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Eesti Kongress lõhkus
solidaarsuse
Vilja Savisaar
avardab raudtee
kaudu Eesti
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Elo Naaber: Etem
kord Brüsselit
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korda kuulda!
Lk 6-7
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Hanon Barabaner:

Endel Uiga:

20 aastat tagasi seisis Eesti valiku ees: millist teed läheb Teine Vabariik?
Mitmel põhjusel valis riik just selle tee, mille pakkus talle Eesti Kongress.
Praegu üritatakse meile selgeks teha, et see oli parim valik. Mina aga ei
tahaks Mart Laarile ja Delfi autorile Vladimir Verbinile järele kiita, et Me
läheme õiget teed, härrased!.

Mind paneb seekord kirjutama Delfi 11. märtsi 2010 juhtkiri Eesti
Kongressist ja Rahvarindest. Nende vahekord on mind alati huvitanud, sest olen selle ajastu ise läbi elanud ja neid sündmusi siitpoolt jälginud. Seal on teatud sümmeetria Pätsi ajastuga, mis läks
viisil, mis mulle palju vastamata küsimusi jättis, enne kui Ilmjärve
uurimus neid selgitas.

Teise Eesti Vabariigi kaks teed

Siret Kotka kutsub usaldama
Keski omavalitsuspoliitikat
Lk 4-5

Eesti Kongressi rahastas USA

Eesti toit algab põllult ja laudast

6. märtsil kogunesid üle Eesti Väike-Maarjasse teisest keskerakondlaste eestvõttel korraldatud maaelukonverentsist osavõtjad. Esimene peeti Jõgeval
2009. aasta 1. augustil. Jõgeva konverentsi järel
andsid korraldajad välja kogumiku kõigi seal peetud ettekannetega.

Aasta Liberaal
Jürgen Ligi
piiraks ajakirjandusvabadust
Lk 6

i lk 3

Konverentsi avas üks päevajuhte, Keskerakonna volikogu maaelukomisjoni esimees, järvakas Arvo Sarapuu meenutustega kauaaegse Väike-Maarja patrioodi
ja valla aukodaniku Boris
Gavronski tegudest, viidates,
et siinkandis on kogu aeg
tehtud head regionaalpoliitikat ning kunagi unistati isegi

põllumajandusministeeriumi
toomisest Väike-Maarjasse.
Enne pikemaid ettekandeid
edastati tervitused. VäikeMaarja vallavanem Urmas
Tamm tervitas kohaletulnuid,
märkides, et ka see rahvamaja,
kus konverentsi peetakse, on
auväärse ajalooga, saades
2012. aastal saja-aastaseks.

Endine põllumajandusminister Ester Tuiksoo avaldas lootust, et kui Eesti põllumajandus tahab edasi areneda,
peavad vasakjõud tegema
koostööd. Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees, läänevirulane Jüri Landberg
küsis, kas maal saavad elada
ainult rikkad. Eesti Põllumeeste Keskliidu asepresident
Jaan Sõrra tunnustas tervitussõnavõttude lõpetuseks Keskerakonda korraldustöö eest
ning püstitas arutelu hakatu-
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Juhtkiri

Raudtee tulevik
ja Eesti
majanduse
tulevikuteed

Kultuuriminister Jänes ametist vabaks!

VILJA SAVISAAR
Euroopa Parlamendi saadik

Euroopa Parlamendi transpordi- ja turismi- Samuti tuleb märkida, et Põhja-Kaukaasia
komisjonil oli viimasel poolel aastal ja on ka Raudtee (Venemaa Raudtee osa) plaanib juba
tuleval poolaastal üheks peamiseks teemaks 2010. aastal investeerida raudtee arendamisse
erinevate transpordiliikide keskkonnasõbra- 2,22 miljardit eurot ehk ligikaudu 35 miljardit
likkus ja tõhusus.
krooni, millest saab Soti olümpiamängude
Euroopa Liit on käivitanud mitu erinevat pro- huvides tehtavate kapitalimahutuste üks osa.
grammi, et tagada transpordi turvalisus ja
keskkonnasõbralikkus ning teha seda nii, et Viimastel aastatel on erinevate maade poliikaasneks ka tõhususe tõus. Mitu kavandatavat tikud ja ärimehed arutanud võimalusi tugevprogrammi (näiteks Marco Polo ja Motorways dada Euroopa majandussuhteid Kasahstaniga
of the Sea) on otseselt seotud kaubavedude ja teiste Kesk-Aasia riikidega. Selles on kindümberorienteerimisega maanlasti üheks eelduseks hea
teelt raudteele ja laevadele, sest
raudteeühendus. Ei tohi
maanteetransport on kõige oht- KESKMÕTE:
siiski ka unustada, et üksnes
likum ja üks enim saastavamaid Ainuüksi raudtee
raudtee olemasolu pärast ei
lennuliikluse kõrval.
hakka ükski kaup liikuma,
olemasolu pärast ei
Seepärast tuleks nii meie
hakka ükski kaup
Euroopa Raudtee ja Infraärimeestel kui ka poliitikutel
struktuuri Ettevõtete Ühenduse liikuma, selleks
tõsiselt tööd teha. Kindlasti
(CER) hinnangul suureneb tuleb nii meie
peab siinkohal oma panuse
Euroopa ja Aasia vaheline ärimeestel kui ka
andma Vabariigi Valitsus,
raudteeliiklus
märkimiskelle ülesandeks on luua
poliitikutel tõsist
väärselt, sest raudtee on kiire
head majandussuhted kõigi
ja keskkonnasõbralik veondus- tööd teha.
võimalike partnerriikide valiik. Eeldatakse, et aastaks 2020
litsustega.
raudteetransport laieneb Balkani ja Türgi suunal 65% võrra ning Valgevene, Ukraina ja Lisaks idasuunale on Eestile üsna eluline Rail
Moldova suunal 20 protsenti.
Baltica, mis peab lõpuks tagama Soome ja
Baltimaade raudteeühenduse muu Euroopaga.
Euroopa ja Aasia vaheliste raudteevedude aren- Sellest pole hullu midagi, kui kõige jaoks kulub
damise eelduseks on nende piirkondade veel mitu head aastat. Praegu käivad Rail
kaubavahetuse suurenemine, sest raudteeühen- Baltica projekti tasuvusuuringud, mis aitavad
dus on märkimisväärselt kiirem kui laevaühen- välja selgitada, missuguse rööpmelaiusega uus
dus. Näiteks Trans-Siberi raudtee potentsiaal- raudtee tuleks ja milliseid linnu ta läbima
selt võimaldab jõuda Vaikse ookeani äärest hakkaks.
Euroopasse kümnekonna päevaga ehkki On ka võimalik, et kasutusele jäävad mõletavaliselt kulub kauba saatmiseks Hiinast mad standardid. Näiteks võiks Euroopa stanEuroopasse maksimaalselt 20 päeva. Meritsi dardile vastav raudtee hakata läbima Pärnut
kulub selleks kuus nädalat või isegi kauem.
ning TallinnaTartuValgaRiia suund jääda
Vene rööpmelaiusele. See tulevikuprojekt, mis
Kui selline olukord realiseeruks, annaks see kuulub üle-euroopalise transpordiprogrammi
ka Eestile mitu uut tulevikuteed. Meil on ju ole- prioriteetide hulka, annab lootust ja tõstab
mas Vene standarditele vastav raudteevõrk ja kindlustunnet, et mingi aja pärast saavad ka
sobilikud sadamad mitmesuguste kaupade Eesti inimesed rongiga Euroopasse sõita.
veoks. Antud juhul ongi Eesti eeliseks seni Kuna olen Euroopa Parlamendi transpordi- ja
rahuldavalt toimiv raudtee infrastruktuur, mis turismikomisjoni liige, siis hoian sellel vägagi
vajab küll pidevalt investeeringuid, ent mis atraktiivsel ja täiesti täidetaval unistusel n-ö
siiski võimaldab meil kaupu edastada kiire- kätt pulsil. Ning loodetavasti teeb sedasama
mini, kui kulub Ukraina piiril aega vaguni- Eesti ja teiste Balti riikide huvides ka Siim
rataste vahetamisele või kauba ümber- Kallas Euroopa Komisjoni transpordilaadimisele.
volinikuna.
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Keskerakonna peasekretäri Priit Toobali sõnul tuleks Jänes ametist vabastada, sest üksmeelselt
peavad teda ministritöös saamatuks nii kultuuri- kui ka spordiüldsus. Toobal ütles, et Jänes pole suutnud avalikkusele selgitada spordialaliitude segaseid rahaeraldusi. Kultuuriministeerium eraldas 11
miljonit krooni Eesti Olümpiakomiteele olümpia ettevalmistusteks, kuid neli miljonit krooni anti
koalitsioonipoliitikutega seotud alaliitudele, märkis ta.
Jänes püüab Toobali hinnangul vaatamata Eesti maakonnamuuseumide juhtide ja avalikkuse vastuseisule läbi viia suruda muuseumide sunniviisilist liitmist. Lisaks laseb Jänes Rahvusooperil Estonia
majanduslikult hävida. Jänese ministriajal on riik tõstnud piletimüügi käibemaksu 9 protsendilt 20
protsendile, mis 2009. aastal vähendas teatrite piletitulu 3 miljoni krooni võrra. Kärbete tagajärjel on
Estonia teatri koosseis kahe aastaga kahanenud 536-lt 432-ni. Viimati oli Estonias nii napp koosseis
pärast Teist maailmasõda.
Kesknädala arvates on kultuuri- ja spordirahva vastuseis Jänese tegevusetusele suurenemas.
Reformierakondlasedki eesotsas Suusaliidu presidendi Toomas Saviga näivad olevat olukorra pärast
mures.
Möödunud nädalal avalikustati Tartus paikneva uuringukeskuse Klaster küsitlustulemused, mille
kohaselt valdav osa eestlastest jäi meie sportlaste esinemisega Vancouveri taliolümpiamängudel
rahule. Ootamatut uudist võimendati ja seda kajastati meediakanalites rõhutatult palju, kuigi rahva
seas ja netikommentaarides liiguvad hoopis teistsugused hinnangud. Ka tunnustatud spordiajakirjanikud, näiteks Peep Pahv, on nõudnud abitu Jänese tagasiastumist. Ometi on selge, et, kui välja
arvata Kristiina miguni hõbemedal 10 km vabatehnikasõidus, oli Vancouveris tegemist läbi aegade
ühe viletsaima Eesti sportlaste etteastega taliolümpiamängudel. Vaatamata meeleheitlikele
pingutustele mõjutada avalikku arvamust paistab minister Jänese seljatagune mõranevat.

Endine reformar Eliste sai süüdistuse

Põhja prefektuur esitas eelmise nädala lõpul endisest reformierakondlasest Tallinna volikogu eksliikmele Mati Elistele kahtlustuse kuriteos.
Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Maria-Elisa Tuulik ütles ERR-i uudisteportaalile, et
politsei esitas 5. märtsil Elistele kahtlustuse karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis sätestab mõjuvõimuga kauplemist.
Ringkonnaprokuratuur alustas Eliste väidetava üle 100 000 krooni suuruse meeleheavõtmise uurimiseks kriminaalmenetluse mullu novembris. Kriminaalmenetluse alustamise ajendiks oli 29.
oktoobri Eesti Ekspressis ilmunud artikkel, mis käsitles Pirita linnaosa halduskogu esimehe Mati
Eliste väidetavat 111 000 krooni küsimist eraisikult ühe eramu detailplaneeringu heakskiitmise eest.
Enne artikli ilmumist jõudis Eliste välja astuda Pirita halduskogust ja Tallinna volikogust ning
Reformierakonnast. Eesti Ekspressi andmetel võib väidetav pistise võtmine olla seotud kinnistu Paju
tänav 7 omaniku tahtmisega ehitada endale suurem elamu, kui sobib Maarjamäel asuva miljööala
olemasoleva hoonestuse ja põhimõttega. Süüdimõistmisel mõjuvõimuga kauplemises võib kohus
määrata rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.

IRL-i linnavolinik, ära pargi invaliidikohale!

18. septembril 2008 kutsus Tallinna linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo
Lausing linnavolikogu saalis volinikke üles liiklema eeskujulikult ja mitte parkima oma autot invaliidisõidukite jaoks mõeldud kohta. Toona oli sellega patustanud Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Ülle Rajasalu.
Nüüd saatis üks tähelepanelik kodanik Lausingule foto autost (pildil),
kus on näha, et invaliidikohale on seekord parkinud linnavolikogu
revisjonikomisjoni esimees, Isamaa ja Res Publica Liidu esindaja Madis
Kübar. Tänan eeskujulikku kodanikku pildi saatmise eest! Kutsun
kõiki aktiivseid linnakodanikke üles teada andma liiklusinvaliididest
nendest tervetest inimestest, kes õigusvastaselt pargivad invaliidiautodele mõeldud kohtadele, aga ka teistest liikluseeskirja rikkujatest,kirjutas Lausing oma blogis. Palun andke rikkumistest teada
politseile, munitsipaalpolitseile, ajakirjandusele! Võite saata vastavat
informatsiooni ka mulle! Luban, et avaldan oma blogis kõik laekunud
pildid liiklusinvaliididest, olenemata nende erakondlikust kuuluvusest, lisas ta.
Ka Kesknädal kutsub tähelepanelikke elanikke üle Eesti reageerima
liiklusinvaliidide tegudele ja tõestama seda fotodega liiklusjõmmide huligaanitsemisest.
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Teise Eesti Vabariigi kaks teed
Algus 1. lk
HANON BARABANER
Majanduse ja Juhtimise Instituudi ECOMEN
rektor, professor, majandusdoktor

1991. aasta augustiks oli Eestis kujunenud kaks
peamist poliitilist jõudu, mis olid võtnud suuna
taastada Eesti iseseisvus. Nendeks olid Eesti
Kongress ja Eestimaa Rahvarinne. Mõlemal oli
ühine peaeesmärk, kuid nende vahel oli ka palju
erimeelsusi, ning kumbki ei tahtnud oma
põhimõtetest loobuda. Siis toimus Moskvas
augustiput, mis sundis tegema kiireid otsuseid.
Tulemuseks oli Eesti Kongressi ja Eestimaa
Rahvarinde ühinemine, kusjuures esimene dikteeris tingimused.
Ajalugu ei tunne tingivat kõneviisi, seepärast
pole suurt mõtet hakata arutlema, et kuidas oleks
Eesti arenenud, kui oleks valitud teine tee. Samas
aga täna, peaaegu 20 aastat hiljem, on hästi näha,
kuhu on meie riigi viinud too tee, millele suunas
meid Eesti Kongress. Loomulikult on Eesti
Vabariik nende aastate jooksul palju saavutanud,
kuid on ka asju, mille eest küll ei tahaks tänada
neid, kes meile selle tee kaela määrisid.
Täiesti kindlasti tõi Eesti Kongressi põhimõtete
realiseerimine kaasa olukorra, kus umbes kolmandik elanikkonnast heideti ühe hetkega
ühiskondlikust ja poliitilisest elust välja. Keeleja kodakondsusseadus, aga ka hulgaliselt muid
määrusi, ettekirjutusi ja otsuseid muutsid Eestis
elavad muulased teise sordi inimesteks.
Veel üheks tagajärjeks sai Eesti Kongressi ideo-

loogide poolt välja pakutud restitutsioon. See
tähendab natsionaliseeritud vara tagastamist
endistele omanikele. Kusjuures ilma mingi kompensatsioonita nende jaoks, kes restitutsioonimomendil elasid kunagi natsionaliseeritud
majades. Loomulikult oli kodude natsionaliseerimine karjuv ebaõiglus, kuid Eestis otsustati
see heastada teise karjuva ebaõigluse abil.
Just Eesti Kongress pani aluse külmadele
suhetele Venemaaga. Samal ajal, kui Rahvarinde
liidrid lõid kontaktid Venemaa demokraatlike
jõududega  kes ju tegelikult kinkisidki Eestile
iseseisvuse , nägi Eesti Kongress naabris vaid
endist okupanti. Kusjuures kõiki neid, kelle esivanemad ei elanud ennesõjaaegses Eesti
Vabariigis, hakati samuti pidama okupantideks.
Eraldi on vaja mainida ka Eesti riigi poolt valitud sotsiaal- ja majanduspoliitikat. Eesti on
algusest peale oma tuleviku üles ehitanud kõige
nõrgemate arvel. Tagajärjeks on ühiskonna
meeletu sotsiaalne kihistumine, kus väikesearvulise kõrgklassi sissetulekud rohkem kui 20kordselt ületavad vaesema ühiskonnakihi sissetulekuid ning suurem osa inimesi balansseerib
vaesuspiiril.
Jah, ajalugu ei tunne tingivat kõneviisi. Samas
võime tõdeda, et tänane Eesti oleks võinud olla
riik, mis on sõbralik ja abivalmis mitte ainult
oma põlisrahvale, vaid kõigile elanikele.
20 aastat tagasi oleks Eesti võinud valida
läbimõelduma, demokraatlikuma ja oma kodanikele kasulikuma tee.
Nii ei juhtunud. Ajalugu muuta ei saa, kuid saab
õppida selle vigadest.

