Ilmub aastast 1999

Hind 0,58 

Nr 2 (731) 19. jaanuar 2011

R A H V A

P O L I I T I K A L E H T

13 tuhat keskerakondlast teel
valimistele
Skandaalipomm
Euroopas Siim
Kallase pea kohal
lõhkemas
LK 3

Peeter Võsa
pääses vaevu
eluga IRL-i liikmete rünnakust
Lk 2

Raivo Tammus:
Kesknoorte manifesti ideed on
teostatavad
Lk 7

Edgar Savisaare kõne 2011. aasta Riigikogu valimiste Keskerakonna
valimiskonverentsil 16. jaanuaril Salme kultuurikeskuses
Meie konkurendid on oma valimiseelsed kogunemised maha pidanud ja teame, mida neilt oodata.
Teame ka, milleks me ise võimelised oleme.
Keskerakonnal on aga sel aastal ees teisigi tähtsündmusi. Keskerakonnal on ees 20. juubel,
märkimisväärne tähtpäev Eestis, kus enamik
erakondi on ammu looja karja läinud või vähemalt
nime vahetanud. Meie jaoks on aga 20 aastat noor
iga. Keskerakond nooreneb iga aastaga aasta võrra:
kui keskmine vanus kümme aastat tagasi oli 58, siis
nüüd oleme jõudnud allapoole 50 aasta piiri.

Keskerakonnas on
13 052 liiget

Nooruslik nädala
juubilar Eve Osa
Lk 12

Möödunud aastaga tuli erakonda juurde 1017 meest ja
naist, st meiega liitus iga päev
kolm inimest. Lahkus sadakond inimest. St iga lahkuja
kohta tuli juurde kümme uut
keskerakondlast. Oleks Eesti
iive sama hea, poleks meil mil-

legi üle vaja muretseda! Meil
on sõpru ja meil on vastaseid,
aga meie sõprade arv ületab
suurusjärgu võrra neid, kellel
valitsusparteid on suutnud
pead segi ajada.
Kui võrrelda Keskerakonda
meie põhiliste konkurentidega,
siis nende sotsiaalne baas nõrgeneb. Reformierakond ja IRL

kuulutasid detsembris 2010
välja internetis allkirjade
kogumise minu kui Tallinna
linnapea umbusaldamiseks ja
nad suutsid kõigist pingutustest hoolimata koguda vaid
pisut enam kui 5000 allkirja.
Reformierakonnal ja IRL-il on
kahepeale kokku Tallinnas viis
ja pool tuhat liiget. Tuleb välja,
et isegi kõik nende oma liikmed ei hääleta enam selle poliitika poolt, mida nad siin
ajavad.
Selles valimistsüklis oleme
saavutanud juba kaks suurt
võitu, need olid 2009. aasta
Europarlamendi ning linnade
ja valdade omavalitsuste valimised. Mäletate, kuidas
Reformierakond lubas võtta
Europarlamendi valimistel
pooled kohad, aga neil oli

raskusi isegi ühe mandaadi
kättesaamisega.
Mäletate, kuidas meid lubati
kohalikel valimistel ajada
Tallinnast välja, katta tõrvaga,
rullida sulgedes ja tõmmata
kott pähe. Ida-Euroopa
halvimate traditsioonide kohaselt tehti isegi valimisseadus
ümber, et Reformierakonnal,
IRL-il ja Sotsiaaldemokraatidel oleks rohkem ansse. Mitte miski ei aidanud. Valimised
olid meile võidukad. Valimispäeval oli, on ja jääb meie valija kuningaks!
Tallinnas ennustati meile
hävingut, aga me võitsime.
Brüsselis ennustati võitu
Reformierakonnale, aga nad
said vaid ühe mandaadi.
Küsige endalt, miks nüüd
peaks minema teisiti! Ärge

hoolige parempoolsest trummipõrinast!

Valimised ongi referendum

President kutsub üles korraldama valimispäeval referendumi, et kes toetavad Keskerakonna poliitikat ja kes on
vastu. Algul taheti meid hävitada välksõjas, kuid see sõda
taandus tavaliseks valimiseelseks skandaaliks, millest
praeguseks on järele jäänud
vaid labane intriig, mida igaüks
püüab kasutada omaenda
huvides.
Muidugi... ...
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Juhtkiri

Isamaalased tahtsid Võsa Peetrit ära tappa

Keskerakond
muudab Eesti
inimkeskseks

JÜRI RATAS
Keskerakonna platvormitoimkonna juht

Millega mõõta Eesti edu? Mis on meie järgmine
suur eesmärk? Missuguseid otsuseid tuleb langetada, et elujärg paraneks? Selliste küsimustega
seisavad enne valimisi silmitsi kõik erakonnad.
Oma valimiskava koostama asudes seadsime sihiks
põhimõtte, et platvorm kujuneks reaalseks nii
majanduslikust, rahalisest kui ka poliitilisest küljest. Lubaduste kulutused on kaetud astmelise
tulumaksu rakendamisega, majanduse elavdamise
ning üldise konjunktuuri paranemisega.
Erakondade valimisplatvormid muutuvad järjest
tõsisemaks ning analüüsivamaks. Tajutakse, et valijad ei otsusta ainult loosungite ja plakatite põhjal, vaid jälgitakse erakonna põhimõtteid.
Üks, mis Keskerakonna suhtes on kindel kui kalju
 meie valitsuses olles on kogu riigil läinud alati
hästi. Miks peaks seekord teisiti minema? Ka
viimati pidasime meie oluliseks lähtuda majanduse algtõest  heal ajal tuleb koguda reserve. Just
Keskerakonna eestvedamisel loodi Arengufond.
Meie jaoks on alati esimestel
kohtadel olnud haridus, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond.

Meie erakond tunnustab eelarvelist tasakaalu,
kuid numbrite müriaadis ei tohi ära unustada
inimeste toimetulekut. 2007. aastast alates on tarbimismaksude (käibe- ja aktsiisimaksu) tõstmisega radikaalselt lõhutud otseste ja kaudsete
maksude tasakaal. See süvendas majanduslangust,
sest vähendas siseturu nõudlust ning lasus eriti
raske koormana väikese sissetulekuga perede
eelarvetel.
Riigikogu keskerakondlased on järjekindlalt
taotlenud tarbimismaksude alandamist, näiteks
käibemaksumäära alandamist soojusenergiale 20
protsendilt 9 protsendile, ravimitele, sanitaar- ja
hügieenitoodetele, puudega isiku abivahendile 9
protsendilt 5 protsendile, matusetarvetele ja -teenusele 20 protsendilt 9 protsendile, samuti eriotstarbelise diiselkütuse ja kerge kütteõli aktsiisimäära alandamist 110.95 eurolt (1736 kroonilt)
67.49 eurole (1056 kroonile) 1000 liitri kütuse
kohta.

Oleme truud ka astmelisele
tulumaksule, mis suurendab
tuntavalt ühiskonna sotsiaalset
sidusust ning võimaldab paindlikumalt reageerida majandusValitsusse ei torma me pimesi Eesti majanduse
tsükli muutustele. Eesti majanega loobu oma põhimõtetest.
ülesehitamine ei
duse ülesehitamine ei ole kelValitsusvastutust oleme alati
ole kellegi muu kui legi muu kui Eesti riigi mure.
olnud nõus kandma ka kõige
Tähtis osa majanduspoliitikas
keerulisemas olukorras nii
Eesti riigi mure.
on maksude erisustel, mis
riigis kui ka kohaliku omavajätavad inimestele rohkem raha
litsuse tasandil. Seekord on
meie põhiseisukohad, millega sirge seljaga asume kätte ning annavad tarbijatele suurema kindluse,
pärast valimisi läbirääkimiste laua taha, järgmised. parandades seeläbi Eesti majandust. Kohalike
omavalitsusüksuste tulubaasi taastame endisele
Kõigepealt tööhõive ja töötuse probleemid. tasemele, s.o11,93% maksumaksja brutotulust.
Valitsus ei ole tööhõive suurendamiseks ja töötuse
tagajärgede leevendamiseks praktilisi samme Kui Keskerakond oli valitsuses, kehtestasime
astunud. Õigel ajal ei võetud töökohtade loomiseks tasuta sooja koolitoidu põhikooli ja kutsekooli õpikasutusele reserve. Samal ajal on valitsuse liikmed lastele, tõstsime igal aastal õpetajate palka ning
sotsiaalsete töökohtade loomist Tallinnas naeru- suurendasime riigi poolt rahastatavaid üliõpivääristanud ja pealinna tegevust töötute abis- laskohti. Tagasime õpilastele tasuta õpikud ja
tamisel pisendanud. Meie jätkame sotsiaalsete töövihikud ning lõime 32 kooli juurde õpilaskotöökohtade loomist, samuti toetame neid riigieel- dud.
arvest. Hüvitame pikaajalise töötu sõidukulud töö- Tugevas ja hoolivas riigis on tasuta ja hea haridus
kättesaadav kõigile. Eesti tuleb kriisist välja, kui
tukassasse ja tagasi kodukohta.
jõuliselt edendatud haridus tagab konkurentsiHinnatõus on olnud suureks koormaks kõigile, võime tööturul. Platvormi hariduse peatükk kooskuid eriti neile, kelle sissetulek on väiksem, ja ka neb 29 punktist. Laiendame tasuta koolitoidu
pensionäridele. Tuleb suurendada toimetuleku- saamise ka gümnaasiumitesse ja kutsekoolidesse.
piiri 100 euroni (ligi 1565 kr), iga järgmise pere- Koolilõuna jaoks näeme ette vähemalt 1 euro
liikme puhul 80 euroni (1250 kr). Tõstame era- (praegu 0.75 eurosenti). Lasteaiaõpetajatele kindkorraliselt kõiki pensione, sh vanaduspensioni lustame riiklikult kehtestatud palgamäärad ja
loome riigipoolse toetusega pikapäevakoolid.
vähemalt 35 euro (550 kr) võrra kuus.
Eestimaal ringi käies tõstatub inimestega kohtudes Õpetajate puhul peame oluliseks kehtestada töötaikka ja jälle küsimus  miks mina pean töötama sude alammäärad vähemalt keskmise töötasu
kolm aastat, et teenida välja üks pensioniaasta? tasemele.
See on ebaõiglane. Lahendamiseks tõstame
penisoniosaku koefitsienti 1,0-ni alampalgaga töö- Kõike meie suure erakonna mõttekodades valtamise eest ja suurendame eelkõige pensioni baas- minut ei suuda ma ühes juhtkirjas kirjeldada.
osa. Seadustame lesepensioni ning taastame pen- Kinnitan aga, et uskudes Eesti inimese tublidusse
sionide tasuta kojukande. Platvormis ei unusta me ja meie kodumaa paremasse tulevikku on meil
selge kava Eesti elu edasiviimiseks.
ka puuetega inimesi.
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See juhtus möödunud reedel
14. jaanuaril, kui Võsareporteri
võttegrupp Peeter Võsaga eesotsas
läks Lasnamäele järjekordset
saatelõiku tegema. Tegu oli korteriomaniku Aslan Guseinovi pretensiooniga oma IRL-lastest üürilise
Eduard Hodakovi vastu, kes peremehele Õhtulehe andmeil 55 000
krooni (üle 3525 euro) võlgu oli.
Hodakov võttis võttegrupi vastu
sõimu ning peksuga, tolle abikaasa
Anela Hodakova aga püstolilaskudega.
Võsa ise (kes seni on veel terve ja
seni veel vabaduses) kommenteerib
juhtumit Kesknädalale:
Reede hommikul rünnati Võsareporteri võttegruppi ning Tallinnas Linnamäe tee 45 korterelamus
läks koridoris kakluseks. Üks ründajaist ähvardas võttegruppi kas relva või relvataolise esemega
(mulle tundus tegu olevat püstoliga TT). Meie mängisime selle loo politsei kiuste Kanal 2 Reporteris
maha. Politsei ei lubanud meil filmitut näidata, sest tegu olevat asitõendiga, hm... Väga naljakas,
kirikuskandaali asitõendid vabastati minu meelest sopavalamise ajaks suisa saladuskatte alt.
Las see meie lugu elab oma elu. Mis on aga peamine? Kohe hakati sõimama venelasi, kes oma tibla
aruga ei oskagi muud teha kui kätega rääkida. Nagu esialgne poliitkommentaaride sisu näitab,
hakati taguma ka seda, et Savisaare valijad andsid Võsa Petsile peksa. Samas peab aga pöörduma
arupärimisega IRL-i poole, et kuidas nende poliitikud, kes on valimistel IRL-i nimekirjas osalenud,
endale sellist käitumist lubavad  peksta ajakirjanikke ning tuua elumajas välja tulirelv.
Tegu on IRL-i liikmetega (kuni tänaseni). Kas need ajad on nüüd ümber saanud, kui härra Mart Laar
tõstis relva, et tulistada Savisaare pilti? Nüüd on siis uued ajad  IRL-i liikmed tõstavad relva elava
inimese vastu. Vägivalda ei õigusta mitte miski. Ka see mitte, et ma olen Keskerakonna juhatuse
liige.
Hoolimatu suhtumine üüriturgu reguleerivasse seadusandlusesse on loonud olukorra, kus IRL-i
liikmed, kes on valitsuses olles just nimelt selle seadusaugu eest vastutavad, on sellise vaakumi ilmselt tahtlikult põhjustanud, et oma liikmetel võimaldada omanike huve jalge alla tallates elada nagu
puugid karistamatult võõrastes korterites.
Minu isiklik seisukoht on selline, et ükskõik, kuidas politsei ja prokuratuur ka ei otsusta  vägivalda
ei õigusta mitte miski.
Info kodanike kohta on selline: Eduard Hodakov Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 80243584
Registrisse kantud 17.05.2005; Anela Kaplunovskaja (Hodakova) Erakond Isamaa ja Res Publica
Liit 80243584 Registrisse kantud 02.08.2005. Mõlemad kandideerisid 2005. aasta kohalike omavalitsuste valimistel Res Publica nimekirjas.

