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Milline on minu Eesti 2020
Keskerakonna Noortekogu kuulutas talvel välja noorte
esseekonkursi, kus paluti arutleda Eesti tänapäevaste
murede ja rõõmude ning tulevikuväljavaadete üle.
Konkursi võitjaks osutus Keskerakonna Noortekogu
juhatuse liige Jens Raevald. Jensist endast kirjutas
Kesknädal pikemalt 19. mail 2010.
Avaldame võidutöö muutmata kujul.
Essee pealkirjas esitatud küsimusel on eeldatavasti
kaks tahku: kas minu Eesti kui minu soov ja ettekujutlus tulevasest kodumaast või reaalsus, faktidele
tuginev analüüs koduvabariigi saatusest.
JENS RAEVALD

Esimene tahk avaks võimaluse
rääkida oma soovidest ja unistustest, ettekujutusest, ideaalmaastikust. Teise tee valimine
eeldab rohkem asjatundlikkust
väliste näitajate osas ning
vähem sisekaemust. Lapsepõlve kooliõpikutes oli jutt
eeslist (peategelase olemus
viitab jutu võõramaisele päritolule, seega ei saa öelda sissejuhatuseks juba vanad eestlased armastasid öelda...), kes
pidi valima kahe heinakuhja
vahel, kuid suutmatusest otsustada sootuks nälga suri. Mina
ei ole eesel, vaid laia haardega
lobasuu, ning käsitlen mõlemat
tahku.

Olukord 2012. aasta
kevadel

Enne tulevikku viseerimist
kontrollime olemasolevat olukorda. Eesti keskmine brutopalk oli 2011. aasta IV kvartalis 865 eurot ja rahvaarv 1,32
miljonit
(http://www.stat.ee/pohinaitajad). Kasvavad palk, hinnad,
SKP, import, eksport. Kahanevad rahvaarv ja tööpuudus.

Inimesi on aina vähem, aga nad
on rikkamad. Samas kasvavad
kulud. Ehk kellel palk parasjagu kasvanud ei ole (avalik
sektor), sel sissetulekud kahanevad, ja naabreid jääb ka vähemaks. Naabreid jääb vähemaks
ka neil, kel sissetulek korras,
kui nad ei ela just Harjumaal
või mõningates Tartu ümbruse
valdades.
Teadupärast on seal ka sissetulekud paremad ning õnnelikumad inimesed saavad nautida üksteise seltsi (nüüd vist
ütlesin, et õnn seisneb rahas 
kahtlemata pole nii mitte: õnn
seisneb raha olemasolus).
Kuskil Peipsi veerel, KohtlaJärve uulitsatel või Järvamaa
lõpututes avarustes elab seeeest kontingent, kes ei sünnita
(Eesti kõrgeim iive on Tartuja Harjumaal), on vaesem
(suurim keskmine sissetulek on
Harju- ja Tartumaal), kaotab
enim naabreid (väljaränne on
negatiivne kõikjal peale Harjuja vist ka Tartumaa). Töökohti
napib hetkel igal pool, kuid
enamikes maakondades on
tööhõive nii absoluutarvudes
kui ka pikemas perspektiivis
vähenemas. Kuritegevuse tase

on arvestatav, kuid võrreldes
kümmekonna aasta tagusega
on kaotanud oma päevakajalisuse.

Esseekonkursi
võitja
JENS RAEVALD:
Me võiks olla pisut
õnnelikumad, rikkamad, sotsiaalselt
kindlustatumad,
ühtsemad ja
ilusamad...

Teistega võrreldes

on Eesti elatustase enamvähem võrdne Poola, Ungari ja
Slovakkiaga, edestades Lätit ja
Leedut ning kippudes maha
jääma Tehhist. Vahe arenenud
Euroopaga on endiselt masendavalt suur, olles Soomega võrreldes neljakordne, Iirimaaga
võrreldes viiekordne. Märksa
põnevam on võrdlus SRÜ maadega. Venemaa elatustase jääb
meist maha ehk kolmandiku
võrra, aga Ukraina oma juba
viis korda, Tadikistan umbes
20 korda. Sama muster kordub
muude elu ja riigi kvaliteeti
iseloomustavate näitajate juures. Kuritegevus, suremus õnnetuste läbi, riigi läbipaistvus
ja ka lihtsalt inimeste õnnelikkus on lääne pool valdavalt
meist paremate, keskel samade, idas halvemate näitajatega.

LOE
Jensi mõtteid
Eestist lk 1 ja 5!

Ühiskonna vaimne
seisund

on kevadel 2012 päris huvitavaid pöördeid võtmas.
Kakskümmend aastat on
esimeses Eestis valitsenud
selgelt optimistlik suhtumine
vaadake-mida-me-saavutame. Nii nagu nõukogudeaegsed ajalehed kandsid ette
uutest rekorditest terase- ja
piimatoodangus, nii armastavad praegused arvamusliidrid ja ajakirjandus hõisata
edetabelikohtade, toodangu
kasvu, elatustaseme tõusu ja
mille kõigega veel. Teine
Eesti vaatab sel ajal Politseikroonikat ja Võsarepor-

Foto erakogust
terit, hoiab kapis poolikut
plokki
Morei
(loe:
Moorjet) ning suure tõenäosusega käib Soomes/Norras
tööl.
Kõigest sellest mõjutatuna on
teise Eesti suhtumine oma

riiki ja maasse umbusklik ja
pessimistlik ning eriti venekeelsete puhul mitte eriti patriootlik. Patriotismi jagub looduse ja toiduainete, vähem riigi
kui institutsiooni suhtes.

Aeg-ajalt

saabuvad mustad murepilved
ka ametlikku ja avalikku
retoorikasse.
lk 5
dasi
Loe e

Õiguspärane riigireetmine: mõjuagendi uitmõtteid
Olen teadlik, et sisemist tüli üldiselt ei viida majast
välja. Paraku olin Eesti taasiseseisvumise 21. aastal
sunnitud pöörduma oma sõnavabaduse ja võrdse
kohtlemise põhimõtete tagamise küsimustes Euroopa ja maailma inimõiguste organisatsioonide 
Amnesty Internationali, Human Rights Watchi,
Euroopa Inimõiguste voliniku jt poole, et saada selgitust rea asjaolude suhtes, kus valitsuse institutsioonid ja õiguskaitseorganid on opositsioonitegelasi põhjendamatult rünnanud.
EDGAR SAVISAAR

Koos minuga on eelnimetatud
pöördumisele alla kirjutanud
veel mitu Eesti parlamendi
liiget ning ka omavalitsustegelasi, kelle inimõigusi on riivatud ja keda on ahistatud.

Esiteks,

viimase kahe aasta jooksul on
järjepidevalt sisendatud meediale seisukohta, et ma olen
Vene Föderatsiooni agent. Olles teadlik, et võõrriigi agendiks olemine on kuritegelik,
pöördusin selles küsimuses

Eesti Riigiprokuratuuri
poole ja palusin uurida
minu Moskva agendiks
olekut. Arusaamatuste ärahoidmiseks ei teinud ma
seda avaldust nüüd tagantjärele, vaid kohe, kui meedias selline teema algatati
 2010. aasta detsembris.
Sain prokuratuurilt vastuse
17. jaanuaril 2011. aastal
juhtiva riigiprokuröri allkirjaga. Sellest vastusest
selgub, et olen ilmaasjata
muretsenud, kõik on kõige
paremas korras, midagi
uurida või selgitada pole
vaja ning mind ei ole
milleski süüdistatud. Kui

vähegi usaldada Eesti
Riigiprokuratuuri kui Eesti
õiguskaitseorganite lipulaeva, siis ma olen saanud
mõjuagendi süüdistuse
kohta ühese vastuse.
Minu endised parteikaaslased Kalle Laanet ja Siiri
Oviir on heitnud mulle ette,
et ma pole nendes küsimustes kohtusse pöördunud. Tekib küsimus, kas
ülaltoodu valguses üldse
on mingit põhjust enam
kohtusse pöörduda? Muuseas, mõjuagendi teemat
ei ole käsitletud isegi mitte
kurikuulsas Kaitsepolitsei

aastaraamatus, kus muidu
tuuakse ikka välja kapo hinnangul tähelepanuväärivamad
sündmused nende töömailt.
Selline on selle asja õiguslik
käsitlus. Samal ajal jätkab
meedia skisofreeniliselt minu
esitamist Vene luure agendina,
millega riivatakse minu ausat
nime ja määritakse poliitilist
palet. Kusjuures allikana
viidatakse tavaliselt õiguskaitseorganitele või nende vahendajatele ajakirjanduses.
lk 67
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Simson ja Kattel: ESMi puhul küsimused on, vastuseid pole

Öige saare naine
toidab ära kuus
soome perekonda

JAANIKA RIKKO
Taluperenaine, Keskerakonna Saaremaa piirkonna esimees

Saaremaa on endiselt suve ootuses.... ei taha ega taha see suvi kuidagi tulla. Aga
turistide ja sugulaste hordid Eestist on Saaremaa täielikult vallutanud.
Kui vanasti öeldi, et saare naine toidab ära kuus last ja mehe, siis nüüdseks on
saare naised palju vägevamad  toidavad ära vähemalt kuus soome perekonda
ja tagatipuks veel mandri sugulased ka. (Töe huvides tuleb ära märkida, et palju
saare mehi töötab Soomes.)
Kevadel valitud öige eestlane, saare naine Milvi oligi eestlaste köige öigem
valik! Minu naabruses elab mitu sellist naist, kes vastavad täpselt sellele kirjeldusele. Vöin siinkohal mainida, et öigel eestlasel Milvil läheb elu kibekiirelt
edasi  muudkui teeb tööd ja näeb vaeva.
Ega see suvi ainult lust ja lillepidu ole! Meil siin saarel jätkub muresid ja hirmusid ka. Loetlen neist möned.
 Rannarahval on vörgukvoodid väikesed ja püügiluba kallis. Kala ei jagu oma
tarbekski, mis siis veel naabrist rääkida. Eks see üks rannarahva väljasuretamise viis on.
 Pöllumehed on juba peaaegu välja surnud, järg on jöudnud potipöllumeeste
kätte, sest ega nöukaaegne tehnika pole igavene!
 Lambakasvatajate mureks on endiselt hundid. Ongi saarel juba nii, et lambad
söödud, hundid terved. Läbi ajaloo ei ole saarestikel kunagi hunte ega karusid
olnud, miks siis nüüd peavad hundid tingimata Saaremaal elama ja meie lambaid hävitama? Mäletan, et 1969. aastal lasti maha üks üle jää Saaremaale tulnud hunt ja tehti temast topis, mis tänaseni Kuressaare lossis, näitamaks köigile külastajatele, milline hunt välja näeb.
Kuid meitel on röömusid kah!
 Ega siin saarel suurt häda olegi. Oleme ju Euroopa keskpunkt. Teadmiseks
köigile, et see punkt asub Saaremaal Mõnnuste külas. Kärla vald vöttis perspektiiviks ümbrus korda teha ja külastajatele järgmisel aastal avada. Ju näeb,
kas jöuavad! Kui Eesti iseseisvus sulandub täielikult Euroopasse ESMi ja
muude lepingutega, siis meie seisame ju ikka Euroopa keskmes!
 Tore, et on olemas saarlane Vjateslav Leedo, tänu kellele ei pea köik saarlased veel Soomes ja mujalgi töötama.
 Hea, et ooperipäevad Saaremaal edasi kestavad ja palju huvilisi kohale toovad.
Saarlaste kohta öeldakse merega piiratud möistusega, ja ongi meitele arusaamatu, kuidas on vöimalik, et Eesti Vabariik on 94aastane, kui vahepeal on olnud
50 aastat okupatsiooni? Ega see vabariigi-iga ju siis nii järjepidev ka ole!?
Soovin köigile, nii mandrile kui ka teistele saartele röömu, rahu, üksteisemöistmist, lahket meelt ja kaunist suve jätku!
Löpetuseks panen meite saare naise Laide Pugi luuletuse:
On rahvas oma valitsejaid väärt,
see tõde igavesti kestma jääb.
Kui kaapima jääd rikka mehe säärt,
ta ikka riisub koore sinu piima päält.
Kas nelja aasta pärast on meil üldse maad,
mida nimetada võiksid isamaaks.
Veel veidi isamaa-respublika-reforme...
saab Eestimaast vaid pajuvitstest korve.
On eestlane vist tõesti orjarahvas?
On alandlik, kui võim ta käest kõik kahmab.
Mis sest, et tööd ei ole, elu on ju hea...
Ja ega mõtlemiseks loodud pole pea.
Kes rohkem endast, tööst veel lugu peab,
see läheb ära siit, sest kindlalt teab 
ei au sees ole töökus, eesti meel.
Ka eesti laulus kõlab ingliskeel.

