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Harjumäe kõlakoja uus kuub
Evelyn Sepp
Reformierakonna
korruptsioonikatse
hävimisest
Lk 4

Ameerikaeestlane
Endel Uiga kõrgest
pingest kodueestlaste vahel
Lk 11

"Riigivaenlane"
Galina Saponikova
loob diskussiooni
eestlaste ja venelaste
vahel
Lk 6

Tallinna Harjumäe legendaarses
kõlakojas avanes uus kaunis
kohvik. Ajaloolise ehitise
renoveerimine polnud lihtne,
kuid tänaseks on see tehtud!
Tiit Made raamat
"Idüllist ahastuseni
1939-1941"
Lk 10
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nädala nupud

Juhtkiri

Jalgpallis ja
poliitikas
ühed reeglid

Sindi kehtestas 500-kroonise toetuse pensionäridele

INDREK VEISERIK
reporter

Suurbritannia juhtiv spordiajakirjanik Andy saatis aukartust äratav hulk massööre, füsioteDunn meenutas ajalehes News of the World rapeute jne. Kõige luksuse keskel aeledes kurtseda, kuidas pärast 2000. aasta Sidney sid aga inglise jalgpallurid igavuse üle!? Üks
olümpiamänge seal paljud vabatahtlikena Afganistanis aega teeniv briti sõdur olevat
osalenud inimesed keeldusid uskumast, et suur oma meeskonna mängu Saksamaaga telespordipidu on selleks korraks lõppenud. viisorist vaadates hüüatanud vihaselt: Inglise
Sidneys töötavad psühholoogid vaevlesid pallurid peaksid kuueks kuuks siia tulema!
pärast mänge ääretult suure töökoormuse all,
kuna paljudel hingetühjusega võitlevatel Jalgpallis kehtivad ausa mängu reeglid (fair
inimestel tuli aidata üle saada olümpiamän- play) paremini kui poliitikas. Just see ongi
gude järgsest depressioonist.
põhjus, miks enamus inimesi eelistab jälgida
Loodetavasti pole maailmas palju neid, kes sporti poliitika asemel. On kahetsusväärne, et
vajaksid psühholoogide abi nüüd pärast Lõuna Inglismaa  Saksamaa mängus kohtunik ei
Aafrika Vabariigis (LAV) toimunud jalgpalli vilistanud inglaste väravat ära. Seesama kohtuMM-i lõppu. Siiski on tõsiasi see, et spordi- nik ja kaks abikohtunikku võeti kohe pärast
huvilised üle maailma sättisid oma elu viimase mängu tugevdatud kaitse alla, sest nende elu
kuu aja jooksul jalgpalli lainele.
oli ohus, kuna kohtunike töö
Jalgpalli MM-i järgses depres- KESKMÕTE:
riivas vutifännide õiglustunnet.
sioonis vaevlevatele inimestele
Ka poliitik, kes on mõne avasaab olla vaid üks soovitus: Jalgpallis
likkust kahjustava sigadusega
ilusate ilmade aegu tegelge ise kehtivad ausa
hakkama saanud, peaks kartma
võimalikult palju spordiga.
vihaste maksumaksjate pahamängu reeglid
Füüsiline koormus aitab hoida nii
meeletormi. Ometi midagi sellkeha kui ka vaimu õiges tonaal- (fair play)
ist Eestis ei ole ju juhtunud.
paremini kui
suses.
Kesknädala poolt välja antud
raamat Kuritöö ja karistamapoliitikas.
Mida head või halba on meenutus näiteks kubiseb poliitada möödunud jalgpalli MM-ist?
tikutest, kes on karistamatult rikkunud ausa
Esimesena meenub Prantsusmaa jalgpal- mängu reegleid, õilmitsedes siiani oma kõrlikoondise ja peatreener Raymond Domenechi getel ametikohtadel kenasti edasi.
põrumine. Nii nagu poliitikas sõltub erakonna Kui jalgpallimurul püüab osapoolte vahel võiedu või ebaedu palju juhi käitumisest, on ka malikult õiglasi otsuseid langetada kohtunik,
jalgpallikoondise puhul otsustav roll täita siis ühiskonnas peaks täitma sama rolli
peatreeneril. Domenechi alluvuses mängis parteide vahel, eriti valimiseelsetel periooterve plejaad andekaid vutimehi. Kui aga didel, ajakirjandus. Meedia paneb Eestis enapeatreener oma käitumisega süstib meeskonda masti aga tuima: punast ja kollast kaarti näieelarvamusi, paranoiat ja üksteise suhtes datakse totaka järjekindlusega Keskerakonna
kiilulöömisi, muutub üksikute mängijate ta- ja sotside suunas, Reformierakonna ja IRL-i
lendikus väljakul kasutuks. MM-il sai kinni- poolseid vastastele jala taha panemisi ja teisi
tust arvamus, et õnn soosib jalgpallis ikkagi vigu aga lihtsalt ignoreeritakse
vaid neid, kel on tugev ja karastunud meeskon- See võrduks jalgpallis olukorraga, kus kohtunavaim.
nik ühele võistkonnale kas siis hirmust selle
Teiseks  suur raha ei muuda jalgpallureid ees või meeldimise soovist langetaks pidevalt
andekamaks. Inglismaa jalgpallikoondislased põhjendamatult soodsaid otsuseid. Mida rahteenivad oma klubides mängides 47 miljonit vas sel puhul väljaku ääres teeks?
eurot aastas. Nad on kodumaal kui kroonimata
printsid, kelle sõrmenipsutuse peale on sajad Televiisorist jalgpalli vaadates tajusin sel
inimesed valmis ükskõik mida korda saatma.
MM-il teatud atmosfääri, mida polnud juba
pikki aastaid ETV-st spordiülekandeid jälOmeti hakkasid just Inglismaa koondis ja selle gides tunnetanud. Äratundmisrõõm tekkis
peatreener Fabio Capello esimestena kurtma eelkõige reporter Tarmo Tiisleri kommentaare
ja nurisema. Küll oli MM-il mängitav jalgpall kuulates. Säärast südamest tulevat rõõmunimega jabulani läbi ajaloo halvim, küll olid joovastust spordist võis viimati tunda tänaseks
mängijad klubihooajast liigselt kurnatud.
manalasse langenud Toomas Uba reportaaLAV-is peatusid inglased luksushotellis. ides. Oleks tore, kui pikki aastaid raadioreToidud valmistas mängijatele isiklikult kaasa porterina ERR-is töötanud Tiisler lööks ka
toodud kokk, kes oli eelnevalt konsulteerinud edaspidi kaasa ETV sporditoimetuse töös.
toitumisala maailma tippudega. Meeskonda
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Sindi linnavõimu on moodustanud Keskerakond koalitsioonis valimisliiduga Uuenev Sindi. Keskerakondlased andsid kohalike omavalitsuste valimiste eel lubaduse viia Sindis sisse hinnatõusu kompensatsioon pensionäridele. Sindi linnavolikogu (esimees keskerakondlane
Aleksander Kask, pildil) võttis pensionäre toetava otsuse vastu maikuus.
Pärnu Postimehe veebitoimetaja Eno-Gerrit Link kirjutas 11. juulil, et
Sindi linnavalitsus hakkas linna pensionäridelt võtma vastu avaldusi,
et maksta aasta lõpuks soovijatele 500 krooni ühekordset sotsiaaltoetust hinnatõusu kompenseerimiseks.
Pensionäridele makstavat ühekordset sotsiaaltoetust on õigus saada
riikliku pensionikindlustuse registrisse kantud isikutel: vanaduspensioni saajal, täisealisel töövõimetuspensioni saajal, rahvapensioni saajal ja täisealisel toitjakaotuspensioni saajal. Toetuse saaja peab olema
rahvastikuregistri andmetel Sindi linna elanik ning registrikanne selle kohta peab olema tehtud enne
toetuse taotluse esitamisele eelnenud aasta 1. jaanuari. Taotlejal ei tohi toetuse saamiseks taotluse esitamise aastal olla maksustatavat tulu.
Avaldusi võib esitada selle aasta juulis, augustis või septembris. Linnavalitsus on lubanud toetuse
välja maksta kolme viimase kuu jooksul.
Sindi linnavolikogu otsus maksta pensionäridele hinnatõusu kompenseerimiseks toetust on üle hulga aja üks positiivne uudis toetuste kehtestamise kohta riigis. Tavaliselt kuuleme ju rohkesti uudiseid
kärpimistest ja toetuste maksmise lõpetamisest  kuigi on teada, et just raskel kriisiajal ja suurenenud
tööpuuduse tingimusteas vajavad inimesed kohaliku omavalitsuse tuge rohkem.
Tunnustust väärib ka see, et tegemist on Keskerakonna ühe tõsisema valimislubaduse täitmisega.

Tallinn pälvis Euroopa Komisjoni tunnustuse

Tallinn ja abipakett Tallinn aitab valiti Euroopa Komisjoni poolt kümne parima majanduskriisiga
toimetuleva linna hulka. EL territoriaalse koostöö linnalise koostöövõrgustiku arenguprogrammi
URBACT II raames viiakse läbi uuringut Linnad ja majanduskriis, mille eesmärk on selgitada
välja, kuidas linnad on saanud hakkama majanduskriisiga ning milliseid meetmeid on rakendatud
kodanike toetamiseks, selgitas Tallinna abilinnapea Eha Võrk. Uuringu esimeses etapis osalesid 131
linna 24 riigist. Nende hulgast valiti välja kümme enim silmapaistnud linna ja üheks väljavalituks
osutus Tallinn. Projekti teises etapis uuritakse Tallinna ja teiste linnade parimaid praktilisi tegevusi
elanikele suunatud abiprogrammide rakendamisel majanduskriisi tingimustes, ütles Eha Võrk.
Nõukogu, kes tegi valiku, koosnes nii Euroopa Komisjoni kui paljude rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatest. Uuringu teine etapp valmib sügiseks

Merepäevad pakuvad palju ahvatlusi

Eeloleval nädalavahetusel toimub Peetri ja Lennusadamas ning Admiraliteedi basseini juures suur
merepidu Tallinna Merepäevad, kus on võimalik näha purjevarjuteatrit, laevade tantsuetendust ja
palju muud põnevat. Kavas on ka 17. ja 18. juulil Tallinna lahel peetav purjeregatt. Lisaks purjetamisele saavad spordihuvilised võtta osa ujumisvõistlustest, kajakimatkadest ja reisidest kahe
sadama vahel. Toimub turismikonverents "Taasavastatud vana", avatud on kaubatänav, saab külastada Eesti laevu Suur Tõll, Lembit, Kalev, Turm, Blue Sirius, Runbjärn ja Jõmmu. Tutvustatakse
politsei- ja piirivalveameti lennusalga helikopterit. Toimub arvukalt kontserte ja tantsuetendusi,
esinevad Untsakad, kaitseväe orkester, Kihnu Poisid, Paabel, Sofia Rubina jpt. Üritused on enamasti
tasuta. Programmiga saab lähemalt tutvuda aadressil www.tallinnamerepaevad.ee. Raepress
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Harjumäe kõlakoja kohvik töötab!
Harjumäe kõlakoda teab kindlasti iga tallinlane.
Möödunud sajandi 70.80. aastatel käis seal äri lääne
heliplaatidega ning miilits korraldas aeg-ajalt muusikasõpradele haaranguid, seejärel sättisid ennast
sinna punkarid ja rokkarid. Uue Eesti Vabariigi ajal on
see koht enamasti lagastatud seisundis püsinud. Küll
leidsid seal tuulevarju kodutud, küll narkomaanid.
Võib-olla sellisest kurvavõitu nostalgiast tingituna
võitlesidki Reformierakonna ning IRL-i Tallinna linnavolikogulased kõlakoja renoveerimise vastu.
IVARI VEE ja Raepress
Fotod Ivari Vee

9. juulil avati seal aga uue kuue
saanud endine kõlakoda, mis
hakkab tööle kohviku ja kontserdipaigana. Pidulikul avamisel osalenud Savisaare sõnul
on viimastel aastatel olnud
Tallinna Linnavalitsuse üks
suurimaid prioriteete linnaruumi avamine, mille näitena astuti ka külakoja avamisega
sammuke euroopaliku avatud
linnaruumi suunas. Aastaid
vaikelus lagunenud Harjumäe
kõlakoda ja selle ümbrus ärkavad uuele elule meeldiva
kohvikuõhkkonna ja vabaõhukontserte korraldava tõmbekeskusena.

Maltsa asemele
euroopalik linnaruum

Meenutaksin siinsamas linnakeskmes autodest vallutatud

Vabaduse platsi muutmist riigi
esindusväljakuks ja Harju
tänava maltsa kasvanud
varemetealale modernse, ent
vanalinnaga meeldivalt haakuva puhkeala rajamist.
Suurima taolise ettevõtmisena
jätkub linna avamine merele,
mis meie kavade kohaselt
päädib kogu merepiiri katva
rannapromenaadi väljaehitamisega, ütles Savisaar.
Täna on mõte, mida toetas
Tallinna linnavolikogu vastutustundlikum osa, teoks saanud. Linn on muutunud rikkamaks koha võrra, mis pakub
võimalust hetkeks tänavamelust kõrvale tõmbuda ning
nautida põliste pargipuude
kohinat, hingematvalt kaunist
vaadet linnale ning ajaloolise
promeneerimiskultuuri hõngu,
mis möödunud sajandi kolmekümnendatel tallinlased
Harjumäele tõi, kirjeldas lin-

napea oma kõnes ahvatlusi,
mida vastavatud uus vana koht
ennast linnas pakub.
Savisaar nentis, et iga linna
arengu taga seisavad inimesed
ja kuivõrd seejuures kaaskodanikele mõeldakse, oleneb
käibivatest tõekspidamistest
ning eetikanormidest.

Sotsiaalne ettevõtja
Jüri Sohharev

Mul on hea meel, et ka liberalismi kõrgperioodil ei minetanud Tallinn ja siinsed ettevõtjad sotsiaalset närvi. Ikka leidub ettevõtjaid, kes soovivad
oma tööga laiemale avalikkusele rõõmu valmistada.
Harjumäe kõlakojale uue elu
andnud Jüri Sohharev on missiooniga ettevõtja, kellele see
tähendas väljakutset peatada
ajaloolise ehitise lagunemine,
ütles Savisaar.
Kõlakoja linnalt 25 aastaks
üürile saanud Parklinn Grupp
OÜ esindaja, renoveerimistöid
juhtinud Jüri Sohharevi sõnul
hakkab kohvik teenindama linlasi ja turiste, kes on teel
Toompealt ja Kiek in de Kökist
all-linna. Arendajad on püüdnud taastada möödunud sajandi kolmekümnendate aastate
legendaarset õhustikku.

AVAMISPIDU:
kuuma päikese kiired
paitavad avapeo
külalisi.
Edgar Savisaar ja
Jüri Sohharev tervitavad uut kohvikut.

Samost kaitses Eesti hinnatõusu Euroopa riike süüdistades
Raadio 2 saate Olukorrast
riigis juhid Kalle Muuli ja
Anvor Samost käsitlesid viimati Eestis alanud hinnaralliga seotut.
Hiljuti avaldatud statistika järgi kerkisid Eestis hinnad juunis aastases võrdluses 3,5 protsenti, samas kui Eurostati esialgsel hinnangul oli Euroopa
keskmine 1,4 protsenti.
Eelmise aasta juuniga võrreldes mõjutasid hindu kõige
rohkem elektri, soojusenergia
ja küte kokku 12,2-protsendiline ning mootorikütuse 18,8protsendiline hinnatõus.
Samost märkis, et ligilähedast
hinnatõusu võis märgata 2008.

aasta jaanuaris. Kui me praegu hakkaksime taotlema eurotsooniga ühinemist, siis sellised numbrid tekitaksid kindlasti väga suuri probleeme,
ütles ta. Ka Muuli väljendas
oma frustratsiooni Eestis aset
leidnud hinnatõusu üle. Ta
imestas, et Euroopa ühe suurima majanduslanguse, tööpuuduse ja palgalanguse näitajatega Eestis toimub Euroopa
suurimaid hinnatõuse. Muuli
sõnul ei ole seda olukorda võimalik majandusõpiku abil kirjeldada, kuna see on vastuolus
igasuguste teooriatega.
Samost, kas siis soovist oma
tööandjatele meeldida või erakordselt palavast ilmast, asus

seevastu meie hinnatõusu kentsakal moel põhjendama. Mul
on selline tunne, et meil on
masohhistlik mittepoliitiline
korrektselt koostatud ostukorv, ütles ta. Teiste sõnadega andis Samost mõista, et eestlased peavad olema ikka üdini
tänulikud, kuna meil tegutsevad riigis ausad statistikud!
Samost seadis kahtluse alla ka
Euroopa riikide läbipaistva ja
demokraatliku ühiskonnamudeli. On tunne, et Euroopas on
väga palju riike, kus ostu-korv
on teatava poliitilise kokkuleppe tulemusel saanud selline, mis näitab asju paremana,
kui nad tegelikult on, kõmistas ta.