Lissaboni lepingu seaduslikkus Taanis kahtluse all

Tänavu 11. jaanuaril otsustas Taani ülemkohus, et 35 Taani kodanikku peavad saama loa kohtusse
kaevata Taani peaministri ja välisministri küsimuses, kas viis, kuidas Taani valitsus Lissaboni lepingu
ratifitseeris, oli seaduslik või mitte.
35 kodanikku süüdistasid Taani valitsust Taani põhiseaduse § 20, 2 rikkumises, sest valitsus ratifitseeris Lissaboni lepingu nii ilma viie kuuendiku häälteenamuseta Taani Parlamendis Folketinget`is
kui ka häälteenamuseta rahvahääletusel.
Ülemkohus jõudis otsusele anda luba kodanikel asi kohtusse otsustamisele anda alles pärast 30kuulist vägikaikavedu 35 kodaniku ja valitsuse vahel, kus viimane väitis, et kodanikel puudus selline
õigus, kuna neil ei olnud legaalset (õiguslikku) huvi antud küsimuses.
Otsus tähendab, et 35 kodanikku saavad nüüd anda asja kohtusse. Samuti peavad peaminister ja välisminister maksma osa 35 kodaniku õiguskuludest, samal ajal kui kodanikud ise peavad ikkagi tasuma
märkimisväärse summa.
35 kodanikku esindav jurist, õigusteaduste professor ja varem Taani Rahvaliikumist Euroopa Liidu
vastu Euroopa Liidu Parlamendi liikmena esindanud Ole Krarup ütles, et antud otsus on väga oluline
signaal valitsusele ja Folketinget`ile, et põhiseadust on vaja austada. Samuti nimetas ta seda otsust
demokraatia võiduks.
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Levi AS Express Post ja AS Eesti Post. Lehte kirjastab MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kas valimiste eelse kiirkloonimise värdsünnitis?
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Euroopa võib Kallase karjäärile vee peale tõmmata
Euroopa Kontrollikoja (EKK) endise hollandlasest
liikme Maarten Engwirda sõnul on väärtegude paljastamiseks ette nähtud kontrollikoda lükanud
kalevi alla Euroopa Liidu rahade väärtarvitamisjuhtumeid. Engwirda peagi ilmuv raamat võib tõmmata
Kallase karjäärile vee peale. Engwirda süüdistab Siim
Kallast, kes oli 2004.2010. aastani vastutav pettusevastaste meetmete rakendamise eest, suure surve
avaldamises uurijaile, näitamaks väärkasutusjuhtumite juurdluste käigus selgunud tulemusi tegelikkusest leebemana. BBC-le antud usutluses tunnistas Engwirda, et tal sai sellest kõrini ning ta otsustas sel teemal kirjutada raamatu, mis peaks lähikuudel avalikkuse ette jõudma.
INDREK VEISERIK

Suurbritannia Iseseisvuspartei
(UKIP) Euroopa Parlamendi
liige ja parlamendi eelarvekontrolli komitee liige Marta
Andreasen ütles aga, et sattus
tohutu surve alla varjata tõde
EL-i kulutuste kohta enne
Euroopa Komisjoni pearaamatupidaja ametist tagandamist. Raamatupidaja ametist
vallandamise põhjuseks oli
tõsiasi, et Andreasen tuli 2002.
aastal avalikkuse ette murega,
mille kohaselt oli komisjoni
raamatupidamine sedavõrd
auklik, et tema hinnangul jättis
see komisjoni haavatavaks võimalikele pettuse- või väärkasutamisjuhtumitele.
Olin tunnistajaks audiitorite
käte väänamisele iga kord, kui
nad üritasid paljastada äpardumisi EL-i raamatupidamis- ja
kontrollisüsteemides. Nad sattusid tohutu surve alla hoida
raamatupidamise alased väärteod vaka all, ütles ta.
Kahjuks ei toetanud audiitorid
mind, kui ma astusin otsustavalt välja Euroopa maksumaksja kaitseks. Minu hinnangul ei ole koda (EKK) sõltumatu ametkond, lausus
Andreasen.
Mitu Euroopa Parlamendi
saadikut tahavad nüüd Kallast
Hollandi
päevalehe
De
Volkstrant vahendusel pet-

tusjuhtumite
varjamises
süüdistanud Engwirdat kutsuda aru andma. Engwirda
ning EKK president kutsutakse
tõenäoliselt Euroopa Parlamendi eelarve kontrolli komitee ette süüdistuste kohta täiendavaid selgitusi andma. Vastava ettepaneku on eelarve
kontrolli komitee liberaalid,
rohelised ja konservatiivid
teinud komitee presidendile.
Me tahame kuulda mõlemalt
süüdistuste täpset sisu, mida
tehti valesti ja kuidas eirati
menetlusi, kontrollimaks EL-i
kulutusi, on öelnud Delfile
Belgia päritolu eurosaadik ja
eelarve kontrolli komitee liige
Derk Jan Eppink, kes kõnealusel ajal Kallase kabinetis
töötas.
Euroopa Komisjoni asepresident Kallas kaalub kohtusse
pöördumist, kuna peab enda
vastu esitatud süüdistusi
laimuks.
Tegelikkuses on Kallas ilmselgelt täbaras olukorras. Seda
tõestab kaudselt ka see, et Eesti
valdavalt reformivalitsusele
meelepärane meedia Reformierakonna praeguse auesimehe
Kallase plindrisse sattumisel
silmnähtavalt peatuda ei taha.
Hollandlasest kõrge ametniku
peagi ilmuv raamat sisaldab
kindlasti mingeid fakte, mis
võivad Kallase poliitikukarjäärile saatuslikuks saada.

Terane mõte

KIRJUTAB RAAMATUT: Aasta alguses 15 aastat kestnud ameti maha pannud endine hollandlasest
Euroopa Kontrollkoja liige Maarten Engwirda ütles BBC- le, et kavatseb peagi raamatu avaldada. Selle
teose üks tõenäolisematest peategelastest on Reformierakonna auesimees ja Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas.

Toomas Vitsut: Kallase ja raha hellad suhted

Kallas kasutagu valedetektori abi

Kui Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas satub tõsisema
kriitika alla  aga seda juhtub tal keskmiselt kord kümne aasta kohta
, siis on see ikka seotud rahaga. Veerandsada aastat tagasi oli ta sunnitud lahkuma tolleaegsest Hoiukassade Peavalitsusest, kus avastati
kahtlasi tehinguid. Eesti Panga kunagisele presidendile tõi karjääri
rängima tagasilöögi 10 miljoni USD investeerimine, mille eest ta
anti kohtu alla. Nüüd ründab Kallast rahvusvaheline meedia kahtlustega finantspettuste uurimise saboteerimises viis aastat tagasi.
Kallas on igal oma ametikohal püüdnud jätta endast tõhusa ja tulemusliku liidri muljet. Nagu on avaldanud temavastaste süüdistuste
tõstja, Euroopa Kontrollikoja endine liige Maarten Engwirda, võis
Kallasele kätte maksta just seesama  ametisse astumisel seatud
eesmärk saavutada oma töös kiirelt tulemusi. Sellest siis ka väidetav
surve audiitoritele aruandeid tegelikkusest ilusamaks kirjutada.
Kallas mõistagi eitab igasugust süüd ja ähvardab oma ründajaid
kohtuga. Nagu öeldud, poleks kohtusse minek tal esmakordne. Eestis
suutis ta kümmekond aastat tagasi loost küll peaaegu puhtalt välja
tulla (vaid üksikud vaiksed hääled meenutasid seda siis, kui ta oma
karjääriredelil järgmisele pulgale hakkas ronima). Mäletatavasti
kohtuasi lihtsalt lõpetati ilma lõpliku tõeni jõudmata, aga huvitav on
teada, et selle afääri niidid sidus Virko Lepassalu kokku Silvio
Berlusconi valimiskampaania skandaalsete rahastajatega raamatus
Kallase afäär. 10 miljoni dollari kadumise lugu. Lugege ja otsustage
ise!

Detsembri lõpus 2010 soovitas Siim Kallas meedia vahendusel Edgar Savisaarel pöörduda
valedetektori poole nn kirikuskandaali asjus.

Tallinna linnavolikogu esimehe Toomas Vitsuti blogist
13. jaa-nuaril

Peaminister ei registreeri endale .ee domeeni

Näljased inimesed pistavad poes toitu suhu,
sest vahele jäädes, võid kindel olla, toit jääb
kõhtu.

12. jaanuari Riigikogu infotunnis andis peaminister
Andrus Ansip lihtsale küsimusele vastuse, mis polnud sõnavääratus, ei eeldanud suuri teadmisi ja sarnaneb valeütluse andmisele.

Reformi valija käitumisfilosoofia Delfi kommentaarist

VIRGO KRUVE
meediavaatleja

Helsingi ja Tallinna palgad ja hinnad!

Kesknädal soovitab omakorda Siim Kallasel talle esitatud
ränkade süüdistuste tõrjumiseks kasutada valedetektori abi.
Paraku 10 miljoni dollari kadumise puhul Kallas talle pakutud võimalusest loobus. Avaldame siinkohal väljavõtte 1999.
aasta Sõnumilehes ilmunud Liis Arujärve artiklist Siim
Kallas kardab valedetektorit:
Eesti ainus valedetektori spetsialist Jaan Huik pakkus Siim
Kallasele võimaluse teha läbi test seoses Põhja Eesti Pangast
kümne miljoni dollari kadumise kohtuprotsessiga, ent
Reformierakonna esimees keeldus.
Neljapäeval, 11. veebruaril esines valimiskampaania käigus Sisekaitseakadeemias Reformierakonna esimees Siim
Kallas, kes rääkis Eesti riigi julgeolekust. Kuulajad esitasid
Kallasele küsimusi ka käimasoleva kohtuprotsessi, kümne
miljoni dollari kadumise kohta Põhja- Eesti Pangast, milles
ta on üks süüdistatavaid.
Et Sisekaitseakadeemias töötab Eesti ainuke valedetektori
spetsialist Jaan Huik, siis tegi akadeemia töötaja Jaan Sassian kohtumisel Kallasele ettepaneku see test läbi teha. Siim
Kallas keeldus pakkumisest. "Ta ütles, et enne valimisi ta
küll nõus pole," meenutab Jaan Huik."[---]

Riigikogu infotunnis tuli arutlusele Eesti maatunnusega
domeenide reform ja olukord 6
kuud pärast uute reeglite
kehtima hakkamist. 4. jaanuaril
jõuti 40 000 uue korra järgi registreeritud domeenini, ümber
registreerimata on endiselt üle
poole. Kokku on Eestis 89 152
.ee domeeni. Samal päeval ületas Poola .pl registris olevate
domeenide arv 2 miljoni piiri.

Kaljuvee küsib, miks
.ee on nii kallis

Riigikogu stenogrammist loeme Lembit Kaljuvee küsimust
Euroopa ühe kalleima registreerimise hinnaga domeeni
kohta. Hea peaminister! 27.
septembril eelmisel aastal esines Riigikogu ees majandusminister Juhan Parts. Ta rääkis
domeenireformist. Ta mainis,
et tema on endale ee-lõpuga

domeeniaadressi teinud sellepärast, et ta on Eesti patrioot,
tal on Eesti pass ja väga palju
Eesti-päraseid asju. Kuigi
domeeni ee-lõpuga aadress on
kolm korda kallim kui eu- või
com-lõpuga aadress. Kas teil
on ka domeeniaadress eelõpuga või ei ole?
Peaminister Andrus Ansip
andis sellele lühikese ja
konkreetse vastuse: Aitäh!
Mul ei ole oma domeeni.

andrusansip.ee,
ansip.ee ja eraisik
Mati Leet

Taibates aga, et tema vastus ei
kirjeldanud registritest kergelt
kontrollitavat olukorda, tegi ta
ülejärgmise küsimuse ajal
Mark Soosaarele põhiseaduse
kaasajastamisest vastates järgneva paranduse: Aga mul
oleks üks täpsustus domeeniaadressi osas. Mul ei ole minunimelist töötavat domeeni, aga
see ei tähenda seda, et mi-

domeeni andrusansip.ee ei ole registreerinud
Andrus Ansip.
nunimeline domeen ei oleks
registreeritud. Igaks juhuks
siiski on!
Peaminister tunnistas nüüd, et
tema nimeline domeen on registreeritud aga jättis endiselt
ütlemata, et andrusansip.ee
ning ansip.ee kuuluvad hoopis
Mati Leet nimelisele eraisikule. Kui ta oleks volitanud
kedagi oma nimel aadressi registreerima, siis ta ei oleks seda
nii otsekoheselt eitanud. Ilmselgelt ei kavatse Andrus Ansip
seda domeeni registreerimist
vaidlustada, sest selle omanik
on tema erakonna IT-juht.
Eestis tuleks vaidluse lahendamiseks maksta ka 56 % prot-

senti rohkem lõivu kui näiteks
Rootsis.
Lätlased maksavad oma
maatunnuse eest 10,5  ja
soomlased 12 . Huvitav,
kuidas peaksid tavalist palka
teenivad Eesti inimesed leidma
21,84  endal domeeni registreerimiseks, kui peaminister seda ei ole teinud? Ometigi
suutis ta eelmisel aastal maksta täielikult tagasi vaid kahe
aasta peale võetud 600 000
kroonise korteri eluasemelaenu.
Seega pole küsimus raha vähesuses, vaid pigem patriotismis,
mida rõhutas Juhan Parts.
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Keskerakonna unistuste
Eesti
Igal tsiviliseeritud ühiskonnal on sügavad juured, millele annavad tugevuse
üksteisest lugupidamine, kõigi kodanike huvidega arvestamine ja tunnistamine, et absoluutseid tõdesid pole olemas. Kas need juured on meie ühiskonnas olemas? Keskerakonna valimiskonverentsil 16. jaanuaril otsiti vastust ka
neil igavikulistele küsimustele.

INDREK VEISERIK
indrek@kesknadal.ee

Usk, justkui hoiaks eesti keele säilimine alal
meie rahva tsiviliseeritust ja järjepidevust, on
osutunud valeks. Emakeele kaunis kõla pole
suutnud ära hoida emotsionaalset irdumist, enesesse kapseldumist ja erinevate leeride vaenutsemist Eesti pinnal. Ühiskonna hangumist, nagu
sõnastas Marju Laurisitin.

teenijate ühe mõõduga maksustamine ning
käibemaksuerisustes peituvate võimaluste kasutamata jätmine on teinud Eestist omaenda
elanike suhtes ühe kõige hoolimatuma riigi
Euroopas," sõnas Ratas.
Perepoliitika osas lubab Keskerakond pöörata
eriti suurt tähelepanu suurperedele, majandusraskustes ja üksikvanemaga peredele ning
puudega inimestele. Partei tõotab tagada lapsehooldustasu vähemalt 200 eurot kuus kuni lapse
kolmanda eluaastani. Soovitakse taastada kümnepäevane tasustatud isaduspuhkus ja riiklik
ranitsatoetus. Välispoliitika peaks Keskerakonna hinnangul keskenduma senisest enam
riigi majandushuvide kaitsele, ennekõike tuleks
tõhustada tegevust kiiresti arenevates maades
Hiinas, Indias, Brasiilias.