Eesti Kongressi rahastas USA
Algus 1. lk

Kongressi poliitikaga ja sihtidega on mul sama
tunne ja ma arvan, et aeg on tulnud ka seda probleemi lähemalt uurida. Väliseestlaste gruppide
arhiivid ja ajalehtede kommentaarid peaksid
praegu vabalt kätte saadaval olema ja oleks vaid
vaja paari agarat noort, kes neid uuriks. See oleks
väga oluline meie praeguse suuna määramiseks.
Mõelge sellele.
Tervitustega, Endel Uiga, USA, New Jersey
ENDEL UIGA KOMMENTAAR:
Kongressi ja Rahvarinde vahekorda analüüsides
peame vaatama, kuidas need instituudid sündisid. Rahvarinne oli kahtlemata kodumaal kasvanud ja sel oli küllaltki eestimeelseid kommunistliku tagapõhjaga tegelasi. Kongress sai oma
algatuse, rahalise toetuse ja instruktsioonid
Ameerikast ja CIA kontrolli all olevatelt
väliseestlastelt.
Küsigem kord, miks ja mitu korda käisid Kelam
ja Laar Ameerikas. Kust tuli raha kiireks
Kongressi propagandaks ja passide aktsiooniks?
Teine küsimus on, mis oli USA ja CIA seisukoht
Eesti suhtes? Nii kaua kui võitlesime kommunismi vastu, olid meie eesmärgid samad, kui kommunism kokku langes, läksid meie teed lahku.
Meie eesmärk oli Venemaast lahti löömine ja iseseisva riigi loomine. USA huvid olid Venemaa
säilitamine tervikuna, sest see oli ainukene võimalus tagada mingit tuumarelvade kontrolli.
Solidariti ja Rahvarinde taolised liikumised,
mille eesmärgiks oli Venemaast lahti löömine ja

Vene riigi lõhkumine, olid seetõttu USA huvide
vastu. See seletab Kongressi poliitikat.
Näiteks oluline iseseisvuse algatus, Balti Kett,
sündis ainult Rahvarinde ja teiste organisatsioonide algatusel. Kongress oli kõikide aktsioonide vastu, mis taotlesid iseseisvust, näiteks
lipu heiskamine ja väga oluline märtsi hääletus
(üle-eestiline iseseisvusreferendum  Toim.).
Kriitilistel augustipäevadel Toompeal Kongressi
liikmed võitlesid viimase võimaluseni Venemaast lahti löömise ja meie lääne riikide poolt
iseseisvuse tunnustamise vastu. Nende plaan oli
järjepidevuse põhimõttel nõuda okupatsiooni
kaotamist. Ainult siis toetasid nad iseseisvust,
kui neile enamuse tahe selgeks sai.
Ja lõpuks peab ütlema, et USA oli viimane, kes
peale Venemaa järele andmist, meie iseseisvust
tunnustas. Huvitav oli veel see, et USA kongressis tunnistajana kohale kutsutud juhtiv väliseestlane soovitas mitte Eesti iseseisvust tunnustada,
kuna selle valitsus olevat kommunistlik. Kuid
nii olid selle isiku bossi eeskirjad.
Nüüd kui mõned aastad on möödunud ja sündmused hakkavad ajaloo ilmet võtma, oleks vast
paras aeg seda ajastud uurida. CIA dokumendid
on veel kindlasti suletud, kuid seal on küllalt
vaba informatsiooni, mis selle ajastu õigesse
perspektiivi paneb. Ilmjärv oma doktoris valgustas palju, kuidas me kommunismi ikkesse
saime. Paar doktori- või magistritööd võiksid
selgitada, kuidas me sealt välja tulime. Need
oleks ka vajalikud praeguse aja ja olukorra hindamiseks.
(Ilmunud Delfi kommentaarina 12. märtsil)
Autori kirjaviis muutmata.
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Järgmisel kolmapäeval, 24. märtsil
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Kes hakkab Eestit juhtima aasta pärast?
Vestlusringis Kesknädala toimetus

Reisisaatja avalik kiri Eesti meediale

Miks te meid laimate?
Reisisaatjate aadressil on tulnud palju kriitikat stiilis see
ei ole ju töö, mida nad teevad 
loksuvad niisama bussis päeva
õhtusse, aga mina leian, et
tegelikult on sellel tööl ka
ühiskondlikku väärtust. Seda
näen eriti praegu, kui on väga
libe ja tuleb vanatädikesi bussi
ning bussist maha aidata.
Mõnes peatuses tuleb neid korraga sisse palju, teises peatuses
mitte. Ma ei leia, et reisisaatjal
poleks vastutusrikas amet 
meie vastutada on, et
vanakesed, noored emad ja
kõige olulisem  tulevased
emad  ei kukuks bussi sisenemisel, väljumisel või reisi ajal.
Kohe kui näen, et mõni selline
siseneb, olen bussi järsu pidurdamise korral valmis teda
toetama. Mõnikord pakun
reisijatele istet, kui näen, et
kusagil on kohad vabad. Vahel
on tulnud ette selliseidki juhtumeid, kus noored pakuvad
vanainimesele istumist, too aga
ei võta vastu. Siis ma olen neile
tädikestele öelnud: kui pakutakse, siis võtke vastu, muidu
teinekord ei pakutagi. Ma tõesti
tunnetan, et mind on vaja.
Tahaks öelda, et mõned kontoritöötajad igavlevad palju
rohkem  mängivad arvu-

timänge ja kirjutavad portaalidesse kommentaare, seda
aga lihtsalt ei märgata, sest nad
ei ole kõigile vaatamiseks väljas.
Töötan reisisaatjana kõige
esimesest päevast peale ja
siiani pole veel tüdimust tulnud. Elu bussis on väga huvitav. See töökoht on mulle
tohutult oluline, sest praeguses
tööpuuduses ei oleks ma ilmselt muidu töökohta leidnud
ning minul ja mu kahel lapsel
poleks mingit sissetulekut.
Samamoodi on see töö tähtis
kõigile teistele reisisaatjatele.
Kuigi sissetulek ei ole just suur,
on juba psühholoogiliselt oluline teadmine, et sa ei ela mitte
toetustest, vaid tööst.
Kui seda tööd aga niimoodi
laimatakse, ei taha paljud juba
sellepärast seda teha, kuigi
iseenesest pole ametis midagi
halba. Eks me oleme eriti mär-

gatavad veel ka nende tõeliselt
pilkupüüdvate vestide tõttu.
Kuna mul suhtlemisega probleeme pole ja suudan ka
ebameeldivates olukordades
huumorimeele säilitada, siis
mulle see töö täitsa sobib.
Vanatädikesed, kes mu liinil
sõidavad, juba tunnevad mind;
mõni tuleb ja lausa kallistab.
Kahtlemata on nii, et iga
inimene reisisaatja kohale ei
sobi  see töö nõuab suhtlusoskust ja pikka meelt, sest nii
mõnigi kord tuleb kuulata
reisijate märkusi ja pretensioone. Kindlasti oli meie hulgas algul ka selliseid, kes seda
tööd tõsiselt ei võtnud, ja
mõnel tõepoolest oli tööharjumus täielikult kadunud, aga
need, kes praeguseni on tööle
jäänud, tahavad seda tööd teha,
ja ma usun, et nad teevad seda
hästi.
Diana Tuisk, reisisaatja

Kommentaar Kesknädala veebist
Seletus 2010-03-13 14:05:17

Tallinna reisisaatjate kasulikkuse määr on kaheldav. Kuid vähemalt ei trügi nad trammijuhiks.
Seevastu riigis näeme heapalgalisi reisisaatjaid juhtimas valdkondi, millest neil aimugi pole. Sotsiaalministeeriumis on neid
terved osakonnad. Ja kui vaadata hr. Ansipi väljaütlemisi viimase
aasta vältel, siis pole temagi muud kui: reisisaatja peaministri
ülesannetes.
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Jüri Ratas:
Haldusreform läks farsiks
Keskerakonna omavalitsuskogu pidas 19. veebruaril Roosna-Allikul aastakoosolekut. Kogu uueks
esimeheks valitud Jüri Ratas ütles seal, et ligi 20
aastane haldusreform on juba farsiks kätte läinud.
Avaldame siinkohal ülevaate koosolekul arutatust.
MADIS KAASIK
Riigikogu aseesimehe nõunik

Eurole üleminekust

Üheks külalisesinejaks oli Eesti Panga
asepresident Rein Minka, kes tegi
ettekande teemal Eesti teel euroalasse.
Ta peatus euro kasutuselevõtu tingimustel, eurole ülemineku praktilistel aspektidel ning Eesti Panga ülesannetel enne
ja pärast eurole üleminekut. Kuulajad said teada, et eurole üleminekuks on asjatundjad koostanud nn europlaani, mis näeb ette
ladusa ja häireteta ülemineku uuele rahale. On valminud euro
kasutuselevõtu seaduse eelnõu, mis reguleerib Eesti krooni
vahetamist eurodeks ja krooni käibelt kõrvaldamist ning euro ja
krooni paralleelkäivet, sätestab eurole üleminekuks vajalikud
seadusemuudatused.

Haldusreformist

Teiseks külalisesinejaks oli EBS-i õiguse ja avaliku halduse õppejõud Urmas Arumäe, kelle teemaks oli Eesti haldusreformide
probleemid ja võimalused. Esineja peatus haldusreformide
ajalool ja tegevustel, mida Keskerakonnal ja omavalitsuskogul
oleks vaja ette võtta seiskunud reformi elustamiseks ja läbiviimiseks.

Tehtud tööst

Aastakoosolek kuulas ära esimehe Toomas Vareki aruande tehtud
tööst. Leiti, et koostöös omavalitsusliitudega on tõsiselt seistud
omavalitsuste õiguste ja huvide eest eelnõude menetlemisel,
arupärimiste ja vajalike muudatusettepanekute esitamisel
seaduseelnõude kohta. Aastakoosolek kiitis omavalitsuskogu
juhatuse möödunud perioodi töö heaks ja avaldas Varekile tänu.

Valiti uus juhatus

Aastakoosolek valis samas omavalitsuskogu uue juhatuse liikmed:
Urmas Arumäe, Jüri Võigemast, Kersti Sarapuu, Mikk Lõhmus, Valeri Korb, Toomas Paur, Alar Nääme, Raivo Uukkivi,
Taavi Aas, Jüri Landberg. Esimeheks valiti Jüri Ratas.
Läbi on viidud uue juhatuse esimene koosolek, mis keskendus
oma töö korralduslikele küsimustele, töökavale ja sisulisele
temaatikale.
Keskerakonna omavalitsuskogu juhatuse koosolek tegi seiskunud
haldusreformi kohta avalduse, kus öeldakse, et poliitikapõhise
valdade liitmise-lahutamise asemel tuleb välja töötada teaduspõhised miinimumnõuded, millele kohaliku omavalitsuse üksus
ja tema osutatud avalik teenus peab vastama.
Juhatus on seisukohal, et regionaalminister Siim Kiisleri kohaliku omavalitsuse reformi kava on täiesti läbi kukkunud. Sisulisi
muudatusi ei ole võimalik pelgalt administratiivsel teel läbi viia,
kommenteeris Jüri Ratas. Kohalik võim on inimesele kõige
lähem ja kõige vahetumalt tunnetatav, kuid omavalitsuste haldussuutlikkus on üle riigi liiga erinev, mistõttu on muudatused väga
olulised.
Ratas ütles, et reformi läbiviimiseks tuleb kehtestada reeglid
sisuliste küsimuste arutamiseks ja välja pakkuda alternatiivid,
mille täitmiseks tuleb anda aega ning mida on vaja ka motiveerida ja stimuleerida.
Omavalitsuskogu juhatus rõhutas, et muudatused peavad olema
läbi mõeldud ja põhjendatud ning alustada tuleb omavalitsusele
kehtestatud nõuetest ja nende rakendamise ajakavast.
J. Ratase sõnul ei ole valdade ja linnade administratiivne liitmine
lahendus, vaid tekitab probleeme juurde. Igal omavalitsusel peab
olema võimalus valida talle sobilik alternatiiv omavalitsuse
juhtimise mudelite hulgast ning õigus otsustada, kas liituda
naaberomavalitsusega või osutada avalikku teenust koostöös või
läbi maakondliku liidu, selgitas Ratas.
Keskerakonna omavalitsuskogu juhatus on seisukohal, et riiklike
reformide kavandamisel tuleb tõsiselt kaaluda, mis on soovitav ja
mis on teostatav. Kui kehtiva omavalitsussüsteemi vormiliseks
muutmiseks piisab vaid seaduste muutmisest, siis sisulise reformi
läbiviimine nõuab enamat, märkis Ratas. Seda on Eesti ligi 20aastane haldusterritoriaalse reformimise juba farsiks muutunud
protsess ka näidanud.

Tallinna linnavolikogu liige

Olga Barabaner

kohtub valijatega
teisipäeval, 23. märtsil kell 1718
Keskerakonna Haabersti piirkonna büroos
(Õismäe tee 57A)
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seks põllumajanduse ühe põhiteema: kui Reformierakond oma poliitikas kummardab toidu sissevedu, siis
miks nad küll ise ostavad eestimaist?
IRL võib põllumajandusest
rääkida ja on maaelu probleemidega enam-vähem kursis, aga nad ei suuda midagi
olulist maarahva heaks teha.
Reform ei jaga midagi, Ansip
ei võta meie esindajat jutulegi.
KE ja sotsid saavad meist aru,
RL on seda kogu aeg teinud.
Loodan, et järgmistel valimistel sünnib põllumeestele
sõbralik koalitsioon!
Sissejuhatava ettekande pidas
Edgar Savisaar, kelle meelest kostab avalikus ruumis
liiga palju eneseõigustamist
ülemaailmse majanduskriisiga, kuigi riigiti erinevad näitajad väga tugevasti. Meil on
tööpuudus 15%, mujal kolm,
neli või viis protsenti. Parempoolsete arvates pole meil
vaja oma põllumajandust,
täpselt nagu meil polnud vaja
ka oma panka, oma energiat,
oma raudteed. Karm reaalsus
on, et oleme allhankemaa ja
meie ettevõtted surevad
välja.
Savisaar tõi näite, et Soome
kapital on ostnud Eesti töötleva tööstuse ettevõtteid selleks et konkurente suretada ja
ise pääseda idaturule.
Kui Soomes ja Taanis läheb
põllumees pankrotti, sõidetakse traktoritega linna ja valitsused astuvad tagasi. Meie
inimesed on leplikud. Elame
mälestuste mõju all, peetakse
meeles Pätsu-aegset väiketalu. Kuid hobustega ei ole
täna efektiivne künda.
Põllumajanduse kihvakeerajaiks pidas Savisaar ka
omandireformi ja tagastamist,
kus jäeti välja erandid, ei nähtud ühistuid, töötlevat tööstust ega kaubandust, mis täna
etendavad kõik määravat
rolli.
Savisaar vastas otsesõnu küsimusele, miks Keskerakond
just kutsub korraldama maa-

rahva kongressi: Initsiatiiv on
vaja võtta! Eelmine kongress
toimus 2001. aastal. Üheksa
aastat on möödas, kaua võib
oodata? Poliitikat peab tegema  erinevalt mitmest põllumeeste organisatsioonist teeme meie seda avalikult.
Üllas Hunt, Eestimaa Põllumajandustootjate Keskliidu juhatuse esimees kõneles teemal
Kuhu lähed, Eesti põllumajandus?. Ta ütles, et põllumajandustoo-dangu osa SKT-s
vähenes aastail 19992007 ja
vähenemine jätkub.
Kaubanduskettide mõju põllumehele on suur. Nad loovad
oma standardeid ja seovad
tootja oma skeemi. Hiljem sellest välja rabelda on võimatu.
Ka Hundi sõnul tegutsevad
Eesti turul usinasti Taani ja
Soome kooperatiivid, millel on
enam kui 100 aasta vanused traditsioonid ja millesse riigid on
toetustega palju panustanud.
Nendega konkureerida on Eesti
tillukesel põllumajandustootmisel väga raske, eriti kui Eesti
riik oma meetmetega õlga alla
ei pane. Hunt tegi ettepanekuid
olukorra parandamiseks: riiklikud toetused Euroopa omadega võrdsetele alustele; rohkem juurdepääsu investeeringutele; koduturu hoidmine;
tootjate koondumine.
Arvo Sarapuu rääkis ühistegevusest  omavalitsusliitudest ja piimaühistutest. Ta pidi
ikka ja jälle viima jutu sellele,
et poliitilised jõud ei ole kokkuleppele jõudnud haldusreformi suhtes. Kõik omavalitsused erinevad suuresti, kohustused on aga ühesugused.
Sarapuu ütles ka välja, et poliitikat tehakse nii Linnade Liidus kui ka Maaomavalitsuste
Liidus, kuigi kõvahäälselt soovitatakse, et need poliitikat ei
teeks.
Kui maavanem, kes ei ole
õiges erakonnas, puksitakse
välja, kas see ei ole poliitika?
küsis Sarapuu.
Ta tõi regionaalse taandarengu
näiteks Väätsa ühistu, kus vara
on panditud, raha Eestist välja

Hiljuti valiti Eesti Linnade Liidu (ELL) juhatuse
esimeheks keskerakondlane Taavi Aas ja Eesti
Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) esimeheks keskerakondlane Jüri Landberg. See on pärast Eesti
taasiseseisvumist esimene kord, kus üks erakond
võtab üle mõlema omavalitsusliidu juhtimise, tõrjudes kõrvale seni kõrget positsiooni omanud
erakonna. See oli Keskerakonna topeltvõit.
SIRET KOTKA
Keskerakonna juhatuse
liige

Kuuldavasti on Reformierakonna juhtkonna tagatubades
nüüd lahti paanika: kas tõesti
toimub järgmistel Riigikogu
valimistel Reformi poliitiline
allakäik ning erakond jäetakse
2011. aastal Vabariigi Valitsuse moodustamisest kõrvale?
Miks tervelt 11 aastat oma
positsioone hoidnud Reformierakond kaotas? Miks pidi
Tartu linnapea Urmas Kruuse

maha panema ELL-i esimehe
ameti? Miks kaotas IRL-lane
Kurmet Müürsepp EMOL-i
esimehe koha? Vastuse neile
küsimustele annab ikka
Kruuse ja Müürsepa tegevus
(ja tegevusetus) omavalitsusliidu juhina.

Reformierakonna kaotus oli loomulik

Mäletatavasti võttis peaminister Andrus Ansipi valitsus
2009. aasta varakevadel vastu
esimese negatiivse eelarve,
mis oli kõikidele omavalitsustele tõeline kärpekirves.

Maarahva üks eestkõneleja
Jaan Sõrra.

AS Värska Vesi juht
Urmas Jõgeva.