Kuidas mõista saates Samosti
püüdlikkust peaminister Ansipi valitsust kaitsta? Samost
näib muretsevat oma isikliku
tuleviku pärast. Pärast tuleva
aasta üldvalimisi võivad suure
tõenäosusega valitsuskoalitsiooni moodustada Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid.
Kesk on aastaid rõhutanud vajadust muuta ERR-i praegusest Reformi- ja IRL-i propagandakanalist tasakaalukamaks. Juba väga vanad poliitikateooriad õpetavad, et suurim korruptsioon on maksumaksja raha eest tehtav parteipropaganda riigiraadios ja
-tv-s. See tähendab, et parempoolsetele kommentaatori-

Parts murrab kalli .ee domeeniga Euroopasse
5. juulil hakkasid kehtima uued Eesti .ee domeenide
saamise reeglid. Kehtestati aastatasu 285 krooni
(lisandub käibemaks), igaüks peab endale valima registreerimise vahendaja ning temale lisaks maksma.
Kadus piirang registreeritavate aadresside arvule.
VIRGO KRUVE
MTÜ Eurosaadik

Varem sai tasuta registreerida ühe domeeni juriidilise isiku kohta
ja FIE-le/erisikule registreeriti alamdomeen pri.ee alla.

Aastamaks 369 krooni

Uute reeglite kohaselt võib igaüks pärast enda elektroonilist
tuvastamist registreerida meelepärase vaba aadressi alates 369
kroonise aastamaksu eest (Zone Media OÜ).
Sama firma juures saab .eu domeeni aga neli korda odavamalt
ehk 89 krooni eest. Eesti naabrid Soome ja Läti lubavad igal
soovijal ilma vahendajata ise registri poole pöörduda ja nende
tasud on palju kordi madalamad: Soomes 13  ehk 203 krooni ja
Lätis 10,5  ehk 165 krooni.

Domeenide registreerimine
kallines kuus korda

Varem domeenide registreerimist hallanud
EENet on domeeni haldamise kuluks
teatanud 6,3 korda väiksema summa ehk
45 krooni aastas
(http://www.eenet.ee/EENet/2536.html).
Eesti Interneti sihtasutus (EIS) kinnitas
aga palju kordi kõrgema hinna.
IRL-i kuuluvusega inimesed EIS-i
juhtkonnas teevad erakonna vastutavaks
kogu domeenide reformi ja selle tulemuste
Juhan Parts
eest. Protestiaktsiooni toimuva vastu on
algatanud 12 tuhande pri.ee domeeni
omanikud aadressil http://sisalik.dragon.ee/pikett/, Tõnu Samuel
ning Jaan Jänesmäe on koostanud valitsusele avaliku kirja, et
juhtida
tähelepanu
EIS-i
ebapädevusele,
aadressil
http://domeenireform.wordpress.com/
Loe pikemalt www.kesknadal.ee

Peeter Ernits
telele Samostile ja Muulile
võiksid selles saates oponeerida sotsiaalsemat maailmavaadet esindavad konnategelased  Rein Veidemann, Allan

Alaküla, Mart Ummelas,
Peeter Ernits (pildil). Eiki
Nestori asemel tahaks riigiraadios kuulata näiteks Heimar
Lenki, ja Kukuraadios näiteks
Meelis Atoneni asmel Juhan
Aaret.
Et midagi sellist aga ei juhtuks, rakendavad enam kui
kümme aastat nii põhitöökõrvalise püsisissetulekuga kui
ka monopoolse arvamisõigusega harjunud arvamusliidrid saadetes oskuslikult
propagandistliku kõrgpilotaazhi võtteid, mõjutamaks
kuulajate meeleolusid IRL-i ja
Reformi võimu toetamise suunas. Kn

Mustvee linnapäev
ja suvelaat 17.- 18. juulil
Mustvee Kultuurikeskuses

8.00-16.00 Suvelaat
10.00-17.00 Minijalgpalli ja rannavõrkpalliturniirid
11.00 Linnapäeva avamine
11.30-15.00 Peipsi rahvakultuuri päev
12.00 koertenäitus
12.10 Lohusuu laste kollektiiv
12.20 lõõtsapoiss Toomas Ojasaar
12.50 Lohusuu täiskasvanute kollektiiv
13.00 Kadrina pasunakoori pooltund
13.00-14.00 Pipi Pikksuka Liivakast
13.30 Alajõe Sudaruskid
13.45-15.00 ansambel UMBES-KOMBES
16.00-17.30 Mustvee Vabatahtliku Järvepääste
demonstratsioonesinemine rannas
17.00-18.00 Betaania palvelas EELK Nõo Koguduse
meesansambel
18.00 Palvus EELK Mustvee kirikus. Kontserdil esineb folklorist
ja rahvaluuleteadlane Mikk Sarv
MUSTVEE SUVEKANTRI & ÖÖDISKO
19.00 Õhtune üritus (pilet 100 krooni)
20.00-24.00 AUDRU JÕELAEVANDUSE PUNT
24.00 Ilutulestik Mustvee muulil. Ja palju muud veel!
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Anname kohalikele
omavalitsustele nende
raha tagasi!
I osa

15.16. juunil, Riigikogu viimaste kevadistungite
ajal, arutasid rahvasaadikud Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 5 muutmise
seaduse eelnõu (734 SE), millega Keskerakond
tegi ettepaneku taastada kohalike omavalitsuste
tulubaas ehk muuta tulumaksust omavalitsustele
laekuv praegune protsent 11,4 tagasi 11,9 peale.
Toimus esimene lugemine. Ettekande esitas
Keskfraktsiooni liige Arvo Sarapuu. Riigikogulased
esitasid ettekandjale rohkesti küsimusi, nii et
Sarapuu tutvustas eelnõud lausa mitu tundi.
Kesknädal avaldab oma suvenumbrites järjejutuna
lühendatud väljavõtteid Riigikogu stenogrammist
 eeldame, et tõsisema huviga lugejaid paelub eri
parteide riigikogulaste mõttelaad maaelu küsimustes.

ARVO SARAPUU:

T

ulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu on eelnõu, mida omavalitsused on kaua oodanud ning mis
vajab sisulist ja tõsist arutelu.
Eelnõu eesmärk on muuta § 5 lõike 1 punkti 1 selliselt, et
arvestamata 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele
11,93% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust.
Miks seda vaja on? Kõigepealt, Euroopa kohaliku omavalitsuse harta ratifitseerimisega 1994 tunnistas Eesti, et riik peab
omavalitsused kindlustama piisava rahaga. Sellele vaatamata
oleme olukorras, kus omavalitsustel puudub piisavalt raha oma
põhiseaduslike, aga ka riigi antud ülesannete täitmiseks.
Täiendavat rahastamist vajavad lasteaedade-koolide ehitaminekaasajastamine, veemajandusprojektid, kohalike teede remont,
haridus- ja kultuuritöötajate palgasüsteem, ühistransport.
Võiksin siia lisada veel üsna palju
Valitsuskoalitsiooni läbi viidud käibemaksu ja aktsiisi tõstmisega seati kohalikud eelarved täiendava kulusurve alla, kusjuures raha lisakulude kompenseerimiseks ette ei nähtud.
Kindlasti peab rääkima ka sellest, et riigieelarve maksutulud
on viimasel kahel aastal oluliselt vähenenud. 2008. aastal laekus
riigieelarvesse maksutulusid 70,4 miljardit, 2009. aastal aga
10% vähem ehk 63,4 miljardit.
Samal ajal vähenes omavalitsuste tulubaas  mõtlen nii maksutulusid kui tasandusfondi raha  18% ehk 14,1 miljardilt 12,3
miljardini. 2010. aasta riigieelarves on maksutuludeks prognoositud 61,7 miljardit krooni, st langus võrreldes 2008. aastaga
on 12,4%. Samal ajal väheneb prognooside kohaselt kohalike
omavalitsuste tulubaas 15,7%.

K

ui paneme kõrvuti selle, kui palju on riigieelarve
vähenenud ja kui palju on kohalike omavalitsuste
eelarve vähenenud, siis on selge, et omavalitsuste
olukord on tõsiselt halvemaks läinud.
Kui võrdleme omavalitsuste eelarveid ja võtame aluseks
11,93%, siis tuleb endale aru anda, et 2009. aasta tulumaksu
laekumisest 11,93% on igal juhul vähem kui 11,93% 2008.
aasta tulumaksu laekumisest. Tulumaksu laekus ju 2009. aastal
riigieelarvesse vähem.
Praegu on asjade seisu tunduvalt hullemaks teinud see, mis
juhtus eelmise aasta 1. aprillil: valitsus otsustas siis vähendada
omavalitsustele laekuvat tulumaksuosa 11,93%-lt 11,4%-ni.
Kui omavalitsusjuhtidele rääkisin, et niisugune uuendus
ähvardab tulla, peeti seda algul aprillinaljaks.
Ja miks? Sest kohalikud omavalitsused on arvestanud, et neil
on iseseisev tulubaas, millega tuleb hakkama saada. Teinud
oma eelarved ära, ei tulnud omavalitsused selle pealegi, et
niisugust asja võib keegi üldse plaanida, rääkimata sellest, et
see täide viia. Lepingud paljude ettevõtmiste kohta olid sõlmitud; plaanid, mis olid arengukavades ette nähtud, olid käivitatud. Neid realiseerida enam ei saanud. Mullu vähendati
eelarveaasta keskel  rõhutan, et just eelarveaasta keskel!
omavalitsuste jaoks suurimat tuluallikat 0,53 protsendipunkti
võrra  kokku 300 miljoni krooni.

M

is tegelikult juhtus? Riik suurendas oma tulusid
omavalitsuste arvel, rikkudes jämedalt 2008. aasta
lõpus omavalitsusüksuste ja riigi vahel sõlmitud
kokkulepet omavalitsusüksustele laekuva tulumaksu osa
suurendamise kohta. Kokkuleppe kohaselt suurendati
tulumaksu osa selleks, et kompenseerida tulumaksu ja maamaksu viivisintresside suunamist riigieelarvesse alates 1. jaanuarist 2009.
Mida ikkagi tähendab, kui omavalitsused räägivad riigiga läbi

ja võtavad kokkulepitu oma plaane tehes arvesse? Ainult nii
nad saavadki oma eelarveid kujundada. Aluse selleks annab ka
meie põhiseadus, mis kindlustab omavalitsusele märkimisväärse iseseisvuse. Põhiseaduse XIVpeatükk annab kohalikule omavalitsusele selle garantii, sisaldades normikompleksi, mis reguleerib riigi ja kohaliku omavalitsuse suhteid
ning laieneb ka valla ja linna suhetele teiste kohaliku omavalitsuse üksustega.
Võib julgelt öelda: selleks, et kohalik omavalitsus saaks tõrgeteta toimida, on vaja talle anda riiklikud garantiid. Ja finantsgarantii on omavalitsuse toimimise põhitagatis, kohaliku elu
küsimuste iseseisva lahendamise õiguse hädavajalik tingimus.
Kohaliku omavalitsuse finantsgarantii elemendid on õigus iseseisvale eelarvele, kohalike maksude kehtestamise ja kogumise õigus ning õigus piisavatele rahalistele vahenditele ehk
tulubaasile.

S

iin saalis on sel teemal palju vaieldud. Usun, et kui kohalike omavalitsuste juhid oleksid meid siin pealt kuulanud ja kui neil olnuks võimalus siin ka sõna võtta, siis
oleksime kuulnud tõsist kriitikat praeguse valitsuskoalitsiooni
pihta.
Ja miks? Omavalitsus ei saa ju jätta oma asju tegemata! Tema
uksele koputavad inimesed alati, kui mingid probleemid tekivad. Ma ei hakka omavalitsuse töövaldkondi teile uuesti ette
lugema, aga ei ole mõeldav, et vallavanem või linnapea ütleb,
et enam seda seda või teist ei tee. Ta ei saa seletada, et me
menetleme neid asju, ta ei saa seletada, et juba mitu aastat on
arutusel, kuidas kohalike omavalitsuste funktsioonid ja riigi
funktsioonid selgelt lahutada, kuidas teha haldusreform.
Kohalikel omavalitsustel ei jää midagi muud üle kui kehtestada kohalikke makse, kui see on võimalik. Aga mis kõige tähtsam: omavalitsustel on õigus eeldada, et neil on iseseisev
eelarve ja oma ülesannete täitmiseks piisavad rahalised vahendid ehk tulubaas.
Omavalitsused võitlevad oma õiguste eest. Näiteks aasta tagasi,
25. märtsil 2009 otsustas Tallinna Linnavalitsus tõstatada
Riigikohtus kohalike omavalitsuste põhiseaduslike tagatiste
temaatika.

A

sjaolule, et omavalitsuste rahastamine on õiguslikult
reguleerimata, andis Riigikohus hävitava hinnangu.
Riigikohus tuvastas, et riik on jätnud põhiseadusvastaselt riiklikud ja kohaliku omavalitsuse kohustused reguleerimata. Riik on põhiseadust rikkudes jätnud õigusaktidega
sätestamata kohalike omavalitsuste rahastamise korralduse.
Riik on kohalikele omavalitsustele üht-teist lubanud ja varsti
hakkavad paljud siin saalis istuvad inimesed käima mööda
kohalikke omavalitsusi, et seletada, kuidas nad võitlevad riigis
kohalike omavalitsuste õiguste eest. On selge, et enamik kinnitab: jah, õige, teil peab olema mõistlik tulubaas, oma iseseisev eelarve ja loomulikult praegune üksikisiku tulumaksust
eraldatav protsent on väike.
Miks siis ei ole võimalik seda osakaalu suurendada? Selle
ümber käibki arutelu, kuidas need funktsioonid, millele ka
Riigikohus oma tähelepanu juhtis, selgeks vaielda. Mida teeb
kohalik omavalitsus ja mida riik? Vaidlus on käinud aastaid ja
ma ei usu, et praegune valitsuskoalitsioon suudab Riigikohtu
tõstatatud küsimused lahendada.
Omavalitsus on esmane ja kõige otsesem tasand, kus inimeste
sotsiaalsed raskused peegelduvad. Inimeste võlgade ajatamine,
eluasemeprobleemid, tööpuudusest tulenevad sotsiaalsed
hälbed  kõik see asetab kohalikele omavalitsustele märksa
suuremad kohustused, kui mõned inimesed siin saalis oskavad
ette kujutada. Ma siiski loodan, et need Riigikogu liikmed, kes
ise on kohalikus omavalitsuses töötanud või kavatsevad töötada, saavad nendest probleemidest aru. Ehk on nad nendega
otseselt kokku puutunud ja tänu sellele nad mõistavad, millise
olukorra ees kohalikud omavalitsused on.

M

eie fraktsioon arvab, et see seadus on väga oodatud
ja väga vajalik. Omavalitsuse üksusele peab laekuma
residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust mitte
11,4%, vaid 11,93%. Olen veendunud, et keegi ei taha omavalitsuste seisukohalt halbu otsuseid vastu võtta. Ja hea otsus on
see, mida omavalitsused praegu ootavad. Loodan, et see
kauaoodatud eelnõu läbib sisulise ja tõsise arutelu, et see jääb
menetlusse ja sellega saab edasi minna.
Loe edasi 21. juuli lehest.

