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Mis eestlasi tõeliselt huvitab
ehk lähme Türi lillelaadale
EESTIMAA SÜDA
OOTAB!
Eeloleval nädalavahetusel, 17.  19.
mail on Kesk-Eestisse oodata taas
tuhandeid maaeestlasi, kellele on
tähtsad maa, puud, lilled, koduaed,
vili, põld ja muidugi ka inimesed,
kes aegadele vaatamata peavad
pühaks traditsioonilist, sajandite
proovile vastu pidanud elulaadi,
rääkigu poliitikud mida tahes.
Internet toitu ette ei kanna ja maal
(aga ka linnas!) tuleb hakkama
saada ka siis, kui elektrit juhtmest
või raha pangaautomaadist ei tule.
Keskerakonna Järvamaa piirkonna
esimees KERSTI SARAPUU kirjutab
tänases Kesknädalas, et oleks
raiskamine ja patt jätta maa sööti,
kolida linna ja toituda sellest, mida
välismaalt sisse vedada õnnestub.
Ikka endal tuleb käsi mullaseks
teha! Nautigem siis täiel rinnal
kevadet, meie kõige kaunimat
aega, kutsub Sarapuu
el lk 3
üles.
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Laadamelu.
Foto: Tairo Lutter/Õhtuleht/Scanpix

Neokonservatism või moraal
Minu tsivilisatsioon, Jumala pärija, tegi inimesed
Inimeses võrdseks.
A. de Saint-Exupery, Öine lend, Tallinn, 1966
Ahimsa on Jumal ja Tõde on mu Jumal.
M. Gandhi, Maailm on väsinud vihkamast, Tallinn, 1969.
KARL LUST
vaatleja, SDE

Ülaltoodud suurvaimude üllaist ideedest vaimustunute
põlvkond on aktiivsest elust
lahkumas. Mitte ainult nemad
ei adu, kui laastavalt on mõjunud äririik usule, eetikale,
isamaalisusele, põlisusele,
perekonnale ja kodule. Pühadus on kadumas kirikutest.
Eesti neokonservatiivne revolutsioon pole toimunud mitte
ainult majanduses ja poliitikas,

vaid veelgi enam toimus see
ühiskonnas ja eetikas.
Aristoteles pidas eetikat aga
poliitika algeks ja osaks.

Sõna eetika

seondub Eestis Immanuel
Kanti õpetusega, mille järgi on
käitumine ainult siis moraalne,
kui ta tuleneb austusest kõlblusseaduse vastu, mis keelab
endas ja teises näha vaid vahendit (nt tööjõudu, tuluinimesi),
vaid alati ka eesmärki iseeneses, ning sellisena on see alati

ja üleilmselt eranditeta kohustuslik põhimõte (kategooriline imperatiiv).
Kant uskus, et see elab igas
inimeses ning annab talle hindamatu kõlbelise väärtuse
tänu võimele ja kohustusele
moraalselt käituda. See sunnib
inimese ees vaimus kummardama, teda hädas aitama, ega
luba tahtlikku tapmist karistada
millegi muu kui
surmanuhtlusega. Kant suutis siiski
eristada isiksusi (Persönlichkeit) isikutest (Person).
Hegeli arvates loob isiksuse
eraomand. Kant pidas ristiusule ülitähtsat sisemaailma
eraasjaks ja Martin Lutherile
vastupidiselt oluliseks tegu.
Kõik religioonid ja moraalid
on püüdnud, sageli tulutult või
ka vastupidiste tulemustega,

teha heaks inimest (vooruseeetika). Kui me oleme väga
head inimesed ja teeme kõik,
mis suudame, silmas pidades
õnne, edu, kasu, äraelamist,
välist paratamatust (nt okupatsioon), Jumala käske-keelde,
isegi moraalset rahuldust
teisele osaks saanud õnnest,
oleme
käitunud
üksnes
legaalselt (die Legalität). See
on väga hea, aga mitte veel
moraalne. Königsbergi hiiglane avastas moraalse kui iseseisva nähtuse ning kordas
Aadama ja Eeva pattu, saades
tundma head ja kurja nagu
Jumalat ning asudes ise
moraali üle otsustama. Nagu
tema mustanditest selgub, oli
Jumal talle hüpotees. Religioon ilma kõlbelise südametunnistuseta on ebajumala-

teenistus. Ning oopium. Kõik
usud on moraalitud ebausud,
sisendades hirmu Jumala ees,
sundides talle arglikult pugema
ning pimesi alluma. Hirmust
karistuse ees või lootusest
tasule motiveeritud tegu pole
moraalne. Pole ka mingit Uues
Testamendis lubatud lunastust.

Moraalsuse

olulisim tunnus on absoluutne
omakasupüüdmatus. Kanti
eetika keskpunktiks on väidetavalt see, et mu vaim on kas
kohusetundlik või isekas.
Esimeste elu on moraalne ja
elamisväärne, teiste oma mitte.
Siin püstitab Kant esimesena
inimese sisemise enesemääratlemise seni lahendamata probleemi: kuidas saab
end vabalt valida välise parata-

matuse maailmas. Kant nõuab
igalt inimeselt oma kohuse
täitmist, millised selle tagajärjed ja hind ka poleks.
Kõlbluse ülim ilming on
mehisus väljapääsmatus olukorras.
Hegeli järgi määrab teo
moraalse väärtuse ainult tagajärg. Kanti nõuet, et inimene
peab olema püha ka meie
isikus, on kurjasti ära kasutatud, pannes inimesed ränga
süükoorma alla ja sundides
neid
pidevalt
peeglisse
vaatama. Nii ei lasta märgata,
et oleme valel kursil ja hukkuval laeval.
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Juhtkiri

Evelin Ilves ja Grace Mugabe  nagu kaks tilka vett

Rahvaalgatuse
ideele lasti
kaarega peale!
PRIIT TOOBAL
Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige,
Keskerakonna peasekretär

Keskerakonna fraktsioon soovis põhiseadust muuta nii, et see annaks
25 000 inimesele rahvaalgatuse võimaluse. Kahjuks lükkasid Reformierakond ja IRL selle ettepaneku tagasi.
Rahvaalgatuse seadust oli Riigikogus eelnevalt arutatud neljal korral.
Kolmel varasemal korral oli koalitsiooni juhtivaks parteiks Reformierakond,
kes on kõige rohkem rahvaalgatuse seadust mingitel põhjustel kartnud ja
selle tagasi lükanud. 2008. aastal sisse antud eelnõu kukkus menetlusest
välja seepärast, et parlamendi koosseisu ametiaeg lõppes.
Kui vaadata viimaseid toetus- või usaldusuuringuid, siis täna riiki juhtivatel erakondadel ei ole just suurt rahva toetust. See võis ka olla eelnõu
tagasilükkamise põhjuseks. Väga raske on vastu seista 25 000 inimesele,
mis tähendab parlamendivalimistel ikka üsna mitut mandaati. Sellise
rahvahulgaga kardetakse lihtsalt vastuollu minna.
Rahvaalgatuse eelnõu tagasi lükates näitas Riigikogu ühtlasi oma negatiivset suhtumist presidendi poolt ellu kutsutud Rahvakogusse, mis
Lauluväljakul 8. aprillil toimunud arutelupäeval tugevalt toetas rahvaalgatuse seadustamist.
Miks Keskerakond üldse rahvaalgatuse-ideega välja tuli?
Eesti inimestel ei ole võimalusi suurtesse otsustusprotsessidesse sekkuda.
Hetkel sätestab põhiseadus vaid kaks võimalust  Riigikogu valimine ja
rahvahääletus. Taasiseseisvunud Eestis kehtiva põhiseaduse järgi on
Riigikogu valitud kuuel korral ning toimunud on ainult üks rahvahääletus 
14. septembril 2003, mil Eesti rahvas otsustas Euroliiduga ühinemist ning
Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamist. Rohkem rahvahääletusi taasiseseisvunud Eestis toimunud ei ole. Seega on Eesti hääleõiguslike kodanike
kaudu kõrgemat riigivõimu teostatud taasiseseisvumisest alates ainult
seitsmel juhul.
Kohalikul tasandil rahvaalgatus on meil aga seadustatud. Nimelt on vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide
vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis
võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul. Samamoodi on see
Euroliidus  miljoni allkirjaga eelnõu läheb Euroopa Komisjoni ette ja
sellega tuleb arvestada.
2011. aasta Eesti inimarengu aruande järgi on Balti riikide võrdluses Eesti
kõige vähem aktiivne otsedemokraatia kasutaja. Kui näiteks Läti ja Leedu
põhiseadustes on olemas lausa neli referendumitüüpi, siis Eestis saab rahvahääletuse korraldamise otsustada üksnes parlament.
Seesugust otsedemokraatia vormi, mida Keskerakond näeb ette rahvaalgatuse näol, kasutatakse näiteks veitsis ja mõnedes Ameerika Ühendriikide
osariikides. Saksamaal on lubatud rahvaalgatus liidumaade tasandil,
Austrias on rahvaalgatus lubatud föderaaltasandil ja ka mõnes liidumaas.
Eesti vajab seega põhimõttelist põhiseaduse täiendust, mis annaks
kodanikele juurde võimalusi riigiasjades rohkem kaasa rääkida ja toimuks
kodanikuaktiivsuse kasv. 25 000 kodanikule tuleb anda võimalus algatada
seaduseelnõu, sõltumata Riigikogus esindatud erakondade osalusest algatuses! Rahvaalgatuse seadustamine aitaks ka leevendada rahva seas
mõningast tüdimust erakonnapoliitikast ning elavdada kodanikuühiskonna
tegevust. Nii meedias kui ka inimeste seas saaksid rahvaalgatuse kaudu
tekkida mitmesugused arutelud selle üle, milline eelnõu koguks 25 000
allkirja ja milline probleem vajaks kõige enam lahendamist.
Rahva poolt parlamenti saadetud eelnõu distsiplineeriks oluliselt ka
Riigikogu ennast. Rahvaalgatuse korral vaevalt et koalitsioon julgeks käituda arrogantselt ja algatused ei lendaks nii kergekäeliselt sahtlisse.
Rahvaalgatuse toomine põhiseadusesse aitaks parandada poliitilist kultuuri,
millest aga meie võimuerakonnad ilmselgelt huvitatud pole.
Sisuliselt pole meie riigis, hoolimata meediakärast, muutunud suurt midagi
 koalitsioon endiselt näitab Riigikogus Keskerakonna sisukatele eelnõudele
punast tuld ja Rahvakogu ideedele lastakse lihtsalt suures kaares vett peale.