Põllumeeste nimel kõneles
ka Üllas Hunt.

viidud Hispaaniasse, ja seda on
tehtud niisuguse ettevõtte
kaudu, mida pole olemaski.
Sarapuu kutsus Eesti kõiki 35
piimaühistut ühinema, et tõsta
piima hinda, suurendada lehmade piimaandi ning koos
võidelda piimatööstuse diktaadi vastu. Nagu Jaan Sõrra
oma sõnavõtus oli öelnud, on
Eestis juba alla 100 000 lehma,
mis on selgelt liiga vähe. Et
piimatootmine edaspidi veelgi
ei langeks, kutsus Sarapuu üles
ühistulist tegevust omavalitsuste kaudu suurendama, ilma
milleta enam edasi minna ei
saa.
Eesti Maaülikooli majandus- ja
sotsiaalinstituudi direktor professor Rando Värnik andis
ülevaate maamajandusest ja
selle tulevikust. Ta sõnas, et
maarahva kongress peaks keskenduma sellele, kuidas tuua
tagasi maaettevõtlus.
Me ei ole mingil hetkel väärtustanud maad, metsa, põldu ja
nende ümber toimuvat, ütles
Värnik. Tema sõnul räägitakse
maaelu juures liiga palju põllumajandusest. Tegelikult on
maamajanduse mootoriks inimesed, kes loovad väärtusi,
rõhutas Maaülikooli professor.
Poliitika peab olema inimeste
jaoks. Ta peab suutma anda
inimestele võimalusi ja tuua
inimesed tagasi maale.
Värnik märkis, et need, kes 20
aastat tagasi alustasid, nüüd
lõpetavad. Ta pöördus täissaali
poole südamemurega: kas on
noori, kes võtavad eelkäijate
töö üle? Ta rääkis ka sellest, et
Eesti peab arvestama globaalnäitajatega, näiteks sellega, et
üks põllupidaja peab toitma järjest rohkem inimesi, sest maailma rahvaarv kasvab. Värniku
meelest pakutakse liiga sageli
üle ka interneti, teedevõrgu jm
infrastruktuuri laienemisega
maal. Ta küsis: Teeme need
teed ja võrgud valmis, aga kellele, kui inimest ei ole?
Ettevõtlus tuleb maale tagasi
tuua ning rohkem lapsi teha,
muud väljapääsu ei ole,
resümeeris Värnik.

Keskerakond või
Sellega võeti valdadelt ja linnadelt ära enam kui miljard
krooni. Vähenes omavalitsuse
eelarvesse laekuv üksikisiku
tulumaksu osa, vähemaks jäi
raha teede, hariduse, laste päevahoiu ja kultuurielu jaoks. See
oli suur hoop enamikule omavalitsustest, kes tundsid, et
Vabariigi Valitsus lõi ootamatult otsekui kirve selga.
Ansipi valitsus käitus risti vastupidi Euroopa Liidule, kus
keskvalitsused on andnud raskel ajal omavalitsustele raha
juurde; Eestis võeti hoopiski
ära. Euroopas lähtutakse põhimõttest, et kuhu veel on inimesel raskel ajal pöörduda, kui
mitte oma linna- või vallajuhtide poole. On loogiline, et
kohalik võim on rahvale kõige
lähemal ja seetõttu ei tohiks
omavalitsustelt midagi ära
võtta. Meie parempoolne keskvalitsus aga Euroopa moodi ei

Landberg

mõtle.
On selge, et sellises keerulises
olukorras ootavad kohalikud
omavalitsused oma katusorganisatsioonidelt  ELL-ilt ja
EMOL-ilt  tugevat kaitset ja
aktiivset õiguste eest seismist.
Kuna mõlema liidu juhid kuu-
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toit algab põllult ja laudast
Riigikogu Euroopa Liidu
asjade komisjoni aseesimees
Ester Tuiksoo tutvustas Euroopa põllumajanduspolii-tika
tulevikku, kuid jõudis oma
ettekande lõpus ka Eesti asjade
juurde. Ta tegi ettepaneku viia
regionaalminister Siseministeeriumi haldusalast Põllumajandusministeeriumi haldusalasse, kommenteerides, et
regionaalminister tegeleb
praegu rohkem maavanematega ja politiseerimisega, mitte
valdkonnaga, ning peatus ka
oma lemmikalal  eesti toidul:
Eesti toit pole lihtsalt toidu
valmistamine kodus, vaid kogu
ahel  põllult ja laudast lauale.
Riigikogu rahanduskomisjoni
liige Inara Luigas kutsus üles
tegema põllumeeste panka, sest
praeguse pangandussüsteemi
juures viiakse kasumid Eestist
välja. 2009. aastal viidi meilt
välja 7 miljardit krooni 
toetama välisriikide arengut,
oli Luigas välja arvutanud.
Tema kinnitusel on Eestile vaja
panka, mis ei toodaks ainult
kasumit, vaid huvituks ka kohalikust elust ja maksaks ka
intressi. Finantseerimine ja
panganduspoliitika määrab
põllumajanduse tuleviku,
ennustas Luigas. Praegu korrutavad kommertspangad vaid
oma kolme mantrat: kasum,
madal intress, vähe raha majandusse tagasi.
See ei ole rahanduspoliitika,
vaid rämpspoliitika, defineeris Luigas. See rämpspoliitika
toob kaasa pankrotid ja maaelu
surma. Selle vältimiseks on
vaja kohe majanduspoliitilist
muudatust. Kusjuures Eesti on
siin ainsana must maa 
Leedul on ühistupangad ja isegi
Lätil on oma Parex-pank.
Rootsi pangad ei soosi Eesti
maaelu, hoiatas Luigas.
AS Värska Vesi juhatuse esimees Urmas Jõgeva teema oli
Ettevõtlus maal ja ta rääkis
selle lahti oma ettevõtte näitel.
Värska vesi on ainus Eestis tunnustatud looduslik mineraalvesi, mille ressurssi jätkub
loodetavasti 175 aastaks.

Üks korraldajaid Arvo
Sarapuu.
Ettevõttel läheb suhteliselt hästi
ja masu ei ole seda palju räsinud. Kui kõrgperioodil, 2007.
aastal toodeti 47 miljonit liitrit,
siis 2009. aastal mitte just palju
vähem  40 miljonit liitrit.
Ohtudena näeb Jõgeva kaubanduskettide dikteerivaid tingimusi. Ka pandipakendi tasu on
lühikese ajaga mitmekordistunud, vähendades ettevõtte
kasumit.
LEADER-programmide osast
maarahva elu parandamisel
kõneles Karl Õmblus. Kui ta
pöördus saali poole palvega
tõsta käed neil, kes on
LEADER-i poolse rahastamisega kokku puutunud, tõusis
kenake hulk käsi. LEADER-i
toetusmeetmed on teatavasti
suunatud maaelu arengule, ja
1991. aastast, mil see kohaliku
piirkonna arengu põhine programm käivitati, on ta reaalselt
kaasa toonud palju positiivset.
Lõppettekande pidas Toomas
Paur, üks konverentsi korraldajaid Arvo Sarapuu ja Siret
Kotka kõrval. Paur märkis, et
maarahva kongressi ei ole või-

Inara Luigas Riigikogu rahanduskomisjonist.

Üks korraldajaid Siret Kotka koos Väike-Maarja põllumeestega Jüri Elment (vasakul) ja Aare Jaanson.

malik enam edasi lükata, ja
luges ette korraldustoimkonna nimekirja, mis jääb
esialgu avatuks. Kongressi
initsiatiivi võtab Keskerakond ja see tahetakse ära
pidada juba eeloleval sügisel.
Konverentsi lõpetasid sõnavõtud, mille pidasid aktiivsed
maaelu eest seisjad: põline
põllumees Jaan Kiisk LääneVirumaalt (investeeringutest
ja noorte tulevikust maal),
Robert Sinimägi Rõngu vallast Tartumaalt (valitsuskoalitsiooni õhutatavast põllumeeste-vastasest vaenust),
Priit Saksing Jõgevamaalt
Peipsi äärest (kalandusest ja
ettepanekust
moodustada
Kala-amet), Aivar Niinemägi
(metsandusest ja eestlaste
alandlikkusest).
Kirjutas ja pildistas
Urmi Reinde
Konverentsi avaldus ilmus 10.
märtsi Kesknädalas. Jätkame
maaelu teemadel edaspidi.

Maaülikooli professor Rando Värnik.

dab, Reformierakond ja IRL kaotavad
Müürsepp

selt), mitte aga omavalitsuspoliitikat.

Kruuse omavalitsusvaenulik poliitika

lusid võimulolevatesse parteidesse, siis omaenda koduerakondadele muidugi vastu ei
hakatud. Selle asemel ajasid nii
Müürsepp kui ka Kruuse
omavalitsusliitu juhtides hoopis Ansipi poliitikat (see sobis
Toompea võimuliidule ideaal-

Näiteks kutsus Urmas Kruuse
ELL-i juhina möödunud aasta
17. detsembri Postimehes ajama Reformierakonna poliitikat  vaja on teha omavalitsustes ükskõik missuguse hinnaga kärpeid, sest euro peab
olema meie kõigi ainus eesmärk. Sellest artiklist jääb
mulje, nagu Kruuse elaks koos
Ansipiga teisel planeedil, sest
kuidas on võimalik, et inimene
esitab nii eluvõõra väite: ...ei
ole mõeldav, et keskvalitsus
püüab üles leida väiksemagi
kokkuhoiu, samal ajal kui omavalitsused jätkavad samamoodi
nagu varem...
Tolleaegse ELL-i juhina peaks
Kruusel ikka meeles olema, et
omavalitsused tegid ränki eel-

arvekärpeid juba 2009. aasta
kevadel, kui keskvalitsus võttis ära suure hulga rahalisi
vahendeid, mida läinuks vaja
kohaliku eluolu korraldamiseks. Teisisõnu, Linnade Liidu
juhina ta ei teinud isegi katset,
et omavalitsuste õiguste ja
tulubaasi eest seista, ning seetõttu on ka loomulik, miks
Pärnu ja Otepää astusid Linnade Liidust välja. Ja miks
peakski raiskama niigi vähest
raha liikmemaksu tasumiseks,
kui organisatsioonist sisuliselt
mingit kasu pole?
Ka EMOL-ist on mitmed vallad viimase aasta jooksul välja
astunud. Usun, et nendelgi
põhjused ei erine linnade
omast. Müürsepp ei suutnud
tuliselt välja astuda omavalitsuste kaitseks. Selle asemel
põhinesid tema napid sõnavõtud haldusreformi teemadel,
mis tegelikult on otseselt kõr-

vale hiilimine omavalitsuspoliitikast, et saaks arendada
oma kodupartei IRL-i pseudoteemat  haldusreformi läbiviimist.

Tallinn käivitas
omavalitsusfoorumi

Ei EMOL ega ELL suutnud
pakkuda seda, mida kriisis olevad omavalitsused neilt ootasid. Seepärast algatatigi omavalitsuste eelmise koosseisu
ajal Tallinnas omavalitsusfoorum, kus käis koos enam kui
300 valla- ja linnajuhti, kes soovisid aktiivselt seista kodupiirkonna huvide eest luua rahvale parem elukeskkond.
Mullu peeti kolm omavalitsusfoorumit, kus arutati linnade ja
valdade eelarvete olukorda,
suhteid riigiga ja rahvusvaheliste omavalitsusorganisatsioonidega. Tallinn oli foorumi
võõrustaja ja keskerakond-

Atraktiivseid konverentsikülalisi - Kohila
kandi maamees Ülo Vooglaid.

lasest abilinnapea Taavi Aas
selle eestvedaja.
Omavalitsustegelased ise töötasid aga välja foorumi töökorralduse, arendasid diskussiooni ja võtsid vastu enda meelest
õiglasemad otsused. Tehti tõhusat koostööd, mille abil õnnestus ära hoida nii mõnedki
valitsuse kavandatud aktsioonid, mis linnadele ja valdadele
olid vastuvõetamatud.
Järgmisel nädalal ootab ees juba neljas omavalitsusfoorum.

Keskerakond kaitseb
kohalikke omavalitsusi

Seepärast ongi kõigiti loomulik, et 16. veebruaril, linnade
ja valdade päeval valiti
EMOL-i ja ELL-i juhtima
inimesed, kes suudavad ära
teha seda, millega Kruuse ja
Müürsepp hakkama ei saanud.
Värske Eesti Linnade Liidu
juhatuse esimees Taavi Aas on

ennast juba tõestanud ka
omavalitsusfoorumide korraldamisel. Usun, et ka Jüri Landberg ei jää Tallinna abilinnapeast maha. Keskerakond tõestas oma konstruktiivset suhtumist omavalitsustesse juba aastail 20052007, kui oldi valitsuskoalitsioonis  siis näiteks
tõusis teede ehituse ja remondi
rahastamine hüppeliselt ning
suurenes omavalitsuse eelarvesse laekuv üksikisiku tulumaksu osa.
Nüüd on vaja kõik see taastada,
mis vahepeal maha mängitud.
Piltidel:
VÕITJA JA KAOTAJA:
Värskelt ametisse valitud
EMOL-i juhatuse esimees
Jüri Landberg (KE, vasakul)
ja endine juht Kurmet
Müürsepp (IRL) .
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Ligi: Kas arvate, et Kesknädal on ajakirjandus?
Toimetuselt: Kesknädal käsitleb jätkuvalt Inno ja Irja
Tähismaa luhtunud katseid osaleda valitsuse pressikonverentsil. Ka seekord otsustas valitsus piirata
Tähismaade põhiseaduslikku õigust esitada
küsimusi maksumaksjate poolt ülal peetavale
peaministri institutsioonile ja Ansipile endale.
Reformierakondlik liberalism on osutunud mulliks.
See peaks kõiki kodanikke mõtlema panema. Igaüks
meist võib olla järgmine, kelle vabadusi piirama
hakatakse.
Tahaksin kirjutada liberalismist ja teha seda armastusega, sest
olen poliitilistelt vaadetelt liberaal. Usun üksikisiku vabadusse
igal tasemel ning mitte miski ei tee mind vihasemaks ja valvsamaks
kui võimu katsed üksikisiku vabadust piirata. Eriti tähtsad on
minu jaoks sõna- ja arvamusvabadus, ajakirjandusvabadus,
vabadus koguneda ja meelt avaldada.
IRJA TÄHISMAA
innojairja.blogspot.com

Kuna olen hingelt liberaal ja liberalism tähendab minu jaoks
ennekõike vabadust, siis olin üllatunud, lugedes, et Liberalismi
Akadeemia valis aasta liberaaliks rahandusminister Jürgen Ligi.
Akadeemia nõukogu esimees Igor Gräzin põhjendas seda sellega,
et Ligi on silmapaistev näide inimesest, kes on raudselt seisnud
liberaalse maailmavaate eest. See tähendab, et Ligi peaks idee
poolest olema üks suuremaid vabaduse eestvõitlejaid Eesti
Vabariigis. Kuidas muidu saaks ta olla aasta liberaal, mis tähendab
ei midagi muud kui vabaduse eestvõitlejat?
Otsustasimegi sel korral välja selgitada, kas reformierakondlased
ülepea teavad, misasi liberalism on?

Nagu ikka

ootasid meid pressikonverentsile minnes Stenbocki maja uksel
turvamehed. Ütlesime, et tulime pressikonverentsile.
Aga kas te siis juba ei saanud aru, et olete siin ebasoovitavad
isikud? küsis turvamees hämmeldunult, ent siiski väga viisakalt.
Jaa, aga meil oleks valitsuse pressiesindajale veel mõned
küsimused, sooviksime temaga rääkida, ütlesin mina. Turvamees
läks asja uurima.
Kahjuks ei ole kellelgi kommunikatsioonibüroost hetkel aega
teiega rääkida,  ütles turvamees nõutult. Äkki meili teel?
Egas midagi, meili teel. Olime jälle tänaval. Liberalismi eestvõitlejaks pürgiv partei oli ka seekord rääkinud ja otsustanud. Selline
see liberalism Eesti moodi on. Ilmselt mingi uuemat sorti liberalism, ainult Eesti riigi ja Eesti inimeste jaoks, mida muu maailm
ei tunne, aga mida nimetatakse liberalismiks Eestis ja mida kultiveerib end liberaaldemokraatlike väärtuste kandjaks pidav
Reformierakond. Mille sisu võib lühidalt kokku võtta nõnda:
liberalism  see on see, mis mina ütlen.

Otsustasime

pressikonverentsi lõpuni Stenbocki maja juures passida ja Härra
Liberalismi enda ehk Jürgen Ligi ära oodata. Ja temalt kui Aasta
Liberaalilt küsida, kuidas tema seda va liberalismi defineerib.
Ligi andis end tükk aega oodata, ent lõpuks vajus ta Stenbocki
majast välja ja me võtsime ta kohe pihtide vahele. Küsisime,
kuidas tema kui Aasta Liberaal liberalismi olemusest aru saab.
Misasi see liberalism on, härra Ligi? Milliste väärtuste eest ta
seisab?
Noo... jäi Härra Liberalism mõtlema. See... seda on niimoodi
raske siin defineerima hakata, läheks kole pikaks. Ütleme, et ta
seisab igasuguse vabaduse eest...
Selge, vabaduse, jätkasin mina. Aga mida ütleb liberalism
näiteks ajakirjandusvabaduse kohta? Kas liberalism kaitseb ka
ajakirjandusvabadust?
Jaa, muidugi, ütles härra Ligi pikalt mõtlemata.
Aga siin me nüüd seisame, härra Ligi, ütlesin mina. Tulime valitsuse pressikonverentsile, aga meid, ajakirjanikke, ei lastud sisse.
Kes siin on ajakirjanik? küsis härra Ligi.
Inno on töötanud ajakirjanikuna, ütlesin mina.
Egas igaüks, kes on töötanud ajakirjanikuna, saa ennast veel
ajakirjanikuks nimetada, ütles härra Ligi tähtsalt.
Aga meil on ka Kesknädala pressikaardid, ei jätnud mina jonni.
Aga kas te arvate, et Kesknädal on ajakirjandus? küsis härra
Ligi kulme kergitades.
Aga kas teie arvate, et ei ole? küsisin mina vastu.
Loomulikult arvan mina, et ei ole! teatas härra Ligi rõõmsalt
naeratades.