Riigikogu Keskfraktsiooni esimees Kadri Simson ütles Riigikohtu
ESMi puudutavat otsust kommenteerides, et õiguslikud küsimused
on küll lahendatud, kuid sisulised küsimused jäävad õhku. Jääb
üles küsimus, kuidas vältida Eestile üle jõu käivaid kohustusi.
Majanduslikele riskidele juhtis tähelepanu ka Riigikohus, kui andis
Riigikogu enamusele õiguse võtta Eesti riigile finantskohustusi,
selgitas Simson. Sellega kitseneb Riigikogu võimalus teha tulevikus uusi poliitilisi valikuid, sest juba tehtud valikud on riigi varalisi ressursse vähendanud. Riigikogu koosseis, kes võtab vastu
seaduse, millest tulenevad riigile pikemaajalised varalised kohustused, ei piira sellega mitte üksnes iseenda võimalusi teostada
finantspädevust sama aasta riigieelarve piires, vaid kitsendab ka
järgmiste Riigikogu koosseisude eelarvepoliitilisi valikuid.
Simsoni sõnul räägiti siiani ESMi kui eeliskreeditori staatusest,
kuid nüüd tundub, et sellest loobutakse, kaasamaks rohkem erainvestoreid. Investori ülesanne on otsida projekte, kust teenida tulu,
riigi ülesanne seista oma rahva heaolu eest.
Eestil tuleb ESMi maksta reaalset raha ligi 150 miljonit eurot, millele lisandub mitu korda suurem kohustus vastutada võlglasriikide
edasiste laenude eest. Sissenõutavad aktsiad mahus 1,1532 miljardit eurot on kohustus, mille meie vastu pöördumist ei saa sajaprotsendiliselt välistada. Endiselt puudub valitsusel võime prognoosida,
kui kalliks võib Eestile kogu võlakriis minna. Kokkulepitud reegleid

laiendatakse töö käigus, nagu on juba juhtunud Kreekaga. Iga garantii võib pöörduda käendaja kohustuseks, kuid seni pole leitud vastust küsimusele, kust leitakse raha halvima stsenaariumi korral.
Soovides olla kaastundlik eurotsooni riik, loovutame tüki oma iseseisvast eelarvepoliitikast, hoiatas Simson.
TTÜ professor Rainer Katteli hinnangul tegi Riigikohus ESMi kohta
õige otsuse, kuid selle põhjendused võivad tavakodanikele jääda
segaseks. Tema sõnul peaks Eesti poliitikud võtma Euroopa edasise
integreerumise südameasjaks ning viima arutelud laiemapõhjaliseks, vahendasid ERRi uudised. Kattel lisas, et Eesti põhiseaduslikud küsimused ei ole väga teravad, vaid pigem on oluline, milliseks kujuneb tuleviku Euroopa juhtimine ja valitsemine, nii finantsja fiskaalpoliitiliselt kui ka laiemalt. Kattel rääkis, et Riigikohtu
otsus oleks vaja inimestele mõistetavalt lahti seletada ja edasi minna
küsimusega, millisena me üldse tahame näha Eesti riigi suhet integreeruva Euroopaga. See on tõenäoliselt järgneva kümnendi kõige
olulisem küsimus Eesti riikluse arengu seisukohalt, märkis TTÜ
professor.
Riigikohus otsustas 12. juulil, et ESMi alusleping ei ole
põhiseadusega vastuolus. Otsus on tekitanud avalikkuses elava
arutelu, sest n-ö tavakodanikele ei näi see otsus kuidagi meeldivat 
ilmselgelt kammitseb eestlasi hirm uue liidu ja iseseisvuse järjekordse kaotuse ees.

Kapo ja poliitika Narva moodi
Riigikogu liige ja Narva linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhin
kirjutas oma blogis 13. juulil, et kapo näitas enne viimast Narva linnavolikogu istungit üles erakordset aktiivsust. Poliitik kirjutab, et
talle rääkis üks linnavolikogu liige, kuidas ta kutsuti kaposse välja,
kus toimus pikk ja paljusõnaline mittemidagitähendav vestlus mittemillestki. Ja alles täiesti lõpus kõik selgineb: volikogulaselt küsitakse äkki, kas ta kavatseb minna järgmisele volikogu istungile ja
kuidas ta kavatseb hääletada, kui hääletamisele pannakse linnavalitsuse muudatused. Kusjuures otse ei küsita midagi, aga nii vihjamisi
antakse mõista, et võibolla ei peaks seda punkti toetama, või veel
parem oleks volikogu istungile üldse mitte minna.
Seda kõike rääkis Stalnuhhinile tundmatuks jääda sooviv linnavolinik.
Selsamal volikogu istungil, millest jutt käis, osales lõpuks kõigest
16 linnasaadikut, s.t täpselt niipalju, kui on hädavajalik istungi läbiviimiseks. (Narva linnavolikogu on 31-liikmeline  toim.) 15 saadikut
hiilgas puudumisega, nagu väljendub Stalnuhhin. Jääb ainult mõistatada, kui paljusid puudujatest rääkis ära kapo  et saadikud ei saaks
täita oma esinduskohustusi.

Niisiis: kapo direktor Raivo Aeg tõestab igal pool ja kogu aeg, et
kapo ei roni poliitikasse, kirjutab Stalnuhhin, kuid Narvas üritavad tema alluvad mõjutada saadikute tööd, torpedeerides linnale
sisulise otsuse vastuvõttu. Elu on nii läinud, et see linnavalitsuse
struktuurimuudatus on kapole väga tähtis, kuna võib mõjutada kapo
edu Narva linnapea vastases kohtuprotsessis. Protsessi esimene aste
lõppes ju kapo kui peamise süüdistaja jaoks täieliku läbikukkumise
ja linnapea täieliku õigeksmõistmisega. Aga selle eest kohalike
kaponikute päid need onud ja tädid, kes kogu selle vilekoori on
tellinud, ei silita. Stalnuhhin lisab, et maksumaksja raha eest eksisteerib meil õiguskaitsestruktuur, kes on hõivatud kohaliku omavalitsuse saadikute mõjutamisega, et saavutada eesmärk küsimuses,
mis temasse kuidagi puutuda ei tohiks.
Stalnuhhin resümeerib, et seda võib seletada üksnes kapo aktiivse
sooviga osaleda poliitikas, püüdes seal muudatusi läbi viia seadusvastaste meetoditega. Ehk kapo trambib trikoloori peal oma poriste
saabastega, nagu parlamendisaadik kibestunult väljendub.
Loe ka Edgar Savisaare mõjuagendilugu tänase lehe 1. ja 6.-7.
leheküljelt!

Sõtnik: OSCE hoiatab kärpeliialduste eest
OSCE Parlamentaarne Assamblee võttis vastu majandussuhteid käsitleva resolutsiooni, mis rõhutab, et valitsustepoolsed liigsed kärped võivad mõjuda majandusele
pärssivalt, destabiliseerida demokraatiat ning olla
ühiskonna nõrgematele liikmetele hävitavad. Istungitel
osalenud Riigikogu majanduskomisjoni liige Olga
Sõtnik (pildil) märkis, et OSCE tunneb muret kärbetest
tuleneva majanduse jahtumise ja selle tagajärgede pärast.
OSCE regiooni riikidele pannakse südamele, et liigne
kokkuhoid tabab tihti tervishoiu- ja haridusvaldkonda
ning toob endaga kaasa kasvu asemel stagnatsiooni stsenaariumi. Nenditi, et sellises majandusolukorras jäävad
kannatajaks just ühiskonna vähemkaitstud liikmed, sh

naised, noored ja eakad. OSCE juhib tähelepanu
vajadusele suurendada investeeringuid rohelisse
majandusse ning energiasäästlike tehnoloogiate arendamisse. Samuti peetakse tähtsaks haridust ja
ümberõpet tööpuuduse vähendamiseks, rääkis
Sõtnik. Tema sõnul on resolutsioon oluline ka Eesti
jaoks, andes valitsusele märku, et liiga karmid kärped
ja kokkuhoid võivad tuua hoopis negatiivse tulemuse.
OSCE Parlamentaarse Assamblee 21. istungjärk
toimus 5.9. juulini Monacos, kus osales üle 270 parlamendisaadiku enam kui 50 riigist. Järgmine
istungjärk tuleb järgmisel aastal Istanbulis.
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Kord laulsime, et hää ja uhke olla
on eestlane. Nüüd eestlasele valla
kõik teised riigid, peale Eesti enda.
Siin masu raskused kõik vaese rahva kanda.
Kui kaua veel nii kestab meie sugu,
kui isegi ei pea me endast lugu?
Kui tõmbaksime siiski sirgu selja
või muidu küürgi paistab varsti välja!
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Eesti ja Venemaa parlamendi delegatsioonid
kohtusid Pihkvas
Juuli alguses kohtusid Eesti ja Venemaa
parlamendi delegatsioonid esimest korda
pärast kuueaastast pausi. Eesti delegatsiooni juhtis Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, Venemaa delegatsiooni  Venemaa Föderatsiooni Nõukogu
väliskomitee esimees Mihhail Margelov.
Mõlemas delegatsioonis oli neli parlamendisaadikut, kusjuures Eestist olid esindatud
kõik Riigikogu fraktsioonid.

Riigikogu väliskomisjon
Pihkvas
Väliskomisjoni delegatsioon koos Vene
Föderatsiooninõukogu
kolleegidega
külastas 76. Pihkva õhudessantdiviisi,
mida tutvustas diviisi komandör kaardiväe polkovnik Igor Vinogradski. Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ning
delegatsiooni liikmed Mati Raidma,
Vladimir Velman ja Jevgeni Ossinovski
tutvusid diviisi 104. polgu ajaloo ja
tänapäevaga.

VLADIMIR VELMAN
Riigikogu väliskomisjoni
liige

Kohtumise põhieesmärk oli
taastada riikide parlamentide
vahelised suhted. Viimane selline kohtumine toimus 2006.
aastal, millele järgnes pronksöö, mis tõi kahepoolsetesse
kontaktidesse külma sõja.

Sisulised teemad

Erakordne oli see, et kohtumise käigus külastati ühiselt Võru Kuperjanovi pataljoni ja Pihkva dessantdiviisi 104. polku. Kumbki pool ei näidanud siiski
kõike, mis on ka mõistetav. Ometi ei lõppenud need
külastused väravate taga.
Kohtumise ümarlauas arutati mõlemale poolele huvipakkuvaid teemasid. Arutuse all oli piirialane koostöö,
sealhulgas ka võimalus avada rongiliiklus Tartu ja
Pihkva vahel. Sellele avab võimalusi uus raudtee liiklussõlm Koidula piiripunktis.
Kohtumine oli ka hea eeldus piirilepingu sõlmimiseks.
Eesti-Vene piiri fikseerimine on meie rahvuslikes
huvides. On aeg see probleem lahendada.

Soov positiivseteks arenguteks

Loomulikult oleks ennatlik loota, et üks kohtumine
lahendab kõik probleemid. Tähtis on aga see, et
esmakordselt ei tõstatatud kahe riigi parlamendi delegatsioonide kohtumisel küsimusi, mis on liialt emotsionaalsed mõlemale poolele. Jutt oli suhete hetkeseisust ja võimalikest sammudest, mis viiksid suhteid
positiivses suunas.
Sügisel on Eestisse oodata Venemaa Riigiduuma väliskomisjoni delegatsiooni. Nii et pärast mitmeaastast
vahet püüavad Eesti ja Venemaa poliitikud luua uusi
aluseid kahepoolseteks edasiviivateks kontaktideks.