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

6 274 583
6 274 571
6 273 465

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

70 000 euro (1,1 milj krooni) maksumaksja raha kulutamine proua Ilvese (pildil vasakul) rõivastusele tõestab ülimat ülbust ja silmakirjalikkust. Pärast Ärma talu finantsmanipulatsioone ning rõivaste ja ehete eest tasumist presidendikantselei eelarvest olukorras, kus presidendi abikaasa saab
iga kuu esinduskuludeks 1515
eurot, kinnitab Evelin Ilvese väljakujunenud käitumismustrit.
Pr Evelin meenutab Kesknädalale
üha enam Zimbabwe presidendi
Robert Mugabe abikaasat Grace`i
(pildil paremal), keda maailm tunneb kui suurlaristajat. Ajaleht The
Sun kirjutas 2009. a, et hinnanguliselt kulutas Grace Mugabe tol
aastal shopping-tuuridele 2,1 milj
naelsterlingit. Gucci-sõltlasest
Grace Mugabe kulutas Pariisi
moemajades 2008. aastal kahe tunniga 75 000 naela. Samal
ajal saavad ligi pooled zimbabwelased toiduabi ja suur osa
rahvast on töötud või teenib pisikest palka.
2009. aastal küsisid ajakirjanikud Grace Mugabelt, kuidas
ta suutis kulutada meeletuid summasid luksuslike
Ferragamo kingade ostmiseks Euroopa-reisil ajal, kui
inimesed tema kodumaal nälgivad. Mul on väga kitsa liistuga tallad, seega saan kanda ainult Ferragamo kingi, vastas presidendi abikaasa.
Grace Mugabe kasutas korduvalt riikliku lennufirma Air
Zimbabwe lennukeid isiklikeks sõitudeks kallitesse
ostlemiskeskustesse üle maailma. Tagasisõidul tuli suur
hulk istmeid ära võtta, et proua saaks kogu ostusaagi
lennukisse mahutada. Daily Mirror analüüsis, et Grace
Mugabe erareisidel kulus lennukikütusele 200 miljonit
naela.
Pisut enne abiellumist Robert Mugabega 1990. aastate lõpul

kasutas Grace 50 000 naela maksumaksjate raha (see oli
mõeldud vaestele eluruumide rajamiseks), et saada endale
pealinna Hararesse 30 magamistoaga häärber. Sellele pandi
nimeks Gracelands, vastavalt perekond Mugabe suurele
eeskujule Elvis Presleyle. Pärast
Gracelandsi müüki nõudis presidendiproua, et talle ehitataks uus,
6 miljonit naela maksev maja, mis
ka teoks sai.
Eks ole, pr Ilvese ja pr Mugabe käitumises on palju sarnast! Luksusejanu poolest on nad nagu kaks tilka
vett. Mõlemat iseloomustab ükskõiksus vaesema rahva suhtes.
Evelini süüdimatusele lisab piire
vaid see, et Eesti asub Euroopas,
on märksa väiksem ning meil pole
vereteemante, mida puhtaks
pesta.
Ilves vaidleb globaalsel tasandil tuntud majanduspoliitiku
Paul Krugmaniga, kaitstes Eesti kasinuspoliitikat. Ei saa
aga öelda, et tema ja ta lähikond oma kasinusega Eestis kellelegi ise eeskujuks oleks. Näiteks Evelin Ilvese kleidiarved
hakkavad juba ületama Anna-Maria Galojanile süüks pandud luksuskulutusi, märkis Tallinna linnapea Edgar
Savisaar Facebookis. Savisaare sõnul võib üks põhjus, miks
hr Ilves seniajani pole Galojani kohtuasjas kohtusse tunnistama saabunud, olla selles, et mees võis juba ammu teada,
kuipalju tema teinepool raha läbi on löönud.
Me ei nõua, et Estonia solistid oma lavakostüümid ise
ostaks  tegu on kostüümidega, mis on seotud rollitäitmisega. Seetõttu on see ka riigi kulu, kaitses presidendikantselei direktor Siim Raie Evelin Ilvese
laiamishooge. Kuid estoonlastel on kostüümid ju vaid
lavaesinemisteks ja neid kasutavad erinevad artistid korduvalt.

Aasta emaks valiti keskerakondlane Malle Kobin
Eesti Naisliit kuulutas 2013. aasta emaks
Malle Kobini (pildil) Hiiumaalt. Ta on
Keskerakonna Hiiumaa piirkonna referent.
Tal on viis last (neli poega ja tütar) ja terve
tosin kasulast. Kesknädal ühineb kõigi
õnnitlejatega!
Malle Kobin juhib Kasuperede Liitu ja
Hiiumaa lastefondi ning töötab Puuetega
Inimeste Kojas. Ema Malle jaoks on kõik
lapsed talle omad, noorim neist on kaheksaaastane. Abikaasa Leoga on ta koos elanud
36 aastat. Aasta ema enda sõnul on mehe tugi

olnud mõõtmatu, ilma selleta kogu seda tööd
emana ega ühiskonnategelasena ta teha ei jaksaks.
Aasta ema valiti Naisliidu eestvõttel 16. korda.
Viimastel aastatel on sama tiitli pälvinud Margit
Amer (2012), Sirje Saar (2011), Rutt migun
(2010) ja Külli Kangur (2008). Varem on aasta
emaks saanud veel keskerakondlasi  2009.
aastal Maie Niit Otepäält ja nüüdne Riigikogu
Demokraatide grupi liige Inara Luigas
Setumaalt 2002. aastal.

HIIBUSE NÄDAL

KUI LIITA VEEL
KULUTUSED
WELCOME
TO ESTONIA
ÜRITUSELE,
ÄRMA
MÕISALE JPM.,
SIIS KÜLL!
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Türi lillelaat annab kevadele hoo
Alates läinud sajandi seitsmekümnendate lõpust
vuravad tuhanded kaasmaalased mai keskel KeskEestisse lillelaadale. Olgu ajad kehvemad või paremad, alati täitub Türi linn laadanädalavahetusel eleva
sagimisega. Pole ka ime, sest meie rahvas on läbi
aegade armastanud olla kättpidi mullas.
KERSTI SARAPUU
Keskerakonna Järvamaa
piirkonna esimees

Mul on hea meel, et oleme
hoidnud tugevad põlvest põlve
lihvitud traditsioonid ja pidanud elus sidemed maaga.
Me ei ole unustanud, et meie
maa on meid toitnud aastatuhandeid ja ka tänapäeval on
kõige tervislikum toit see, mille oleme ise kasvatanud omaenese maal.

Eestlane vajab
isiklikku peenramaad

Pole inimest, kes ei sooviks elujärge, mis oleks senisest parem.
Riigitüüri juures olijad jutustavad enneolematust majandusõitsengust, mida enamik
eestimaalasi oma igapäevas
paraku ei tunneta.
Igal asjal on kaks otsa. Euroopa
heaoluriikides elavad paljud
inimesed teadmisega, et kogu
vajaliku toidukraami saab
poest. Raha eest ju saab kõike.
Kes ja kus Euroopa servas
midagi toodab, polegi nende
meelest tähtis teada.
Meie inimesed on pidanud isiklikku peenramaad oluliseks
erinevatel põhjustel. Nõukogude ajal polnud kaubandus-

võrgust paljutki saada ja toidulaua täitmiseks tuli aedvilju
kasvatada ise. Või käidi abiks
maal elavatel sugulastel, et
sügisel keldrisse paar kotti kartuleid ja korvitäis porgandeid
saada. Tänapäeval on küll poes
kõik olemas, isegi kogu maailma eksootilised viljad, kuid
hinnad on tihtilugu kõrged
ning käivad kasinama sissetulekuga inimestel üle jõu.

Oskus ise hakkama
saada

Rõõmustavalt palju on inimesi,
kes hoolivad sellest, mida nad

Mis saab, kui
ühel hetkel
juhe pistikupesast välja
tõmmatakse ja
seinast enam
raha ei tule?
söövad, hoiavad ülal maaharimisoskust ning kasvatavad
osa toidulaua katmiseks vajalikku ise. Oma peenralt sikutatud porgand maitseb mahla-

sem, omas kasvuhoones kasvanud tomat on õige maitsega
ning supile lisatud oma aia till
ja petersell annavad toidule
hõrgutava värskuse. Rääkimata oma aia magusatest
maasikatest ja vaarikatest või
punaste punnpõskedega õuntest.
Ma olen kahe käega nõus mõne aasta eest Postimehe arvamusküljel avaldatud Jaan Kaplinski mõttekäiguga, et meie
inimene peab säilitama oskuse
ise maal hakkama saada. Tähendagu see siis elektrita talvel
toas ahjusooja hoidmist või
võimet katta toidulaud omakasvatatuga.
Lapsevanemad, kes on oma
esivanematelt toimetulekuoskused pärinud, on kohustatud neid teadmisi oma lastele
edasi andma. Eestis on palju
viljakat maad ja samas on
hõredalt rahvast. Oleks raiskamine ja patt jätta maa sööti,
kolida linna ja toituda sellest,
mida välismaalt sisse vedada
õnnestub.
Pealtnäha lihtsad asjad hoiavad
meie rahva tugeva ja jätkusuutliku. Maailm meie ümber
muutub aina rahutumaks, olgu
siis tegu looduse vingerpussidega või inimtegevuse tagajärgedega. Äärmusest äärmusse kaldumine on paljudele tsivilisatsioonidele ajaloos saatuslikuks saanud.

Internet süüa ei anna

Oleme uhked oma e-riigi üle.

KERSTI SARAPUU KODUAIAS JÄRVAMAAL VODJAL: Ma olen
kahe käega Jaan Kaplinski mõtte poolt, et Eesti inimene peab säilitama oskuse ise maal hakkama saada. Foto erakogust
Aga mis saab, kui ühel hetkel
juhe pistikupesast välja tõmmatakse ja seinast enam raha
ei tule? Siin peab appi tulema
meie rahva loomuomane alalhoidlikkus ja terve talupojamõistus, mis kärbib internetti
kolijate lennukaid tiibu. Kõrvuti uudse ja moodsaga peab
säilima ka vana ja järeleproovitu.

See on just see, mille pärast me
tuleme Türi lillelaadale, olgu
siis ostma tomatitaimi või
viljapuuistikuid. Kuid mitte
ainult. Praktilise poole kõrval
on tore turgutada ilumeelt ja
kujundada oma elukeskkonda
nägusamaks.
Ootan lillelaata alati elevusega,
sest mul on suur aed, mis vajab
lillede värvikirevust või mõn-

da uut istikut. Müüjatega vesteldes ammutan uusi ideid ja
saan häid nõuandeid, mida
aiakujundamisel kasulik kasutada.
Nautigem siis maaeestlastena
täiel rinnal kevadet, meie kõige
kaunimat aega! Ja pangem
mulda idanema seemned,
millest kasvanud viljad meie
oma salved sügisel täidavad.

Kiri aatekaaslasele Urmas Reinsalule
Üllatusena avastasin arvutist aatekaaslase, nagu ta
ise end nimetab, IRL-i juhi Urmas Reinsalu meili, kus
esitatakse hulk küsimusi ja tuntakse huvi, kas ma
oleksin nõus kandideerima sügisel IRL-i nimekirjas.
Et sain sama e-kirja koguni kaks korda, vastaksin
hea meelega avalikult.
üürnike peatükis väike.) Ja
kirja tuleb panna kõik! Mis
siis, et tookordse Res Publica
platvormi elluviimine oleks
maksnud igal aastal ligi kolme
aasta SKP.
Kas kümme aastat hiljem läheb
sama trikk jälle õnneks??!!

