitikud jäid vahele elamislubade hangeldamisega Venemaa
rikkuritele, kellest pealegi osa pole oma varandust teeninud
seaduslikult.
5. juunil, mil kõigi meediakanalite esiuudistes domineeris
Kristiina Ojulandi väljaheitmine Reformist, lõpetas kapo
prokuratuuri loal vaikselt kriminaalasja, milles uuriti, kas
Tallinnas Kooli tänavasse registreeritud äriühingute välismaalastest osanikud võisid esitada Politsei- ja Piirivalveametile ettevõtluse kohta valeandmeid tähtajalise elamisloa
taotlemisel. Kapo märkis tagasihoidlikult: ei leidnud kinni-

tust, et keegi kontrollitud isikutest oleks pannud toime karistusseadustiku § 280 järgi kvalifitseeritava kuriteo ehk valeandmete esitamise.
Kesknädala hinnangul ei tee see JOKK-olukord õigussüsteemile au, sest ohtu seati nii meie enda kui ka kogu Euroopa
Liidu turvalisus, vahendades elamislubasid mingi häbita ka
kurjategijatele. Toimetusele teada andmete põhjal on 1. jaanuarist kuni 30. aprillini 2013 kehtetuks tunnistatud 107
tähtajalist ja 22 pikaajalist elamisluba ning vaid 13 elamisluba 129-st on tunnistatud kehtetuks isiku enda soovi alusel.
Võrdluseks  selle aasta nelja kuuga kehtetuks tunnistatud
elamislubade arv moodustab 20% 2011. aastal välja antud
elamislubadest.
Skandaali vaikse visinaga lõppemises pole midagi imestada,
sest kapo ja prokuratuur alluvad Siseministeeriumile, mida
juhib IRL-i enda minister Ken-Marti Vaher. Iseasi, mida sellest kõigest jäävad arvama IRL-i valijad.

Quo vadis, Reformierakond? Quo vadis, valitsus?
Reformierakonna juhatus heitis maine kahjustamise pärast erakonnast välja Euroopa Parlamendi liikme Kristiina Ojulandi. Vaatamata
partei jõulisele tegutsemisele skandaali rahustamiseks ei taha see kuidagi vaibuda. Küllap
loodeti erakonna sees Ojulandi skandaali kommunikeerida efektiivsemalt kui Meikari puhul,
kuid vaatamata kiirreageerimisele tabas peaministriparteid mitu ootamatut välismõjutajat.
Skandaali hoiavad üleval üha uued ilmnevad
pettusjuhtumid, juristide avalikud soovitused
korraldada uus üldkogu ning nüüd (hilinenult,
aga siiski!) ka IRL-i auesimehe Mart Laari avalik kiri oma
erakonnakaaslastele soovitusega lahkuda koalitsioonist.
Kuigi Laari püüdlikult tituleeriti Eesti Panga nõukogu

esimeheks nimetamisel poliitikast tagasitõmbunuks, siis Reformierakonna valulised reaktsioonid Laari avaldusele läbi Jürgen Ligi (pildil)
näitavad, et nii see pole. Selles loos on omajagu
poliitilisi trikke ja meelega tüli üleskiskumist valimiste eel oma toetajate mobiliseerimiseks. See,
kas valitsus laguneb, sõltub suuresti nii Reformierakonna kui ka IRL-i tagatubade närvikava
tugevusest, ning eriti kohalike valimiste tulemustest. Kui valitsuskoalitsioon saab üle Eesti
kehvakese tulemuse, nagu näitavad reitingud
praegu, siis ei jätku neil enam 2015. aastani riigi
juhtimiseks mandaati.
Vt Edgar Savisaare kommentaari Laari avalduse kohta koalitsiooni lagunemiseks Kesknädala veebist!

Eesti Rukki Selts: Rukkiräägu saab Nasta Pino
Eesti Rukki Selts andis üle oma iga-aastase
kultuuripreemia  Rukkiräägu auhinna.
Tänavu pälvis selle ajakirjanik ja kirjanik
Nasta Pino. Tunnustuse tõi talle mälestusteraamat Seal, kus rukkiväli (pildil, kirjastus
Petroneprint), aga samuti pikaajaline sisukas
ajakirjanduslik looming.
Rukkiräägu auhind kauaaegsele kommentaatorile ja kolumnistile Nasta Pinole anti üle
rukkikuninga päeval 6. juunil LääneVirumaal, kus tutvuti Eesti ühe suurima
rukkikasvataja Hans Kruusamägi valdustega

ning kuulutati välja ajakirjanduskonkurss.
Varasematel aastatel on Eesti Rukki Seltsi
kultuuripreemia pälvinud kirjanikud Mats
Traat ja Hando Runnel, kunstnik Anu Raud,
muusikud Heldur Jõgioja ja Voldemar
Kuslap, filmiloojad Tõnis Kask ja Rein
Hanson, teadlased Ingrid Rüütel ja Arvo
Sirendi jmt.
Auhinna üleandmisest andsid teada Eesti
Rukki Seltsi president Vahur Kukk ja seltsi
asepresident Ester ank.
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Eestlastel on mitmeid vanasõnu, mis annavad täpse hinnangu enesekiitjatele. Haritud inimesed teavad neid tarkusi ja ma ei hakka noid
praegu siia kirja panema.

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
6 273 465

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
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Linnapeakandidaat
Krossi must minevik
IRL-i Pärnu linnapeakandidaadist Eerik-Niiles Krossist on saanud
Tallinna linnapeakandidaat. Kesknädal toob välja mõne ajakirjanduses ilmunud fakti suvepealinnast kiiruga lahkunud mehe tegemistest Eestis ja mujal maailmas. Andku siis lugejad oma hinnang, kas nii kuulsusrikka ajalooga mees sobib juhtima Eesti
pealinna.
1995 Eerik-Niiles Kross oli koos
Toomas Hendrik Ilvesega segatud
vanalinna korteriafääri, milles 42 000
krooniga erastati 1011 miljonit krooni
maksev maja. Kross esindas tehingus
Ilvest.
1999 Mart Laar, Robert Lepikson, Jaan
Tross ja Eerik-Niiles Kross tulistasid
Edgar Savisaare pildi pihta.
1999 Kross Riigikantselei luurekoordinaatorina taotles rahvusvaheliselt

Herman Simmil tõusta Laari esimese
valitsuse ajal julgeolekuliselt olulistele positsioonidele.
2012 Pealtnägija vahendusel sai
avalikuks, et hotellist Salzburg varastatud seitse haruldast topist asuvad
Eerik-Niiles Krossi isiklikus KõueTriigi mõisas.
2012 Venemaa kuulutas Eerik-Niiles
Krossi rahvusvaheliselt tagaotsitavaks.

uudised 3

President: pole vahet Jelena
Kalbinal ja Kristiina Ojulandil
Ja samas: mis on vahet linnapalgal netikommentaatoril ja partei
sisevalimiste võltsimisele kaasa aidanud kõrgel riigiametnikul?
Täpselt nii küsis president Ilves oma
avalduses pärast erakonnajuhtidega
kohtumist 7. juunil Kadriorus. (Allikas:
7.06. Postimees, President Ilves: asi
pole vaid Reformierakonnas).
Kesknädal täidab lüngad ja loeb sellest ütlusest välja, et president mõtles
linnapalgalise all Tallinna linnavalitsuse ametnikku Jelena Kalbinat, kes
kirjutas netikommentaare oma tööandja
kaitseks; ja kõrge riigiametniku all
pidas president silmas Kristiina
Ojulandi, kes aitas kaasa oma partei
sisevalimiste võltsimisele, millest kõigi
näitajate järgi oli kujunenud süsteem
küll juba varem.
Miks president mainib ainult Kalbinat?
Ja ega sajad ja sajad riigiametnikud ministeeriumides, keskustes ja ametites
iial ühtki kommentaari ei kirjuta, ega
ju!? Loomulikult mitte, sest nad kuuluvad IRL-i ja Reformi, ning on seega
presidendi hinnangul puutumatud!
Annab ikka tulla tavalise netikommen-

taatori ja tipp-poliitiku tasemelt täiesti
erinevate sammude võrdsustamise
peale, peaasi et saaks Keskerakonda
(Kalbina) kuidagi tõmmata samasse
skandaali Reformierakonnaga (Ojuland).
Kesknädala meelest on presidendi
primitiivsusest märksa tähtsam see, et
just selsamal erakonnal, kes on 2001.
aastast saadik jutlustanud e-valimiste
edust ja juurutanud neid meie valimissüsteemides lausa seitsmepenikoormasaabastega, juhtus endal leiduma
tipp-poliitik, kes tõmbas vee peale nii
e-valimistele, Eesti rahvusvahelisele
tõsiseltvõetavusele, valitsuse juhterakonna mainele kui ka  kahjuks 
iseendale.
Tegelikult viis Ojuland endalegi tahtmatult ja ootamatult ellu võib-olla oma
põhimissiooni  loodetavasti päästis ta
Eesti e-valimiste absurdist, vähemalt
nende tänasel kujul. (Loe ka
Keskerakonna volikogu 8. juuni otsuse
seletuskirja Kesknädala veebis.) Kn

Patriarh Kirill tuleb Eestisse
Ütled Kross (vasakul), mõtled Angotti (paremal).
tagaotsitava Antonio Angotti lubamist
Eestisse. Angotti tegutses siinmail skandaalse raudtee-erastajana, tõi kohvris
hunniku sularaha üle piiri ja esitas
elamisloa saamiseks valeandmeid.
19992000 Kross tasus riigile kuuluva
krediitkaardiga isiklike ostude eest ning
remontis riigi raha eest Keila-Joal oma
suvilat.
2007 Gruusia sõja ajal suurenes Krossi
ettevõtte Trustcorp käive üle 70 protsendi ja kasum 56 protsenti.
2010 Venemaa infoagentuuri Interfax
teatel tunnistas laeva Arctic Sea kaaperdamises süüdi mõistetud Dmitri Savins,
et üheks kaaperdamise tellijaks oli Eesti
ärimees Eerik-Niiles Kross.
2011 Kesknädal kirjutas, kuidas EerikNiiles Kross ja Mart Laar aitasid