SAH

INAD

Raadio 2-st võib saada Tallinna Raadio?

Kui Rainer Vakra
Kivirähk
oli veel keskerakondlane, tegi ta
ettepaneku, et Tallinna Televisiooni
asemel oleks Raadio Tallinn. 2. novembril 2011 kirjutas Kesknädal, et
rahvusringhäälingu
nõukogu liikme
Priit Toobali arvates on Riigikogu
liikme Rainer Vakra
2. novembril Delfis
esitletud idee luua
Tallinna raadio väga hea mõte. Vakra ütles, et
Tallinna Televisioon tuleks muuta hoopis raadiojaamaks  raha läheks vähem ega peaks ka
oma näo kaotamise hinnaga konkureerima
eratelekanalite programmidega.
Novembris veel ei olnud teada, kuidas ja millise sidekanali kaudu võiks riigi pealinn endale
raadio saada. Nüüd on üles kerkinud teema
rahvusringhäälingus tegutseva Raadio 2 kvaliteedist ja tulevikust. See peamiselt võõrkeelse
muusika ja uudistega eetrit täitev raadio pole
rahvusringhäälingu nõukogus seni siiski
küsimusi tekitanud ja seetõttu pole Tallinnal
olnud ka head võimalust oma linnaraadio käivi-

tamiseks.
Raadio 2 müügi
Juur
arutelu annab siiski lootust, et Tallinn võiks selle
baasil välja arendada normaalse
linnaraadio inimestele, kes suudavad
mõelda
Raadio 2 poliitilist tooni andvatest Samostist &
Muulist märksa
avaramalt. Ja juba rohkem kui
kümnendi kuulatav olnud Rahva Oma Kaitse
koos Juur & Kivirähk kaubamärgiga võiks ju
Tallinna Raadios jätkata.
Tallinn peaks tervitama ka Ibruse-Jõesaare
ettepanekut, et veebis tagatakse tasuta levi avaliku sektori meediale ning riigi- ja linnainfo
tarbimise eest ei saaks internetiside pakkujad
kasutajatelt raha küsida.
Rahvusringhäälingu nõukogu liige Priit Toobal
on varem öelnud, et oma raadioprogrammi
loomine ei tohiks sündida Tallinna Televisiooni
kaotamise teel, sest mida laiemalt pealinna
tegemistest kogu Eesti inimesi teavitatakse, seda
parem.

(Ülevalt)
VASTAMISI:
Eesti Riigikogu
väliskomisjoni ja
Venemaa Föderatsiooni Nõukogu
väliskomitee kohtumine Pihkvas.
MARGELOV
MARGELOVI
UULITSAST:
Mihhail Margelov
ja Vladimir
Velman Vassili
Margelovi
(Mihhaili vanaisa,
dessandi väeosade
asutaja Venemaal)
tänaval Pihkvas.
RIVISTUS:
Mälestuseks
Kuperjanovi
pataljonist Võrus.

Polk formeeriti 1948. aastal Valgas.
Ka külastasid kahe riigi parlamendidelegatsioonid
Kuperjanovi pataljoni Võrus.
Mihkelsoni sõnul on mõlema külastuse puhul
tegemist sooviga kasvatada vastastikust usaldust ja
avatust.
Riigikogu väliskomisjoni ja Vene Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni delegatsioonide kohtumine
jätkus Pihkvas. Ühisistungil olid kõne all kahepoolsed parlamentaarsed suhted, Pihkva oblastiga
seotud piiriülese koostöö väljavaated ning päevakajalised rahvusvahelised küsimused.
Kohtumisel keskenduti ühistele koostööprojektidele. Pärast tutvumist Koidula piirijaamas väljaehitatud infrastruktuuriga leidsid Vene kolleegid, et
lähemal ajal tuleks leida võimalus reisirongiliikluse taastamiseks Pihkva ja Eesti vahel. Samuti olid
kõne all Pihkvaga lennu- ja laevaühenduse võimalused.
Kohtumisel osalenud Eesti konsul Triin Parts märkis
parlamendisaadikutele antud ülevaates, et väljastatud viisade arvu kasv näitab pihkvalaste suurt huvi
Eesti turismireiside vastu.
Vene delegatsiooni kuulusid komisjoni esimees
Mihhail Margelov ning liikmed Valeri Ponomarjov,
Vladimir Torlopov ja Dmitri Krivitski. Kohtumisel
osalesid lisaks väliskomisjonide delegatsioonidele
Pihkva linna ja oblasti volikogude esindajad ning
Pihkva oblasti administratsiooni esindajad.
Riigikogu pressiteadetest

Randpere ei usu Eesti tulevikku
Nelja aasta eest Taisse krundi hankinud poliitik Valdo Randpere
(pildil) ehitab sinna villat, milles
mõnusalt vanaduspõlve veeta.
Maatükk asub Bangkokist 300
kilomeetri kaugusel lõunas ühes
Skandinaavia koloonias, merest
tennisepalli viske kaugusel,
kiidab Randpere Kroonikale.
Reformipoliitiku sõnul ei maksa
eestlastel kade olla, sest valmis
maja saavat Tais osta odavamalt
kui korteri Lasnamäele. Tais on
ehitamine palju lihtsam kui Eestis.
Seal piisab krohviga kaetud betoonseintest,
soojustust ei pea panema, on Randpere väheste kulutuste pärast õnnelik. Ta kardab ainult, et
ehitajad keeravad katuse nässu.
Kesknädalal on hea meel, et avalikkuses varem

patriotismiga silma paistnud
Randpere lõpuks tunnistab oma
nõrka sidet kodumaaga. Kui valitsuspoliitikutel puudub usk
oma riigi tulevikku, miks nad siis
ootavad seda rahvalt?
Minu arvates peaks vastu võtma
seaduse, et välismaale investeerimisel kaotab persoon automaatselt Eesti elus valitavale kohale
saamise võimaluse. Sest selline
inimene ei usu ju enam lõpuni
Eesti elusse. Just kinnisvarasse
investeerimisel ja oma tuleviku
sidumisel välisriigiga: no mis Eesti elu edendaja selline sell siis on? Ilusad tühjad sõnad
vaid, kommenteeris keegi Õhtulehe veebis.
Kesknädalal jääb selle arvamusavaldusega
vaid nõustuda. Kn

Terane küsimus
Kas Eesti rahvas on piisavalt kursis Euroopa
juhtkõnelejate tegude ja eesmärkidega ja kas
need eesmärgid on meile mõistetavad? Kas
Eesti poliitiline eliit mängib ausat mängu?
Teleprodutsent Toomas Lepp 15. juulil Delfis
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Konstantin Päts  suurim Eesti riigimees
Mõtteid kehtiva põhiseaduse 20aastaseks saamise puhul

Vabariigi President palus allakirjutanut koos abikaasaga 28. juunil Kadrioru lossi aiapeole põhiseaduse 20. aastapäeva puhul, kus me seadusekuulekate kodanikena ka käisime. Päevakohaste ettekannetega esinesid Toomas Hendrik Ilves ja Jüri
Adams. Kutsutute hulgas olid president Arnold Rüütel
abikaasaga, Põhiseadusliku Assamblee liikmed,
justiitsasutuste juhid, nimekad juristid ja ministrid,
kokku umbes 60 kuni 70 inimest. President Ilves kutsututega vestlema ei tulnud ja lahkus võrdlemisi
kiiresti paari saatjaga lossi.

ANDO LEPS
õigusteaduse doktor, Eesti
Rooma Klubi liige

Kuna üritus oli seotud kehtiva
põhiseadusega, siis allakirjutanu arvates tuleks meenutada
meest, kes viis ellu 1937. aasta
Eesti Vabariigi põhiseaduse.
Selleks meheks oli Konstantin
Päts.
1937. aasta põhiseadus on
dokument, mille ümber on
keerelnud äge poliitiline võitlus. Kerkis ju 1992. aastal küsimusena üles uue põhiseaduse
vajadus üldse  kas 1937. aasta
põhiseadus ei oleks võinud
jääda kehtima (arvatavasti teatud klauslitega). Kas taasiseseisvunud Eesti Vabariik on
sõjaeelse Eesti Vabariigi lahutamatu jätk või on ta täiesti uus
riik Nõukogude Liidu lagunemise tulemusena, kas Eestil on
praegu vaja uut põhiseadust või
ei ole või on vaja teda ainult

tas 1898 cand. jur. akadeemilise teaduskraadiga.
19171921 Maaliidu ja 1921
1935 Põllumeeste Kogude üks
liidreid. Tartu ülikooli (1928)
ja Tallinna Tehnikaülikooli
audoktor (1938). 1918 Eestimaa Päästekomitee esimees,
juhtis Eesti iseseisvaks kuulutamist ja moodustas Eesti
esimese Ajutise Valitsuse,
kuhu kuulus pea- ja siseministrina. Oli juunist novembrini
1918 Saksa okupatsioonivõimude käes vangis. Kuulus
Eesti Asutavasse Kogusse ja
IVI Riigikogusse.
Päts oli Eesti kõige pikaajalisem riigivanem. Päts on vaieldamatult Eesti läbi aegade
suurim riigimees.
Kui Nõukogude Liit oli Eesti
okupeerinud (annekteerinud),
vabastati Päts 23. VII 1940
ametist, vahistati 30. VII 1940
ja küüditati koos perega Vene
Föderatsiooni. Ta vabastati
sundraviasutusest 1954. a
lõpul ja toodi Eestisse Jämejala
vaimuhaiglasse.
Kui tema Eestis viibimine sai
laiemalt teatavaks ja hakkas
avalduma rahva poolehoid
endisele presidendile, viidi ta
uuesti Vene Föderatsiooni. Päts
suri 18. I 1956 Kalinini (Tveri)
vaimuhaiglas Kalinini oblastis. 1990 maeti ümber Tallinna
Metsakalmistule. Talle on püstitatud mälestussammas Pärnumaal Tahkurannas. 2002. a

Valitsus, kus kogu võim oli praktiliselt
ainult kolme mehe, Pätsi, Laidoneri ja
Kaarel Eenpalu käes, kontrollis kindlalt
olukorda riigielu kõigis sfäärides.
Valitsus oli saavutanud võidu nii Riigikogu, erakondade kui ka parlamendiväliste jõudude üle.
rehitseda, ja kui edaspidi
suure tõenäosusega saab
Euroopa Liidust föderaalriik,
kas siis on üldse mingit mõtet
Eesti Vabariigi oma põhiseadusel (kas sisuliselt osariiki
saab üldse vabariigiks nimetada?), kuna ELi seadused on
ju ülemuslikud?
Ja lõpuks, kas Euroopa Liit
peab üldse lähitulevikule vastu? Küsimusi on rohkem kui
vastuseid. Kuid nendest järgmine kord.

Õigusteadlane ja
president Päts

Eesti Vabariigi esimene president ja õigusteadlane Konstantin Päts sündis 23. II 1874
Pärnumaal Tahkuranna vallas.
Õppis 18941898 Tartu ülikooli õigusteaduskonnas, lõpe-

valiti Päts eelmise sajandi Eesti
saja suurmehe hulka.