See, mis tulema peab, tuleb niikuinii. Ehkki on küsitav, kas riik peab ikka kulutama raskel ajal ligi 12
miljonit krooni selleks, et me teaksime, et euro ikkagi
tuleb. Selle teadustamiseks peaks tavaliselt ajakirjanduslikust materjalist piisama küll. Mõni telekanal,
raadiojaam ja ajaleht Eestis ju ikka tegutseb.
konkurendid tolle hanke vaidlustasid, kuna võitjaks kuulutatu oli lubanud teha ligi 12miljonilise pool aastat kestva
kampaania 30 000-kroonise
töötasu eest. Tore dumping
igatahes.

EVELYN SEPP
Riigikogu
põhiseaduskomisjoni
aseesimees

Küllap Eesti inimesed näevad
ilma 12 miljoni eest teavitamatagi tuleva aasta jaanuaris,
et nende 300-kroonisest lastetoetusest on saanud näiteks
vähem kui 20-eurone toetus
või et töötutoetuseks on umbes
20 eurot kuus jne.

Ligi toetab omasid

Seevastu on aga praegu väga
huvitav vaadata ühe pealtnäha
süütu loo kajastamist Eesti
meedias.
Mõni aeg tagasi kirjutas Eesti
Päevaleht sellest, kuidas
rahandusministeeriumi korraldatud euro kasutuselevõtu
teavituskampaania hanke võitis pakkuja, keda juhtis Age
Reklaam OÜ.
Päevalehe artiklis mainiti, et
tolle firma juhatuses on rahandusminister Jürgen Ligi parteikaaslane Reformierakonnast
Janar Toomesso ning see, et

Samas sai lugeda, et vaidlustajad, keda juhtis AS Tank Grupp,
kahtlustavad, et hanke võitja
on teinud ebarealistliku alapakkumise, lubades viiekuulise
kampaania loovkontseptsiooni, meediaplaani ning projektijuhtimist vähem kui 30 000
krooni eest.
Meil on põhjendatud kahtlus,

Eks see muidugi
pisut uskumatu
olekski olnud, kui
tubli reformierakondlase pakkumine tubli
reformierakondlasest hankija
vaidlustuskomisjonis oleks vigaseks
tunnistatud ja
tuvastatud, et näe,
jäite vahele, et
pesete raha muid
kanaleid pidi välja.

Keskerakond: Rahandus
miljonite kavanda
Riigikogu Keskerakonna fraktsioon esitas 16. juunil rahandusminister Jürgen Ligile arupärimise euro infokampaania
kohta, milleks valitsusel oli kavas kulutada 11 miljonit krooni.
"Riigil on euroga seotud kommunikatsioonitegevuseks kasutada
rohkem kui 11 miljonit krooni," ütles
Tiit Kuusmik (KE, pildil). "Suurim
osa sel-lest summast kavatsetakse
kasutada aasta teises pooles ettevõetavale reklaamikampaaniale kokku 4,5 miljonit krooni." Kuusmik
ütles, et rahandusministeeriumi riigihanke reklaamikampaania korraldamiseks võitis Age Reklaam
OÜ, mille juhataja Janar Toomesso
on Reformierakonna liige.
"Riigihange on konkurentide poolt vaidlustatud, kuna tõenäoliselt tegi hanke võitja sellise pakkumise, mille eest ei ole
korralikku tulemust võimalik saavutada. Kahju oleks, kui euro
infokampaaniast saaks samasugune läbikukkunud riigihange
nagu võidusambast," ütles Kuusmik. "Euro infokampaaniaga
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korruptsioon 5

ierakonna kampaaniameistrite
uptsioonikatse kukkus läbi
tati, ja kuidas see ei sega mitte
midagi tegemast.
Vaidlustuskomisjonis ei leidnud kinnitust ükski vaidlustajate etteheide, kuid komisjon
otsustas vaidlustajate taotlused siiski rahuldada, viidates
protseduurilisele eksimusele
hankija otsuse vormistamisel,
ütles eurokommunikatsiooni
projektijuht Ingvar Bärenklau
pressiteates.
Bärenklau märkis, et komisjon
asus seisukohale, et kuigi antud
riigihanke näol oli tegemist
lihtmenetlusega, oleks hankija
pidanud vormistama edukaks
tunnistamise otsuse haldusaktina.
Hoolimata sellest, milliseks
kujuneb vaidlustuse lõpplahendus, viime eurosõnumite
reklaamikampaania kindlasti
läbi ettenähtud ajaraamistikus, märkis Bärenklau.

PARTNERS IN CRIME:Rahandusminister Jürgen Ligi (vasakul) ja tema parteikaaslane Reformierakonnast, Age Reklaam OÜ juht Janar Toomesso on
omavahel läbi euro kasutuselevõtu teavituskampaania seotud hämara salasepitsusega, millest meedia vaikib. Esialgu teavituskampaania konkurssi võitnud
Age Reklaam OÜ lubas teha ligi 12-miljonilise pool aastat kestva kampaania kõigest 30 000-kroonise töötasu eest. Tegu on korruptsioonihõngulise juhtumiga.
Fotod Scanpix.
et ainus viis, kuidas taoliste
tasudega tööd jätkusuutlikult
teostada, on läbi hankija petmise peidetud tasudega,
müristab oma arvamuses näiteks Tanki esindav advokaat
Maria Ait, kelle arvutustest
tuleb välja, et tema kliendi ja
võitja pakkumiste hinnavahe

oli mitmeteistkordne. Ehk siis
kolme firma koostöö kuuekuulise ja ligi 12-miljonilise
kampaania läbiviimisel maksnuks riigile vaid 30 000 krooni.
Pole paha.
Siiski tekkis konkureerivatel
firmadel ilmselt põhjendatud

kahtlus, et tegemist on muul
viisil varjatud rahastamisega.
Kas sellega on seotud ka
Reformierakonna kampaaniameistrid, võib igaüks ise välja
uurida. Selle teema kohta on
Riigikogus rahandusminister
Jürgen Ligi vastamisjärge
ootamas ka üks arupärimine.

minister Ligi peab selgitama
mist infokampaaniaks
seotud kommunikatsiooni tegevuseks hanke korraldamine tekitab
mitmeid küsitavusi. Spetsialistid on väitnud, et avalikul sektoril kulub
teavitusteks ja kampaaniakuludeks aastas üle 200 miljoni krooni ning
see summa on iga-aastaselt kasvanud."
Keskfraktsioon palus rahandusministril vastata, kellele on see
reklaamikampaania suunatud ja kas kampaaniaga tahetakse teavitada vähemteadlikku elanikkonda? Samuti tahab KE teada, kuivõrd
otstarbekaks peab Reformierakonna rahandusminister Ligi miljonite
kroonide riigi raha kulutamist, et rahvale kalkulaatrieid lihtsalt laiali
jagada? Soovitakse ka teada ministri hinnangut, kas eesti inimestel
pole piisavalt teadmisi ega arvutusoskust.
Arupärimises nendivad keskerakondlased, et euro infokampaania
projektijuhtimiseks korraldatud hanke võitnud Age Reklaam OÜ tegi
ebarealistlikult madala pakkumise. Ministrilt küsitakse, kuivõrd realistlik on viia nii suuremahuline kampaania projektijuhtimine läbi kõigest
30 000 krooni eest?
"Kas teie hinnangul võib olla tegemist peidetud tasustamisega?" pärib
Kesk rahandusministrilt aru.

KAPO ja prokuratuur
peaksid sekkuma

Hiljuti tuli konkurentsiameti
otsus, et vastav hange ikkagi
tühistatakse. Tore on selle
sõnastus ning ka kajastus.
Postimehe käsitlus sellest
teemast on äärmiselt huvitav,
kuid napp ja mõistagi asja ole-

must ei ava. Põhjusi, miks see
hange üldse vaidlustati, mille
üle käis tegelikult vaidlus ja
miks küllalt põhjendatud
kahtlused kerkisid, ei meenutata sõnagagi. On vaid uskumatu sõnadekombinatsioon
sellest, kuidas kõik oli hästi,
aga igaks juhuks ikkagi tühis-

Kogu lugu. Ehk teiste sõnadega võtame selle 12
miljonit krooni riigikassast
välja ükskõik kuidas! Julge
hundi rind on ikka rasvane.
Eks see muidugi pisut uskumatu olekski olnud, kui tubli
reformierakondlase pakkumine tubli reformierakondlasest hankija vaidlustuskomisjonis oleks vigaseks tunnistatud ja tuvastatud, et näe,
jäite vahele, et pesete raha muid
kanaleid pidi välja.
Ka ajakirjanduslik huvi vaibus
kohe pärast vastavasisulise
online-uudise ilmumist. Mulle
tundub, et siin on küll koht,
kuhu normaalses riigis sekkuks
kaitsepolitsei või vähemalt
prokuratuur, aga meil see vaevalt juhtub.

Algab
pärimusmuusikafestival
Hiiu Folk
15. juulil avatakse Kärdlas kuuendat korda südasuvine
pärimusmuusikafestival Hiiu Folk, mille üheks eripäraks on
alkoholivaba lähenemine. Festivali põhipaik on Kassari
kiigeplats. Kontserte on mujalgi: Kärdlas, Käinas, Pühalepas, Tahkunas, Kõrgessaares, Emmastes, Reigis, Kõpus.
"Enneolematult suvised ilmaprognoosid lubavad pakkuda
eriliselt imelisi elamusi nii külastajatele kui ka esinejatele,"
usub Hiiu Folgi peakorraldaja ja programmijuht Astrid
Böning.
15.-18. juulini saab kuulda mõnusat muusikat, mida pakuvad muusikud Kait Tamrast Tõnu Tepandini ja Zetodest
Ummamuuduni, samuti Mari Kalkun, Anne Maasik, HeikkiRein Veromann, Diskreetse Mango Trio, Jaak Johanson,

Riho Sibul ja Eesti Keeled, Karmoshka, Veski-RemmelKalluste jpt. Ungarist tulevad külalismuusikat tooma Sandor
Szabo, Nikola Parov ja Agnes Herczku, Soomest ansambel
Pelios.
Lisaks teatrietendused, töötoad, jalutusretked, loodusmatkad,
näitused, ettekanded  kõik pärimusteemalised. .
Hiidlased andsid Hiiu Folgile mullu tiitli
"Hiiumaa kultuuripärl 2009".
Festivali päevapilet maksab 200 ning nelja päeva pass 300
krooni. Mõni kontsert on tasuta.
Mari Klein

6 intervjuu
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Galina Saponikova: Mil
Kesknädalale annab intervjuu parimaid vene ajakirjanikke, kelle arsenalis on peaaegu kõik Venemaal
jagatavad ajakirjanduspreemiad ning kelle KaPo sel
kevadel juba kolmandat korda Eesti riigi vaenlaseks
tembeldas. See inimene on (kuri?)kuulsa meediaklubi Impressum asutajaliige ja Komsomolskaja
Pravda vaatleja Galina Saponikova (pildil).
Ta on olemuselt kosmopoliit. Sündis Uuralites Ievski
linnas, saabus Eestisse 1988 ega kujuta oma elu ette
ei ilma Eestita ega ka ilma Venemaa ja Moskvata.
IVARI VEE
ivari@kesknadal.ee
Niisiis, tol aastal, mil me
mühinal iseseisvuse poole
rühkima asusime, lõpetas
Saponikova Leningradi
Riikliku Ülikooli ajakirjandusteaduskonna cum laude ja
sai suunamise Tallinna. Ta
ütles, et kuigi tal oli võimalik
valida paljude pakkumiste
vahel, valis ta Eesti, kuna aeg
oli ju selline  siin toimus
rahvuslik ärkamine ja ajakirjanikul oli äärmiselt huvitav
tundma õppida täiesti teistsugust reaalsust ja kultuuri.
Galina enese sõnade kohaselt
ei olnud tal plaanis siia teab
kui kauaks pidama jääda,
kuid nädal pärast tulekut läks
ta eesti keele kursustele ja
sukeldus intensiivsetesse protsessidesse, mis ühiskonnas
parajasti käisid. Teda huvitas
väga, millega meie asi siin
lõpeb.
Galina Saponikova ütleb
nüüd, et armus kohe nii
Eestisse kui ka eestlastesse
ning hoolimata sellest, et siin
on möödunud tema kõige
raskemad tööaastad ja talle
on siin löödud kõige
valusamad hingehaavad, ei
ole see armastus tänaseni
kadunud. Armastus püsib lihtsalt valuga pooleks  nagu
armastatakse tõsiselt haiget
last.
Nagu ma aru sain, pidasid
sa kõige raskemate aastate
all silmas 1990-ndaid. Kas
töötasid siis ainult Eestis?
Jah, esimese aasta töötasin
ajalehes Molodjo Estonii.
Kuna mul oli hea haridus ning
kirjutasin küllalt hästi, tehti
mulle varsti mitu pakkumist.
Mind kutsuti ETV venekeelsesse toimetusse, pakuti ajalehtede Molodjo Estonii ja
Estonia peatoimetaja asetäitja
kohta, aga samas ka Eesti erikorrespondendi kohta Komsomolskaja Pravdas (KP).
Loomulikult võtsin vastu viimase pakkumise, kuna ajakirjanikuna tahtsin töötada riigi
kõige suuremas ajalehes.
Aasta pärast sai minust KP
erikorrespondent, kellena töötasin 10 aastat 19891999.
Alul ainult Eestis, hiljem ka
Rootsis ja Soomes. Soov katsetada veel midagi muud tekkis mul 1999. aastal, sest tundus, et olin siin juba kõigest ja
kõigist kirjutanud ning mul
oli vähe hingamisruumi 
tahtsin jõuda uuele tasemele.
Eestist oli, tõsi küll, raske
lahkuda. Mäletan, kuidas võtsime vastu uut, 2000. aastat ja
kallistasime tänaval eestlastega. Palju sõpru jäi siia
maha. Inimestevahelised

suhted olid siis päris head.
Pea kõik olid leidnud oma
nii ja üldse oli kõik normaalne.
Mõne järgmise aasta vältel
kirjutasin Eesti kohta peamiselt turismist. Töötasin
uuriva ajakirjanikuna ning
sõitsin läbi pool maailma.
Viibides paljudes riikides,
mõtlesin enne und, et kusagil
on armas linn Tallinn, kus
mul on hubane korter ning
sõbrad, kellega kohtudes saab
juttu ajada, kuna Moskvas
käib isegi sõbrustamine
jooksu pealt. Ja 2007. aasta
aprillisündmuste suhtes ei ole
minu peamiseks pretensiooniks isegi mitte inimestevaheliste suhete halvenemine, vaid see, et pärast seda
ei unistanud ma enam vaiksest ja ilusast Tallinnast, kus
saab maailmast puhata.
Pärast neid sündmusi lakkas
Tallinn olemast magus ja
armas.
Kui võrrelda, milline oli see
riik 1988, 1999 ning isegi
2003, siis oli see hoopis teine
kui 2007. aastal, mil ma ärkasin. Tänu oma sisemisele
eetikale ning tänu vandele,
mille olin ajakirjanikuna
pärast ülikooli andnud, ei
saanud ma vaikida, kui nägin,
mis selle väga armsa kohaga
toimus.
Alates 1988. aastast, mil
Eestisse tulid, suhtlesid nii
eestlaste kui venelastega.
Kas suhted eri rahvusest
inimeste vahel on siin
kuidagi muutunud ja kui,
siis mil moel?
Suhted ei ole kunagi
ideaalsed ja seda tundsin ma
väljastpoolt tulnud inimesena
kohe. Alul arvasin, et see on
seotud keeleoskusega, ning
asusin keelt õppima. Aasta
pärast olin võimeline eesti
keeles suhtlema ja sain oki.
Mõtle ise: on 1988. aasta.
Eestlastel on jälle lubatud
jõule tähistada. Lumises
vanas Tallinnas kostab vaikne
jõulumuusika, domineerivad
tagasihoidlikud värvid, inglikesed kas on võimalik
seda mitte nautida? Meil
Venemaal on kõik hoopis
teisti  aastavahetus on lõbus
ja värviküllane. Siin aga olin
sattunud muinasjuttu.
Kirjutasin terve hulga artikleid 1940. aastate repressioonidest ega suutnud neisse
elulugudesse emotsioonideta
suhtuda. Ainult väheke imelik oli kuulda lauseid, et kui
te teaksite, kuidas seal Uuralis küll elada on Ma olen
ise sealt pärit, seepärast tean
täpselt, kuidas seal elada on 
normaalne on seal elada.
Niisiis, tol ajal sain hästi aru,