Sellega oli Härra Liberalism

teinud teatavaks, mida ta arvab ajakirjandusest. Õigemini  teinud
teatavaks Eestis viljeldava liberalismi erivormi seisukoha, mille
kohaselt on peaministril ja ministritel, s.o valitsusel õigus otsustada, millised isikud või väljaanded on riigis ajakirjandus ja millised mitte. Selle paikapanemine on Härra Liberalismi arust
peaministri ja ministrite suva, mis tähendab lihtsustatult seda, et
ajakirjanik on Eesti Vabariigis selline inimene, kes kirjutab
peaministrile meelepäraseid lugusid. Veelgi lihtsustatumalt:
ajakirjanik on õukonnalaulik. Kui soovite, siis õukonnanarr. Ostke
endale aegsasti narrimütsid, härrased ajakirjanikud!
See, et ajakirjandusväljaanne esindab mingi partei huve, ei tee
teda veel mitteajakirjanduseks. Ka Eesti ajakirjanduse juured on
poliitikas. Postimees ja Sakala, esimesed suured ajalehed
Eestis, alustasid poliitiliste väljaannetena. Maailmas on väljaandeid, mis ütlevad otse välja, milliseid parteisid nad eelistavad.
Näiteks Stern Saksamaal toetab konservatiive ja Spiegel
vasakpoolseid. Ameerika Ühendriikides on jällegi sedasi, et osa
väljaandeid positsioneerib end kas konservatiivsetena (Spectator)
või liberaalsetena (Prospect), osa aga toetab, nagu see kõikides
demokraatlikes riikides tavaks, alati opositsiooni. Oleks kujuteldamatu, et mõni Saksa või Ameerika minister ütleks, et Stern või
Prospect pole ajakirjandus.
Eesti on läinud kolmandat, üksjagu perversset teed. Ühelt poolt ei
ütle meediaväljaanded otse välja, keda nad toetavad, kuigi lehtede
sisu järgi võib otsustada, et Postimees on Reformierakonna leht
ning Eesti Päevaleht ja Eesti Ekspress on IRL-i lehed.
Teisalt eiratakse demokraatlike riikide tava kritiseerida valitsevat
võimu. Näiteks Vanity Fairi peatoimetaja Craydon Carter upitas
Barack Obama võimule, kuid nüüd ei pelga ta teda ka kritiseerida.
Eestis ei poeta Postimees aga Reformierakonna peaministri ja
ministrite kohta ainsatki halba sõna, küll aga valvab kiivalt opositsioonierakonna esimehe Edgar Savisaare iga viimast kui sammu,
kirjutades juhtkirju mitte Eestis päev-päevalt süvenevast stagnatsioonist ja autokraatiast, vaid Tallinna lumistest katustest ja rookimata teedest. Eestis on niisiis tava, et lehed on küll teatava partei
meelsed, ent varjatult. Kritiseeritakse mitte valitsust, vaid opositsiooni.

Silver Meikar

võib küll liberaaldemokraatlikust parteist unistada, aga partei
vana kahurväe seisukoht on ikkagi selline, et selle, misasi liberalism mingil hetkel konkreetselt on, paneb paika valitsus, kel, nagu
Inga Jagomäe meile möödunud korral ütles, on täielik diskretsiooniõigus ning kes ei pea oma käitumise motiive mitte kellelegi
põhjendama.
Kuna Reformierakond naudib Ansipi ja Postimehe vastutava
väljaandja Mart Kadastiku lähedase sõpruse tõttu meediaprotektsiooni, ei paista see esmapilgul välja, aga tänane Reformierakond
teab liberaalsetest väärtustest niisama palju kui siga sidrunist.

Liberalism ei ole

nimelt see, kui sina, võimuesindaja, ütled mulle, et sina võid otsustada, kes mina olen ja mida ma tohin. See võib sulle küll vabadusena
näida, kuna sinul on vabadus määrata ja mind paika panna, aga
ühepoolne ning euroopalikke põhiväärtusi ja traditsioone eirav
vabadus ei ole mitte liberalism, vaid AUTOKRAATIA. Seda viljeles 1930-ndatel aastatel Konstantin Päts, kes võis kah omast
arust suur liberaal olla, kuigi ta kehtestas vaikiva ajastu ja lasi
kõik endale ebameeldivad väljaanded sulgeda. Alles jäi vaid tema
enda parteile lojaalne häälekandja. Tema võttis ka ISE otsustada,
kes oli Eesti Wabariigis ajakirjanik ja kes mitte. Tema arust olid
õiged ajakirjanikud vaid need, kes töötasid Päewalehes ja laulsid
Pätsule kiidulaulu.
Kuna inimesel, kellele on võim pähe löönud, on tihti silmaklapid
peas, siis ma aitan teid natuke, härrased Ansip, Lang ja Ligi, ning
ütlen: vaadake end peeglist, te käitute praegu täpselt nõnda nagu
Konstantin Päts 1930-ndatel. Otsustate ise, kes on ajakirjandus ja
kes mitte.
Teil on täielik õigus seda teha. Ma olen liberaal ja pooldan arvamusvabadust. Teil on täielik õigus olla seda meelt, et peaministril
ja ministritel, s.o teil endal on õigus paika panna, kes on Eesti
Vabariigis ajakirjanik ja kes mitte. Põhja-Korea, Iraani, Hiina ja
Türkmenistani riigipead oleks teiega sajaprotsendiliselt nõus.
Ainult et ärge, jumala eest, end sellisel juhul liberaalideks
nimetage.
Lühendatult Inno ja Irja blogi 11. märtsi ülestähendustest

Kesk pärib peaministrilt aru valitsuse pressikonverentsi kohta
Riigikogu keskerakondlased esitasid
peaminister Ansipile arupärimise valitsuse pressikonverentsi ning ajakirjanike
küsimustele vastamise korralduse kohta.
18. veebruaril osalesid Stenbocki majas
valitsuse pressikonverentsil ka vabakut-

selised ajakirjanikud, soovides teavet tööpuuduse probleemide
kohta, ütles Lauri Laasi (KE, pildil) Kahjuks jäid küsimused
vastuseta, mida saab käsitleda ajakirjanduse suukorvistamisena. Laasi esitatud arupärimises oli muu hulgas ka
küsimus, miks on pressikonverentsi stenogrammist välja jäetud
mõned ajakirjanike küsimused ja valitsusliikmete vastused.
Kn

Kas 48 tunniga on võimalik külastada Euroopas kolme riiki?
Sellele küsimusele asus
23. veebruaril vastama 24
saarlast, marsruudiks KuressaareTallinnKopenhaagenBrüss e l 
StockholmTallinnKuressaare. Tegelikult oli
reisi eesmärk külastada
Euroopa Parlamenti.
Eeltöö algas paar kuud
varem, siis, kui saime
küllakutse Euroopa Parlamendi saadikult Vilja
Savisaarelt.
Iga saadik võib aastas
võõrustada 100 külalist.

Kevad

ELO NAABER
Keskerakonna Saaremaa
piirkonna koordinaator

Peale 3,5-tunnist lennureisi
vahemaandumisega Kopenhaagenis jõudsime NüüdisEuroopa südamesse  pluss 4kraadisesse vihmasajusesse
Brüsselisse.

Esmamulje Euroopa
pealinnast

Rohetavad muruplatsid. Meile
tundus, et oleme äkki kevadesse sattunud, otsekohe
ununesid kodumaised mõõtmatud lumehanged. Lumi on
muidugi ka seal tuntud ilmastikunähtus, kuid enamasti pärast sadu see kohe sulab.
Brüsseli rahvusvahelises lennujaamas, mis on üks Euroopa
suurimaid, võttis saarlasi vastu
Vilja Savisaare nõunik Mikk
Pikkmets. Hotelli jõudmiseks
kasutasime metrood, mis kohalike elanike seas populaarne liiklusvahend  säästab aega ja raha
ning on keskkonnasõbralik.
Mõni minut jalutamist mööda
vihmamärga kohalikku Manhattanit, kus meid ümbritsesid
klaasist pilvelõhkujad, ja jõudsimegi kesklinnas asuvasse
hotelli.
Brüsseli vanalinnatänavad on
kitsad nagu Tallinnaski ja ehkki
seal on märkimisväärselt rohkem elanikke, sellist autode
massi nagu meil tavaline, silma
ei hakanud.

Saarlased Europarlamendis. Esireas
Savisaar, Luule Aadussoo, Kristi Silla
reas: Tarmo Nook, Ülle Sepp, Piret Sa
reas: Karel Miil, Kaljo Tuuling, Kerst
Valdur Lind. Foto: Arvet Kallas
Eriti puhtaks seda pealinna
nüüd küll nimetada ei saa.
Huvitav oli jälgida, kuidas
kaupluste omanikud õhtul
enne sulgemist tühjad pappkastid ja kilekotid keset tänavat hunnikutesse kuhjasid.
Sinna need ka jäid, aga hommikuks oli tänav puhas, ei
märkigi prügist.
Põõsaalused ja muruplatsid
avalikes parkides polnud küll
sellist tööriista nagu reha
kunagi näinud; paistis, et see
kedagi ei häirinud.
Harjumatu oli keset päist päeva
näha nii palju tervisejooksjaid
 ilmselt on masu ja tööpuudus
ka siia jõudnud , kuid heaoluühiskonnas võetakse selliseidki asju kui iseenesestmõistetavaid. Isegi papagoidel on siin
hea elada  istuvad pargi põlispuudel ja jälgivad möödujaid.

Austrid, õlu ja
punased laternad

Õhtusöök ootas meid ühes
väikeses vanalinnarestoranis,
milletaolisi seal kuhjaga külgkülje kõrval. Sisekujunduselt
on need lihtsad ja kodused.

IRL ja Reform,
Ärimees Joakim Helenius algatas ETV-s (saates
Kahekõne 11. märtsil) diskussiooni, milline on Eesti
kõige populistlikum partei. Heleniuse arvamus, et
Reformierakond on võrreldes IRL-iga siiski populistlikum, on küll vaieldav, kuid tema küsimusepüstitus
väärib kindlasti politoloogilist analüüsi, võib-olla
isegi eraldi uurimust.
uut töökohta. Tegelikult sai
Mart Laar valimiseelsel debatil
avalikkusele aru anda ainult ühe
töökoha loomisest omanimelises kohvikus Kaarli puiesteel.
Nüüd on seegi koht koondatud.
Nii et kindlasti populistlik
samm Isamaaliidu poolt. Samal
ajal ütles Reformierakond
ausalt, et nemad ei kavatsegi
töökohtade loomisega vaeva
näha, mis justkui näitab, et
oravaparteis on populismi
vähem.
EDGAR SAVISAAR
publitsist

Argumente leiab mõlema pretendendi toetuseks. IRLlubas
enne Eurovalimisi luua 50 000

1:0 reformikate kasuks!

Reformierakond aga lubas
meid viia viie rikkama Euroopa
riigi hulka, mis muidugi oli
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kolme tunni kaugusel

(vasakult): Arnold Lokna, Priit Pihel, Elo Naaber, Lilian Raadel, Vilja
art, Kadi Loode, Marko Ilumets, Koidu Allvee, Arvet Kallas. Teises
arjas, Helle Kukk, Maile Aale, Eve Kaasik, Viive Reinväli. Kolmandas
ti Tarvis, Meelis Sepp, Triinu Putnik, Peeter Vitsur, Taimo Antsaar,
Saarlastele kui kalasööjatele
lubati serveerida kohalikku
kala. Vaevalt et keegi meist
oskas uneski näha, et meid kostitatakse austritega.
Ühesõnaga, eelroog  austrid! Nendega pidi toimima
sedasi: veidike sidrunimahla,
et elusolend surnuks ehmatada. Kõige raskem on mollusk
karbi küljest lahti saada, aga kes
vähegi soovis, sai maitse suhu
 polnudki kõige hullem.
Pearoog  keedetud rannakarbid porrukastmes. Sellise
mereanniga olid juba mõnedki
tuttavad, tõsi küll, tigude nime
all. Veerand tunni jooksul tühjenesid malmnõud karpidest ja
ruumi jätkus ka heale veinile.
Öelnud tänusõnad kostitajatele, lahkusime öisesse Brüsselisse täiskõhuga. mõnel kotis
hulk tühje austrikarpe.
Mööda restorane ja baare täis
pikitud kitsaid vanalinnatänavaid jalutades asusime kohaliku õllekultuuriga tutvuma.
Raekojaplatsi ääres asuvas
õllerestoranis sai maitsta nn
elavat õlut, mida Saaremaal
kahjuks enam ei toodeta. Peab

tõdema, et belglased pole
üksnes head veinimeistrid, vaid
oskavad ka hääd õlut pruulida
 vähemalt nii arvasid meie
õlletundjad.
Kohustuslik-vabatahtlik programm ammendatud, ei lasknud
me mööda võimalust heita pilk
punaste laternate tänavale.
Tänav nagu tänav ikka, ainult
et vaateaknail ilutsesid elavad
mannekeenid. Ei tea, kas oli
süüdi halb ilm või teisipäevaõhtu, kuid tänav tundus üsna
inimtühi.

Euroopa Parlamendis

Ilm näitas Brüsselis isegi päikest ja õues oli 8 kraadi sooja.
Suundusime otsejoones parlamenti  metroo tundus juba üsna
kodune ja enesestmõistetav
liiklusvahend. Euroopa Parlamendi hoone  suur ja võimas
klaasehitis, valminud 1992.
aastal, laieneb pidevalt juurdeehitiste lisandudes. Brüsseli
lennujaamaga võrreldes oli turvakontroll suhteliselt tavapärane: kotid, kehaskänner.
Vaid fotoülesvõte turvakontrollist paluti kustutada.

Mõneti üllatas, et Europarlamendi hoone oli seestpoolt
palju tagasihoidlikum, lausa
askeetlik. Kuidagi uskumatu
tundus,
et
neissamades
ruumides võetaksegi vastu
kõik tähtsad (ja paljukirutud)
eurodirektiivid, mis ühel või
teisel moel meie kõigi igapäevast elu mõjutavad.
Ja korraga hoomasid, kui väike
on maailm: alles oled Saaremaal ja püüad kala ning juba
järgmisel päeval oled Brüsselis
ja istud saalis, kus 736 saadikut
27 riigist teevad oma igapäevast tööd ning hääletavad
parasjagu selle poolt või vastu,
kuipalju kala sina seal
Saaremaal ikka püüda tohid.
Siis tutvustas kommunikatsiooniosakonna töötaja Evelin
Rikas meile põhjalikumalt
Euroopa Parlamendi struktuuri ja toimimispõhimõtteid.
Algul tundus, et kõike seda
juba teame, ent võta näpust,
ikka avastad, et ei tea sa midagi.
Eestlasi töötab Brüsselis umbes
paar tuhat, Europarlamendis
polegi täpselt teada, kui palju
neid on. Küll on üritatud teha
eestlaste kokkusaamisi, kuid
täpset arvu ei osatud ikkagi
öelda.
Vilja Savisaar tutvustas ka
enda töid ja tegemisi. Teadupärast kuuluvad kolm Eesti
saadikut  Siiri Oviir, Kristiina
Ojuland ja Vilja Savisaar 
Euroopa Liidu Demokraatide
ja Liberaalide Liidu fraktsiooni
(ALDE). Kokku on fraktsioone
seitse, neist neljas töötavad ka
Eestist valitud saadikud.
Ehkki liikmesriike on 27, kulgeb töö Europarlamendis 23
keeles ja sünkroontõlkega.
Sisuline töö, nagu Eesti parlamendiski, toimub komisjonides. 20 komisjonis tehakse ära
põhiline töö õigusaktide ettevalmistamisel ja suures saalis
ainult hääletatakse. See käib
kui masinavärk, ilma igasuguse seletamiseta.
Sõnavõttudeks antakse igale
fraktsioonile kindel aeg. Pool
tundi vaba mikrofoni tähendab
aga, et kes ees, see mees.
Vilja Savisaar kuulub trans-

Langenud Vabadusvõitleja päeva
XIV aulakonverents
pordi- ja turismikomisjoni.
Selle tegevusväli hõlmab infrastruktuuri, töötajate ja reisijate
õigusi, turvalisust, lennuohutust. Arutlusel on Rail
Baltica teostamise uuring.

Viimane pilk Brüsselile

Küsimusi ja arutelusid oleks
jätkunud kauemakski, kuid
piiratud ajalimiit sundis tegema
ühispilti, tänama võõrustajaid
ja suunduma linna tutvumaks
sõjaajaloo muuseumiga.
Turistile jätkub vaatamisväärsusi kuningalossist kuni Heyseli
pargis kõrguva hiigelvaatetornini Atomium. Üritasime endasse ahmida võimalikult palju
teadmisi ajaloo, arhitektuuri ja
kultuuri valdkonnast.
Kes pole pissivat poissi Manneken Pis näinud  see pole
Brüsselis käinud. Väike kuju oli
Eesti Vabariigi sünnipäeva puhuks rüütatud eesti rahvarõivasse
ja ehtis uhkelt Brüsseli vanalinna.
Kuidagi kodune tunne oli.
Õnnelikumatel õnnestus ka kuningapaar ära näha ning majesteetidele lehvitada.
Ja oligi lõppemas meie lühike,
kuid sisukas reis, mille eest
peame tänama mitte eestlastest
maksumaksjaid, nagu paljud
siinkohal arvata võivad, vaid
suurt Saksamaad ja teisi suurriike, kes vastavalt oma rahvaarvule igal aastal toetavad
Euroopa Liidu ühist rahakassat.
Muidugi täname ka pr Vilja
Savisaart ja kogu tema meeskonda, kes meid lahkesti vastu
võtsid.
Tihti kuuleme, et see eurovärk
on ikka üks jama küll ja sageli
ei oska tavakodanik ennast
kuidagi sättida sinna nn europaabelisse, küsides, mis üldse
on meie roll selles liidus. See
kõik tundub kauge ja veidi
utoopiline. Samas on hea tunda
endid võrdsena võrdsete seas,
olenemata rahvaarvust ja pindalast, keelest ja kultuurist.
Minnes vahel välja kodutanumast, mõistame, kes me oleme,
kust me tuleme ja kuhu me teel
oleme. Üks kord ise näha on ikka
tõesti etem kui sada korda
kuulda!

kaks populistlikumat parteid Eesti poliitikas
populism. Isamaa sellega
kaasa ei läinud, vaid vastas 
Õnn ei ole rahas. See oli palju
ettenägelikum loosung.