Vapside autoritaarne
põhiseadus

24. I 1934 jõustus Eesti
Vabariigi teine põhiseadus, mis
nägi ette tugeva võimuga riigivanema institutsiooni, peaministri kui valitsuse eesistuja ja
tugevasti kärbitud võimuga
Riigikogu. Uue põhiseaduse
eelnõu oli koostanud paremradikaalne Vabadussõjalaste
Liit (vapsid) eesotsas nende
liidri kindralmajor Andres
Larkaga. 1933. a oktoobri rahvahääletusel sai see rohkem kui
2/3 häältest. Uue põhiseaduse
järgi pidid 1934. a aprillis toimuma riigivanema otsevalimised, kandidaatideks kindralmajor A. Larka, kindralleitnant

Johan Laidoner, sotsialistide
poolt August Rei ja peaminister riigivanema ülesannetes
Konstantin Päts (A. Larka oli
kogunud 52 436, J. Laidoner
18 200, K. Päts 8969 ja A. Rei
2786 pooltallkirja).
Oli selge, et A. Rei on mängust
väljas, A. Larka aga võib juba
valimiste esimeses voorus
saada absoluutse häälteenamuse ning valimiste teist
vooru, kus K. Päts ja J. Laidoner
saaksid kandideerimisest üksteise kasuks loobuda, ei pruugi
üldse toimuda. Võimu säilitamise nimel pidi Päts kohe
radikaalselt tegutsema. Ja seda
ta tegi. Küllap ta teadis, et
senine poliitiline eliit teda
toetab.
Takistamaks vapside kandidaadi A. Larka eeldatavat võitu
riigivanema valimistel, kuulutas Päts 12. III 1934 välja kaitseseisukorra ja kutsus sõjavägede ülemjuhatajaks ja
sisekaitseülemaks kindralleitnant Laidoneri.
Samal ajal kõik poliitilised
koosolekud keelustati, vapside
organisatsioonid suleti, arreteeriti üle 400 juhtiva vapsi,
millega tegelikult lõppes olemasolev demokraatia Eestis.
Demokraatlikult valitud Riigikogu V koosseisu istungi 2. X
1934 Päts katkestas, selle tegevus peatati ja V Riigikogu
rohkem kokku ei kutsutud.
Seadusandlus toimis riigivanem Pätsi antud dekreetidena.
Loomulikult Pätsi sellist tegevust positiivselt hinnata ei saa,
kuid pidagem meeles, lõppes
ka poliitiline kriis Eestis?!
Valitsus, kus kogu võim oli
praktiliselt ainult kolme mehe,
Pätsi, Laidoneri ja Kaarel
Eenpalu käes, kontrollis kindlalt olukorda riigielu kõigis
sfäärides. Valitsus oli saavutanud võidu nii Riigikogu,
erakondade kui ka parlamendiväliste jõudude üle. Algas nn
vaikiv ajastu.

loomulikult Pätsi vanade vastaste asunike pihta, nende
häälekandja Maaleht suleti
20. III 1935. Siseminister
Eenpalu otsusega 26. VII 1935
eemaldati Jaan Tõnisson
Postimehe
peatoimetaja
kohalt ja ka toimetusest ning
Postimehe varad pandi
sekvestri alla.

Suurte reformide
aastad

teaduskonna professor Jüri
Uluots. Rahva ja riigi reorganiseerimisel jõudis Tartu
ülikooli kord kätte 1936.
Ülikooli autonoomia oli loomulikult Pätsi autoritaarsele
valitsemiskorrale pinnuks sil-

Uue Eesti maailmavaateliseks
aluseks pidi saama rahvuslus,
isamaa-armastus (mis nüüdisEestis peaaegu puudub) ja solidaarsus, majanduse aluseks
eraomand koos tugeva riigisektoriga ja poliitika aluseks elukutseorganisatsioonid mitmesuguste kutsekodadena ning
riigi poolt juhitavad massiorganisatsioonid (nt isamaaliit ja
rahvarinne), kusjuures kolme
aasta jooksul viidi ellu kõik
oma kavad.
Ja mis on kõige tähtsam  Eesti
majandus läheb ülesmäge.
Need olid suurte reformide aastad, mille käigus loodi autoritaarne Eesti Vabariik. Siseministri määrusega 18. XII
1934 keelati ajalehtedes ja
ajakirjades kritiseerida valitsust ja riigijuhte, veidi hiljem
kehtis see ka broüüride ja raamatute kohta. Järelevalve trükitoodete üle pandi 1934. a septembris loodud Riiklikule
Propagandatalitusele.
Esimesed hoobid langesid

Uueks peatoimetajaks sai
mõne aja pärast Pätsi-keelne ja
-meelne Tartu ülikooli õigus-

1937. aasta põhiseadus

1937. aasta põhiseaduse järgi
oli VI Riigikogu kahekojaline.
Riigikogu esimese koja 
Riigivolikogu (80 kohta) valimised toimusid 23.25. veebruarini 1938. Riigikogu teine
koda  Riiginõukogu kujundati
analoogiliselt Eesti Rahvuskogu 2. kojaga Riiginõukogu
kujundamise seaduse paragrahvide 417 ja 22 alusel.
40-liikmelisse Riiginõukokku
said ameti poolest kuus ini-

kui ka Riiginõukogu. Avakõne
pidas riigihoidja Päts, millele
järgnes presidendikandidaatide ülesseadmine. Riigikogu
valis 65 häälega presidendikandidaadiks Pätsi, Tõnisson sai 14 häält.
Ka Riiginõukogus valiti Päts,
vastaskandidaati
polnud.
Omavalitsuste esindajate kogu
valis samuti Pätsi.
1937. aasta põhiseadus nägi
ette, et kui kõik kolm organit,
kel on õigus presidendikandi-

Konstantin
Päts Riiginõukogu
liikmeile
vandetõotust ette
lugemas
21. aprillil
1938.
aastal.
Filmiarhiiv

Eesti Vabariigi
Põhiseaduse
20. aastapäeva
tähistamine
Kadrioru roosiaias 28. juunil
2012. aastal.
Pildil president
Ilves, Liia
Hänni, Marju
Lauristin, Sirje
Endre (seljaga)
jt.
Foto presidendi
kantselei veebist

mest: sõjavägede ülemjuhataja Laidoner, kirikupead H. B.
Rahamägi ja A. Paulus, rektorid H. Kaho (Tartu ülikool)
ja P. Kogerman (Tallinna
Tehnikaülikool) ning Eesti
Panga president J. Jaakson.

Kolme organi ühine valimiskoosolek
toimus Tallinnas 24. IV 1938, kus
Konstantin Päts VALITI 219 poolthäälega (vastu 19) Eesti Vabariigi esimeseks presidendiks! Samal ajal kiitsid Eesti erakonnad Pätsi ja Laidoneri
sõjaväele tuginenud riigipöörde heaks.
mas, eriti sel põhjusel, et Tartut
peeti nn demokraatliku opositsiooni kantsiks, mille juured
ulatusid juba 20. sajandi
algusesse. Eesti vanema ja
suurima, EÜSi vilistlaskogu
enamik seisis oma auvilistlase
professor Tõnissoni taga ning
poliitiliselt aktiivsemad üliõpilased väljendasid avalikult oma
eitavat suhtumist uude autoritaarsesse valitsemiskorda.

Maaomavalitsused
valisid
kolm ja linnaomavalitsused
ühe saadiku. Kutsekojad, Kaitseliit, vähemusrahvad jt valisid
20 saadikut ning riigihoidja
(vastavalt 13. VIII 1937
Rahvuskogu poolt vastu võetud üleminekuaja seadusele sai
Päts ametinimetuseks riigihoidja) nimetas 10 saadikut.
21. IV 1938 kogunesid esimesele istungile nii Riigivolikogu

daati esitada, on üles seadnud
ühe ja sama kandidaadi, valivad nad ka presidendi enda,
kuid kandidaat peab saama 3/5
häältest. Rahvahääletust sel
juhul ei toimu.
Kolme organi ühine valimiskoosolek toimus Tallinnas 24.
IV 1938, kus Konstantin Päts
valiti 219 poolthäälega (vastu
19) Eesti Vabariigi esimeseks
presidendiks!
Samal ajal Eesti erakonnad
kiitsid Pätsi ja Laidoneri
sõjaväele tuginenud riigipöörde heaks.
Ollakse arvamusel, et just Rei
juhitud sotsialistid aitasid
Pätsil ja Laidoneril 1934. a
võimu haarata. Ka Riigikogu
reageeris Pätsi võimuhaardejärgsele esinemisele aplausiga
ja võttis kiirkorras vastu kaitseseisukorra täiendamise seaduse, mis lihtsustas veelgi uue
reiimi kindlustamist.
Jaan Tõnisson läks valitsuse
looi ja surus Konstantin Pätsi
kätt.
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Milline on minu Eesti 2020
Algus esilehel
Üks päris korralik pessimismilaine on nüüd just Eesti avalikkuses koha sisse võtnud.
Inimesed on hakanud enam
kahtlema  kas tulevik ikka on
helge?

Eesti tõenäoline areng
aastani 2020
Väga ebatõenäoline on läbivalt
positiivse trendi saabumine
rahvastikuprotsessidesse.
Esimene tõsiselt alamõõduline
põlvkond, 1992. aastal sündinud, on juba praegu 20-aastased. Seega, sünnitusealiste
põlvkondade rahvarohkus ei
anna põhjust arvata sündivuse
tõusu alanud aastakümnel.
Vastupidi, seis on sitt, ja see ei
ole meie tuleviku väetis (parafraseerides Lennart Merit).
Praeguste sünnitajate põlvkondades on 20 00025 000
inimest. Aastal 2020 on neid
kuni poole vähem. Seega on
oodata sündivuse langust sügavikku nimega alla 10 000
lapse aastas. Suremus see-eest
jääb 15000
kanti, kuna
1930.1940. aastail sündinud
ei ole eriti innukalt välismaale
putkamas. Surm varitseb neid
kodukamaral.

Miskit hullu peab
juhtuma

arenenud maailmas, et Lääneja Põhja-Euroopa elatustase
langema hakkaks. Võlakriis
esitab võimaluse, et ees ootab
kadunud kümnend  periood, mil Euroopa majandus
sumbub stagnatsiooni või koguni stagflatsiooni [seisund,
milles majanduse kogutoodang kas ei kasva või langeb
ja ühtaegu toimub pidev hinnatõus  toim.]. Sellest hoolimata jääksid keskmised kuupalgad 3000 ja 4000 euro vahele.
Isegi majanduskriisi tingimustes säilib nõudlus Ida-Euroopa
tööjõu suhtes, kuna väiksema
palgasooviga, kuid samade
oskustega tööjõu kasutamine
annab nii vajalikku majanduslikku kokkuhoidu. Reaalpalga
5% aastakasvu juures oleks
keskmine palk Eesti Vabariigis
55% kõrgem ehk 1340 eurot.
Soome elanike keskmine sissetulek oli 2009. aastal 3127
eurot (http://virgokruve.eu/2011/10/12/keskmine-palksoomes-3127e-ja-eestis-635ekuus/, seejuures erineb andmekogumismeetod. Soome
keskmine palk saadakse maksude laekumise kaudu ja palga
alammäär on 12001300 eurot.
Arvestame Soome palgakasvuks tagasihoidliku ühe
protsendi  2020. aastal võiks
põhjakaldal keskmiseks palgaks arvestada ehk 3300 eurot
ja alampalgaks 13001400
eurot.
Seega, positiivse stsenaariumi
korral väheneks palgalõhe neljalt korralt 2,5 korrale. Kui
Eesti suudab oma tööhõive
korda saada, siis võib eeldada,
et 2,5-kordse palgalõhe puhul
hakkab välismaale minejate
hulk küll kokku sulama, aga

patt oleks eeldada, et juba välismaal olijad kodukamarale
tagasi tuleks. Meist ida pool
olijatele ei oleks ka siis Eesti
eriline tõmbekeskus, kuna
Venemaa arenenumates piirkondades on sissetulekud juba
praegu Eestiga samal tasemel.
Seega jäävad rändeprotsessid
selle dekaadi jooksul samal
suunal liikuma.

