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Noored, julgelt oma seisukohti
kaitsma!
Tulekul Keskerakonna Noortekogu XI kongress
Intervjuu annab kesknoorte juht JAANUS RIIBE

Keskerakonna
Noortekogu
XI kongress
laupäeval, 20. aprillil kell 12.00
Tallinnas Sõpruse kinos

Kongress kuulab ära aruande
ja sõnavõtud ning valib noortekogu
esimehe ja juhatuse.
Kõigil, kes kongressile soovivad tulla,
palutakse end registreerida klubide
esimeeste kaudu või saata kiri
aadressil: info@kesknoored.ee

Keskerakonna Noortekogu XI
kongressi päevakord
Algus kell 12.00
Registreerimine
kell 11.0012.00

Riibe märkis Kesknädala küsimustele vastates, et erakondade
sõnumid võiksid olla selgemad ja
arusaadavamad. Tema hinnangul
on noortel kõrini poliitklounidest,
kes lubavad kõike, et vaid hääli
saada. Ebakindlus tuleviku suhtes peaks noori julgustama ise
hakata riigis poliitikat kujundama.

Vladimir
Svet

Jaanus
Riibe

Iseloomusta Keskerakonna
noortekogu. Kuidas teil praegu läheb?
Noortekogu on kasvanud viimasel aastal
tõesti kiiresti: detsembris ületati esmakordselt 6000 liikme piir. Oleme Eesti
suurim poliitiline noorteühendus. Meie
ridades on esindatud kõik vanuserühmad, erinevad rahvused ja erineva
taustaga inimesed  see on meie tugevus!
Paljud noored on tänaste riigijuhtide
poliitikas ja neis poliitikuis endis pettunud, kuid meie oleme suutnud pakkuda
oma ettevõtmiste ja ideedega neile alternatiivi. Keskerakonna noortekoguga
liituvad noored usaldavad meie väärtusi
ja soovivad aktiivsemalt kaasa lüüa Eesti
elu paremaks muutmisel. Meie tugevus
on see, et oleme avatud uutele ideedele
ja inimestele, ei sulgu umbsetesse kabinettidesse ega pane oma silmi kinni
tegelike probleemide ees.
Eesti ühiskonna noorema põlvkonna
tegemisi segavad mitmedki probleemid,
millele valitsev koalitsioon jätkuvalt
vaatab läbi roosade prillide: noorte

kõrge tööpuudus, koolide sulgemise
kava, maanoorte võimaluste vähenemine, jätkuv hinnatõus.
Ebakindlus tuleviku suhtes annab
noortele tugeva tõuke ise hakata riigi
poliitikat kujundama. Usun, et üheskoos
suudame neid probleeme lahendada.
Usun, et meiega äsja liitunud noored
tõusevad pildile juba sügisestel kohalike
omavalitsuste valimistel.
Mida noortekogu peab praegu oma
põhiülesandeks peale nn broilerite
kasvatamise?
Meie väärtusteks on professionaalsus,
sihikindlus, koostöö, tulemuslikkus ja
paindlikkus. Soovime kaasata noori
poliitikasse ja otsustamisprotsessi,
pakkuda neile koolitust ja kvaliteetseid
ajaveetmisvõimalusi, tutvustada
noortele tsentristlikku maailmavaadet.
Peale tõsiste ja harivate ürituste toimub
ka meelelahutuslikke, need kõik käivad
käsikäes. Mõned soovivad osaleda üritustel ja teised näha lähemalt, kuidas
tipp-poliitika sünnib. Hoiame oma
eesmärke ja ideid fookuses. Kui võitlus
käib noorte võimaluste eest kutse- või
kõrghariduse omandamisel, esimese
kodu soetamisel, igapäevaelu korraldamisel, siis need on noorte eesmärgid,
mille kaitsmisest me mitte mingi
hinna eest ei tagane.
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12.0012.10 Avamine
12.1012.25 Tehnilised
küsimused
12.2512.50 Noortekogu
esimehe Jaanus Riibe kõne
12.5013.10 Tervitused
(Keskerakonna esimees
Edgar Savisaar, Keskerakonna
Riigikogu fraktsioon,
külalised)
13.1013.25 Aruannete
kinnitamine
13.2513.35 Noortekogu
poliitilise programmi
vastuvõtmine
13.3513.45 Noortekogu
põhikirja muutmise
ettepanekute kinnitamine
13.5015.00 Juhatuse
esimehe ja juhatuse liikmete
valimised. Kandidaatide
tutvustamine, hääletamine
14.2515.20 Lõuna restoranis
BB Keller/Dubliner
15.2015.45 Kontsert
15.4516.00 Noortekogu
tänukirjade üleandmine
16.0016.05 Noortekogu
esindaja valimine Keskerakonna volikogusse
16.0516.15
Revisjonikomisjoni valimine
16.1516.25 Valimistulemused
16.2516.30 Valitud esimehe
sõnavõtt. Aseesimeeste
kinnitamine
16.3516.45 Kongressi
lõpetamine
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Juhtkiri

Soome häkker katsetaks meie e-hääletuse turvalisust

Soovitusi
kesknoortele
EDGAR SAVISAAR
Keskerakonna esimees

Kevad, päike ja sulalumi annavad märku sellest, et kätte on jõudnud
Keskerakonna Noortekogu iga-aastane kongress, kus valitakse uus juhatus
ja esimees ning pannakse paika järgmise aasta sihid ja eesmärgid. Kongress
pole mingi tavaline üritus, vaid aasta kõige tähtsam sündmus, mis määrab
selle, kuidas edasi liikuda. Palun võtke arvesse, et käes on kohalike valimiste aasta ning erakond vajab väga igaühe panust.
2011. aasta Riigikogu valimistel tõid kesknoored erakonnale ligikaudu
20 000 häält, mis oli 15% kõigist häältest. See on tubli tulemus, ning ka
tänavu peate võtma sama julged eesmärgid. Valimistel saate näidata, mis
puust te tehtud olete. Ma olen kindel, et pole midagi ületamatut selles, kui
seate eesmärgiks välja panna vähemalt üks noor igasse Keskerakonna valimisnimekirja. Olete noored ja aktiivsed, kasutage oma potentsiaali ka valimistel! Uskuge mind, teil on rohkem poolehoidjaid, kui seda praegu
arvate!

Tean, et olete välja töötanud Keskerakonna Noortekogu uue poliitilise

platvormi. Soovitan teil rohkem keskenduda ideede elluviimisele ja oma
eesmärkide saavutamisele, kui kitsale enesekesksele tööle. Kesknoorte
ridadest on justkui kadumas nooruse võlu. Ärge kartke olla noored, rõõmsad ja vahest ka vallatud. Kuid vaid pidu ja pillerkaar ei arenda. Vaja on ka
selgeid sihte ja suuremat tarkust. Soovitan järgida head käitumiskultuuri,
põimides sinna nii noorust kui ka julgust. Ärge kartke eksida, vigadest
õpitaksegi.

KESKMÕTE: 2011. aasta Riigikogu valimistel

tõid kesknoored erakonnale ligikaudu 20 000
häält, mis oli 15% kõigist häältest. See on
tubli tulemus, ning ka tänavu peate võtma
sama julged eesmärgid. Valimistel saate
näidata, mis puust te tehtud olete.

Kesknoored on küll Eesti suurim poliitiline noorteühendus, kuid pelgalt

sõnad ei taga veel edu. Peate olema nähtavad ja kuuldavad, ning mitte
ainult Tallinnas, vaid kogu Eestis. Teile on antud eriline võimalus, parim ja
väärikaim kapital, mis ühel organisatsioonil olla saab,  Keskerakonna
poliitika. Käituge selle vääriliselt mitte ainult oma sõnades, vaid ka
tegudes. Päevapoliitikas kaasarääkimiseks on vaja uusi häid ideid, millega
aktiivselt pildil olla. Te olete noored, ja ärge põlake ära ka kõige lihtsamaid
mõtteid ning algatusi. Noored peavad pöörama oma tähelepanu noortele,
sest just teie oskate oma põlvkonda kõige paremini kõnetada.

Mida Keskerakond ootab Noortekogult?! Järelkasvu! Uut põlvkonda
noori nii erakonda kui ka üleüldiselt Eesti poliitikasse. Pikk pink meie
Noortekogus on selge märk tugevast ning kindlast organisatsioonist.
Liikmeskond peab kasvama üle kogu Eesti, mitte vaid Tallinnas. Te peate
üles leidma noored pealinnast sadade kilomeetrite kauguselt. Hiiumaa,
Pärnumaa ja Võrumaa peavad olema teie jaoks võrdse tähtsusega.
Ma ei väsi ka kordamast: Keskerakonna tugevdamise juures on ääretult
tähtis see, et täisealiseks saanud kesknoored liituksid Keskerakonnaga.
Kuid ma ei pea järelkasvu all silmas vaid inimesi. Järelkasvu vajame ka
ideedele ja meie poliitika edasikandmisele. Keskerakonda kuulumine on
auasi. Seda enam peate tõestama, et ka meie järelkasv on selle vääriline.
Kongress on Noortekogu tippüritus. Sellepärast soovitangi siinsed
otsused teha väga hoolikalt, iseseisvalt ning kaalutletult.
Tervitan teid Keskerakonna Noortekogu XI kongressi puhul! Ilusat kevadet!
Ja ärge olge nii väga tõsised, vaid olge noortele omaselt rahutud ja lõbusad!