Valimiskampaania: sõda rahu ajal

Valimiskampaania põhiseisukohtadest kõnelenud Paavo Pettai märkis, et valimiskampaania
on nagu sõda rahu ajal.
"Seekordne kampaania algas atentaadikatsega,

VASTUTAJAD:Inimkeskseid ideesid saab ellu viia vaid kompetentsete
poliitikute toel. Keskerakonna valimiskonverentsi juhatajad Riigikogu
liikmed Kalev Kallo (vasakult), Kadri Simson, Enn Eesmaa ja Mailis Reps
kahtlemata suudavad hoida Keskerakonda tõelise rahvaparteina õigel teel.
Reformierakonna ja IRL-i poliitikud ning neid
toetavad eestlased, kes arvavad end esindavat
absoluutset tõde, on hakanud oma emakeelt
kasutama peamiselt vastaste ründamiseks, alandamiseks ja enese upitamiseks. Emakeele kaudu
nad pigem mürgitavad meie ühist keskkonda,
karjudes maha need, kes pole parempoolsetega
sama meelt. Keel üksinda ei suuda päästa eesti
rahvast hääbumisest, vaid väärastunud kasutamise korral isegi kiirendab seda protsessi.
Ainsaks päästerõngaks püsimajäämisele saab
olla inimkeskse Eesti loomine (vt ka Jüri Ratase
juhtkiri lk 2). Hävingu ärahoidmiseks on aeg
lõpetada parempoolsete taotlused saada ainsana
Eesti sotsiaalse organismi osaks, tasalülitades
kõik ülejäänud huvigrupid.

Riigi elujõu küsimus  tööpuuduse
vähenemine

Pühapäeval toimus Tallinnas Salme kultuurikeskuses Keskerakonna valimiskonverents, kus arutleti võimaluste üle luua Eestisse
inimkeskne ühiskond. Jüri Ratas rõhutas valimisplatvormi tutvustades eelkõige tööhõive
tagamise eesmärki. Eriti tuleb keskenduda
noorte tööpuuduse vähendamisele.
Majanduspoliitika üks vigu on liialt nende välisinvestorite riiki meelitamine, kes viivad kasumi
välja. Keskerakond soovib suurendada riigi osa
majanduses, eriti uute ja innovaatiliste
tehnoloogiate arendamisel. On aeg tunnistada,
ütleb Keskerakond, et meie primitiivne ja eranditeta maksusüsteem on saanud üheks meie
raskuste põhjustajaks. Suurte ja väikeste tulu-

mille eesmärk oli tekitada segadust ja siduda
meie peajõud, lausus Pettai, viidates
kirikuskandaalile. Ta tunnistas, et vastastel oli
ka ajutist edu, mis oli seotud sotside lahkumisega
Tallinna linnavõimu juurest. Ent edu oli väike,
kuna teistes omavalitsustes jäid koalitsioonid
püsima.
"Tekkis ka teatav segadus meie enda väeosade
hulgas, kuid sellest saadi kiiresti üle ja me oleme
algsed positsioonid taastanud," tunnistas Pettai.
Ta tõi välja erakonna põhilised sõnumid valijatele. Need on: aitab tööpuudusest, aitab hinnatõusust, aitab madalatest pensionitest ja aitab
maaelu suretamisest. Tema hinnangul on kõige
olulisem kandidaatide kohtumine potentsiaalsete valijatega n-ö silmast silma, mis on
küll väsitav, kuid vältimatu.
Pettai tõi näite, et endine USA president Bill
Clinton kätles ühe kampaania jooksul 10 000
inimest. Tema sõnul võiks iga kandidaat kampaania ajal läbi kulutada vähemalt ühe paari
kingi.
Konverentsil pidasid ettekande Keskerakonna
esimees Edgar Savisaar, kes analüüsis kohalolijaile valimiseelse Eesti poliitikat, ja peasekretär
Priit Toobal, kes tutvustas erakonna kandidaate
eelolevatel Riigikogu valimistel.
Esietendus ka luuletaja Contra meeleolukas
lavastus Maatamees Henrik Normanni lavastuses ja tema endaga ka peaosas. Konverentsi
lõpetas laulja Mait Maltis oma igihaljaste hittidega. Valimisteni on tänase kesknädala seisuga
46 päeva.
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Edgar Savisaare kõne 2011. aasta
Algus esilehel
...ongi kõik valimised referendumid, aga teemaga on president seekord mööda pannud.
Erinevalt mõnest eelnevast
korrast, ei ole presidendil, meie
konkurentidel ega meil enestelgi seekord vaja teemat leiutada. Valimiste peateemad on
niigi kõigile selged!
Põhiküsimusteks on hinnatõus
ja tööpuudus ning inimeste üha
massilisem lahkumine Eestist,
oma sünnimaalt. Jah, meil on
6. märtsil tõepoolest ees referendum! Kui selle referendumi
tulemusel säilivad senised jõujooned, siis võite olla kindel,
et hinnaralli hoogustub veelgi!
Võite olla kindel, et suurem osa
inimestest vaesub edasi. Ning
võib olla päris kindel, et väljaränne kujuneb praegusestki
suuremaks! Lähevad oma esimest töökohta otsivad noored,
lähevad kõige paremas tööeas
mehed ja naised, keda praegune
valitsus enam ei vaja. Üha
rohkem võtavad nad kaasa ka
oma lapsed. Meie silme all
lahkub Eesti tulevik!
Kui võimul jätkavad Reformierakond ja IRL, võite olla
kindel, et jätkub senine Eesti
rahvast ja riiki hävitav poliitika. Vaadake enda ümber:
isegi registreeritud tööpuudus
suureneb taas!
Meie oleme sel referendumil
võtnud selge positsiooni 
meile sellest kõigest AITAB!
Me peame võtma selge positsiooni ka euro suhtes. Meie
toetame eurot, sest euro
tähendab Eestile astmelise
tulumaksu
lähenemist,
tähendab euroopalikku maksuja sotsiaalpoliitikat. Valitsus on
ebaõiglaste eelarvekärbete ja
maksudega sundinud eelkõige
keskmist ja alla selle tulu
saavad inimesed teenima eurot.
Meie paneme euro teenima
kogu eesti rahvast!
Ajaleht Pealinn avaldas 10.
jaanuaril tabeli Eesti inimeste
sissetulekutest
võrrelduna
Iirimaa, Soome ja Rootsiga.
Kui palkade erinevus algab
kolmest korrast, siis põhilistes
toetustes on vahed rohkem kui
kümnekordsed. Meie kasutame eurot Eesti inimeste
euroopalikule elukorraldusele
lähendamiseks.
Valitsusparteidele Reformierakonnale ja IRL-ile on see
kõik vastuvõtmatu. Nad on
tõestanud, et nemad ei soovi
inimeste elukorraldust parandada ja nüüd enam isegi ei luba
seda. Nende arvates on see, mis
praegu toimub, mitte ainult hea,
vaid lausa väga hea. Tegelikult,
mida me oleme viimaste aastatega saavutanud? Oleme
Euroopas rikkuselt tagant
viiendalt kohalt langenud
tagant teisele kohale, kusjuures
Läti läheb meist varsti mööda
ja me langeme Euroopa viimaseks. See on meie see suur
edu!
Meil on vaja otsida rohtu meie
haigusele, mitte jätkata pioneerlike tõotustega jäämaks
truuks rikaste rikastumise ja
vaeste vaesumise kursile!

Miks on meil langev koht
Euroopas? Sest euro varjus on
tehtud Euroopa riikidele vastupidist poliitikat. Eestlased
lahkuvad kodumaalt riikidesse, mida meie valitsus
nimetab kõige halvemini toimetulevateks. Lahkuvad Iirimaale, kus justkui olevat kõige
sügavam majanduskriis. Minnakse isegi Hispaaniasse,
rääkimata Soomest, kes vaevlevat astmelise tulumaksu
ränga ikke all. Kümned tuhanded eestlased on majanduskriisi eest pagenud maadesse, mida
meie võimulolev seltskond
peab tagurlikeks. Sest üha
rohkem inimesi on kaotanud
usu poliitikasse, mida meie
maal aetakse.

Alternatiiv on olemas!

Ikka levitatakse müüti, et alternatiivi Reformierakonnale ja
IRL-ile justkui ei ole. Selle
tõestamisele läheb suurem osa
kogu meedia aurust.
Alternatiiv on muidugi olemas
 Keskerakond. Mida inimesed
võidavad, kui nad hääletavad
6. märtsil meie poolt? Nõuame
väga lihtsaid, aga inimestele
ülivajalikke asju. Ravimite ja
toiduainete käibemaks on vaja
maha saada. Elektri hind on
vaja kontrolli alla võtta.
Omavalitsused vajavad toetamist ja abi. Mõelge, et just
omavalitsused on hoidnud inimeste usku oma riiki. Valitsus
on nad ju hüljanud. Tegelikult
riik tänapäeval ongi omavalitsused, kes on sõdinud kurja valitsusega. Omavalitsused hoiavad rahva usku riigi suhtes ja
Eesti peab saama valitsuse, kes
mõistab, et oma riik on omavalitsustest sündinud ja omavalitsused on jäänud riigi selgrooks.
Noored nõuavad tasuta kõrgharidust. Keskerakond samuti.
IRL-i haridusminister oli võimul neli aastat, kuid neli kuud
enne valimisi tuli ta välja
lubadusega tagada tasuta
kõrgharidus. Kus ta seni oli!?
Eelmistel valimistel lubas IRL
anda igale lapsele tasuta
sülearvuti! Kus see on? Kuhu
peaks pöörduma, et oma sülearvuti kätte saada? Küsige
haridusminister Lukaselt ja las
ta vastab, enne kui hakkab ette
kandma luuletust tasuta kooliharidusest.
Enne eelmisi valimisi lubasid
parempoolsed parteid noortele
peredele soodustatud või isegi
tasuta kortereid. Küsige majandusminister Partsilt, kuhu need
korterid jäid. Üleriigilisest ehitusprogrammist noortele ei
räägita enam sõnagi. Ainult
Tallinn, kes on riigi abist täiesti kõrvale jäetud, jätkab veel
kangekaelselt ja vastuvoolu
ujudes munitsipaalkorterite
ehitamist noortele peredele.
Möödunud aasta lõpul ja selle
aasta algul saavad jälle 800
perekonda uue korteri, aga
Eesti riik ei ole sellesse programmi mitte sentigi pannud.
Või võtame lumetormi, mis
halvas terveks ööpäevaks liikluse meie teedel, sh rahvusvahelistel magistraalidel, lisaks

Padaorule jäeti terves Eestis
tuhanded inimesed lumevangi.
See oli sünge öö, kus Eesti riiki
nende inimeste jaoks enam polnud. Samal ajal nõudis IRL-i
siseminister päästjatelt tasuta
ületunnitööga nõustumist ning
IRL-i majandusminister oli
korruptsioonikahtlusega töölt
kõrvaldanud kantsleri ning
maanteeameti peadirektori.
Sellepärast inimesed lahkuvadki  kes maalt linna, kes
Eestist teistesse riikidesse. Nad
vajavad praegusele poliitikale
alternatiivi ja meie kohus on
seda neile pakkuda.
Ja me pakumegi. Üks näide.
Oleme Pärnumaal Sindis
võimul ja eelmise aasta sügisel
toetas Sindi linn oma eakaid
inimesi esmakordselt 500
krooniga. See on konkreetne
abi inimestele. Sindi inimesed
ei küsi enam, kas ikka on alternatiivi praegusele valitsusele.
Nemad on seda alternatiivi
reaalselt tundnud ja saavad aru,
et neist hoolitakse.

Liitlased ja vastased
poliitilisel maastikul

Rebimine valimistel tuleb
tasavägine. Lihtsat võitu ei ole
mõtet loota. Parempoolsed
hoiavad oma võimust kinni
kümne küünega. Oht, et
Reformierakond ja IRL
jätkavad Stenbocki majas, on
olemas. Aga ega midagi ei
muutu, kui me sellele ohule ise
vastu ei astu. Parempoolsed
loodavadki, et me käed üles
tõstaksime ja hääletult alistuksime. Just sellepärast me peamegi minema ja nad maha
hääletama. Kui meie Reformierakonna vastu ei astu, siis
võite olla kindlad, et tema võim
jätkub. Ainult meie oleme
suutelised teda lööma. See on
põhjus, miks praegune valitsus
meid vihkab ja ründab.
Meilt küsitakse, kes on
Keskerakonna liitlased? Meil
on üks suur liitlane, kelle toetuse me peame ära teenima 
rahvas. Meil on sarnased programmilised vaated Rahvaliiduga ja Sotsiaaldemokraatidega. Rahvaliit oli neli aastat
tagasi meie kõva liitlane.
Kahju, et nüüd on nende positsioonid nõrgenenud ja nende
tulek parlamenti ripub juuksekarva otsas. Mõistame ega
heida kellelegi ette, kes Rahvaliidu poolt hääletavad. Mitu
endist tublit rahvaliitlast on leidnud enesele koha Keskerakonnas ja meie toetame neid
kõigiti, et nad saaksid edasi
ajada maainimeste asja.
Toetame ka Sotsiaaldemokraate. Nad on meiega sarnased,
kuid meie oleme tugevamad.
Nad lahkusid viimase parlamendi koosseisu ajal kahest
koalitsioonist  nii parempoolsete kui ka meie juurest,
kuigi nende algus oli mõlemas
koalitsioonis paljutõotav. Aga
nad jäid truuks astmelisele
tulumaksule ja see annab lootust. Sven Mikser on pärit meie
hulgast ning minu arvates tema
geneetiline kood poliitikas ei
ole muutunud.
Väärib tähelepanu suhtumine
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eskerakondlast teel valimistele

Riigikogu valimiste Keskerakonna valimiskonverentsil 16. jaanuaril Salme kultuurikeskuses

Vasakul ülal Keskerakonna esimees Edgar Savisaar kõnet
pidamas. Keski ja ka Savisaare enda jaoks on eesolevad
Riigikogu valimised 18ndad valimised EV ajal üldse.
Vasakul all: Salme kultuurimaja täis keskerakondlasi,
külalisi, ajakirjanikke.
Paremal ülal: Ida-Virumaa saadikukandidaadid KE
esinumber Lembit Kaljuvee (keskel) ja Risto Lindeberg.
Paremal all: Keskerakonna teatritrupp etendas Contra näidendi Maatamees, pildil Aivar Riisalu ja Henrik
Normann.