Elu-olu on küllaltki
ennustatavad

Romulaisse ja metallikokkuostu hakkavad jõudma sel sajandil valminud autod ja kütusehinnad ületavad 2 euro maagilise piiri. Elektrit tehakse
endiselt põlevkivist. Bussiliiklus on kaugemates Eesti
nurkades pisut hõredamaks
jäänud. Tapetakse sadakond
inimest aastas, kuid liikluses
hukkub veel kõigest 6070
kaasmaalast (autod muutuvad
turvalisemaks, liikluskultuur
paraneb). Joomine pigem väheneb  praeguselt 9,73 liitrilt
(http://www.alkoinfo.ee/et/fak
tid/alkoholitarbimine-eestis)
hinge kohta näiteks üheksale
liitrile.
2020. aasta olümpiamängudel
panustaks ühe Eestile tuleva
medali peale. Õhtulehes on
endiselt pealkirjad stiilis kõik
kohad olid verd täis.
Paberajalehtede ja raamatute
osakaal pigem väheneb. Ja see
on minu meelest halb  internet hajutab tähelepanu, seega
muutuvad uudised lühemaks ja
vähem arutlevaks. Sõnavarasse on jõudnud hunnik uusi
slängisõnu ning teist sama
palju vanu on sealt välja langenud.
Sky Plusi edetabelites domineerivad endiselt afroameerika
lauljate üheülbalised tantsulood, sekka imalaid ballaade.
Küll ei ole kindel, kas Vikerraadio ja Kuku ikka küsivad
veel kuulajate arvamust oma
päevaprogrammides  ehk on
kuulajad juba väsinud asjatundmatute inimeste tekitatavast mölast.
Telepurgist on kadunud lauluja tantsusaated ning asendatud
mõne innovatiivsema ajuvaba
meelelahutusanriga.
Meenutagem, 10 aastat tagasi

VABAS EESTIS KASVANUD PÕLVKOND: Praegusi pereloojaid on 20 000  25 000 inimest. Aastal 2020 on
neid kuni poole vähem. Esseist Raevald näeb, et on oodata sündivuse langust sügavikku nimega alla 10 000
lapse aastas. See peaks olema eelkõige riigi ja valitsuse, mitte iga noore enda mure. Pildil olevad kesknoored
koos Riigikogu liikme Viktor Vassiljeviga ilmselt rahvastiku väljasuremise pärast hetkel ei muretse  on suur
suvi ja lootusrikkad mõtted. On aasta 2012. Foto noortekogu arhiivist
Põhjamaadega.
Valimistel
antakse enamik hääli e-häältena.

Infra ehk taristu

TallinnaTartu maantee on
neljarealine kuni Mäoni ja
Saaremaa silda pole ikka veel.
Rail Balticat ei ole veel valmis
ehitatud, aga ta siiski tuleb.
Kõrvalteede asfalteerimine
jätkub. Koidula piiripunktis
ulub endiselt tuul ja reisironge
sõidab Eestist välja kolm:
TartuRiia, TallinnPeterburi
ja TallinnMoskva. Järjekorrad Vene piiril hakkavad järele
andma ning Venemaa ja
Euroopa Liidu vahel kehtib
viisavabadus. Salasuits ja
-kütus liiguvad sama vilkalt
edasi kui praegu, sest Putin ja
Eesti valitsus tõstavad aktsiise
samas taktis.
Kes on Eesti Vabariigi valitsuse peaminister, seda ei oska
öelda. Pigem mitte-reformierakondlane. Eesti esimese
tuumajaama ehitus pole veel

JENS RAEVALD:
Mulle teeks au elada Eestimaal, kus
kõik poliitilised liikumised on ühtmoodi au sees, ajades siiski üht ja
kõigile arusaadavat joont.
valitsesid telemaastikku reality-showd, nüüd ollakse neist
väsinud. Koolides õpetatakse
lastele, kuidas islam ja homoseksuaalsus on head ning ei
midagi taunimisväärset, kuid
ühiskond tervikuna ei arva ka
2020. aastal päris nii.
Marianne Mikko on prostitutsioonivastasest võitlusest loobunud, sest Eesti on prostitutsiooni ära keelanud igas
vormis, et sarnaneda vähemalt
mõnes tühiseski küsimuses

alanud, sest Ignalina projekti
läks palju raha kaduma, ja halb
investeering segab uue energialiigiga ise tegelemast.
Tallinna sadam on endiselt üks
võimsamaid regioonis. Tallinna lennujaam ja Estonian Air
on üks suur rahaauk, kuhu
miljonid justkui vesi Sarumoni
sepikotta sisse valgub. Tallinna
linn on üle läinud tasuta ühistranspordile, aga vahepeal
võimule tulnud parempoolne
linnavalitsus on vähendanud

bussiliiklust kokkuhoiu mõttes
niivõrd, et see hakkab Tartu
ühistransporti meenutama.
Trammiliini Lasnamäele pole
ikka veel. Maapiirkondades
lammutatakse
mahajäetud
keskasulaid, elamute soojustamine jätkub. Harjumaa põldude täisehitamine jätkub.

Milline on minu nägemus ideaalsest Eestist?

Ideaalses Eestis võiks maarahvastiku paiknemine ja arvukus
ligikaudu sarnaneda 1970.
aastaga ning linnaelanike arv
ja paiknemine tipphetke ehk
1991. aastaga.
Nõukogudeaegne leibkond
(3,1 inimest keskmiselt) ei ole
tänapäevastele oludele vastav,
seega elamispinda oleks siiski
rohkem kui 1970/1991. Möönduse ülespoole teeks ka Harjumaa põlluarendustele ning
majandite keskasulatele.
Kokku oleks vabariigis umbes
pool miljonit maaelanikku ning
1,1 miljonit linnainimest.
Seega, normaaltasand edasiliikumiseks oleks 1,6 miljonit.
Sellisel juhul oleksime 1991.
aastal alanud kukkumise tagasi
teinud.

Elamufondis

on ka praegu veel liiga suur osa
kortermajadel. Elatustaseme
tõusu juures tekib inimestel ju
soov ka elamispinda laiendada.
Kortermajad on sobilikumad
siiski vaesematele, ükskõiksematele (ei pea eriti millegi eest
hoolitsema), üksildasematele
ja püsimatutele, kes ei vaja
mitte suurt, vaid kergesti ülalpeetavat elamispinda. Iseäranis ebaratsionaalne on paneelarhitektuur maapiirkondades.
Eramaja annab vaikses maanurgas veel mingit tegevust 
rohke vaba aja ning võimaluste

vähesuse kombinatsioon ajaks
tõesti jooma.

Teedel

pole enam auke. Kruusateed
poleks treppis. Raudtee kui
sümpaatse transpordiliigi osakaal tõuseks, see aga eeldab
teatavat regulatsioonide, suhtumise ja raudteevõrgu arengut. Tartust võiks Pihkvasse
lõpuks ometi laev sõitma
hakata.
TallinnaTartu maantee lõpuni
neljarealiseks ehitamist ma ei
toeta, sest see läheks juba
raharaiskamiseks; lisaks keskkonnakulu kruusa, liiva, raisatud maapinna ja bituumeni
näol. Eesti Rahva Muuseum
võiks enne Raadi mõisa korda
teha, kui klaaspaleesid püstitama hakatakse.

Ideaalühiskond

on tolerantne ilma vajaduseta
seda rakendada.
Mulle teeks au elada Eestimaal,
kus kõik poliitilised liikumised
on ühtmoodi au sees, ajades
siiski üht ja kõigile arusaadavat joont.
Mulle teeks au elada Eestimaal,
mis on täis tahet end kaitsta
välisvaenlaste füüsiliste ja
vaimsete rünnakute eest, vajamata vaenulikke naaberriike ja
kultuure (ja neist fantaseerimata).
Teeks au elada maal, kus
inimestel on korralikud pered,
kuid õhtu ei sumbuks väikekodanlikku vaikusesse.
Teeks au elada maal, kus kütus
on nii odav, et teeb tuju heaks,
kuid inimesed sõidavad teadlikkusest siiski ühistranspordiga.
Teeks au elada maal, kus poleks
ei homosid ega homofoobe
(poliitiline
ebakorrektsus,
andke andeks!).
Au oleks elada maal, kus mitte-

eestlasi koheldakse võrdväärsena teistega, kuid kõikjal
kehtib eesti keel ja eesti meel.
Ning kui kasutataksegi näiteks
vene keelt, siis mitte sellepärast, et seltskonnas pole eestlasi, vaid osapooled on kokku
leppinud täna vene keeles
rääkida (mitmerahvuselise
seltskonna puhul). Eneseharimise mõttes.
Au teeks elada Eestimaal, kust
saab viisavabalt liikuda igale
poole, kuid sellegipoolest ei
läheks keegi siit päriselt ära.
Ja neegrid ning muud vahvad
lõunamaamehed on õnneks ka
praeguses Eestis konutamas
mitte kaubanduskeskuste väravais, vaid korvpalliväljakutel ning raamatukogudes.
Tänaval saab aeg-ajalt küll
peksa (elu peab huvitav olema), aga mitte kunagi niipalju,
et hambaid ehk raha vähem ja
luumurde rohkem oleks.
Talv on külm ja suvi soe. Viin
on külm ja saun soe. Inimesed
on ilusad. Raha on vähe, sest
seda pole vaja.

Tõsiselt rääkides,

meid võiks olla pisut rohkem.
Me võiks olla pisut õnnelikumad, rikkamad, sotsiaalselt
kindlustatumad, ühtsemad ja
ilusamad. Targemaks me niikuinii ei saa, sest juba Rein
Lang ütles, et lollide hulk
ühiskonnas on konstantne.
Vähem bürokraatiat ja rohkem
seksi.

Jens Raevald on
pärit Jõgevalt, on
Keskerakonna
Noortekogu juhatuse
liige, pärast õpinguid
Tartu Ülikoolis elab
ja töötab Tallinnas.
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Europrojekti tõelisest anatoomiast
Ükski täiearuline ei kujutaks ette näiteks USA
rahaliitu mõne Lõuna-Ameerika riigiga. Ometi
loodi Euroopa majanduslikult erinevates riikides
ühisraha euro. Raha, mis ei allu ühtsele finantspoliitikale (distsipliinile). Raha, mil pole väärtusmõõdu funktsiooni, millesse on kodeeritud
ohjeldamatu laenamine.
Kas end sagedasti doktorikraadiga ehtivaid Euroopa
riigijuhte, iseäranis kantsler
Schröderit, haaras hullus, kui
nad hävitasid rahvusvaluutad
ja võtsid kasutusele euro? On
ju rumalus ja selle eskalatsioon hullu inimese põhiomadused, kõigi inimhädade
põhjus, mis nii meelsasti
andestatakse ja unustatakse.
Näib siiski, et euroliidu ja
euroraha puhul on asi hullusest hullem.

Nüüd, kui mull lõhkenud, küsivad pangad raha
tagasi. Ja näib, et mitte ainult riikide laenatud raha, vaid ka nn euroabina antud raha. Euroabi on
raha, õigemini präänik, mille otstarbekus, jaotusprintsiip ja allikad on täielik müsteerium.
Enamik inimesi arvab senini, et Euroopas kasvab
rahapuu või et meid, eestlasi, aitab saksa maksumaksja. Tegelikult on seegi ilmselt suures osas laenuraha.

Euroabi on raha, mille otstarbekus, jaotusprintsiip ja allikad on täielik müsteerium.

Et tegu on suurejoonelise kaabakluse, raharöövi,
teatud mõttes maailmasõjaga, mille on kavandanud mõjuvõimas plutokraatia kõlblusetute
riigijuhtide tagatubades. See on globaliseerunud
rahavõimu sõda Euroopa riikide (maksumaksjate) vastu. Küsimus on, kui palju riigijuhte
osaleb projektis teadlikult, kui palju rumalusest.
Tundub, et meie omad on teadlikud. Meie lõhkilaenamise ja kriisilangemise lugu algas hr. Ansipi
meeskonna tulekuga. Väikese Eesti majandusmulli mudel sarnaneb Euroopa omaga. Siiski
ühe olulise erinevusega. Kui mujal võtsid
inimeste heaolu nimel võlgu riigid, siis Eestis
osati laenubuum sokutada elanike kaela. Nüüd
siis kiitleb Eesti oma väikese riigivõlaga,
kodanikud see-eest ägavad võlarangides.
Laenata, laenata, laenata. Rahapajad huugasid,
intressid, teenustasud ja rahapööritused (halvad laenud) transformeerusid rahamafioosodel
kullaks, kinnisvaraks, luksuseks.
Üleöö said Euroopa vaestest lõunariikidest keskmikud või jõukuridki. Räägitakse, et Kreeka laenas end lõhki 200%, teised, sealhulgas majanduslik suurvõim Saksamaa, natuke vähem.
Võinuks aga rohkemgi laenata, kärpimisreserv
olnuks suurem.