kui kohutav on see, kui riik
võitleb laste ja naistega. Aga
kogu minu austuse ning
armastuse juures Eesti vastu,
mis oli oma rüppe võtnud
Lotmani, kus oli Liidu parim
teater ja kirjandus, oli siiski
mõni asi, mis okeeris.
Olin okeeritud, kui mulle
öeldi, et venelased on sellised
ja teistsugused  halvad ja
rumalad , kuid sina ei ole
niisugune, sina oled tark ja
tubli, sina meeldid meile.
Vastasin, et ma ei erine millegi poolest teistest, ja kui te
räägite neist halvasti, solvate
ka mind. Minult küsiti, et
kuule, äkki on sinus natukenegi mittevene verd, et meil
oleks siis natukegi kergem,
kui sa päris läbi ja lõhki venelane poleks. See on provintsiaalne absurd  ja õõvastav.
Teine okk oli seotud eestikeelse ajakirjandusega.
Hakkasin lehti lugema, ning
mulle tulid pisarad silma.
Olin läbi käinud kõik muuseumid ja tundsin kohalikku
kultuuri, aga siin sattuda
kokku niisuguse kirjaoskamatu, labase ning ksenofoobse matslikkusega, mis
vaatas vastu mõnedest karikatuuridest... Need olid kainestavad okid.
Toonast aega eristab praegusest see, et siis olid inimesed
üksteise jaoks huvitavad.
Millegi poolest olime kõik
ühesugused  oli perestroika,
me kõik tahtsime heita endalt
mineviku taaga, reisida ja
maailma näha. Minule olid
eestlased huvitavad kõigis
aspektides. Kui meenutada,
kellega sõbrustasin, koguneb
tohutu spekter alates Jüri
Toomepuust ja lõpetades
Lennart Meriga. 20 aasta
möödudes näeme aga täielikku huvipuudust üksteise
vastu. Praegu inimestel huvi
omavahel suhelda puudub ja
see on nähtus, millega püüan
jõudumööda võidelda.
Noortel on mingil määral
huvi üksteise vastu säilinud,
ka eri rahvusest noortel.
Olen olnud tunnistajaks,
kus noorteseltskonnas
räägitakse omavahel kahes
keeles. Tundub, et neil
toimub midagi hoopis muud
kui ametlikus integratsiooniprotsessis, kus teatud
rahahulk jagatakse lihtsalt
teatud taskutesse.
Kas tead, kus ma iga päev
tõelist integratsiooni jälgin?
Oma akna all, prügikastide
juures, kuhu hommikul
koguneb täiesti internatsionaalne seltskond. Nad tervitavad üksteist, suhtlevad, siis
kaklevad, kui territooriumi
jagatud ei saa, kui aga leiavad
toidujäätmeid, siis istuvad
sööma ning raamatuid ja
ajalehti lugema. Kusjuures
tundub, et veel aasta tagasi oli
neil nii töö kui kodu. Nad ei
ole sellised põhjajoonud paadialused, vaid küllalt noored
ja korralikult riietatud mehed.
Olen läbi sõitnud pool maailma, rääkimata Venemaast,
kuid mitte kusagil mujal ei

ole ma näinud, et kodutud
prügikastidest sööksid.
Selleks, et seda näha, pean ma
tulema Eestisse ja oma korteri
aknast välja vaatama.
Räägiks natuke õnnetust
Pronkssõdurist. Iga eestlane
ütleks sulle, et Tõnismäelt
oli tarvis see mälestusmärk
ära viia, sest seal kogunesid
eestivaenulikult meelestatud
inimesed, kes laulsid Nõukogude laule, jõid avalikus
kohas viina, ropendasid ja
käitusid väljakutsuvalt.
Tean küllalt palju venelasi,
kes olid sama meelt, et
Pronkssõduri pidi tõepoolest
teisaldama. Ja üldse, viidi
minema ja parem ongi.
Esiteks ei ole meie asi otsustada, kas see koht oli õigesti
valitud või ei. Mäletan, et
2007. aastal kirjutati minu
artiklitele vastuväiteks, et
mitte üheski tsiviliseeritud
linnas ei ole keset linna surnuaeda. Mul olid need sõnad
meeles, kui jalutasin sellistes
mittetsiviliseeritud linnades
nagu Pariis, New York ja
Genf. Näiteks kõnnid New
Yorgi kesklinnas pilvelõhkujate vahel ning satud pisikesele surnuaiale, mida puutuda
ei ole kellelegi pähe tulnud.
Pealegi ei valitud ju Tõnismäge juhuslikult. Oli pisike
juudi tüdruk Jelena Varavskaja intelligentsete Moskva
teatraalide perest. 16-aastaselt
jooksis ta kodust ära, valetas
end kaks aastat vanemaks
ning läks sanitarina rindele,
kus ta 19-aastaselt armus.
Kuna oli juba 1944. aasta hilissuvi, lubati noortel Leningradis abielluda. Neile anti
isegi nädal puhkust. Ja siis tuli
Tallinn, kus mööda Narva
maanteed ja Tartu maanteed
liikusid linna kaks diviisi. Oli
see juhuslikult või ei, aga
lõhkes fugass ning auto, milles sõitis Jelena, sai tabamuse.
Tüdruk hukkus. Ta maeti mürsukastis  Jelena oli vaid
poolteist meetrit pikk ja mahtus sellesse kasti täpselt ära 
Kaarli kiriku surnuaiale.
Sinna toodi ka teised Tallinna
teel kas fugassi, miini või
kuuli läbi langenud. Mitte
keegi siin mitte midagi ei
rikkunud  lihtsalt need
hukkunud maeti Kaarli kiriku
surnuaiale.
Et Pronkssõdur oli pinnuks
silmas? Kui ma 1980. aastate
lõpus siia saabusin, oli suhtumine Pronkssõdurisse suhteliselt rahulik. Selles mälestusmärgis ei olnud ju midagi
erilist  Euroopas oli toimunud sõda ning kogu Euroopa
on sääraseid mälestusmärke
täis. Olen kindel, et rahvas
keerati täiesti teadlikult üles
ning Pronkssõdurist tehti
tüliõun.
Ma ei taha rääkida sellest, et
Pronkssõduri valmistas eesti
kunstnik ja et modell oli
samuti eestlane ning et midagi
sõjakat selles ei ole. Ma ei
taha rääkida sellest küünilisusest, et kõigepealt tehti
Tõnismäele haudade peale
trollipeatus, hiljem aga hakati

rääkima, et hauad
segavad trollipeatust. No
kuulge, viige siis peatus
teise kohta, kuid ärge
puutuge haudasid.
Mäletan, kuidas
Marina Kaljurand,
kes oli Eesti saadik
Venemaal, kutsus veel
enne aprillisündmusi
Moskvas kokku pressikonverentsi, kus
seletas, et laske
ometi surnutel
rahu saada, et
seal on trollipeatus
ning

inimesed kõnnivad surnute
peal. Kui küsiti, et miks te
peatust teise kohta üle ei vii,
üritas ta kuidagi lollidele
venelastele selgeks teha, kui
tähtis asi on ikkagi tsiviliseeritud Euroopa trollipeatus.
Ma räägin seda seepärast, et
just tänu neile sündmustele
hakkasin uuesti Eestist kirjutama. Kõige toredam oli see,
kui Andres Kahar (KAPO
komissar ning väidetavalt
ajalooekspert I.V.) 2009.
aasta detsembris Eesti Päevalehes kirjutas, et olen Vene
luure tähtis tegelane. Ta tõi
tõestuseks, et vaadake, Saponikova otsene ülesanne on
justkui kirjutada artikleid
Eesti kohta, neid artikleid aga
ei ole! Et nähtavasti pole mul
spioneerimise kõrvalt aega
artikleid kirjutada!
Ma elan 11 aastat korraga
kahes riigis, kusjuures töötan
Venemaal. No oleks ju võinud välja uurida. Saan aru,
kui poole aasta jooksul ei
märgata minu reportaae
Indiast, Uus-Meremaalt,
Hiinast jm. No aasta ei
märka, aga 11 aastat mitte
märgata, et olen ajalehe KP
Moskva toimetuse töötaja,
mitte Eesti erikorrespondent,
nõuab ikka fantastilist professionaalset taset!
Sa ütlesid, et Tõnismäel
kogunes teatud element,
joodikud ja pätid. Mina olen
siis ka üks selline joodik ja
pätt, kuna käisin seal igal
aastal. Igal aastal tulin sinna

lilledega ning minusuguseid
oli hulgaliselt. Mida ma seal
nägin? Et siis, kui lilled pandud, armastas osa inimesi
seal lõõtsa mängida.
Kinnitan, et haudade peal ei
sõtkunud keegi, sest isegi
pärast 1995. aastat, kui Eesti
võimud olid hauaplaadid
eemaldanud, mäletati
hauakohti ning need olid alati
ära märgitud.
Mis puutub inimestesse, kes
jõid, pilli mängisid ja laulsid,
siis neid ei olnud teab kui
palju ning teleoperaatorid
ning fotograafid otsisid nad
spetsiaalselt rahva hulgast
välja. Räägin seda inimesena,
kes seal alati viibis, ning jälgisin huviga eesti kolleegide
tööd. Operaatorid otsisid
rahva hulgast välja kõige
debiilsemad näod. Nii üritatakse selgeks teha, et neil
kogunemistel käib vaid mingi
debiilne seltskond, ja nii
petetakse oma rahvast.
20 aasta jooksul aeti rahvale
kärbseid pähe, seletades, et
kohe-kohe laguneb Venemaa laiali, kuna ta juba praegu vedeleb purjus peaga kase
all. Need venelased aga, kes
Eestis elavad, on väheharitud
debiilikud, kes kõlbavad vaid
eestlasi teenindama.
See ei ole tõsi. Venemaa näol
on tegemist tugeva ja areneva
riigiga ning seal elavad kõrge
intellektipotentsiaaliga
inimesed. Kõik rahvustevahelised probleemid siin aga
tekivad sellest, et üks osa rah-
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leks petta oma rahvast?
vast (räägin praegu eestlastest) elab mingis imelikus,
valele rajatud illusioonis.
Mäletad, Juri Poljakov ütles
(loe intervjuud Poljakoviga
22.06.2010 Kesknädalast 
I.V.), et laud jääb ikka lauaks,
ükskõik kuidas teda pöörata,
tema olemus sellest ei muutu
ning ühel päeval seisab ta just
nii, nagu ta seisma peab. Miks
ei taheta seda tõsiasja näha
ning miks oma rahvast on
vaja petta, jääb minule
arusaamatuks.
Kolmandaks, 9. mai on
vene rahva jaoks
kõige suurem
rõõmupidu. Eesti
kultuur on üles
ehitatud
teisiti. Selles
on tohutult
traagikat
ning
rõõm

puudub
täielikult.
Miks see nii
on, ma ei
tea.
Traagilised
ning küllalt
pessimistlikud
lipuvärvid.
Isegi kõik pilvelõhkujad, mis
viimase 20
aasta jooksul
ehitatud on, on musta värvi.
Ja seda pidevalt sompus taeva
taustal. Kui vaadata telerist
mõnd rahvuspidu, ei saa tihti
aru, kas on tegemist mõne
matuse või järjekordse leinapäevaga. Seistakse õnnetute
ning hapude nägudega ja
mängib matusemuusika.
Eestlaste jaoks on 9. mai
leinapäev, meie jaoks
rõõmupidu. Venelased tõid
Tõnismäele lilli ja laulsid
ning neid tuli iga aastaga
sinna aina rohkem 
tähendab, neil ei olnud teist
kohta, kus pidutseda. Eesti
riik oli nad reservatsiooni
ajanud. 20 aasta jooksul polnud inimestel võimalust teisiti
oma rahvuslikke vajadusi
rahuldada.
Ja see, et mõni seal viina jõi,
ei tulnud sellest, et meil oli
vaja nina täis tõmmata, vaid
sellest, et rinde 100 grammi
on samuti üks osa traditsioonist. See, kes ütleb, et
venelased haudade peal jõid
ning märatsesid, pidi olema
ikka väga piiratud inimene.
See aga, mis täna Kaitseväe
kalmistul toimub, on pilt
välismaa teleoperaatoritele
ning rikub kohutavalt Eesti
mainet  Eesti riik on ajanud
venelased nende kõige tähtsamal pidupäeval surnuaiale.
Kellele oli kasulik
ühiskonna selline tõsine
lõhenemine? Minu meelest
oli 1990. aastatel võimalik

luua ühtne ning üksteisest
lugupidav ühiskond?
Kogu selle 20 aasta jooksul
teeb mulle kohutavalt meelehärmi tõsiasi, et eestlased,
kes tänu oma Jumalalt saadud
pessimismile on harjunud
kõiges kahtlema, on fantastiliselt zombeeritav rahvas.
Mind paneb hämmastama see
100-protsendiline usk televiisorisse ning sellesse, mis
seal räägitakse. Ma ei ole sellist asja mitte kusagil mujal
maailmas näinud  isegi mitte
Usbekistanis. Kuulen kahtlusenoote isegi Lätis, Eestis
aga töötab zombikast pea sama hästi kui 2008. aastal
Gruusias.
Käisin Batumis kaks nädalat
pärast augustisündmusi, et
teha intervjuu Vahtang Kikabidzega. Sel ajal oli blokeeritud kogu informatsiooniruum
Venemaa ja Gruusia vahel 
et saata artikkel Moskvasse,
pidin selle suunama kõigepealt Pariisi, kust meie korrespondent selle siis edasi
toimetas.
Igal õhtul ilmus neljaks tunniks telerisse Saakavili, kes
masse zombeeris  otsekui
Kapirovski. Kui hüpnoos üle
läks, oli see fantastiline ja
külalislahke rahvas, kui aga
teler sisse lülitati, muutusid
nad mõne aja pärast tuimaks
massiks, kes käsu peale olid
nõus lahingusse tormama ja
sind tükkideks rebima. Tänu
loomuomasele temperamendile avaldus see Tbilisis värvikamalt, aga Eestis töötab
ajupesu sügavamalt. Tänu
sellele, et valdav enamus
eestlasi pole 20 aasta jooksul
Venemaal käinud, ilmuvad
vahel meedias artiklid, mida
lugedes võib naerukrambid
saada.
Mäletan, aasta tagasi teatas
üks ametnikupreili, et kohalikud venelased ei taha siit
ära sõita seepärast, et nad
soovivad vaadata küll vene
televisiooni, aga poes käia
meie Selverites. Tule Jumal
appi, kas kellelgi on tõepoolest selline tunne, et Selveris on mingi eriline
kaubavalik ja Venemaal pole
selliseid kauplusi nähtud?!
Moskvas kohtuvad kõik maailma turud, aga suurest hulgast toiduainetest, mida seal
müüakse, pole Eestis isegi
und nähtud. Miks on eestlased viimasel 20 aastal nii
tobedasse olukorda pandud ja
nad maailma naerualuseks
tehtud?! Inimesed on informatsioonist ära lõigatud ja
too naaberriigist loodud kuvand ei vasta tõele.
Miks eesti ideoloogid nii teevad? Kas suunised sellist kuvandit luua tulevad Euroopast
või Ameerikast või mõne kohaliku ideoloogi haigest
ajust? Ma ei tea. Kuid tean, et
Euroopas Eesti üle tavakodaniku tasemel sageli naerdakse.
Kas meil siin harrastatava
ühekülgse ja tihti läbinisti
fakte pea peale pöörava in-