Fotod Kesknädala arhiiv
üksikkandidaatidesse. Ma ei
saa aru, miks neid naeruvääristatakse. Põhiseadus lubab neil
kandideerida ja kui nad on nõus
ka tööd tegema, siis miks me
neid eemale peletame? Sõltumatute hulgas kasvavad meile
liitlased, aga mitte vastased.
Sõltumatutele heidetakse ette,
et nad kritiseerivad parteisid.
Mul on ka Eesti parteidele palju
etteheiteid. Võib-olla nende elu
ongi parlamendis liiga mugavaks läinud ja nõuab korrektiive.
Hoopis teine asi on Rohelised,
kes minu arvates on neil valimistel eriti silmakirjalikud.
Nad on teinud partei, et justkui
olla parteide vastu. Nad
tahavad jätkata Riigikogu
eelmise koosseisu poliitikat.
Tuleb tunnistada, et nad
teenisid hästi, aga peamiselt
küll ainult iseennast.
Reformierakond ja IRL on
meie peamised konkurendid
nendel valimistel. Meie soovitus on mitte hääletada nende
parteide poolt. Samal ajal ma
ei taha öelda, et nad on täiesti

kokku sulanud ja päris ühte
nägu. Kui te kahtlete nende
kahe vahel, siis muidugi on
õigem valida tugevam ja
targem. Reformi poolt hääletades tuleb IRL niikuinii kauba
peale, see tähendab saada kaks
ühe häälega, mis võiks olla ju
iseenesest kasulik tehing.
Muide, IRL ei ole üleni lootusetu. Näeme sealt ka terveid
jõude kasvamas, kellega võib
teha koostööd nagu tegime Res
Publicaga Tallinnas ja teeme
praegu mitmes omavalitsuses.
Meil on väga selged seisukohad, kellega ja mis juhul me ei
tee koalitsiooni ja mida me ei
aktsepteeri.
Meie ei osale valitsuses, kellel
on ükskõik, mis saab tööpuudusest. Me ei lähe valitsusse, mis tõstab neid hindu,
mis sõltuvad riigist, s.o elektri-energia hinda, käibemaksu
ja aktsiise. Me ei lähe valitsusse, mis pensione ei tõsta. Me
ei aktsepteeri valitsust, kes ajab
po-liitikat, mis süvendab
rahvuslikku lõhet.
Meie ei lähe valitsusse, et seal

proovida ja katsetada. Me
nõuame ainult üht  laske meil
teha. Seni on Keskerakonna
võimulolekuga seotud positiivsed edasiminekud Eesti
poliitikas, samal ajal kui parempoolsed on kriisiraskused
pannud lihtsatele inimestele.
Esimest korda
võimule tulles tõime Eestile
iseseisvuse.
Teist korda
võimule tulles panime aluse
narkovastasele võitlusele.
Tänapäeval saavad kõik
aru, miks me ühe moonipõllu maha niitsime, kuigi
tookord tehti selle kulul
nalja.
Kolmandat korda
võimule tulles kehtestasime
lastele koolitoidu.
Majandusliku kasvu ajal ei
saadud võib-olla selle tähendusest aru. Täna tuleb
juhtida tähelepanu sellele,
et koolilõuna maksumust ei
ole suurendatud sellest

ajast peale, kui meie selle
lõime. Tahaks näha, kuidas
minister Lukas 75 sendi
eest oma lastele täisväärtusliku ja tervisliku lõunasöögi valmistab. Rohkem
ju Reformierakonna ja IRL-i
valitsus koolilõunaks lapse
kohta ei eralda.
Neljandat korda
võimule tulles viisime läbi
kõige võimsama pensionitõusu ja kasvatasime pensionireservi, mida tänaseks
enam alles ei ole.
Parandasime parempoolsete valitsuse vea ja ostsime
tagasi Eesti Raudtee. Abistasime omavalitsusi ja kulutasime 15% kütuseaktsiisi
rahadest kohalike teede
korrashoiule. Aegamööda,
aga vaesus hakkas taanduma, ning elementaarne
heaolu jõudma lihtsate
inimesteni.
Valitsus pärast märtsivalimisi
alustab hoopis teisest tasandist.
See on majanduskriisi valitsus,

kusjuures kriis ei ole üle elatud.
Nägime kriisi ette ja hoiatasime selle eest. Meid ei usutud. Peaminister kiitles, et just
sellises kriisis ta tahabki elada.
Tegelikult tähendas see kriis
veerandi majanduse amputeerimist. Kriis on palju jõhkram,
kui ükskõik kus mujal
Euroopas. Meiega valitsuses
sellist kriisi poleks olnud. Eesti
kaotused oleks olnud palju
väiksemad. Kaptenil peab
olema nii palju oidu peas, et
enne tormi purjed rehvida.
Tätte ja Matvere teavad seda,
meie peaminister aga kihutas
täis purjedega tormile vastu,
võtmata ette isegi kõige elementaarsemaid
abinõusid
inimeste kaitseks.
Neil valimistel räägime hindade tõusust, tööpuuduse
kasvust ning inimeste väljarändest kodumaalt. Reformierakonnal ja IRL-il pole nende
asjade kohta midagi tarka
öelda. Seetõttu on nad käiku
lasknud kirikurahaskandaali,
nagu omal ajal lavastati
Kadriorgia, võideldi Sakala

keskuse ehitamise vastu ja
kiusati taga Vladimir Panovi.
Kuna Eesti kaart parempoolsete käes enam ei tööta,
toodi mängu Vene kaart.
Meil pole aga taganeda kuhugi,
meie selja taga on Eesti rahvas
ja Eesti riik.
Valimisteni on 48 päeva.
Räägitakse, et poliitikud peaksid vähem lootma suurte
plakatite ja kallite telereklaamide peale ning rohkem
suhtlema valijatega silmast
silma tänaval, poes ja kodudes.
Meie jaoks ei ole see uudis.
Oleme alati eelistanud vahetut
suhtlemist inimestega. Oleme
teinud seda kõigil valimistel ja
meie tugevus selles seisnebki.
Meie ülesanne on jätkata seda
kahekõnet inimestega kõigil
valimisteni jäänud päevadel
ning rääkida sellest, mis on tõepoolest tähtis. Hinnad, palgad,
töökohad. Kuulata inimeste
arvamusi ja selgitada meie
seisukohti. Käärime käised
ülesse ja asume tööle.
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Parempoolsed noored kaotaksid pensionid
Kui miski peale Keskerakonnale järjekordse ärapanemise suutis mind aasta lõpus veel raputada, siis
oli see Postimehes avaldatud noorte visioonifoorumi Eesti tegijad 2018 korraldaja Erik Ehasoo lugu
pensionide kaotamisest. Nimelt olevat tema ütluste
kohaselt pensionid sangpommiks riigi jala küljes,
mis tõmbavat meid aina sügavamale võlgadesse.
pole kuhugi kadunud, sest selle
põhimõtte nööritõmbajad asuvad Toompeal IRL-i ridades.
Minu jaoks on piinlikud isegi
taolised mõtted, sest vana
inimene ei ole muidusööja. Nad
on palehigis oma tööd teinud,
makse maksnud, tänase armetu
pensiraha ise välja teeninud ja
ka uue põlvkonna üles kasvatanud. Tegelikult elamegi ju
tänaste pensionäride loodud
vundamendil.
MARIKA TUUS
Jõgeva- ja Tartumaalt valitud
Riigikogu liige

Ehasoo: Mulle jääb arusaamatuks pensionide mõte  ühel
hetkel hakkab riik meile
maksma selle eest, et me
igavleksime ega teeks enam
seda, mis meile meeldib, elades
nooremate maksumaksjate
rahakoti peal.
Noor autor kutsub eesti poliitikuid üles pensione ja pensioniiga kaotama, avaldades
lootust, et meie novaatorlikule
sammule järgneks hiljem kogu
Euroopa. Sellised on siis noorte
ja uljate visioonid.
No alles ju oli, kui isamaaline
Noor Eesti arvas, et hoopis
lastele tuleks valimisõigus
anda ja pensionäridelt tuleks
see ära võtta, sest nad hääletavad valesti. Ja see seisukoht

Pensione ei tõsta euro,
vaid töötuse vähenemine

Aga enne valimisi hakkab igasuguseid huvitavaid artikleid
ilmuma. Kui Videviku jõulunumbris teatas reformierakondlasest riigikogulane
Urmas Klaas, et viie aastaga on
pensionid kahekordistunud,
siis IRL-i poliitik Margus
Tsahkna arvates kahekordistusid pensionid koguni nelja
aastaga.
Ja seda teab küll iga pensionär
täna, et Isamaaliit oma häälega
2005. aasta pensionitõusu ei
toetanud. Hoopis peeti sõnavõtte, et vanad inimesed söövad ära tänaste noorte tulevase
pensioni. Tol korral veel Res
Publicasse kuulunud Taavi
Veskimägi just nii rääkis. Aga
valimised on ees ja meenutada
tasub kindlasti.
Reformierakondlane Tõnis
Kõiv on maakonnalehed täis

pikkinud artikleid, kus räägib,
et euro tõstab pensione. Oleks
ju tore, kui uuest aastast tõuseksid koos euro tulekuga ka pensionid, aga valitsus on ju välja
öelnud, et aastal 2011 pensionid ei tõuse.
Praegu saaks pensione kergitada vaid töötuse vähenemine
ja sellest tulenevalt sotsiaalmaksu kasv. Ent töötus on meil
vähenenud vaid paberitel.
Tänane valitsus on viinud meid
olukorda, kus viimaste aastatega on välismaale suundunud tööd otsima 130 000
inimest ja 77 000 pakib
kohvreid. Kui isegi registreeritud töötutest on ligi 60%
pikaajalised  see tähendab, et
aasta või üle kahe juba tööta ,
siis registreerimata töötuid, kes
on registrist kustutatud ja
sanktsioonidega välja arvatud,
on vähemalt teist sama palju
või rohkemgi. Kust need maksud siis peaksid laekuma? Neid
mesijutte ei maksaks uskuda.
Riigikogu Keskfraktsioon on
andnud parlamendis taas
menetlusse eelnõu, mis muudaks pensioni baasosa solidaarsemaks ja madalapalgaliste töötajate pensioniosaku
koefitsiendi
õiglasemaks.
Kuid iga kord on sellele vastu
hääletanud Reformierakond,
Isamaa ja Res Publica Liit ning
sotsiaaldemokraadid.
Ka
seekord venitab sotsiaalminister Pevkur äraütleva vastusega,
nagu annab.

Küsige koalitsioonilt,
miks valimislubadused
on täitmata jäänud

Praegu on ju nii, et suur osa
inimestest ei teenigi oma ühe

tööaastaga väikese palga puhul
välja täit pensioni aastakoefitsienti ja miinimumpalga saajal
tuleb koefitsiendi 1,0 saavutamiseks ligi 3 aastat tööl käia.
Selle seaduse eesmärgiks on
lõpetada olukord, kus madala
palga saajad nagu näiteks
kõrgharidust omavad kultuuritöötajad, lasteaiaõpetajad,
aga ka poemüüjad jt ei saa tulevikus inimväärset pensioni.
Sotsiaalmaksu andmed näitavad, et umbes 70% töötajatest on keskmine aastakoefitsient alla ühe. Keskmist või
sellest madalamat töötasu sai
2009. aastal ligi 353 600
inimest.
Oleme koos endise Rahvaliidu
fraktsiooniga sel teemal ikka
olnud ühel pool rindejoont ja

lahkarvamusel
sotsiaaldemokraatidega. Me ei saa endiselt nõus olla kunagise sotsiaalministri Eiki Nestori poolt
loodud seaduspõhimõttega, et
pensionide suurus hakkas
1999. aastast sõltuma suurel
määral sellest, kui palju
inimene teenib. Tol korral võeti
põhimõte, et kolmandik pensionist on kõigil võrdne, samas
kui kaks kolmandikku sõltub
palga suurusest.
Veel vähem saab nõustuda
põhimõttega, et palga suurust
nimetatakse inimese panuseks,
mis on reformipartei põhiargument. Kas siis näiteks õpetaja
või medõde panustab ühiskonda vähem kui näiteks
kõrgepalgaline funktsionäär?
Kuidas saab olla palga suurus

töö mõõdupuuks? Kolme aasta
eest muudeti küll pisut
staaiaasta süsteemi, kuid võidavad sellest ainuüksi tänased
noored, mitte aga inimesed, kes
hakkavad varsti pensionile
jääma, või ka töötavad pensionärid.
Aga Reformierakonna pealoosung, nelja aastaga topeltpension, on üheselt täitmata
jäänud. Ja uute roosade lubadustega ärge laske end valitsusliitlastel mõjutada. Küsige
parem aruannet valimislubaduste täitmisest ja küsige, miks
nad ei ole hääletanud Riigikogus Keskerakonna eelnõu
poolt, mis muudaks pensioniindeksi väikesepalgalistele
õiglasemaks.

Aab: tööaasta peab võrduma pensioniaastaga
Riigikogus ei leidnud esimesel lugemisel toetust Keskerakonna fraktsiooni algatatud eelnõu,
millega oleks üks tööaasta pandud võrduma ühe pensioniaastaga.
Eelnõu eesmärk oli tõsta keskmisest töötasust madalamat sissetulekut
saanud inimeste pensioni, võrdsustades nende aastakoefitsiendi ühega.
Pole õiglane, et miinimumpalka saavad inimesed peavad töötama kolm
aastat ühe pensioniaasta eest, ütles Keskerakonna fraktsiooni liige Jaak
Aab (pildil). Eelnõu jõustumisel oleks õiglane pension tagatud muuhulgas ka õpetajatele, politseinikele ja päästeteenistujatele, kelle töötasu on
enamasti väiksem kui riigis keskmiselt, selgitas Aab.
Kuna täna maksab riik alla kolme aastast last kodus kasvatavate vanema
eest sotsiaalmaksu üksnes miinimumpalga suuruselt summalt, siis on praegune süsteem eriti ebaõiglane just lasterikaste perede suhtes ega väärtusta
nende panust ühiskonnale, lisas Aab. Aab rõhutas, et koalitsioonipoliitikud on esitanud valimislubadusena emapensioni kehtestamise, mis on
põhimõtteliselt samm samas suunas. Kui lapsehoolduspuhkusel olevatele vanematele tagatakse
sel ajal võrdne koefitsient, siis saavadki nad ju hiljem suuremat pensioni, märkis Aab. Juhin aga
tähelepanu, et Keskerakond on astunud reaalse sammu, algatades eelnõu, mis tagab õiglasema pensioni. Kuid siiani pole seda IRL ega ka Reformierakond reaalselt toetanud, piirdudes vaid loosungite õhku heitmisega, lõpetas Aab.
Enamikule töötajatest jääb keskmine palk kättesaamatuks. Viimaste aastate isikustatud sotsiaalmaksu andmed näitavad, et ligikaudu 70% töötajatest on keskmine aastakoefitsient alla ühe.Kn

Eurorahast, kuid mitte enam nii eredates värvides
Euro on meil nüüd käes, mis tähendab, et oleme jõudnud tähtsa verstapostini. Eurot korra puutuda saanud
inimestele tundub aga, et raha lausa sulab peos.
Poodides on raskusi õige arveldamisega, pankades
hulka segadust ja kogu elu justkui peapeal.
mas võtab oma aja. Samas
tahaks ikkagi konkreetset vastust sellele, et millal ja millisel
moel see eurost tulenev majandusedu Eesti inimestele toeks
peaks tulema. Millisel moel
muutub paremaks Kagu-Eesti
inimeste olukord?