Raha tagasinõude mehhanismid, EFSF ja ESM, on
käima pandud. Võib öelda,
et Kreeka päästmine on juba
äpardunud. Miljardid kaovad kui hundi kurku. Raha
ei jõua efektiivselt pankadesse. Nõnda otsustatigi
Hispaania abistamiseks
anda 100 miljardit otse
(Saksa) pankadele, Euroopa
maksumaksja raha.

Selle projekti (väljakurnamissõja) autorid
teavad, et kogu väljalaenatud raha tagasi saada
ei õnnestu. Sestap tuleb taguda rauda, kuni võimalik. Kuni katkeb rahvaste kannatus. Nad
teavad hästi, et mingi Euroopa föderalism pole
võimalik, aga euro kaotamine katkestaks rahavoo
pankadesse. Meie eurosaadik pr Ojuland lohutab
inimesi, et föderalism Euroopas on liialdus, euro
kestab. No muidugi.
Euroopa pankrotti lükatakse teadlikult edasi.
Suurimad kaotajad on eurotsooni riigid, Balti ja
Põhjala riikidest Soome ja Eesti. Soome tahab
eurotsoonist välja, Eesti mitte. Ehkki viimasel
momendil ansiplaste poolt uppuvale laevale
munsterdatud Eestil pole ei majandust ega loodusvarasid, Soome sisust rääkimata.
Eestlaste saatuseks kohe on orjus ja peksasaamine. Nüüd tahtsime ka võõra rahaga rikkaks saada.
Mõisatallis soolaseid enam ei anta. Laseme
siis end ja oma juhte nahutada mõne tubli rahvuslase või sõgerahvuslase poolt ajakirjanduses.
Rumaluse ja orjameelsuse eest. Hakkab kergem.
Oma vits on ikka magusam kui mõne Lotila või
Krugmani oma. Oleme hellatundelised. Vahest
teeme laulupeogi. Tuleviku suhtes paneme aga
silmad kinni ja vaatame, mis saab.
Ants Metsla, Vändra

Kas selline ongi õigusriik?
4. juuli k.a. vastulause Kesknädalale iseloomustab selle autorit üsna arusaamatult. Kas tegemist
on kriminaalõiguse valdkonnas võhikuga või on
siiski tegemist silmakirjalikkuse, valede ja
asetleidnud faktide tõeseks tunnistamise riikliku
sunniga? Seda faktides, milliseid Eesti Vabariigi
seaduste järgi ei saa mitte kuidagi sellistena
õigeks pidada, nagu seda meie riigis tehakse.
Vastulausest Kesknädalale loeme: 20. juunil
ilmus Kesknädalas vale ja eksitav info, mis
halvustas kõrget riigiametnikku. Edasi põhjendatakse, milles see vale ja halvustav info seisneb. Halvustavaks peab kõrge riigiametnik oma
vastulauses seda, et ma tunnen huvi selle vastu,
miks Herman Simm, Tarmo Laul ja Indrek Põder
presidendilt teenetemärgid said. Siin tundub
halvustamisena Tarmo Lauli nimetamine kahe
kurjategija kõrval.
Palun mind mitte lugeda nende hulka, kellele
jutustada demagoogiat kangelaslikust kõrgest
ametnikust, kes hukkus teenistusülesannete täitmisel. Siia ongi koer maetud. Lausa jälestav on
tõdeda meie korrumpeerunud õiguskaitseorganite tööd.
Kuidas toimus Peeter Waaksile kättemaks isa
eest riiklikul tasemel (võrrelge Oleg Kozlovi
kuriteo ja karistusega)?

Olen kvaliteetse ja eeskujuliku uurimistöö eest
autasustatud partei ja valitsuse aukirjaga, üheksal korral siseministri ja ülemate käskkirjadega
kiituste ja preemiatega. Minu ausaid ja õiglaseid
seisukohti ei muuda miski.
Peeter Waaks ei olnud asetleidvas tragöödias
mingil määral süüdi. Just selline isatapjate poolt
korraldatud kättemaks (arvete klaarimine) on
jälestatav ja äärmiselt ebainimlik ja solvav. See,
mida vastulauses peetakse ebainimlikuks ja
solvavaks, vajaks selgemat ja ausamat lahtirääkimist. Muidugi ei saa seda teha, tundmata
hästi kriminaalmenetluse seadustikku ja omamata kuritegelike kaasuste lahendamise kogemusi.
Vastulause teine etteheide oli vale info avaldamine. Austatav kõrge riigiametnik töötab ise
presidendi avalike suhete nõunikuna. Miks heidab ta mulle seda ette, mida kordades on avalikkusele raadiost, telekast ja ajakirjanduses avaldatud. Põderi autasustamist presidendi poolt
teenetemärgiga olen kuulnud, nagu kõike muud,
ainult meediast.
Kindlasti on selle kõigega austatav Toomas
Sildam minust isegi paremini kursis.
Jaak Laidla,
Harjumaa

18. juuli 2012

Õiguspärane riigireet
Algus esilehel
Ajakirjanikel võib olla isegi
mingil määral õigus, sest ka
mina olen tähele pannud, et
mõned õiguskaitseorganid ja
jõustruktuurid tegelevad viimasel ajal Eestis mitte õiguse
rakendamisega, vaid moraliseerimisega, ning üha sagedasemaks muutub nende vahetu sekkumine päevapoliitikasse. Ma ei pea seda õigeks ja
olen seisukohal, et demokraatlikus riigis on julgeolekuasutuste ülesanne rakendada
õigust, mitte moraliseerida ega
osaleda päevapoliitikas.

Teiseks,

Eesti suurima partei, opositsioonis oleva Eesti Keskerakonna büroos korraldati
prokuratuuri ja Kaitsepolitsei
eestvõttel ulatuslik läbiotsimine, mida on mõistnud
hukka mitmed tuntud õigusteadlased, kelle hinnangu
kohaselt Kaitsepolitsei valitud
meede oli ilmses disproportsioonis taotletava eesmärgiga.
Läbiotsimise vastavuse Eesti
Vabariigi põhiseadusele on
seadnud kahtluse alla ka
õiguskantsler. Läbiotsimise
ajendina esitati Keskerakonna
täiesti seaduslik sponsoreerimine 500 euroga ühe ettevõtja
poolt, kes paraku hilisema hinnangu kohaselt ajakirjanduses
on ise osutunud Kaitsepolitsei
provokaatoriks.
Läbiotsimisele on järgnenud
ebatavaliselt pikk vaikus, mis
paneb arvama, et tegu oli katsega õiguskaitseorganite poolt
teadlikult opositsioonierakonda diskrediteerida.

Kolmandaks,

sagedaseks on muutunud poliitiliselt selektiivne lähenemine
erinevatele kriminaalsetele või
oletatavalt kriminaalsetele olukordadele, mis ilmnes näiteks
nelja sündmuse omavahelisel
võrdlemisel lähiminevikus.
1) Ebaseaduslik läbiotsimine
Riigikogu opositsioonisaadikute kodudes;
2) Kapo, politsei rahapesubüroo ametnike ja prokuratuuritegelaste kuritegelike sidemete varjamine nii Eesti kui ka
Vene allilmaga ning selle nimel omalaadse sündikaadi
moodustamine. Küll inimesed
üllatuksid, kui nad teaksid, kui
lai oli tegelikult nn Põdra süüasjas osalejate ring, kui kaugele
see Põdrast ulatus ning kuidas
mõned instantsid proovivad
seda teemat tänini summutada.
3) Elamislubadega kauplemise
skandaal, mille tulemusena
Eestisse meelitati Vene kuritegelikku seltskonda ja võeti
selle eest raha. Kõnealust fakti
kinnitas varjunime all tunnistaja avalikult riigitelevisioonis. Sellest hoolimata järgnes
õiguskaitseorganitelt ilma ühtegi menetlustoimingut tegemata vaid trafaretne pressiteade, et asja uurimiseks puudub igasugune vajadus. Alles
pärast mitu kuud kestnud avalikkuse survet nõustusid õigus-

kaitseorganid vastumeelselt
selle kriminaalasja algatamisega, mis aga mõnede varasemate eeskujul võib jääda formaalseks aktiks.
4) Hannes Rummi kirjavahetuse lekkimine arvutist ja selle
materjalide leidmine Keskerakonna büroost.
Nende asjade võrdlemisel ei
pea selektiivsuse olemasolu pikalt põhjendama. Väide, et
Keskerakonna büroo läbiotsimiseks esines kaalukam alus
kui teise näidete puhul, on
naiivne ja fakte eirav. See on
tendents, et ühtesid isikuid tuleb pikalt ja avalikkuse tähelepanu all uurida, kuid teatavate
teiste liigitunnustega isikute
tegudele antakse riigi poolt
positiivne hinnang maksimaalselt ühe tööpäeva jooksul
ühtegi menetlustoimingut tegemata.
Pärast nende nelja kriminaalõiguslikku puutumust omava
sündmuse tuvastamist tegi Vabariigi President nende suhtes
oma valiku. Mureliku näoga
riigipea ilmus teleekraanidele
ja teatas, et kõige hullem nendest juhtumitest on Rummi kirjavahetuse lekkimine, milles
on süüdi opositsioonierakond,
kelle liikmed peaksid parlamendist lahkuma. Ilves tegi
avalduse riigitelevisioonis ilmega, nagu oleks vallandunud
kolmas maailmasõda. Ma
mõistan, et Eesti jaoks olulise
eristamine ebaolulisest eeldab
oskust analüüsida ning ka võimet olla vastutustundlik juhtpoliitik. Vastupidist suunda,
kus toimunud kuritegevust
püütakse kinni mätsida, näitab

mitte mõjuagent vaid pärisagent, siis on vähemalt kohatu
teha selle organisatsiooni poolt
etteheiteid inimestele, kes oma
kinnitust mööda on käitunud
õiguspäraselt.

Neljandaks,

katseks diskrediteerida Keskerakonda on ka Kaitsepolitsei
aastaraamatus avaldatud materjalid. Analoogiliselt kirikurahaskandaaliga tehakse selles
raamatus etteheiteid parlamendisaadikutele ja omavalitsustegelastele, kuid samas kinnitatakse, et mingit õigusrikkumist ei ole toime pandud. Vägisi
jääb mulje, et tegu ei ole õiguse
rakendamisega, vaid Kaitsepolitsei lihtsalt on võtnud enesele kiriku manitsevad funktsioonid. Võib muidugi öelda,
et kapo siht oli ennetada õigusrikkumisi, kuid ka seda ennetustööd tehakse eriteenistuste
poolt maailmas eraviisiliselt,
kohtumisi ja vestlusi kasutades, aga kindlasti ei tehta seda
Delfi portaali vahendusel. Niisuguseid asju ei tehta avalikult,
nagu näeb välja ka eriteenistuste töö üldse. Kapo uurimise
tavapraktika kohaselt jälgitakse ettevalmistatavat kuritegu kuni hetkeni, kui see on
toime pandud. Pärast seda sekkutakse ning isik saadetakse
kohtu ette. Kas praegusel juhul
tingis nn ennetava sekkumise
asjaolu, et mingi tegeliku kuriteoni ei oleks jõutudki ning
kapo ei oleks saanud oma järjekordset töövõitu avalikkusele
presenteerida?
Kapo probleem näibki olevat
edevus ja soov olla kogu aeg
meedias, teha ärevanäolisi
avaldusi, Aktuaalse kaamera

EDGAR SAVISAAR:
Miks ei ole Eesti Ekspressis avalikustatud nn Põdra süüasjas mobiilide pealtkuulamise linte, nagu see meil ikka
tavaks on olnud? Raske uskuda, et see
võiks olla tingitud meedia väikesest
huvist nende lintide vastu.
nn Põdra süüasi, mille ulatuvust ja isikute ringi on kolme
neljandiku võrra kunstlikult
vähendatud, vaikides maha
prokuratuuri ja rahapesubüroo
kõrgete tegelaste tõenäose
osalemise kriminaalse sündikaadi töös. Tähelepanuväärne
on ka vähene meediakajastus,
mida nn Põdra süüasi oma
tegeliku kaaluga võrreldes on
saanud. Selle teema lõpetuseks
tahaksin veel küsida, miks ei
ole Eesti Ekspressis avalikustatud nn Põdra süüasjas mobiilide pealtkuulamise linte, nagu
see meil ikka tavaks on olnud?
Raske uskuda, et see võiks olla
tingitud meedia väikesest
huvist nende lintide vastu.
Õiguskaitseametkond on välja
pakkunud käsitluse, mille
kohaselt nii Põdra kui ka
Dresseni tabamine näitab kapo
suurepärast tööd. Palju selles
käsitluses on tõtt? Kui kapos
töötavad nii professionaalne
rahapesija kui ka korruptant, ja

eriteadaandeid ning pressikonverentse. Tegemist on ilmse
ebaproportsionaalsusega, kui
vaadata Euroopa teiste eriteenistuste tööd. Naljaga pooleks võiks meie Kaitsepolitsei
võtta oma suhtekorraldajaks
Anu Saagimi, kes kindlasti
annaks olulise osa selle organisatsiooni kujundamiseks meelelahutusasutuseks.