Kesknädalale on ka sahistatud, et lähitulevikus võib EAS-ilt Kõue-Triigi
mõisa restaureerimiseks saadud 10
miljonit krooni toetusraha tuulde
lennata, sest eksklusiivne majutusäri
ei edene kuigi edukalt ja olevat tunda
lausa pankrotilõhna. No ei tea, viimati
seal ööbinud toimetuse tuttav paar
maksis 140 eurot ühe öö eest ja arvas,
et kena oli küll, aga rohkem nad sinna
enam ei lähe.
Muide, veel üks mitmeti tõlgendatav
ajalooline seik on see, et kaitseminister Laar oli 2011. aastal justnimelt
Eerik-Niiles Krossi pulmas, kui
Kaitseministeeriumi ründas relvastatud Karen Drambjan, kes ise
salapäraseks jäänud tulevahetuses
hukkus. Kn

Moskva ja kogu Venemaa patriarh
Kirill pühitseb pühapäeval,
16. juunil Lasnamäe õigeusukiriku.
Tseremoonia algab kell 8.00.
Patriarh Kirill viibib Eestis visiidil
14.16. juunini.
Patriarhil on kavas reedel, 14. juunil
külastada nii Linda kuju kui ka
Kaitseväe kalmistul asuvat Pronkssõdurit. Samal õhtul võtab Tallinna
linnapea Edgar Savisaar kõrge külalise vastu raekojas.
Laupäeval, visiidi teisel päeval
külastab patriarh Pühtitsa kloostrit
Kuremäel ja Narva katedraali, kus
toimuvad jumalateenistused.
Pealinn

Edgar Savisaar
ja Mailis Reps
kohtusid Sir
Graham
Watsoniga

Keskerakonna esimees
Edgar Savisaar ja erakonna poliitiline sekretär
Mailis Reps kohtusid eile
Euroopa
Liberaalide
(ALDE) presidendi ja
Euroopa Parlamendi liikme Sir Graham Watsoniga (pildil). Kohtumisel
arutati omavahelist koostööd ning liberalismi
olukorda Eestis.
Arutasime Sir Watsoniga
Eesti ja Euroopa poliitika
tendentse ning käsitlesime
omavahelise koostöö võimalusi, rääkis Mailis Reps.
Mul on hea meel, et kõrge
külaline tunnustas Keskerakonna panust Eesti poliitika
ja liberalismi arendamisse.
Meil on väga palju ühiseid
seisukohti, eriti selles osas,
mis puudutab ühiskonna
sotsiaalset turvatunnet ja
inimeste võrdset kohtlemist.
Reps lisas, et kohtumisel
arutleti ka peatset eurovolinike valimist ning
Keskerakonna plaani anda
välja eestikeelne raamat
liberalismist. KE

Rahvarinne läks rahvale korda
Algus esilehel
Kuidas hindate noorema
põlvkonna teadmisi Eesti
lähiajaloost? Kas noored ikka
mõistavad adekvaatselt,
kuidas toimus Eesti Vabariigi
taasiseseisvumine?
Tänapäeval on väga palju võimalusi saada kergesti informatsiooni. Peaaegu igal noorel inimesel on sülearvuti ja väga
head oskused kasutada internetti. Seega, kui on huvi ajaloo
vastu, saab mitmekülgset teavet
väga lihtsalt. Samas võib küsida: kas noortel ikka huvi on?
See sõltub juba inimesest
endast. Ühte huvitab üks valdkond, teist jälle teine. Kuid
üldiselt on noored teadmishimulised ning saavad väga
hästi aru, mis maailmas toimub.
Ajaloolasena julgen öelda, et
ükski Eesti taasiseseisvumise
lugu ei saa mitte kunagi olla
viimse instantsi tõde.

Kui palju võib leida tõde Mart
Laari ja Lauri Vahtre kirjutatud ajalooõpikutest? Kas
need on usaldusväärsed
allikad?
Mis asi üldse on ajalooline tõde
ja kuivõrd on võimalik mõnda
minevikus aset leidnud protsessi
sõnadega ammendavalt edasi
anda? Mart Laari ja Lauri Vahtre
kirjutatud õpikud on nende
arusaam Eesti ajaloost. Ning
nende kirjutatu kõrval on ka
teisi käsitlusi.
Palju on kõneldud Eesti Kongressi ja Rahvarinde vastuoludest. Kumb liikumine tõi enim
kaasa positiivseid muutusi?
Eesti Kongressil ja Rahvarindel
on mõlemal oma koht meie
ajaloos. Ei saa mina siin viimse
instantsi tõde kuulutada või
apteegikaaluga mõõta, kes või
mis kelle või mille üles kaalub.
Küsis Indrek Veiserik

15. juunil möödub 25 aastat Rahvusraamatukogu kaablikraavi kaevamisest
Laupäeval, 15. juunil alates k 11.30 tähistatakse
talgute ja perepeoga Rahvusraamatukogu pargis
25 aasta tagust kaablikraavi kaevamise aktsiooni,
milles osales tuhandeid vabatahtlikke.
Kaablikraavi kaevamine oli pärast 13. aprillil 1988 ETV saates
Mõtleme veel Rahvarinde moodustamise idee väljakäimist
Edgar Savisaare poolt Rahvarinde esimene massiüritus.
Legendaarset kaevamist meenutatakse nüüd taas vabatahtliku
tööga Rahvusraamatukogu heaks.
Mahukamaks ettevõtmiseks on seekord kohvikuga piirneva
siseõue haljasalale mulla käsitsi vedamine, sest mehhanismidega sinna ligi ei pääse. Raamatukogu hoovipoolse külje
nõlvale istutatakse rododendronid. Saab ka peenraid kaevata
ning teha muid heakorratöid hoonekompleksi arvukatel terrassidel.

MÄLU: Rahvarinde aktsioonina toimus 25 aasta
eest Rahvusraamatukogu ehitamisel ulatuslik ja
suurejooneline kaablikraavi kaevamine piki
Endla tänavat. See otsustav ühistegu jäi terve
põlvkonna ajaloolisse mällu.

Meeleolu loob omaaegne menuansambel Vanaviisi. Pipi eestvõttel jagub põnevust lastele ning Kaitseliit pakub kõhutäiteks
sõdurisuppi. Huvilised võivad käia raamatukogus ekskursioonil.
Ürituse korraldab Rahvarinde juubelitoimkond koos Tallinna Kesklinna Valitsusega. Taimed annab Tallinna Botaanikaaed.

4 e-valimised

MTÜ Ausad Valimised tunnustas
Ojulandi avameelsust
MTÜ Ausad Valimised tunnustas 4. juunil Euroopa
Parlamendi saadiku ja tol hetkel veel Reformierakonna juhatuse liikme Kristiina Ojulandi avameelsust seoses Reformierakonna e-häälte võltsimisskandaaliga, kui ta kutsus kõiki tänaseid ja
endisi reformierakondlasi e-valimiste pettustest
teada andma.
MTÜ Ausad Valimised juhatuse liikme Siret Kotka sõnul tõusetub
Reformierakonna võltsimisskandaalis üha uusi küsimusi, millest
tuleks teha tõsiseid ja sügavaid järeldusi.
Kristiina Ojuland kinnitas oma 3. juuni pressikonverentsil, et
Reformierakonnas on valimisalased rikkumised laiaulatuslikumad
kui konkreetne sisevalimistel toimunud e-häälte pettus, ja sellealased manipulatsioonid on kestnud aastaid. See tähendab, et kõigil
neil, kes kunagi Reformierakonna e-hääletussüsteemis on oma ehääle andnud, on põhjust muret tunda.
On selgeks saanud, et e-valimispettus on üks osa selle partei mõttemaailmast. Kas me tõesti usume, et Reformierakond ei käitu riiklikel e-valimistel samamoodi nagu oma erakonna sees? küsib
Kotka. Reformierakonna juhatuse liikmed juhivad, osad kaudselt,
osad otseselt, Eesti riiki, ja kui selle partei juhtorganit valitakse valimisi võltsides, on see selgeks ohuks Eesti demokraatiale.
Kotka sõnul saab demokraatlikus ühiskonnas rääkida ausatest valimistest üksnes siis, kui tõerääkimine on aktsepteeritud ja ka au
sees. Kahjuks on tõerääkimine Eesti ühiskonnas karistatav, sest
nagu suure tõenäosusega visatakse Kristiina Ojuland Silver Meikari
eeskujul karistuseks avameelsuse ja tõerääkimise eest Reformierakonnast välja, nii sai ka MTÜ Ausad Valimised karistada
tõerääkimise eest ehk siis ligi 2000-eurose trahvi Tarbijakaitseametilt e-valimiste ohtudest rääkiva teavituskampaania E-hoiatus korraldamise eest, märkis Kotka.

E-hääletus ei vasta
põhiseadusele
Algus esilehel
Keskerakonna volikogu pikk ja sisukas SELETUSKIRI, mille
volikogu oma e-hääletamise otsusele lisas, on täieliselt ära
toodud Kesknädala 12. juuni 2013 kodulehel. Lühidalt sisaldab
see järgmisi põhiseisukohti:

2011. aasta Riigikogu valimistel

osales kokku 580 264 hääletajat, kellest e-hääletas 140 846 valijat. Seega oli e-hääletajate osakaal 24,3% kõikidest osalenud
hääletajatest. Kahjuks ilmnes nii valimiste ajal kui ka nende järel
e-hääletamisel erinevaid asjaolusid, mis seadsid kahtluse alla
e-hääletamise usaldusväärsuse ning mis viitasid e-hääletamist
reguleerivate õigusaktide puudustele ja vastuolule põhiseadusega.