fo levitamine on alati olnud
või lasti 1980.1990. aastate
vahetusel juhtide omast
erinevaid arvamusi läbi?
Kogemus näitab, et varem ei
tahtnud me seda infot, mis
meile ei meeldi, lihtsalt näha
ja kuulda, täna aga tembeldatakse iga ametlikust arvamusest erinevat seisukohta
omav inimene otsesõnu rahvavaenlaseks.
Kuidas see protsess sinu
arvates arenes? Oli ju 1980.
aastate lõpus infot seinast
seina ja käis diskussioon,
nüüd aga meil puudub igasugune avalik debatt.
1990. aastatel oli vaenlaseks
kohalik venelane ja Venemaad
eriti ei torgitud. Pärast
Euroopaga liitumist kanti
tähelepanu üle Venemaale. EL
oli kui vihmavari, kelle kaitse
all võis Venemaa peale ohutult
haukuda.
Mis puutub informatsiooni
doseerimisse, siis olen sinuga
nõus. Kes seda peaks veel
paremini teadma kui mina,
olen juba kolmandat korda
Eesti riigivaenlane. Mind ja
meediaklubi Impressumit
loetakse vaenlaseks seepärast,
et me toome siia selliseid
venelasi, kes lõhuvad seda
mudelit, mis siin inimestele
loodud on, et Venemaa on
mahajäänud ja lagunev riik.
Arusaamatuks jääb, miks rahvas seda valet sööb  minge ja
vaadake, kuidas piiri taga
elatakse. Soovimatus kuulda
ja näha, mis ei meeldi, teeb
rahva äärmiselt manipuleeritavaks. Mulle räägiti kord
lugu Hiiumaa vanatädist, kes
ei olnud oma elus kordagi
merd näinud  milleks, küsis
ta, mul niigi hea elada. Ma
küll arvan, et see on väljamõeldis, aga iseloomustab
paljusid eestlasi imehästi.
Eelkõige on siin toimunud
teadvuse provintsialiseerumine, sest kõigepealt oli
eufooria omaenda riigi ehitamise üle. Lipp, hümn, kroon
ja kõik teised riigi atribuudid
ning iseenda tunnetamine
selle riigi sees oli muidugi
vinge. Kahjuks kaasnes sellega täielik isoleeritus.
Kõigepealt heideti kõrvale
kõik nõukogulik, siis kõik
venelased oma ideede ning
soovidega, edasi Venemaa
koos kõige sellega, mis sealt
tuleb  olgu see halb või hea.
Seejärel tehti pingutusi, et
jõuda Euroopasse, kus teid
lihtsalt ära kasutati, kuna miks
peaks seal keegi Eestist eriti
huvituma?
Olete Nõukogude Liidus
elatud aastate jooksul harjunud end mingil moel erilisena
tunnetama. 50 aastat olid teid
sedasi mõtlema pannud, teie
aga võtsite selle suhtumise
suure rõõmuga vastu ega taha
nüüd endale tunnistada, et
olete Euroopas ikka väga
väikeste tegijate hulgas. Nii
toimuski selline omamoodi
provintsiks muundumine,
eelkõige intellektuaalselt.
Jah, eestlased sõitsid palju
ringi, kuid teadvus jäi ikka

pisikese küla tasemele.
Praegu on aga alanud hoopis
huvitav aeg! Ameerika on
oma kurssi muutnud, Vana
Euroopat ärritab Eesti haukumine Venemaa suunal, kuna
see segab temaga normaalsete
suhete loomist. Sellest, millest
eestlased loobusid seoses
Nord Streamiga, ei saa üldse
tõsise näoga rääkida.
Äkki toimus ka Poola kui seni
kõige kindlama liitlase kursimuutus. Keegi ei saa siiani
aru, mis Poola presidendi lennukiga Smolenskis juhtus.
Mul tunne, et mängus olid
mingid üleloomulikud jõud:
kõik Poola russofoobid kogunesid korraga ühte lennukisse
ja hukkusid. Muidugi oli see
koletu katastroof, nüüd toimub aga Poolaga vennastumine ja mida peab vaene Eesti
tegema?
Noh, vaeses Eestis on küllalt
inimesi, kes mitte et ei usu,
vaid lausa teavad, et ilma
Venemaa karvase karukäpata too lennuk alla ei kukkunud. Et küllap oli mingi
salarelv või laskis keegi
pumppüssist.
Aga kuidas üldse juhtus, et
sinust sai Eesti riigi ja rahva
vaat et kõige suurem vaenlane?
Arvan, et Kaharile ei meeldi
brünetid. Ma ei oska küll mingit teist põhjust tuua. See
vaenlane olla ei olegi hirmus ega isegi mitte ebameeldiv. See on lihtsalt naljakas 
läbiotsimised piiril jm sekeldused. Alul on see isegi huvitav, kuid kui kogemus kasvab,
saad aru, et sinuga käitutakse
kolkatasemel. Nad unustavad
oma inimesi hoiatada, et oskan eesti keelt, ning need
tegelased helistavad minu
kuuldes KaPosse ja küsivad,
et kas oleks vaja minult vene
multifilmidega CD konfiskeerida. Siis leitakse artikkel
Ukraina kohta, mis mul parajasti töös on, ja öeldakse, et
me kohe helistame Ukrainasse
ning ütleme neile, et nad teid
rohkem sinna ei laseks... No
kuulge, kelleks te ennast
peate, et juba otsustate, keda
võõras riik tohib või ei tohi
enda territooriumile lubada?
Sul tekib kogemus, võrdled
emotsioone, näed seda oskamatust, itsitamist, mõistad, et
paljudel piirivalvuritel on häbi
selle pärast, mis nad teevad.
Kui esimest korda KaPo aastaraamatusse sattusin, oli pretensiooniks see, et minu artiklid on liiga emotsionaalsed,
teisel korral see, et ma olla
koos Maksim Revaga SS-laste
kokkutulekule sõitnud  kuigi
Maksim meiega ei sõitnud.
Kas ma lähen kohtusse ja seletan seal, et kuna Maksim
meiega ei sõitnud, on süüdistus vale?
Sel aastal oli põhjuseks Impressum. Ma isegi ei mäleta,
milles see süüdistus konkreetselt seisnes. Nad tegid üleskutse, et eestlased, ärge minge
Impressumisse, kus Saponikova teie ajusid peseb! Kõik

see on niivõrd haletsusväärne
ja ebaprofessionaalne, et ei
taha seda kommenteeridagi.
Tead, kõige grotesksem on, et
mina olen rahvavaenlane, aga
kui hakata arutlema, miks,
tuleb välja  sellepärast, et
üritan lepitada venelasi ja
eestlasi! Sellepärast olen ma
rahvavaenlane. Seda ei ole
kerge mõista!
Tegelikult on see kõik kohutav. Kui sa kusagil Venemaal
või läänes räägid, et igal aastal
annab Eesti Kaitsepolitsei
välja oma vaenlaste täieliku
nimekirja, pole võimalik lauset lõpetada, kuna inimesed
vapuvad naerust. Näib, et
Eestis ollakse seisukohal, et
Venemaal ärgatakse igal hommikul mõtetega Eestist. See
pole nii. See pole kohe üldse
mitte nii. Jah, Eestist ja eesti
kultuurist, ajaloost ning keelest peame me lugu, kuid tuleb
meeles pidada, et Eesti on
sama suur kui Moskva üks
väike mikrorajoon. Ma ei ütle,
kas see on halb või hea. See
lihtsalt on nii.
Veel räägitakse, ma nutvat
taga Nõukogude aega. Ei, ma
nutan taga seda Eestit, mis tol
ajal oli. Siin olid äärmiselt
head restoranid, olid inimesed, kes oskasid külalisi vastu
võtta, ning loomulikult kirjandus ja teater. On valus, et see
kõik on kuhugi kadunud...
Kas sul on mingi isiklik
valupunkt, mis on seotud
Teise maailmasõjaga?
Ei. Minu perest ei ole keegi
hukkunud ega isegi mitte sõdinud  nad töötasid rinde
heaks tagalas. Minu kodus ei
ole kunagi olnud sõjas
hukkunud vanaisa leinalindiga
portreed. Venelaste suhtumisel
Teise maailmasõtta ei ole
peamine isiklik kaotusvalu või
kättemaksuiha. Minu suhtumise on kujundanud küllalt
suur ajakirjanikukogemus,
hulk intervjuusid ning kuuldud lugusid. Kõik see on
kujundanud arusaama, et too
sõda oli kõige jubedam kurjus
ning venelased oleksid võinud
tsivilisatsioonina kaduda.
Meil on ka varem olnud sõdu,
kuid natsism on koletuim
ideoloogia, mis saab üldse
olemas olla. Olen kirjutanud
rea artikleid natsismiilmingutest Venemaal. Suhtun
sellesse ülimalt kriitiliselt.
Jah, Eestis ei tapeta tänavatel.
Venemaal tapetakse, kuid seal
võitleb sellega riik. Eelmisel
aastal sai Peterburi linnapea
Valentina Matvijenko
UNESCO preemia natsivastase programmi Tolerantsus
eest. Nüüdseks on Peterburis
natsiküsimus lahendatud.
Eestis aga toetab natsismi valitsus. Me võime kõigist lehtedest lugeda natsistlikke
ütlemisi. Me teame juhtumeid,
kus venelastelt on ära võetud
seaduslikult saadud Eesti
passe või neid on muul moel
diskrimineeritud. 20 aasta
jooksul ei ole Eestis natsismiilminguid kordagi karistatud.
Muide, veel 20 aastat tagasi kir-

jutasin, et kui Eestis ei organiseerita kohalikele venelastele
korralikke elu-, töö- ja hariduse
saamise tin-gimusi ning tõugatakse nad elu tagahoovi, siis
kasvatatakse üles põlvkond,
kes kord tuleb teie aknaid
puruks peksma.
Olen täheldanud teatavat
degeneratsiooniprotsessi ka
oma tuttavate venelaste
juures. Vanavanemad olid
ülikooliharidusega, vanemad
tehnikumiharidusega, lapsed
aga pole suutnud kooligi lõpetada, kes keele pärast, kes raha
pärast. See on toimunud minu
silme all ning seda on tehtud
Eesti valitsuse mahitusel.
Et inimeste vahel oleksid
üksteist austavad suhted,
tuleb õppida. Õppida
üksteiselt. Impressum loodi
just selleks, et toimiks konstruktiivne diskussioon.
On veel üks küsimus, millel,
arvan, oleks vaja peatuda.
Millise raha eest need
Impressumi külalised siia
tuuakse?
Esiteks pole ükski külaline
siia sõitmise eest honorari
nõudnud. Ühtedel on Eesti ja
eestlastega olnud seotud oma
mälestused, teised tahavad
oma silmaga näha seda maad
ja rahvast, kes end järjekindlalt oma käega tsiviliseeritud
riikide nimekirjast kustutab.
Kõigil on mingi põhjus.
Kulutused on minimaalsed 
piletid, paar päeva hotellis,
söök. See on niivõrd väike
raha. Raha oleme saanud
erasponsoritelt, kelle jaoks on
see tühine summa. Kui meie
sponsorid kunagi soovivad,
avaldatakse nende nimed,
praegu nad seda ei soovi. Et
vihjata, ütlen lihtsalt, et need
on äri-, poliitika- ja
kirikutegelased, kes on varem
olnud Eestiga seotud, nüüd
aga elavad Venemaal või
Euroopas, ja kellel on valus
vaadata, mis siin toimub.
Need on tegelikult teie kaasmaalased, kel on kahju sellest, mis on Eestist nüüdseks
saanud.
Miks sa ei sülita kõigele ja
Eestiga ikka veel edasi tegeled? Usun, et paljud tahavad küsida, miks oled siin,
kui sinusse ja sinu töösse nii
halvasti suhtutakse?
Et miks ma ei tõmba saba
jalge vahele ja ära ei jookse?
Tead, on üks vene psühholoogia eripära  kui meile
tehakse elutingimused võimatuks, hakkame me endale
ja ka teistele tõestama, et neis
tingimustes on võimalik
elada. Pealegi venelased ei
tagane ning omasid hätta ei
jäta. Meiega saab äärmiselt
lihtsalt kokku leppida, kuid
ainult heaga. Mida rohkem
meid sunnitakse vait olema ja
siit lahkuma, seda kindlamini
me seda ei tee. Ma ootan ja
loodan ikka veel, et sellest
saadakse aru ning taasluuakse
suhted vastastikku lugupidavatel põhimõtetel.
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Inimesed on uimastatud
euroga
Kas olete tähele pannud, kui
uimased on sel aastal kärbsed?
Ei lenda eest ära, ei porise, ei
tiirle rahulolematult, ei page
eest. Tulevad istuvad aknalauale ja kohe nina alla. Paneks
nagu ise oma pea pakule.
Tuletavad meelde eesti inimest, kes on euro ootel nagu
mingis tardumuses, vagusi pea
pakul giljotiinikirvest ootamas.
Kärbsed tunnetavad, et asi pole õige, meie zombistatud inimene
mitte. Tema on lõpuni positiivne. Suhtub positiivselt, otsib tööd
positiivselt, ootab eurot positiivselt. Meie kannatlik positiivseks
käsutatud inimene.
Neid, kes suure ohu eest hoiatavad, ei kuulata. Ja kui nii võtta,
siis mis siin ikka enam kobiseda, kui kaubasildid ja maksedtehingud ammuilma nii kroonides kui ka eurodes. Mis saab aga
siis, kui üleöö lööb selgeks, et see kiidetud euro jalust niidab?
Sellise plaksu annab, et enam ei tõuse?
Praegu on suvi, aga kui tuleb talv, mis saab siis? Kui ikka palka
hakatakse saama 300500 eurot ja küttearve on 200400 eurot?
Kas siis avanevad silmad? Või ei avane ka siis? Oodatakse ikka
edasi, küll tuleb lõpuks õnneke õuele?
Õnn tuleb küll või õigemini jääb edasi õuele neil, kes seda eurot
läbi pressivad. Teistel pole midagi head loota. Riigikogu võib ka
muretult suvepuhkusele minna, suurepalgalised tulevad euroajalgi toime, rahvas aga enam mitte.
Uuskodututele riburada eurobarakke ehitama
Kui juba praegu on näha, kuidas alati hakkama saanud ja nn positiivselt mõtlevad inimesed on longu vajunud, lootusetusse olukorda sattunud, kui pole mingit sissetulekut või on see minimaalne,
mis saab edasi? Euro teadagi süvendab viletsust. Minna siit
minema? Ka välismaale ei taheta enam võõrjõudu.
Mida teevad siis pangad, kui intresse ei suudeta maksta? Korjavad
kõik eluasemed enda kätte ja hakkavad neid võileiva hinna eest
maha müüma? Sulid krabavad jälle kokku ja inimesed jäävad
lageda taeva alla. Kas riik hakkab siis uuskodututele riburada
eurobarakke ehitama? Tuleb ju kuhugi need tuhanded paigutada?
Või kuuleb optimistlikult edasi nagu siiani, et ise on süüdi, ei ole
osanud tööd otsida, ei osanud head haridust saada, ja, mis kõige
olulisem viga, ei ole osanud alatust teha. Ohmud, mis muud.
Ühed hädapätakad.
Või sumab katastroofiohvrite aitamise jälle Savisaare kaela?
See pole kahjuks õudusunenägu, see on euroaja lähim tulevik.
Pole ju saladus, et kõigis maades, kus euro tuli, sattus rahvas
pihtide vahele. Ka suurtes rikastes euromaades läks kõik kallimaks. Miks meie võimurid seda tunnistada ei taha? Seda tehtaks
nagu sihilikult, et rahvast meeleheitele ajada, kellegi kõrgel käsul?
Ja nii totter kui ka poleks, usutaksegi ajuvabalt edasi juttu eurost
kui imerelvast. Pannakse ise oma pea pakule. Justkui need
tänavused uimased kärbsed aknalaual...
Mari Joonatan
Virumaa