Viiendaks,

kuna kõigist kirjeldatud katsetest hoolimata ei ole siseriiklikult suudetud kogu opositsiooni alla suruda, siis on püütud sellesse kaasa tõmmata ka
välisriike, levitades seal väärinformatsiooni opositsioonitegelaste kohta ja püüdes kahjustada nende mainet.
Laekunud on informatsioon,
mille kohaselt Eesti prokuratuuri korrespondentsis välisriigi ametivõimudega on mulle
omistatud menetlusõiguslik
staatus. Olen teada saanud, et
minu isikut käsitletakse nendes
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SEGIPAISATATUD PEAKONTOR: See foto on tehtud 9. jaanuaril 2012 pärast Keskerakonna büroo
segipööramist kapo agentide poolt 6. jaanuaril. Nähtav on vaid fragmendike paberivirnadest, mis leht
lehe haaval 12 tunni jooksul läbi kammiti. Huvipakkuvad materjalid viidi kaasa, suursegaduse tagajärjel tekkinud laga jäeti lihtsalt maha. Pool aastat pärast Euroopa Liidu liikmesriigi suurima opositsioonipartei peakontori läbipuistamist on endiselt selgusetu, kes sellise  rohkem diktatuuririigile
omase  käitumise eest peab vastust kandma. Foto Kesknädala arhiivist.
dokumentides kahtlustatavana ja isegi süüdistatavana.
Nimetatud staatust ei saa
isikule Eesti seaduste järgi
omistada ilma tema teadmata
ja vastavaid ametlikke süüdistusi esitamata. Kiri nimetatud
väidetega minu kohta saadeti
Eesti prokuratuurist välismaale rohkem kui aasta tagasi,
kuid seniajani ei ole mulle esitatud mingeid süüdistusi ega
kahtlustusi. Jääb arusaamatuks, kas valetas prokuratuur
oma välisriikide kolleegidele,
et maalida minust võimalikult
must pilt või on mulle tõesti
seljataga ja minu teadmata esitatud mingisugused süüdistused või kahtlustused, millega
prokuratuur on siis ise seadusi
rikkunud.
Olin sunnitud Eesti ametivõimude tegevuse vaidlustama, sest prokuratuuri kirjades
minu suhtes esitatud faktoloogia on häbematu vale.
Selleks et luua eelsoodumus,
teatataksegi, et tegu on kahtlustatud ja süüdistatud isikuga, kellele a priori on omistatud kuritegelik taust ning
kelle kohta andmete väljaandmisest teised Euroopa riigid ei
saavat keelduda.
Välisriike informeeritakse
vääralt: näiteks on mind pandud linnapeaks ajale, mil ma
tegelikult ei olnud linnapea 
selleks et mind siduda teatud
otsustega. Mind ja abilinnapead Taavi Aasa on seotud ka
ühe poolelioleva kriminaalasjaga (nn Parbuse asi), milles
mind ei ole keegi üle kuulanud
ega mulle mingeid süüdistusi
esitanud. Ei pea olema jurist,
et teada, et niisuguste asjade
puhul saab aluseks võtta vaid

jõustunud kohtuotsuse, mida
aga Eesti prokuratuuril ei ole.
Neid samu asjaolusid on välisriikidele esitatud kriminaalsetena. Selle loo puändiks on
aga see, et oma pöördumistes
ei osata kirjeldada seda tegu,
mida ma väidetavalt toime olen
pannud. Näiteks veitsi prokuratuuri poolt on see kaasa
toonud kirjaliku seisukoha, et
Eesti prokuratuur teostab
kalastamist ehk süütõendite
kunstlikku loomist ning on
alustanud uurimist lootuses, et
ehk midagi ikka leitakse. Pole
teada mingit konkreetset õigusrikkumist, mille tõendamiseks
otsitakse vastavat materjali.
Lihtsalt püütakse konkreetse
sihitusega minu suhtes leida
andmeid, et ehk näkkab.
Panin tähele, et prokuratuuri
argumentide tase on kahjuks
madalalaubaline. Nii väidab
prokuratuur mulle antud laenude usaldusväärsuse diskrediteerimiseks, et ükski pank ei
laenavat midagi minusugusele
nõrga tervisega inimesele.
Pean ka selle seisukoha vaidlustama, seda enam, et Eesti
krediidiasutused on minu tervise suhtes teistsugusel arvamusel. Kuivõrd minu hauastamine pole seni siiski toimunud,
siis on ka see argument pigem
poliitilis-moraliseeriva kui
õigusliku tähendusega.
Huvi minu isiku poliitilise ja
majandusliku tegevuse suhtes
Eesti prokuratuuri poolt on
mõnikord lausa paranoilise
iseloomuga. Prokuratuurist ja
kapost sosistatakse, et minu
jälitamiseks ja minu kui opositsiooniliidri kohta andmete
kogumiseks olevat kulutatud
üle kahe miljoni euro mak-

sumaksja raha, kusjuures mingeid tulemusi saavutamata.
Märgin, et kui pädevad ametivõimud oleksid minu käest
mõistlikul viisil küsinud, siis
oleksid nad ka saanud selgituse
nendes küsimustes, mille vastu
salaja huvi tuntakse, ja ei oleks
olnud vaja kulutada seda 2
miljonit eurot.

linna linnaosavanemat Karin
Tammemäge ja püüti meedias
teda näidata kui järjekordset
korruptanti Keskerakonna nimekirjas. Nüüd on Tammemägi süütuks tunnistatud, kuid
keegi pole temalt isegi mitte
vabandust palunud. Hoolimata
kõigist jälitamistest, läbiotsimistest ja ülekuulamistest.

Kardan, et kui meie poliitiliselt
orienteeritud õiguskaitseorganitel midagi muud üle ei jää,
siis tuvastatakse ühel päeval
minu arvutis kahtlaste saitide
kopeerimine ja mine tõesta siis
vastupidist. Olen hästi valvas
ka selle suhtes, et minu köögist
ei leitaks mingit keelatud valget pulbrit, millele võib narkootikumi sildi külge kleepida.

Kokkuvõtteks meenutame
Eesti Vabariigi Riigikohtu esimehe Märt Raski osundust, et
üle poole Eesti elanikkonnast
on ühel või teisel viisil õiguskaitseorganite poolt karistatud.
Telekanalite uudised koosnevadki kohtu alla minekutest ja
sealt tulekutest. Kui jõudmine
viie rikkama riigi hulka näib
meile käivat üle jõu, siis sellise praktika jätkamisel jõuame peatselt olukorda, kus 100
protsenti meie riigi elanikest
on kriminaal- või väärteomenetluse korras karistatud.
Ülelegaliseerimine ja ülekriminaliseerimine Eesti ühiskonnas võimaldab seda täiesti
saavutada. Siis on meil käes
lõplik õnn! Kas see on see, mille nimel seda riiki peetakse?
Jäägu need sarkastilised tähelepanekud lõpetama minu mõtteid, mis on tegelikult kantud
murest sõnavabaduse, demokraatia ja õigusriikluse üle.

Hiljuti deklareeris kapo peadirektor ühes oma esinemises
midagi taolist, et nende organisatsioon tegeleb võimuloleva
valitsuse poliitilis-ideoloogiliste seisukohtade kaitsmisega ja
nad võtavad vaatluse alla igaühe,
kelle tegevus ei kattu valitsuse
päevapoliitiliste prioriteetide ja
eesmärkidega.
Tundub, et olenemata sellest, kas
nende inimeste tegevusel on
seaduslik alus või mitte. See
tähendab, et Kaitsepolitsei luubi alla võib sattuda iga isik, kes
ei kanna eneses valitsusele vajalikke hoiakuid. Tegelikult pole
Kaitsepolitsei ülesandeks ustavus praegusele Eesti valitsusele,
vaid põhiseadusele ja Eesti riigile, mille koosseisu kuuluvad
ühteaegu nii valitsus kui ka
opositsioon, nii ministeeriumid
kui ka omavalitsused.
Näib nii, et Eesti ei ole
elamiseks nõrganärvilistele.
Ligi aasta solgutati Põhja-Tal-

Üks kahest, kas on õiguskaitseorganid valitsusel üle pea
kasvanud või töötavad nad
koos opositsiooni hävitamise
nimel. Mina ei ole kiuslik ega
paha inimene. Olen seda protsessi võibolla isegi liiga kaua
pealt vaadanud. Püüdnud mõnikord ulatada kätt koostööks,
aga seni tagajärjetult.

Edgar Savisaar
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Meedia keskpunkt 18. juulil
Tallinna TV meediasaates täna kell 21.20
Saatejuht: HEIMAR LENK
Osalised:
ESTER SHANK ja ALLAN ALAKÜLA
Eesti õigusriiklus jälle kahtluse all!
Kas iseseisvuse kaotus taas päevakorral?
Räägime ka sellest, millest muu meedia
ei räägi!
Et televaataja saaks teada,
mis Eestimaal tegelikult toimub!
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Nädala juubilar Arnold Koop 90

Täna meenutame Kroonlinna madrust, kellest sai
Tartu ülikooli rektor  juubilar on Arnold Koop. 1922.
aastal sündinud riigi- ja haridustegelane saanuks 16.
juulil 90aastaseks. Elutöö tegi ta ülikooli rektorina
aastail 19701988, kasutades oma ajastu võimalusi
ja olusid. Koobi rektoriaastatel kuulus Tartu ülikool
Nõukogude Liidu juhtivate kõrgkoolide hulka.
Haukuv koer ei hammusta.
Selle põhimõtte järgi käitunud
rektor Koop, kui ta 40 kirjale
alla kirjutanud õppejõud Marju
Lauristini ja Peeter Tulviste oma
kabinetis läbi sõimas, kuid nad
ikka tööle jättis. Seika meenutas
kaugõppeprorektor
(1969
1990) ning praegune seltsiliikumise eestvedaja Valter Haamer.
Kunagise ülemuse juhiomadusi
kommenteeris ta nii:Ei ütleks,
et Koop olnuks autoritaarne. Ta
pidas nõu prorektoritega ja andis
neile vabad käed oma pädevuses
tegutsemiseks. Ta jälgis vaid, et
tegevus oleks suures plaanis tulemuslik.
Haameri sõnul võrdles ülikooli
professorkond 1970. aastal rektoriks saanud Koopi tema eelkäija Fjodor Klementiga.
Algul oli suhtumine ettevaatlik. Kriitikat ajendas ka tema
doktorikraadi puudumine. Avameelse ja hea suhtlejana võitis
Koop aga üsna kiiresti akadeemilise pere liikmete poolehoiu, millele aitasid kaasa ka silmanähtavad teod. Valmisid uusehitised: füüsikahoone, Narva
maantee ühiselamud, toonane
majandusteaduskonnahoone,
mõistagi uus raamatukogu. Rahastamisele aitas kaasa see, et

Arnold Koop sai
Tartu ülikooli
rektoriks
48aastasena.
Ülikooli aulas
kõnet pidamas.