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

6 274 583
6 274 571
6 273 465

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

Tallinnas, Tartus ja Rakveres loengutega esinenud ITeksperdi Harri Hursti (pildil) (Soome, USA) sõnul peaksid
elektroonilised valimised olema avatud sõltumatule auditile.
Iga valijahääl peab olema kaitstud ja valimistulemusi peaks kontrollima sõltumatud vaatlejad  kas valimistulemus vastab valijate tahtele.
Samas ei tohi jääda jälge, kuidas konkreetne
inimene on hääletanud, ütles Hursti, kes
tegeleb 2005. aastast elektrooniliste valimissüsteemide puuduste paljastamisega. Tema
sõnul puudub tehnoloogia, mis muudaks
e-valimised turvaliseks ja usaldusväärseks. Ta
on tõestanud, et valimismasinatesse on võimalik sisse murda. Minu käsutuses oli vaid mu
oma raha, rääkis ta. USA-s ei tahetud mind
alguses uskuda  öeldi, et mida see soomlane
ka teab. California ülikool koguni tellis
uurimuse, et kas ma ikka räägin tõtt. Uurimusest selgus, et mul on õigus!
Hursti meenutas Washingtonis toimunud internetihääletust,
kuhu eksperdid häkkisid sisse vaid mõne jutumärgi
asendamisega. Ametnikud eirasid turvaekspertide soovitusi ja tahtsid ikka e-valimised läbi viia. Kolmepäevasel
testperioodil oli luba proovida karistamatult süsteemi sisse
häkkida. Esimese kahe-kolme tunniga leidis rühm, mida ka
mina abistasin, turvaaugu, mis võimaldas uue koodi sisse
viia nii, et arvuti sellest aru ei saa.
Süsteemi murti sisse ühtede jutumärkide teistega
asendamise abil, ja 48 tunni pärast oli häkkeritel süsteemi
üle täielik kontroll. Neil oli kontroll kõigi häälte üle. Nad
asendasid need nn bad robotiga, võisid jälgida, kelle poolt

Chomsky: Euroliidu
demokraatiast
räbalad järel
Poliitanalüütiku, filosoofi, kirjaniku ja
Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi lingvistikaprofessori Noam Chomsky (pildil) sõnul on
Euroopa Liidu demokraatiast järele jäänud vaid
räbalad, kuna pole suudetud efektiivselt
reageerida käimasolevale finantskriisile.
Ma ei ole küll mingi
Föderaalreservi austaja, kuid minu
arvates on Föderaalreserv
käitunud
märksa konstruktiivsemalt, progressiivsemalt ja arukamalt,
võrreldes
Euroopa
Keskpangaga, tsiteeris
Chomskyt
Irish
Times.
Chomsky
arvates
kehtestas
Euroopa Keskpank eurooplastele ebaõiglased
ja arengut takistavad kasinusreeglid. Chomsky
hoiatas, et kärpepoliitika pärsib Euroopa riikide
majanduskasvu: Kärpemeetmed on osutunud
kahjulikuks kõikjal, kus neid on rakendatud.
Tänavu jaanuaris suurenes töötute arv
Euroliidus jätkuvalt, kasvades 26,2 miljoni
inimeseni, euroalal 19 miljonini, mis moodustab
majanduslikult aktiivsest rahvastikust 10,8%,
euroalal oli see näitaja 11,9%. Noorte töötus on
kogu Euroliidus jõudnud enneolematult kõrge
tasemeni  jaanuaris oli tööta 23,6% aktiivsetest
noortest; samuti on noorte töötuseperioodid
pikenenud.
Kesknädala hinnangul ootab EL riike pikemas
perspektiivis ees sama saatus mis Eestil. Pärast
valusaid kärpeid jääb alati alles kuulekas vaesunud rahvas ning käputäis elitaarseid valitsejaid. Võib-olla see ongi olnud praeguste eurovalitsejate eesmärk? Kärpepoliitika katsepolügooniks ja eeskujulikuks näidisriigiks ongi ju
Eesti, mis on suurepärane riik valitsemiseks
kõigile ebademokraatlikele poliitikutele. Vaid
järgmisele palgapäevale ja kõhutäiele orienteeruv rahvas on vagur kui talleke ja usub kõike,
mida räägitakse.
Eurooplaste maadligi surumine seega jätkub
ning selle tegevuse hinnaks on noahoop
demokraatiale, mille olematuse üle julgemad
juba naljagi viskavad.

oli keegi hääletanud. Kuna nad jätsid visiitkaardiks maha
oma ülikooli hümni, avastati sissemurdmine alles kahe päeva
pärast. Üks tähelepanelik valija nimelt küsis: milleks see
laul seal on? Kuna neil oli kontroll ka turvakaamerate üle, said nad vaadata, kuidas kõik
arvutite ümber sebima hakkasid, naeris
Hursti. E-valimised jäid Washingtonis loomulikult ära.
E-valimiste pooldajad väidavad, et kui kasutame ja usaldame e-pangandust, siis pole
põhjust karta ka e-hääletust. Pankade puhul
on iga toiming dokumenteeritud ja tõestatav.
Helistades panka on võimalik saada infot oma
tehingute kohta. E-hääletuse puhul ei saa helistada kellelegi ja ei saa ka vigu parandada,
märkis Hursti. Erinevalt levinud arvamusest
ei ole Hursti sõnul e-pangandus tegelikult turvaline. Inimeste identiteeti varastatakse pidevalt ja pangad investeerivad suuri summasid,
et oma süsteeme turvalisenaks muuta. E-panganduses ei
pruugi klient arugi saada, et süsteemi on sisse murtud ja tema
arvelt on raha kadunud. Ekraanil kajastub rahasumma endiselt, kuigi tegelikult on raha juba varastatud.
Hursti kinnitab, et e-valijal on samuti raske kindlaks teha,
kas ekraan näitab õiget infot ja kas kommunikatsioon
serveriga on ikka klaar. Kui häkkerid on midagi süsteemis
muutnud, ei suuda valija seda kuidagi tuvastada. Eesti
e-valimiste süsteem kahjuks pole avatud uurimiseks ja
Hursti seda ei tunne. Tema arvates oleksid paljud eksperdid
selle süsteemi uurimisest huvitatud, ning kui see oleks
legaalne, prooviks ta meie e-hääletussüsteemi sisse murda
katsetamaks selle turvalisust.
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Eesti Panga nõukogu kui hooldekodu?!
Üks kuumemaid teemasid hetkepoliitikas on presidendi otsus esitada Mart Laar Eesti Panga nõukogu
juhiks. Tegemist on sisuliselt ametliku kinnitusega
sellest, et edaspidi töötab Eesti Pank peamiselt sotsiaalhoolekande asutusena, säilitades keskpanga
funktsioonid vaid osaliselt ning piiratud mahus.
KESKNÄDAL

Laari uue ameti üle ei ole
seekord imestunud või nördinud mitte ainult need vastutusvõimelised poliitjõud, kes
tavaliselt koalitsiooniparteide
personalikombinatsioone hukka mõistavad, vaid arusaamatus ja tugev pettumus on
ühiskonnas võtnud selgelt väga
laia kandepinna.

Laar likvideerib
kuulekalt panga
likviidsuse

11. aprilli Õhtuleht leidis oma
juhtkirjas, et Laar on koalitsioonile vajalik kuulekas alluv,
keda on mugav kasutada. Ajaleht astub konkreetselt vastu
sellele, et kõrgeid ametikohti
mehitataks parteilastega, andmaks erakondadele võimalusi
ühiskonna üle kindlamat kontrolli saada.
Õhtuleht rõhutab ühiskonnas
juba tõusnud küsimust sellest,
et kuidas ikkagi osalise töövõimega Laar uuel ametikohal
toime tuleb.
Veelgi enam, Eesti Panga nõukogu juhtimine eeldab tugevat
rahanduslikku tausta ja finantsteadmiste olemasolu.
Laar on läinud ajalukku pankade likviidsuse likvideerijana. No mis mulje see maailmale jätab? Kes peale sellist
personalimuudatust
meie
keskpanka enam pangaks
peaks?
Õhtulehte toetab 11. aprilli
Äripäev. Majandusleht küsib,
et kas raskekujulise insuldi üle
elanud Laar ikka suudab

Riigikogu ees seistes vastata
kõigile arupärimistele Eesti
Panga tegevuse kohta ning
kontrollida keskpanga nõukogu tegevust. Äripäev küsib
rõhutatult ka seda, et kas ajalooharidusega ja likviidsuse
likvideerimisega tuntuks saanud Laaril jätkub kompetentsust orienteeruda rahandusküsimustes niivõrd, nagu keskpanga juhile kohane. Äripäev
nimetab Laari mugavusvariandiks, mille apoliitilist esimehekandidaati lubanud president oma lubadust murdes
esitas.

Lehtede ühisrinne
Laari vastu

Need näited üleriigilise levikuga ajalehtedest tõestavad, et
probleem Mart Laari nimetamisel Eesti Panga nõukogu
esimeheks on väga laia, üldrahvaliku kandepinnaga ja selles
ei näe probleeme üksnes
opositsioonierakonnad. Ei
Õhtuleht ega Äripäev pole
opositsioonierakondade häälekandjad ega edasta nende
seisukohti, pigem vastupidi.
Kuid kui ka need ajalehed juba
üksmeelselt Laari vastu sõna
võtavad, on probleem väga
tõsine.

Kommunaalpoliitik
Randpere ootab panganõukogus pensiaega

Kes meile Eesti Panga nõukogust veel vastu vaatavad ja millist infot see nõukogu rollist
annab?
Nõukogu liikmete hulgas
torkab silma vanaduspõlveks

valmistuv kommunaalpoliitik
Valdo Randpere (Reformierakond), kes oma avalikes sõnavõttudes on rahandusküsimuste asemel silma jäänud
hoopis linnahaljastuse, lennunduse, linnatelevisiooni, liiklusummikute ja liiklustiheduse,
politsei keelenõuete jmt teemadega. Loomulikult võib inimene olla mitmekülgne, kuid
keskpanga nõukogu liikmelt
eeldab ühiskond eelkõige vastavat haridust, millel põhinevad teadmised ja kogemused, ning neist tulenevalt ka
rahandusteemade valdamist
nii kõnes kui ka kirjas.
Ajakirjanduses on juttu olnud,
et Randpere on asunud Taisse
vanaduspõlveks villat ehitama,
mis näitab, et pensionileminekuks käib ettevalmistus
täie hooga. Eesti Panga
nõukogu tundub siis olevat just
selliseks kohaks, kus ilma eriteadmiste nõudeta on hea oma
tööaastaid lõpuni tiksuda.
Täpselt sama mudel, mis Laari
puhul.

Tahaplaanile jäänud
Liina Tõnisson

Loomulikult hakkab Eesti
Panga nõukogus silma auväärses eas Liina Tõnisson.
Varem tõesti aktiivse inimesena on ta aasta-aastalt üha
rohkem tahaplaanile tõmbunud. Esimesi väsimuse tundemärke avaldas ta siis, kui
2004. aastal lahkus Riigikogu
Keskerakonna fraktsioonist.
Tõnissoni lahkumist Riigikogust 2007. aastal võtsid
paljud kolleegid juba kui
endise aktiivse poliitiku lõplikku taandumist.

Panganõukogu 
õige koht sotsiaalsuhtluseks?