Vaatamata mitmetele

e-hääletamisega seoses esitatud kaebustele ei tuvastatud e-hääletamisega seonduvate regulatsioonide vastuolu põhiseadusega.
Sisulist ja motiveeritud hinnangut ei antudki, kuna kõik e-hääletuse usaldusväärsuses kahtlejate märgukirjad jäid õiguslikult
hindamata. Nii leiti näiteks, et kaebajal puudus antud küsimuses
kaebeõigus, sest konkreetselt tema õigusi ei oldud rikutud, või et
kaebus oli esitatud tähtaega rikkudes jne.
Avalikkusele jäeti nii ekslik mulje, et e-hääletamisega on kõik
korras. Tegelikkus oli 2011. aasta Riigikogu valimistel hoopis
problemaatilisem. Tänaseks on seda ka Riigikogu tasemel tunnistatud. E-hääletamise reguleerimiseks on seadustesse viidud
eraldi peatükk, kuid regulatsiooni sõnastus on sedavõrd üldsõnaline, et kvalitatiivset edasiminekut e-hääletamise sisulistes
küsimustes on raske märgata.

Kõnekas fakt on,

et Vabariigi Valimiskomisjoni moodustatud elektroonilise hääletamise komisjoni esimeheks on nimetatud Tarvi Martens  senine
ebaturvalise elektroonilise hääletamise projektijuht.
Uue ja väga olulise uuendusena on seadustesse sisse toodud
e-hääletuse valijapoolse kontrollimise võimalus, kuid arusaamatul põhjusel seda enne 2015. aastat ei rakendata. Tähendab,
2013. aasta kohalikud ja 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimised toimuvad taas nii, et kogu e-hääletamise usaldusväärsuse
tagamine on pandud valija õlule.

Interneti teel hääletamine

viidi Eestis sisse 2005. aasta kohalike omavalitsuste valimistel.
Alates 2001. aastast on siin loodud müüti e-valimistest, mis on
ausad, läbipaistvad ja tehnoloogiliselt turvalised. 2007. aastal
sai Eestist esimene ja siiani ainus riik maailmas, kus parlamenti
oli võimalik valida digitaalseid lahendusi kasutades.
Viienda e-hääletamise ajaks 2011. aasta Riigikogu valimistel
osales interneti teel juba veerand kõigist hääleandnutest. Enamik
riike on traditsiooniliste pabersedelitega hääletamisega suurepäraselt hakkama saanud.
LOE EDASI KN VEEBIST!
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Luikede järv rahva kirstukaanel
ehk ilmalikud kümme käsulauda
Õigusteaduse doktori Ando Lepsi ettekandest piirileppe-teemalisel konverentsil
Tartu rahu puutumatuse kaitseks Rahvusraamatukogus 1. juunil
Kui president Arnold Rüütel
küsis omal ajal endise KGB
ülema Rein Sillari käest, mis
on saanud endistest KGB ohvitseridest ja koputajatest, siis
Sillar olevat vastanud, et nad
ju nüüd valitsevadki Eesti riiki...?!
E-hääletussüsteem on lauspettus, mida ei kasutata üheski
maailma riigis. Seetõttu Riigikogu XII koosseis ja valitsus
ei ole legitiimne. Legitiimsed
ei ole ka Vabariigi Presidendi
valimised 2011. aastal, mis
lõppkokkuvõttes on asetanud
Eesti Vabariigi rahvusvahelises suhtlemises naeruväärsesse olukorda ning tugevasti
kahandanud meie riigi autoriteeti ja head nime.
Äsja Reformierakonna juhatuse e-valimiste käigus lahvatanud enneolematu pettus kinnitab sajaprotsendiliselt Riigikogu XII koosseisu, valitsuse
ja Vabariigi Presidendi mittelegitiimsust!
Ametisoleva president Ilvese
parim sõber näib olevat Afganistani president Hamid Karzai, kes on maailma kõige
võimsam narkoboss ja kes tahab ihu ning hingega oma
kokkuröövitud raha, väidetavalt miljardid dollarid, paigutada Eesti Panga kaudu nn.
lõdvemate pangandusreeglitega riikidesse.
Selleks oli vaja invaliid Mart
Laar panna (ilma et teda oleks
Riigikogus küsitletud, kuna ta
ei olnud võimeline vastama
Riigikogu liikmete küsimustele) Ilvese toel Eesti Panga
nõukogu esimeheks, mida Riigikogu truualamlik valitsuskoalitsioon ka kinnitas.
Järelikult on Eesti, oma alati
rahahädas vaevleva presidendi
tõttu, maailma üks ohtlikumaid
narkoriike või vähemalt üks
selle kaasosalisi.
Kodurahu huvides (mis on
tähtsam kui siseriiklik julgeolek) olgu öeldud, et inimarengu aruande 2012/2013
peatoimetaja, Tallinna Ülikooli professor Mati Heidmets
ütles, et kui enne Pronkssõduri öist eemaldamist 27.
aprillil 2007 suhtus venekeelse
kogukonna liikmetest 60%
positiivselt Eesti riiki ja tema
püüdlustesse, siis peale eemaldamist on see näitaja langenud
25 protsendile. Kahjuks sellest
ametlik riigitruu meedia ei
räägi.
Ilves koos valitsusega on riigis
tekitanud laastava olukorra,
kus väidetavalt ca 60% rahvastikust elab viletsates või
väga viletsates tingimustes.
Umbes 60 000 last elab alatoitumuses, samal ajal kui ca
510% elanikkonnast ei tea,
mis rahaga peale hakata.
Koalitsiooni poliitika tagajärjel puudub meil keskklass, kes
on igas vähegi edukas riigis
arengu peamine edasiviiv jõud.
Ilves, politrukist peaminister

Ansip ja kogu valitsuskoalitsioon (eurovolinik Siim
Kallase mälukaotustest rahaja kohtuasjades ei ole mõtet
rääkidagi) on otseselt või kaudselt süüdi selles, et alates taasiseseisvumisest on meie rahvastik vähenenud 1/6 võrra.
Lähiajal soovib riigist lahkuda
veel 1/3 töövõimelisest elanikkonnast. Seda eelkõige soosivad tööpuudus, väga madalad
palgad ja sageli tööandjate
ebakorrektne käitumine töövõtjatega.
Lõppkokkuvõttes tähendab
see, et Eestis on vaja eestimaalased välja suretada, et
saaks asemele tuua afgaane,
hindusid, mustanahalisi jt
mitte-eurooplasi.
Nn isamaaliste jõudude eestvõttel kokku kutsutud Muinsuskaitseselts, kelle esimesed

Mis saab merepiirist? Kui maismaapiir kehtib
Stalini ajal mahamärgituna, peab
kehtima ka merepiir tema ajal
mahamärgituna!
Järelikult puudub
loogiline mõtlemisvõime nii
Ilvesel, Mälksool,
Urmas Paetil kui
ka Marko
Mihkelsonil...?
juhid on olnud KGB taustaga
president Lennart Meri ja tema
eriti usaldustvääriv võitluskaaslane Trivimi Velliste, kes
pidevalt käib kõikvõimalikel
isamaalistel üritustel ja allakirjutanu arvates rüvetab meie
Vabadussõja-aegsete kangelaste mälestust, oli väidetavalt
KGB poolt väga osavalt organiseeritud nende nn. tütarorganisatsioon.
Vahelduseks ka midagi lõbusamat. Ennast visalt julgeolekueksperdiks nimetav Eerik-Niiles Kross, kes olevat
väga ohtliku kuriteo organisaator ja selle eest Vene Föderatsioonis kuulutatud tagaotsitavaks, on ametlikult esitatud
nn. äraostmatute (loe: IRL-i)
tulevaseks Tallinna linnapeakandidaadiks. Kurjategijaks
kuulutatu on naaberriigi
pealinna linnapeakandidaat?
Arvatavasti on see võimalik
ainult tänases Eestis. Nalja
nabani...
Ilves ja valitsuskoalitsioon
kardavad rahvast nagu vanakurat välku. Riigikogus hääletati maha kõige tähtsam,
põhiseaduse 56. paragrahvi
täiendus- ja muudatusettepanek (rahvaalgatuse eelnõu,
kus rahva tahet väljendaks

25 000 allkirja), mille alusel
oleks võimalik rahvast otseselt
kaasata riigivalitsemisse. Kuid
Ilves oma aastapäevakõnes
teatas, et ei poolda põhiseaduse
muutmist ja seega loomulikult
ka rahvaalgatust.
Kuum EestiVene piirileppe
teema
Inimesed on piirilepingu vastu,
selgus 22. mai Foorumist,
kus vastu oli 88 protsenti 1100
helistanust ja mis see piirileping meile annab arvas 87
protsenti 880 sissehelistanust.
Piirilepingu toetajatel oli suu
putru täis. Üks kommentaator
kirjutas: Oleme me ikka täie
mõistuse juures, härrased...?
Venemaa soovib piirilepet mitmesugustel põhjustel. Ilmselt
on nüüd Brüsselist, Moskvast
ja Washingtonist antud Ilvesele
korraldus, et olgu piirilepe alla
kirjutatud. Selleks valis Ilves
välja noorukese õigusteadlase
Lauri Mälksoo (on presidendi
mõttekoja liige), kel puuduvad
elukogemused ja kes on n-ö
koolipingiteadlane. See asjaolu ei tee sotsiaalteadlasele
kindlasti au.
Mis üldse puutub rahvusvahelisse õigusesse, siis see distsipliin ei kuulu üldse õigusteadusesse, kuna ta ei ole kodifitseeritud, ja seepärast on ta
lihtsalt suuremate riikide lepinguline õigus väiksemate riikide
suhtes. Arvatavasti seepärast
kõnelustel venelastega ka piiri
kulgemist ei käsitleta.
Mis saab merepiirist? Kui
maismaapiir kehtib Stalini ajal
mahamärgituna, peab kehtima
ka merepiir tema ajal mahamärgituna! Järelikult puudub
loogiline mõtlemisvõime nii
Ilvesel, Mälksool, Urmas
Paetil kui ka Marko Mihkelsonil...? Mida siis üldse käsitleti/käsitletakse?
Tartu rahuleping on 2. veebruaril 1920 Eesti Vabariigi ja
Nõukogude Venemaa vahel
Tartus sõlmitud rahvusvahe-