Euro võib võlgadesse
viia

INARA LUIGAS
Riigikogu,
Rahanduskomisjon,
Keskfraktsioon,

Valitsus on meile lubanud, et
euro parandab meie majandust,
toob välisinvesteeringuid ja
loob töökohti. Kui euro peaks
tooma meile majandusedu, siis
on täna õigustatud küsida, et
millal see juhtuma peaks.
On loogiline arvata, et head
protsessid ei pruugi käivituda
päevapealt ja kõik siin maail-

Arvestades segadust arvutamisel ja hindade kiiret liikumist ülespoole võib euroraha
nii mõnelegi inimesele võlad
kaela tuua. Kuid võlaprobleem
ei ole mitte ainult oht üksikisikutele, vaid ka meie riigile.
Majandusprobleemid
mõnedes eurotsooni riikides on
viimasel ajal viinud aruteludeni, et Brüssel peaks senisest
märksa tõsisemalt koordineerima ja kontrollima eurotsooni
liikmesriikide majandust ja
valitsuste eelarvepoliitikat.
Muuhulgas tähendaksid sellised arengud näiteks seda, et
Brüssel
võib
otsustada
Euroopa Liidule laenu võtta ja
maksta sellest laenust näiteks

Täna ei ole
ilmselt enam
küsimus selles,
kas sellised
karmid piirangud
kehtestatakse.
Täna on juba
küsimus selles,
millal need kehtestatakse.
kinni Kreeka majandusprobleemid ning Iirimaa tööturu
katastroofi. Võlga maksavad
tagasi aga kõik eurotsooni
riigid, kus on oma osa ka Eestil.
Siit edasi mõeldes on üsna selge
see, et selliste arengute korral
ei ole meie riigil ka enam väga
suurt vabadust eelarve koostamisel ja oma elu planeerimisel. Valitsussektori eelarve
puudujääk ja avaliku sektori
võla piirmäär on Maastrichti
kriteeriumidega juba täna reguleeritud. Kui siit veel paar
sammu edasi minna, siis varsti
on suur osa meie eelarve kujundamise protsessist Brüsselist
ette kirjutatud  kuhu kulutame
ja kui palju kulutame; mingisugusest laenu võtmisest ilma

Brüsseli halastuseta ei saa juttugi olla.

Brüsseli piitsa all

Täna ei ole ilmselt enam
küsimus selles, kas sellised
karmid piirangud kehtestatakse. Täna on küsimus juba
selles, millal need kehtestatakse.
Seega, olles muutunud eurotsooni õnnelikuks uueks liikmeks, oleme sattunud olukorda, kus suurem hulk meie
majandust mõjutavad otsused
tulevad Brüsselist ega kuulu
kohapealsele arutelule. Seega
võib juhtuda nii, et varsti piisab
meil parlamendis täiesti 51-st
saadikust (juhul, kui Brüssel
meile veel väiksemat saadikute
arvu ette ei kirjuta) ja Riigikogu
liikmetel on vaid seadusloomet
heakskiitev funktsioon  formaalne nuppude vajutamine
Euroopa peakorterites paika
pandud otsuste heakskiitmiseks.
Ka võib juhtuda nii, et üsna pea
ei ole me enam oma majanduse
peremehed, isegi formaalselt
mitte. Me ei otsusta enam, kui
palju laenu võtame, kuhu
laenuraha paneme või millistel
tingimustel tagasi maksame.
Me ei otsusta enam oma
inimeste pensionide ja sot-

siaaltagatiste üle. Ka investeerimisobjektid ja investeerimissummad mõeldakse paika
kusagil kaugel meie arvamust
kuulda võtmata.
Me oleme tormanud kusagile,
kust ei ole enam tagasiteed.
Meil on taskus eurosendid, mis
on märgilise tähtsusega sellest,

Me veel ei tea,
kuhu see kõik
välja viib. Häda
on selles, et
mitte keegi ei
tea  ka Brüssel
mitte  kuid kõik
koos kihutame
rõõmsalt edasi.
et me oleme kaotanud oma riigi
ja muutunud lihtsalt suure
majanduskatla
supitäidise
üheks osaks.

Tulevikuteed on meil
väga piiratud

Arvestades sellega, et otsustusprotsessid eurotsoonis üha
tsentraliseeruvad, jääb meile
aina vähem otsustusõigust.
Seega on meie tulevikuteed
väga piiratud ja kusagil kaugel

ära otsustatud.
Kui nüüd analüüsida musta
stsenaariumi, mille järgi võib
üha rohkem eurotsooni riike
sattuda majandusraskustesse,
võib tinglikult tulevikus
rääkida eurotsooni pankrotist.
Olles euro nüüdsest käibele ja
omaks võtnud, oleme ka meie
musta stsenaariumi korral
eurotsooni pankrotivankri ette
seotud.
Me veel ei tea, kuhu see kõik
välja viib. Häda on selles, et
mitte keegi ei tea  ka Brüssel
mitte  kuid kõik koos
kihutame rõõmsalt edasi.
Kurb on vaadata säravaid Eesti
kaardiga euromünte ja Eesti
inimesi, kes ühelt poolt
vaatavad uut raha kui saavutust, kuid teiselt poolt kui teadmatust tuleviku ees. Koos
eurodega meile heaolutulevikku ette pole nähtud. Kui
tahame midagi saavutada, siis
peame selle väga suure tööga
kätte võitma. Kahjuks on
reeglid väga karmiks aetud ja
meie tegevusvabadust piiratakse veelgi.
Sellise olukorra oleme endale
valinud ja sellega peame
elama. Ei ole see euro enam
sugugi nii eredates värvides,
kui meile alguses pakuti.
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Noored sõltuvad võimust
1. detsembri Kesknädal avaldas kesknoorte manifesti Eesti noorte elu parendamisest. See leidis lugejatelt mitmesugust vastukaja. Tunnustati asjalikke
ettepanekuid, kuid samas küsiti: kust võetakse raha
ettepanekute elluviimiseks?
Näiteks: millise raha eest säilitada maakoolide võrk?
Kas õppekavva kultuuriõpetust lisades ei suurendata õpilaste niigi suurt õppekoormust? Kas
ülikoolide juurde lastetubade loomine ei peaks olema
õppeasutuse enda, mitte aga riigi ülesanne? Jne.
Kesknädal palus kesknoortel omakeskis arutada
nende teemade üle. Avaldame Keskerakonna
Noortekogu esimehe Raivo Tammuse kirjutise, kus
püütakse näidata, mille arvel saaks kesknoorte
ettepanekuid ellu viia.
arutelu, mille oleme praeguseks ka saavutanud.

RAIVO TAMMUS
Keskerakonna Noortekogu
esimees

Kesknoored tänavad inimesi
asjaliku ja positiivse vastukaja
eest. Noortekogu manifest
sündis paljude ühisjõul ning
esindab praeguste noorte
ootusi ja arvamusi.
Oluline on esiletoodud teemade ja ideede laiem avalik

Meie eesmärk on tähelepanu
pööramine noorte jaoks olulistele teemadele. Rahaliste
ressursside leidmine ettepanekute realiseerimiseks on
kahtlemata seotud sellega, millised on võimulolijate prioriteedid. Kesknoorte esitatud
mitmete ideede elluviimine ei
vajagi suuri investeeringuid,
vaid eelkõige head tahet. Siia
kuuluvad näiteks kooliraadiote
algatamine või puuetega
inimestele pääsu tagamine
vähemalt igasse avalikku asutusse.

Noori on vaja
väärtustada

Keskerakond on korduvalt
teinud
valitsusele
ettepanekuid, kuidas leida riigieelarvesse lisaraha. Seni on jul-

malt tagasi lükatud ka
ettepanek astmelise tulumaksu
kehtestamisest, millest võidaksid nii riik kui ka kuni keskmist
palka teeniv inimene.
Paljud ettepanekud ei nõuagi
otseselt riigi sekkumist, vaid
eeldavad kõrgkoolide head
koostööd. Proovida tuleks ka
ülikoolide ning riiklike ja eraettevõtete tugevamat omavahelist seotust ning põimumist
nagu toimub näiteks USA-s
Silicon Valleys (erasektor tellib teatud hulga spetsialiste,
maksab üliõpilastele stipendiume ja soodustab kõrghariduse arengut muul viisil).
Leiame, et ka tänane Eesti valitsus peaks rohkem püüdma
soodustada ettevõtete ning
ülikoolide, kutsekoolide ja rakenduskõrgkoolide suuremat
omavahelist koostööd ning
põimumist. Ettevõtetel oleks
seega kasutada oskustöölisi,
spetsialiste, teadlasi, kes praktika käigus suudaksid nii enese
kui ka ettevõtte arengule palju
juurde anda. Seeläbi investeeriksid ettevõtted ülikoolidesse rohkem ning tõuseks ka
tasuta kõrghariduse osakaal.
Näiteks Soomes on kõrgkoolis
õppimine tasuta. Veel ühe
plussina näeme, et sellise süsteemi puhul tunneksid Eesti
noored end Eestile vajalike
ning väärtuslikena ega lahkuks
massiliselt välismaale paremaid tingimusi otsima.
Lisaks on palju spekuleeritud

Foto Meelis Tomson

ENERGILISED JA ELUJAATAVAD:Kesknoorte eesmärk on tähelepanu
pööramine noorte jaoks olulistele teemadele. Kesknoorte esitatud mitmete
ideede elluviimine ei vajagi suuri investeeringuid, vaid eelkõige head tahet.
Pilt on tehtud möödunud aasta lõpus toimunud Kesknoorte Talvekoolist.
selle ümber, et üliõpilaste arvu
vähenedes ja riigi senise
rahalise toetuse mahu püsimisel oleks võimalik Eestis
peagi tagada tasuta kõrgharidus kõigile võimekatele
noortele.

Praegune emapalk
on ebaõiglane

Maakoolides kehtib praegu nn
pearahasüsteem, mille järgi
sõltub kooli käekäik õpilaste
arvust. Siinkohal on probleem
laiem. Tähelepanu tuleb
pöörata meie madalale iibele,
eestlasi tuleks ärgitada rohkem
lapsi ilmale tooma. Praegune

emapalk on küll tore, kuid
ebaõiglane. Selle ülempiir
tuleks ühe kolmandiku võrra
allapoole tõmmata ning miinimummäära suurendada, et ka
kõige vaesemate inimeste
lastele oleks tagatud normaalne
elu. Samuti tuleks pikendada
emapalga maksmist 2,5 aastani. See aitaks leevendada
muret, et lasteaiakohti on tublisti vajaka. Pearahasüsteemi
juures päästaks maakoole õpilaste juurdekasv, mida saavutame vaid tugeva perepoliitika
kaudu.
Kultuuriõpetust on eestlastele
vaja igal juhul, kui tahame oma

naabritest paremini aru saada,
olla sallivamad, olla julgemad
osalema õpilasvahetuses, meie
keskkonda teadmistega rikastada. Meie meelest pole
õppekava ülitihe, vaid võiks
olla tihedamgi. Kui probleemile
filosoofilisemalt
läheneda, siis peaks inimese
eluea märgatava pikenemisega
kaasnema ka õpinguaja pikenemine.
Tänan veel kord noortekogu
aktiivi nimel kõiki inimesi, kes
meile kirjutasid. Ootame edaspidigi tagasisidet meie seisukohtade ja tegevuse suhtes.

Esimesed kogemused
euroga

Noorte poliitikakool
Riigikogu valimised

Mul on südamest kahju, et pidin lõplikult hüvasti jätma meie Eesti
krooniga. Samalaadset emotsiooni olen märganud veel paljudel-paljudel
teistel oma sõpradel ja tuttavatel.

Aasta lõpus toimus Lindakivi Kultuurikeskuses noorte poliitikakool Riigikogu valimised, millest võttis osa üle 50 inimese, peamiselt kesknoored. Esinesid abilinnapead
Deniss Borodit ja Yana Toom, Riigikogu liige Olga Sõtnik, Kristiine linnaosa vanem
Mihhail Korb ja Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Andrei Novikov.

SIRET KOTKA
Tallinna abilinnapea nõunik

Põhilised mured, miks eurot nii joovastunult
vastu ei võeta, on tingitud sellest, et krooniga
oldi harjunud ning see oli muutunud
inimestele omamoodi armsaks. Samas euro
on võõras rahaühik ning ühe minu tuttava
sõnul tüütu on neid münte kaasas pidevalt
kanda. Paberraha on ju märksa mugavam
ja kergem rahakoti vahel hoida kui münte
kaasas tassida. Euromündid on kõik justkui
ühesugused ja kardan, et vanematel ja
nägemisega probleeme omavatel inimestel
on raskusi erinevate müntide vahel vahet
teha. Seda eriti veel siis, kui on kiire. Minu
sõbra Soomes elav ema on endale ostnud
juba mündipauna või siis eurokotikese. Just
nagu keskajal!
Väike-Maarjast teatas mu teine hea tuttav,

et tema ostis veel vana aasta sees 2000 krooni
eest oma külmkapi toitu täis ning ta ei
mõtlegi jaanuarikuus poodi minna raha
kulutama, kuna euro tulekuga nagunii tõstetakse salamisi hindu.
Veelgi teravamalt ütles aga Eesti väikelinnast Elvast pärit tuttav naisterahvas, kelle
sõnul Soome koristaja teenib ka rohkem
palka (1500 eurot) kui tema, kes on spetsialist Eestis. Samas nii Rimi toiduhinnad
kui ka kütusehinnad on nii Eestis kui
Soomes võrdväärsed. Jõhker, kas pole? Nii
jõudiski mu Elva tuttav järeldusele, et
prestiii, staatust ja Eesti head mainet ta
leiva peale määrida kahjuks ei saa. Ning kui
ta teeks Soomes sama tööd, mis Eestis, siis
teeniks ka keskmiselt 3000 eurot kuus. Elva
naisterahva järeldas, et tuleb Eesti jätta selja
taha ja asuda tasuvamale töökohale Soome.
Ma siiralt loodan, et kõik Eesti inimesed nii
ei mõtle, sest sel juhul jookseks Maarjamaa
lõplikult rahvast tühjaks.
Mina ise viisin kolmandal jaanuaril kõik
oma kroonid ja sendid panka, et hakata euro
vaimus edasi elama. Mõned soovitavad, et
tuleks kasutada kroone ikka nii kaua, kui
võimalik, aga mina olen pigem vastupidisel
seisukohal  alustan juba varakult euro kasutamist, siis harjun pisikeste numbritega
kiiremini ning märkan ka seeläbi paremini
tulevikus hindade muutust, mis viimasel
ajal on kahjuks olnud vaid tõusu teel.
Siret Kotka ajaveebi 3. jaanuari
sissekandest.