Eesti Panga nõukogu on and-

SOTSIAALSEL TÖÖKOHAL: Mis vahe on reisisaatjatega? Aga see, et reisisaatjatel oli tõeline vajaduspõhisus, muidu oleks nälg majja tulnud. Laar on saanud
miljoneid Swedbanki nõukogu liikmena, Miltoni preemiana, korduvpeaministrina
ja välisrahastuse eest raamatute väljaandjana. Ta ei ole vaene. Liina Tõnisson on
Riigikogu pensionär, saades vähemalt 2500-eurost pensioni. Sellele lisandub juba
aastaid panganõukogu liikme tasu. Randpere on panganõukogu liige, kes unistab
pensionipõlvest Tais, kuhu ta juba investeerivat. Pole midagi öelda, tõeline töövõimetuspensionäride pansionaat!
nud Tõnissonile hea võimaluse
olla elu keskel, käia koosolekutel ja arutada maailmaasju.
Samas ühiskond temast enam
midagi ei kuule. Kes vanemasse põlvkonda ei kuulu,
ajalugu ei uuri või vana kirjandust ei loe, see Tõnissonist
enam midagi ei tea. Jah,
ühiskonnaelu edasiviivat energiat ongi Tõnissonilt selles eas
palju nõuda, kuid kas Eesti
Panga nõukogu on ikka õige
koht, kus enda elu sotsiaalses
mõttes väärtustada?
Eesti Panga nõukogu on Eesti
Panga järelevalveorgan. Selleks et mingi organisatsiooni
üle järelevalvet teostada, peab
tema olemust, igapäevast tegevust ja tegevusvaldkonda läbinisti tundma. Vastasel juhul ei
ole sisulist järelevalvet võimalik teostada.
Eesti Panga nõukogu liikmeid
vaadates jääb vägisi mulje, et

nõukogust on moodustatud
mingi valitsuspoliitikutele
meele järgi isikute aukogu.
Sisulist järelevalve rolli aukogult ju nõuda ei saa, ja ilmselt tegelikke (juht)nööre tõmbavad parempoolsed seda ei
eeldagi.

Kuidas nõukogu ees,
nii pank järel

Seega tagab koht Eesti Panga
nõukogus Eesti väljavalitutele
teatud liiki eksklusiivselt kõrgtasemel sotsiaalhoolekannet
alates formaalse positsiooni
andmisest ja suhtlusringkonna
tagamisest ning lõpetades
rahalise sissetuleku garanteerimise ja sotsiaalse turvalisuse
pakkumisega. Ainus suur
probleem on, et see ei ole idee,
miks panga nõukogu on ellu
kutsutud.
Nii nagu nõukogu ees, nii pank
ka tervikuna. Eesti Panga töö-

tajate sõprusest ametialaste
krediitkaartidega ja muudest
suurtest hüvedest kirjutatakse
aastaid. Sageli on tõstatatud
küsimus: kas selle rahapeo
taustal ka pangatööd tehakse
või mis on üldse Eesti Panga
sisulisem panus Eesti ühiskonda?
Kuid, nagu Laari asumisega
nõukogu etteotsa ametlikuks
saab, Eesti Pank ongi ümberkujundamisel hooldekoduks.
Kokkuvõtteks tuleb järeldada,
et Eesti Panga nõukogus
toimuv personalipoliitika võtab Eestilt järk-järgult keskpanga või needki vähesed
keskpangafunktsioonid, mida
Estonia puiesteel täita proovitakse. Tegemist on Eesti jaoks
väga halbade arengutega ja
maailma ees on selle üle
kohutavalt piinlik.

Veerpalu on tagasi!
Kired dopingukaristusest vabastatud kahekordse
olümpiavõitja Andrus Veerpalu ümber ei näi vaibuvat. On nii Veerpalu toetavaid kui ka meie spordisangari aususes endiselt kahtlevaid arvamusi. Kui järele
mõelda: kas see kõik ongi enam oluline?

Veerpalu

Veerpalu
meeskond
ja
Rahvusvahelise Antidopingu
Agentuuri WADA kohalik
esindaja Kristjan Port.

Kesknädal julges kohe
toetada Veerpalu

INDREK VEISERIK

Nii nagu USA presidendi John
Fitzgerald Kennedy mõrvamise loos, nii ei selgu ka Andrus
Veerpalu dopingujuhtumis
tõde ilmselt mitte kunagi.
Levivad kõikvõimalikud vandenõuteooriad, mis jäävad
pikaks ajaks ringlema. Eestis
teavad tõde ilmselt vaid

Kesknädal julges ainsa väljaandena 2011. aasta aprillis,
vahetult pärast dopinguskandaali, toetada avalikult Andrus
Veerpalu. Kesknädal ühineb
nendega, kes usuvad Andrus
Veerpalu. See pole religioossus, millega meid üritatakse
sildistada, vaid eestlaseks
olemine. On võimatu leida
motivatsiooni, mis sundis
Veerpalu oma karjääri viimseks suurstardiks dopingut
tarvitama, kirjutas Kesknädal
kaks aastat tagasi.
Norralaste võidurõõmu ja
Postimehe süstemaatilise Eesti
eeskujude mahatampimise
saatel on taas üks väga kallis
kangelane porri surutud. Võttes

rahvalt tema kangelased, võtad
rahvalt moraali, ja sa saad tema
üle valitsema, lisas Kesknädal
tol korral.

Margus Hundist võib
saada meie uus
spordisangar

Ainus tõde Veerpalu loos on
seega see, et üks meie noorte
tähtsamaid sportlikke eeskujusid lörtsiti lõplikult ära.
Loomulikult tahaksin ka mina
teada: miks seda tehti? Kuid
nüüd, kaks aastat hiljem ei
muudaks ka see teadmine
enam midagi. Suusasangar
saab sellest ka ise aru ja kes-

kendub juba ammugi oma laste
sportlike saavutuste arendamisele. Veerpalu juhtum tasuks
ära unustada, sest noorte jaoks
tema eeskuju taastada pole
niikuinii enam võimalik, olgu
see tõde siis milline tahes.
Loodus ei salli tühja kohta.
Eesti spordihuvilised peaksid
Andrus Veerpalu
unustamiseks nüüd keskenduma
Ameerika
jalgpalliliigale
NFL, sest USA-s on vaatajate
arvu poolest suurimal spordialal mehetegusid tegemas
endine kettaheitja Margus
Hunt. Enamik eksperte on
veendunud, et Hunt valitakse

NFL-i drafti juba esimeses
ringis, mis on erakordne sündmus ühe eestlase jaoks.
Eluga tuleb edasi minna, sest
oluline on rõhuda noorte uute
sportlike eeskujude esiletõusule. Olulised on Margus
Hundi, Baruto, noorte korvpallurite ja kergejõustiklaste jt
saavutused. Ka ajakirjandus
peaks neile rohkem tähelepanu pöörama ja vähem tolmu
keerutama Veerpalu ümber.
Lõpetagem see Veerpalu-feti
ja keskendugem meie spordi
tulevikule! Selleks et seda
teha, tuleb rahvaga ausalt arutada ka sporditeemasid.

Äratage ellu TTV
saade Spordisõbrad!

Tasakaalustatud ja spordile
rohujuuretasandil keskenduva
saate hea näitena võib tuua
Tallinna Televisiooni saadet
Spordisõbrad, mis täiesti
arusaamatutel põhjustel mõni
aeg tagasi eetrist kadus. Noorte
entusiastlike saatejuhtide eestvõttel jõudis see saade kvaliteedilt kõrgele. Saadet hindasid nii noorsportlased kui ka
muidu spordikauged inime-

sed. Siinkirjutajal ja ilmselt
paljudel teistel tõsistel spordisõpradel oli lausa rutiiniks
seda saadet igal teisipäevaõhtul vaadata.
Kõige teravamalt tundsin
Spordisõpradest puudust
just Andrus Veerpalu kohtulahendi teatavakssaamise ajal.
Oleks soovinud teada, millist
seisukohta esindavad tasakaaluks Tallinna TV spordisaatejuhid Maxim Tuul, Revo
Raudjärv ja Jaan Männik.
Muide, see saade oli Tallinna
TV-s üks vaadatumaid. Kuna
kõik kolm meest töötavad
telekanalis edasi, on lootust, et
ehk äratatakse Spordisõbrad
siiski veel ellu. On ju näha, et
nn suur meedia on kallutatud
ka spordist rääkides.
Ei maksa unustada, et spordis
on poliitikat tihti rohkem kui
arvatakse. Seda kinnitas ka
Veerpalu-vastane agressiivsus
viimase kahe aasta jooksul
eelkõige nende ajakirjanike
poolt, kellele tööd andvate
meediaväljaannete omanikud
asuvad Skandinaavias, näiteks
Norras.
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Noored, julgelt oma

Noortekogu ajaloost: käes on
stabiilsuse aeg
Keskerakonna Noortekogu loodi 19
aastat tagasi, 1994. aastal, kandes
siis nime Recte.
JENS RAEVALD
Noortekogu juhatuse
liige

Esimestest aastatest
teame üsna vähe. Suurem esiletõus algas
2000. aastal, kui
noortekogu esimeheks
sai Lauri Laasi. Hakati
kasutama organisatsiooni tänapäevast nime ja
aastakoosolekuid nimetama kongressideks.
On ju tänavu alles XI kongress, kuigi eluiga
on meil palju pikem.
Noorteühenduse liikmete arv
hakkas tugevalt kasvama; ka
Keskerakond ise kasvas selle
sajandi esimestel aastatel
väga jõudsalt.
Tegus ja helge aeg oli
noortekogus ka siis, kui
esimehed olid Ramon Loik
ja Tarmo Lausing. 2005. aastaks oli noortekogu valdavalt
välja kujunenud ning hilisemad ajad ei ole suuri sisulisi
muutusi toonud. Nii nagu ka
Eesti majanduselus, elati
järgmiste esimeeste Henri
Kaselo ja Siret Kotka ajal
noortekogus jõukalt. Meid
toetas peale erakonna ka riik, rahastust saadi
projektide kaudu jne.
Kuigi noortekogu kongress pole kunagi olnud

vaikuse ja üksmeele tunnistajaks, kulgesid just
2007. ja 2008. aasta kongress iseäranis vihase
võitluse saatel.
2009. aastast alates võib noortekogu
iseloomustada mitte enam niivõrd kasvu-, vaid
stabiilsusefaasis olevana, kuna võimuerakondade noored leidsid piisavalt rahastust ka
mujalt.
Tollasel värskel moodustisel  IRL-i noortekogul  oli sisevastuolude tõttu üldse raskusi
oma erakonna noorte koondamisega. Võimalik, et just ka seetõttu lõpetas kampsunist
haridusminister Tõnis Lukas noortekogude
rahastamise. Riikliku rahastuse kaotamine
tabas eriti valusalt just opositsioonierakondade noorteühendusi. Samal ajal pidi ka
erakond võitlema valimisvõlgadega ja kapo
töötajate ebaterve tähelepanuga.
Pärast Siret Kotkat sai esimeheks Tiit Terik, seejärel Raivo
Tammus ning nüüd juba teist
hooaega on noortekogu eesotsas Jaanus Riibe. Peasekretärid
on olnud Olga Ivanova, Jaanus
Riibe ja Tõnis Mölder (pildil).
Noortekogu klubid on tõusnud
ja langenud. Aastat kuus tagasi,
kui mina noortekoguga liitusin,
olid meie parimad ja tublimad
klubid Väike-Maarjas, Elvas ja
Jõgeval. Kahtlemata ka Tallinnas ja Ida-Virumaal tegutsesid
suured ja võimsad klubid. Veel
enne seda oli aeg, mil kogu meie
liikumises andsid tooni Tartu ja
Tartumaa noored.
Hetkel võib öelda, et just Tallinna noored on
need, kellele me kõige rohkem tugineme.