line leping, millega lõpetati
Vabadussõda, määrati Eesti
idapiir ning Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi
iseseisvust. Seda kinnitab tõsiasi, et Tartu rahuleping on
võetud ÜRO kehtivate rahvusvaheliste lepingute registrisse
nr 11LTS29 all.
Hilisemad piirimuudatused on
oma huvides teinud Nõukogude Liit ja tema õigusjärglane
Vene Föderatsioon. Sellega
Eesti on kaotanud 5,2% oma
maismaast.
1994. aastal teatas peaminister
Andres Tarand Soomes ootamatult, et Eestil ei ole piiri
suhtes Vene Föderatsioonile
pretensioone. Seda seisukohta
olid varem innukalt levitanud
Lennart Meri, Siim Kallas jt.
Küsin meie lugupeetud riigiisadelt, miks nad ei soovi arutada Venemaa delegatsiooni
juhi Adolf Joffe poolt Tartu rahulepingu
läbirääkimistel
igakülgselt läbikaalutud piirilepingu ettepanekut, kus
Eesti idapiir oleks maha märgitud Kunda jõega?
Piirileppe teema lõpetan
endise TÜ professori, USA
välisministeeriumis töötanud,
elukogenud välis- ja julgeolekupoliitiku, eriti Nõukogude Liidu ja Vene Föderatsiooni
eksperdi ning Eesti sõbra Paul
Goblei paljulubavate sõnadega: Suveräänsuse järjepidevuse tõttu on Eestil õigus
paljusid asju üle vaadata ning
soovi korral muuta, sealjuures
piiri täpset kulgemist. Aga sellesama püsiva suveräänsuse
tõttu on tänapäeva Eestil igati
õigus nõuda, et Tartu rahulepingut tunnustataks jätkuvalt
Eesti riigi sünnitunnistusena.
Ühelgi riigil, ka mitte Vene
Föderatsioonil, ei ole õigust
Eestile seda keelata, kui vähe
see neile ka meeldiks.

Ando Leps on
vandeadvokaadist
poliitiku, Riigikogu
IV ja V koosseisu
liikme, üliõpilasena
Vabadussõjast osa
võtnud (tema ülemus Vabadussõjas
oli tuntud noorsookirjanik ja pedagoog Jüri Parijõgi
(s. 2.09.1892
Kunda-Malla vallas),
kelle elajalikult
mõrvasid hävituspataljoni kuulunud
isikud (kui neid
üldse inimesteks
saab pidada) Tartu
vanglas (9.07.1941)
August Julius Lepsi
(s. 2.01.1896 Adavere vallas  surnud 26.02.1972
Stockholmis) poeg, Riigikogu VIII ja IX koosseisu
liige.
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Eestimaa punased piiripostid
Paljude patriootide
seisukohad

1) EV1920 koosnes: EV1918
+ Narvatagune+Petserimaa;
nende õigust iseseisvusele tunnustas Tartu rahulepinguga ka
Venemaa.
2) 1940. a katkes EV1920 de
facto, ent jätkus de iure.
3) 1944. a eraldati õigusvastaselt EV1920-st Narvatagune+Petserimaa.
4) 1991. a: EV1918 jätkus de
facto ja de iure, ent EV1991
(=ENSV) kujul; Narva-tagune + Petserimaa vaid de iure,
de facto jäädes okupeerituks.
5) 2003. a rahvahääletus viidi
läbi vaid EV1991 alal, Narvataguse + Petserimaa kaasamiseks ei tehtud ametlikult kat-

taguse + Petserimaa iseseisvus
de iure jätkub eraldi EV1991st ning on õiguslikult EV1920.
7) 2013. a seisuga:
* EV1918/EV1991 oli iseseisev de iure 19182004, de facto
19181940, 19912004.
* Narvatagune+Petserimaa on
olnud iseseisev de iure
1920..., de facto 19201940.
* Narvatagust + Petserimaad
võib isegi vaadata kui EV2004
ehk EV1920 õigusjärglast!
EV1991 moodustab pindalalt
EV1920-st 95,1% ~95%.
Narvatagune+Petserimaa
moodustab pindalalt EV1920st 4,9% (2321:47549) ~5%.
Märkus: paljuleierdatud 5,2%
on arvestatud ENSV maa-alast,

Rahulepingu piirimääratlus de
iure ei vasta alates 01.05.2004st (meie eraldudes Narvatagusest + Petserimaast) enam
põhiseadusele ning piirilepet
Venemaaga ei saa sõlmida enne põhiseaduse §122 vastavat
muutmist (vaja on muuta sõnastust).
Narvatagune ja Petserimaa on
de iure samasugused iseseisvad riigid nagu Soome ja Läti,
ning kui me ei sõlmi SoomeVenemaa ja LätiVenemaa
piirileppeid nende eest või arvel, siis ei saa me seda teha ka
Narvataguse ja Petserimaa puhul!
Piirilepe Venemaaga on võimalik vaid veealadel (pärast
põhiseaduse muutmist), Nar-

2003. a rahvahääletuse tulemusel alates 01.05.2004 Eesti
Vabariigi Eesti NSV osa
Euroopa Liiduga, jättes välja
just Eesti Vabariigi de iure osad
Narvataguse ja Petserimaa.
Seal ju vastavat rahvahääletust
ei korraldatud. Ja pole oluline,
et okupantriigi Venemaa vastuseisu tõttu ei saadudki korraldada, sest de iure seisund sel
osal Eesti Vabariigist ehk nüüd
juba ainsal iseseisval Eesti
Vabariigil pole muutunud ega
kadunud. Et meie oma liiduvabariigiga oleme kaaperdanud Eesti Vabariigi nime, on
meie häbi ja häda; õiguslikult
moodustavad täna Eesti Vabariigi endiselt vaid Narvatagune
ja Petserimaa!

Venemaaga ju pole.
Segane jutt uue nurga alt,
ütlete? Ongi nii! Asi on aetud
nii jaburaks, et igaüks, kes pastaka haarab, leiab oma õiguse!
Nii Eestis ja Venemaal kui ka
Zamunda kuningriigis. Ometi
püüti omal ajal Tartu rahuleping sõlmida võimalikult
ühemõttelisena. Oleks meil
jõudu (või raha), saaksime
selle 4,9% tagasi võita või osta.
Kahjuks pole meil jõudu ega
raha. Mida me teha saaksime?
Saaksime seda lepingu sõlmimist määramata ajaks edasi
lükata. Esialgu nii 300 aastaks...
Ja nüüd põhiküsimus: miks
meie juhid selle EestiVene

Keskerakond:
piirileppe
menetlemine
peab jätkuma
Nädalavahetusel võttis Keskerakonna volikogu vastu EestiVene
piirilepingut puudutava otsuse, millega
toetatakse piirileppe
menetluse jätkamist.
Volikogul otsust tutvustanud
Riigikogu väliskomisjoni
liige Enn Eesmaa (pildil)
märkis, et nii Riigikogu
väliskomisjon kui ka

1 Veealakaotus Peipsi järvel (üle 200 km²)

3 Äravormistatud veealakaotus Liivi lahel (~500km²)
vatagusega ja Petserimaaga
tuleb piirileping sõlmida eraldi!

Piirilepe  kellega?

2 Veealakaotus Narva veehoidlal Narvatagusele(!)
(kaotus ~20km²)
setki. Rahvahääletuse tulemusel astus EV1991 välja
EV1920-st.
6) 01.05.2004 jõustus EV1991
(seoses EL-i liiduvabariigistumisega) loobumine iseseisvusest de iure ja de facto (ent
mitte kaotades taasiseseisvumisõigust de iure!), Narva-

Eesti Vabariigi maa-alast
moodustab
Narvatagune+Petserimaa 4,88% ehk ~4,9%
(2321:47549). Vabalt võib aga
kasutada ümardatud 5%.
Tartu rahuleping on ajalooline
tervikürik ning seda tagantjärele osaliselt muuta ei saa.

Näiliselt rumal küsimus, sest
kellega siis veel kui mitte
Venemaaga. Ent sageli on asjal
lisaks vormile ka sellest erinev
sisu, eriti kui minna õiguslikule
pinnale. Väidan, et idas piirneb
Eesti lisaks Venemaale veel
Eesti Vabariigiga!
Erinevalt paljudest udujutlustajatest olen valmis enda väidet
ka põhjendama. Alustan küsimusest: millal kaotas 4,9%
1920. a-st pärit Eesti Vabariigist ehk Narvatagune ja
Petserimaa oma tänaseks enam
kui 93 aastat kestnud iseseisvuse de iure? Õiguslikult
ei suuda mitte keegi tõendada
ühtki kuupäeva ega vastavasisulist lepingut ega lepet ega
muud ürikut. Nagu ka esitada
Narvataguse ja Petserimaa
kodanikkonna rahvahääletuse
samasuunalist tulemust.
Järelikult ei saa seda pisut üle
2300 km² suurust ala õiguslikult riikidevahelistest lepingutest kuidagi toore jõu teerulli
alla sokutada.
Edasi läheb veelgi huvitavamaks. Sest mida kujutab endast
meie tänane Eesti Euroliiduvabariik? Kas 2/3 meist
otsustas 2003. a rahvahääletusel lihtsalt niisama, koos saba
ja sarvedega, ainult astuda
Euroopa Liitu? Tuleb välja, et
asi on paljudele ebameeldivalt
pisut keerulisem. Liitus ju

Olles üle keskmise õiguskorralduse jälgija, ei tule mul
meelde ühtki seaduslikku
ürikut, kus Eesti enne või
pärast euroliiduvabariigistumist oleks ametlikult kuulutanud, et Narvatagune ja
Petserimaa oleks aastatel
19202004 kuulunud samasse
Eesti Vabariiki õigusvastaselt.
Eks ole selle seisukoha järelmiks ka kestvad viited Tartu
rahule, mis 02.02.1920 vormistas just tollase iseseisva Eesti
Vabariigi. Asjakohane on ka
meenutada, et teiseks ning isegi
huvitatumaks lepingu-pooleks
oli Narvataguse ja Petserimaa
tänane okupantriik Venemaa.