Luuleta luuletus
Ei vaja Eesti astronoome,
me riigist masu eest nad põgenevad Soome.
Ja meil on oma UFO-d pesitsemas Toompeal.
Nad loovad meedia kaudu rahvale kauneid illusioone.
On eestlane ju tasakaalukas,
kel kannatlikkust külluslikult jagub.
Tööpuudus, vaesus on meil vaid ajutine nähe.
Ees ootab küllus, õnn ja tore elu.
Seepärast tundkem ansipeerimisest mõnu.
Jah, ainult sulaselget mõnu!
Kes meist ei tahaks olla eestlasena eliitriikide vennalikus
peres?
Meil selle auks on juba valmis
imekaunis klaasist pime rist.
See rist oli mõeldud mineviku kangelastele, vahvatele
sõduritele.
Aga selle teostamise eest peame
tänulikud olema tänasele valitsusele Toompeal.
Eks me siis vaata ja imetle seda mälestusristi,
kui praeguse valitsuse võimekuse sümbolit.
Tallinna elanik
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Uus heitlus Eesti energeetikas
Majandusminister Juhan Partsi katse maha parseldada Eesti
Energiat kukutati läbi. Sel eesmärgil sokutas Teabeamet Eesti
lehtedesse informatsiooni, et Vene peaminister Putin käskinud
Venemaa suurmonopolidel ja oligarhidel osta Balti riikides kõik
kokku. Kohe aga algas uus heitlus.
Kuna Parts ütles, et müüb Eesti Energia maha, maksku mis maksab,
siis on selge, et nüüd püütakse Eesti Energiale tekitada turul eelisseisundit, et tulevased suuromanikud saaksid maksimaalselt eesti
rahva arvel kasumit lüpsta.
Eriti naljakas oli Mart Laari avaldus - tema teatas, et tema ei karda
Vene gaasi, mille arvelt Eesti Energia oma monopoliseisundit
soojatootjate turul tahab põlistada. Kuidas nii, just äsja oli Laar ju
meeleheitlikult võidelnud Vene gaasi eksportiva Nordstreami
vastu, millega pani Eesti rumalasse olukorda?!
Loomulikult oli viimane ainult mäng, tegelikke huve dikteerib
hoopis muu... See oli Laari majandusminister Toivo Jürgenson,
kes Eesti Gaasi mahaparseldamisel pistis tasku priske paki aktsiaid ettevõttest, mis nüüd kuulub Gazpromile! Loogiline, kui
oled Eesti Gaasi - Gazpromi omanik, siis tahad, et Eesti Energia
ostaks gaasi just Eesti Gaasist. Ja et seda Vene gaasi hästi palju
ostetaks, selleks on vaja, et poleks teisi soojatootjaid peale Eesti
Energia.
Kõik see on läbinähtav. Välja arvatud Eesti ajakirjandusele. Eesti
Gaasi ja Eesti Energia PR-rahad teevad ilmselt oma töö.
Kui sa meie ajakirjandusele seletad, et Vene gaasi asemel saaks
kasutada Eesti kohapealseid metsajääke, millega antaks tööd Eesti

inimestele, siis tehakse nägu nagu ei saadaks aru, millest on jutt.
Aga usun, et see viimane argument lõpuks ometi võidab.
Ja ma ei usu, et parempoolsed suudaksid nii tülli minna, et valitsus
lõhki läheb. Ega hunt hunti murra. Kas aga ka Eesti rahvas siit
parema lahenduse saab, seda on ennustada veel vara.
Max Kaur

Miks ei võiks pakend olla papist?
Umbes kuu aega tagasi läkitasin e- kirja Keskkonnaministeeriumisse ning tegin ettepaneku, et riik võiks ajama
hakata asja, et tarbijad kaupa
ostes saaksid kauba kaasa
papp-pakendis, mida annab
pärast toote tarbimist ära põletada, ning samas kirjeldasin
neile oma olukorda kodus, kus
kõrvalhoone on täis aastate
jooksul kogutud plast- ja kilesoga, mida ei saa ega tohi ära
põletada, ning samas mainisin
ka seda, et mingit prügikonteinerit ma tellima ei hakka
ning seega prügiveo eest nõus
maksma pole, sest kui olen
kaupa ostes sellise soga kaasa
saanud, siis topelt ma maksma
ei kavatse hakata.
Juunis tulid mulle külla kaks
noort daami, kaasas külakostiks kaalutort, mis pakendatud paberkarpi, nagu minu
soov neile oli oma läkituses.
Järelpärimisel sain teada, et
daamideks olid Lääne regiooni
peainspektor-nõunik Dora
Kukk ja vaneminspektor Liina
Grauberg.
Üks daamidest tutvustas end

nimeliselt ja näitas eemalt ka
fotoga ametimärki või dokumenti ning siis lõigati kaalutort
lahti, jagasime ära sõbralikult
ning alustasime jutuajamist
prügimajanduse teemal.
Daamide sõnul on igas omavalitsuse piirkonnas olemas vastavad prügikonteinerid (kollased on mittepõletatava taara
jaoks) ning neisse võib iga
inimene viia tasuta oma mittepõletatava taara, sest see on
juba tarbija poolt kinni makstud, kui ta kaupa ostis). Teadsin

Mis toimub, mis tulemas?!
Kõik, ka riigitallide puhtaksrookimine, oleneb ikkagi meie
oma rahva tahtest. Nõnda nenditi
juunikuu
viimases
Kesknädalas pealkirja all Vaene riik, rikas riik. Kui siit edasi
minna, jääb üle tõdeda: rahva
tahe näib ikka veel uinuvat,
vaat et jääbki unne.
Tajun seda pidevalt, kui püüan
mittekeskerakondlike tuttavatega Eesti elu fakte paika
panna ja asju selgeks rääkida.
Kõik lõpeb ropu sõimuga Edgar Savisaare pihta ja tarkusega, et kõik nad on ühesugused. Olen juba täiesti veendunud, et enamikul meie tavainimestel puudub loogiline ja
abstraktne mõtlemine. Asjaolu, mis on üsna hirmuäratav.
Loeb see, mida meedia on neile
pähe tampinud.
Või ongi neil jäärapäistel ka
terake õigus? Mida teeks
Keskerakond võimule saades
teisiti? Astmeline tulumaks;

kolm punkti töötuse leevendamiseks; pensioniea ennistamine; sotsiaalabi suurendamine. Jne. Aga on vaja palju rohkem teha majanduse, panganduse ja energeetika vallas, sotsiaalse õigluse tagamiseks.
Kas Keskerakond tahab luua
riigipanku, mis oleks (vältimatult!) umbusaldus välispankade suhtes? Kas ta tahab tegelikult hakata looma aatomielektrijaama ja edendama riiklikku tööstust? Ja kuidas see
kõik oleks võimalik eurotsoonis, Eesti nüüdses paratamatus eurokuulekuses? Ja kuidas
parandada suhteid Venemaaga, eriti majanduse valdkonnas, kui rahvas näeb selles
meile üliolulises naaberriigis
endiselt tonti?
Või tuleb paraku tõdeda: eestlased vististi ei olegi riigirahvas?
A. M.

ka nende konteinerite olemasolust, aga arvasin, et need on
mõeldud kohalikele torilastele.
Tegin daamidele ettepaneku, et
nad võiksid teha ettepaneku, et
riik küsiks Euroopa Liidust
raha, et tootjad saaksid ikkagi
tooteid pakendama hakata
papptaarasse, mida annab
kodus loodussõbralikult põletada, aga daamid ütlesid vastu,
et kahjuks selline ettepanek on
praegu võimatu täita ning selleks see tasuta prügipaneku
võimalus ongi korraldatud.

Kui tort söödud, läksid daamid
oma teed. Juba samal õhtul
panin esimese kola kottidesse
ning uurisin ka telefonitsi oma
Toris elavalt vennalt, kas tema
teab nendest konteineritest. Ta
ütles, et need on täiesti olemas
ning asuvad töökoja juures.
Järgmisel hommikul läksin
esimese kolakoormaga jalgrattaga Viinahaualt Torisse
ning leidsin konteinerid üles
küll, aga ei saanud kaasi lahti.
Läksin vallamajja Enn Mäesalu jutule ning Enn teatas, et
üles tuleb tõsta kitsukesed
kummilapakad, mis olla sinna
pandud, et inimesed ei saaks
konteinerisse toppida igasugust soga, näiteks toidujääke.
Need kummilapakad võiks
vahetada ikkagi sellise luugikese vastu, mida annab paremini lahti hoida.
Kõige toredam oleks, kui tootjad hakkaksid oma tooteid
pakendama pakendisse, mida
annab siiski põletada, aga see
olla kallis lõbu.
Hillar Kohv
Viinahaualt.

Eesti potjomkinlus
Eesti on muutunud täiesti Potjomkini külaks. Needsamused
seal "ülal" trikitasid valmis andmed, et aga eurot kätte saada.
Potjomkinlus algas juba Lennart Meri upitamisega presidenditoolile, mis ju tegelikult oli pettus; samuti oli pettus Ilvese
tõstmine presidendiks. Nüüd on need upitajad Brüsseli oma
"progressiivsusest" täis pasundanud.
Sain kirja oma sugulastelt Saksamaal. Loe ja imesta, kuidas
seda Eesti riigi lagunevat fassaadi on meie tegelinskid välismaal ilusaks maalinud! Häbi hakkab! Ja kui pahasti sakslased
arvavad eurost... Huvitav, et meil siin keegi ei räägi, mida toob
euro vaesele rahvale.
Muulane
(kirjasaatja toimetusel teada)

LEA SERGK
18.06.1931-05.07.2010
Mälestame erakonnakaaslast. Meie siiras
kaastunne tütrele perega.
Keskerakonna Tartu linna piirkond
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Belgiat ja Euroliitu ähvardab
ühtemoodi lõhenemine
Kanada ajakirjanik Gwynne Dyer pöörab oma artiklis
tähelepanu hiljutistele Belgia üldvalimistele. Ta
võrdleb nii Belgia kui ka Euroopa Liidu sees valitsevat lõhet, jõudes järeldusele, et oma olemuselt on
need küllaltki sarnased.
nõudsid enam otsustusõigust.
Valloonia poliitikud nõustusidki mitmete seni riiklikult
kontrollitud valdkondade üleminekuga kohaliku tasandi
pädevusse. Kuid valloonid
suutsid jätta keskvalitsuse
kontrolli alla nii maksude kogumise kui ka sotsiaalkulutuste valdkonna.
Senikaua, kuni flaami poliitikud on sunnitud läbirääkimisi pidama nimetatud kahes valdkonnas, suudavad valloonid tagada selle, et suur osa
Belgias elab 6 miljonit holriiklikust rikkusest jõuab jõulandlast ning 4 ja pool miljonit
kamast Flandriast vaesemasse
prantslast ning nende elupaiku
Vallooniasse, kus näiteks tööeristatakse
kultuuriliselt
puudus on Flandriast kaks
Flandriaks ja Vallooniaks.
korda suurem, märgib Dyer.
Belgia 14. juunil toimunud üld30 aasta pikkusest valloonide
valimistel kogus Uue Flaami
subsideerimisest väsinud flaaAlliansi partei eesotsas selle
mid on jõudnud veendujuhi Bart De Weveriga hollandi
musele, et probleemide põhkeelt kõnelevas Põhja-Belgias
jus seisneb keskvalitsuse oleasuvas Flandrias 28% häältest.
Kui mujal ei oleks selline toetusprotsent ühele erakonnale
eriline sündmus, siis Belgia
killustunud poliitilises süsteemis mõjub see resultaat
Dyeri sõnul laviinina.
Iseseisva Flandria loomise
idee ei ole seega Dyeri sõnul
enam ilmvõimatu unistus.
See kõik võib lõppeda separatistliku Flandria ja (vastumeelselt) iseseisva Vallooniaga, tõdeb ajakirjanik. Ülejäänud maailma reaktsioon sellele saaks tema sõnul ilmselt
olema ükskõikne. Kuid Dyer
hoiatab: see Belgiat hävitav
nähtus võib saada peagi saatuslikuks tervele Euroopa
Liidule. Või vähemalt paiskab
Euroliidu tagasi selle märksa
varasemasse arengustaadiumisse.

vatele probleemidele. Nendeks
on euroga seotud kriis ja üha
laiemaks muutuv avalikkuse
vastuseis Euroopa Liidu edasise laienemise suhtes.
Need probleemid on aga seotud sellega, et Põhja- Euroopas
asuvatel jõukamatel riikidel on
saamas kõrini pidevast ressursside suunamisest LõunaEuroopa riikidesse. Eriti häirib
Põhja-Euroopat lõuna partnerite vastutustundetu rahanduspoliitika, mille tulemusena
euro stabiilsus on sattunud
ohtu. See kõik ei ennusta Dyeri
hinnangul Euroliidule tulevikuks midagi head.
Euro loojad pooleldi küll
mõistsid, et jõukad riigid nagu
Saksamaa ja Prantsusmaa ning
suhteliselt vaesemad riigid
nagu Kreeka ja Portugal haldavad rahaühikuid eri viisil.
Seetõttu on euro kui erinevaid
riike hõlmav ühtne rahaühik
oma olemuselt Dyeri sõnul
problemaatiline juba loomise
algusest alates. Kuid Euroopa
eliiti kuuluvad poliitika üle

Jõukad väsinud
toetamast

Põhjused, miks on Belgias
asjad nõnda valesti, on seotud
minevikuga. Nimelt oli prantsuse keelt kõnelev LõunaBelgias asuv Valloonia üks
Euroopa esimesi tööstuspiirkondi. Tänu oma arengule domineeris Valloonia piirkond
terves Belgias üle sajandi.
Flaamid panid kogu selle aja
oma madalamat staatust pahaks. Pärast Teise maailmasõja
lõppu algas aga Flandria kõrgtehnoloogilisele tööstusele tuginev majanduslik tõus samal
ajal, kui Valloonias suitsevad
tööstusettevõtete korstnad
üksteise järel tegevuse lõpetasid.
1980. aastateks olid flaamid
saavutanud piisava mõjuvõimu ja enesekindluse ning

BELGIA LÕHESTAJA?: Iseseisvast Flandriast unistav Bart
De Wever on käesoleval plakatil kujutatud kurjategijana.
Plakatil seisab sõnum:tagaotsitav Valloonia vastu sooritatud
kuritegude tõttu.
masolus, kirjutab Dyer. Ja
lahenduseks on selle likvideerimine.
Dyer soovitab seejärel lugejatel mõelda Euroopa Liidu
jaoks suurimatele käesole-

otsustajad, kelle eesmärk oli
muuta Euroopa ühtsust
veelgi laiemaks, jäid vaatamata
euro loomisega seotud riskidele otsustuskindlaks, märgib Dyer.

Euroliidu eliit soovis põhja ja
lõuna vahel valitsevaid suuri
erinevusi kaotada varade suunamisega rikastelt riikidelt
vaesemateni. Ometi ei toonud
see tegevus kaasa muutusi
vaesemate, peamiselt Vahemere piirkonnas asetsevate
riikide majandusstruktuurides ega poliitilistes käitumismustrites, nendib Dyer.

Euroopa Liit
taandarengus

Selle tõe päralejõudmine tekitas jõukamate riikide seas
tema sõnul suurt vimma.
Sarnaselt flaamidega Belgias
on Põhja-Euroopas asuvad
eurot kasutavad riigid kannatust kaotamas.
Dyeri väitel on suurte materiaalsete ressursside suunamised eri regioonide vahel
võimalikud vaid juhul, kui
inimesed mõlemal poolel
tajuvad end mingi suurema
ühise ettevõtmise osalistena.
Kuid ei flaamid ega ka enamik tavalisi Euroopa Liidu
kodanikke näe end selles valguses, ütleb Dyer.
Ta märgib, et Euroopa identiteet on viimase poole sajandi jooksul üha enam ilmnenud ega ole lihtsalt fantaasia. Ometi ei ole see enamiku
inimeste jaoks tema sõnul
veel piisavalt tugevaid juuri
alla saanud, nii et see oleks
muutunud Euroliidu elanikele vaistlikuks identiteedi
osaks.
Hiljutine Saksamaa valitsuse
suur vastumeelsus finantseerida võlgades siplevat Kreekat olukorras, kus terve euro
püsimajäämine oli ohus, näitab Dyeri sõnul, kui kehvad
asjad tegelikult on.
Kreeka kuulutab tõenäoliselt mõne aasta pärast
välja pankroti, kuid euro
rahaühikuna jääb püsima
kuni järgmise suure majanduskriisini maailmas, kirjutab Dyer. Pärast seda euro
tema arvates enam püsima ei
jää, kui just Euroliitu kuuluvate riikide majanduspoliitikat ei suudeta allutada
mõnele kõikvõimsale keskpangale. Seda võimalust peab
Dyer siiski ebatõenäoliseks.
Tema sõnul on ilmnenud, et
otsusega luua euro astuti
samm liiga kaugele. Kuigi
eurost pidi saama Euroopa
ühendaja, ähvardab sellega
seotud kriis nüüd hoopis
Euroliidu fataalselt lõhki
tõmmata. Ja kõik hea ning
kasulik, mida eelnev mõõdukam Euroliit suutis endaga
kaasa tuua, võib hoopis peagi
kaduda, arvab Dyer.
Tõlkis Indrek Veiserik
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Nädal Euroopas
5.-11. juuli
Esmaspäeval
kohtusid
Soomes kuuepäevast visiiti
lõpetav Jaapani printsess
Takamado ja president Tarja
Halonen. Suurbritannia liberaalide juht Nick Clegg
tutvustas uut valimisreformi,
mis muudab mandaadi saamise viisi ja vähendab parlamendi suurust 50 võrra ehk
siis 600ni. Rootsi uuringu
järgi on hea sissetulekuga
perede laste õpiedukus koolis 20 aasta jooksul rohkem
tõusnud kui vaeste perede lastel.