KOOS OLEME
JULGEMAD
JA EDUKAMAD!

Ida-Virumaal palju tegusaid kesknoori
Hetkeseisuga on Ida-Virumaal viis
kesknoorte klubi, kõige suuremad
neist Narvas ja Kohtla-Järvel. Narva
klubi on suuruselt teine terves
noortekogus.

klubide hetkeolukorda ning rääkisid oma
muredest ja rõõmudest.

Klubide koostöö

Eelnimetatud kohtumise üheks peamiseks
saavutuseks oli klubidevahelisele koostööle
aluse panemine. Ühist üritust plaanivad juba
MAARIS LAINE
Narva ja Sillamäe klubi. Tänu tublidele kluNoortekogu juhatuse
biesimeestele leiti kontakt väga kiiresti ja
liige
koostöö juba toimib. Loodame, et hiljem liituOlles ise Ida-Virumaalt, vad ühiselt tegutsema teisedki klubid.
tunnen seda piirkonda Kohtumistel on üles kerkinud üks suur ühine
väga hästi ja tegelen probleem  noorte ärakolimine suurlinnasealsete noortega heal desse. Kuid klubide esimehed selle üle ei põe
meelel. Juba seitse aas- ja peavad seda loomulikuks, lootes, et pärast
tat järjest oleme üks maailmaga tutvumist tulevad noored kodukõige populaarsematest linna tagasi, siis juba uute kogemuste ja teadorganisatsioonidest kohalikul infomessil mistega.
Orientiir, mille kaudu liitub meiega igal aastal Enda poolt tänan kõigepealt erakonna esimeest
Edgar Savisaart noortega kohtumise eest, mis
ligi 80 noort.
andis meile uut hoogu ja häid mõtteid. Samas
tahan tänada ka Olga Ivanovat, kes on alati
Üritused uutele liikmetele
Liitumise järel on kombeks korraldada uustul- panustanud Ida-Virumaa klubide arendamisse.
nukatele uute liikmete päev, mil nad külastavad Pean tähtsaks tunnustada Ida-Virumaa keskkohaliku linnavalitsust ja kohtuvad linna- noorteklubide aktiivi: Nana Badaljan, kes läbi
aastate on
olnud
suurepäraseks
koordinaatoriks
ja
heaks
sõbraks;
Olesja
Slavetskaja

Narva
klubi
esimees,
Nikita
IDAVIRU NOORUS KOHTUB EDGAR SAVISAAREGA
Andrianiv 
juhidega. Ka sel aastal oli korraldatud niisugu- panustas Sillamäe klubi taaselavdamisse. Kiita
ne traditsiooniline üritus. Meil oli au selle tuleb ka teisi aktiivselt tegutsevaid noori: Kirill
raames kohtuda Keskerakonna esimehe Edgar Gussev, Aleksandr Roor, Erika Burova,
Savisaarega, kes tuli Ida-Virumaa noorte Kristina Bitaikina ja Jelizaveta Gorda.
juurde. Kohtuti Narvas, Sillamäel ja Kohtla- Kõik nad on tublid ja tegutsejad, ning me
Järvel, kus noortekogu klubid toimivad tublilt loodame neist Ida-Virumaale aktiivsete
tänini. Noored tutvustasid Edgar Savisaarele kodanike järelkasvu.

es
Algus

ilehe

l

Tuleb tõdeda, et poliitika on muutunud professionaalsemaks ja edu saavutamine
eeldab pikaajalist pühendumist.
Näiteid noorte poliitikute edulugudest on meil palju: Kadri
Simson, Jüri Ratas, Priit
Toobal, Lauri Laasi, Olga
Sõtnik, Sven Mikser jt.
Kuidas iseloomustaksid teiste
Eesti parteide noortekogusid
või nende liikmeskonna
järelkasvu? On teil nendega
soojad sidemed? Kas jagad
Kaarel Tarandi seisukohta, et
Eesti 35-aastased ministrid
jäävad ametisse veel 3040
aastaks ja teie põlvkonnal
pole ses mõttes häid poliitilisi
väljavaateid?
Eemalt vaadates võib tunduda,
et noortevaldkonna teemades
valitseb erakondade vahel
üksmeel. Kõik ütlevad, et noori
tuleb toetada. Mitte keegi ei
kuuluta, et Eesti
Noorteühenduste Liit tuleks
panna kinni!. Paraku, kui
otsustamiseks läheb, siis tuleb
maailmavaateline erinevus
sisse. Hiljutine näide pärineb
kõrgharidusreformist, kus
pealkiri ja loosung olid küll
Tasuta kõrgharidus, kuid
tegelikult oli asi sellest kaugel
ega esindanud üliõpilasesindajate seisukohti. Tudengite pikk
selgitustöö tasuta kõrghariduse
suunal visati hetkega üle parda.
Aastatepikkune aktiivne töö
nulliti, kui kiirkorras tehti
poliitilise loosungi all ära
reform, mida tudengid tegelikult ei soovinud.

Kesknoortekogul on olnud
jõulisi väljaastumisi: Sven
Mikseri ajal tehti Edgar
Savisaare fännklubi, kord
aheldati end Tallinnas vanade
puude külge, et neid maha ei
võetaks jm.
Kas noortekogu planeerib
julgustükke, et ei lehvitataks
üksnes plakatite ja lippudega,
vaid tehtaks ka ühiskonda
enam mõjutavaid aktsioone?
Viimati tegite kampaania
Eesti inimeste hammaste
olukorra teadvustamiseks,
õigemini, hambututest suudest. See oli väga mõjus. Aga
kas see ka kuhugi edasi
arenes? Kui toimetused
saavad päevas kümneid ja
sadu pressiteateid, jäävad
need igavaks ja neid ei panda
tähele. On vaja silmapaistvaid aktsioone. Mida sellest
arvad?
Olen nõus, et noorsoo probleemide edukaks lahendamiseks peame minema kaitselt
üle pealetungile. Tühise pressiteatega ei ole võimalik muuta
valitsuse poliitikat, vaid vaja on
tegutseda nii, et puust ja
punaselt oleks igale noorele
arusaadav tänaste otsuste tulemus ja tagamaad. Peame aru
saama, et viimaste otsuste
kohaselt on noorte hulgas ootus
selgelt olemas. Ja meie hulgas
on ruumi paljudele.
Viimasest aastast meenuvad
Riigikogu ees roheline
öölahing, meeleavaldused
elektrihinna tõusu vastu, kuid
ka tasuta ühistranspordi
toetamise aktsioonid. Tõime
isegi suure bussi Tallinna linnavolikogu ette tasuta ühistranspordi vastaste hulka ning

seal toimus silmast-silma elav
debatt ühissõidukite plusside ja
miinuste üle.
Mis teemadel noortekogulasi
koolitatakse?
Oleme korraldanud erinevaid
poliitikakoole. Käsitlemist on
leidnud haridus-, välis-, majandus- ja rahvuspoliitika, meedia,
riigikaitse- ja keskkonnapoliitika, presidendi roll Eestis,
Euroopa Liidu plussid ja miinused jpm. Meenub konverents
Jõu- ja võimustruktuuride ning
meedia sekkumine poliitikasse, mis sai palju vastukaja;
Postimehe fotograaf Liis
Treimann pälvis selle kajastamise eest aasta uudiskategoorias kolmanda koha.
Mis üldse noortele praegu
peale läheb? Kas peale
hängimise, tillimise ja oppamise noorte ajudesse
midagi mahub?
Eesti noortele lähevad korda
kõik teemad, mis mõjutavad
nende elu. Kohati tundub, et
noortel on kõrini poliitklounidest, kes lubavad kõike, et
saada hääli. Selline populism ei
lähe läbi! Noored ei taha, et
neile ette kirjutataks, kuidas
elada. Nad tahavad vabadust
valida oma individuaalne elu, ja
teavad, milliseid valikuid
langetada. Oluline on jätkusuutlik elu oma kogukonna
keskel.
Me ei pea inimestele ütlema,
kuidas käituda, vaid levitama
ideesid. Ja kui see nendeni
jõuab, siis nad käituvadki
õigesti. Noored peavad ka tulevikus oma seisukohtade
kaitsmisel olema jõulised!
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seisukohti kaitsma!

tulevik 5

Kuidas panna noored huvituma
poliitikast?
Mille poolest erinevad Tallinna noored teistest Eesti noortest? Peale
ühissõidukites tasuta sõitmise õiguse on just neil lai valik sisustada oma
vaba aega, samal ajal kui mujal noored enamasti tegelevad vaid selliste
huvialadega, mis on kättesaadavad
nende kodukohas.
VLADIMIR SVET
Tallinna noortevolikogu juht

MEELEAVALDUS EESTI KUI MERERIIGI KAITSEKS!

Vale oleks ette
kujutada, et kui
noortel juba on
võimalik
oma
vaba aega sisustada tänu eriti
rohketele võimalustele, siis ainuüksi see ongi hea.
Valikute paljusus näitab tihti sedagi, et jutt
käib väga tihedast ja pahatihti tapvast
võimaluste konkurentsist.

Otsustab see, mis on hea!

Iga noorteorganisatsioon, iga huviring, iga
spordiklubi peab meeleheitlikult oma nii
otsima, selle leidma ja seda kaitsma, et tagada
n-ö kliendibaasi tekkimine, säilitamine ja
suurendamine. See eeldab vastavate organisatsioonide juhtidelt pidevat arendust, uute
kaasamis- ja informeerimismetoodikate ning
tihti ka kõrgtehnoloogiate kasutamist, et enda
toodangut noortele atraktiivseks teha.

TERVES KEHAS TERVE VAIM!
Mida arvad noorte perspektiivist eluks Eesti Vabariigis?
Kas siia on võimalik jääda
tööle ja peret looma või tuleb
tingimata välismaale ära
minna?
Eestis on olemas kõik võimalu-

selmet tegelda riigis tõeliselt
oluliste probleemide lahendamisega (haridus, hooldekodud,
madalad palgad, väljaränne,
haldusreform, vaesumine jm)?
Mind on viimasel ajal hakanud
häirima ebaselged seisukohad.