Mis siis sellest kõigest
järeldub?

Aga see, et ametlikku piirilepingut pole meie tänasel
Euro-Eestil lisaks Venemaale
ka Narvataguse ja Petserimaa
isikus Eesti Vabariigiga de iure.
Samuti see, et need piirilepingud tuleb sõlmida üksteisest
lahus, sest tegemist on riikidevahelise õiguse alusel iseseisvate riiklike üksustega. Kui ja
kuni aga Narvatagune ja Petserimaa pole saanud võimalust
oma 16.06.1940 seisuga kodanikkonnaga oma riigi saatust
määrata (kas eraldi või koos
iseseisvus, kuulumine Euroopa
Liidu (ka lahus tänasest
Eestist) või Venemaa koosseisus), on meil õigus piirilepe sõlmida ainult Venemaaga! See tähendab ainult
veepiiri, sest maapiiri meil

lepinguga nii kiirustavad?
Arvan ainust põhjust teadvat:
Venemaal on meie praeguste
võtmekujude kohta nii vägevat
komprat, et see sunniks asjaosalisi tegema veelgi hullemaid tükke kui Eestimaa ärakinkimine.
Heiki Kortspärn
paljude patriootide nimel

Parlamendivälised
parteid ja seltsid
pidasid piirileppekonverentsi
1. juunil peeti Rahvusraamatukogus rahvusvahelist
konverentsi piirilepete teemal.
Piirileppekonverentsil
Tartu rahu puutumatuse
kaitseks oli peale kohalike ka esinejaid naabermailt. Korraldasid Eesti
Iseseisvuspartei, Eesti
Konservatiivne Rahvaerakond, Eesti Vabaduspartei, Julius Kuperjanovi
Selts, Rahvuslaste Tallinna
Klubi jt. Koordinaator
oli Tõnu Kalvet.
PS kaartidest:
Kavandatavad piiripöördepunktid olen saanud ametlikest
seadustest. Kaardid koostatud
veebikaartide põhjal; osa lihtsustamise eesmärgil üle joonistatud.

õiguskantsler on läbirääkimiste praeguse käigu
heaks kiitnud ning piirilepingute projektides kinnitavad pooled, et piirilepingud reguleerivad üksnes
riigipiiri puudutavaid küsimusi.
EestiVene piirilepinguid
otsustasid
toetada
ka
Keskerakonna volikogu
välispoliitika ja eurointegratsiooni komisjon ning
erakonna juhatus.
Nii otsustas Keskerakonna
volikogu toetada piirileppe
menetluse jätkamist ja kutsub valitsust üles aktiivsusele leidmaks võimalusi
seni veel piisavalt reguleerimata riigipiiri reiimi eri
aspektide kooskõlastamisel
Venemaaga.
Keskerakonna volikogu
otsuses nenditakse, et
EestiVene piirilepingute
teemat on siseriiklikult ja
kahepoolselt arutatud juba
üle kahekümne aasta.

Lasnamäe piirkonna seeniorsektsioon avaldab
kaastunnet Erika
Antonile õe

VALENTINA
SOKOLOVA
surma puhul.
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Kes hoolib riigist?
Lausa kohe pärast seda, kui valitsev Reformierakond laskis paljude
Eesti linnade avaliku ruumi täis panna oma järjekordse Eestimaa
uhkuse värviplakatitega (mis läbinähtava lihtlabasusega suunavad kodanikkonda uhkust tundma mitte niivõrd oma riigi ja
rahva, vaid esmalt just Reformierakonna ning eriti selle ülitarga ja
ilmeksimatu juhi Andrus Ansipi kõigeväelisuse üle), hakkas nagu
uksest ja aknast avalikkuse ette lahvatama teateid järjekordse
skandaali(kese?) kohta Reformierakonna juhatuses ning tuulutamatuse tõttu juba ammuilma lausa kopitama läinud partei haruorganites või -organisatsioonides. Sedakorda pole aga enam tegu
teps mitte väidetavalt üksikjuhtumitega parteikassa täiendamisel
hämarate ämmarahadega, vaid lausa partei juhatuse liikmete
valimisega (neile poolthäälte ostmisega). Aga see omakorda näitab,
et seesuguste valgust pelgavate tempude toimumine on olnud korduvalt ilmvõimalik ja üldlevinud juba aastaid. Ainult et seesuguste korruptiivsete häälteostmiste ja partei hämarjuhtimiste
sagenemine on saanud ja saab nähtavasti edaspidigi aina lobedamalt võimalikuks seetõttu, et Reformierakond on liiga kauaks
võimule jäänud ning selle juhtide peades ja mis veelgi hullem  ka
koguni alateadvuses on seesugune seadusetus ja moraalitus-autus
lausa normaalsuse või tavalise tööstiili sisuks-vormiks kujunenud.
Sest seni, kuni pole vahele jäädud, on justkui kõik korras ja
kombekas?
Võim teadupärast lööb viimaks paratamatult pimestavalt pähe
ja siis tundub, et kõik, mis erakonnas eales ette võetakse, on ainuõige või vähemasti lubatav-legaalne. Aga võta näpust  ei ole
ühtigi! Tuleb põhjendatult pärida: kui Reformi-füürereid jt juhttegelasi on hääleostudega kohale valitud, kas sellistest tüüpidest
koosnev valitsus saab olla igati seaduslik?
Nüüd aga paistab koguni sedaviisi olevat, et juba aastatepikkuse hämartegevuse (eeskätt juhatusse häälte ostmise maakondades) on parteijuht otsustanud ajada ainuüksi oma põhirivaali
Kristiina Ojulandi kraesse. Mitu kärbest ühe hoobiga: ajada kogu
mustvalimine K. Ojulandi süüks, visata see teenekas tegelane
jalamaid erakonnast välja tagamaks seeläbi iseenese võimulejäämine.
Aga võimalikust ohutustasemest aina õhemaks hööveldatav
riik valgub nooremast, haritumast ja aktiivsemast rahvast (maksumaksjaist!) aina tühjemaks, nii et siia on jäämas vaid kõrgametnikest isetark eliitkiht ja pensionärkond, keda mujal keegi ei oota
Selge see, et Reformierakond on liiga kauaks võimule jäänud.
ANTS TAMME,
endine Riigikogu liige

Valitsusel kuldroosad prillid,
pensionäril mureprillid
Hiljuti kogunes rahvahulk Tallinnas Patkuli trepile, et
peaministri akna all anda märku, et Eestis ei lähe siiski
kõik nii hästi nagu koalitsioonipoliitikud, peaminister ja
valitsus arvavad.
ANDRES MÄEVERE
kirikuõpetaja, KE Võrumaa seenioridekogu esimees

Piki mäekülge alt üles olid kõigile hästi nähtavad plakatid pensionitasemega Euroopa Liidus. Kõige all Eesti 300 euroga, kõige üleval
Luksemberg 3000 euroga. Vahele mahtusid Kreeka (1600), Saksamaa ja
Rootsi (1400) jt. Turistid käisid mööda ja vangutasid pead: kas tõesti on
võimalik nii ära elada?.. Imede maa see Eesti!
Täpselt kell 12.00, kui pensionäride meeleavaldus algas, hakkas vihma
sadama  kindel märk, et ka taevas ei olda olukorraga rahul.

Sissetulek paneb kõik paika

Kui sul raha ei ole, siis on enamik uksi, silmi ja kõrvu sinu soovide jaoks
suletud. Eesti pensionist jagub õigust hinges püsida, aga ei enamat. Kui
seadustatakse eutanaasia, siis muutub küsitavaks ka see ainus õigus.
Nendelt, kes saavad väikest rahvapensioni, on võetud ära õigus normaalselt süüa, õigus kultuurilistest üritustest osa võtta, õigus vajalikke
kallimaid ravimeid osta, õigus täiendavat tasulist arstiabi kasutada,
õigus reisile minna, õigus oma pensionieast rõõmu tunda...
Valitsusel on küll helde ja kaastundlik süda riigiettevõtete juhtide jaoks,
kelle palgad peavad ulatuma kõrgustesse. Siis öeldakse, et nii saame
olla väärilised ja vastavuses Euroopa Liidu üldise tasemega. Samuti on
koalitsioonipoliitikutel harras meel lõunaosariikide pensionäride jaoks,
aga mitte omade jaoks.
Kui ütleme, et meie riik on vaene, siis võtkem vaesust ühiselt kanda ja
jagada. Ka nõukogude ajal tehti vahet vastutuse, tööpanuse ja keerulisuse vahel. Laeval teenides sai junga palka koefitsiendiga 0,9; suure laeva
kapten koefitsiendiga 4,4. Meil võiks selline koefitsient olla tähtsamate
riigiametnike jaoks kuni 5,0; presidendi jaoks 10,0; aluseks miinimumpalk. Kuna riigiesindaja esinduskulud jpm kulud katab riik, siis
tähendaks see ju seda, et isegi sellise nende meelest kesise pakkumise
juures oleks neil võimalus teistest 510 korda paremini elada.