Suurbritania liberaalide juht
Nick Clegg valimisreformi
esitlemas, temast vasakul
peaminister David Cameron.

Teisipäeval pidas kuninganna Elisabeth II kõne ÜRO-s.
Suurbritannia alustas sõdurite väljatoomist Afganistani Sangini
provintsist, kus on saadud kolmandik brittide kaotustest (kokku
313 sõdurit). Rootsi feministid põletasid raha, et protestida
naiste ja meeste ebavõrdse palga vastu. Eurostati teatel andsid
liikmesriigid 2008. a kodakondsuse 696 tuhandele inimesele,
üle poole neist Prantsusmaal, Suurbritannias ja Saksamaal.
Teisest raportis loeme, et 2009. aastal kahanes reisijate vedu
raudteel 27 liikmesriigis 2%, Eestis seejuures 7,4 %, Lätis 19,5
% ja Leedus 14,1 %. Ainsana kasvas see Taanis ja Belgias.
Kolmapäeval karmistas Euroopa Parlament pankurite lisatasude reegleid. Saksamaa valitsus otsustas kärpida 80 miljardit
eurot kulusid järgmise nelja aastaga (Eesti 2010. eelarve 5,7
miljardit ). Euroopa Liidu energiavolinik Günter Oettinger
kutsus üles süvamere nafta puurimise moratooriumile. Soome
Stora Enso tegi otsuse sulgeda kaks ajalehepaberi tootmise
masinat ja koondada 175 töötajat. Rootsi tööminister Sven Otto
Littorin astus ootamatult tagasi ja seda seostatakse nelja aasta
eest prostituudile maksmisega (keelustatud 1999). Poola loovutas Saksamaale arvatava Mossadi agendi. Prantsusmaal uuritakse president Nicolas Sarkozy kampaania rahastamist LOreali
pärija Liliane Bettencour´i poolt.
Neljapäeval andis Euroopa Parlament heakskiidu SWIFT2
lepingule liikmesriikide pangaülekannete info jagamiseks USAga. Võeti vastu resolutsioon kobarpommide keelustamiseks,
mille vastu on olnud Soome, Eesti, Kreeka, Poola, Rumeenia ja
Slovakkia. Kreekased korraldasid kuuenda streigi parlamendi
otsuse vastu, millega kärbitakse pensione ja tõstetakse pensioniiga. Vaid 35% küsitletuist peab kärpeid vajalikeks, kuigi
ebaausateks. See on kohutav. Oleme maksnud makse ja nüüd
ei saa midagi, ütles meeleavaldaja Vasa Spolou. veitsis lõppes
edukalt päikesepaneele kasutava elektrilennuki ööpäev kestnud katselend.
Reedel sai Slovakkia esimese
naispeaministri 
Iveta Radicova.
Belgia kuningas
palus prantsuskeelsel sotsialistil
Elio Di Rupoal
moodustada valitsus. Tony Blair
külastas Kosovot
ja kohtus Pristinas
oma üheksa nimekaimuga. Itaalia
Tony Blair(vasakul) kohtub oma üheksa
ajalehed ei ilmunimekaimuga Pristinas (Kosovos).
nud
protestiks
Silvio Berlusconi
kava vastu piirata helisalvestiste avaldamise õigust.
Laupäeval oli Barcelonas 1,1 miljoni osavõtjaga meeleavaldus Kataloonia autonoomia kaitseks. Hispaania 47 miljonist
elanikust on 7 miljonit katalaanid (suurim riigita rahvas
Euroopas). Suurbritannias lõppes terve nädala kestnud inimjaht, kui kolme inimese mõrvas kahtlustatav Raoul Moat sooritas politsei piiramisrõngas enesetapu.
Pühapäeval möödus Srebrenica metsikustest 15 aastat, kui
Bosnia serblased vallutasid ÜRO turvaalaks kuulutatud linna ja
tapsid tuhandeid moslemeid. Euroopas on kuumalaine ja
tavapärasest rohkem inimesi on surnud Suurbritannias,
Saksamaal, veitsis ja Poolas. Saksamaal evakueeriti kuumuse
pärast kolme rongi reisijad, sest vagunites tõusis temperatuur
üle 50 kraadi. Hispaania tuli jalgpalli maailmameistriks.
VIRGO KRUVE
MTÜ Eurosaadik

KESKNÄDAL

10 raamat
"Kirjanik Vilde
suvitab juulikuus
Viinistul"

Möödanik kõlbab ka tänaste arvete klaarimiseks
Publitsist ja ekspoliitik Tiit Made, keda varem teati
peamiselt majanduse asjatundjana, on viimasel ajal
siirdunud ajaloolaste töömaile. Mullu ilmus tema
sulest mahukas raamat Idüllist ahastuseni.
19391941. Selles annab ta enda sõnul objektiivse
ülevaate noil aastail Eestis toimunud sündmustest,
nähtuna läbi eestlase silmade.
Hoogsalt ja emotsionaalselt
edasi antud sündmuste kõrval,
mis sageli kujutavad endast
tervete lehekülgede kaupa tsitaate teiste autorite tekstidest,
leidub kohati ka pikki statistiliste andmete jadasid, mis
üldtausta ja sellest tulenevat
olulisel määral ei süvenda.
Mõistagi tuleb sündmustest
vahetute osavõtjate mälestuste edastamine raamatu
loetavusele kasuks. Samas pole midagi parata, et meelde

Nii võiks kõlada ajaleheteade 1920ndatel. Ent
tänavu, kui Vilde sünnist
möödub 145. aastat, on
Vilde Viinistule jõudnud
hoopis läbi teksti ja sõna.

2.  29. juulini
saab Viinistu Kunstimuuseumi tünnides näha
lustlikku reisiteemalist
näitust "Kirjanik
kohvriga". Ülevaade
annab aimu ühe enim
rännanud kirjaniku
Eduard Vilde reisidest ja
reisikirjadest.
Vilde elas kokku 20 aastat
välismaal. Reisimine oli
lahutamatu osa tema
elust ja nüüd eluloost.
Tänu laialdasele elukogemusele Läänes võis
Vildet julgelt nimetada
esimeseks tõeliseks
eurooplaseks Eestis.
Näituse on koostanud
kirjaniku juubeliaastaks
Eduard Vilde Muuseum.

16. juulil
algavad Viinistul ka
Eduard Vilde elust jutustavad etendused. Mart
Kivastiku näidend "Kivist
külalised" annab
suurepärase võimaluse
Vilde kui kirjaniku loo ja
saatuse üle mõtisklemiseks ja ka laiemalt selle
aktualiseerimiseks.
Etenduse kohta loe lisa:
www.musketar.ee
KAIRI TOOMET
muuseumijuht
Ed.Vilde Muuseum/
Kastellaanimaja Galerii
Roheline aas 3, Tallinn

Uudo Kald!
Õnnitleme Sind
80. juubeli puhul.
Ole tugev nagu kalju,
siis tuleb juubeleid veel
palju.
Klubi Keskpäev

Austatud

Andres Vään

Jõgevamaalt!
Õnne 50. juubelil!
Erakonnakaaslased

14. juuli 2010

aasta veebruaris tehtud valitsuse otsus moodustada peakomitee ja algatada korjandus
ühe suure võidusamba rajamiseks.
Seejuures märgib Made ära, et
rahvas polnud selles küsimuses
sugugi üksmeelne ja paljude
meelest tulnuks korjatav raha
kulutada hoopis riigikaitse
tugevdamiseks.
Paraku ei lasknud järgnenud
sündmused näha, mis sellest
aktsioonist oleks lõpuks välja
tulnud.
Nendelt arutlustelt läheb autor
sujuvalt üle sellele, kuidas lõpuks sündis see Vabadussõja
võidusammas, mis Tallinnas
mullu avati, kuid mis, vaatamata üle 110 miljoni krooni

ENDEL RIHVK
kolumnist

Küll küllale
liiga ei tee

Kõnealuste Eestile murranguliste aastate kohta on aja
jooksul ilmunud üsna palju
erinevaid käsitlusi, mida laias
laastus võiks jagada kahte
suurde rühma.
Esimesse kuuluvad need, mida fotograafiaterminit kasutades võiks nimetada positiivideks. Neist saab toimunu
kohta enam-vähem tõetruu
pildi.
Teised, mida levitas 1950. aastatel Nõukogude võim, võib
liigitada negatiivide kategooriasse. Seal paistab kõik mustvalgena ja vastupidi.
Vanematel põlvkondadel on
olnud võimalus loetut kõrvutada kas isiklike läbielamiste
või eellaste suust kuuldud vahetute muljetega.
Seevastu praeguste nooremate põlvkondade jaoks on
kõik see juba, kirjanik Anton
Hansen-Tammsaaret parafraseerides, mälestuste mälestus.
Võib arvata, et just nende
jaoks on kõnealuse raamatu
väärtus kõige suurem, sest siit
on võimalik ühtaegu saada
teavet nii sündmuste ajalise
järjestuse, põhjuste ja telgitaguste kui ka eesti rahva kaotuste kohta.
Samas on aga ka neil, kes
toonaseid sündmusi on saanud
lugematu arv kordi enda jaoks
teadvustada ja mõtestada, võimalik Made raamatust leida
väärtuslikku lisainformatsiooni paljude detailide kohta.
Näiteks kas või seda, millises
sõnastuses täpselt Vjateslav
Molotov ja Jossif Stalin 1939.
aastal nn läbirääkimiste käigus Eesti välisministrit Karl
Selterit töötlesid, või siis seda,
milline ikkagi oli Boris Kummi, Neeme Ruusi, Karl Säre jt
juunikommunistide roll 1940.
aasta pöördelistes sündmustes. Lisaks muule on raamatus piisavalt palju vähemtuntud pildimaterjali.
Tiit Made raamat on kirja pandud küllaltki hästiloetavas
stiilis ja seda võiks võtta ka
poliitilise põnevikuna, kui kogu asi nii vahetult ei puudutaks igaüht meist. Samas pole
kogu tekst ühtmoodi köitev.

tegutsemise eest. Kõiki, kes
seda aktsiooni tulihingeliselt ei
toetanud, nimetab Made kaotajateks ja hõlmikpuulasteks.
See on otsene vihje nende looduskaitsjate tegutsemisele,
kelle aktsioonide tulemusena
jäi Nõukogude aja lõpuaastatel
ehitamata uus Estonia teatrimaja.
Paraku jätab autor lugeja teavitamata sellest, et nendestsamadest hõlmikpuulastest
formeerus õige peagi nn roheline liikumine, mille käilakujuks oli Tiit Made ise, ja seda
ambitsiooniga kujuneda poliitiliseks erakonnaks.
Kuna sellest asja ei saanud,
võiks luuseriks ja hõlmikpuulaseks nimetada ju ka Madet
ennast. Selle asemel ristib ta
halvustavalt hõlmikpuulasteks kõik need, kellel oli tänasest sambast teistsugune nägemus, ja nimetab ainsana kaotajaks Edgar Savisaare juhitud
Tallinna linnavalitsust, kes olevat tema sõnutsi igati takistanud
Vabadussõja võidusamba rajamist (lk 22).

Hoidu sõprade eest!

Paraku pole eelpoolnimetatud
võidusamba saaga kõnealuses
raamatus ainus koht, kus autor
püüab kritiseerida tänaste poliitikute tegemisi ning kus ikka
ja jälle jääb tal hammaste va-

tuleb seegi, kuidas möödunud
sajandi 80. aastate algul avaldas analüütik Toomas Alatalu
ajakirjanduses korduvalt artikleid, milles väitis, et Tiit
Made toonaste raamatute puhul on tegu plagiaadiga, sest
on kasutatud sõnasõnalisi ümberpanekuid teiste autorite
teostest.

mis toimus Stalini initsiatiivil.
Seda ei saa autor jätta kõrvutamata ühe parteijuhi Moskvaga
kurameerimisega tänapäeval.
Väiksemaid nükkeid võib tekstist leida paiguti veelgi.
Tahestahtmata tekib küsimus:
mis sunnib autorit kaugete ajaloosündmuste kajastamise kõrval sellisteks pahatahtlikeks
kommentaarideks?
On ju teada, et Tiit Made oli üks
neist, kes pani koos Edgar Savisaarega käe alla IME projektile, mis ka tema enda populaarsust kõvasti kasvatas.
Hiljem jäi selle teema vedamine
põhiliselt Savisaare õlgadele ja
too pidi ka ainuisikuliselt taluma etteheiteid, nagu soovinuks ta Venemaaga liidulepingut sõlmida ega toetanuks
Eesti iseseisvumist.
Oleks ju loogiline, et mehed, kes
sellises riskantses ettevõtmises
käed löönud, jäävad ka hiljem
ühte paati või siis väsides astuvad lihtsalt vaikselt kõrvale.
Asjale heidab mõningast valgust
Tiit Made edasine poliitikutee.
Ta proovis kanda kinnitada nii
mõneski konkureerivas erakonnas, kuid oli lõpuks siiski sunnitud paluma end Keskerakonda
vastu võtta.
Paraku jäi tema aeg ka selles
üürikeseks. Põhjusi teavad asjaosalised ise kindlasti kõige
paremini, kuid võib oletada, et

KOGENUD KIRJAMEES:
Tiit Made teos Idüllist ahastuseni
1939-1941 on kirjutatud
hästiloetavas stiilis, hoogsalt
ja emotsionaalselt.
Foto ajalehest Videvik

Kuhu kadus
erapooletus?

Kui kõnealuse kauge aja sündmusi kirjeldades suudab autor
tõepoolest jääda suhteliselt
erapooletuks kroonikuks, lisades kohati vaid üksikuid
omapoolseid selgitavaid kommentaare, siis sama ei saa
hoopiski öelda mõne teise, hilisema sündmuse kohta, millest raamatus samuti juttu
tehakse. Nimelt leiab autor, et
mõningaid toonaseid sündmusi saab kõrvutada tänases
Eestis toimunuga, ja sel puhul
pole ta kitsi omapoolsete hinnangutega.
Üsna raamatu alguses teeb
Made pikalt juttu mälestussammaste, enim aga Vabadussõja sammaste püstitamisest enne Eesti Vabariigi hävingut. Selle ajendiks on 1939.

kulutamisele, pole tänini saanud õiget aurat ei tehniliselt ega
paljude jaoks ka emotsionaalselt.
Seejuures asub autor ühemõtteliselt nende positsioonile, kes
seda sammast iga hinna eest
püsti panna soovisid, ja kiidab
praegust valitsust otsustava

hele just Edgar Savisaar. Nii
kõrvutab ta sõjajärgsel ajal valitsenud suhkrunappust Savisaare valitsuse ajal (19901992) ajutiselt käibele lastud
talongidega (lk 290).
Leheküljel 311 algab ülevaade
Johan Laidoneri visiidist Moskvasse 1939. aasta detsembris,

üheks teguriks olid isiklikud
vastuolud erakonna esimehega.
Teema lõpetuseks sobib iidne
rahvatarkus: igaüks peab end
hoidma pahatahtlike sõprade
eest, sest vaenlasi on sootuks
lihtsam ära tunda ja nendega on
hõlpsam toime tulla.
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Kõrge pinge ja keep smiling

ENDEL UIGA
Hope, NJ, USA

Keep smiling!