Mis on Tartus õige ja
mis vale?
OLEV RAJU
Tartus tulevasele koostööle
lootja

Reinsalu küsimustik kõneleb
kolmest asjast.
Esiteks  IRL ei oma pilti sellest, mis kohtadel toimub ja
loodab saada infot.
Teiseks  küsimuste koostajad
pole ilmselt teinud loogikaeksamit, sest kirjas esitatud
loetelud ei vasta sotsiaalteadustes esitatavatele nõuetele.
Kolmandaks  ilmne on katse
korrata 2003. aasta trikki, s.t
panna valimisplatvormi kõik,
mida inimesed arvavad.
(Toona oli õiglane üür majaomanike peatükis suur ja

Vale on süstemaatiline linna
raha raiskamine. Nii läks
valesti koostatud elektrihange
linnale maksma kuskil 200000
või isegi 300000 eurot.
IRLReformi linnavalitsus aga
proovis valede arvudega tõestada, kui hästi see on tehtud.
Masingu kooli skandaal läks
mõningate arvutuste alusel linnale maksma 137000 eurot,
Kutsehariduskeskuse kohtuprotsess üle 30000 euro.
Tänavahoolduse ebaõnnestunud hanke kahjuks on pakutud 1,6 miljonit eurot. Isegi kui
see arv oleks poole võrra üle
pakutud, on kahju tohutu.
Põhjendatud kriitikat sai ka
haljasalade hoolduse hange;
kahjusummat ei oska keegi
pakkuda. Kui palju läheb
lõpuks maksma Oa tänava ehi-

tusloa skandaal, ei kujuta
praegu ettegi.
Vale on linnavalitsuse ülbitsemine ja volikogu (see esindab
ju ülikoolilinna rahvast) lollitamine. Pikalt räägiti, kui ohutu on Tartust lääne pool asuv
turbaelektrijaam. Kuid sellest
ei räägitud, et väikese lisaseadistamisega saab seal ka
prügi põletada ja et meeldivad aroomid tuleksid siis
läänetuultega linna peale.
Koolireformiks nimetatava
kinnisvaraprojekti Nooruse 9
tagamaid volikogulased ei tea.
Nüüd selgub, et suur osa Tartus
väljastatud ehituslubasid on
ebaseaduslikud.
Künismi
tipuks on linnavalitsuse teade:
see küsimus sattus arupärimisse ekslikult ja sellele me ei
vasta.
Kujutan ette, milline eeslikisa
läheks lahti, kui samasuguse
vastuse annaks Tallinna volikogus Edgar Savisaar!
Veel detsembri keskel kinnitas
Tartu linnavalitsus, et 100000
eurot lasteaednike palkade
tõstmiseks pole kuskilt võtta,
aga 1. jaanuaril oli eelarve jääk
4,5 miljonit eurot ehk 45 korda
suurem

Kõigepealt peab lahkuma
Tartule lausa hukatuslik linnavalitsus. Ja karta on, et sellest
ei piisa. Ka Toompea poliitika
peab muutuma Rootsi pankade
jt välismonopolide kintsu
kaapimisest Eesti inimeste
toetamiseks. Kas kaitseminister Reinsalu teab, kui palju on
nende aetava poliitika abil
Eestist raha välja veetud? See
maksuvabalt välja veetud
lisandväärtus on loodud ju
meie inimeste tööga!
Majanduskriisis suurendasid
kõik euroliidu riigid (ka Läti!)
vähem või rohkem abi omavalitsustele. Välja arvatud üks
riik  Eesti. Siin raha hoopis
kärbiti ja piirati ka laenamisvõimalusi. Enne kui see raha
pole omavalitsustele tagasi
antud, ei ole loota, et meie
rohkem kui 200 omavalitsust
oleksid võimelised täitma oma
funktsioone. Seda suudab veel
vaid mõni üksik tugevam
omavalitsus.
Millal
Reinsalu osalusel
toimiv valitsuskoalitsioon
garanteerib selle raha omavalitsustele?

Muutuma peab nii
Tartu linnavalitsuse kui
ka Toompea poliitika

Kaheks kõige suuremaks
mureks Tartus on raiskav linnavalitsus, kes ei oma olukorrast ülevaadet. Paljud Tartu
tänavad ei ole pealinna omadest paremad. Aga valitsus-

Eelnevast tuleneb vastus küsimusele: mida teha, et kodukoha elu läheks paremaks?

Ülikoolilinna hullud
tänavad

meelne press pajatab vaid
Tallinna tänavaaukudest.
Mille üle tunnen uhkust? Selle
üle, et Tartu on ikka veel
ülikoolilinn  kõikvõimalikud
katsed haridusreformi nime all
üha
enam
kõrgharidust
Tallinna koondada pole siiski
veel edukaks osutunud.
Kas olen nõus kandideerima
IRL-i nimekirjas? Praegu ei
ole. Olen enda arust tolerantne
inimene ja nõus kaasa lööma,
kui midagi on vaja parandada.
Poliitika on õpetanud, et koostööd tuleb teha kõigiga.
Kuid siiski on mõni persoon,
kes kutsub esile ületamatu
vastumeelsuse.Üheks selliseks on Interrinde looja
Jevgeni Kogan. Tema agressiivsed katsed Rahvarinne
Eestis verre uputada ja põlistada Eesti allumine Moskvale

küll ei õnnestunud, kuid kui
palju see röövis eestlastelt, ka
minult, närvirakke, ei taha
mõeldagi.
Kes oli see erakond, kes
võimulepääsu nimel nõustus
Tallinnas Koganiga kokku
minema? Tänane IRL! Ja
räägiti tollal avalikult, et oldi
valmis mitte ainult kokku
minema, vaid seda meest lausa
miljonitega üles ostma.
Ja, kulla Reinsalu, kuidas saab
koostööd teha erakonnaga,
kes müüs elamislubasid hämara taustaga vene ärikatele?
On vist selge, et selliste sammude järel ei saa rääkida aatekaaslusest. Koganistide ja
elamisloamüüjate lahkumise
järel saame seda alles arutama
hakata. Siis, kui Eesti inimeste
huvide eelistamine kajastub
tegudes, mitte internetist ostetud valimisreklaamis.

Poliitikud valimisleilis
Eriti leilis on kodukulude allaviija IRL, kelle Reinsalu allkirjaga paskvill jõudis Ridala postkastidesse ja pakub ajupestuile
jälle nõmedat nänni. Üleskutset, et õnn pole rahas, viiakse koos
Refiga edukalt täide. 19 euri lastetoetust, olematu pensionitõus,
üha suurenev tööpuudus, pidev hindade kasv ei tee võimulolijatele üldse muret, muretsetakse hoopis Kreeka pärast: äkki ei
võta ta pakutud raha vastu. Matusekulusid katta ei saa, aga
Estoonia Airi sada milli pole probleem.
Rahvalik kommentaar ajalehest Lääne Elu
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Maarahvas ei salli
e-valimisi
Elektronvalimiste ümber on
viimasel ajal palju juttu ja kära,
kuid vähe villa. Ikka kinnitavad
valitsuserakonnad IRL ja
Reform, et e-valimised on
õiglased ja annavad korrektse
pildi elektoraadi arvamusest.

Eesti ei taha saa
Taavi Rõivasel on mõneti õigus, kui käsib lastel vanemate eest hoolitseda ja nende elamised hooldekoduarvete kinnimaksmiseks välja üürida või maha müüa.
Õigus sel juhul, kui me sotsiaalmaksu ei maksaks.
Ja kui ei maksaks, puuduks vajadus ka selle jaotusega tegelevate bürokraatide järele, Rõivasega
eesotsas.

HEIMAR LENK
Kagu-Eestist valitud Riigikogu liige

Kuid tegelikult see nii muidugi ei ole. Toon siin vaid kahe KaguEesti valija muremõtted e-valimiste kohta.

Proua Laine Põlvast (81)

Mina ise arvutiga töötada ei oska. Noored on aga ninapidi kogu
aeg ekraani ees. Et nad sealt palju huvitavat leiavad, sellest saan
ma aru küll.
Kuid seda, kuidas mina viimane kord valimas käisin, ma küll ei
mõista. Asi käis nõndamoodi, et järsku öeldi mulle  valimine
tehtud! Et mind pole pojapoja autoga enam jaoskonda viia tarvis.
Et juba valitud.
Kõik käis väga kiiresti. Meil oli ülevalkorrusel palju külalisi koos,
söödi ja võeti väheke napsi kah. Oli just meie linna volikogu valimiste eelne aeg. Järsku tuli Maie-tüdruk alla minu kambrisse, et
vanaema, anna korraks oma ID-kaarti. Neil olevat vaja arvutis
mängida.
Eks ma andsingi, sest kaart ju tihtipeale nende käes käinud.
Pangakaart ka, toovad sellega pensigi mulle pangast ära. Meil
varastamist ja valskust pole olnud.
Läks siis mõni aeg mööda ja toovad kaardi alla tagasi ja kiidavad,
et minu eest juba valisid nemad ära. Et panivad Isamaaliidu poolt,
meil maavanem ka isamaaliitlane. Ma olin hirmus kuri, sest tahtsin
ise Edgari partei poolt valida, meil nad Põlvas ju linnavalitsuses
kaua võimu juures olnud.
Aga näed, kurivaimud rikkusid mu valimised arvutis ära, ja
jaoskonda pärast ka mind enam ei viinud.
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ANDRES RAID
teleajakirjanik

Sotsiaalsest fenomenist ei tea
paraku ei Taavi Rõivas ega ka
Margus Tsahkna midagi.
Vähemalt pole kumbki selle
kohta sõnakestki öelnud.
Tegelikult on kõne all riigi kui
sellise orientatsioon laiemalt 
kes on kelle ja mille jaoks?
Kehtiv
perekonnaseadus
kannab ju küll perekonna terminit oma nimetuses, kuid perest kui sellisest pole seal üldse
juttu, ja mis eriti veider  pole
isegi perekonna määratlust!
Jutt käib seal ju abielust, kus-

juures abielu pole riikliku
kaitse all, sest riigis sünnivad
ju üle poole lastest abieluväliselt. Riigis pole sellest
sooja ega külma kellelgi, ka
kõrgeimal võimalikul, isegi
mitte demagoogilisel tasandil.
Seaduse alusel ja selle tähe
järgi sünnivad need lapsed väljaspool perekonda.
Kus on see sotsiaalne riik?

Sotsiaalsest riigist Eesti
puhul juttu ei ole

Sotsiaalsest riigist saab rääkida
juhul, kui inimeste sotsiaalsed
ja majanduslikud garantiid on
kinnitatud riigipoolsete kohustustena. Muu hulgas tähendab
see seda, et riik üritab viia miinimumini või ideaalis üldse
välistada õigustamatud sotsiaalsed erisused. Nagu näiteks
paljuräägitud ja vähetuntud
Iraanis, kus mõiste sotsiaalne
tähendab seda, et inimestel võivad küll olla ühtedel kullast ja
teistel savist taldrikud, kuid
sööki peab sinna saama nii üks

kui ka teine taldrikuomanik.
Kui Iraani näide ei kõlba, siis
võtkem või Saksamaa Föderatiivse Vabariigi põhiseadus
1949. aastast  seal on samad
asjad kirja pandud.

Sotsiaalne riik erineb
õigusriigist

Jah, võib öelda, et sotsiaalse
riigi põhimõtted mõnevõrra
erinevad õigusriigi põhimõtetest. Kui seaduse ülimuslikkus,
kohtute sõltumatus, võimude
lahusus jm laieneb kõigile, siis
sotsiaalses riigis on riik inime-

Taavi Rõivasel oleks õigus, kui me
sotsiaalmaksu ei maksaks.
sele võlgu. Ta peab mitte ainult kindlustama, vaid suisa
garanteerima töö- ja tervisekaitse, riikliku toetuse perele
ja invaliididele, kindlustama
pensionid, ja need ei saa olla
vaid pro forma, millest ei jätku
isegi Türisalu pangale sõiduks.
Inimesel omakorda on täielik
õigus seda kõike nõuda.
Õigustatult ja ootuspäraselt
leiab sotsiaalse konstitutsiooni üldjuhul sotsialistlikes
konstitutsioonides, meil on
reeglina võimul end parem-

Nikolai Valgamaalt (68)

Ma kohe ei kannata neid arvutiga valimisi. See on ju petmine.
Korjatakse vanainimeste ID-kaardid kokku, pannakse paroolid ka
kirja, ja siis muudkui toimetatakse. Kelle eest minu kaardiga valitakse, seda isegi ei öelda.
Meie hooldekodus käis vanasti nii, et juhataja kutsus kasti kohale
ja ütles, kelle poolt valida, ja siis me kõik andsimegi hääle meie
vallavanema poolt. Nüüd enam ei keelitata ka, kelle poolt hääletada. Lihtsalt anna kaart siia  ja asi ants! Tegelikult meil suuremalt
jaolt ongi kaardid kontoris juhatajaproua käes. Tema siis teeb nendega kõike, mis meile tarvis: võtab pangast raha või tellib mõne
ajakirja või tasub mobiiltelefoni arve. Väga mugav muidugi, aga
valida tahaks ikka ise. Mulle meie vallavanem üldse ei meeldi, aga
hääle pean ikka talle andma.