Eesti küsimus pole rahapuuduses, vaid eelistustes

Osa tarku inimesi ütleb, et Eestis ei ole siiski puudu rahast. Küsimus on
prioriteetides, selles, kellele seda raha jätkub ja jagatakse. Eesti vanem
põlvkond ei nõua ei rohkemat ega vähemat kui sotsiaalselt õiglast
kohtlemist nii kodus kui ka Euroopa Liidu tasandil. Tahetakse õigust
elada inimväärselt.
Et seda ka ministrite teadvusse viia, ei piisa ühest-kahest meeleavaldusest. Tihedamini peaks Toompeal vilkuva laternaga seisma  märgiks, et
Eesti riigilaev on valel kursil suurte lasterikaste perede, pensionäride,
miinimumpalgaga töötajate jmt suhtes.
Ilmus ka 30. mai Videvikus

Tõepäratu Eesti elu
Peaminister Ansipi sõnul liikuvat Eesti hea kiirusega Rootsile ja
Soomele üha lähemale (vt 1. juuni Õhtuleht). Näib, et see härra on
minetanud reaalsusetaju  Euroopa Liidu viie rikkama riigi hulka
pürgimise asemel muutume hoopis EL-i autsaideriks.
Samas Õhtulehes väitis Nõmme Lastekaitse Liidu juht Kärt Mere, et
möödunud aastal oli Eestis 45000 absoluutses vaesuses elavat last. On
ette tulnud juhtumeid, kus koolisööklas süüakse kaaslaste toidujääke.
Härra Ansipil oleks aeg pilvedest Maa peale laskuda ja oma silmaga
veenduda, kuhu ta riigi on tüürinud. Reformierakonna loosung Uhke
Eesti üle! on nahaalne ülbus, mis näitab, et valitsus on rahvast irdunud
ega taju riigis ja oma lähiümbruses tegelikult toimuvat. Eesrindliku
majandusega ENSV-st on Ansipi juhtimisel saanud Euroliidu kerjus,
kelle nälgivale elanikkonnale saadetakse tuhandeid tonne toiduabi.

Kahjuks peab tõdema, et samal ajal meil veetakse toiduaineid prügilasse  nende kõlblikkusaeg on läbi. Toiduainete hinnad on Eestis
kruvitud nii kõrgeks, et tarbija maksab kinni ka kogu riknemisküpse
kauba ja selle vedamise prügilasse. Kaubandus kahjumit ei kanna!
Meie ühiskond on muutunud apaatseks  rahvas ilmselt enam ei tajugi,
mis riigis toimub. Kõigil Riigikogu ja kohalike volikogude valimistel lastakse valimisurnidesse bülletääne valitsuserakondade toetuseks.
Viimastel Riigikogu valimistel said valitsuserakonnad võidu ilmselt
e-valimistega manipuleerides, nagu see äsja toimus ka
Reformierakonna juhatuse valimistel.
Väga tahaks loota, et tänavu sügisel KOV-valimistel teeb rahvas
ometi õige valiku ...
Elmar Hollmann, Kärdla, Hiiumaa

Lõpetage ametlik toiduraiskamine!
Meedia on praegu täis sõnavõtte
tohutust toiduraiskamisest 
kaup, millel parim enne või
säilivusaeg kuupäevaliselt ületatud, saadetakse otsemaid
prügimäele. Kogused on kohutavad  jaguks väga paljudele
vaestele hädalistele.
Kust küll selline materiaalsete
ressursside ja tööjõu raiskamine
nagu mingi taud on meie riiki
sisse lastud? Aastas läheb prügilasse tuhandeid tonne toitu  seda
ei saa või ei tohi ülalpidamisraskustes inimestele loovutada
või taskukohase hinnaga müüa.
Ühtepidi on see lausa riiklik
sadism. Teisipidi, sedasi nuumame kasuahneid ärikaid, kellele rahvas kui selline on vaid
sissetulekuobjekt, kuigi püütakse näidata, et kõik muudkui
käib rahva ja riigi heaoluks.
Mingi riiklik regulatsioon peaks
ka neist ülimuslikum olema? Kui
suurtele kaubakettidele on juba

antud müügi- ja tegutsemisluba,
siis peaks saama mõjutada suhtumist ka hinnakujundusse.
Väga hea nüansi lisas sellele 27.
mail avaldatud intervjuu Evelin
Ilvese isaga. Kui too oli üritanud
presidendihärrast väimehele kirjeldada reaalset olukorda Eestis,
pannud see pahaselt minema.
Nii me siin Eestis elamegi  külladel ei mahu kõik sisse, aga
pihust suhu elavatele soodsamalt
ei anta. Nagu koer heintel. Öeldakse, et söönu näljasele kaasa
ei tunne, sest tal pole lihtsalt
kogemust.
On veel üks vaatenurk, millest
seda südametut toiduraiskamist
ei käsitleta. Kogu prügimäelevedu nõuab mitte vähe raha, olles
sisuliselt kahjuks kaubandusele,
laias laastus ka kogu rahvale ja
riigile. Egas seda raha õhust võetud, kuigi üsna madalalt annab
rahvast pügada, kui osav olla.

Ainult rahale orienteeritud äriilm seda juba oskab. Miks ei
võiks kaubad sellevõrra odavamad olla letis, et ka hädalisemate
lauale jõuda? Siis jääks ametlikult aegunu teisaldamise vaev
ära.
Vanasti reguleeris toiduga
pahasti ümberkäimist vähemalt
mingi piiblitõde. Isegi mahakukkunud leivatükile tuli üles
tõstes suud anda. Täiesti arusaamatu on, et kirikudki ei tauni seda
patustamist, kuigi organiseerivad küll annetusi, supikööke ja
mingit heategevust kiriklike
pühade puhul. Kas siis see ongi
kogu lahendus? Kas abivajajad
elavadki ainult ümber kiriku?
Kuidas peaksid kaugemal olejad
hinge sees hoidvale igapäevasele
supile jõudma?
Ja kui ongi annetustest, toidupangast või supiköökidest
midagi positiivset kuulda, siis
osutuvad nende taga ikka olevat

hoolivad välismaalased, mitte
aga meie riiklikud organisatsioonid ega kohalikud ärihaid.
Veel üks väike nüanss. Parim
enne ja kõlblik kuni kaupu
müüakse viimse tähtpäevani.
Egas ostja ju seda kohe alla
kugista, ikka tarbib veel mõne
päeva ka peale n-ö kukkunud
kuupäeva. Miks ei võiks seda
süüa hädalised? Egas prügikastist või prügimäelt söömine
ole hügieenilisem või riiklikult
enam aktsepteeritav?
Kuidagi peaks seda olukorda
riiklikult ohjama. Toidame ju
lausa pihust tohutut ametkonda,
kes peaks oma rahva eest seisma,
et kõigile, ka jõuetumaile, oleks
tagatud mingigi inimväärikus.
Riik peab oma rahvale just selles
osas katust pakkuma.
Väino Ubina, tallinlane
Mustamäelt

12. juuni 2013

Viive Tomson
Viive Tomson (66) Vastseliina valla Loosi külast on
suur energiaallikas: Viive siin, Viive juba seal. Teda
jätkub Lättemäe taluperenaiseks, Vastseliina volikogu liikmeks, Keskerakonna Vastseliina osakonna
juhiks, Loosi külavanemaks, isetegevuslaseks,
kolmele lapsele emaks ja seitsmele vanaemaks.
Rassib üksi, sest mehe viis haigus üle kümne aasta
tagasi.
Kuidas ta kõike jõuab?  imestavad inimesed. Ega ei
jõuagi!  on Viive vastus.
Ka minuga kohtumisel oli tal kiire, sest pidi minema
lapselapse kunstikooli-lõpetamisele. Kõik käib tal
jooksupealt, nagu ka tema vastused mu küsimustele.
Viive, sünnilt oled põlvalane, aga juba üle 40 aasta
Võrumaal. Kas tunned, et
see on sinu teine kodu?
On! Täielikult on see minu
kodu. 15-aastasena tulin
Põlvast Võrru. Algul elasin
Võru linnas ja nüüd olen 20
aastat olnud maal abikaasa
sünnikodus.
Oled kolme lapse ema? Kui
palju lapselapsi on?
Olen seitsme lapselapse
vanaema.
Selle kõige kõrval oled väga
kohusetundlikult täitnud
oma ülesandeid vanavanaemana.
Jah, nagu abi vaja, nii kohe
läksin.
Kas oled taluperenaine?
Olen oma talu perenaine,
lisaks seitsme küla perenaine.
Lättemäe talu perenaine ja
Loosi kandi külade külavanem. Palju neis külades
täna inimesi elab?
Kokku seitsmes külas 210
inimest.
Lasksid Loosi külla ehitada
korraliku külaplatsi koos
kiige ja lavaga. Kes kirjutab
projekte ja kuidas käivad
rahataotlused?
Algul kirjutasime projekte
ise, nüüd aitab tütar.
Kogu organiseerimine ja
ürituste läbiviimine on sinu
õlgadel. Kes aitab teid
rahaliselt, kas ka vald?
Enamasti saame raha ikka
projektidest, ansamblid rahastatakse kohalikust omaalgatusprogrammist.
Majanduskulud ja suvised
niitmised on kõik valla toel.
Muuks otstarbeks on valla
toetus väiksem.
Kas keegi ka aitab külavanematöös?
Meil on külakogu, kuhu kuulub igast külast inimene.
Viimasel ajal on kooskäimine
veidi soiku jäänud. Aga varsti
hakkab arengukava koostamine, siis saab kokkukäimine
taas tihedamaks.
Sa oled päris pikka aega ka
Vastseliina volikogu liige.
Jah, nüüd juba kolmandas
koosseisus. Kolmandat aega
olen ka revisjonikomisjoni
liige. Olen olnud külaelu
edendamise komisjoni liige ja
viimati ka sotsiaalkomisjoni
aseesimees.