IRL viigistas seisu 1:1!

Omakorda IRL lubas igale
lapsele läptopi, mis lubaduseks
jäigi.
Reformierakond
muidugi niisuguse populismiga kaasa ei läinud.

2:1 oravate kasuks!

Isamaa ei andnud alla ja lubas
läbi viia haldusreformi.
Reformierakond ütles ausalt,
et nendele pole haldusreformi
vaja, nii nagu Reformi nime
all tuntud erakond on alati
olnud kõikide reformide vastu.
Mis andiski IRL-ile julguse
haldusreformi sõnades toetada, teades kindlalt, et koalitsioonipartner selle blokeerib.
Nii käibki tihe rebimine ja täna

ei saa selgelt öelda, kumb neist
kahest parteist on populismiredelil kõrgemal kohal.
Uskumatu küll, aga mõlemad
parteid esitlevad end tänase
päevani Eesti edukate põhjapanevate majandusreformide autorina. Nad teevad seda
riigis, kus on 150 000 töötut
ja üks suurim SKP langus terves maailmas. Isegi niisuguses olukorras julgevad nad
võistelda edukate majandusreformide isaduse üle. Siin on
kahe parempartei kooslusest
tekkinud populismi sünergia
ületamatu.

lismiredelil allapoole.
Ei saa salata, et reformierakondlased on täiesti võimelised uusi ideid genereerima,
aga sama kiiresti ütlevad nad
neist ka lahti. Mati Eliste tuli
välja Tallinna Televisiooni
ideega, Ants Leemets nõudis
Tallinnas mitte ainult müügimaksu, vaid ka turismimaksu
kehtestamist ning suure laenu
võtmist. Täna räägivad kõik
nad täpselt vastupidist juttu ja
teevad nägu, et nii see peabki
olema.

Kuidas paistab
Keskerakond?

Isamaaliidu koha pealt peale
Vabadussõja Võidusamba
muud suurt meelde ei tulegi,
ja sellegi osas on ähmane, kas
peaks see sammas kandma
Aaviksoo või hoopis Ansipi
nime. Arvan siiski, et Isamaaliidu uus juhatus on kamp-

Eks meiegi ole püüdnud vahel
selles mängus osaleda, aga kui
paremparteid seljad kokku
panevad ja ka kohtunik nende
kasuks vilistab, siis jääb
Keskerakond kindlasti popu-

Vähem möla, rohkem
tegusid!

poliitika 7

Pühendatud Tartu Ülikooli õppejõu Jüri Kuke
(1. mai 1940, Pärnu  27. märts 1981,
Vologda repressiivasutus) mälestusele.
Rahvust säästev käitumine okupatsioonide ajal ja
mittesõjaline vastupanu. Põlisrahva olemasolu oma
ajaloolistel asualadel.

Pühapäeval, 28. märtsil kell 1218
Tartu Ülikooli aulas

Akadeemiline Vabadusvõitlejate, Inimõiguslaste ja
Repressiooniohvrite Mälestuskeskus
HEREDITAS...in memoriam JÜRI KUKK

Lasnamäel kohtumine
Siiri Oviiriga
Laupäeval, 20. märtsil kell 14.00
kohtub Keskerakonna Lasnamäe rahvaga
Euroopa Parlamendi saadik Siiri Oviir
Keskerakonna Lasnamäe büroos
(Punane tänav 18206)

sunitega võrreldes veelgi
parem ideede generaator ja
suudab Reformierakonnaga
sammu pidada.
Hea meel siiski, et mõlemad
parempoolsed parteid vähemalt Tallinnas enam valitsusvastutust ei kanna. Kui pealinnas oleks nende võim ja valitsus, siis võib ette kujutada, et
Harju tänaval oleks katkise
võrkaia taga endiselt vaid
varemed; Vabaduse väljakul
oleks jätkuvalt autoparkla ja
ehk ka joonislilled; Poska maja
oleks ära mädanenud ning
Tondipoiste mälestussammas
jääkski vaid Mart Laari
ajalooõpikusse.
Tegelikult ongi populismi
mõõdupuu see, kas lubadused
jäävad lubadusteks või jõutakse tegudeni. Siit üleskutse
paremparteidele: vähem möla,
rohkem tegusid!

Valijatega kohtub Aivar Riisalu
Riigikogu Keskfraktsiooni liige
Aivar Riisalu võtab valijaid vastu
esmaspäeval, 22. märtsil kell 16.00
Keskerakonna Kesklinna büroos (Raua tn 1)

Kohtumised valijatega Tartus
Esmaspäeval, 22. märtsil kell 1618
võtab Keskerakonna büroos (Ülikooli 12) valijaid vastu
linnavolikogu esimees professor Aadu Must
Teisipäeval, 23. märtsil kell 1618
võtavad samas valijaid vastu linnavolinikud
Jevgenia Lindevaldt ja Igor Abarenkov
Esmaspäeval, 29. märtsil kell 15.00
kohtub samas tartlastega Riigikogu liige Inara Luigas
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Kellele koolitame Eestis meremehi?

Ühe laevajuhi koolitamine Eesti Mereakadeemias läheb Eesti riigile maksma mitu miljonit
krooni (tasuta söök, vormiriietus, kallid õppevahendid, õppejõudude palk jne). Enamik lõpetajaist siirdub aga tööle välismaale, sest Eestis
täielikult puudub omamaine, s.t Eesti lipu all
sõitev kauba- ja kalalaevastik. Eesti meresõidudiplomeid tunnistatakse kogu Euroopa Liidus ja
mujalgi ning Eesti laevameeste järele on igal
pool suur nõudmine.
Kas on õige, et koolitame majanduslikult raskel
ajal laevajuhte ja mehhaanikuid võõrriikide firmadele Eesti maksumaksja raha eest sellisel hulgal? 2009. a. lõpetas Mereakadeemia 37 laeva-

juhti ja 28 laevamehaanikut ning 11 külmseadmemehaanikut.
On hea, et Euroopa Liidu piires on tööjõu vaba
liikumine, kuid tuleb arvestada, et meremehi
koolitatakse meil ainult riigieelarvelistel
kohtadel. Samas kohustust töötada Eesti
Vabariigis ei saa me kuidagi rakendada, sest
puudub laevastik, kus noori meremehi tööle rakendada. Rikkad laevandusfirmad, kes palkavad
Eesti meremehi, peaksid endale vajalikke spetsialiste oma kulu ja kirjadega koolitama või kompenseerima noortele meremeestele õppelaenu.
Heino Tohver,
Eesti Meremeeste Liidu vanem

Õigusepruukijad kipuvad põhiseadusega vastuollu
Agaralt tuuakse meil kuuldavale Eesti Vabariigi
põhiseaduse 45. paragrahvi (peamiselt kahjuks
küll ainult esimest lauset):
§ 45. Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas,
trükis, pildis või muul viisil. Seda õigust võib
seadus piirata avaliku korra, kõlbluse, teiste
inimeste õiguste ja vabaduste, tervise, au ning
hea nime kaitseks. Seadus võib seda õigust piirata
ka riigi ja kohalike omavalitsuste teenistujatel
neile ameti tõttu teatavaks saanud riigi- või
ärisaladuse või konfidentsiaalsena saadud informatsiooni ning teiste inimeste perekonna- ja
eraelu kaitseks, samuti õigusemõistmise huvides.

Nurkaaetu

Kuigi üle 80 aasta vana, olen terve mõistusega
ja rahaasjades, eriti kulutuste osas, kõike
täpselt arvestav. Teadsin, et on tulemas maamaks, nagu igal aastal ja et see tuleb tasuda
kolmes osas  aprillis, juulis ja oktoobris. Siis
aga äkki sain maamaksuteate suurenenud summaga, aga võimatu käsuga  TASUDA
ÜHEKORRAGA MÄRTSIS. Mis teha? Või
tahab riik nüüd täita oma kassat pensionäride
taskust võetava trahvi ehk viivisega, kui maamaksu ei tasutud ühe maksukorraga?
Oleg Burov, Saku vald, Harjumaa

Toimetus leidis Maksu- ja Tolliameti kodulehest
maamaksumaksjaile väikese lohutuse: Kui mis
tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt
arvutatud maamaksu aastasumma ei ületa 1000
krooni, tuleb maamaks tasuda ühekorraga 31.
märtsiks. Üle 1000-kroonise maksusumma puhul
peab 31. märtsiks ära maksma vähemalt poole,
kuid mitte vähem kui 1000 krooni; ülejäänu tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

ETV saates Ringvaade küsis
Anu Välba Mart Laarilt: millal elas eestlane kõige paremini? Vastus tuli kõhklemata:
täna! Mart Laaril oli kahtlemata õigus, kui ta mõtles 510
protsendile Eesti rikastele ja
ilusatele. Aga ülejäänud 90 
95% rahvast?
Viimases Postimehe Arteris
ütleb selle mõtteviisi kinnituseks majandusminister Juhan Parts: Loomulikult näen
erinevat varanduslikku taset.
Tähtis on, et keskmine heaolu
oleks hea.
Seega siis: ühest küljest
miljonär ja teisalt töötu, kes
elu hammasrataste vahele
jäänud, aga harju keskmine
heaolu on ju mõlemal hea?!
Loomulikult elavad tänases
Eestis hästi näiteks Tõnis Palts
ja Olari Taal. Tubli Hannes
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Tsensuuri ei ole.
Veendumuste ja arvamuste avalikuks tegemise
keel on aga selline, mis mõned aastakümned
tagasi oleks toonud endaga kaasa sanktsioonid
avaliku korra rikkumise eest. Ma pean silmas just
keelekasutust  slängi, parasiit- ja roppsõnu,
mida on kommentaariumid täis. Leian, et oma
keelekasutuse eest peaks isik ikkagi vastutama.
Võiks olla mõõdukas moraalitsensuur. Väljaannete toimetajad muidugi jälgiksid omalt poolt, et
järgitaks head tava ja hea maitse piire.
Pidagem vastu!
Robert Kallasmaa, Tallinn

Ettepanek peaministri palga
suhtes

Enne kohalikke valimisi Keskerakond ennustashoiatas väga õigeaegselt, et kohe pärast valimisi
läheb Ansip pensionide kallale. Valimisvõitluse
kired ei jõudnud veel vaibuda, kui valitsus kiirkorras tõstis aktsiise, käibemaksu, kütte, elektri,
ravimite jm hindu nii, et iga pensionär kaotab
pensionist 1000 või isegi 1500 krooni kuus. Aga
nüüd taob Ansip silmagi pilgutamata kahe käega
vastu rinda: tema jättis pensionide suuruse
samaks ja vaid Keskerakond häbematult hirmutas pensionäre...
Riigikogu tõstku Keskerakonna ettepanekul
Ansipi palk näiteks 100 000 kroonile kuus. Sellest
tuleks kohe riigituludesse arvata 70 000 krooni
(töökoha sisustamiseks, teeninduskuludeks, kütmiseks jne). Usun, et Ansipi mõtlemisvõime järgi
on kõik korras, sest palk on ju endiselt 100 000
krooni kuus.
Ülo Palover, pensionärist talupidaja Võrumaa

Tamjärv, kes investeerib
erakoolidesse jne, ütles ETV
Kahekõne saates, et ta isegi
ei taju tänast majanduslangust
 teda masu ei puuduta.
Näpuvibutajatele vastan: ei,
ma ei ole kade ega soovi, et
oleksime kõik võrdselt vaesed!
Küll aga sooviks rohkem
euroopalikku solidaarsust vaesema elanikkonna suhtes just
Põhjamaade ja enamiku teiste
Euroopa riikide eeskujul, kus
ei ole nii suuri lõhesid elanikkonna eri kategooriate vahel,
milleni meid on viinud just
õhukese riigi paremliberaalne vabaturumajandus.
Nõnda suurte kontrastidega
banaanivabariigil ei saa olla
stabiilset jätkusuutlikkust ja
positiivset iivet, sest ainult
rikkad ja ilusad üksinda. ilma
vaesema elanikkonna toeta ei

Euroopa vanimaid riike Island
on nüüd järsku kokku varisemas. Ehkki alles on tema loodusrikkused (kala) ja rahva töötahe. Islandit tabanu väärib teravdatud tähelepanu ja lahtimõtestamist. Sellest ei taha aga
meie riigipoliitikud üldse
rääkida ning parempoolsed
majandusintellektuaalid ja ajakirjandus piirduvad, nagu ikka,
pooltõdede ja vassimisega, s.t
tavapärase ajupesuga.
Islandi kollapsi põhjus, nagu
ka Eesti praeguse kriisi põhjus,
kaugeltki ei seisne rahva priiskamises. Põhjusel ja põhiprobleemilgi on oma nimetus:
majandusliberalism, globalism, majandusorjus, mida
suurriiklik majandus-finantsoligarhia surub peale nõrgematele riikidele. Ja mille Eesti,
Läti, Leedu, Islandi jt väikeriikide libaralistlikud poliitikud on seadnud lipukirjaks.
Meie laarlased ja kallaslased
on lehekülgede ja tundide
kaupa rääkinud ja lausa kisendanud piiritust vabadusest,
iseäranis majandusvabadusest.
Paraku oleme 20 aastaga jõudnud majanduskaosesse ja
vabadusetusesse. Nii jätkates
 parasiitlikku ja kuritegelikku
klikki ülal pidades ning selle
vabadusloosungeid uskudes
 oleme lootusetus olukorras.
Ehkki kapitalismi tsüklilisusteooria kohaselt võime ju mõne
aja pärast veidi hingata saada.
Et siis taas lämbuda...
Pole kahtlustki, et väikeriikidele on friedmanism-liberalism hukatuslik.
Riigi esmane kohus on oma
maad ja rahvast kaitsta. Eriti

Kui Euroopa Liidu riikides on
läbi aegade olnud tunnustatud
nii vasakpoolse kui ka parempoolse kallakuga valitsused 
see on ju demokraatia põhitun-

Ajaloolise kultuurrahvana
saavad kreeklased rahaabi.
Võiks küll ka küsida: kas mitte
salakavalat? Küllap päästetakse islandlasedki. Meile,
baltlastele, aga jääb abikäsi vist
lühikeseks. Parem ongi.
Meenub üks mõistujutt: sattus
üks mees kord hirmsasse
hädasse ja vaesusesse, ja siis
tuli keegi talle appi, vihtus teha
tööd, mis kandis vilja; mees
vaatas: see keegi oli tema ise!
Tehkem
meiegi
nii.
Hakatuseks võiks paar oma
(riigi) panka teha. Tasuks ka
mõelda, kas mitte EL-ist välja
astuda ja assotsieeruda sellega
vabaliikmena. Aga kõigepealt
peaks mõtlema: mida ette võtta
praeguse valitsusega?
Ants Metsla, Vändra,
Pärnumaa

Uitmõtted pärast Lissaboni leppe jõustumist
On selge, et Eesti Vabariik on
nüüd
lakanud
olemast
suveräänse riigina, et tema
1992. aasta põhiseadus on nüüd
samasugune ajaloodokument
kui 1938. aasta põhiseadus, et
Riigikogu on oma olemuselt
Euroliidu provintsi kohalik
omavalitsusorgan,
mille
õiguste ja pädevuste taset saab

Mis toimub?

suuda kunagi päästa väikeriiki. Kas suudame peatada
selle lõputu koolide, poodide,
postkontorite, pangaasutuste,
haiglate, bussiliinide jne sulgemise Eesti? Või oleme juba
lõplikult alla andnud?..
Rahvaliidust lahkumist põhjendavad Riigikogu liige
Tarmo Mänd ja endine rahandusminister Aivar Sõerd vasakpoolsusega, kuhu olevat
sattunud Rahvaliit. Milles see
väljendub? Ka süüdistus, et
Rahvaliit ei nõustunud viimasel korral koalitsiooni minema, parempoolsete käepikenduseks olema, oli ju vaid
silmapete.

majandust. Paljud riigid, eriti
suurriigid, ongi seda teinud.
Liberalismi hukutavast embusest on oma rahvast hakanud
päästma ka USA.
Eesti aga mitte. Meie valitsus
ja riigiisad pole tegelikult selleks sõrmegi liigutanud. Kas
oodatakse, millal puhutakse
üles uus majandusmull? Ausalt
öeldes, ega siin saagi midagi
teha  pole raha. Higist ja vaevast lõhnav raha, mida kõhnad ja karvased teenivad,
kulub enamasti ära härrasrahva
ja tema mõõtmatu riigimasina
ülalpidamiseks. Inimeste palgad on vähenenud poole võrra,
kohati enamgi; kaugelt rohkem
kui 100 tuhat inimest on tööta,
teist samapalju on pagenud
meilt ära. Aga kuipalju on kahanenud riigiisade ja kõrgametnike palgad ning priiskav eluviis?
Kindlasti saan selle arvamuse
eest tublisti netisõimu. Aga ehk
ka toetajaid? Sest isegi veetilk
uuristab kivi.