Kesknädala toimetuse üleskutse :
Rahvas räägib tihtipeale igasugustest õudustest, mida on
toime pandud e-valimistel. Kesknädal otsustas hakata avaldama lugusid sellest, mida inimesed on kuulnud ja näinud
või millest juletakse vaid sosistada. Kirjutage meile!
Kuna kaalul on terve Eesti riigi saatus  e-valimistega võidakse võimule tuua diktaatoreid ja rahvavaenulikke jõude
 oleks iga riigitruu kodaniku missioon teada anda seaduserikkumistest e-valimistel, kahtlustest, tähelepanekutest ja
mõtetest, mis elektrooniliste valimistega seonduvad.
Ärgem unustagem, et kui eutanaasia on seadustatud
maailma kõige rikkamates riikides (nt veits, Holland,
Kanada), siis e-valimisi pole veel seadustanud MITTE
ÜKSKI RIIK, välja arvatud Eesti. Järelikult on kõigile teistele demokraatia kallis, samuti hoolivad nende rahvad oma
tulevikust.
Pealegi, nagu võisite lugeda 1. mai Kesknädalast, töötab evalimiste auditeerimise firmas kuriteo eest süüdi mõistetud
pedofiil Jan Willemson. Järelikult on valimiste korraldajail
raske leida adekvaatset kaadrit ja seepärast vajatakse kriminaale, kes alluksid manipulatsioonidele ja ähvardustele.
Head inimesed, olge ettevaatlikud! Valige pabersedelitega,
kui peate lugu oma riigist ja armastate Eestit!
Kirjutage meile, mida salajast valimiste puhuks toimetatakse. Kui soovite sellest teada anda anonüümselt, siis toimetus aktsepteerib teie soovi. Teie nime me ei avalda, sest saame
aru, et inimesed kardavad võimurite repressioone.
Niisiis  ootame ülestähendusi susserdamistest e-valimistel!

poolseteks nimetavad seltskonnad, ja sellest ei räägita.
Meie põhiseaduses, muide,
puudub sõna inimene
sootuks ja rahvas on vaid
organ, kes valib parlamendi, ei
enamat.
Sotsiaalse riigi viis (enamusele) märkamatult käibest välja Mart Laar oma artiklis
Eesti uued sihid, mille ta kirjutas 2005. aastal. Laar esitab
seal küsimuse: milliseks riigiks tahame (täpsustamata
muidugi, kes on need me)
saada, kui esialgsed sihid on

saavutatud, s.t on ühinetud nii
EU kui ka NATO-ga.
Ta pakub välja viis võimalust
 võime tahta saada rikkaks,
sotsiaalseks, roheliseks, targaks või rohkearvuliseks
riigiks. Laar arvas, et valida
tuleb vaid üks, ja siis asub ta
kirjeldama sotsiaalseks riigiks
saamise perspektiivi.
Ta kirjutab, et sihiks võiks olla
töötuskindlustuse ja töötuabiraha viimine keskmisele
Euroopa tasemele. Suund
sinna tooks kaasa maksutõusu

Neokon
Algus esilehel
Väites, et üksikisik ei saa kõlbeline olla, jagas Hegel Kanti
seisukohta, et moraalsed omadused arenevad õiguslikus
tsiviilühiskonnas. Moraal on
ühiskondliku elu produkt ja
selle teadvuse vorm, aga ka
paratamatu tingimus.
Äsja
ilmunud
Bernard
Williamsi raamat Moraal
meenutab, et ilma mõningate
moraalireegliteta ei saa ühiskonda olla. S.t patu palk on
surm. USA sotsioloogid
Merton ja Nisbet näitavad
(1961), kuidas inimesel ja
ühiskonnal kaob moraalne pind
jalgade alt ning kuritegevus
kasvab hüppeliselt, kui ühiskonna põhiväärtuseks on edu,
millele juurdepääsu piirab või
suleb sotsiaalne struktuur.
Packard oli esimesi, kes kujutas madalast sünnipärasest
staatusest tingitud alaväärsustunnet ja sellest tulenevat
maailma suurimat kuritegevust
USA-s.

Eesti vaestel puudub

eneseväärikus, on häbi ja lootusetus (A. Annist 2011).
Sissetulekuga alla 1000 euro
kuus on raske kultuuris ja
kodanikuühiskonnas osaleda.
Õpetajate stress ja eesti õpilaste
üks väiksemaid koolirõõme
Euroopas seostub pedagoogide
madala palgaga. Michael
Harrington paljastas (1969)
USA hiilgava fassaadi taga
elava Teise Ameerika, ligemale
veerandi rahvast oma inimvääritust vaesusest tingitud

vaimses ja füüsilises viletsuses,
isegi invaliidsuses.
Esmaste psüühikahäirete arv
Eestis taasiseseisvumise järel
tosina aastaga seitsmekordistus. Neoliberalism on sünnitanud kogu maailmas suured
vaeste ja tõrjutute klassid, kellel puudub isegi elementaarne
argieluline vabadus ja kellel
seetõttu ei teki tihti ka kõrgemat mina ega eneseteostusväärtusi.
IRLja RE on teadlikult piiranud
lihtrahva osasaamist kõrgkultuurist, eesmärgiga nad atomiseerida, demoraliseerida ja
poliitikast eemal hoida. Nii on
jälle populaarne idee Riigikogu
liikmete arvu vähendada ja valimiskorda muuta isikuvalimiste suunas, mis 80 aastat
tagasi Eesti Vabariigile saatuslikuks sai. Ühiskonna muutmise asemel soovitakse kukutada riiklik kord.

Kuidas Eesti võttis üle
Ameerika elu

halvimad jooned? Kindlasti
teadlikult. Juurutati individualismi. Ebaõiglased ja jõhkrad
omandireformid hävitasid arusaama rahva moraalsest terviklikkusest ja katkestasid
inimestevahelised moraalsed
sidemed, millest muu maailma
näitel kirjutas Karl Polany juba
1944. aastal. Senised kogukonnad hävitati.
Isikuvabaduse massiivse demagoogiaga kiirendati ühiskonna atomiseerimist  igaüks
pidi hoolitsema üksnes enda
eest. Kadus arusaam, mis üldse
on moraal. Loodi massi-

ühiskond. Kirjanikud on kujutanud kapitalismi sünnitatud
julmust, ahnust, röövellikku
kasumijahti ja ebainimlikkuse
psühholoogiat. Televisioon on
täis reetmist, alatust, vägivalda
ja inimese alandamist. Hea elu
illusiooni loomiseks näitab
ETV klantspilte ja lahutab
kerglaselt meelt, lahendades
edukalt
mitmesuguseid
pseudo- ja kõrvalprobleeme
vähemalt vaimus. ERR-i
usaldab 80% rahvast.
Antonio Gramsci näitas juba
enne Teist maailmasõda,
kuidas domineerivad klassid
valitsevad lisaks majandusele
ja poliitikale ka ideoloogias

IRL ja RE on
teadlikult
piiranud
lihtrahva osasaamist kõrgkultuurist, eesmärgiga nad
atomiseerida,
demoraliseerida
ja poliitikast
eemal hoida.
kui ühiskondlike suhete
loomise väljal ning veenavad
rahvast oma võimu ja valikute
õigsuses isegi siis, kui see on
silmnähtavalt väär ja hukatuslik.
Mart Laar ütles, et parempoolsusele pole alternatiivi, ja rahvas jäi nõusse. See on eliidi

hegemoonia (R. Vetik 2012).
Mills väitis juba 1956. aastal,
et USA-s langetab otsuseid
võimueliit. Rahvas on vaid
õigusteta ja manipuleeritav
mass. Sellesarnastest asjadest
Eestis on kirjutanud viimati
Andrus Saar (EPL 28.01.13).
David Riesmani kirjeldus
üksildasest rahvahulgast
(1950), kus aktiivsed ja
seesmiselt juhitud inimesed on
asendumas hingelt tühjade,
apaatsete ja küüniliste, väljastpoolt juhitud inimestega, kellel on tarbimispsühholoogia,
oli meile teada.
Nüüd on meist saanud oma
eluilmades elavad postmodernsed üksikisikud, pigem
turuorientatsiooniga rahakotipatrioodid kui rahvas.

Liberalismi lipukirjaks

olnud vabadus on realiseerunud ikka ühtede vabadusena
teiste arvel, vabadusena kohustustest ja inimlikkusest, vabadusena alla käia ja hukkuda,
hoopis vähem võimalusena
midagi ära teha.
Kirikuisa Augustinus eristas
väikest vabadust valida ja
tegutseda suurest vabadusest
Jumalas, millega kaasneb ka
loobumine oma tahtest (M.
Lotman 2012).
Hegel juhtis tähelepanu
vabaduse idee määratlematusele ja mitmetähenduslikkusele, mis tekitab suuri
arusaamatusi, ja samastas
vabaduse tunnetatud paratamatusega.
Meie esiisad ihkasid priiust
mõisaorjusest ja isad vabane-
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da sotsiaalseks, vaid rikkaks
viie rikkama riigi
hulka, marss!

Perekonda
vaja vaid
maksumaksjate tootmiseks

MART LAAR ILMA RATASTOOLITA: Kui Andres Raid järeldab seaduste põhjal, et
abivajavate pereliikmete abistamine on vaid pereliikmete ja mitte enam riigi asi, siis
Mart Laariga läks teisiti  talle anti kõrgepalgaline töökoht panga nõukogus. Kuid talutama peab teda endistviisi arstist abikaasa. Foto erakogu: Haapsalu taastusravikeskus, mai 2013
ja julge laenamise ning lisaks
ka sissetulekute suundumise
pensionifondidesse. Ilmselt
tuleks siis hakata tööjõudu
väljast sisse tooma, kuna oma

rahvast pensionäride ülalpidamiseks enam ei jätku.
See kõik võib nurjata Eesti
majandusliku eduloo ja teha
eluvõimetuks Eesti kui juba

kujuneva heaoluriigi, arutles
Laar. Võib siis isegi uputada
eestlased võlgadesse.
Andrus Ansip vastas sellele
teadupärast oma loosungiga:

Eelpoolöelduga
seonduvalt
on
kodanike sotsiaalsed õigused põhiseaduses ära toodud enam kui iseäralikul viisil  1.
osa p. 27 määrab,
et perekond kui
rahva säilimise ja
suurenemise ning
riigi alus on riigi
kaitse all. Sama
paragrahvi 5. osas
on aga juba nii:
perekond peab
hoolitsema oma
abivajavate liikmete eest!

on juba teiste perekonnaliikmete, mitte enam riigi asi.
Kui nüüd tulla jutu alguse
juurde tagasi, siis sotsiaalse
riigi põhimõtted koosnevad
just nimelt riigipoolsetest
kohustustest ning inimeste

Perekond kui ühiskonna
alustala, mis on riikliku
kaitse all, vastab riigile
samaväärselt  nagu öeldud,
pooled lapsed sünnivad väljaspool perekondi. Isegi
Moldova põhiseadus ütleb

EV põhiseadus deklareerib otse, et
perekonda on riigil vaja vaid eestluse säilitamiseks ning uute maksumaksjate tekitamiseks. Aga abivajavate perekonnaliikmete abistamine
on juba pereliikmete, mitte enam
riigi asi.
õigustest  ähmane riiklik
kaitse ei kanna välja mingit
võrdlust riikliku imperatiiviga on kohustatud, ja ses
mõttes on meie riiklik sotsiaalsus küll enam kui küsitava
väärtusega.

See
tähendab
seda, et EV põhiseadus deklareerib otse, et perekonda on riigil vaja vaid
eestluse säilitamiseks ning
uute maksumaksjate tekitamiseks. Aga abivajavate
perekonnaliikmete abistamine

Mida tähendab
riikliku kaitse all?

piinamisest (seda on Rein
Taagepera nimetanud kiusukultuuriks). Distress on looduse poolt selgroogsetele
antud enesetapumehhanism
nii ainevahetuse kui ka käitumise tasandil (vägivald, sõltuvus, risk, suitsiid jne).
Rikkamal osal rahvast, kes
saab tarbimispidu pidada,
toimuvad ajus molekulaarsed
muutused, mis ei lase järjest
rikkalikumast tarbimisest oluliselt suuremat mõnu tunda.
Luksusmaksu
puudumine
tekitab tarbimissangareid.

siooni võimalikkusest.