Fotod Noortekogu arhiivist
Mul puuduvad eeskujud, sest
arvan, et eeskujud on kasutud.
Noortekogu esimehena olen
näinud kahe aasta jooksul palju
noori, kellel on kõik olemas
selleks, et olla järgmine minister või erakonna esimees. Tuleb

Noored ja langev poliitiline trend

Eriti raske on Eestis neil erakondadel, kes
peavad meie igapäevase räpase poliitika ja
langeva poliitilise kultuuri taustal tekitama
noortes huvi liituda poliitiliste organisatsioonidega, ahvatlema noori tegelema poliitikaga.
Viimasel ajal on tekkinud kodanikualgatusi,
mis samuti konkureerivad noorte poliitkooslustega  saab ju ka nende vabakondade kaudu, piltlikult öeldes, maailma muuta
ja poliitikategemist mõjutada.
Varsti algaval Euroopa Liidu uuel eelarveperioodil 20142020 peavad poliitilised
noortekogud oma identiteedi ümber hindama,
seda moderniseerima, et olla tugevaks
konkurendiks ja samal ajal ka kolleegiks nn
apoliitilistele
noorteühendustele.
Just
Tallinnas tunneme vajadust uueneda kõige
varem ja kõige teravamalt.

Noori paelub pigem meelelahutus

Kuigi Tallinna noorte võimalused erinevateks
tegevusteks on päris laiad, on pealinnas ka
palju neid noori, kes eriti millegagi peale kooli
ei tegele ning leiavad meelelahutust ainult
arvuti taga istudes või, mis päris hull, pudelist.
See näitab, et poliitilistel noortekogudel,
kesknoored kaasa arvatud, on veel kõvasti
arenguruumi isegi pealinnas.
Väljakutseks meie jaoks on nüüd püüda tõsta
kõigepealt iseenda tase kõrgemaks ning ka
pakkuda kasvuruumi neile, kes ei taha leppida
neid ümbritseva sotsiaalse ebaõiglusega.
Selliste madala valulävega ja võitlejaloomusega noorte jaoks on Keskerakonna
noortekogu parim koht eneseteostuseks.

Hiiumaa:
töötus sunnib noored lahkuma
Nii nagu mujalgi Eestis on Hiiumaa
hädas rahvastiku kahanemisega.
Noored lahkuvad saarelt juba pärast
põhikooli. Keskharidust ja kutset jääb
siia omandama igal aastal üha vähem
õppureid.
MARI-LIIS
LEIVALT
Hiiumaa
kesknoorte klubi
esimees

Sellega seoses ootab ees mõne kooli
üleni kinnipanek
ja/või vanema astme sulgemine mõnes teises koolis.

On võimalik, et järgmisel õppeaastal ei suuda
Käina gümnaasium enam komplekteerida 10.
klassi. Lauka põhikoolil on raskusi vajalikku
õpilaste arvu täis saada.
Töötus on väga suur eriti noorte seas. See kõik
toob aga kaasa selle, et saarelt tuleb lahkuda.
Kui Hiiumaal noored ühinesid Keskerakonna
noortekoguga, siis elas meil kümnest üks
mandril. Nüüdseks on lahkunud viimase paari
aastaga veel neli noort, kelle paikne elukoht
oli Hiiumaal.
Enne kohalike omavalitsuste valimisi teeb
see aina rohkem murelikuks. Poliitiliselt
aktiivseks muutuvad noored alles saarelt
lahkudes. Selleks on mitu põhjust. Kahjuks
pole Keskerakond Hiiumaal kõige populaarsem. Selle nimel, et muutuksime hiidlaste
esimeseks eelistuseks valimistel, tuleb veel
palju vaeva näha.

Pärnu noored murravad elust läbi
KES TUNNEB MALET, ON PAREM POLIITIK! (Paremal) Jaanus Riibe.
sed, et siin jätkata ja inimeste
elu paremaks muuta. Probleeme
on, kuid nendele on ka vastused
olemas. Paljud ütlevad otse, et
tänased riigijuhid on läbikukkunud, kuid neile on olemas ka
alternatiiv. Kuulake, mida
noored räägivad, neil on olemas
ideed ja nad ootavad oma võimalust! Kes tegelikult ja siiralt
küsivad tänastelt noortelt, millised on nende probleemid? Neid
küsijaid ei ole palju.
Mis on Eesti poliitikal viga?
Kas pead ülespuitud rahvakogu vaid asendustegevuseks

Erakondade sõnum võiks olla
selgem ja arusaadavam. Liiga
palju on sellist sõnumit, nagu:
Jah, kuid.... Kõik on kõige
poolt, ja see on absurdne.
Märgilise tähendusega on, et
küsimustest, mida rahvakogu
arutas hiljuti Lauluväljakul,
rääkis Keskerakonna noortekogu
juba aasta tagasi samas kohas.
Oleme parema demokraatia
poolt!
Millised Eesti poliitikud sulle
imponeerivad (peale
Keskerakonna omade)? On
välismaiseid lemmikuid?

vaid endasse uskuda! Unistused
muudavad maailma!
Küsisid Indrek Veiserik ja
Urmi Reinde

Õnnitleme Jaanus
Riibet ja tema abikaasat
tütre sünni puhul ja
soovime noorele perele
jõudu-jaksu tubli Eesti
kodaniku kasvatamisel!
Kõik keskerakondlased

Alustuseks ütlen, et Pärnu noored
murravad elust läbi nagu Baruto oma
sumoturniiridest! Üritusi, millest
oleme osa võtnud ja mida ise korraldanud, on palju. Kõige suuremat
tähelepanu pälvis meie heategevuskampaania Üks raamat Pärnu
haiglale.
KÄTLIN JOALA
Noortekogu endine
aseesimees

Pärnu kesknoored on
juba viimased kolm
aastat käinud jõulude
esimesel pühal Pärnu
haiglas lastele muinasjutte lugemas ja
piparkooke jagamas.
Viimati kutsusime

endaga kaasa ka Pärnu erinevate noorteorganisatsioonide esindajaid.
Eelnevatel aastatel raamatute ettelugemise
käigus märkasime, et haigla raamaturiiulid on
võrdlemisi tühjad ning uuemat kirjandust on
nendest raske leida. Nii otsustasimegi seekord
lisaks muinasjuttude lugemisele ja piparkookide jagamisele vahetada Pärnu haigla
vanad raamatud välja uute vastu.
Käivitasime Keskerakonna Pärnu piirkonna
noortega heategevuskampaania Üks raamat
Pärnu haiglale, mille eesmärgiks värskendada haigla raamaturiiulitel olevat lugemisvara. Meie soov oli tuua jõulurõõmu neile, kes
ei saanud pühi kodus pere keskel veeta.
Selle ürituse korraldajatele kõigile aitäh!
Eriline tänu kuulub kondiitri-pagariärile OÜ
Erlandia, keskkonnale www.taevalatern.ee,
Apollo raamatupoele Pärnus ja kõigile, kes
raamatuid annetasid. Järgmisel korral kohtume jälle!
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Arvutiprogrammi viga lasi
varastada 40 miljonit
Eesti IT-edu taustal tasub meelde jätta, et 2008. aastal maksuametilt
rekordilised 40 miljonit virutanud tabamata kurjategijad võivad hingata kergendatult  prokuratuur tunnistas olukorra lootusetuks ja
lõpetas kriminaalasja, millele pani aluse maksuameti arvutiprogrammis KNAUT olnud kummaline viga, mis tagastas valeandmeid esitanud deklaratsiooni esitajale suuri summasid käibemaksu.
Kurjategijad üritanud riigilt pihta panna 60 miljonit krooni, kuid lõplikuks saagiks kujunes vaid 40 miljonit.
Selles kriminaalasjas on välja antud 14 jälitusluba ja tehtud raha
leidmiseks neli läbiotsimist. meenutas vanemprokurör Maria Entsik.
Ainsana jäi vahele Toomas Hendrik Ilvese endine autojuht Vadim
amrai, kes võttis sularaha välja ja viis selle tõenäoliselt oma kaasosalistele, kelle isikuid ja raha asukohta ei õnnestunud uurijatel
tuvastada.
Prokuröri arvates ei tulnud amrai kuriteo peale ise, vaid kasutas ära
kelleltki saadud konkreetset infot. 2010. aastal mõistis kohus amraile veidi üle kolmeaastase vanglakaristuse. Mees vabanes vanglast
juba aasta möödudes.
Huvitavat on veelgi. Tänavu kevadel otsustas Tartu ringkonnakohus,
et politsei peab maksma amraile 140 eurot kahjutasu inimväärikuse
alandamise eest  nimelt ei viidud teda eeluurimisel 70 päeva jooksul
kordagi värske õhu kätte jalutama.
Hästi läheb ka amraile heauskselt riiulifirma müünud Martin Kukel
 temast on saanud Reformierakonna peasekretär.
Enno Saariste, Palupere küla, Jõgevamaa

Ikka ja jälle maksudest
Jürgen Ligi ütlemine Ükskord me tõstame tulumaksuvaba miinimumi niikuinii! oli valimiseelne pöördumine kehvikute poole.
Rahandusminister jättis mainimata, et enne veel on plaanis alandada
tulumaksumäära üks protsent, millest võidavad eelkõige rikkamad
valijad.
Maksuvaba miinimumi ja keskmise palga proportsioon on juba ammu
paigast ära ning maksuvaba miinimumi tuleb tõsta eelkõige ja kõigepealt. Märkimisväärselt ja kõigi jaoks ei jätku raha, seepärast tuleks
miinimumi progressiivselt tõsta vaid vaesematel. 320  pealt ei tohiks
üldse midagi maha võtta, sest siis ei jätkuks inimesel korteriüüriks ja
toidu jaoks  ta oleks töötav vallasant, kelle tööl poleks mõtet.
Niisiis: 320  pealt tulumaks 0; 330  saajal 5  pealt 21% ehk ~ 1 .
Kes saab 340 , maksab 10  pealt ~ 2 , 350  saaja 15  pealt ~ 3 
jne.
Tulumaksu alandamine 26 protsendilt 21 protsendile käis politsei,
tuletõrje ja hariduse arvelt. Aidaku end igaüks ise, kel raha pole!
Kõige taga on lihtlabane kasuahnus.Kõik valitsuse viimase aja sammud on viinud lõhe suurenemisele rikkamate ja vaeste vahel. Seda on
teinud käibemaksu tõus ja tulumaksu alandamine.
Riigitulusid saaks tõsta käibemaksupetturite paljastamisega. Tuleks
ära keelata nn riiulifirmad. Firmasid tohiks lubada asutada ainult
tagatise alusel ja firmasid tohiks likvideerida peale kõikide võlgade
tasumist  senikaua on varad aresti all.
Seaduse järgi ei tohiks tulu maksuvabalt riigist välja viia, kuid riik
vaatab sellele läbi sõrmede. Ja kümned miljonid eurod lähevad tuulde.
J. Tamm, Tallinn
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Ühenduses on jõudu!
Eestis pole ilmselt olnud viimasel
ajal ühtki tõsisemat arutelu sotsiaalpoliitika teemadel, ilma et ei
mainitaks-tõlgendataks
Eesti
Draamateatri 29-aastase näitleja
Mari-Liis Lille ühiskonnatundlikku ning tavakodaniku käekäigu
pärast väga tõsist muret väljendavat kõnet loomeliitude juhatuste
pleenumi 25. aastapäeva koosolekul Toompea lossi suures saalis.
Seniste alalhoidlikult eilsemeelsete (et mitte öelda: tagasihoidlikult ettevaatlike) kõnede-kirjutiste taustal väljendab Mari-Liis
Lille sõnavõtu sügav sisu seda sotsiaalselt tundlikku ja märgilist, mis
kõnekalt peegeldab analüüsivõimeliste noorte suhtumist ühiskonna valuküsimustesse, mille
lahendamata jätmine või lahendusega pikalt venitamine, probleemide peitmine-varjamine parempoolsete, väidetavalt kõrgete väärtuste taha on pidurdanud halvavasse seisakusse meie ühiskonna
arengu, ning koos sellega rahva
käekäigu.
Tühjenevad külad, tühja kõhu või
lausa noore nälja käes kannatavad
kümned tuhanded (kooli)lapsed,
üliõhukeseks valitsetud riigi nõdra
sotsiaalkaitse ja tööpuuduse tõttu
siirduvad raske südamega võõrsile
kümned tuhanded noored ja keskealised pered. Neid ja paljusid
teisigi nende sotsiaalsete põhihädadega seostuvaid probleeme on
võimalik kui mitte justkui võluvitsaga, siis ikkagi tuntava tagajärjekusega lahendada materiaalsete
rikkuste mõningasegi ümberjaotamisega ühiskonnas. See pidurdaks kihistumist. Lastetoetused
võiksid vabalt juba tänavu suureneda seniselt napilt paarikümnelt
eurolt kahe- või kolmekordseks,