Öeldagu mida tahes, aga
meie olukord ei parane
muidu, kui me ei võta
omaks tõdemust: senise
arengu miinused on
suuremad kui plussid.
Oleme seni juhindunud
väärast majanduspoliitikast, mille tagajärjel
pole meil reaalmajandust;
majanduseks
nimetatav vaagub, sõltudes täie-likult maailmamajandu-se tõmbetuultest; maksupoliitika on
olnud vo-luntaristlik;
tervis-hoiupoliitika
rajaneb valedel (ärilistel) alustel; sotsiaalpoliitika on
lausa inimvaenulik... Või mida
head öelda meie mopsliku
välispoliitika kohta?

nus , siis kas Eesti mõistes
tähendab see seda, et hirm
kauaaegse idavõimu suhtes on
nii suur, et isegi vasakpoolsuse
nimetamine ajab juba kabuhirmu peale? Ja nii jäämegi
kramplikult, vahendeid valimata, paduparempoolsusest
kinni hoidma? Kas see ei lõhna
juba diktatuuri järele?
Samas kui Eesti vasakpoolsed

võrrelda, kui näitlikult võtta,
vallavolikogu omadega.
Kui seda olukorda analüüsima
hakata, kerkib küsimusi, mis
paljudele kindlasti ei meeldi:
1) Milleks meile president ja
tema ametkond, kui iseseisvat
riiki ei ole?
2) Milleks meile Riigikogu, kui
ta enam ise midagi otsustada ei

saa, vaid tohib papagoina korrata Europarlamendi korraldusi?
3) Ja veel: kui Riigikogu on
KOV staatuses, siis on ju tema
valimistel sõnaõigus kõigil
ELANIKEL, mitte ainult
KODANIKEL.

ei ole parlamendis isegi esindatud. Eesti tänases mõistes
tulevad arvesse ühelt poolt
ühtne parempoolsete REF-i ja
IRL-i stabiilne liit, teisalt aga
vasaktsentristid, tsentristid ja
paremtsentristid, kelle ridu
parempoolsed järjekindla järjekindlusega on püüdnud küll
hõrendada, küll lõhestada 
peaasi, et Keskerakond oleks
üksinda nurgas. Seda on tehtud
vahendeid valimata, ka
ükshaaval valitsuskoalitsiooni
kaasamise kaudu, mille tegelik eesmärk on vaid telje
vasakul poolel paiknevate
erakondade nõrgestamine.

vastutöötamine nurjata. Teisel
katsel mõistsid seda sotsid ja
lahkusid valitsuskoalitsioonist,
sõlmides koalitsiooni mõttekaaslastega aste allpool  pealinna linnavalitsuse tasandil.

Eelmine kord Rahvaliit mõistis seda, ja siis sõlmiti parempoolsete eeskujul ka tsentristide ja paremtsentristide liit
KERA, mille aga taaskord
suutis parempoolsete totaalne

B. Uttopärt, Tallinn

Lõpuks hakkame aru saama, et
vaid siis on meil järgmistel valimistel loota edu, kui kõik
tsentrisuunal
paiknevad
erakonnad  Kesk, sotsid, rahvaliitlased ja rohelised  ühte
hoiavad ja üksteisemõistmiseni jõuavad.
Seda enam on mõistetamatu
praegune Tarmo Männi ja
Aivar Sõerdi käitumine. Kas
tõesti meil parempoolsele ja
liberaalsele vabaturumajandusele alternatiivi ei ole?
Udo Knaps,
Märjamaa, Rapla maakond
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Usk, kodanik, riik
Tartu rahu ja Setomaa

Põlvest-põlve, sajandeid unistasid ja püüdlesid meie
esivanemad suure eesmärgi poole  koondada EESTI
RAHVAS JA MAA ühe katuse alla EESTI RIIGIKS. Tartu
rahulepinguga see unistus täitus. Eesti rahvas sai
iseseisvalt oma elu korraldada vaba rahvana vabal
maal.
JÜRI VAIDLA
Seto Kongressi vanematekogu liige

Tartu rahuleping
sai Eesti riigi alusmüüriks. See
on meie eelnevate põlvede kingitus tulevastele põlvedele.
Selle nimel on vaeva nähtud,
kannatusi talutud ja elusid
antud.
Meie, tänane põlvkond, peaksime olema tänulikud ja avaldama austust esivanematele
ning hoidma saavutatut, Tartu
rahulepingut ja Eesti riiki kui
pühadust.
Nendega ei kaubelda. Pühadus
ei ole müüdav ega ostetav mitte
mingisuguse hinna eest. Kes
seda teeb, on reetur, Piiblist
tuntud Juuda sarnane, kes 30
hõbeseekli eest saatis õiglase
inimese surma ristilöömise
läbi.
Piibli põhieesmärk on teha
inimesele selgeks õige ja vale.
Võttes Piibli aluseks, suudame
aru saada, mis on meie riigis
valesti, mis õigesti. Õpime ennast ja ühiskonda parandama,
et tulevastele põlvedele edasi
anda tervem elukesk-kond.
Piiblis õpetatakse kõigepealt
tõmbama palki oma silmast, et
näha pindu venna silmas.
Lihtne on süüdistada teist ja
kolmandat. Kuid kas me ise
riigina ja rahvana oleme teinud
kõik, et hoida Eesti terviklikkust, riigikodaniku kodu
kindlusena, kus saaksid sirguda uued, tugevad ja aatelised
Eesti Vabariigi kodanikud?
Kindel vastus on: ei ole!
Reaalsus, et 5% Eesti riigi territooriumist on meie naaberriigi haldusalas, ei ole veel
katastroof (vrd Jaapan, Soome...). Selles ei saa süüdistada
Putini Venemaad, vaid Staliniaegset terroristlikku võimu.
Nüüd oleme iseseisev riik,
kuulume Euroopa Liitu ja
NATO-sse. Oleks mõistlik ja
soliidne, kui käituksime tõelise riigina, kus riik kaitseb
kodanikku ja kodanik riiki.
Kinkida suurele naaberriigile
oma niigi väiksest territooriumist 5% koos kodanikega ei
ole mingil juhul ei riigimehelik, veel vähem patriootlik
tegu.
Aeg annab arutust. Kunagi
vabaneb ka viimane 5%
Kremli haardest, nagu juhtus
95 protsendiga, mida enam
peaaegu ei loodetud.
Aga kas sellist riiki tahtsime?
Eestlasele omane töökus ja
sihikindel edasipüüdlikkus on
kujunenud rabelemiseks ja tormamiseks, otsitakse midagi,
aga ise ka ei saada aru, mida.
Tormame, nagu oleks hirm hiljaks jääda: võib-olla ajad muutuvad ja ma ei jõuagi ära teha
seda, mida tahtsin, teised
jõudsid ette, teised jõudsid
rikastuda, aga mina olen ikka

veel vaene.
Suurenevad
narkomaania,
prostitutsioon, aidsi levik,
kuritegevus,
liiklushukud.
Väheneb eestlaste arv, lahkutakse riigist. Riigi territooriumi
üritavad omad poliitikud
vähendada. Poliitikud petavad
karistusevabalt. Kõik see loob
ebakindluse tuleviku suhtes,
riiklus laguneb.
Elumärgid näitavad selgelt,
et ühiskond on lükatud tornaadona tormama raha järele,
mille tagajärjel riik rebeneb,
külad kaovad, perekonnad
purunevad. Hüpnootilise mõnu
ja kasu tagaajamisega on kõrvale jäänud teised elu eesmärgid ja väärtused. Raha on
muutunud mugavast maksevahendist ebajumalaks, ikooniks,
pangad aga kirikuteks, kust
loodame abi saada, sattudes
tegelikult püünistesse. Kui
pank tõstab Eesti riigi kodaniku
pere koos väikeste laste ja
vanuritega tänavale, siis pank
valitseb Eesti riigi üle täpselt
samamoodi nagu Kremli võim
omal ajal laadis Eesti kodaniku
perekonna veoautole ja viis
Siberi-teekonnale.
Võimutseb materialism. Enne
nimetati materialisti kommunistiks, nüüd tuleks nimetada
manistiks-pragmaatikuks.
Materialist muutis ainult värvi,
meelsus jäi samaks  kasu ja
mõnu mõõdupuuga mõõdetakse elunähtusi ja kõigepealt
endale.
Parandage meelt!
 kutsus üles Ristija Johannes.
Saame vaimult suureks!  kutsusid üles aatelised esivanemad. Taotlege esmalt Jumalariiki, ülejäänud antakse teile
niigi!
Ikka sama  esmalt vaimsus,
alles siis materiaalsus, vaatamata sellele, et vahe on 2000
aastat.
Ajastu ei ole oluline inimese
elutegevuses, määrav on mõtlemine, maailmakäsitus: kas
valguse poole või pimeduse
poole? Sageli öeldakse, et elu
ei ole mustvalge. Mustvalge
segapuntrana meile elu tõesti
antud ei ole, selliseks oleme ta
ise muutnud. Elu on liikumine
ja meile on antud otsustada, kas
liikuda valguse või pimeduse
suunas. Ehk liikumine arengu
suunas või liikumine hääbumise suunas. Ehk Piiblis väljendatud liikumine: kas läbi
väikse värava või läbi suure
värava? Inimese iga otsus on
väravast läbiminek valitud
tegevusteele.
Väikesest väravast läbi minnes
tegime otsuse loojaliku ilmavaate järgi: vaimsus primaarne,
materiaalsus sekundaarne. See
on raskem, aga see on
arengutee, kus elunähtuste
mõõdupuuks on õiglus ja
ligimesearmastus.

Suurest väravast läbi minnes
tegime otsuse materialistliku
maailmavaate järgi: materiaalsus primaarne, vaimsus sekundaarne. See on eluhüvede tarbimise tee, kus elunähtuste
mõõdupuuks on mõnu või kasu.
Millise ilmavaate järgi oma elus
otsuseid külvame, sellise elusaatuse me ise lõikame või meie
lapsed lõikavad.

I osa

pragmaatik oma valedega hirmutab tõsiselt väikse Eesti
pragmaatikut oma valedega ja
kindlasti on siin jõud
ebavõrdsed. Eesti pragmaatik
oma valedega jääb Vene pragmaatikule kaotajaks varem või
hiljem. Väike Eesti saab suure
naabri Venega rahu, kui
muudab iseennast ja läheb
valede pealt üle õigluse peale.

emakese Maa, mitu korda
puruks lasta. Kas nüüd
järgmisena jääme ootama, millal võimuhaiged poliitikud
pääsevad
tuumanuppude
juurde ja vajutavad...?!
Poliitiline võimuvõitlus, pikaaegne võim (üle kahe valimisperioodi) tekitab inimesele
haiglasliku sõltuvuse võimust
samamoodi nagu narkootiku-

KUHU RABELDA, KUHU TORMATA? Setomaa mees Jüri Vaidla küsib samuti: kas sellist
riiki tahtsime? Eestlasele omane töökus ja sihikindel edasipüüdlikkus on kujunenud
rabelemiseks ja tormamiseks, otsitakse midagi, ise ka ei saada aru, mida. Tormatakse, nagu
oleks hirm hiljaks jääda. Kardetakse, et ei jõuagi ära teha seda, mida taheti, teised jõudsid ette,
teised jõudsid rikastuda, aga mina olen ikka veel vaene... Pilt Seto maastikust.
Tehnika areng Maal
inimese ilmavaadet ei muuda.
Maailmavaade antakse lapsele
esivanematelt sünniga kaasa,
muuta saab seda oma elu jooksul ainult inimene ise, Saulusest
võib saada Paulus. Mustvalges
segaduses leitakse õige elusuund kas inimesele antud
loova mõtlemise teel, rahulikult
või valede otsuste tagajärjel
tekkinud traagiliste sündmuste
ja suurte isiklike kannatuste
sunnil.
Kogu loodus elab, kõik on süsteemne ja omavahel seotud.
Liblika tiivalöök Austraalias
võib aja möödudes esile kutsuda orkaani Ameerikas. Pisike
arglik järeleandmine vales suunas Toompeal kutsub esile
Kremli agressiivsete jõudude
puhangulise elustumise ning
nende järgneva kasvu, rahumeelsete ja õiglaste jõudude
mahasurumise, sõna- ja trükivabaduse piiramise.
Eesti riigile on naaberriigid
antud Jumala poolt. Suurt
naaberriiki kaugemale lükata
ega tema väljaütlemisi takistada
väikeriik ei saa. Ei saa muuta
teise maailmakäsitust, saab
muuta ainult oma. Maailma
parandamine algab iseenda
parandamisest. Suure naabri

Pankur on
täna rikas,
põllumees on
põline rikas.
Peab vöötama end õigluse
vööga, nagu Piiblis kirjutatakse. Kui Eesti hakkab külvama õigluse seemneid, siis ka
lõikab õigluse vilja. Väikeriigi
ülesandeks on olla õigluse
indikaatoriks maakeral, sest
õiglus on kogu inimühiskonna,
rahuliku koostöö, edasiarengu,
eksistentsi aluseks. Suured
riigid saavutavad oma tahtmised jõuga, mida nad on teinudki kogu ajaloo vältel, aga
elu viib edasi õiglane koostöö,
mitte konkurentsivõitlus võimu pärast. Euroopa Liidu
loomise idee oligi õiglane
koostöö iseseisvate riikide
vahel, et ei saaks tekkida uut
sõda, mis hävitab kõik.
Mõõgaajastul
ei olnud võimuvõitlus kogu
elukeskkonda hävitavalt ohtlik. Tuumaajastul on see ülimalt ohtlik. Tuumarelvi oleme
kogunud aastate jooksul nii
palju, et võime oma kodu,

mid, alkohol, tubakas. Võimu
joovastav mõnutunne kutsub
järjest rohkem esile lühiaegset
mõtlemist, kuidas täna-homme
võimul olla ja lükkab eemale
kaugeleulatuva, loojaliku mõtlemise. Võimuhaige inimene
on müüdav-ostetav nagu prostituut, elu edasi ei arenda, aga
võib ühiskonda nakatada aidsitaolise ideoloogiaga nagu ülemaailmne kommunism või ülemaailmne faism oma katastroofiliste tagajärgedega.
Tuumaajastu
saabumisega jõudis inimühiskond arengus ummikseisu
nagu pimedasse püssirohukeldrisse, kus peame olema
kõik väga vaoshoitud, et ei
tekiks konfliktide ahelreaktsiooni, mis viiks tuumakatastroofini, mis hukutaks kõik.
Isaac Newtoni füüsikareeglid
sobivad Maal, aga ei sobi kosmoses. Edasiminekuks oli vaja
Albert Einsteini relatiivsusteooriat.
Inimsuhete reeglid, mis sobisid
mõõgaajastul, ei sobi tuumaajastul. Oli vaja relatiivsusteooriat inimsuhetesse, et
inimühiskond saaks rahulikult
edasi eksisteerida. See on meil
olemas juba 2000 aastat, aga
me ei taha neid tarkusi omaks

võtta, kuna uue meelsuse järgi
tuleks parandada kõigepealt
iseennast. Oma vigade ehk
oma pattude mittetunnistamine takistab arengut. Enne alkoholismist vabanemist alkohoolik tunnistab ja südamest
kahetseb oma senist joomarlust. Vana tuleb maha jätta, siis
saab asemele tulla uus.
Inimesel ja ühiskonnal on
vaja usku,
sest see tagab tasakaalu
elutegevuses. Usu tekkeks on
vaja selgeks saada Piibli
põhitõed, need kui õiglased
omaks võtta ja elutegevuses
rakendada. Kristliku ilmavaate õpetuse koolide õppekavasse viimisel oskaks noor
inimene õigete-valede rägastikus valida sihi, kuhupoole
liikuda. Kas ta täiskasvanuna
seda järgib, on tema enda teha,
kuid ta on teadmised kätte
saanud.
Kommunistlik-materialistlik
ideoloogia eitas kristlik-loojalikku maailmavaadet. Selle
mõju all elab ka tänane Eesti
ühiskond. Materialistlik maailmavaade areneb seni, kuni
tekib katastroof ühiskonnas.
Siis toimub pöördumine loojaliku maailmavaate poole.
Suunamuutus saaks toimuda ka
rahulikult, ilma kannatusteta,
kui me jälgiks elumärke ja
õpiks eluprobleeme õiglaselt
lahendama.
Praegu Eestis võimulolevad
materialistid ei järgi õigluse
reegleid ise ega lase neid
õpetada ka nooremale põlvkonnale koolis.
Riik koosneb kodanikkonnast
ja territooriumist ehk elukeskkonnast. Inimene, kes soovib
eestluse jätkumist, püüab neid
kaht asja oma elutegevusega
kindlustada. Kui toimub vähenemine, siis tunnistame ausalt
endale ja teistele liikumist
hääbumise suunas. Otsime
põhjust kõigepealt iseendast,
sest maailma parandamine
algab iseenda parandamisest.
Mida külvad, seda lõikad.
Mida soovid endale, seda tee
ka teisele.
Eesti Vabariigi eluenergia
allikaks, üheks suuremaks
rikkuseks on viljakas põld ja
töökas eestlane. Pragmaatilise
mõtlemisega inimene seda
rikkust ei näe, kuna tema jaoks
on vaja rikkust kohe. Põld on
aeglane. Ta ei anna kohe, aga
ta ei vea sind alt, kui oled tema
vastu aus. Pankur on täna rikas,
põllumees on põline rikas.
Pragmaatilise mõtlemisega
Siim Kallas sellepärast ei tahtnudki põllumajandusse investeerida, kuna kasumit tuleb
väga kaua oodata. Materialismi
kaldunud inimese loogikas on
eesmärgiks kiire kasu. Külaelu
toetamist, ühiskonna arengusuundade kokkulepete vajadust, mida pakkus välja Arnold
Rüütel, ei pidanud Kallas
oluliseks.
Meil on siit palju õppida.
(Järg järgmises lehes.)
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00:50
ERR uudised
NELJAPÄEV 25.03
09:00
Koolivaheaja laste
hommikud: Tweeniepõngerjad
09:20
Muumioru lood
09:40
Cedric
09:55
Lammas Shaun
10:00
Lasteetendus Ronja,
röövlitütar
11:35
ERR uudised
17:00
Iluuisutamise MM
Torinos
18:05
Lasteekraan
19:20
Aktuaalne kaamera
19:30
Aktuaalne kaamera
20:00
Batareja
20:30
Tegutseja
21:00
Minemine: Jordaania
21:25
dokkaader Rene
22:25
Wikmani poisid, 7
23:00
Mullast oled sa
võetud...
23:55
ERR uudised
REEDE
09:00