JELENA KALBINA
Poliitikakooli korraldaja

Poliitikakooli eesmärk oli viia poliitika noortele lähemale, anda ülevaade poliitikaelust, vastata
küsimustele ning tekitada noortes ühiskonnaelu vastu
huvi. Meeldiv oli näha, et noored huvituvad poliitikast tõeliselt, mida näitas nii soliidne osalejate
arv, kui ka tõhusad diskussioonid esinejate ja auditooriumi vahel.
Poliitikakool viidi läbi vene keeles vaatamata sellele, et enamik kohalolijatest valdas hästi ka riigikeelt. Miks? Minu kui korraldaja arvates on poliitikas hästi palju emotsioone ja kui inimestel puudub
võimalus rääkida või kuulata emakeeles, siis võib
osa emotsioonidest kaduma minna. Kes teab, võibolla on see kõige olulisem osa, et mõista poliitika

sügavust! Ettekanded olid põhjalikud ja informatsiooni poolest noortele kasulikud. Olga Sõtnik rääkis
teemal Keskerakonna valimisplatvorm Riigikogu
XII koosseisu valimistel.
Deniss Borodit kõneles noortele valimiseelse kampaania korraldamisest. Yana Toomi ettekanne käsitles meedia mõju Keskerakonnale.
Mihhail Korb pakkus palju positiivseid elamusi, korraldades auditooriumiga poliitilise mängu, kuhu
kaasas aktiivseid ja julgeid kuulajaid. Andrei Novikov
tutvustas auditooriumile noortekogu rolli
Keskerakonnas.
Tänan konverentsi korraldamisel osutatud abi eest
Lauri Laasit ja ettevõtteid M-print ja Oskur Puit.
Samuti suur tänu Keski värskele liikmele Erika
Schollerile. Tänan abistamast külalisi registreerinud
Anna-Liis Shavraki ja anna Saikinat.
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Rahvasuu usutunnistus
usklik:
Mina usun KAPOsse, kõigeväelisesse Võimusse,
Poliitika ja Majanduse loojasse.
Ja Õukonna Meediasse,
tema ainsasse Messiasse,
meie Postimehesse,
kes on saadud Tartu Edasist,
ilmale toodud Mart Kadastikust,
kannatanud Karl Vaino ajal,
Erastatud, müüdud ja saneeritud,
Astunud Reformierakonda,
kolmandal päeval üles tõusnud surnuist,
läinud Poliitikasse,
istub oma kõigeväelise PM paremal käel;
sealt Ta tuleb kohut mõistma
opositsiooni ja rahva üle.
Mina usun Õukonna Meediasse,
Libe-Laarset Ansiplikku Valitsust,
maksuvabu reedeid,
viieks rikkamaks saamist,
russofoobiat
ja igavest koalitsiooni.
Võid Kindel Olla
Õhtulehe kommentaariumist 7.01. 2011

Reformerite Koguduse
uusaastapalvus
Me kiidame ja täname oma Isandat Andrust kõige eest, mis ta
on meile andnud ja ikka annab! Meie vapi kollased vikerkaared
ehivad taevast ja oravad tantsivad nende paistusel Jänese taktikepikese all Me elame apostel Partsi rõõsa piima jõe ääres,
mis meie Isand Andruse pudrukallaste vahel jookseb Me
võime Lunastaja Langi seaduselaeka mee sees supelda ja
apostel Pevkuri manna sinna sisse kasta Ja me sõidame
Brüsselis õnnistatud apostel Ligi eurolootsikus kuldsetel
jõgedel ja meie Isan Ansip-Andruse kiiduhüüded kostavad
üle kogu ilma ja maa Kõik jäävad meid imestades kuulama
ja aru saama ka apostel Lukase evangeeliumi õpetussõnadest Prohvet Pomerantsi keerubid kaitsevad meid saatan
Savisaare hirmsate tormide ja tuiskude eest ja me palume
väepealik Aaviksoole püstitatud klaasist ausamba
püstipüsimise eest, et ta valgustaks meie teed kõrgele,
Toompea losside sisse. Halleluuja!
Ja meie hääled kõlavad apostel Paeti palvela kõrgetest akendest üle kogu linna nagu ERSO pasunad, mille ees valeprohvet Edgari müürid kõik maha langevad
Me laseme korraks põlvede peale ka Isamaaliidu altari ees ja
laulame Laarile üks kiituselaul, et tema mitte meile oma tagumist poolt ei pööraks ega mesiselt imestaks ilmutusingel
Mikseri tiibade lehvitamist
Meie ei vala vaimu, mannat ja rõõska piima vastaliste leeri
peale, kelle vingumist, hammaste kiristamist ja ulgumist me
peame kuulma Mis keegi külvab, seda tema lõikab Kes
Kesikute astmelisele tulumaksule külvab, see lõikab meie
needust linnas ja väljal. Aga kes MEIE vaimu peale külvab,
see lõikab igavest õndsust
Halleluuja saja tuhande saamatu ja teiste viletsate patuste üle
lustilisele valitsemisele! Halleluuja meie väljavalitute rõõmude, söömiste ja joomiste Kroonikale
Meie usume: 2011.aasta paastukuul hakkavad 101 rahvaümmardajat oma aujärjel istudes ainult meie Isand Andruse
peale lootma ja ei otsi oma tõde omaenese mõistusest, nagu
oma sõgeduses mõned ikka veel teevad Aga me ei heida
oma kollasest aupaistusest kõrvale rohelist valeprohvet
Strandbergi, sest tema sisemuses võib küll hunt olla, aga
praegu läheneb meile lammaste riietes
Ja vaata! Jehoova Toomas-Hendrik kuulutas: Mitukümmend
tuhat eksinut, kes Keskerakond on, on raisku läinud ja ma
olen sellele lihale ja vaimule needuse pannud ja nemad saavad
hävitatud ka meie truu sulase, Kollase Meedia abiga, nagu sai
hävitatud ketser Villu oma jüngritega! Aamen!
Ja me palume Põdra õnnistus seisku ikka Ilvese peal, kes
laseb paista meie Isand Ansipit pühalikus hiilguses tema
otsani!
Palun minu nime mitte avaldada (meil on võimul
reformarid)

Pensionäride
pügamine
1992. aasta rahareformiga, kus rublad
kroonideks vahetati, said pensionärid
kõvasti pügada. Minu õel oli hoiustatud
30 000 rubla, millega ta oleks saanud mitu
autot osta, see hinnati rahareformiga 3000
krooniks. Peale rahareformi algas pidev
hindade tõstmine, mille tulemusel 3000
kroonist ei piisanud isegi õe matuserahaks.
Tollal tegelesid rahareformiga peaminister Tiit Vähi ja Eesti Panga president Siim
Kallas.
Eelmistel Riigikogu valimistel püüdis
Reformierakonna liider Andrus Ansip
pensionäride hääli lubadusega pensione
tõsta, kuid lubadus täideti ainult osaliselt.
Hindade tõstmisega kaotas pensionitõus
tegelikult oma mõju.
Nüüdse euroraha reformiga on alanud uus
pensionäride pügamine. On käivitunud
hinnatõus, millele annab hoogu juurde
käibemaksu määra tõstmine Ansipi valitsuse poolt.
Pensionäride lollitamiseks lubavad pensionärid nüüd isegi pensione tõsta, kuid
2011. Aasta riigieelarves ei ole pensionitõusu ette nähtud.
Eelmistel Riigikogu valimistel võitis
Reformierakond valijate hääli sellega, et
lubas tulumaksu alandada. Et eelarvet
uuesti tasakaalu viia, tõsteti käibemaksumäära ja seega maksavad pensionärid
nüüd kaupu ostes ja teenuste eest tasudes
selle palgaliste tulumaksuvähendamise
kinni.
Pensionäridel ei ole kasulik oma pügajaid
toetada. Meil on kasulik anda oma hääl
hoopis Keskerakonna poolt, sest see
erakond toetab astmelist tulumaksu, mis
võimaldaks ka pensione tõsta.
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Meie nukuvalitsusse
pürgivad ka Barbi ja Ken
Foto Ivari Vee

Ü. Ese
Endine revident

Mida annaks pensionisüsteemi kaotamine?
Erik Ehasoo, noorte visioonifoorumi Eesti tegijad
2018 korraldaja, kirjutas 28. detsembril Postimehes,
et Eesti praegune pensionisüsteem, sealhulgas pensioniea vanusepiir, tuleks kaotada ja hoopiski tugevdada ülejäänud sotsiaalsüsteemi.
Sest ta ootab, et kui minuga
midagi juhtuma peaks, oleks
riik minu jaoks olemas ning
tagaks mulle elukvaliteedi, mis
mul enne oli. Ta ei leia, et 65aastane on kuidagi privilegeeritum puhkama kui 35- või 25aastane.
Enamik 65-aastastest ei jõua
enam tööd teha: inimkeha on
kulunud, elumahlad on ära
kulutatud, füüsiline jaks läbi.
Pensionäride allesjäänud elupäevi ei saa nimetada puhkamiseks, vaid nad on sunnitud
kuidagi oma elupäevi saatma
elutee lõpu poole. See võib
pidada pensioniaega rahuldavaks, kes saab oma igapäevaeluga kuidagi hakkama senises
kodus.
Tihti kuuleme ütlemist: naudib
pensionipõlve. Nõnda võib
öelda mõni nooruk, kes pole
oma silmaga näinud, kui raske
on paljude pensionäride elu
lõpp. Imestan selle üle, et meil
on nii vähe suitsiide - ju siis
Eesti pensionäridel kannatust
jätkub.

Mis on inimese elu
eesmärk?

Kas elu nautimine ja vaba aja
veetmine või asjalik-sisukas
töötegemine selleks, et inim-

sugu
maakeral
säiliks?
Elamistingimused olgu kõigil
liigikaaslastel võrdselt talutavad. Selline peaks olema
tänane elu eesmärk. Igasugune
mõttetu luksus on raiskamine
ja suur ülekohus teiste suhtes.
Erik kirjutab: Minu generatsioon on nõudlikum, kui ükski
teine varem on olnud. Meil on
ees sadu võimalusi ja pakkumisi üle terve maailma.
Esimest korda peavad ettevõtted arvestama meie tujudega ja
kui meil tekib tuju jätta vahele
üks järjekordne Eesti sügis, ei
suuda meid peatada mitte ükski
ülemus.
Väga mittetäituv ootus on see,
et võib teha ainult seda tööd,
mis meeldib. Tegelik elu laias
maailmas ja meil Eestis on
palju raskem ning kurvem, kui
seda kujutab ette veel liiga noor
optimist. Kui hakata tänases
ühiskonnas tööd valima, siis
võib juhtuda väga hull olukord.
Tuleb teha seda tööd, mida
globaalne rahavõim sulle
pakub. Maailmas pakutavad
võimalused on kaunis piiratud
ja ka seal ei jätku tööd paljudele
noortele.

Solvav eksiarvamus

Erik ei saa mööda palju kor-

ratud eksiarvamusest, et pensionärid elavat nooremate
maksumaksjate rahakoti peal.
Selline jutt on tänastele pensionäridele väga solvav. Kuskil
on kirja pandud, et eluaeg tööd
teinud inimene võib muretult
elada 100-aastaseks. Sel ajal
riigilt saadav pension on tema
enda tööga loodud rahvuslik
lisaväärtus, mis jäi kunagi riigi
kätte. Riik toimetas sellega
oma asju ja paigutas selle raha
tootmisse, eelkõige infrastruktuuride ehitamisele. Kui keegi
saab vanemaks kui 100 aastat,
alles siis öelda, et ta elab tänaste
maksumaksjate kulul.
Kunagiste töötegijate (= tänaste pensionäride) loodud
rahvatuluga, mis jäi riigi kätte,
ehitati palju. Tänase kapitalismi taastamise algaastatel
need varad ärastati ja lõpuks on
nad suures osas läinud
väliskapitali omandusse, seega
Eesti rahvuslikust majandusringist väljunud ning toodavad
kasumit ainult väliskapitalile.
Et tänased noored maksumaksjad peavad pensionäridele pensioni maksma, on nende tegelinskite süü, kes meie rahvuslikud rikkused väliskapitalile
kinkisid. Kahjuks on nii, et
rahvusliku rikkuse mahaparseldajad oma pahategude eest
ei vastuta ja pääsevad karistamata.
Kuidas mõista väidet Pension
on kõigi Euroopa riikide jaoks
kui sangpomm riigi jala küljes,

mis tõmbab neid aina sügavamale võlgadesse?

Mis põhjustab
riigivõlgu?

See on vist esimene kord, kui
riigivõlgade tekkepõhjuseks
peetakse pensionide maksmist.
Suurte võlgade tegelikeks
tekkepõhjusteks on valed
otsused ja suured varjatud kuriteod. Inimkond pole varem
näinud sellist varimajanduse ja
varguse mahtu, nagu tänapäeval kogu maailmas on.
Lugedes seda lugu mitme kandi
pealt, ei leidnud ma ühtegi
õigustust pensionisüsteemi
muutmise kasuks. Ainuke hea
asi on see, et niisugune arvamus lehes avaldati. Loodan, et
Eestis tekib asjalik ja sisukas
arutamine, millest võtavad osa
paljud helgemad pead, vältimaks kahjulike seaduste vastuvõtmist. Viimase kümne
aasta üks kahjulikumaid otsuseid, mille Reformierakond 10
aastat tagasi läbi surus, on
seadus, mis vabastas äriühingud brutokasumi maksustamisest. Nende aastate jooksul on kümned miljardid Eestis
toodetud kasumit maksuvabalt
välja viidud ja nüüd kannab
meie ühiskond ränka ning korvamatut kahju.
Manivald Müüripeal
79-aastane pensionär
Varblast, Pärnumaa
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Ajast ees või hoopis taga

Selles artiklis tuleb juttu Savisaare ehk jõulurahu rikkumise afäärist. Kuid kõigepealt tausttegurist.
Püüan käsitleda seda nähtust praegu maailmas toimuva baasil.

HERBERT VAINU
80ndates aastates kunagine
ajaloolane

Teise maailmasõja ja külma
sõja aeg on nüüd läbi. Samuti
lääneriikide rõõmustamise aeg
pärast Nõukogude Liidu
lagunemist. Ning toodangu ja
elatustaseme languse aeg eriti
riikides, kes ei jäänud tollal
Sõltumatute Riikide Ühenduse
raamidesse, sh Balti riikides.
Alanud on rahvusvaheliste
suhete
paranemise
aeg.
Ameerika
Ühendriikides
püüab praeguse presidendi
Obama administratsioon eelmisest administratsioonist päranduseks saadud Afganistani
konfliktist pääseda mitte sõja
jõul, vaid ka kohalikke endid
relvi tööriistade vastu vahetama agiteerides, et sõjast
laostatud riiki jälle üles ehitada. Valimisvõitlused muudeski maades on muutunud
rahulikumaks. Parteid ei püüa
hääli juurde võita mitte oma
vastaseid teravalt rünnates,
vaid rahumeelselt oma programme populariseerides.
Taotletakse kohanemist uute
tingimustega, kui inimeste arv
pärast koloniaalreiimide lagunemist ja arstiabi kätte-

saamise kergenemist on järsult
kasvanud ja kümmekond riiki
maailmas loonud nii suured
tuumarelva varud, et selle
käikulaskmisel võib teadlaste
arvates inimkonna mitmekordselt hävitada.
Üheks sammuks suhete
paranemisel on ka hiljuti sõlmitud USA Venemaa kokkulepe
tuumarelvade vähendamise
kohta. Majanduselus saab üha
tähtsamaks uute moodsate
tehaste rajamine, mis tehnika
kiire moderniseerimise tingimustes toodaksid kiiremini ja
vähemast materjalist uuelaadseid kaupu.