töötu- ja ümberõpperahadki ei
peaks olema europildi taustal
vägagi häbenemisväärsed, koolis
võiksid saada tasuta toitu kõik
õppurid, pensionidki võiksid olla
toekamad
Mis on sellel pildil valesti? 
seesuguse küsimuse tõi noor naine
valusasti meie silme ette. Kuid
nagu arvata oligi, ei viivitanud sotsiaalset lausparempoolsust põlistada püüdvad kommenteerijad
oma kriitika vallalepäästmisega
Mari-Liis Lille aadressil. Üks neist,
kasumit maksuvabalt Eestist
Rootsi saatva SEB-panga analüütik lubas endale lausa hädaldamist: Lill kutsuvat üles lihtlabasele ümberjagamisele, aga
ümberjagamine ei suurendavat
rikkust!...
Oma pikale ajakirjanikukogemusele toetudes saan selle väite
kohta märkida, et ümberjagamine
ei taga otseselt rikkuse juurdeteket,
aga ometi annab iga lisaeuro, mida
hapra sotsiaalsüsteemi turgutamiseks näpistatakse, üsna ruttu
tunda ka majanduse teovõime ja
tootmismahu suurenemisel. Sest
miks muidu paljud suurfirmad ja
kontsernid on aastakümneid arendanud ilmse eduga kasumlikku
tootmist just astmelise tulumaksuga Soomes, Rootsis ja mitmel
pool mujalgi? Meil aga on valitsev
paremseltskond suutnud summutada ühiskondliku arvamuse lausa
selleni, et vaevalt julgeb mõni (sotsialistist?) poliitik või arvaja avalikkuse ette tulla ettepanekuga
mõnevõrragi suurendada panustamist sotsiaalkindlustusse, kui
teda kohemaid ohtlikuks, lausa
kommunismiohust nakatanuks või
purupunaseks tembeldatakse.

Jumal, hoia Mart Laari!
Jälle on põhjust taevast appi paluda. Insuldist toibunud inimest ei tohi koormata mingite kohustustega.
Ta vajab eluspüsimiseks rahu ja ainult rahu. Kõik
muu kiirendab uue, veel sügavama insuldi tulekut.
Presidendil tulnuks enne M. Laarile ettepaneku
tegemist ajada juttu meditsiinis kodusolevate
inimestega. Riiklikud matused on Mart niigi ära teeninud. Halastage! Ärge ajage inimest surma! Mens
sana in corpore sano (terve vaim terves kehas). Kui
Mart võtab vastu panganõukogu esimehe koha, siis
see sentents enam ei kehti ning mina süüdistan riigipead ja Riigikogu tagamõttega kuriteos.

Seesugune friedmanlik, ühemõõtmeline kauboikapitalism on arenenud riikides ammu parda taha
heidetud. Sest pole nõnda, et mida
parem elu on rikkamatel, seda
paremini võivat elada kogu rahvas. Parem- ja vasakpoolsuse
vahel peab valitsema tasakaal,
tasakaalustavat arengut võimaldavat olukorda Eestis aga paraku
pole lastud välja kujunedagi. Selle
all kannatavad mitte ainult lastega
pered ja nadil pajukil virelevad
eakad, vaid ikkagi veel madalseisus püsivad masuajal vähenenud töökohad
Liiga kauaks valitsema jäänud
parempoolsuse vastu astumise
omamoodi veenev ilming on
Rahvakogul kõneldu. Eks näis, mil
määral Riigikogus prevaleeriv
paremkoalitsioon eesotsas Reformierakonnaga soovib-söandab
Rahvakogu seisukohti aktsepteerida. Või võetakse seal taas ette
katseid rahvaesindajate ilmselt
vasakpoolsuse tunnustega seisukohavõtte parempoolsusega tasalülitada?
Eesti ühiskond jälgib Toompea
lossis ja Stenbocki majas toimuvat senisest märksa terasemalt.
Aktiviseerumas on ka eakam
põlvkond  meie eakate organisatsioon on kavandamas maikuu
keskel meeleavaldust. Samal päeval astuvad oma õiguste kaitseks
Riias välja Läti pensionärid.
Samalaadne plaan on kuuldavasti
päevakorral Vilniuses. Ühenduses
on jõudu!
Ants Tamme, Videviku
peatoimetaja

MÕTE!
Ükskord lõpeb ka laulva rahva
poliitiline lullilöömine ehk
laulev revolutsioon. Asemele
tuleb tantsiv kodusõda (või ongi
see juba alanud). Kellelt sellisel
juhul eestlased valuraha saama
hakkavad?

Rein T., parteitu

Netikirjakastist

Hõissa Eesti!
Ametite pealt Eesti ei koonerda 
meil on nüüd kaks rahvaesindust
korraga: üks Toompeal R(r)iigikoguna, teine laululavas r(R)ahvakoguna. Kumb suure algustähega 
raske määratleda. (Või kuulub
Riigikogu riigile ja rahvakogu rahvale?)
Pole võimalik! imestab siiasattunud eurooplane. Aga on.
Rehepapist pärismaalasele on kõik
selge: tegemist on järjekordse
reklaamikampaaniaga
kaks
ühes, et tõmmata lihtsameelsetele kott pähe.
Tõsinedes tuleb nentida: Eestis ei
olegi rahvaesindust, meil on
rahaesindus. Pole liigne meelde
tuletada, et meie rahaesindus
(Riigikogu) on mitte-legitiimne,
sest formeeriti e-valimiste abil.
Kes ei usu,et e-valimistega rikuti
Euroopa Liidu ning Eesti Vabariigi
üldtunnustatud valimisreegleid ja
kodanikuvabadusi, eriti mis
puudutab valimiste ühetaolisust,
salajasust ja usaldatavust, see
veerigu põhi- ja valimisseadusi.
Aga ma näen, et mitte keegi ei haara

põhiseaduse järele  ei meie
õiguskantsler, ei Euroopa ombudsmanid. Ei huvita!  ütlevad
laulusõnad. Ei huvita!  ütlevad
ajakirjanikud ja mugavvalijad.
Sestap ongi meil rahvavõimu
asemel rahavõim. Kui mõnel
Meikari-taolisel kangelasel
õnnestubki rahavõimulohe üht
pead haavata, kasvab asemele
mitu uut.
Rahvakogu pole midagi muud
kui valitsejate piksevarras maandamaks puhkenud ja puhkevaid
rahva ebarahumeelsusi. Samuti ka:
rahva rahulolematuse ja Harta-12
jääknähtus, mis Jääkeldris maha
jahutatud. Optimistlikumalt, nagu
arvas suhtekorraldaja I. Rull, võiks
rahvakogu kujutleda ka rahvale
pakutud poliitkoolina. Aga tasuta
teenuseid ju pole. Kes tellib kooli,
see ka maksab, koostab programmi
ja küsimustiku, otsustab, mida
kõnekoosolekutel võtta, mida
jätta.
Rahvaalgatuse küsimust jätta lihtsalt ei saanud, see tuli võtta. Nõnda

kandiski meie presidendihärra
selle ja teised rahvakogu otsused
Riigikogu lõugade vahele, mis,
teadagi, ei halasta millelegi inimlikule. Kujutleda võib, et rahvaalgatusest jääb järele skelett, kui
sedagi. Ta tunnistatakse meil nii
püha põhiseaduse vastaseks või
tehakse temast karikatuur, kus
rahvaalgatus ei olegi ülimuslik ja
selle tagasilükkamisele ei järgne
parlamendi laialiminekut, nagu
see mujal on tavaks. Võite kindlad olla  nii ei juhtu ainult rahvaalgatusega!
Kas tasub heausksel pisaraid
valada,
et Lauluväljaku kärajad ei
käranudki ühes põhiküsimuses 
e-valimiste teemal? Kui olekski
käranud, kuulutanuks Riigikogu
mestis õiguskantsleriga selle
teema üksnes käraks, mis ta ju
selles kuues ongi. Sest meie ametimeestel pole lihtsalt kombeks
otsustada faktide ja üldlevinud
arusaamade põhjal. Mis sest, et
meie omad asjatundjad (nt P.

Pihelgas) ja tunnustatud eksperdid USA-st, Inglismaalt, Soomest
jm on tundnud eestlastele kaasa,
et nood lasevad täiesti ebausaldatavatel e-valimistel, kus osales
viimati veerand (!) valijatest, oma
valijahäältega manipuleerida.
Meie e-valimiste korraldajad ei
tee kriitikat kuulmagi. Nad ei
lükka ühtegi fakti ümber, ehkki
just nende esmane kohus on tõestada e-valimiste seaduslikkust
ja usaldatavust. Absoluutselt.
Neile (kahjuks ka paljudele valijatele) piisab rahvakogu usina kulleri hr Ilvese sügavmõttelisest
hinnangust: Kriitika e-valimiste
aadressil ei ole pädev! Ei loe ka
e-valimiste toimkonna kunagise
juhi väljaütlemine: Täiesti petukindlaid e-valimisi pole.
Nii käsibki majandusminister hr
Parts tarbijakaitseametil Keskerakonna e-valimiste vastane
võitlus lõpetada (!). Senine
Vabariigi Valimiskomisjoni manipulaatorist esimees hr Sibul
koopteeritakse interneti sihtasutuse (salajase!) juhiks. Muidugi,

Kommarid ahju!  nii
kõlavad ühed loosungid. Kui
juba ahju, kas siis kõik kommunistid? Aga sel juhul peaksid sinna lendama ka paljud
poolpühakuteks peetavad
murranguaegsed liidrid. Ja
kahjuks ka osa tuntud loomeinimesi. Eestlased jääksid
näiteks ilma sarjast Õnne
13, mille stsenaristiks endine kommunist Teet Kallas*.
Tulle kaoks palju muudki
head.