Kui küsida, mis on ameeriklaste suurim omapära, siis on
see nende keep smiling olemus.
Meile, tusastele põhjamaalastele, on see võõrastav ja isegi
vastuvõtmata, kui näiteks
ameerika riigisekretär, külastades mõnda murest murtud
maad, tuleb sinna naeratava
valimiskampaania maskis. On
olukordi, kus tuleb tõsise näoga
käituda. Miks siis ameeriklased
alati naeratavad? Selle hüüdlause lõi president Roosevelt
ajal, kui Ameerika läbis rasket
kriisi depressiooniaastatel.
Roosevelt taipas, et peale
kõikide majanduslikkude ja
sotsiaalsete abivahendite on
tähtis tõsta rahva tahet, enesekindlust ja positiivset ilmavaadet. Sellest tuligi tema
keep smiling! hüüdsõna, mida ameeriklased on senini, ja
küllalt suure eduga, järginud.

Kas tühi sõnakõlks
või on sel ka tõde
taga?

Ka Eestil on praegu rasked ajad
ja võibolla tasuks kaaluda, kas
meil on ameeriklastelt midagi
ilmavaate alal õppida.
Kõigepealt on üllatav, et ameeriklased seda põhimõtet väga
tõsiselt võtavad  neil on hulk
organisatsioone, keda firmade
poolt palgatakse, et oma teenistujates arendada positiivset
ellusuhtumist. Võite kindel olla, et kui firma oma raha kulutab
inimeste meelsuse edendamiseks, siis pole see nende õnnelikuks tegemiseks, vaid sihiga tõsta firma kasutegurit.
Psühholoogilised ja sotsiaalsed
uurimised on selgelt näidanud,
et positiivse eluvaatega inimesed on edukamad ja produktiivsemad. On samuti kindlaks
tehtud, et optimistide eluiga on
pikem kui pessimistidel. Seega
positiivse ilmavaate treening
on mitte ainult kasuks firmale,
vaid ta on oluline tegur töötajate ja selle kaudu kogu rahva
heaolu tõstmisel.

Tõsine põhjamaa
rahvas

Mitte kaua tagasi ilmus ajalehes artikkel tolerantsusest ja
umbusklikkusest ja olin äärmiselt üllatunud, kui enamik
kommentaatoreid arvas, et väikese ja ohustatud rahvana ei saa
meie, eestlased, endale sarnast
luksust nagu tolerantsus lubada, sest elame vaenulikus
maailmas ja peame alati oma
kaitseks olema umbusklikud.

VABADUSE LIIG KÕRGE HIND: Kõrge pinge liinid läbistasid
laulva revolutsiooni aegse rahvast tulvil lauluväljaku.
Foto Kesknädala arhiivist.

Siiski, tänu eestlaste töökusele ja tarmukusele, on taasvabanenud Eesti saavutanud
uskumatult kiirelt kõrge elutaseme, kuid elu nautimise
asemel oleme loonud poliitilise kliima, kus elatakse alati
pinge ja võitluse vaimus. Palju
sellest on tingitud meie karmist saatusest ja rasketest
elukogemustest lähemas minevikus, kuid mõndagi on
meie poliitikud ise tekitanud,
et endale vahva võitleja oreooli saada ja sellega rahva
poolehoidu võita. Nimetan
siin mõnda probleemi.

Suhted
idanaabriga

Sõda on juba kolmveerand
sajandit tagasi lõppenud ja
meie uus iseseisvus ligi 20
aastat kehtinud, kuid idanaabriga oleme ikka sõjajalal.
Võrdluseks võiksime vaadata
USA-d, kelle verivaenlastest
Jaapanist ja Saksamaast on
saanud tema tugevaimad liitlased. Vaadelgem ka Soomet,
kes peale sõja kaotamist suure
osa oma majandusest Venemaa majandussuhetele üles
ehitas.
Meie Ülemnõukogu, kasutades segast olukorda Mosk-

vas, kuulutas 20. augustil 1991
Eesti Vabariigi jälle iseseisvaks. See leidis kiiret kinnitamist paljude lääneriikide ja
mõni päev hiljem ka Venemaa
poolt. Seega oli alusmüür
loodud meie riigi ülesehitamiseks ja välissuhete loomiseks. Suhetes idanaabriga sattusime aga konflikti, sest nõudsime peale iseseisvuse ka Tartu
rahulepingu tunnustamist ja
kirjutasime vastavad piirisätted isegi oma põhiseadusesse.
Kahjuks see samm Venemaa
suunalt positiivset vastukaja ei
leidnud ning sellest on saanud
aastaid kestev tüliõun meie
vahel. Peaksime ehk pragmaatiliselt tunnistama, et rahvusvahelised kokkulepped sõlmitakse lepinguosaliste huvide ja
jõudude vahekorra alusel sõlmimise momendil. Kui need
muutuvad, nagu ajalugu on näidanud, kaotavad kõik lepingud oma pädevuse. Kahjuks ei
ole jõudude vahekord praegu
meie kasuks, mis annab vähe
lootust Tartu rahulepingu sätete taastamiseks. Seega on see
aktsioon rohkem sisepoliitilise
poolehoiu õhutamiseks kui
praktiliseks välispoliitiliseks
programmiks. Kahtlematult on
poolvaenuline vahekord ida-

naabriga raskendanud majanduslike eeliste arendamist, mida
Eesti geopoliitiline väravapositsioon oleks võimaldanud.

Vahekord
vähemusrahvaga

Aastasadu oleme elanud võõra
võimu valitsuse all, kuid eelmisel sajandil oli esimene kord,
kus eestlasi varitses oht oma
riigis vähemusse jääda. Ohu
jäätmed, Nõukogude okupatsiooni poolt sisse toodud vene
rahvusgrupi liikmed, elavad
endiselt Eestis ja neil on rahvusvaheliste tavade põhjal
õigus siia jääda. See on tõsine
probleem ja kuna oleme selle
riigi peremehed, siis lahendamise vastutus on meie ja
ainult meie õlgadel. Kahjuks
viimase kahekümne aasta
jooksul meie valitsus ei ole sellele lahendust leidnud ja lõhe
rahvusgruppide vahel on suurenenud. Usaldusväärse ja produktiivse kodanikkonna asemel oleme loonud raevuse ja
alama klassi, kelle talent on
mõnevõrra kasutamata.

Meie parteipoliitika

Taasiseseisvumise ja Eesti riigi
ülesehitamise eest oleme tänu
võlgu kahele liikumisele 

Rahvarinne ja Kongress. Nende poliitiline joon on mõnes
suhtes vastandlik, kuid teiselt
poolt teineteist täiendav. Mis
neil mõlemal puudub, on arusaamine demokraatlikust põhiideest, et edukaks valitsemiseks
on absoluutselt vajalik kaine
kompromiss ja loov koostöö.
Mitmed on siin meist ees. Näiteks president Obama valis oma
välisministriks endise vastase,
Hillary Clintoni, ja Inglismaal
töötavad praegu konservatiivid
ja liberaalid koos. Eestis seevastu kestab pikki aastaid vihane sisepoliitiline võitlus. See
kindlasti pidurdab, kui mitte
lausa ei ohusta meie arengut.

Kõrge pinge
elukardetav!

Kui demokraatliku korra siht on
leida parimat kompromissi eri
voolude vahel, siis autoritaarsel
riigikorral on kindel dogma,
millele rahva energia suunatakse. Inimeste tugevaima
emotsiooni, vaenu, õhutamine
on selle tunnustatud meetod 
Hitleril oli selleks rassi- ja
Stalinil klassivaen. See tundub
ka meie poliitikute tunnustatud
moodus olevat. Kahjuks, vastupidi positiivsele ellusuhtumisele, on vihavaen kõrge pin-

ge, mis peale vastase hävitamise
mõjub laastavalt ka selle kandjale. Selle märke võime näha ka
meie ühiskonnas  meie meeste
eluiga on üks lühemaid Euroopas, enesetappudega oleme esimeste hulgas ja alkoholi tarvitamisega ei saa keegi meile ligi.
Mis mind väga üllatas, oli see,
et oleme ka rahvas, kus jumalasalgajate hulk on kõige kõrgem.
Paljud kommentaatorid olid selle üle väga uhked.
Ma ei ole usklik ega ole aastakümneid kirikus käinud, kuid,
elanud pool oma eluiga kristlikus ühiskonnas, olen õppinud
hindama kristliku elufilosoofia
tasakaalustavat väärtust, eriti
praeguses poliitilises ja rassilises võitlusvaimus keevas maailmas. Tihti annab kristlik juhis
Ja anna andeks meile meie
võlad kui meie andeks anname
oma võlglastele lihtsama ja
sõbralikuma lahenduse kui vapper rusikanäitamine.
Selle mõttega soovin kõikidele
hubast kodurahu
ja KEEP SMILING!
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Nädala juubilar Julius Caesar 2110

Ristsõna:
JAANUS KÕRV

Hiljem on paljud monarhid
tahtnud ennast legendaarse
Caesariga kuidagi siduda ning
nii tekkisid tiitlid Keiser ja
ka Tsaar.
Julius Caesar sündis Rooma
patriarhide Juliuste peres.
Tema esivanemad olid iidsetest
aegadest Rooma valitsemises
tähtsat osa etendanud.
Mütoloogia järgi sai nende suguvõsa alguse Veenusest.
Julius kaotas oma isa, kelleks
oli Aasia konsul Gaius Julius
Caesar vanem, kuueteistaastaselt. Lapsepõlves sai ta äärmiselt hea hariduse ning
füüsilise ettevalmistuse.
Seitsmeteistaastaselt abiellus
ta Cornelia Cinna nooremaga,
Lucius Cornelius Cinna, toonase Rooma diktaatori Lucius
Cornelius Sulla verivaenlase
tütrega. Sulla nõudis, et Julius
abielu kohe pärast pulmi
lahutaks, kuid Caesar ei teinud
seda.
Vaid Juliuse suurearvulise suguvõsa palved päästsid põikpäise noormehe Sulla vihast,
samas pagendati Caesar VäikeAasiasse sõjaväkke. Seal pidi
ta kõigele lisaks täitma diplomaadi ülesandeid kuningas
Nicodemuse õukonnas ja
Roomas hakkasid ringi käima
jutud Nicodemuse ja Caesari
homoseksuaalsetest suhetest.
Selleteemalised jutud, naljad
ning torked jälitasid Caesarit
kuni elu lõpuni. Ka tänased geid
kuulutavad, et Julius Caesar oli

üks meie hulgast, ajaloolased aga leiavad, et niisugused
jutud olid ringlema lasknud
need, kellele ei meeldinud
isepäine ja julge noormees 
nii taheti Sullale heameelt teha.
Ühe Aasias peetud lahingu käigus paistis Caesar silma ja sai
tammepärja (corona civica)
kavaleriks, selle valdajad aga
arvati automaatselt Senatisse.
Peale Sulla surma (78 aasta

eKr) tuli Caesar Rooma tagasi
ning alustas poliitilist võitlust.
Ta algatas kohtuprotsessid
Sulla pooldajate  Makedoonia
ning Kreeka asevalitsejate 
vastu ning hoolimata sellest, et
ta need kaotas, sai ta Rooma
ühe parima oraatori kuulsuse.
Et oma kõneosavust veelgi
lihvida, otsustas ta sõita
Rodosele tuntud pedagoogi
juurde, kuid teel sattus piraatide

juurde vangi. Kuni sõbrad
lunaraha kogusid, harjutas
Caesar piraatide ees ilukõnet,
pärast vabanemist aga kogus
kohe laevastiku, vallutas
piraatide kindluse ning laskis
vangistatud piraadid risti lüüa.
Kuna piraadid olid temaga
kenasti käitunud, otsustas ka
Caesar neile armuline olla 
enne ristile löömist purustati
vangidel põlved, et nad vähem
piinleksid.
69. aastal eKr suri Caesari naine
Cornelia sünnitusel ja neli aastat hiljem abiellus Caesar Sulla
lapselapse Pompeiaga. See oli
suuresti poliitiline abielu.
Varsti aga lahutas ta oma naisest, kuna olid tekkinud
kahtlused tolle truudusetuses.
Rooma elu oli täis poliitilisi
mänge ning intriige, milles
Caesaril õnnestus, kuigi mitte
ilma raskusteta, siiski pinnale
jääda ning 59. aastal eKr valiti
ta Rooma peakonsuliks.
Vast tähtsaimaks Caesari tööks
oli Rooma võimu säilitamine
Põhja-Gallias ehk Transalpi
Gallias, kuna tollele territooriumile pretendeerisid nii keldi
kui germaani hõimud. Just tänu
neile lahingutele saavutas
Caesar üleoleku suurte Rooma
väejuhtide ja konkurentide
Pompeiuse ja Crassuse üle.
55. aastal eKr tungisid Caesari
väed Germaaniasse ning samal
suvel toimus tema kaks ekspeditsiooni Britanniasse, kuid
tänu aborigeenide ennastsal-

gavale vastuseisule olid nad
sunnitud Galliasse tagasi pöörduma. 50. aastal eKr aga saavutas Caesar täieliku kontrolli
Gallia üle.
Aastate jooksul süvenes
Caesari ja Pompeiuse vastuseis
sõjaks ning 48. aasta juunis
purustas Caesar Pompeiuse
leegioni täielikult. Pompeius
põgenes Egiptusesse, kus ta
tapeti. Caesar järgnes Pompeiusele Aleksandriasse ning aitas
troonile Kleopatra, kellega neil
algas kirglik suhe, millest sündis poeg Caisaerion.
44. aasta algul sai Caesarist
monarh: Iulius Caesar  Imp
(erator) Caesar p(ater) p(atriae)
dict(ator) perp (etuus).
15. märtsil 44. aastal eKr tapeti
Caesar ühel Senati koosolekul.
Kui ta märkas vandenõulaste
hulgas Brutust, oma lähedast
sõpra ning osadel andmetel
poega, ütles ta kreeka keeles:
Ka sina, Brutus, ning lõpetas
vastupanu. Tema kehalt leiti 23
torkehaava. Arvatakse ka, et ta
ei kaitsnud ennast epilepsiahoo
tõttu.
Caesar paistis silma seksiseikluste poolest. Tema kohta on
mingis kõnes öeldud, et ta oli
kõigi naiste mees ja kõigi
meeste naine. Kuid tema
homoseksuaalsed kalduvused
on eeldatavasti siiski väljamõeldis.
Ivari Vee

Esimene tibi: "Seda päikest..."
"... saab juba liiga palju." Teine tibi: "Mis...!" "... ei tapa, teeb pruuniks!"

Üks suurimaid ja tuntuimaid
Vana-Rooma poliitikuid, väejuhte, oraatoreid ja kirjanikke
Gaius Julius Caesar sündis 13.
juulil 100 enne Kristust. Ta oli
suur Rooma reformaator ja
ainuvalitseja, kes suurendas
Rooma Keisririigi territooriumi Gallia sõjas Atlandi
ookeani põhjakallasteni, hõivates praeguse Prantsusmaa ja
alustades sissetungi Briti
saartele.
Caesari tegevus muutis kuni
alustaladeni Lääne-Euroopa
poliitilist ja kultuurielu ning
jättis lõppkokkuvõttes eurooplastesse kustumatu jälje.
Geniaalse sõjastrateegi ning
taktikuna saavutas Julius Caesar võidu kodusõja lahingutes
ning sai Pax Romana ainuvalitsejaks. Koos Gnaeus Pompeiusega alustas ta ühiskonna
reformimist, mis lõpptulemusel viis Rooma Impeeriumi
tekkimiseni  seda küll juba pärast suure reformaatori surma.
Caesar taotles vabariigi juhtimise tsentraliseerimist.
Kurjad keeled rääkisid, et ta
taotleb kuningavõimu, kuid
mäletades seitsme eelmise
monarhi ebaõnnestumisi, mille
tulemusel roomlased kuningavõimust kuuldagi ei tahtnud
ning saatsid surma igaühe, kes
püüdis endale seda tiitlit omistada, läks tateist teed  temast
sai eluaegne diktaator. Ta
nõudis, et teda kutsutaks lihtsalt Caesariks.
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