Eestilik tagapõhi

Praegune kaklemine Eestis ei
mahu kuidagi eelpool kirjeldatud
üldpilti.
Suhted
idapoolse naaberriigiga on halvaks aetud. Teoreetilise
tagapõhja selleks on loonud
uus ajaloolaste koolkond, kes
Teise maailmasõja põhjusi on
käsitlenud üsna ühekülgselt.
Põhiliselt on maha vaikitud
sõjaeelne Nõukogude Liidu
katse
luua
koostöös
Suurbritannia ja Prantsusmaaga ühine antihitlerlik koalitsioon. Sel puhul poleks Hitler
nähtavasti söandanud uut
maailmasõda alustada.
Ei räägita ka sellest, et niisuguse katse ajasid paljuski nurja
Eesti ja teised Balti riigid, kes
kategooriliselt olid selle vastu,
et niisuguse lepingu raamides
antaks neile garantii juhuks,
kui Saksamaa püüaks läbi
nende maade tungida kiiresti
kallale Nõukogude Liidule ja
selle olulistele keskustele,
esmajoones
Leningradile

(praegusele Peterburile).
Alles nende läbirääkimiste nurjumise
järel
sõlmiti
Nõukogude Liidu  Saksamaa
nn Molotov-Ribbentropi pakt,
mille salaprotokolli kohaselt
läksid Balti riigid Moskva
mõjusfääri. Seejärel sai Nõukogude Liit jõuga ähvardades
rajada siia 1939. aasta lõpus
oma sõjaväebaasid ja järgmisel
aastal lülitada need oma riigi
koosseisu. Aasta pärast alustas
Saksamaa sõda Nõukogude
Liidu vastu, mis oli algul väga
edukas. Jõuti Moskva lähistele
ja üle Volga Stalingradini.
Seejuures oli NõukogudeSaksa sõda Teise maailmasõja
põhirinne.
Võib küsida, kas selle sõja ja
üldse Teise maailmasõja tulemus oleks võinud olla teistsugune, kui Nõukogude Liit
poleks saanud ajutiselt neid
mõneks ajaks kinni pidada oma
uutel läänealadel. Eestis
näiteks Põltsamaa ja Märjamaa
kandis.
Eesti
praegune
ajalooline koolkond on teinud
Molotov-Ribbentropi pakti
salaprotokollist hoopis teistsugused järeldused. Vene
agressiivsus avalduvat veel
praegugi, kui sõjakolded ei ole
üldsegi
Euroopas,
vaid
hoopiski Aasias või mujal
mitte-Euroopas. Selle seisukohaga on põhiliselt ühinenud
Eesti parempoolsed jõud, kes
praegu on võimul. Ning Eestil
on Venemaaga halvad suhted.
Pole isegi piirilepingut.
Praeguses olukorras oleks
Eestil
kasulik
suhteid
Venemaaga parandada. Aga
algas hoopis rünnak selle partei
juhi vastu, kes midagi niisugust taotleb. Algas Tuuli Kochi
artikliga Eesti suurimas
(teadaolevail andmeil Norra
kapitalile kuuluvas) päevalehes Postimees. Ning sellega on

ühenenud ka Eesti valitsuse
juhtisikud eesotsas peaministriga, kellel on võimsad initsiaalid A.A ning järelikult ei
saagi ta olla madalamal
ametikohal. Ning ka praegu
ainus Baltimaadele välismaalt
toodud president.

Kaubavahetus
Venemaaga tooks raha
ja tööd

Kas nad aga jäävad oma
seisukoha juurde, kui nad 2010.
aasta
viimasest
Eesti
Ekspressist saavad teada, et
Tuuli Koch on ka varem avaldanud ebatäpseid andmeid
praeguste Eesti poliitikute, sh
Savisaare kohta, ja pärast ka
mõnikord vabandust palunud?
Praegu räägitakse Eestis palju
sellest, et meie oleme endistest
idabloki riikidest arengus
kõige rohkem edasi jõudnud.
Küll riigieelarve kujundamise
oskuses, küll internetiseerimises jm. Kas aga see, mis siin
praegu toimub, ei näita, et
oleme hoopis ajast maha
jäänud, võrreldes naaberriikide
Soome ja Läti, aga ka Ukraina
ja Poolaga? Nähtavasti oleks
meil vaja lähtuda president
Obama valimiseelsest loosungist Change (st muutumine)?
Kas praegune juhtkond on selleks võimeline ja tahtlik? Võibolla teeb hoopis Venemaa meile
vastava ettepaneku ja majanduslikult oleks see meile
edukas. Eesti asub ju ida ja
lääne vahelisele kaubavahetusele mõeldes väga soodsas
kohas. Kui see kaubandus
elavneks, tuleks meile juurde
nii raha kui ka tööd. Kui aga
minnakse samamoodi edasi ja
meie parteid hakkavad õiendama omavahelisi suhteid
Euroopa Kohtu kaudu, võiks
Eesti muutuda hoopiski naeruväärseks.

Keskerakonna teatritrupi etendus Maatamees
Autor: Contra
Lavastaja Henrik Normann
Osades Aivar Riisalu, Henrik Normann, Heimar
Lenk, Siret Kotka jt.
Teatri direktor Karin Tammemägi
Järgmised etendused:
Kesknädalal, 19. jaanuaril kell 18
Vene kultuurikeskuses
Neljapäeval, 20. jaanuaril kell 18
Kaja kultuurikeskuses.
Sissepääs 10 eurot.
Piletid müügil kultuurikeskustes

Keskerakonna Võrumaa juhatus
mälestab kauaaegset erakonna
liiget

MARIE ORUSAART
Ja avaldab kaastunnet omastele

HETK LAVASTUSEST: Erika Reinaru (keda
Õhtuleht pidas ekslikult Siret Kotkaks) ning
Henrik Normann.

Lauri Laasi

kohtub valijatega Keskerakonna
Lasnamäe büroos Punane 18-206
laupäeval, 29. jaanuaril kell 14.00
Teema: Elust enesest tänases Eestis

kirjad 9

Tallinna Televisioon
kutsub vaatama!
TTV on kodanikuühiskonda arendav meediaorganisatsioon, mis kajastab elu Eesti pealinnas mitmekülgselt ja loovalt, pakkudes tasakaalustatud
tõepärast informatsiooni, meelelahutust ja TVteenuseid.
TTV suurendab Eesti Vabariigi pealinna tuntust
Balti mere regioonis, Euroopas ja terves maailmas
turismi sihtkohana ning ihaldusväärse elupaigana.
TTV-d saab jälgida kaabeltelevisiooni teenust
pakkuvate operaatorite, näiteks Starmani ja Elioni
vahendusel. Samuti on võimalik saateid vaadata
internetist: www.tallinnatv.eu
TTV-d edastavad Elion ning telekanal TV 14
Starmani ja STV kaabelvõrgu kaudu. Programmi
kannab üle ka Telset.

Tartu kohtumised
Esmaspäeval, 24 jaanuaril kl 14
haridusosakonna saalis (Raekoja plats 12)
vestlusring korteriühistute probleemidest
linnavalitsuse ja korteriühistute liidu
esindajatega.
Teisipäeval 25. jaanuaril kl 16
võtavad valijaid vastu linnavolinikud
Natalja Troina ja Urbo Vaarmann,
Ülikooli 12 II korrus.
Laupäeval, 29. jaanuaril kl 13.30
saavad Ülikooli 12 kohvilauas kokku
pensionärid.

Avalik kohtumine
Ajaloo salajased leheküljed
Klubi Impressum külaline on Vene publitsist, majandusteadlane ja ajaloolane Nikolai Starikov (pildil)
Meediaklubi Impressum kutsel tuleb Tallinna tuntud Vene
publitsist, majandusteadlane ja ajaloolane Nikolai
Starikov. Ta viib läbi avaliku kohtumise teemal Ajaloo
salajased leheküljed.
Starikov on pärit Peterburist. 1992. aastal lõpetas ta seal
Inseneri- ja Majandusinstituudi.
Innustus ajaloost.
Õppis hulk aastaid
tundma Venemaa
poliitilise ja ajaloolise arengu seaduspärasusi, riigiga toimunud katastroofide ja kataklüsmide
varjatud tõukejõudusid. Hakkas raamatuid kirjutama.
Impressumi külaline
on kirjutanud hulga
põnevaid teoseid, mis sisaldavad säravaid ajaloolisi fakte,
millest paljusid pole varem kusagil avalikustatud. Mida
1917. aasta oktoobri riigipööre endast tegelikult kujutas
ja kes selle taga seisis? Milleks oli bolevikele tarvis Eesti
iseseisvust? Miks Hitler ei suutnud saada üle-euroopaliseks füüreriks?
Nendele ja paljudele teistele teravatele küsimustele otsitakse vastust kohtumisel Nikolai Starikoviga. Tunda
ajalugu tähendab olla hoiatatud, leiab ta.
Üritus on 24. jaanuaril kell 17 Meriton Grand Conference
& SPA konverentsikeskuses. Osavõtt tasuta. Vajalik eelnev registreerimine tel 6355819 või 53458494 või e-posti
aadressil info@impressum-club.eu
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TALLINNA TV
24. - 30. JAANUAR
ESMASPÄEV, 24. JAANUAR

REEDE, 28. JAANUAR

0:00
10:00
16:20
19:00

0:00
10:00
14:15
19:00

19:15
19:30
20:00
20:30
21:00

23:00

Info TV
Tallinna TV programm
info TV
TeTeVeke: Vurr. Autor
Kerttu SoansTammisto.
Multifilm
KodanikuTV.
Südamelt ära.
Reporter Külli Haav
Hingelt tugevad, 4.
Vladimir Bogatkini
autorifilm
Pealinnapilt
TÄNA. Pealinna
uudised
Riigikogu istung:
arupärimistele
vastamine ja avatud
mikrofon
Tallinna TV programm
ja info TV

TEISIPÄEV, 25. JAANUAR
0:00
info TV
10:00 Tallinna TV programm
13:40 info TV
19:00 TeTeVeke: Vurr. Autor
Kerttu SoansTammisto.
Multifilm
19:30 Õigusnõu. Saatejuht
Kalle Mihkels
19:50 Dokumentaal: Päev
minu elust. Laura.
Eesti
Kultuurkapital 2004
20:30 TÄNA. Pealinna
uudised
21:00 Riigikogu istung/Must
lammas (Black Sheep,
Uus-Meremaa, 2007)
22:30 Tallinna TV programm
ja info TV
KOLMAPÄEV, 26. JAANUAR
0:00
info TV
10:00 Tallinna TV programm
12:30 Info TV
19:00 TeTeVeke: Vurr. Autor
Kerttu SoansTammisto.
Multifilm
19:15 Kultuurimeeter.
Saatejuht
Eneken Laugen
19:30 OTSE: TeleTallinn.
Stuudios on linnapea
Edgar Savisaar
20:30 TÄNA. Pealinna
uudised
21:00 Linnavalitsuse
pressikonverents*
21:30 Transameerika
(Transamerica, USA,
2005)
23:15 Tallinna TV programm
ja info TV
NELJAPÄEV, 27. JAANUAR
0:00
info TV
10:00 Tallinna TV programm
14:15 Info TV
19:00 TeTeVeke: multifilmid
19:30 Koos parima sõbraga.
Saatejuht Riina
Reiman-Männiste
19:45 Kodaniku TV.
Südamelt ära.
Kommentaar. Reporter
Külli Haav
20:00 Comme il faut.
Saatejuht Kirill
Vlassov
20:30 TÄNA. Pealinna
uudised
21:00 Mängufilm: Surikaadid
(Meerkats,
Suurbritannia, 2008)
0:00
Tallinna TV programm
ja info TV

19:10
19:20
20:00
20:30
21:00

21:45

22:30

info TV
Tallinna TV programm
Info TV
TeTeVeke: Vurr. Autor
Kerttu SoansTammisto.
Multifilm
Terve tervis. Saatejuht
Riina ReimanMänniste
Kuum ja terav.
Saatejuht
Sven Azojan
Kultuuritehas.
Saatejuht
Sandra Jõgeva
TÄNA. Pealinna
uudised
Mälumäng: Kes
seljatab Tallinna?
Saatejuht Artur
Raidmets
Teise mehe pea, 1/6.
Teleseriaal. Peaosas
Jan Uuspõld.
Produtsendid
Toomas Lepp ja
Roman Baskin
Tallinna TV programm
ja info TV

LAUPÄEV, 29. JAANUAR
0:00
info TV
9:30
Tallinna TV programm
12:45 Info TV
19:00 TeTeVeke: multifilm
19:15 Aleksei Turovski lood,
3*
19:45 Kultuurimeeter*
20:15 KodanikuTV.
Südamelt ära*
20:30 TÄNA. Pealinna
uudised
20:45 Hommikukohv.
Urmas Allik, 2*
21:15 Garaaist välja.
Saatejuht Kätlin Aaren
21:45 Teise mehe pea, 1/6*
22:30 Tallinna TV programm
ja info TV
PÜHAPÄEV, 30. JAANUAR
0:00
info TV
9:30
Tallinna TV programm
15:45 Info TV
19:00 TeTeVeke: multifilm
19:15 Terve tervis*
19:45 Kultuuritehas*
20:15 KodanikuTV.
Südamelt ära.
Kommentaar*
20:30 TÄNA. Pealinna
uudised
20:45 TeleTallinn. Stuudios
on linnapea Edgar
Savisaar*
21:45 Dokumentaalfilm.
22:05 Head õhtut ja õnn
kaasa (Good Night
And Good Luck, USA,
2005)*
23:45 Tallinna TV programm
ja info TV

Kui veri voolab, on
Eerik-Niiles Krossi lõug rasvane
Müts põleb varga peas! Eerik-Niiles Kross on tuntud
isamaaline tegelane. See on parim positsioon igale
luureagendile, tegemaks koostööd Venemaa eriteenistustega. Sellelt positsioonilt on mugav süüdistada ükskõik keda, kes ei kuulu tema isamaalisse
ringi, Venemaa heaks töötamises. Teda ei saaks ju
rünnata, kuna tegemist on isamaalisega. Hea suitsukate!