REET KUDU
kirjanik

Muide, meie praegused diplomaadid on puha endised kommunistid. Näiteks kirjanik Jaak
Jõerüüt, kes olnud kõige
süngemal stagnaajal Kirjanike
Liidu juhatuse sekretär.
Kirjanike Liidu komparteilastest juhid olid ka Enn
Vetemaa ja Vladimir Beekman.
Kõik nad ahju? Või nende
asemel hoopis vene lapsed?
Need tiblade omad? Keda ja
kuhu ikkagi?

Pooled kommunistidest
olid eestlased

Mart Niklus:

(Kirja saatnu nimi toimetusel teada.)

Eestla

pikkadest pausidest valimistulemuste teatavakstegemisel valimispäeval tuleb lahti saada, sest
need viitaksid otseselt valimiste
ärategemisele. Kahtleja arvab
sedagi, et e-valimiste kõvakettad
(või mis need on) kui riiklik
saladus hävitatakse pärast valimisi 12 päeva jooksul (!), nagu
varemaltki. Ahjaa, ka üks
meetilk kahtlejale moka peale:
nüüd olevat võimalik teatud liiki
nutitelefoniga kontrollida oma
valijahääle päralejõudmist. Assa!
Kas tõesti hõisakem?
Hõissa e-valimised! Kas Sina oled
juba otsustanud valida interneti
kaudu?! Hõissa rahvakogu!
Hõissa 25-protsendist rahva toetust nautiv valitsuskogu (Riigikogu + valitsus)! Hõissa töömesilasest presidendile! Hõissa
suhtekorraldajatele! Hõissa ka
lihtsale valijale ja kõikidele, kelle
toel praegune Eesti püsib!
Ants Metsla Vändramaalt

Jah, eestlasi oli Nõukogude
Eesti kommunistide seas
umbes pool, seega viiskümmend tuhat. Kogu maailmas
kuritegelikuks
kuulutatud
sovetkommunismi pole me
ometi suutnud kahekümne
aastaga arukalt hukka mõista.
Just nimelt sovetkommunismi,
mis seisis inimeste kinnihoidmises raudse eesriide taga,
nendelt liikumis- ja sõnavabaduse äravõtmises. Ideoloogilises surves, kui iga andeka
looja võis ideoloogilise sotsrealismiga maatasa teha.
Seda survet on tundnud endal
peaaegu kogu meie eliit, aga
ometi ei ole vabas Eestis kuulutatud moraalselt vastutavaks
kõiki selle kuritegeliku partei
liikmeid, vaid kõigest mõned
neist.
Kui lihtsameelsed mässajad
kisendavad Kommarid ahju!, siis peavad nad kahjuks
silmas vaid isiklikke vihamehi,
mitte kommunistlikku reiimi.
Juhul, kui see oleks teisiti, ei
vastutaks nende arvates Nõukogude Eesti kommunistlike
kuritegude eest vaid mõni isik.
Ja enamasti ikka keskerakondlane, kes pole olnud isegi mitte
tipp-nomenklatura, vaid on
pigem püüdnud vabadusajal
päästa neid unistusi, mida
Rahvarinne algatas. On naeruväärne hädaldada laste vaesuse
üle, ülistades parempoolsust,
mis Eestis võtab kahjuks üha
valelikumaid ja silmakirjalikumaid vorme.
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sed ei tea, mida õieti tahavad
Meie parempoolsed ei
viljele heategevust

Parempoolsete miljonäride
heategevus on Eestis paraku
lapsekingades. Karta on, et
keskerakondlaste poolt astmelise tulumaksu kehtestamisel koliksid paljud praegused venevastased hoopis
elama Venemaale nagu kuulus
prantsuse komödiant.
Mitmed Eesti endised tippkommunistid on aga tõepoolest
rikastunud, näiteks Indrek
Toome. Hiljuti võisime Eesti
Ekspressist lugeda, et ta
traumeeris KGB-le aruande
allkirjastamisega noort Hans
H. Luike, kellel vähemalt on
oma ajaleht, kus seda lugu
avaldada.
Kommunistliku reiimi poolt
traumeeritud oleme aga
peaaegu kõik, olgu parteitud
eestlased või venelased, aga
Keskerakond ei koosne enamjagu mitte neist, vaid pigem
niisugustest inimestest, kes
püüavad meie lihtrahvast veidigi kauem elus hoida. Mis
mõtet oleks veel parempoolsel eestluse kuulutamisel,
kui pool rahvast välja rändab
ja teine pool nälga sureb?
Inimõiguste eurovolinik Nils
Muinieks imestab: Hämmastav, et Eesti valitsusel on
nii vähe andmeid laste vaesuse
kohta. Ja lisab, et Eesti on alla
kirjutanud Euroopa sotsiaalhartale, kus on paika pandud
teatud miinimumstandardid 
need tulevat tagada kõigile
inimestele ja Eestis olevat olemas riiklik inimõiguste kindlustamise struktuur.
Jah, meil kõigil on õigus toidule ja normaalsetele elamistingimustele, aga meil ei ole
õigust mõttetult kisada Kommarid ahju!, kui me kogu
reiimi hukka mõista ei suuda,
vaid näägutame vaid üksikuid
kommuniste, samas teisi ülistades.
Tõsi see, kes meist tahaks oma
sõpra ahju saata? Seega me
pole suutnud oma minevikusse
ausalt suhtuda, sest laulame
kiitust sovetlikule parempoolsusele, et meie lapsi edasi
näljutataks, meie vanemat
põlvkonda sandipensioniga
alandataks, meie õpetajatele ja
arstidele korralikku palka ei
makstaks, iga venemeelne
häbiposti löödaks. Parempoolsete isamaalised jutud eetikast
ja moraalist on muutunud tühjaks sõnakõlksuks.

Arvamuste avaldajate
mõttestambid

Luuletaja Jüri Leesment väidab
sellegipoolest Eesti Päevalehes (28.03.13): Üha enam

paistavad Reform ja Kesk kaklevat kaksikutena, kes on üles
kasvanud kommunistist kasuisa käe all. Ehmatav on ka IRL
valedemerre vajumine. Sotside
sotsiaalpoliitika põhisuundi
toetades häirib mind nende
ülepüüdlikkus nii venelastele
kui euroliidule pugemises.
Neis ridades on resümee eesti
rahva viimase aja mõttestampidest, sest Keskerakonna soovitud astmeline tulumaks erineb
reformistide liberalismist
samavõrd nagu vaese pensionäri tulu uusrikka omast. Ja
samavõrd erinevad on ka palganumbrid, mida makstakse
meie pangajuhtidele, kelle
kasuisa oli endine kommunist
Siim Kallas, või meie õpetajatele ja arstidele. Eesti kaksikud on kahjuks tihti täiesti
erineva maailmavaate, sissetuleku, eluloo ja isegi kodumaaga. Niisugune on juba
kord meie vaevaline ja ikkerohke ajalugu.
Loomulikult ei saa Leesment
mööda ka põhistambist 
venelastele pugemisest. Teema, mis on Eesti Vabariigi lõhestumise tegelik põhjus.
Järelikult pole iseeneslikku

Mis mõtet
oleks veel
parempoolsel
eestluse kuulutamisel, kui
pool rahvast
välja rändab
ja teine pool
nälga sureb?
lahendust loota ka meie poegade põlvkonda, millesse
Leesment usub, sest murrangujärgsed koolilapsed on kahjuks
üles kasvanud just nimelt
rahvusvaenu õhutamise õhkkonnas. Õhkkonnas, mis on
muutnud Keskerakonna üleüldiseks rünnakuobjektiks. Ja
rünnaku põhjus pole mitte mure
laste ja vanakeste või kommarite pärast. Ajage ahju ikka
kõigepealt oma kommaritest
sõbrad ja tulge alles siis
naabrite õuele lõket tegema!

Tiblad pakkigu
kohvreid!

Tiblad pakkigu kohvreid! 
nii kõlab teine inimvaenulik
loosung. Ja ometi me ei taha,
et kogu Euroopa peaks meid
väikeseks natsivabariigiks.
Mõnitame tänini Kirde-Eesti
umbkeelseid, muudame vene
koolilapsi vaenlasteks läbi-

mõtlemata koolireformiga.
Rääkimata sellest, et sõimame
parteituid venelasi okupantideks, veeretades võõrkeelsetele kaaskodanikele Nõukogude Eesti kommunistliku
süüasja ja pannes seega hoopis
vähemusrahva vastutama eestlastest kommunistide asemel.
Tiblad pakkigu kohvreid! on
järelikult sama silmakirjalik
loosung nagu Kommarid
ahju!. Ei taheta meil panna
riiklikul tasemel vastutust
kandma kõiki kommuniste ega
taheta lõpetada ka sõbrustamist
rikaste venelastega, kes elavad
sama hästi kui rikkad eestlased.
Kannatajaks on Eesti Vabariigis ainult lihtrahvas, olgu
eestlased või venelased, sest
meie parempoolsusel pole
sajanditepikkust ajalugu, mis
koputaks rahaahnete miljonäride südametunnistusele ja
soovitaks teha heategusid  kas
või kannatustenädalal, mida
tähistasid hiljuti luterlased,
tähistavad aga ka õigeusklikud, kellele see jõuab kätte
maikuu alguses.

Eestlased visatud
vaesuse ahju

Ometi jään uskuma oma rahva
arukusse isegi pärast seda, kui
kannatustenädalal ühes Kanal2
Reporteris protesteeris suur
osa helistajatest selle vastu, et
Eesti Vabariik peab maksma
kahjutasu neile venelastele, kes
polnud Euroopa kohtu arvates
süüdi rahvarahutustes (2007),
mis tekkisid endise EKP
sekretäri Andrus Ansipi soovist Tundmatu sõdur enneaegselt minema kanda.
Ma jään uskuma vaikijatesse,
kes pole veel otsustanud, kas
helistada või mitte, lahkuda või
mitte... Valik on meie! Ja vale
vastuse puhul oleme oma vaesusahju tõesti ise ära teeninud.
Mida me siis tegelikult tahame?
Kas tõesti ikka veel veidralt
sovetlikku ja venevihkajalikku
parempoolsust, mille inimvaenulikke vilju me juba üle
kahekümne aasta naudime?
Või tahame lõpuks ometi
midagi inimlikumat, arukamat,
mõistlikumat? Aga seda saame
ainult sel juhul, kui muutume
ka ise veidi inimlikumaks,
arukamaks, kaastundlikumaks
ega ühine enam silmakirjalike
loosungite või mõttestampidega.
* Toimetuselt: Teet Kallas astus
komparteisse pärast KGB poolt
peedistamist 1978. aastal. Astus
koos Toivo Tasa ja Rein
Saluriga, ning kirjanikud astusid
komparteist välja enam-vähem
kollektiivselt 1990. aastal.