Sama riiklike kohustuste
määratlematus vaatab vastu 4.
osa p. 28  Paljulapselised
perekonnad ja puuetega
inimesed on erilise riikliku ja
kohaliku omavalitsuse hoolitsuse all.

muide, et kõik see peab olema
riigi poolt inimestele garanteeritud!
Kivisildnik on tabavalt märkinud, et meie moraal on
allakäiguteel. Perekond on
tõesti otsekui ühiskonna
rakuke. Paraku ei tule nende
rakukeste ühinemisest meil
enam midagi välja ning mingit kõrgemat organismi ei
sünni. Aga parem kasvõi ainurakne, kui üldse mitte midagi.
Härra sotsiaalminister, kas
sobib?!

servatism või moraal
KARL LUST:
Nüüd on meist
saanud oma
eluilmades
elavad postmodernsed
üksikisikud,
pigem turuorientatsiooniga rahakotipatrioodid
kui rahvas.
mist võõrvõimust, meie lepime
aga pigem formaalse vabadusega. Teiste tahtele allumine
 suurimaid kristlikke voorusi,
oli Kanti meelest kohutav ja
ebainimlik pahe, millest tema
kaasaegne pärisorjuslik Preisimaa piisavalt ainest pakkus.
Me oleme vabad, kui saame
valitseda asju, mis valitsevad
meid (C. Taylor 2000). Aga
mis vabadus saab olla kapitalistlikes töösuhetes, kui omanik või mäneder võib töötajat
vallandada ka sms-i teel.
Töökohtade loomise kohustust
pole ei inimestel ega riigil. Jutt
vabadusest, kui puuduvad töö
ja piisavad elatusvahendid, on
inimese üle irvitamine. Taavi
Rõivas võiks küll kodutule
öelda, et tal on õigus ööbida
Pariisi parimates hotellides või
kandideerida Eesti presidendiks
Töötus hävitab inimest aastaga
rohkem kui Siberi sunnitöö 10

aastaga. De Saint-Exupery kirjeldas vabaks lastud orjade
suremist tarbetuse tõttu kolme
päevaga, kuna neil puudus
inimlike suhete raskus. Alates
Prantsuse revolutsioonist nähakse teises inimeses vabaduse
piiri. Liberalism pakub rahvale
sundvalikuid ja antivabadust.
Valik ei tähenda veel vabadust.
Haiged pensionärid võivad
valida, kas osta ravimeid või
süüa; arstid võivad valida,
keda ravimata jätta jne.
Kuidas saab nõuda vastutust
nendelt, kellel puuduvad võimalused? Fjodor Dostojevski
kirjutas: Inimene ilma miljonita ei ole see, kes kõike teeb,
mis pähe tuleb, vaid see, kellega tehakse, mis pähe tuleb.
Seepärast peavadki poliitikute
palgad väga kõrged olema ning
parteid riigilt ja mitte finantsoligarhidelt raha saama. Alar
Kilp on väheseid, kes taipab
asja olemust  liberalism kir-

jeldab kas väga väheseid
inimesi või neidki teatud inimsuhetes (Mitmekülgne konservatism, 2011).

Me kõik tahame

olla õnnelikud ja vältida kannatusi, väidab dalai-laama
Uue aastatuhande eetikas
(2000) nagu ka seda tegi
Jeremy Bentham 18. sajandil.
Suurim õnn suurimale hulgale  nõuavad utilitaristid,
samastades õnne mõnu ja
naudingutega
(hedonism).
Juba Vana-Kreekas sooviti, et
eetika õpetaks inimesi õnnelik
olema. Eestis ongi saadaval
kõikmõeldavad
maailma
õnneõpetused, kuid samal ajal
oleme üleilmses õnnetabelis
viimase 15 hulgas. Mis siis on
valesti või puudu jääb?
Liberaalid ei taha näha õnne
ühiskondlikke parameetreid ja
on sotsiaalkulude pealt kokku
hoides loonud halboluriigi.
Lisaks paljudele sotsiaalsetele
hirmudele teostatakse võimu
hirmukultuuri abil (David L.
Altheide), konstrueerides pidevalt Vene ohtu. See aktiveerib ajus amügdala (mandeltuum  mandlikujuline närvirakkude kogum arenenumate
selgroogsete peaaju oimusagaras.  Toim.), mis kaotab võime
isegi
järeltulijate
eest
hoolitseda. Stressi ja rahulolematust toodavad suured sotsiaalsed lõhed ja väike sidusus.
Piiblis tähendab sõna rahu
nii turvalisust kui ka head
läbisaamist. Eestis on alati
kardetud tugevamaid ja hakati
rõõmu tundma nõrgemate

Loodus on meile

andnud hoolivuse ja armastuse
tunde kaasinimeste vastu, ilma
milleta inimsugu poleks
saanud tekkida. Teiste kannatus sünnitas kunagi sel määral
kaastunnet, et suurendas Kanti
meelest tarbetult maailmavalu. Agressiooni tekitab takistus eluks olulise saamisel.
Paljude teadlaste uuringutest
nähtub, et eneseohverdus ja
altruism on hävitavad, kui osa
liigikaaslasi püüab nende arvel

Jutt vabadusest, kui puuduvad töö ja
piisavad elatusvahendid, on inimese
üle irvitamine... Töötus hävitab inimest
aastaga rohkem kui Siberi sunnitöö
10 aastaga.
Turuühiskond tegi lõpu 30000
aastat vastu pidanud ja looduse
poolt antud pühadusetundele,
millega kadus inimese ülioluline mõõde. Psühholoogia on
saamas rangeks teaduseks,
uurides ajus toimuvat juba
molekulaarsel tasandil. Äsja
avastati õnnemolekul. Selgub,
et buda munga aju töötab teisiti
ja kõrgemal tasemel kui meie
oma, samal ajal kui hävitavad
emotsioonid laastavad aju (D.
Goleman 2011). See kõik
toimub siiski ühiskonnas.
Seega hävitasid Sõna nii sellesinase aja muretsemised kui ka
rikkuse petlik vabadus, ja kõige
julgemad (M. Lauristin, Ü.
Vooglaid) kõnelevad revolut-

enesekeskselt elada. Kaotajatel
ja tõrjututel pole õigust oma
elu, raha ja vabadust ohverdada, mida rahvusliberalismi
eetika eeldab (M. Lauristin, R.
Vetik jt). Mitte ainult rahvuslane, vaid iga inimene peaks
taipama, et tulumaksu on 20
aastat alandatud ca 45000 näljaga võitleva lapse arvelt ja
rahva enamuse kahjuks.
Lapsest on Eestis saanud lõks.
Nii lihtsalt see väljasuremise
tegur töötabki.
Kuni neokonservatiivse revolutsioonini
(thatcherism,
reaganoomika) on ühiskonnalt
rohkem rikkust ja võimu saanud klassid ja isikud pidanud
seda teistega jagama (solidaar-

sus) ja oma riiki rahaga toetama, selle eest elugi andma.
Teistesse hoolimatu suhtumise
omakasu-eetika käisid välja A.
Rand (1964) ja R. Nozick
(1974). Nende arvates peab riik
olema minimaalne ja kaitsma
ainult kapitalistide huve, mitte
hüvesid vähemkindlustatute
kasuks ümber jagama (tagastama). Piiritu edu, konkurents
ja isekus on nii loogiliselt kui
ka reaalselt vastuolulised ning
peavad hävima. Egoistlik pilt
inimesest on uusaja looming,
mida südametunnistuse vaigistamiseks ja raha tegemiseks
minevikku projitseeritakse.
Meie põhilise inimloomuse
muutis teiseks okiteraapia.
Raha muutus absoluutseks
heaks, kõik muud hüved
suhteliseks, ja vaesusest sai
lisaks needusele ka pärispatt.
Ühiskondlike
muudatuste
ohvreid süüdistati nende
hädades, asotsiaale hakati
pidama rämpsust halvemaks ja
neil lastakse hukkuda. Sellest
ajast saadik ei taha inimesed
üksteisele otsagi vaadata.
Kanti eetika tuntuim nõue on
alati tõtt rääkida ja lubadusi
pidada. Meil on patuühiskond.
Kristlikus ja kodanlikus kultuuris on sunduslik näidata ka
kõige madalamaid, räpasemaid
ja kuritegelikumaid soove ja
tegusid millegi kauni ning
õiglasena (silmakirjalikkus).
Aga ka hea halvaks keerata.
Mida teha? Peaasi, hoiduge
vale eest, igasuguse vale eest,
iseäranis endale valetamise
eest. (F. Dostojevski).
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Suur tänu!
Olen kogu oma töömeheelu, mis on kestnud üle neljakümne aasta,
olnud seotud Eesti merendusega. Lugedes 8. mai Kesknädalast
kirjutist Noored peaksid saama oma riigis peremeesteks, mille
autor on hr Einar Lepp, olen talle tänulik selle kirjutise eest. Kogu
avaldatuga selles kirjutises olen sada protsenti nõus. Kahjuks ei
tunne ma isiklikult hr Leppa ja seepärast palun Kesknädala toimetusel avaldada talle tänu. Ka Kesknädalat tahaks kiita selle artikli
avaldamise eest.
Heino Tohver, Kesknädala pidev tellija

Kumba omma parembi...
Eelmise sajandi viiekümnendail oli Pärnumaal kombeks peolauas
äkkepulki poleerides laulda üldtuntute kõrval kohapeal loodud
võrdlevaloomulist Pii! Pii! Kumba omma parembi, kas...?.
Mäletan oma kooli vilistlaste kokkutulekut, kus 10+5 (vangilaager + asumine) enam mitte kartvad lauljad tahtsid teada kas
Hitleri või Stalini?, ning teadjamad, kes mõlema aegu tunda
saanud, leidsid, et olid ühe sita mõlembi.
Rahval meeldis vaielda ja mõttekaaslust jagada. Pealegi jääb
lauldes sisu kergesti meelde, avaneb võimalus võimekaid kiita ja
laiduväärseid laita, endamisi hiljem mõtiskleda ja järgmiseks
koosolemiseks ette valmistuda. Mitte nagu Jääkeldri lauavanemate kongressil vahetalitajatele lootma jäädes.
Huvitav, kumba omma parembi Eestis praeguse mõõdupuuga
mõõtes, kas Brenevi või Ansipi? Brenevi ajal olid laudad
loomi täis, kõnnumaadest tehti uudismaid juurde, ehitati Mustamäed, Õismäed, Lasnamäed, veeti maaelamistesse elektrijuhtmeid, kaeti tolmuseid maanteid pigiga jne. Ansiplased seevastu
jätkasid laarlaste algatatud puhta platsi poliitikat ja halva riikliku peremehesuse likvideerimist. Loomad, teadagi, vajavad
söötmist, talitamist, lautadest välja veetud sõnnik mullasse kündmist ja künnimaa seemendamist ning saak koristamist ja turustamist...
Kui pole loomi, pole probleemi. Pole masinaid ja vabrikuid, pole
ka toodangut, millega jantida... (Jäänud on vajadus tegelda teedestänavates leiduvate hindamatu poliitilise väärtusega aukudega.)
Mugavam on mööda ilma luusida, tellida kartulit Marokost või
Hispaaniast, leivavilja ja sibulat Poolast, kapsast Ungarist jne.
Kui hääletusmasin alt ei vea, ei tohiks neil tekkida vaieldavusi, et
Ansipi omma parembi, kui olli Brenevi.
Või kumb oleks parem Tallinna linnapea, kas Savisaar või need
teised, keda pakutakse hulgi?
Võrrelda oleks palju. Ja selle kasutegur mataks kuhjaga Jääkeldri
õblukese mõmina. Vaidlustes peitub tõde, mida demokraatia ei
tohiks peljata ega vahendajate hooleks jätta.