26.03
Koolivaheaja laste
hommikud: Tweeniepõngerjad

09:20
09:40
09:55
10:00
11:45
17:00
18:45
19:00
19:20
19:30
20:00
20:30
21:00
21:25
22:15
22:50
23:45
00:46

17. märts 2010

Muumioru lood
Cedric
Lammas Shaun
Lasteetendus
Burattino
ERR uudised
Iluuisutamise MM
Torinos: Naiste
lühikava
Lasteekraan
Krõll (Eesti 1972)*
Aktuaalne kaamera
Aktuaalne kaamera
Sind otsides
Minu juured, 1/4
Minemine: Jordaania
Kelmid ja pühakud
Fawlty Towers
dokkaader Rene
Red Hot Chili
Peppersi kontsert
Slane'is
ERR uudised

LAUPÄEV 27.03
09:00
Osoon (ETV 2009)
09:30
Disainer number üks
10:00
OP!*
10:30
MI*
11:00
Batareja*
11:25
Rave
11:55
Minu juured, 1/4
12:20
Vaataja soovil:
Tabamata ime
15:15
Kolm rubiini, 1
16:05
Ob-la-di, Ob-la-da:
Vello Orumets
16:35
Osoon (ETV 2009)*
17:00
Rännud Kersnaga
17:30
Lastefilm Pettson ja
Findus
18:50
Tweenie-põngerjad
19:05
Künkaotsa kliinik
19:20
Aktuaalne kaamera
19:30
Aktuaalne kaamera
19:45
Teatri vang
20:30
Näitleja Joller
21:55
Libahundi needus
23:20
Öised lood:
Koeralugu
23:50
Laulvad näitlejad
00:49
ERR uudised
PÜHAPÄEV 28.03
09:00
Osoon
09:25
Agu Sihvka annab
aru
09:50
Uue aja asjad
10:00
AegRuum
10:55
Vita brevis: Euroopa
11:35
Subjektiiv
12:05
Ring - suur, keeruline
ja huvitav
12:35
Loomise laul:
Muhumaa rah
valaulikud, 2
12:55
Noodijoontel.
Populaarset
filmimuusikat. Georg
Ots (ETV 1975)*
13:35
Nii laulis Georg Ots
14:05
Pudelisse villitud
lossis
15:40
Tee legendaarne
teekond, 3/3
16:30
16. rahvusvaheline
Massy
tsirkusefestival
17:30
Lastelavastus Härra
Lapsti lasteteater
18:25
Muumioru lood
18:50
Jupstigi! Nummi ja
sõprade seiklused
19:20
Aktuaalne kaamera
19:30
Aktuaalne kaamera
Teemaöö: Läbinisti
õudsed filmid
19:45
Surnumatja
20:00
Tapa mind, kui
suudad
20:50
Hirm
21:10
Navigaator Pirx
22:45
Ära näe kurja
00:10
Dr Suits
01:30
Katakombid
03:00
Dirty Sanchez
04:41
ERR uudised

KANAL 2
ESMASPÄEV 22.03
6:00
Trikimees
6:25
Joonissari Karupoeg
Puhhi seiklused:
6:45
Joonissari Dexteri
laboratoorium
7:10
Joonissari Chip ja Dale
tõttavad appi
7:30
Joonissari 101
dalmaatsia koera
seiklused
8:00
Reporter*
9:00
Tee õnnele*, 398
10:00
Armastuse nimel*
11:00
Kodus ja võõrsil*, 4687
11:30
Kahevõitlus*
12:00
Ärapanija*
12:30
Tähed muusikas*
13:30
Komissar Rex
14:25
Lastega kodus
15:00
Rubi, 98/115

16:00
17:00
17:55
18:25
19:00
20:00
20:35
21:35
22:35
23:30
0:00
0:30
1:30
3:20
3:45
4:35

Armastuse nimel,
Tee õnnele, 399
Kodus ja võõrsil, 4688
Kahevõitlus
Reporter
Võsareporter
Ühikarotid
Mentalist
Meedium
Kaks ja pool meest
Ärapanija*
Tõehetk*
Peamine kahtlusalune
Tuvikesed
Reporter*
Rosamunde Pilcher Armastuse kaljud*

TEISIPÄEV 23.03
6:00
Trikimees
6:25
Joonissari Karupoeg
Puhhi seiklused
6:45
Joonissari Dexteri
laboratoorium
7:10
Joonissari Chip ja Dale
tõttavad appi
7:30
Joonissari 101
dalmaatsia koera
seiklused
8:00
Reporter*
9:00
Tee õnnele*, 399
10:00
Armastuse nimel*,
139/170
11:00
Kodus ja võõrsil*, 4688
11:30
Kahevõitlus*
12:00
Võsareporter*
12:35
Ühikarotid*
13:30
Komissar Rex
14:25
Lastega kodus
15:00
Rubi, 99/115
16:00
Armastuse nimel
17:00
Tee õnnele, 400
17:55
Kodus ja võõrsil, 4689
18:25
Kahevõitlus
19:00
Reporter
20:00
Krimi
20:30
Ülisalajane
21:35
Mängufilm Kiired ja
vihased - Tokyo Drift
23:35
Terminaator - Sarah
Connori kroonikad
0:30
Supernatural
1:20
Kaks ja pool meest*:
1:45
Komissar Rex*
2:35
Tuvikesed
3:25
Võsareporter*
3:50
Reporter*
4:40
Dokumentaalfilm
Prohvet tegelikult?
5:10
Meedium*
KOLMAPÄEV 24.03
6:00
Trikimees
6:25
Joonissari Karupoeg
Puhhi seiklused
6:45
Joonissari Dexteri
laboratoorium
7:10
Joonissari Chip ja Dale
tõttavad appi
7:30
Joonissari 101
dalmaatsia koera
seiklused
8:00
Reporter*
9:00
Tee õnnele*, 400
10:00
Armastuse nimel*
11:00
Kodus ja võõrsil*, 4689
11:30
Kahevõitlus*
12:00
Krimi*
12:30
Ülisalajane*
13:30
Komissar Rex
14:25
Lastega kodus
15:00
Rubi, 100/115
16:00
Armastuse nimel,
141/170
17:00
Tee õnnele, 401
17:55
Kodus ja võõrsil, 4690
18:25
Kahevõitlus
19:00
Reporter
20:00
RD: Hudsoni jõe
lennukatastroof
21:00
Ameerika supermodell
22:00
Jälgi jätmata
22:55
Vahelevõtja
23:55
Las Vegas
0:50
Bordell 232
2:35
Komissar Rex*
3:25
Tuvikesed
4:15
Reporter*
5:05
Rooli võim*
5:30
Krimi*
NELJAPÄEV 25.03
6:00
Trikimees
6:25
Joonissari Karupoeg
Puhhi seiklused:
6:45
Joonissari Dexteri
laboratoorium
7:10
Joonissari Chip ja Dale
tõttavad appi
7:30
Joonissari 101
dalmaatsia koera
seiklused
8:00
Reporter*
9:00
Tee õnnele*, 401
10:00
Armastuse nimel*
11:00
Kodus ja võõrsil*, 4690
11:30
Kahevõitlus*
12:00
Pehmed ja karvased*
12:30
Ameerika supermodell
13:30
Komissar Rex
14:25
Lastega kodus
15:00
Rubi, 101/115
16:00
Armastuse nimel

17:00
17:55
18:25
19:00
20:00
21:00
22:00
23:55
1:30
2:20
3:10
3:45
4:20
5:10

Tee õnnele, 402
Kodus ja võõrsil, 4691
Kahevõitlus
Reporter
Komissar Rex
Käigu kõik kuradile!
Mängufilm Välgu Jack
Mängufilm Dracula
Komissar Rex*
Tuvikesed
Hooaeg*
Kodusaade*
Reporter*
Kokasaade - Lusikas*

REEDE 26.03
6:00
Trikimees
6:25
Joonissari Karupoeg
Puhhi seiklused
6:45
Joonissari Dexteri
laboratoorium
7:10
Joonissari Chip ja Dale
tõttavad appi:
7:30
Joonissari 101
dalmaatsia koera
seiklused
8:00
Reporter*
9:00
Tee õnnele*, 402
10:00
Armastuse nimel*
11:00
Kodus ja võõrsil*, 4691
11:30
Kahevõitlus*
12:00
Eestlane ja venelane*
12:30
RD: Hudsoni jõe
lennukatastroof*
13:30
Komissar Rex
14:25
Lastega kodus
15:00
Rubi, 102/115
16:00
Armastuse nimel,
143/170
17:00
Tee õnnele, 403
17:55
Kodus ja võõrsil, 4692
18:25
Kahevõitlus
19:00
Reporter
20:00
Eestlane ja venelane
20:30
Telekaunitarid vs.
Lembelaulikud
21:30
Kelgukoerad
22:30
Tõelised kriminalistid
23:30
Mängufilm Oht
sügavikust
1:20
Mängufilm Pime
usaldus
2:50
Tuvikesed
3:40
Reporter*
4:30
Komissar Rex*
5:15
Mängufilm Dracula
LAUPÄEV 27.03
6:40
Tõelised kriminalistid*
7:25
Reporter*
8:20
Joonissari Miki Hiir
tegutseb
8:45
Tudivillu tuleb õue
9:15
Kokasaade - Lusikas
10:00
Rooli võim
10:30
Kodusaade
11:15
Hooaeg
12:00
Subboteja
13:00
Mängufilm Tõsta häält
15:10
Ameerika supermodell
16:10
Inetu Betty
17:05
Rosamunde Pilcher Äratundmise aeg
19:00
Reporter+
19:35
Pehmed ja karvased
20:05
Tähed muusikas
21:05
Mängufilm Printsessi
päevikud 2
23:15
Mängufilm Lõppkiirus
1:10
Mängufilm Punane oht
3:05
Mängufilm Kiired ja
vihased - Tokyo Drift*
PÜHAPÄEV 28.03
6:05
Reporter+*
6:35
Rooli võim*
7:00
Eestlane ja venelane*
7:25
Inetu Betty*
8:10
Joonissari Johnny
Bravo
8:35
Joonissari Kutsikas
Scooby-Doo
9:00
Tudivillu tuleb õue
9:30
Joonisfilm Barbie Merineitsi
11:00
Lastega kodus*
11:30
Pehmed ja karvased*
12:00
Tähed muusikas*
13:00
Telekaunitarid vs.
Lembelaulikud*
14:00
Käigu kõik kuradile!*
15:00
Mängufilm Pöörane
kalaretk
17:05
Rosamunde Pilcher Murtud südamed
19:00
Reporter+
19:35
Ärapanija
20:05
Tõehetk
21:10
Mängufilm
Vandenõuteooria
23:55
Mängufilm Hea
puudumine
1:40
Mängufilm Tõsta häält*
3:25
Reporter+*
3:55
Rosamunde Pilcher Äratundmise aeg*

KANAL 11
ESMASPÄEV 22.03
5:55
Uudised vene keeles
6:25
Victoria*, 96/171

7:10
7:55
8:55
9:45
10:00
10:55
11:40
12:30
13:25
13:40
15:20
16:10
17:10
18:00
18:50
19:20
20:10
21:00
21:55
22:45
23:35
0:20
1:10
5:00

Tee õnnele*, 199
Saint Tropez*, 450/464
Oprah*
Top Shop
Victoria, 97/171
Kokasaade - Lusikas*
Austraalia supermodell*
Tähed muusikas*
Top Shop
Inga Lindström - Pulmad
Hardingsholmis*
Tee õnnele, 200
Saint Tropez, 451/464
McLeodi tütred
Meedium
Üks teist
Austraalia supermodell
Oprah
Naiste salajased elud
Da Vinci juurdlus
Põrgulikud pruudid 3
Meedium*
Reporter
Night Chat
After Chat

TEISIPÄEV 23.03
5:55
Uudised vene keeles
6:25
Victoria*, 97/171
7:10
Tee õnnele*, 200
7:55
Saint Tropez*, 451/464
8:55
Oprah*
9:45
Top Shop
10:00
Victoria, 98/171
10:50
Kodusaade*
11:30
Austraalia supermodell*
12:20
Naistevahetus
13:10
Top Shop
13:25
Mängufilm Naised*
15:20
Tee õnnele, 201
16:10
Saint Tropez, 452/464
17:10
McLeodi tütred
18:00
Meedium
18:50
Üks teist
19:20
Ameerika supermodell 8
20:10
Oprah
21:00
Alasti kaunitar
21:55
Aafrika südames
22:45
Pushing Daisies
23:35
Meedium*
0:20
Reporter
1:10
Night Chat
5:00
After Chat
KOLMAPÄEV 24.03
5:55
Uudised vene keeles
6:25
Victoria*, 98/171
7:10
Tee õnnele*
7:55
Saint Tropez*, 452/464
8:55
Oprah*
9:45
Top Shop
10:00
Victoria, 99/171
10:50
Hooaeg*
11:30
Ameerika supermodell
12:20
Briti selgeltnägijate
tuleproov*
13:15
Top Shop
13:30
Da Vinci juurdlus*
14:25
Naiste salajased elud*
15:20
Tee õnnele, 202
16:10
Saint Tropez, 453/464
17:10
McLeodi tütred
18:00
Meedium
18:50
Üks teist
19:20
Ameerika supermodell 8
20:10
Oprah
21:00
Superlapsehoidja
21:50
Meie salajane elu
22:45
Kuulsuste
ekstreemsused
23:35
Meedium*
0:20
Reporter
1:10
Night Chat
5:00
After Chat
NELJAPÄEV 25.03
6:00
Uudised vene keeles
6:30
Victoria*, 99/171
7:10
Tee õnnele*, 202
7:55
Saint Tropez*, 453/464
8:55
Oprah*
9:45
Top Shop
10:00
Victoria, 100/171
10:50
Buduaar
11:25
Ameerika supermodell
12:20
Põrgulikud pruudid 3*
13:10
Top Shop
13:25
Aafrika südames*
14:20
Alasti kaunitar*
15:20
Tee õnnele, 203
16:10
Saint Tropez, 454/464
17:10
McLeodi tütred
18:00
Meedium
18:50
Üks teist
19:20
Ameerika supermodell 8
20:10
Oprah
21:00
Mängufilm Hõbedane
täkk
22:40
Dokumentaalfilm
Middendorffi jälgedes
0:05
Meedium*
0:50
Reporter
1:40
Night Chat
5:00
After Chat
REEDE 26.03
6:00
Uudised vene keeles
6:30
Victoria*, 100/171
7:10
Tee õnnele*, 203
7:55
Saint Tropez*, 454/464
8:55
Oprah*
9:45
Top Shop

telekava 11
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10:00
10:50
11:20
12:15
13:15
13:30
14:25
15:20
16:10
17:10
18:00
18:50
19:20
20:10
21:00
sient
23:40
0:35
1:20
2:05
5:00

Victoria, 101/171
Ostuhetk
Ameerika supermodell
8*
Meie salajane elu*
Top Shop
Kuulsuste
ekstreemsused*
Superlapsehoidja*
Tee õnnele, 204
Saint Tropez, 455/464
McLeodi tütred
Meedium.
Üks teist
Ameerika supermodell 8
Oprah
Mängufilm Inglise patSeksi õppetunnid
Meedium*
Reporter
Night Chat
After Chat

LAUPÄEV 27.03
6:45
Uudised vene keeles
7:15
Top Shop
7:30
Mängufilm Charlotte
Gray
9:40
Tantsi, kui oskad! 3
10:30
Top Shop
10:45
Põrgulikud pruudid 3*
11:35
Mängufilm Kahekordne
hullus
13:15
Mängufilm Hõbedane
täkk*
15:00
Da Vinci juurdlus*
15:55
Aafrika südames*
16:50
Meie salajane elu*
17:45
Superlapsehoidja*
18:35
Alasti kaunitar*
19:30
Ellujääja
20:00
Inga Lindström Rasmus ja Johanna
21:40
Selgeltnägijate
tuleproov
22:30
Seksi õppetunnid*
23:25
Hävingupäev: Maailma
lõpp, 1/4
0:10
Reporter+
0:40
Night Chat
5:00
After Chat
PÜHAPÄEV 28.03
7:15
Uudised vene keeles
7:45
Top Shop
8:00
Inga Lindström Rasmus ja Johanna*
9:40
Tantsi, kui oskad! 3
10:30
Top Shop
10:45
Kodusaade
11:30
Nigella ampsud
12:05
Kokasaade - Lusikas
12:45
Hooaeg
13:25
Oprah*
17:40
Kuulsuste
ekstreemsused*
18:30
Naiste salajased elud*
19:20
Selgeltnägijate
tuleproov*
20:10
Tähed muusikas
21:00
Mängufilm Sina, mina ja
Dupree
22:50
Alasti kaunitar*
23:45
Hävingupäev
0:30
Reporter+
0:55
Night Chat
5:00
After Chat

TV 3
ESMASPÄEV 22.03
06.15
Multifilm Titaanide klass
06.40
Multifilm Mikihiir ja
sõbrad
07.05
Multifilm Käsnakalle
Kantpüks
07.30
Multifilm Avatar
07.55
Taltsutamatu hing*
08.55
Kirgede torm*
09.55
Vaprad ja ilusad*
10.20
Kodu keset linna*
10.50
Zorro: mõõk ja roos
11.45
Top Shop
12.10
Laulud tähtedega*
14.05
H2O - Merineitsid
14.35
A-Rühm
15.30
Kodu keset linna
16.30
Taltsutamatu hing
17.30
Vaprad ja ilusad
17.55
Kirgede torm
18.55
TV3 uudised
19.30
Kodu keset linna
20.00
Kõige naljakamad
koduvideod
20.35
Raport
21.05
C.S.I. Miami
22.00
Mängufilm SUUR FILM:
Borat
23.35
C.S.I. New York
00.35
Miami Vice
01.30
NYPD Blue
02.20
Raport*
02.45
Telejazz Live
04.50
Kõige naljakamad kodu
videod*
05.20
Raport*
05.45
TV3 uudised*
TEISIPÄEV 23.03
06.15
Multifilm Titaanide klass
06.40
Multifilm Mikihiir ja