Paljastav mõte
See on hoopis teistsugune asi, kui Emori mutt su
tänaval pikali jookseb, siis loomulikult pooldad presidendi otsevalimist. Aga kui keegi kõrvalt ütleb, et siis
saab Savisaar presidendiks, see muudab nagu arvamust.
Endine Res Publica fraktsiooni meedianõunik ja praegune
vabaühenduste liidu EMSL esindaja ALARI RAMMO andis 9.
aprilli ETV saates Vabariigi kodanikudmõista, et rahvale võimaluse andmine valida Edgar Savisaar presidendiks on välis-
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Nädala juubilar URMAS ROOSIMÄGI 55

Ent nali naljaks. Praegu tunnen
Urmast juba sedavõrd hästi, et
võin öelda  suuremat patriooti
ja südamega Eesti küljes rippuvat meest on raske ette kujutada. Ja see mees on tegelikult
ehitanud endale ka ausamba.

Selleks on Tapa väljaõppekeskuse rajamine. Muidugi pole
see üksnes tema töö ja teene,
aga Tapale on ta matnud sedavõrd palju oma energiat ja
pühendumust, et see sõna otseses mõttes kiirgab kogu ümbruskonda. Mitte asjata ei valitud teda selle pühendumuse
tuules tohutu häältesaagiga ka
Tapa vallavolikokku, mille esimees ta praegu on. Muide, tal
sujub seal kõik nagu Viiburi
sõjakoolis. Tühja mula ei aeta.
Kui keegi saab ülesande, siis
tuleb see ka täita ja täitmisest
ülemusele  kindral Roosimägile  ette kanda. Vaat nii.
Urmas ongi eelkõige tegude
inimene. Konkreetne. Täpse
ütlemisega. Vahel ka terava
ütlemisega. Aga igal juhul
õiglase ütlemisega. Ja kui
eksib, siis on mees ja vabandab.
Võõrale võib Urmas näida
karmi ja kinnisena, tõrjuvanagi. See on see meie tüüpiline eestlase mask, mida
Roosimägi pole kaotanud isegi
Kiievis õppides ja pikki aastaid slaavlaste hulgas veetes.
Aga selle maski taga on samuti
tüüpiline eestlane: kui mask
eest ära sulab, tuleb selle tagant
välja muhe ja nalja armastav
semu. Ei möödu ühtegi saadet,

Foto: Viru malev

Ma ei ole koos brigaadikindral
Urmas Roosimägiga viina võtnud. Oleks iseenesest loogiline: juba mitu aastat oleme
tihedalt kokku puutunud, kuna
Toomas Lepp produtseerib ja
Tallinna TV-s läheb eetrisse
Vaba Mõtte Klubi, kus kohtume sageli, ja meil mõlemal on
slaavi kommetega pikaajalised
kokkupuuted ning kogemused.
Ma ei ole Urmas Roosimägiga
koos ka kalal käinud. Tema
käib, mina ei käi, olen selleks
liiga püsimatu.
Ühel meie esimesel kohtumisel
võttis Roosimägi mu ette nagu
roodukomandör reamehe: tegi
range märkuse, et olin kohtumisele viis minutit hiljaks
jäänud. Mul tekkis paratamatult kaugest Nõukogude armee
ajast säilinud tingrefleks 
valveseisang sisse võtta ja
kahetsev nägu ette manada, et
mitte karistuseks järjekorravälist toimkonda saada.
Õnneks jäin tookord toimkonnast siiski ilma...

mille eel ja järel Roosimägi ei
kostitaks teisi kalambuuride ja
anekdootidega. Vahel ka päris
krõbedatega. Kuid raudselt
naljakatega.
Avalikkuses tõstis aastapäevad
tagasi mõningase pööristormi,
kui tuli ilmsiks, et Urmas suuremate poiste ülekohtu all kannatanud poja kaitseks füüsiliselt välja astus. Arvati nii- ja

Elektrihinna tõus toob jüriöö-rongkäigu
rongkäik Tallinnas Tammsaare pargist
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juurde avaldamaks protesti valitsuse
tegevusetuse vastu elektrihinna tõusu
leevendamisel.
Protestimarsil osalejad liiguvad põlevate
tõrvikutega läbi kesklinna ministeeriumihoone ette ja viivad Isamaa ja Res Publica
Liidu esindajale minister Juhan Partsile
sõnumi olukorra tõsidusest tarbijate jaoks.
Rongkäik tuletab meelde 670 aasta möödumist Jüriöö ülestõusu algusest ning näitab
Eesti inimeste jõudu vastu hakata neid rõhuvatele koormistele.
Oodatakse kaasa lööma kõiki neid, kes pole rahul hüppeliselt kasvanud kodukuludega.

Lõimumisküsimuste arutamisel internetikogukonnas
www.integratsioon.ee tekkis idee läbi viia küsitlus nende
eestimaalaste seas, kelle emakeel on eesti keel.
Meie riigis pööratakse väga palju tähelepanu eesti keele õppele.
Küsitluse korraldajad otsustasid välja selgitada vastajate
seisukohad vene keele suhtes.
Küsitluse eesmärk on välja selgitada eestikeelsete inimeste
suhtumine vene keelde meie riigis. Nii võib käesolev küsitlus
anda hinnangu, kas vene keele õppe järele on vajadust ning
millised on vene keele õppimise võimalused Eestis.
Korraldajate arvates võib küsitlus kaasa aidata lõimumisprotsessile Eesti riigis.
Mõnele lühikesele küsimusele võib vastata, minnes vastavale
lingile.
Andrei Lobov
www.integratsioon.ee kogukonna liige

Tallinna Televisioonis sari VEB-fondi saagast
9. aprillil oli esimest korda saates Mõtleme taas teema 10 miljoni dollari ja VEBfondi saagast. Kordusena võib saadet vaadata TTV kodulehel.
Esinesid ajakirjanik Toomas Kümmel ja uurija Henri Sepp, kes viis läbi esialgset
uurimist 10 miljoni dollari asjas. Sepp tuli eetris välja väitega, et see on vaid väike
osa rahast, mis Eesti Pangast välja kanditi,  õige suurusjärk olevat 150 miljonit.
Teema jätkub lähemates Mõtleme taas saadetes.

Järgmine saade on teisipäeval, 23. aprillil.
Saatejuht on Andres Raid, kes muu hulgas vaidlustab Siim Kallase õigeksmõistmise, sest teatavasti pärast seda, kui prokuratuur läks asjaga Riigikohtusse,
vahetati välja peaprokurör.
Kes soovib teema kohta midagi lisada, on oma märkustega teretulnud
meiliaadressil ooberst@hotmail.com

Eesti kaitsevõimest rääkides
on Roosimägi konstruktiivselt
kriitiline, aga Eesti sõduri ja
kaitsevõime tõhususes veendunud. Milles ta paraku nii

veendunud ei ole, on meie poliitikute närvikava tugevus.
Oleme sellest rääkinud ja ühiselt leidnud, et kõige suurem
oht meie kaitsevõimele tulebki
Kadriorust ja Toompealt. Seda
juhul, kui sealsetel tegelastel
kriisiolukorras närvid üles ütlevad ja nad käsku vastu hakata üleüldse ei anna. Kui käsk
tuleb, me peame vastu, ja peame vastu senikaua, kuni liit-

Eestlasi kutsutakse küsimustikule
vastama

Keskerakonna ja kodanikuühenduste eestvedamisel
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naapidi. Mida avalikkus aga ei
tea, on fakt, et sakutada saanud
poisi isa ähvardas ka Urmast
füüsilise karistusega. Kindral
ei löönud põnnama. Põnnama
lõi ähvardaja.

lasedki sundseisus on ja abist
enam keelduda ei saa.
Tegelikult on mul kahju, et
Urmas enam tegevteenistuses
ei ole. Kuigi ta on mõnus seltsiline ja oma isepäiste seisukohtadega suurepärane teleesineja, oleks tema kogemuste,
julguse ja ettevõtlikkuse juures
tema kõige õigem koht siiski
Kaitseväes. Urmas ei ole tuulenuusutaja. Urmas on võitleja.
Ja viib võitlejana ka vastu tuult
minnes läbi need asjad, mis on
tema sügava veendumuse kohaselt Eestile vajalikud ja vältimatud. Niisugustest meestest
on meie riigis  riigiaparaadist
rääkimata  krooniline puudus.
Ma ei tea, võib-olla läheme
Urmasega ükskord ikkagi koos
ka kalale ja võtame siis po
stakanu viina. Ning räägime
südamest anekdoote. Tsem
tsort ne sutit.
Tunnistan ausalt, mulle Urmas
meeldib. Ta on julge, aus ja
töökas mees. Tema sõprus on
tõeline privileeg.
Õnne Sulle, Urmas, juubeliks,
mis on 18. aprillil!
Vaba Mõtte Klubi meeskonna
nimel
Mart Helme

Üritused Tartus
Kolmapäeval,
24. aprillil kl 14

arutleme tervishoiuprobleemide üle
Tartu Haigekassa
juhataja
Maili Parvega
Tartu linnavalitsuse
haridusosakonna
saalis
(Raekoja pl 12).

Reedel,
26. aprillil kl 17.30

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

Meedia keskpunkt Tallinna Televisioonis
17. aprillil kl 19.30 ja 22.50
n Kas Mart Laar ikka sobib juhtima Eesti Panga nõukogu? Statistika kinnitab, et
nõukogust on hakanud kujunema teenekate inimeste kõrgepalgaline varjupaik.
n Miks Jaak Allik ajakirjanduses risti löödi? Ta ju ei valetanud. Kuid sellele vaatamata püsib Alliku skandaal ülal. Kas kogu lugu ohustab meie sõnavabadust, mille
võib rahvustunde nimel ohverdada?
n Mitte Rahvakogu, vaid vene rulett  kirjutab 1988. aastast Isamaasse kuuluv poliitik ja põhiseaduse assamblee liige Jüri Adams Postimehes. Rahvakogu suhtes
hämmastavalt skeptiline üksmeel eri parteide ja maailmavaatelt erinevate inimeste
vahel!

Stuudios Urmi Reinde ja Mart Ummelas, saadet juhib Heimar Lenk.
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