15. aprilli Postimehes ilmunud
Margus Mihkelsi allkirjaga artiklis, milles Tallinna linnavalitsust
liigitatakse kasutuks bandeks,
kajastub vahkviha, mis on lausa
verdtarretavalt välja öeldud ja
milles võib tunnetada isiklikku
traagikat. Tahaks Mihkelsilt lausa
küsida: kas kodus ja eraelus kõik
laabub, äkki on seal midagi
vajaka?
Meediarinde avangardis talitav
ajaleht on sedavõrd madalale
laskudes valmis üha laiahaardelisemalt avama Tallinna
bande tegemisi, pannes uusi
tegijaid juba standardseteks
kujunenud kirjutistele alla kirjutama. Kui nn Keski-erispetsialistid Tuuli Koch, Mikk Salu, Anvar
Samost jmt kui tavapärased tõrvajad enam vast ei köidagi lugejat,
läheb vaja uusi tuuli kui

otstarvet pühendavat abinõu.
Väidan, et mõnigi ajakirjanik,
eeskätt eelmainitud, kaotaks leivateenistuse, kui ei kirjutaks vajalikku Keskerakonna kohta, tehes
seda põhimõttel: ise tead, millega
riskid, kui ei tee seda, sest sobivat
ainestikku annab interpreteerida
mistahes tegevusest või kellest
iganes! Mõistan piisavalt, et niisuguste lugude kirjutajad on palgatöötajad, kes peavad oma palga
välja teenima eeskätt lojaalsena
oma tööandjale, ent Margus
Mihkelsi artikli taoliste kirjapanekute eriti pilkupüüdev äratrükkimine (isegi lausa esikülgedel) ei too vähimatki aupaistet kvaliteetleheks tituleeritavale
väljaandele.
Jah, meedia vahel ka toodab ja kuulutab tõde, valgustab ja aitab
inimesi, aga samas ka paljuski

7. mail kadus meie online-meediast erakordselt kiiresti informatsioon uuringu
kohta, kus hinnati, millises riigis on kõige
paremad tingimused olla ema e. kasvatada lapsi.
Mõõdikuid, mis hindamisel aluseks võeti, oli 5:
1. SKP per capita,
2. laste (kuni 5. eluaastani) ja emade suremus,
3. naiste haridustase,
4. võrdsed võimalused ühiskonnas,
5. naiste võimalus osaleda poliitilises elus.
Viimatinimetatud mõõdiku aluseks oli IPU käsutuses olev informatsioon, kui palju on vaadeldavates riikides parlamendiliikmete hulgas naisi.
Esimeseks platseerus Soome, mille üle me ilmselt eriti ei imesta. Soomlased on ise aga selle sedastuse üle küll väga uhked (eelmisel korral olid kuuendad).
Meie 21. koht pole sugugi paha, pigem vastupidi.
Ainult et  võib arvata, et hästi näeme teistega võrreldes välja naiste kõrge haridustaseme poolest (see
oli märkimisväärne juba nõukaajal) ja emade ning
väikelaste vähese suremuse poolest, mis on taasiseseisvusaja sünnitusabi silmapaistev saavutus.
Teised parameetrid ilmselt jätavad meid paljudest
konkurentidest kaugele maha. (Soomes parlamendiliikmete hulgas 43% naisi.) Võite küsida, mida
tahan kõige sellega öelda?! Aga seda, et on oluline
teada, millises riigis ja millistel tingimustel on hea
olla ema.
Andra Veidemann Facebookis

Mälu ja mõtted
Vaba eesti talupoeg, kes päris
isaisade higi ja vere hinnaga
loodud talu ja sai selle omanikuks, oli kõige suurem Eesti
vabaduse kaitsja. 1853. a ostsid
25 talumeest Abja mõisahärralt
vakutalud endale päriseks. Nii
algas kapitalism Eestimaal.
Filosoofiadoktor Hendrik Sepa
andmetel osteti talud päriseks
aastatel 18811883 kihelkondades: Halliste 97,6%, MaarjaMagdaleena 97,3%, Tarvastu
96,9%, Vastseliina 95,9%, Kõpu
92,1%, Puhja 91,4%, Helme
88,3%, Rõngu 85,1%, Karksi
84,7%. Protsendid kõnelevad
enda eest.
Neljas kihelkonnas  Audrus,
Häädemeestel, Kursil ja Toris 
ei olnud ühtegi ostutalu. 1939. a
oli Eestis 140 tuhat talu
keskmise suurusega 22,7 ha.
Meil oli kokku 706 131veist,
neist lehmi 477 847; hobuseid
oli 218 669.
1940. a natsionaliseeriti kogu
maa.
Edasi tuli saksa aeg, kuid maad
tegelikele omanikele ei tagastatud.
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Sõja ajal olin talutütar ja mäletan, et eesti talu toitis oma rahva.
Elasime naturaalmajanduses.
Tühja kõhtu kannatada ei tulnud.
Puudus oli suhkrust, kuid seda
asendas mesi ja peedisiirup.
Maad ei tagastatud, kuid kasutusõigus maale toimis. Eesti küla
oli veel tugev. Inimesed järgisid
traditsioone: peeti simmaneid,
tuju tõstsid oma pillimehed,
maarahvas lõbutses. Võrtsjärve
Tondisaarel tuli igal suvistepühal kokku Viljandi- ja Tartumaa rahvas. Kohale sõideti valgete purjede all kaluripaatides.
Sinine järvevesi, mustad paadid
ning valged purjed moodustasid
kokku lipuvärvid. Sõja ajal
hoidis see maarahva elujõudu.
Jaanipäevil käidi tingimata surnuaedades, lahkunud eellasi
mälestamas.
Edasi tulid taas nõukogud, talud
muudeti ühismajanditeks. Valus
aeg ja kannatused. Tasapisi elu
leevendati, tõsteti põllumajandussaaduste kokkuostuhindu,
koolitati põllumajandusspetsialiste. Jõudis aeg, mil maal asusid
juhtima õppinud põllumehed.

mürgitab neid, peseb ja loputab
nende ajusid, vähemasti eksitab
liigagi sageli. Kui Postimehe
keskmistel lehekülgedel poleks
asjalikke kirjutisi Mihkel Mutilt,
Argo Ideonilt jpt, oleks see ajaleht
katastroofis. Tellitud ja koordineeritud herilasepisted Tuuli
Kochi või Anvar Samosti sulest
panevad muigama, kuigi on valusad ometi.
Näiteks jäärapäiselt järjekindla
Tuuli Kochi kirjutatus pole miskit
uut, sisu on sedavõrd ühenäoline
ja üha korduv, eesmärgiks on vaid
teema fookuses hoida kasvõi ülimalt äraleierdatuna. Kui keegi
neist kirjatükkidest mingit vaimsust või meelesära avastab, see
tehku endale pika pai...
Kui Postimees (vahel ka Eesti
Päevaleht) süüdistab vanemapoolsete persoonide valulisi

Tahaks kuulata,
tahaks lugeda

Kus on hea olla ema?

Jaan Vahtra, Tallinn-Nõmme
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Kuulasin-vaatasin 2. mail Tallinna TV saadet Meedia keskpunkt, kus arutati vägagi päevakohaseid probleeme, aga millest
jäi ka üsna ebameeldiv mulje 
kolm esinejat rääkisid üksteisest
häälekalt üle, kaaslasi kogu aeg
katkestades. Soliidsed inimesed,
aga tekkis mingi vestluskultuuritus.
Kuigi olen TTV vaataja ja
ammune Kesknädala lugeja, jäi
Kesknädala peatoimetaja jutt, et
leht kogu aeg küll kirjutab olulistest asjadest, aga see kuhugi ei
jõudvat, päris mõistetamatuks.
Juhtus, et pidin vara teele minema,
veel enne, kui post Kesknädala
tõi, ja tahtsin seda Tallinna bussijaama kioskist muretseda. Mulle
aga vastati, et nemad seda soppa
ei turusta. Tartust küsides kuulsin: Mis leht see selline on?
Ometi on kioskid servast serva
täis ajakirjandust, millel pole saba
ega sarvi!
Miks Kesknädalat Tallinnaski
osta ei saa? Et kirjutatu lugejani
jõuaks.
Väino Ubina,
linnakodanik Tallinnast

n

reageeringud, mis tuginevad elus
nähtule ja kogetule, vihaseks
poriloopimiseks, siis tegelikult
võiksid nood väljaanded märgata
palki omi silmis  eelpoolnimetatud jmt kultiveerivad, produtseerivad ja levitavad viha.
Siis, kui valitsus suvaliselt
vangerdab ministritega, on meediapoolne arutelu kompetentsi üle
marginaalne, piisab, kui oled
õiges parteis. See-eest aga
Tallinna linnaametnike määramise tingimused on tekitanud meediamüra (ja millist veel!), kuigi
väidetud
demokraatiakriisi
ilmingud ei pälvinudki prokuratuuri tähelepanu. Õppinud-haritud
ajakirjanikud peaksid julgema valitsust kritiseerida  see oleks ainus viis enda inimväärikust tõsta.
Leo Mürkhein, Tallinn

Küprose abistamisest
Eesti kõige targem inimene Jürgen
Ligi (Eurotsooni rahandusministrite edetabelis 2012. a. tulemuste põhjal 20.21.
kohal) annab peatselt valitsusõukonnale (=
Riigikogule) korralduse  Küprose abistamiseks tõsta olulist eestimaalaste kaudmaksustamist.
Jah, raha on Eesti eduriigil väga
vaja. On meil ju Eurotsooni riikide väikseim
eelarve  7,5 miljardit eurot. Seda vaatamata
sellele, et 3 riiki  Malta, Luksemburg ja
Küpros  on mõnevõrra väiksema rahvaarvuga maad.
Mitmetest kataklüsmidest piinatud
Küpros sai normaalselt arenema hakata alles
1984. aastal. Sel hetkel oli Küprose majandus
circa 4050 korda madalamal tasemel kui
omaaegse Eesti NSV majandus.
Tänane Küpros, pisiriik, on Euroopa murelaps. Tuleb teda aidata. Sel aastal
ühtekokku 18 miljardi euroga.
Seejuures on Küprose eelarve ainult 4 korda suurem kui Eesti eduriigi eelarve
ja küproslaste elatustase on käesoleval aastal
tugevalt langenud  see on praegu ainult 3,1
korda kõrgem kui meil, Reklaamistuudio ja
Isamaa Raiskajate Liiga poolt juhitud eduriigis.
Nii et  aitame hädasolevaid
küproslasi!
Enn Koppel,
ajaloolane

Mälu ja mõtted

n

Mingi edu tuli, ning perioodi
lõpuks oli põllumajandussaaduste tootmine Eesti-aegsega
samal tasemel.
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Tänapäeval jõuab minuni vaid
ebameeldivat infot. Näiteks:
kooskõlastusringi on läbinud ja
valitsuse lauale jõudnud eelnõu,
mis sätestab riikliku pensioniindeksi tasaarvestamise, s.t kinnitab võimalikust väiksema pensionitõusu ( Postimees, 9. märts
2013).
Kas oleme jõudnud pankroti
äärele, et ei jätku pensionitõusu
väljamaksmiseks vajalikke vahendeid? Näeme, et pidevalt on
vähenenud netopension ja selle
reaalne ostujõud kõrge inflatsiooni tõttu.
Mida päev edasi, seda raskem on
toime tulla, eriti üksikpensionäridel. Eelarve tuludele on
hakanud mõju avaldama suur
väljaränne. Siit lahkuvad tööjõulised noored, kelle maksud
laekuvad riigile, kus nad töötavad. Karta on, et pension võib
hakata tõusu asemel hoopis
langema. Pensionäridel pole

HOIDKEM PÄRANDKULTUURI! Teokamad vallad üritavad kunagisi eluasemeid taasasustada noorte peredega. Kui haldusreform valdu ära lõpetab, peavad maaelu hoidmises
jämeda otsa võtma külaseltsid. Väärt mõtteid virgutab internetis Väike pärandkultuuri
käsiraamat (Eesti Loodusfoto  Tartu 2007).
kuhugi põgeneda. Millal valitsus ja Riigikogu hakkavad selle
küsimusega tõsiselt tegelema?
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Naistepäeva paiku õnnitlesin ja
tänasin endisi kaastöötajaid.
Kahjuks neist palju mehi on
manalas. Mehed on tööga ära
muserdatud.