Ainuüksi külavanema töö on
pingeline! Aga veel volikogu
ja komisjonide töö ning
istungid, õppepäevad jm igal
kuul. Kuskohast sa ammutad sellise energia?
Suurimad energiaallikad on
muidugi lapsed ja lapselapsed.
Teil on MTÜ Vastseliina
Külade Ühendus ning sealsed koostegemised. Lisaks
korraldad veel traditsioonilisi üritusi. Milliseid?
Kindlad üritused on emadepäev, jaanituli, isadepäev,
sõbrapäev.
15. ja 16. juunil on XIX
Vastseliina laat. Kuidas
sa vallakodanikuna, volikoguliikmena ja külavanemana laata suhtud?
Minu jaoks on see aasta kõige
suurem üritus. Ma ei ole
külastamata jätnud ühtki laata.
Mis on see Vastseliina laada
fenomen, et sinna tuleb
kokku inimesi üle Eestimaa?
Ikka laadamelu! Ostmine
polegi alati oluline. Laadal on
vahva kultuuriprogramm, sest
esinejaid on palju ja erinevaid
nii meilt kui ka naaberriikidest. Laat on suur müügivõimalus inimestele, kes ise
midagi toodavad.
Kui paljud laadad ja muud
sündmused hakkavad tasapisi hääbuma, siis Vastseliina oma on endiselt hoos.
Kas arenguruumi on veel?
Ikka! Igal aastal on laadakorralduses midagi uut ja alati
see ka õnnestub.
Kuidas inimesed suhtuvad
sellesse, et alati pakutakse
laadal taimede, käsitöö,
loomade ja aiasaaduste
kõrval ka nn Poola kaupa?
Kuna Vastseliinas on
maarahva laat, siis viidigi
kommertskaup muudest kaupadest eraldi. Park ongi eraldi
maa-ala, kus saab kaubelda
vaid aiasaaduste, taimede,
käsitöö ja loomadega.
Kes Vastseliina laata korraldab?
Teisipäevaklubi, kel on laadatoimkond, ja nende liikmeid
kuulub ka volikogusse.
Kui volikoguliikmena
vaatad, kas sinu koduvallast
minnakse ära või tuleb
inimesi ka juurde?
Minnakse ikka ära  nii välismaale kui ka suurde linna.
Aga siiski tullakse ka meile
tagasi. Lahkumist on rohkem,

Võrumaalt  naine nagu
orkester!
Kas ise osaled kultuuri
tegemisel  laulad,
tantsid?
Kümme aastat olen tegutsenud Loosi naljanaiste
seas. Me oleme kolmekesi
ja käime üritustel. Hiljuti
esinesime pensionäridele.
Teeme pulmas auväravaid,
nüüd läheme juubelile, kus
teemaks  kolhoos.
Oled ühiskondlikult aktiivne! Kas mõtled ka sellele, et kui enam ei jaksa,
kes võiks järglane olla?
Momendil ma ei tea sellist
inimest, aga loodan, et ta
on olemas.
Kuidas tunned, kas
inimesed on aktiivsed
üritustel kaasa lööma või
on neil pettumus millegi
suhtes?
Kes käib, see käib, aga kes
on kord jäänud koju, siis
enam ei taha välja tulla.

VIIVE TOMSON: Energia tuleb tegutsemisest!
Kodusistumine mulle ei sobi. Kui on kohustusi, siis
ikka lähed ja teed. Foto erakogust
kuna meie kandis on tööstust
vähe ja töökohti ei ole.
Väljaränne on suur.
Vaatamata suurele koormusele juhid veel Keskerakonna Võrumaa piirkonna Vastseliina osakonda.
Jah, alates 4. aprillist 2012.
Kuidas sa ikkagi jõuad
särada ning rõõmus olla?
Eks tegutsemisest tulebki
energia! Kodusistumine mulle
ei sobi. Kui on kohustusi, siis
ikka lähed ja teed.
Sõidad palju ringi ja suhtled inimestega, aitad vanureid nende toimingutes.
Mis on sinu arvates see,
mis valitsusel on jäänud
tegemata, et abivajajad
on üksinda?
Vald ikka hoolitseb oma inimeste eest, aga bussiliiklus on
küll selline, et ei olegi võimalik ringi liikuda. Kui on vaja,
siis lähen ise ja viin inimesi
poodi, arsti juurde jne.
Tunnen, et minu kohus ongi
inimesi aidata.
Sina teed seda kõike heast
südamest ja tahtest, aga
miks ei võiks valitsus
inimestele appi tulla?
Muidugi võiks! Vallaeelarve
ei ole ju nii suur, et saaks
kõiki aidata.
Millised inimesed abi
vajavad ja tunnevad
puudust riigi abist? Sina
teed ju seda tööd tasuta.
Need, kes elavad minu
lähedal. Valla sotsiaaltöötajad
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aitavad ka oma jõu ja nõuga.
Kandideerid Keskerakonna
nimekirja esinumbrina
Vastseliina volikokku. Mida
tahaksid vallas muuta?
Ei oskagi öelda, meil volikogus puudub eraldi opositsioon ja koalitsioon. Arutame asju ühiselt; kui vaja,
siis vaieldakse asjad selgeks.
Kümmekond aastat tagasi
sa pidasid loomi. Kas tänapäeval on Vastseliina kandis
veel loomapidajaid?
Üksikud on veel jäänud.

Mis sa arvad, kas alkoholism on maal probleem?
Kuna alkoholi kättesaadavust on piiratud, on ka
tarbimine väiksem.
Külaelanikke solvabki see,
kui öeldakse, et kaupluste
ümber käib joomine 
tegelikult seda ei ole.

Kas teie vallas on ka harimata maid?
Väga vähe. Enamik maid on
haritud, ükskõik, kas siis
omaniku või rentniku poolt.

ESMASPÄEV, 17.06
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Vanasti toodi ka pension
koju, nüüd tuleb ise linnas
järel käia?
Minul hakkas algusest peale
pension laekuma panka ja mul
ei ole sellega probleeme, kuna
olen väga liikuv inimene.

20:00
20:05
21:00
21:15

Kuidas paistab Eestimaa
elu läbi vanema inimese
silmade?
Kõige rohkem solvab mind
valetamine keskmise palga
suuruse kohta. Minu pension
on alla 300  ja kõigil tuttavatel on palk 400  juures.
Kuidas saab siis keskmine
palk olla nii suur, nagu
meile teatatakse?!
Küsitles TOOMAS PAUR,
Keskerakonna Kagu-Eesti
koordinaator
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TEISIPÄEV, 18.06

Paljudest küladest on
kadunud postkontorid ja
kauplused, inimesed
peavad tulema linna...
See on küll suur probleem.
Õnneks on alles jäänud raamatukogud, kuhu saab rahvas
kokku käia. Lisaks käib kauplusauto. Loomulikult oli postkontor vanasti külaelanike
suhtlemiskoht.

15. ja 16. juunil on XIX Vastseliina laat.
Mis on see Vastseliina laada fenomen, et
sinna tuleb kokku inimesi üle Eestimaa?
Ikka laadamelu! Ostmine polegi alati
oluline. Laadal on vahva kultuuriprogramm, sest esinejaid on palju ja erinevaid nii meilt kui ka naaberriikidest,
jutustab Viive Tomson.
Kui oleks turgu, kas
inimesed peaksid loomi?
Kindlasti! Vanasti oli ju olemas suur turg naaberriigis,
kuhu sai köögivilju ja muid
saadusi viidud. Meil on ju ka
noori, kes saaksid sellega
elatist teenida. Kui on olemas
turg, siis on ka tootmine.
Tahet inimestel jätkub.
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Nädala juubilar PEETER ERNITS 60
Eile, 11. juunil täitus Peeter
Ernitsal 60 aastat. Tänapäeval
nimetatakse seda juba vanemaks keskeaks. Vaadates, kui
tarmukalt Peeter jätkab mitmel
rindel  trükiajakirjanduses,
Ajakirjanike Liidu juhina, lähiajalugu kajastavate raamatute
kirjutajana, tele-esinejana mitmel telekanalil, sh Tallinna TV
edastatavas
põnevas
ja
radikaalses Vaba mõtte klubis, aga ka mitmesugustel foorumitel osalejana , tuleb tõesti
kadestada tema energiat, ning
pensionieelikuna teda kuidagi
ei suuda ette kujutada, Ilmselt
on ta ammutanud oma elujõu
Eestimaa loodusest, mida ta nii
oma hariduse kui ka harrastuste
tõttu läbi ja lõhki tunneb ja
armastab.
Olen juubilariga kokku puutunud väga mitmes koosluses
ja alati imetlenud tema mehist
tasakaalukust, mentaalset süvenemist, eetilist lõpuniminekut. Nagu ta ise mõne aja eest
Pealinna lehes kirjutas, on ta
ilmselt üks väheseid Eesti
ajakirjanikke, kes käib olulistel kohtuprotsessidel, ja mitte
ainult kohtuotsuse väljakuulutamisel, vaid jälgides ka kogu
menetluse käiku. See on taganud tema ohtratele kirjutistele
nii ajakirjas Luup kui ka
viimastel aastatel Maalehes
faktitäpsuse ja toimunuga seotud asjaolude seadmise laie-

masse, sotsiaalsesse, aga ka
lihtsalt inimlikku konteksti.
Ühtaegu pole ta kunagi olnud
kiretu jälgija ja konstateerija,
vaid alati on tal ka selge eetiline seisukoht, põhjendatud
isiklik arvamus.
Oleme eakaaslased, käisime
samal ajal Tartu Ülikoolis.
Mäletan teda kunagisest sõjaväelaagrist Leedumaal, mille
kõik TRÜ meestudengid pidid
pärast 4. kursust läbi tegema.
Üldiselt geo-bio-tudengitega
meie, filoloogid, eriti ei suhelnud, kuid Peeter paistis juba
siis oma seltskonnast silma
markantse ja silmapaistva
mehena. Pärast ülikooli viisid
meie teed lahku  kumbki
jätkas omal erialal, mina Eesti
Raadios, tema loomaaias ja
seejärel peaaegu kaks aastakümmet Loodusmuuseumis.
Suurde ajakirjandusse tuli taas
koos ajakirjaga Luup, mis
paraku jäi ainsaks kvaliteetajakirjaks uues Eestis, ning
seejärel juba ja kuni tänaseni
Maalehes.
Olles 1990. aastate lõpul ja
2000-ndate alguses Rahva
teenrite saate juht Vikerraadios, kutsusin saates osalema
ka Peeter Ernitsa. Üritasin
kajastada meie ajakirjanduse
ausaimate ja sõltumatuimate
ajakirjanike nägemusi, kaasates peamiselt vaid usaldusväärseid ja toimetustöö eest vastu-