07.05
07.30
07.55
08.55
09.55
10.20
10.50
11.45
12.10
13.10
14.05
14.35
15.30
16.30
17.30
17.55
18.55
19.30
20.00
20.30
21.25
23.55
00.50
01.45
02.35
04.45
05.15
05.45

sõbrad
Multifilm Käsnakalle
Kantpüks
Multifilm Avatar
Taltsutamatu hing*
Kirgede torm*
Vaprad ja ilusad*
Kodu keset linna*
Zorro: mõõk ja roos
Top Shop
C.S.I. Miami
Suhkruhertsogid
H2O - Merineitsid: Bluff
A-Rühm: Taksosõda
Kodu keset linna
Taltsutamatu hing
Vaprad ja ilusad
Kirgede torm
TV3 uudised
Kodu keset linna
Kaua võib
Dr House
Mängufilm Riigi vaenlane
C.S.I. New York: Sügavik
Põgenemine
NYPD Blue: Seisak
Telejazz Live
Stop!*
Kaua võib*
TV3 uudised*

KOLMAPÄEV 24.03
06.15
Multifilm Titaanide klass
06.40
Multifilm Mikihiir ja sõbrad
07.05
Multifilm Käsnakalle
Kantpüks
07.30
Multifilm Avatar
07.55
Taltsutamatu hing*
08.55
Kirgede torm*
09.55
Vaprad ja ilusad*
10.20
Kodu keset linna*
10.50
Zorro: mõõk ja roos
11.45
Top Shop
12.10
Dr House
13.10
Täitsa tavaline mees
14.35
A-Rühm: Tööpiinad
15.30
Kodu keset linna
16.30
Taltsutamatu hing
17.30
Vaprad ja ilusad
17.55
Kirgede torm
18.55
TV3 uudised
19.30
Kodu keset linna
20.00
Unistuste printsess
21.00
Elu veinimõisas
22.00
Top Gear
23.05
Kõik mängus!
00.00
Kondid: Poiss surilinas
01.00
Shark: Pimesi usaldama
01.55
Mis toimub?*
02.20
Kuni surm meid lahutab
02.45
Telejazz Live
04.50
Top Gear*
05.45
TV3 uudised*
NELJAPÄEV 25.03
06.15
Multifilm Titaanide klass
06.40
Multifilm Mikihiir ja sõbrad
07.05
Multifilm Käsnakalle
Kantpüks
07.30
Multifilm Avatar
07.55
Taltsutamatu hing*
08.55
Kirgede torm*
09.55
Vaprad ja ilusad*
10.20
Kodu keset linna*
10.50
Zorro: mõõk ja roos
11.45
Top Shop
12.10
Unistuste printsess*
13.10
Võta või jäta*
14.05
H2O - Merineitsid: Kuival
14.35
A-Rühm: Kala näkkab siin
15.30
Kodu keset linna
16.30
Taltsutamatu hing
17.30
Vaprad ja ilusad
17.55
Kirgede torm
18.55
TV3 uudised
19.30
Kodu keset linna
20.00
Stiilipäevik
20.30
Grey anatoomia:
21.30
Kättemaksukontor
22.30
Värske Ekspress
23.30
Päästjad: Tükid
00.25
Vastasseis
01.15
Dokfilm Mu mees petab
mind
02.05
Värske Ekspress*
02.55
Telejazz Live
04.55
Stiilipäevik
05.20
Naistemaailm*
05.45
TV3 uudised*
REEDE 26.03
06.15
Multifilm Titaanide klass
06.40
Multifilm Mikihiir ja sõbrad
07.05
Multifilm Käsnakalle
Kantpüks
07.30
Multifilm Avatar
07.55
Taltsutamatu hing*
08.55
Kirgede torm*
09.55
Vaprad ja ilusad*
10.20
Kodu keset linna*
10.50
Zorro: mõõk ja roos
11.45
Top Shop
12.10
Värske Ekspress*
13.10
Kättemaksukontor:
Sinine Draakon*
14.05
H2O - Merineitsid
14.35
A-Rühm: Vesi kõikjal
15.30
Kodu keset linna
16.30
Taltsutamatu hing
17.30
Vaprad ja ilusad
17.55
Kirgede torm
18.55
TV3 uudised

19.30
20.00
21.00
21.30
22.30
00.20
02.25
03.55
04.45
05.10

Kodu keset linna
Võta või jäta
Mis toimub?
NCIS: Kriminalistid
Mängufilm Jackass
Mängufilm Taevalikud
tapjad
Mängufilm Maavärin
Võta või jäta*
Mis toimub?*
TV3 uudised*

LAUPÄEV 27.03
05.40
Kirgede torm
07.20
Multifilm Teismelised
ninjakilpkonnad
07.45
Multifilm Phineas ja
Ferb
08.10
Multifilm Eriagent Oso
08.35
Multifilm Roosa panter
09.00
Multifilm Mehed mustas
09.30
Imelaps Malcolm
10.00
Head isu
10.30
Stiilipäevik
11.00
Nurgakivi
11.30
Naistemaailm
12.00
Grey anatoomia
13.00
Kättemaksukontor
14.00
Mängufilm Ruffian võidukas mära
15.45
Kõige naljakamad
koduvideod*
16.15
Mängufilm The Beach
Boys
18.00
Homsed uudised
18.55
TV3 uudised.
Nädalalõpp
19.30
Vilde tee
20.30
Mängufilm Hiirejaht
22.20
Mängufilm Minu bossi
tütar
00.05
Mängufilm Naasmine
armastuse järvele
01.45
Mängufilm Inimesteta
maailm
03.15
Mängufilm Manatu räägi tõtt
04.50
Head isu*
05.15
TV3 uudised.
PÜHAPÄEV 28.03
05.40
Kirgede torm
07.20
Multifilm Teismelised
ninjakilpkonnad
07.45
Multifilm Phineas ja
Ferb
08.10
Multifilm Eriagent Oso
08.35
Multifilm Roosa panter
09.00
Multifilm Mehed mustas
09.30
Imelaps Malcolm:
Häbimaraton
10.00
Vilde tee*
Erikülaline Tarvo Krall
11.00
Vormel-1 MM:
Austraalia GP
13.25
Stop!
14.00
Red Bull Nordix 2010
14.30
Unistuste printsess*
15.30
Mängufilm Viimane
suur kangelane
18.00
Homsed uudised
18.55
TV3 uudised.
Nädalalõpp
19.30
Laulud tähtedega
21.30
Mängufilm Must rüütel
23.20
Mängufilm Klient
01.40
NCIS
02.35
Telejazz Live
04.35
NCIS: Kriminalistid
05.20
Mis toimub?*
05.45
TV3 uudised

TV 14
ESMASPÄEV 22.03
00:00
Info TV
18:25
SEB Kõrvemaa
suusamaraton
18:45
Eestlased Ameerikas
19:10
Eestlased Ameerikas
19:35
Tule metsa 1
20:00
EMT Estoloppet
20:15
Pealinnapilt
20:45
Eesti MV jalgpallis III
22:45
Pealinnapilt*
23:10
Info TV
TEISIPÄEV 23.03
00:00
Info TV
18:30
Pealinnapilt*
18:55
Eesti MV jalgpallis IV
20:55
Tartu Akadeemiline
Spordiklubi
21:35
EMT Estoloppet
21:50
Kodumets 15
22:15
Pealinnapilt*
22:40
"Strongman Grand
Prix" III etapp
23:10
Info TV
KOLMAPÄEV 24.03
00:00
Info TV
18:25
"Strongman Grand
Prix" IV etapp
19:00
"Firmaspordi
talimängud 2009"
19:30
Jõgevamaa 2
20:00
TeleTallinn.
Otsesaade.
linnapea Edgar
Savisaar

21:00
23:00

Eesti MV jalgpallis
Info TV

NELJAPÄEV 25.03
00:00
Info TV
18:30
Teaduse saladused
19:00
Pealinnapilt*
19:25
EMT Estoloppet
19:40
Eesti 2010
Meistrivõistlused
Standardtantsudes.
20:40
Eesti Tõuloom 2009
21:20
EMT Estoloppet
21:35
TeleTallinn
Edgar Savisaar*
22:35
BIG Kuldliiga II etapp
23:00
Info TV
REEDE 26.03
00:00
Info TV
18:30
Valgusetoojadtoojad.
19:40
SEB Kõrvemaa
maraton
19:55
Eesti 2010 10 Tantsu
Meistrivõistlused
23:00
Info TV
LAUPÄEV 27.03
00:00
Info TV

16:55
19:05
19:35
20:35
21:25
21:45
21:55
22:45

Eesti MV jalgpallis
Jõgevamaa
TeleTallinn. Tallinna
Pressiklubis on linnapea
Edgar Savisaar*
Eestlaste sajand Tallinnas.
Dokumentaalfilm
Klaverikontsert
Vita Aboriginum RAUL
MEELE juhtum
Kunstimaailma aarded
Info TV

PÜHAPÄEV 28.03
00:00
Info TV
14:00
Eesti 2010 10 Tantsu
Meistrivõistlused
17:00
Teletallinn. Tallinna
Pressiklubis on linnapea
Edgar Savisaar
18:00
Eestlased Ameerikas
18:25
Eestlased Ameerikas
18:50
EMT Estoloppet
19:05
Eesti MV jalgpallis V
21:05
Kunstimaailma aarded
21:30
Põlevad piirid.
Dokumentaalfilm
23:10
Info TV

Ain Seppik ja Inara Luigas Suure-Jaanis
Neljapäeval, 18. märtsil kell 18.00

kohtuvad Viljandimaal Suure-Jaani kultuurimaja saalis kohalike
elanikega Riigikogu liikmed

Ain Seppik ja Inara Luigas.

Räägime Eesti elu põletavatest probleemidest:
tööpuudusest, kuritegevusest, elu võimalikkusest maal, euro
tulekust, koolireformist jne.
Kõik on oodatud kaasa mõtlema ja arutama!

Karin Laine
Keskerakonna Võrumaa piirkond õnnitleb
80. juubeli puhul

Klassikalauljad Peterburist
28. märtsil kell 17 esinevad Tallinnas Lindakivi kultuurikeskuses
Venemaa ja Valgevene rahvakunstnik, Poola teeneline kultuuritegelane, rahvusvaheliste konkursside laureaat, Maria Teatri solist
aastast 1979, Peterburi konservatooriumi professor
tenor Aleksandr Dedik (pildil) ning tema õpilased
Maria Zaretskaja (sopran) ja Dmitri Makarov (bariton).
Klaveril saadab Katrin Peitre (Eesti).
Ootame klassikalise muusika austajaid.
Lindakivi kultuurikeskuse direktori kt Sergei Maasin

Telekava ilmub
1. juulini 2010

12 varia

KESKNÄDAL

17. märts 2010

Nädala juubilar GEORG OTS 90

Kirjandusklassika järgi oleme
kõik pärit oma lapsepõlvest.
Minu lapsepõlveajast lahutamatu oli ja on laulja Georg Ots.

Ristsõna:
JAANUS KÕRV

Ta laulis tööst: Kõmab me
sammudest põline paas,
kõrgele heliseb laul, tööpäevaks virgudes koidikukaar,
lõõmab kui alasil raud... Aga
ta laulis ka lõbust, armastusest,
kirest ja ihast: Ühine jalutusretk ning unistav hetk, nii algas
see kõik... või Kallim, mul
käeke anna, tule mu lossi Sa...
Kõiki neid ja palju muudki
laulis Georg Ots nii, et tänagi
veel mäletan neid viise ja sõnu,
sest ta laulis neid mitte
Kremlile, vaid oma rahvale, ja
igasse nooti ning sõnasse olid
loojad kätkenud igikestvalt
olulise sõnumi (ka valu ja nukruse), mille Georg Ots oskas
hellalt inimlikuks laulda. Ka
siis olid ajad karmid ja inimesed vajasid hingekosutust.
Nüüd pidada inime saama
laulust laksu. Millistest
lauludest? Millisest sõnumist?
Tule taevas appi!
Eesti Raadios on koostatud ja
välja antud kuuest CD-st koosnev Georg Otsa laulude suurepärane kogumik. Valik on, tänapäevaselt öeldes, seinast seina  meeleolulauludest ooperiaariateni. Sõuavad kõrgel
mõttelaevad täis vikerkaart,
vilguvad tähelilled taevas kui
muinasmaal..., Veini ja viina
voolaku jõena, kauneimaid
naisi too mulle sa..., Elu,
armastan Sind, Sulle kuulub
mu kiindumus ammu. Elu,
armastan Sind, ikka uuesti
Sinusse armun... Hulk tunde

ilusat muusikat Georg Otsa
esituses.
Miks neid aga nii vähe raadioeetris kasutatakse? Tõsi,
Klassikaraadiost saab aegajalt Georg Otsa kuulda.
Vikerraadiost peaaegu mitte;
vaid mõnikord nädalalõppudel raadiokuulajate soovilugudena. Võib-olla erakanalitest kuuleb meie professionaalse laulukultuuri

tipplaulja häält sagedamini. Ma
aga pole raadionupu-kruttija.
Armas aeg, millest lauldi
hiljutisel Eesti laulu konkursil?! Loodetavasti tänased hääletajad mäletavad neid laule ja
superstaare ka veel järgmisel
aastal? Aga kümnekonna aasta
pärast?
Minu lapsepõlve ja noorusaastate teadliku mälu soppides
helenduvad iga-aastased kont-

serdid lastele ja noortele Estonia kontserdisaalis. Neid oli
alati kaks: talvel ja kevadel.
Laulsid ning mängisid meie
tuntumad ja tunnustatumad
solistid, Georg Ots nende seas.
Sealt pärinevad ka mu esmased
visuaalsed mälestused temast.
Tänini on meeles, kuidas ta
laulis: Piitsaotsaga ma vean
hangedele jutte... See sõnum
ärgitab mu fantaasiat tänini
ning päästab naerugi valla.
Nõustun tõdemusega, et igal
ajal on oma laulud ja laulikud.
Aga Georg Ots polnud lihtsalt
niisama tollase ajahetke superstaar. Ta on jäänud igikestvalt
rahva  ja mitte ainult meie
rahva!  südamelauljaks.
Sellise musikaalsuse, lummava tämbri, varjundirikka hääle
ning meeldiva välimuse ja hea
rühiga lauljat meil täna talle
vastu panna ju pole! Egas ainult temanimelised spaa, laev
ja taevatäht too Georg Otsa kui
suurepärast muusikut tänapäeva.
Usun aga, et Georg Otsa laulud
oleksid küll need, mis tänastel
elu edasiviijatel aitaksid end
pisutki lahti raputada võõramaisest räppivast afroameerikalikust
bulvarikultuuri(tuse)st ning tuua nad kahe jalaga
Maarjamaale, kus ollakse sajandeid oldud uhked oma kultuuri
üle, mis pole sugugi seisma
jäänud, vaid arenguvõimelisena
võtnud kaasajalt jumet.
Nüüd, mil Georg Otsa 90. sünniaastapäev on käegakatsu-

tavas kauguses ja kultuuripealinna uks praotumas, oleks
hea aeg selle suurepärase muusiku looming taas kõlama panna. Georg Ots peaks laulma
raadiotes iga päev. Tundide
kaupa. Meil on nüüd kombeks
rääkida üheshingamisest.
Hingakem siis ja näidakem, et
meis on veel hoolivust! Ka
nende suhtes, keda enam pole,
aga kellele oleme tänu võlgu.
Laske Georg Otsal laulda:
Mulle meenuvad kodused rannad, rookatused, kadakad, liiv.
Neid ikka ma südames kannan...
Praegu on veel olemas piisavalt
palju neid Estonia teatri
omaaegseid soliste, kel oli õnn
Georg Otsaga koos töötada.
Nende meenutuste kaudu saaks
ju selle suurepärase muusiku,
kellest ei saa iialgi superstaari,
sest ta oli niivõrd suur isiksus,
tuua nendeni, kel puudub igasugunegi aim sellest, kes oli
Georg Ots ja kui kõrgel tasemel
on tema läbi olnud meie oma
muusikakultuur. See on peatükk meie oma ajaloost, mida
ei tohiks lasta tuhmuda.
Loodan, et see palve jõuab
mitte ainult kurtide kõrvu.
Georg Ots oli ja on rahva
südamelaulja.
Age Raa
P.S. Georg Ots sündis
Petrogradis 21. märtsil 1920
ja suri Tallinnas 5. septembril 1975.

Orav: "Aga...!" "... mina sain juba pojad!"
Ninasarvik: "No, kolm rahvaliitlast...!" "... nüüd küll veel kevadet ei too!"

Vikerraadios laulab, õigem
oleks öelda, ähvardab, staar
(võib-olla isegi superstaar):
Panen talle vasaraga vastu
pead!.. Sõnum, mis raadioeetri vahendusel minuni jõuab,
võtab keeletuks. Seda enam, et
laul ongi vaid nendele sõnadele
rajatud. Tunnen, kuidas käed
vajuvad jõuetult rippu. Ei oska
kohe midagi kosta. On see
soovitus ajaviiteks või masuaja
töölaul? Igaks juhuks vahetan
raadiokanalit. Kuulen, kuis
pinisev naishääl pressib läbi
peanaha: Ja ta ei tahagi mind
 absoluutselt... Ka seda fraasi
korratakse tuimalt mitu korda.
See on selle laulu sõnum.
Vaene laps! mõtlen. Panen
raadio kinni ja võtan ajalehe
ette. Saan teada, et meest, kes
ründas Tallinnas kaht neiut
kangiga, pole kätte saadud.
Järgmisel leheküljel arutletakse selle üle, et meie ühiskond vajab hädasti laste
füüsilist karistamist keelustavat seadust, sest emalt-isalt
saadud urvaplaaster kasvatab
kujuneva isiku hinges räigust.
Tuleb meelde Tartu Ülikoolis
ajakirjanduse teooria loengul
õpitu:
meedial on massi
psüühikas hoiakute kujundamisel suur jõud. Massimeedia
kõlavaim ja kostvaim hääl on
raadio.
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