Kevadel levis üks mõte: teeme
Eesti viie aastaga korda! See on
siis viisaastakul 20132018.
See meenutab üht repliiki
minevikust: Viisaastak nelja
aastaga! Kolme mehe töö kahe
mehega ühe mehe palga eest!
Eesti ajal oli parlamendiliikme
ja gümnaasiumiõpetaja töötasu
võrdne. Kilo jahu ja kilo leiva

hind oli võrdne. Jahule lisatud
vesi kattis kulud leiva valmistamisel. Sellise nõude oli kehtestanud president Päts.
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Majandite likvideerimisega oli
Mart Laaril suur kiirus taga. Õige
oleks olnud taastada talud või
moodustada osaühingud. Talude

kirjad 7
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Maailma naerualused?
Just need me oleme! Meie riigi valitsusel on omaenda
rahvas ammu ära ununenud. Ainult et kui riigis pole
enam kodanikke, siis ei ole varsti enam kedagi valitseda. Mida kõike välja ei mõelda, et eesti rahvale
valetada ja teda hirmu all hoida!?

Silmakirjatsemisest

Antakse abi rikastele riikidele, kus
inimeste sissetulekud mitmeid
kordi suuremad kui Eestis. Kõiksugused skandaalid ja omavahelised kisklemised on justkui näitemäng, ning rahvas enam ei tea,
mida või keda uskuda.
Kõigil erakonnil juhtub igasuguseid pahandusi, mis kestavad aastaid. Aga Reformierakonnal vaibub kõik imekiiresti ja nende
ebameeldivused kaovad nagu vits
vette. Ometi on just selles erakonnas kõige rohkem äriajajaid ja ka
korruptante.
Kui meile tuleb mõnest teisest
riigist külalisi, siis näidatakse
neile ikka ilusamaid kohti, nii et
tegelik elu jääbki nägemata. Nii
kujunebki arvamus, et elu Eestis
on väga hea. Arvata võib, et meie
valitsus ei teagi, milline on tegelik elu kuskil maakolkas. Kaugematest kantidest ei tasu rääkidagi
 vaevalt et sinna mõni tähtis nina
ära eksib. Nii jääbki maailmale
petlik pilt Eesti elu hiilgusest, mis
eksitav, kui võrrelda tõelise olukorraga.

Saamatusest

Väga imelik oli, et pikka aega ei
suudetud kuidagi leida Eestile
politseijuhti. Selles ametkonnas
on küll tublisid mehi, kes sobiksid
pealikuks. See, kes kardab, ärgu
mingu politseitööle. Nii need asjad
ärgu käigu, et pätt ähvardab, ja
politseinik või ükskõik kes õigusorganites töötav inimene kardab!
Vahel jääb mulje, et õiglast politseinikku ei hinnata meil vääriliselt.
Politsei- ja Päästeameti suhtes ei
tohiks koonerdada  igivana laul,
et raha ei ole, pole põhjendus.
Raha meil pillutakse kõigi nelja
tuule poole. Näiteks igasugustele
missioonidele ja lõbureisijate
kojutoomisele või tehakse jääskulptuure, mille kevadine päike
nagunii ära sulatab. Selle asemel
võiks kodututele mõne vana maja
korda teha või ka hoopiski uue ehitada. Aga meil kaovad suured sum-

mad, lihtsalt haihtuvad õhku, ning
mitte keegi ei vastuta selle eest.

Võitlemisest

Mida praegune Eesti valitsus
ütleks, kui selguks, et mõnes teises
riigis on Eesti eksiilvalitsus? Meil
on au sees leegionärid ja metsavennad. Kui aga praegu oleksid
kusagil Eestis metsavennad, mida
siis tehtaks? Ega kõik metsavennad röövlid polnud, aga need, kes
relvaga redutasid, käed õlgadeni
verised, pole mälestamist väärt.
Miks peaks tapma? Kui palju oli
hukkunuid ei millegi eest. Küüditamine toimus samuti oma kohalike pealekaebamisel. Suur vale on
see, et keegi ei kaevanud. Paljud
ausad ja töökad kodanikud viidi
külmale maale just seetõttu, et
kohalikud näpuganäitajad otsustasid, keda on vaja ära saata. Enamasti see aktiiv koosnes joodikutest, loodritest ja liiderdajatest. Ärge hakake ütlema, et see on
vale! Ega siis võõrad teadnud kes
on kes. Mida pidid inimesed
tegema, kui ühelt poolt tulid relvastatud metsavennad ja nõudsid
toitu? Kui ei anna, lasevad maha.
Pärast tulid võimuesindajad: ah, sa
aitasid metsavendi  nüüd tuleb
selle eest Siberi-sõit!
Kas seda saab üldse nimetada
vabadusvõitluseks?
Kommunistlikust riigikorrast lahti saamiseks sobisid kõik vahendid, aga asemele anda polnud midagi paremat. Ja kuhu kadusid kõik
kommunistid?

Riiklusest

Eesti iseseisvus lakkas olemast
2004. aasta 1. mail. Nii Eesti kui
ka teised suurimpeeriumi kuuluvad väikeriigid on tegelikult
Euroopa Liidu asumaad.
Hiljem võeti ära ka meie kallis Eesti
kroon. Mis õigusega kires Heinz
Valk, et euro on meie raha?!
Olen üks paljudest, kes viimse hetkeni pooldas Eesti iseseisvuse
säilitamist. EL-i pooldajaid rahastati, meie aga ajasime läbi oma

rahakotiga, kes kui palju suutis.
Nüüd on siis käes uus Liit  ainult
teise nimega. Häbi peaks olema
rääkida Eesti Vabariigist, kui seda
enam pole! See on lollitamine.
Kõik riigid peaksid olema iseseisvad. Liberaalid ei suuda riike valitseda. Kõlavate sõnade taha peidetakse oma ahnust. Salakaubandus paistab paisuvat probleemiks
 tubakatoodete ja alkoholi hinnatõus just soodustabki seda.
Laskem hinnad allapoole, ja mitte
keegi ei läheks kuhugi nurga taha
otsima odavamat kaupa, ning riigil
oleks tulu suurem. Unustage ära
mõtlematud reformid  mõttetu
raharaiskamine, õigemini, raha
tuuldelennutamine.

Allaheitlikkusest

Meie eesti keel on ära solgitud.
Muulased õpivad Eestis pigem
inglise keelt, sest kuhu neil minna
eesti keelega, mida eestlane enam
isegi ei oska ega tahagi osata. Meil
on ikka olnud kadakasakslasi,
pajuvenelasi ja võsainglasi. Oleme
alandlik ja orjahingega rahvas.
Kõige tülgastavam on samasooliste abielu pooldamine. Perekond
 see tähendab meest ja naist.
Mitte ükski täiearuline inimene ei
poolda samasooliste abielu. See
on rahvastele häbiplekk!

Otsustamisest

Mitte mingil juhul ei tohi lubada
internetivalimisi. See on kõige
lihtsam viis rahvaga manipuleerida. Juhtus, et inimene käis valimas mitukümmend korda erinevate nimede all. Need, kes valimas
ei käi, ei teagi, et võivad sattuda
pettuste ohvriks.
Rahvaste vahel õhutatakse vaenu.
Venemaaga hirmutamine on Eestis
läinud üle igasuguse piiri.
Ja mis puutub Eesti haldusreformisse  kohalike omavalitsuste
ühteliitmisse, siis lõpuks võiks
meil olla ainult kaks valda  Tallinn
ja Tartu. Ning kõik mured oleksid
murtud...
Tulgu meie pseudopoliitikud taevast maa peale! Head nuputamist
mäest allaminekul ja naljategemisel!
Suurima lugupidamisega kõigisse
Koidula Kurg Valgast

janduse Akadeemia agronoomi
kutsega. Ma ei saa andestada toimunut neile inimestele, kes hävitasid eesti külas normaalse elu.
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Eutanaasia poolt ollakse massiliselt. Vanurite põlvkond on kasvatanud läbi raskete aegade
lapsed. Talude ajal elasid vanurid
ja noored koos, üksteist toetades.
Minu vanaema hooleks oli mu
lapseeas minu eest hoolitseda.
Nüüd talusid Eesti külas ei ole.
On kujunemas olukord, et lapsed
asuvad omi vanemaid eutanaasiat kasutades tapma. Sellest tuleb sotsiaalrahade suur kokkuhoid. Kui nüüdsed lapsevanemad
kasvatavad oma lapsed suureks,
siis ootab neid vanaduses riigipoolse abi asemel massiline eutanaasia.Varsti uhkustame Brüsseli ees, et saame läbi Euroopas
kõige madalamate sotsiaalsete
kulutustega. Valetame Brüsselile, et heas kirjas püsida, tegelikult elame väga suures vaesuses. Isegi Poola maksab meist
kõrgemat pensioni, kuigi ta oli
ka vaene riik. Eesti ajal käisid
poolakad meil põllutöödel.
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Miks me koos ülejäänud maailmaga ei diskuteeri majanduse
elavdamise vahendite üle? Miks
me jätkuvalt kummardame neoliberalistlikke puuslikke? Miks
meie maksusüsteemis on suhteliselt kõrge osa tarbimismaksudel 19%, mis on Euroopa
kõrgeimad. Tarbimismaksude
koormus on liiga suur eriti vaesemale elanikkonnale.
Kiiremas korras on vaja uut maksusüsteemi. Pank on tähtis asutus, kes hoiab korras rahandust.
Miks paneme panka juhtima
töövõimetuspensionäri, kes on
teinud majanduses küllaltki
palju vigu? Eesti Pank ei peaks
olema töövõimetuspensionäride
pansionaat.
Lõpuks tahaks veel juhtida
tähelepanu asjaolule, et riik, kus
talupojaseisust alahinnatakse, ei
saa kaua püsida. Samal põhjusel
varises kokku ka tuhandeaastane
Rooma riik. Kaua püsib Eesti
riik, kui suur väljaränne edasi
kestab?
Asta Rennit-Luksepp,
leskpensionär Elvast
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Mälu ja mõtted
teket piiras majanduslik olukord.
Soovi talupidamiseks oli paljudel,
kuid puudus alguskapital. Eriti
kõrvalhooned olid lagunenud.
Polnud ka põllutehnikat.
Majandite vara jagamisel oli kaks
moodust  erastamine ja ärastamine. Eestis on alati olnud populaarne ühistegevus. Talumehed
panid rahad kokku ja ostsid vajalikud masinad, mida kasutati
ühiselt. Ka majandite tehnika
oleks pidanud sel kombel jagama.
Peamiselt traktorid jt põllutöömasinad ärastati. Uute ostmine
väiketaludele polnud jõukohane.
Nende asjaolude tõttu paljud
loobusid talupidamisest. Majandite likvideerimine andis raske
löögi neile, kes elasid kortermajades. Nii tekkisid töötud talupojad, kel oli raskusi sissetuleku
hankimisega. Õnneks hakati tööd
otsima Soomest, õnneks seda ka
leiti.
Elu külas sai tervikuna raske
hoobi tänu Mart Laarile ja tema
seltskonnale. Eesti küla allakäik
on olnud kolossaalselt ränk.
Kirikuraamatute alusel on minu
seitse eelnevat põlve olnud talupidajad. Ise lõpetasin Põlluma-
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Nädala juubilar MIKE OLDFIELD 60
Inimesed on väga keerulised
masinad. Tuleb olla väga ettevaatlik, enne kui saad neid
tegema seda, mida sina neilt
soovid. Sa pead nende suhtes käituma väga kindlat rada pidi, on
öelnud briti muusik Mike
Oldfield.
Igatahes on Oldfieldi soov, et
paljud inimesed tema muusikat
lummatult kuulaksid, aastatega
ülimal määral täitunud. Pole
kahtlustki, et Oldfield on oma
nime igaveseks jäädvustanud
muusikaajalukku. Seda tõestas
ka tema kutsumine esinema
mullu Londoni olümpiamängude avatseremoonial.
USA kirjanik Kurt Vonnegut
rääkis kunagi inimeste peadest
kui raadiotest, mis võtavad vastu
erinevaid helisagedusi. Oldfieldi
puhul tundub, et tegemist on
taevaseid sagedusi vastu võtva
vahendajaga, kes targalt on aastaid ammutanud seda, mida talle
ülevalt poolt on antud. Nimetaksin seda absoluutse positivismi sageduseks, tänu millele ta on
saanud suurepärast muusikat
luua.
Ometi ei saa nõustuda nende
muusikakriitikutega, kes väidavad, et Oldfieldi puhul on tegu
särasilmse idealistliku lillelapsega. Kuulates kasvõi tema
albumilt Discovery muusikapala Poison arrows (Mürgised