Keskerakond peab 7. septembril
14. kongressi
Keskerakonna juhatus otsustas erakonna XIV kongressi kokku kutsuda 7. septembril Tallinna Lauluväljaku
Klaassaalis.
Juhatuse otsuse kohaselt saab kandidaate esimehe,
juhatuse liikmete, revisjonikomisjoni liikmete ja aukohtu esimehe kohale esitada 10. juunist 9. augustini.
Kongressil osaleb 900 inimest ehk iga 16. erakonnaliige. Lisaks on kongressile hääleõigusega kutsutud
kõik Keskerakonna asutajaliikmed.
Keskerakonna kongressil hääletatakse üksnes pabersedelitega.

Meedia Keskpunkt 12. juunil k 21.15
n Ansipi valitsus saab kõva kriitikat. IRL-i eksliider Laar
põrutas kui välk selgest taevast, et nende erakond peaks
valitsusest lahkuma. Ligi vastas, et Laari avaldus on alatu,
Savisaar aga soovitas valitsusel tagasi astuda juba varem.

Eesti rigi juhid meenutavad kirikutrepil laulvat kerjust,
ütleb Eesti Päevalehe intervjuus Venemaa Raudteede
president Vladimir Jakunin. Eestist on voolitud uus riik
Estada Novo, kus on kõikvõimas eliit ja reaalsete õigusteta
lihtrahvas, kirjutab Postimehes ajakirjanik Tiina Kangro.

n

Ajaleht Pealinn kirjutab 22 aastat kestnud ülekohtust
omandireformis. Valitsus pole hüvitanud tuhandetele
sundüürnikele tehtud kahju. Sundüürnike perekonnad
aeti oma kodudest välja, paljud tõsteti otse tänavale. Nüüd
on traagilisel teemal valminud ka Toomas Lepa dokumentaalfilm Verised majad, mille esilinastus on 13. juunil.

n

Stuudios Urmi Reinde, Mart Ummelas, Heimar Lenk

Peeter Ernits
kandideeris 2011.
aasta Riigikogu
valimistel Rahvaliidu nimekirjas.
Foto Ernitsa blogist.

tavaid staaikaid ajakirjanikke,
keda usaldasin. Paraku sekkus
raadio juhtkond peagi ettekäändel, et Ernits tahab saates
osaleda Tartust, mis olevat ebasobiv (ehkki Sulev Valner
osales hiljem selles saates
jätkuvalt Tartust ja isegi
Võrust) ja et ta olevat üldse
liiga aeglase jutuga jne. Asi
polnud muidugi aeglases jutus,
vaid Ernitsa iseseisvuses ja
otsekohesuses. Tema lahkumisest ja minu protestidest selle
vastu algas ka minu eemaldumine Rahva teenrite saatest,
mis lõppes õige pea seljataga
toimunud mu enda eemaldamisega saatejuhi kohalt.

Rahva teenrite perioodil
algas minu kaastöö Maalehele igakuise kolumnistina, mida jätkus Peetri soosingul õige
mitu aastat, kuni saabus uus,
peavoolumeedia omanikele
taltsas peatoimetaja, kes lükkas
ühel hetkel tagasi minu järjekordse kaastöö ja süüdistas
seejärel mind alatult ajalehe
alavääristamises. Õnneks sai
Peeter Ernits siiski jätkata
peatoimetaja asetäitjana, sest
isegi Ekspress Grupi poliitjuhid pidid aru saama, et ilma
temata mingit Maalehte
enam varsti polekski.
Edasi saime kokku juba Eesti
Ajakirjanike Liidus, mille

esimeheks praegune juubilar
valiti 2008. aastal. Paraku jäi
see koostöö üsna lühikeseks,
sest tundsin oma tööandjalt
Eesti Rahvusringhäälingult
tõsist survet loobumaks ametiühinguorganis osalemisest.
Igatahes see lühike periood
veenis mind, et Ernitsa näol oli
ka ajakirjanikeorganisatsiooni
juhina tegu tasakaaluka
mehega, kes üheksa korda
kaalus, enne kui lõikas. See
eristas teda paljudest eelkäijatest. Tema püsimine Eesti
ausate ajakirjanike ja ühtaegu
ainsa rahvusvaheliselt tunnustatud ajakirjanike kutseühingu
juhina tunnistab ühtlasi tema

kui hea ja jätkusuutliku juhtija
mainet.
Mitu aastat olen kohtunud
temaga ühes huvitavas mõttekojas, milles osaleb progressiivse maailmavaatega inimesi
 õppejõude, meediajuhte, analüütikuid. Kohtumised seal
on veennud mind kõige minu
poolt Ernitsa kohta eelpool
tõdetu järjepidevuses ja järjekestvuses.
Peeter Ernits vaatab Eesti elu,
ühiskonda ja poliitikat endiselt
avatud silmil, jäädes siiski sõltumatuks ja ausameelseks ajakirjanikuks, erinevalt väga
paljudest tänasel Eesti ajakirjanduspõllul madalkündi harrastavatest kolleegidest, kellele paistab oma tööst ja sõnumist olema palju tähtsam
üksnes lojaalsus väljaande
omanikele ja laiemalt võimutruudus tänasele valitsusele.
Soovides Peetrile jätkuvat tööindu ja edu, jään ootama tema
lubatud elulooteost Arnold
Rüütlist  Eesti rahva armastatud presidendist, kellel oli
kandev osa meie riigi taasiseseisvumisel, aga ka presidendiperioodil Eesti inimnäolisemaks muutmises.
Peeter, jätka samas vaimus,
esindades tõelist eesti ajakirjandust selle parimate traditsioonide vaimus!
Mart Ummelas

Omandireformi aastapäev: avaldus, film, raamatud
Eesti Üürnike Liidu esimees Helle Kalda on
omandireformiseaduse vastuvõtmise 22. aastapäeva puhul (13. juuni 1991) allkirjastanud liidu
järjekordse avalduse, et näidata  seda kuritegu
oma rahva kallal, mille panid toime vahetult pärast
taasiseseisvumist võimule tõusnud valitsused,
pole unustatud.
Avaldus saadeti presidendile, Riigikogu esimehele, õiguskantslerile ja Riigikogu inimõiguste rühmale.
Avalduses meenutati, et omandireformi
vildakat elluviimist alustas 1992. aastal
valitud Riigikogu VII koosseis ja ühiskond ootab reformi lõpetamist. Märgitakse ka, et Riigikogu 1996. aastal sidus
omandireformiseaduse lahti ka Euroopa
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni teatud sätetest, s.t omandireform Eestis inimõiguste alla ei käi.
Avalikkuses on levinud informatsioon,
et umbes 100 000 inimest kannatasid
kodukaotuse läbi, sest ei saanud kasutada EVP-sid oma eluruumi erastamiseks. Neile tekitati seega suurt majanduslikku kahju, paisates
nad jõhkra kinnisvaraturu ja halastamatu äri meelevalda.
Avalduses kirjeldatakse, et Eesti omandireformis tekkisid elamute tagastamise tõttu nn sundüürnikud, kellelt võeti seega
koduõigus  nende kallal pandi toime genotsiid, mis teatavasti
on aegumatu kuritegu.
Kui Eesti soovib sarnaneda humanistlikule Euroopale, siis
pole valikuid  tuleb edeneda põhiliste inimõiguste jälgimisel

ja lõpetada inimõigustega vastuolus olev korruptiivne omandireform, seisab avalduses.
Heastamaks riigi poolt omandireformiga põhjustatud ülekohut on
vaja, et need elanikud, kes jäid ilma oma eluruumi erastamise võimalusest, saaksid materiaalse kahju eest kompensatsiooni. Samuti
tuleb neile hüvitada moraalne kahju, võrdsustades sundüürnikud
represseeritutega sotsiaaltagatiste osas. Sundolukorrast omal käel
välja rabelnud üürnikele tuleb riigil neile pealesunnitud väljaminekud korvata.
Sisuliselt on inimeselt kodu võtmine sundvõõrandamine. Et taastada õiglus, heastada
sundüürnikele tehtud ülekohus ning tagada
riigi usaldusväärsus, peavad riigiametid austama inimõigusi, sh koduõigust. Sundüürnikke tuleb kohelda õigusriigile kohaselt
nii materiaalses kui ka moraalses mõttes.
Riigikogu kõnetoolis võttis omandireformi
traagilise aastapäeva puhul sõna Heimar
Lenk. Avaldame selle sõnavõtu 19. juuni
Kesknädalas.
Neljapäeval, 13. juunil kell 18 Solarise
keskuses Artise kinos Toomas Lepa film Eesti omandireformist
VERISED MAJAD
Sissepääs vaba!
Lisaks kõigil võimalus saada Üürnike Liidu ja Tallinna linnavalitsuse koostöös valminud raamatute triloogiat 
Kaotatud kodud, Lõhutud elud, Kodu ja õiglus.
Kõik saatusekaaslased ja asjaomased on oodatud.
Eesti Üürnike Liit
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