Koobil oli ühiskondlikus nomenklatuuris arvestatav positsioon.
19601968 oli Koop Tallinna
Pedagoogilise Instituudi rektor,
19681970 Eesti NSV kõrg- ja
keskerihariduse minister. Kuni
viimase eluaastani 1988. a kuulus ta Nõukogude Liidu ülemnõukogusse.
Tollastes tele- ja raadioreportaaides valisid ajakirjanikud
sageli intervjueeritavaks just
tema, räägib Haamer. Moskvas ministrite jt juhtidega lävides
kasutas rektor iga võimalust
Tartu ülikooli tähtsuse rõhutamiseks. Tänases mõttes võis teda
absoluutselt heaks müügimeheks pidada. Selleks tuli aga tunda kõrgkooli ajalugu, traditsioone, vaimset õhkkonda.
Koobi rektoriksolek langes aega,
mil kõrgvormis olid soome-ugri
korüfee Paul Ariste, semiootik
Juri Lotman, õigusteadlane Ilmar Rebane, mikrobioloog Akivo Lenzner, ajaloolased Sulev
Vahtre ja Helmut Piirimäe, akadeemilise ajakirjanduse isa Juhan Peegel jt tippteadlased.
Koop suhtles teadlastega nii
nõuküsijana kui ka -andjana.
Juhtusin olema tema kabinetis,
kui oli päevakorral prof Lotma-

Keskerakonna
suvepäevad
11. ja 12. augustil Vaibla
puhkekeskuses Kolga-Jaani
vallas
Asukoht: Võrtsjärve põhja-kaldal,
32 km Viljandist Tartu suunas;
43 km Tartust Viljandi suunas.
Lisateavet Vaibla puhkekeskuse
kohta saate nende kodulehelt!
Osalejatele:
Suvepäevade avamine
laupäeval kell 12.
Piirkondadevahelised võistlused,
poliitikaarutelud jm.
Õhtul tants ansambli saatel
ja meelelahutusprogramm.
Pühapäeval
hommikusöök ja ärasõit.
Majutus ja telkimine!
Kuni 6. augustini osavõtutasu
odavam, hiljem kallim. Kohapeal
tasudes osavõtutasu väga kallis.
Suvepäevadele registreerumine
Keskerakonna büroos.
Osavõtutasu ja tasu majutuse
eest kanda Eesti Keskerakonna
arveldusarvele 10220031930016
SEB Pangas.
Kõikidele küsimustele vastused
büroo telefonil
6 273 460
või meilitsi
keskerakond@keskerakond.ee

ni lubamine Itaaliasse konverentsile. Keelama kippus EKP
Keskkomitee. Ma ei tea, kas
Koop helistas pahasel toonil Karl
Vainole või Rein Ristlaanele ja
selgitas, mis kasu on sellest, kui
Lotmanil Itaalia-sõit keelata,
tuletas Valter Haamer meelde.
Kuidas suhtus Koop NSVLi juhtide vahetumisse  lõppesid ju
Brenevi võimuperiood ja And-

ropovi ja Ternenko lühikesed
valitsemisajad. Gorbatov sai
võimule ja algas perestroika?
Tema jaoks polnud esmatähtis
mitte see, kes on NSVLi või Eesti NSV eesotsas, vaid see, kuidas
keegi suhtub Tartu ülikooli. Ta
tunnetas oma ühiskondlikku positsiooni, et ülikooli rektorina
peab ta eelkõige hoolt kandma
alma materi eest ja selleks te-

gema koostööd ühiskonna juhtivate jõududega, selgitas toonane kaugõppeprorektor.
Iselugu on, kuidas Koop suhtus NLKP Keskkomitee algatatud venestamispoliitikasse,
mis pidi jõudma ka kõrgkoolidesse. Sel põhjusel tulid Tartu
ülikooli Moskva emissarid, keda
Koop tingimata ka Käärikule
sauna viis. Sauna eesruumis ja
laval  vaat seal vaieldi. Et Koop
ise oli lõpetanud NLKP Keskkomitee ühiskonnateaduste akadeemia, olid tal enam-vähem
peas marksimi klassikute tsitaadid rahvusküsimuses, mida ta
ametnikele ette ladus. Oli nauding kuulata, kuidas tippametnikud rektorit kuulama pidid,
jutustab Haamer.
Arvestades ajastut, pidi Koop
tuginema ka tollasele poliitilisele võimule, s.o komparteile.
Ülikooli parteikomiteed juhtis
tema rektoriaastatel õigusteadlane professor Advig Kiris.
Rektoraadi ja parteikomitee
funktsioonid olid küll erinevad,
kuid ülikooli jaoks selles olukorras parimate ja õigemate lahenduste ja arengute otsimisel tegutsesid ülikooli juhtorganid küllaltki ühtse meeskonnana, kus ei
peetud näpuga järge ühe või teise
juhtstruktuuri funktsioonide
loetelus ega järgitud ka ametlikku protokolli, meenutab
hilisem justiitsminister ja Eesti
Juristide Liidu tegevjuht Kiris.
Minu Arnold Koobiga koos töötamise aega langevad ülikooli
kaks suurt juubelit: 1977 taasavamise 175. aastapäev ja 1982

Eestlaste elujõust ja eesti rahva kidumisest
Neurokirurg Andres Ellamaa saatis Kesknädalale kirja, milles kutsub debateerima aktuaalsel
rahvatervise teemal. Ta ütleb, et tegelikult on
rahvatervise küsimused käsitlemata ja taandatud
vaid jalgratturite kiivritele ja viinajoomisele.
Samas on poolteist aastakümmet tagasi üpris
hästi tõestatud, et universaalseim tervisevastane tegur on töötus. Kõik muud asjad (vähene
liikumine, rasvane toit, vöö ümbermõõt jne ei
oma põhimõttelist tähendust. Lisame samal
rahvatervise ja eestlaste kidumise teemal professor Jaak Uibu (pildil) üleskutse tutvuda
haridusseminari, Eesti Klubi ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni vahelise kirjavahetusega.
Kiri Toompea Haridusseminari liikmetele
ja kirjavahetajaliikmetele
Meenutan teile, et kolmteist aasta tagasi, 1.-2.
juulil 1999 toimus Toompea Haridusseminari
algatusel Rahvusraamatukogus eestluse elujõu
kongress. Selle kongressi kaudu lootsime ühendada eestlaste jõu ja poliitilise tahte rahva kidumise vastu.
Meie lootus ei täitunud, kuid algatus andis nii
teavet, kontakte kui ka kogemusi järgnevateks
aastateks eelarveta haritlasühendusele  Toompea Haridusseminarile.
Kui tookordne Tartu Ülikooli rektor Jaak
Aaviksoo oleks rakendanud ülikooli potentsiaali
keerulistes rahvastikuprobleemides, siis ehk poleks praegusel haridusministril Jaak Aaviksool vaja sõita mööda maad
ja häbiväärselt koole sulgeda.
Aastail 2008 ja 2009 pöördus Toompea Haridusseminar rahva
kidumise põhjuste ja vastumeetmete leidmiseks paarikümne
valitsusasutuse ja kõrgkooli poole. Saak oli tookord enam
kui kehvapoolne  vastused olid üldsõnalised ja sisutud.

Sel aastal tuli aateühendus Eesti Klubi meile appi ja pöördus kirjaga Riigikogu sotsiaalkomisjoni poole, et nemad
oma võimupädevuses saadaksid uuele ringile meie koostatud kuus küsimust. Eesti Klubi sai küll eitava vastuse,
kuid oma uues kirjas jäi klubi president Mati Väärtnõu
endise taotluse juurde.
Loodan, et Teile ei ole vastumeelt tutvuda üksikasjalisemalt kogu selle kirjavahetusega Riigikogu avalikus dokumendiregistris. On ju omaette väärtus, et Riigikogu dokumendiregister ja stenogrammid on avalikud ja kättesaadavad. Selleks tuleb minna Riigikogu netiportaali
www.riigikogu.ee ja klõpsata selle paremas alumises nurgas nupule dokumendid. Siis avaneb uus lehekülg,
keskosas asub dokumendiregister, millele klõpsates
avaneb lehekülg rohkete tühjade kastikestega.
Nendest kõige alumisse on vaja trükkida nimi
Väärtnõu ja otsingukorraldus annabki 2.
maist Eesti Klubi pöördumise, 1. juunist sotsiaalkomisjoni esimehe vastuskirja ja 14. juunist Eesti Klubi uue pöördumise.
Kui olete nimetatud materjalidega tutvunud,
veendunud Toompea Haridusseminari kuue
küsimuse vajalikkuses, Eesti Klubi õigustatud
ootustes ja teil sünnivad head ettepanekud
järgmiste sammude suhtes, siis tehke seda
meiliaadressil
jaak.uibu@mail.ee.
Heade soovidega
Jaak Uibu,
Toompea Haridusseminar
11. juulil 2012
Kiri on varem ilmunud 14. juuli Rapla Sõnumites, kuhu
lisas oma mõtteid lehe peatoimetaja Tõnis Tõnisson.

esmaasutamise 350. aastapäev.
Nende tähistamine nõudis tihedat ja kooskõlastatud tegevust,
et materiaalselt tagada hulga ürituste korraldamine, nende ladus
toimumine ning arvukate külaliste vastuvõtt, pidades silmas
nii ülikooli prestiii tõstmist kui
ka ainelise baasi kindlustamist, ütleb Kiris.
Pole vaja varjata, et Koopi on
nimetatud ka stalinistiks. Keeleteadlane Tiit Hennoste peab
tema igavikuteele lahkumist
koguni märgiks ühe ajastu lõpust. Ja otsekui sümboolselt
sureb 1988. aastal rektor Arnold
Koop, kirjutab ta 2011. aastal
Vikerkaare artiklis 20. sajandi
Eesti kirjandusteadus Euroopa
kirjandusteaduse taustal.
Üleolevas toonis on Koopi kutsutud ka Kroonlinna madruseks. Selles on niipalju tõtt, et
sõja ajal teenis noor Koop tõesti
Balti laevastikus ja hiljem Eesti
laskurkorpuses. Ta elas üle Leningradi blokaadi. Ei saa eitada,
et Koobi allkirjaga eksmatrikuleeriti üliõpilasi, kusjuures mitmel korral oli põhjuseks küünalde süütamine Vabadussõja
väejuhi Kuperjanovi haual.
Kui KGB nõudis rektorilt üliõpilaste eksmatrikuleerimist,
siis polnud tal ajastut arvestades
võimalik teisiti tegutseda. Usun,
et südamest ei soovinud ta ise
kedagi ülikoolist minema saata, meenutab Haamer nüüd.

Jaan Lukas
Loe pikemalt Kesknädala
veebis!

Rohenoored
kogusid Tapa
erikoolile
raamatuid
Kesknoorte Roheliste Kogu
koos Pirita ja Lasnamäe klubidega korraldas heategevusliku aktsiooni raamatute
kogumiseks. Viimastel kuudel kogusid klubid oma liikmetelt kasutuna seisnud
raamatuid ja CD-sid, et neile
uus elu anda. Kokku saadi
üle paarisaja teose. Lisaks
menuromaanidele oli ka
hulganisti teatmeteoseid ja
ajalooraamatuid eesti, vene
ja inglise keeles. Raamatud
ja CD-d läksid Tapa erikooli.

Hea raamat harib inimest.
Lisaks heategevusele oli
tegu keskkonnasõbraliku
aktsiooniga, kuna parem
kui toota uusi raamatuid ja
selleks ressursse raisata on
raamatuid taaskasutada,
sõnas Roheliste Kogu esimees Karine Oganesjan. Kn
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