nooled) laulusõnu, on enam kui
kindel, et see nii ei ole, sest selles
laulus tunnistab Oldfield selgesti
kurjuse olemasolu maailmas ja
seda, et kellegi õelad silmad jälgivad meid, oodates, kas me murdume. Selles laulus annab
Oldfield teada, et peame vaid end
kurjusest eemale hoidma, ja ega
me rohkemat suurt saagi teha.
Ärge tulge lähemale, Sir! kuulutatakse laulus kategooriliselt
sellele, kellele meeldib mürgiseid nooli teele saata ja segadust
külvata. Kurjuse olemasolu tunnistamine ja jõud end sellest
eemale hoida just annabki inimesele oldfieldliku eheda positiivsuse, erinevalt hipilikult ebaadekvaatsest roosade prillide
kandmisest.
Mike Oldfield sündis 15. mail
1953 Inglismaal, Readingis.
Väidetakse, et noorukieas olnud
konfliktid perekonnaga sundisid
teda süvenema iseendasse ning
ta leidis muusikast endale pelgupaiga. 13-aastaselt pages
Mike kodunt, sest vanemad ei
lubanud tal kasvatada pikki
juukseid.
Ta laulis koos õe Sallyga folklaule, kuulas Raveli ja Sibeliuse
muusikat,
innustus
Led
Zeppelinist ja mängis, boheemrokkarite salgaga mööda Inglismaad tuuritades, bassi.
Oldfieldi läbilöök saabus üsna

varakult. 1973. a noore multiinstrumentalisti loodud sümfooniline
instrumentaalteos
Tubular Bells püsis Briti ja
USAmuusikamüügitabelites üle
viie aasta, seda plaati osteti met-

Keskerakonna omavalitsuskogu
aastakoosolek

Meeleavaldus pensionitõusu nimel!
Keskerakonna seenioride kogu korraldab

neljapäeval, 23. mail kell 16.00

Tallinna Rahvusraamatukogu kuppelsaalis
OLETE OODATUD!

kolmapäeval, 22. mail kell 12.00
Tallinna vanalinnas Patkuli vaateplatsil ja Patkuli trepil
meeleavalduse

Jüri Ratas
erakonna omavalitsuskogu esimees

Ebaõiglase pensioni trepp  kõrgemate pensionide
poolt!

NB! Osavõtust palume teada anda hiljemalt
21. maiks e-mailil alla.poddubnjak@riigikogu.ee

Meeleavaldusel võtavad sõna Keskerakonna seenioride
kogu esimees Elmar-Johannes Truu, Riigikogu liikmed
Marika Tuus-Laul,
Viktor Vassiljev ja Lauri Laasi ning eakate ajalehe Videvik
peatoimetaja Ants Tamme.

Hea malesõber, algas registreerumine
Paul Kerese tänava turniirile!
Olete oodatud kolmandale Paul Kerese tänava
maleturniirile.
Turniir algab laupäeval, 25. mail kell 11.00
Tallinnas Nõmmel pargis Paul Kerese tänava ja Lootuse
puiestee nurgal.
1988. aastal sai samas kohas teoks Eesti malesuurmeistrile
pühendatud vabaõhuturniir. Paul Kerese mälestuse jätkuvaks austamiseks otsustasime 2011. aastal alustada samalaadse kiirmaleturniiri korraldamist. Esimesest turniirist võttis
osa 24 maletajat, 2012. aastal oli osalejaid juba 59.
Tunamullu pidas Eesti malekuulsusest sissejuhatava
sõnavõtu kirjanik Ülo Tuulik. Mullu rääkis Paul Keresest kui
kordumatust eeskujust ajaloolane ja haridustegelane Andres
Adamson. Tänavu kõneleb turniiri alguses spordiajakirjanik
Paavo Kivine.
Vabaõhuturniir on üks Nõmme Kevade üritusi.
Paul Kerese tänava maleturniirile on oodatud kõik huvilised,
eriti emad ja isad koos lastega. Mängitakse veitsi süsteemis,
ajakontrolliga 20 minutit partiile. Arvestust peetakse eraldi
kuni 12-aastaste ja vanemate osas.
Osalemiseks on vaja registreeruda hiljemalt 22. maiks. Saata
e-kiri aadressile jyri.ratas@riigikogu.ee
Panna ka kirja, millises vanuseklassis soovitakse mängida.

sik kogus  16 miljonit. Hiljem
tegi ta sellele menukile ka paar
järge.
1970-ndate ühest edukaimast
helialbumist sai noore mehe
muusikageeniuse staatusesse

tõstja ning nurgakivi Richard
Bransoni muusikaimpeeriumile
Virgin. Just Mike Oldfield oli
esimene artist, kes tegi
Bransonist miljonäri. Hiljem
avaldas Bransoni Virgin Records
terve plejaadi suurepäraste artistide albumeid  näiteks Sex
Pistols, Phil Collins, Janet
Jackson, Culture Club, Lenny
Kravitz jne. Kahjuks müüs
Branson oma plaadikompanii
1992. aastal Thorn EMInimelisele firmale, millega
lõppes siinkirjutaja meelest üks
suurepärase muusika tootmise
ajajärk.
1984. aastal laulis Maggie Reilly
maailmakuulsaks Oldfieldi loo
Moonlight Shadow, mis täna
kuulub poprock-klassikasse. See
laul, eestikeelse pealkirjaga
Varjude mäng (eesti teksti kirjutas Leelo Tungal), oli Marju
Läniku esituses tollal populaarne
ka Eestis.
1980. aastate keskpaika tulebki
pidada Oldfieldi muusikalise
geniaalsuse tipp-perioodiks.
1983. aastal ilmunud album
Crises ja 1984. aasta Discovery ning 1987. aasta Islands
on
lihtsalt
suurepärased.
Oldfieldi tuleb kiita oskuse eest
leida oma teoste esitajaiks niisuguseid ülisobivaid vokaliste
nagu Maggie Reilly, Barry Palmer, Anita Hegerland, Roger

Osalema oodatakse kõiki inimesi, kes ei ole ükskõiksed
meie pensionäride olukorra suhtes.

Meedia keskpunkt Tallinna Televisioonis
kesknädalal 15. mail k 19.30 ja k 22.20

Üleskutse meediatarbijaile: kellel on kahtlusi e-valimiste
suhtes, võiksid sellest Kesknädala toimetusele teada anda!

n

n 2013. aasta inimarengu aruanne iseloomustab Eestit kui
E.Liidu tulist toetajat, kelle oma inimesed elavad vaeselt, on
kehva tervisega ja kelle eluiga on enamiku eurorahvaste
omast lühem.

Eurosaadik Indrek Tarand ütles, et tema astuks president
Ilvese asemel tagasi, sest kõvasti raha laiaks löönud
abikaasa Evelini tõusiklikkus riigi esimesele daamile ei
sobi. Ilveste perekond elab Kadrioru residentsis veel edasi!
n

n Täna on Tallinna päev! 23 aastat tagasi oli see Toompea
ründamise päev, mis kujunes Rahvarinde ja Edgar Savisaare triumfiks. Eetris kõlasid sõnad: Ma kordan: Toompead
rünnatakse..., millest sai tänaseni elav lööklause.
Stuudios Urmi Reinde, Mart Ummelas, Heimar Lenk

Chapman, Bonnie Tyler jne.
Tänaseks on Oldfield välja andnud kümneid albumeid, mida on
ühtekokku müüdud rohkem kui
40 miljonit.
Kuigi Oldfield on ka kompuutri abil loonud head muusikat, on
ta kirjeldanud, millist vastikustunnet tekitab temas suur osa
praegusi verejanulisi arvutimänge. Seepärast teeb tema
teisiti, soovides selle tehnika
abil pakkuda vaimselt rikastavat kogemust, midagi meeldivat
ja head.
Mike Oldfieldi järgi on nimetatud väikeplaneet  (5656)
Oldfield. Selle nime andis planeedile Rahvusvaheline Astronoomialiit ühe fänni ettepanekul.
Oldfieldi hobiks on lendamine 
ta tohib juhtida nii lennukit kui
ka kopterit. Lisaks on ta suur
motofänn, kes on tunnistanud, et
päris mitmete lugude puhul tekkis inspiratsioon tsikliga sõites.
2013. aasta jaanuarist töötab
Mike Oldfield oma stuudioalbumi kallal. Räägitakse ka
võimalikust maailmaturneest
2014. aastal.
Mike Oldfield on abielus Fanny
Vandekerckhovega ja tal on
varasematest abieludest kokku
seitse last.
Indrek Veiserik

Ajaloomuuseum kogub mälestusi
Balti ketist
2014. aastal möödub 25 aastat Balti ketist.
Sündmuse väärikaks tähistamiseks kutsub
Ajaloomuuseum kõiki osalema Balti ketiga
seonduva ainestiku kogumises.
Palume 23. augustil 1989 toimunud Balti ketis
osalenutel meenutada seda ühist ettevõtmist ja
saata muuseumile suurüritusega seonduvaid
esemeid: fotod ja videod, mälestused, plakatid
jm. Balti keti aastapäevaks korraldab muuseum
ettekandepäeva ja näituse.
Balti kett oli ainulaadne meeleavaldus. Rohkem
kui miljon inimest seisid käsikäes üle 600 km
inimketis, mis läbis kolme Balti riiki ning sümboliseeris Eesti, Läti ja Leedu vabaduspüüdlusi.
Meeleavaldusega meenutati Nõukogude Liidu ja
Saksamaa vahel sõlmitud mittekallaletungilepingu (MolotoviRibbentropi pakti) ja selle salaprotokolli sõlmimise 50. aastapäeva. 2009. aastal
kanti Balti keti dokumendipärand UNESCO
maailmamälu registrisse.
Materjali kogumisel võtta ühendust muuseumi
teadusdirektori Tõnis Liibekiga. Esemeid vmt
saata/tuua Ajaloomuuseumisse (Pirita tee 56,
10127 Tallinn, tööpäevadel kl 1017). Kogumisaktsioon kestab 2013. aasta lõpuni.
Info: tonis.liibek@ajaloomuuseum.ee ; 6 411 631
Reti Meema, kommunikatsioonijuht
Lasva vallas juhtus traagiline
õnnetus  uppus Keskerakonna
asutajaliige Võrumaalt

KALJU JÄRVELILL
25.02.1938  13.05.2013

Avaldame pereliikmetele kaastunnet raske kaotuse puhul.
KE Võrumaa piirkond
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