PRIIT KUTSER
Keskerakonna Kesklinna
piirkonna juhatuse liige

Pühak võib olla deemon ja
deemon võib olla pühak
1930. kuni 1970. aastateni
juhtis USA KaPot ehk FBI-d
Edgar J. Hoover. Tema poolt
juhitud
organisatsiooni
põhiülesandeks oli olla poliitpolitsei ehk siis midagi sellist,
mis eksisteeris Eesti esimese
vabariigi ajal. Kes poliitiliselt
ei sobi, sellele hakati kaikaid
kodaraisse loopima.
Hooveri juhtimisel tegeles FBI
pidevalt kompromiteerivate
materjalide otsimise ja fabritseerimisega.
Põhilisteks
süüdistusteks olid kommunistiks, homoseksualistiks või
abielurikkujaks tunnistamine.
Hoover tegeles ohtralt väljapressimistega ja tema poliitiline mõjuvõim omandas hirmuäratavad mõõtmed.
Mis tuli siis lõpuks välja?
Hoover riietas end õhtuti naiseriietesse, meikis ja harrastas
vallatut suguelu noorte poistega. Võimalik, et ta oli ka
kommunist ja ka abielurikkuja,
kuigi ise abielluda ei jõudnudki. Homoabielud oli tollal
tabuteema.

Kui veri voolab, on
Krossil lõug rasvane

Kõik me ju mäletame neid
kurikuulsaid Gruusia-Vene

sõja aegseid nõustamisi, mille
pealt Krossiga seotud ettevõte
teenis kümneid miljoneid
kroone kasumit. Meie ei tea,
kas läks see raha kõik Krossi
taskusse või jagus osa ka tema
lähedasele õpetajale Mart
Laarile.
Kas pole mitte sellised
inimesed pesuehtsad kaabakad, kes teiste inimeste kannatuste ja piinade pealt niisugusel
moel teenivad? Ma ei peatu
siinkohal Iraagi nõustamise jt
juhtumitel, aga ühte võib väita
küll: kui veri voolab, on Krossi
lõug rasvane.
Rääkides igasugusest "nõustamisteenusest", see on ka levinumaid raha kantimise meetodeid ja fiktiivsete arvete esitamise võimalusi. Tundub, et
just sinnapoole kiskusid ka
Krossi firma teenused Gruusia
valitsusele.

Eerik-Niiles Kross on
sahkerdamis-, mitte
luureekspert

Kõige humoorikam kogu selle
mõjuagendi-skandaali juures
on see, et Eesti meedia tituleerib Eerik-Niiles Krossi
luureeksperdiks. Samahästi
oleks võinud küsida "ekspertarvamust" Nõia-Intsult või
Tõehetke-Lilitilt. Pigem on
Kross ikkagi sahkerdamis- ja
ümberkantimisekspert. Sellise
tegevuse poolest on ta tuntud.
Naljakas on ka see, et temalt
võetakse kommentaare seoses
väidetava
julgeolekuohu
teemaga, kui ta ise on tuntud
kui üks Eesti julgeolekuohu
allikas.
Just tema oli selliste maffiategelaste, nagu Giovanni
Sposato ja Antonio Angotti
maaletooja, mis kõik päädis
Eesti Raudtee mahaparseldamisega. Asi lõppes EerikNiilese vallandamisega, kuid

Krossi päästeingliks osutus
tema isa Jaan
Krossi
suur
sõber president
Lennart Meri,
kes leidis talle
ameti
oma
kantseleisse.
Kuna
ErikNiilese näol oli
tegemist salastatud infot valdava
kõrge
luuretegelasega, ei saanud
teda vääriliselt
karistada. Nii ta
siis
jätkabki
oma tegevust
vaeste ja mahajäänud riikide
nõustajana,
kust
kerge
miljoneid
tasku
ajada.
Sõjaolukorras Krossi kallitest
nõuannetest kasu ei olnud.
Gruusia sai venelastelt sõjas
väga häbiväärselt lüüa.

Tänu Krossile sai
Hermann Simm vabalt
tegutseda

Põhjakäinud luuraja EerikNiiles Kross on teatavasti
Herman Simmi endine ülemus.
Kross sisuliselt ulatas Eesti
riigisaladused
riigireetur
Simmi käsutusse ja peaks
tänasel päeval küll väga
madalat profiili hoidma, mitte
Eesti poliitika elavat legendi
venemeelseks kaabakaks sõimama.
Krossi põhiajendiks on
kasuahnus ja saamahimu.

Kross
oma isa nime, sest igasugune
väärikus ja au sel mehel
puudub.

Kas Reikop on Laari
hüpiknukk?

Neljapäeva, 16. detsembri
hommikul oli Krossil asja
Riigikogusse, kus nad pikka
aega Mart Laariga ühes nurgas
sosistasid. Nende ees laual oli
kaks ajalehte  üks oli
Kesknädal ja teine Postimees.
Kuuldavasti haaras Laar pärast
seda jutuajamist telefonitoru
ja helistas avalik-õiguslikku
televisiooni Marko Reikopile.
Nii sündiski 16. detsembri
Ringvaade, kus Reikop kogu
hingest püüdis kottida ühte
saatekülalist  Edgar Savisaart
 ja seejärel tegi kummardusi
ette ja taha ning kuulas

Kõige humoorikam kogu selle mõjuagendi-skandaali juures on see, et
Eesti meedia tituleerib Eerik-Niiles
Krossi luureeksperdiks. Samahästi
oleks võinud küsida "ekspertarvamust"
Nõia-Intsult või Tõehetke-Lilitilt.
Ükskõik, mida Eerik-Niiles
Kross ka ette ei võta, päädivad
asjalood skandaalide ja
moraalselt ning eetiliselt kahtlaste tegudega. Usun, et Eesti
kirjanduse suurkuju Jaan
Krossi poeg ei vääri kandma

hingevärinal, vahele segamata
järgmist saatekülalist  EerikNiiles Krossi. Sellise sündsusetu pugemise Krossi ja
Laari ees pidid maksumaksjad
tol õhtul avalikule ERR-ile
kinni maksma.

Kallutatud Kanal2
Tallinna Linnavalitsuse nõunik Priit Kutser saatis
Kesknädala toimetusele oma meil, mille ta oli
adresseerinud erapooletule ja kallutamata
Kanal2-le.
From: Priit Kutser [mailto:
priit.kutser@gmail.com]
Sent: Sunday, January 16,
2011 7:39 PM
To: sven.raudsepp@kanal2.ee
Subject: "Erapooletu" ja
"kallutamata" Kanal2
Sven,

Saatejuht Riina
Reiman-Männiste

19. jaanuar 2011

Ma vaatasin sinu Reporteri
klippi Keskerakonna valimiskongressist, mis oli
justkui Reformierakonna poolt
tellitud. Tubli! Saad oma üle-

mustelt kiita ja palgatõusugi,
kui äkki veel rohkem nende ees
poed! :)
Esiteks, kuidas sa saad küsida,
et Tallinn pole lume koristamisega hakkama saanud
kontekstis, kus riiki
viimase lumetormi ajal tema
kodanike jaoks olemas ei olnud
(Padaoru),
kontekstis, kus linnades ja valdades, kus on IRL
või Reformierakond võimul, ei
ole lumekoristusega toime tuldud,

kontekstis, kus riik
(IRL ja Reformierakond) on
kärpinud kohalike omavalitsuste eelarveid, aga Tallinn on
ikkagi lumekoristusega hakkama saanud?
Miks sa ei küsi Ansipilt või
Laarilt, et kuidas võtta nende

valimislubadusi, kui riigis
jätkub tööpuuduse kasv,
inimesed lahkuvad välismaale,
hinnad ronivad muudkui
ülesmäge?
Oled tubli väike orav! :)
Suurorav Vigla on sinuga ülimalt rahul :D
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Kas tahame rikaste parteid?
Viimasel ajal tuleb pidevalt teateid sellest, et eestlased justkui ei julge kokku leppida. Järvi tahtis
Jäneselt uusi summasid üsnagi oraste pealt. Iidne
talupojatarkus ütleb, et ainult korralikult vaheltharitud läätsed annavad saaki, muidu on tegemist
orastega. Neid oraseid ei ilmne Neeme Järvi tegevuses juba ammu. Ta on maailmas tuntud ja dirigeerinud väga mainekaid orkestreid. Profaanidel ei ole
võimalik tema juhtimiskunsti kuidagi arvustada, sest
suurt sümfooniaorkestrit pole kerge juhtida; selles
on sadu osi, mis võivad kogu aeg sattuda dissonantsi
ja see tuleb eos ära hoida.

AARNE RUBEN
kolumnist

Aga ultimatiivseid nõudmisi
esitada oli ka Neeme Järvi staatuses vara. Ta ei olnud ise Eestit
veel sümfooniakaardile kirjutanud. Eesti polnud tuntuks
saanud klassikalise muusika
maana ega olnud endale veel
teeninud
sellist
tuntud
kaubamärki nagu näiteks
Berliini Filharmoonikud, mis
on tuntud tegijatena ka väga
muusikavõõrale inimesele.
Juba nõutakse raha, aga saavutused jäävad veel väga abstraktsesse valda.

võõrduma ja sellest valitud
saadikud on üha rohkem aruandekohuslased oma parteiaparaadi, mitte aga valijate ees.
Nad on maininud, et parteid
kinnistavad oma võimu korruptiivsete tehingute ja sundparteistamise abil. Mõlemad
vennad on ikka aeg-ajalt mõista
andnud, et parteides on ka palju
endisi kommuniste. Kuna
nemad ise kommunistid ei ole,

parteisid toetada, et rikkad ei
looks oma parteid ega tekiks
plutokraatiat. Tõsi, Reformierakond ongi juba rikaste
partei, aga riigi juhtimise
kogemus  nad on venevastasuse laineharjal alati uuesti
tagasi valitud  on pannud
näiteks ühe reformika, Laine
Jänese di-lemma ette: sa kas
käitud õigesti või saad ise lüüa.
Ja nii võtabki üks rikaste partei
esindaja maha iga hinna eest
rikkaks saada püüdva muuseumidirektori.
Maailmas ei ole tasuta lõunasööke, kõige eest tuleb maksta. Kui läheb läbi Kaarel
Tarandi idee võtta suurparteid
riigi rahakoti suudmelt ära, siis
tuleb üks tõsiselt rikaste partei,
seadusi ostetakse ja müüakse
nagu Mauritiusel või Naurul.
Sest kuidagi peab poliitiline
aparaat oma kulud kom-

dideeris, kui ta seda teha ei
kavatse?  või oligi peatoimetaja koht seniajani vaid
formaalsus? Nagu võtsid sportlased ja muidu kuulsad isikud
Nõukogude ajal majanditest
raha välja  puhas formaliteet.

Endistest kommunistidest tänases Eestis

Mis aga puutub endistesse
kommunistidesse praegustes
parteides, siis on see samuti
kahe otsaga asi. NLKP oli oma
lõpuaegadel ülalt peale sunnitud nähtus, mille põhikirjas oli
ustavus töölisklassile ja
laiemalt rahvale. Selle varjus
represseeriti inimesi.
Anname endale aru, et meie
praegused kõrged, endise kompartei piletiga poliitikud, pluss
Pirita koolis komsomolitegelaseks olnud Laar poleks neis
repressioonides iialgi osale-

Ehteestilik stsenaarium

Laine Jänes on oma ameti
ohver. Kõigepealt esitasid sotsid oma kümme punkti, mille
kohaselt ta kultuuriministriks
ei kõlba. Siis tuli välja, et minister
on
vallandanud
Haapsalu muuseumi direktrissi
juhtimisvigade pärast. Direktriss oli Lindgreni teoste illustraatoril Ilon Wiklandil
palunud loovutada oma
autoriõigused Haapsalu muuseumile (Wiklandi antud intervjuu andmeil).
Wiklandil oli täielik õigus
küsida: millest tema siis elama
hakkab? Muuseumi töötajad
võivad küll mõtelda, et
vaadake ometi, meie siin
Haapsalus veame hädavaevu
ots otsaga kokku, aga Wiklandi
alati käigus oleva propelleriga
Karlsson on tuntud Hiinast
Tulemaani. Andku nodi meile!
Ja oleks vist tüüpiliselt eestilik, kui Jänes võtab direktori
maha, kultuuriinimesed pistavad kisama ja kultuuriminister astub häbiga tagasi. Nüüd
saab direktor Haapsalus uuesti
ametisse ja teeb seda jälle!
Ilonile lähevad uued nõudmised teele. I did it again, nagu
Britney ühes laulus laulab. See
on ehtsalt kohalik stsenaarium.

Jänes ja Tarand

Pisike konflikt tekkis Laine
Jänesel ka Sirbi peatoimetaja
Kaarel Tarandiga, kes otsustas
peatoimetaja töö kõrvalt
Roheliste nimekirjas Riigikogusse kandideerima asuda.
Sellega ta kahtlemata näitab,
et ametis tal palju teha ei ole,
kui selle kõrvalt saab veel valimiskampaaniaid pidada ja
hiljem võimaluse korral parlamendis istuda. Vendade
Tarandite käitumises ilmnevad
ka kalduvused parteisid õpetada. Seejuures on nemad kas
näiliselt või ehtsalt sõltumatud,
Indrek sai selle varal suure
häälearvuga Euroopasse ja
võib-olla mõtleb Kaarel venna
edu korrata.
Tarandite kontseptsiooniks on,
et suurpartei hakkab rahvast

VENNAD ÕPETAVAD PARTEISID: Kaarel Tarand (vasakul) otsustas
Sirbi peatoimetaja töö kõrvalt Roheliste nimekirjas Riigikogusse kandideerida. Nii tema kui ka vend Indreku käitumises ilmnevad kalduvused
parteisid õpetada, ise näides seejuures sõltumatutena. Indrek sai sõltumatuse oreooli varal suure häältearvuga Euroopasse. Võibolla mõtleb Kaarel
venna edu korrata?
siis on neil hea ka kaugemalt
arvustada.

Reformierakond on
rikaste partei

Hetkekski ei tohi aga unustada
ajalugu  kes need parteid siis
õigupoolest on? Parteid, nagu
nende nimigi ütleb, on
ühiskondliku dialoogi erine-

penseerima.
Millest ei saa aru Sirbi peatoimetaja, sellest saab suurepäraselt aru tema valija. Valija
arutleb umbes nii: vaat see
Kaarel, see on hea mees, selle
valime parlamenti. Aga kes siis
Sirpi toimetama hakkab, kui
Kaarel öösel parlamendis
öötööd teeb? Mis saab Sirbist,

Alla tuhande liikme ei olda partei,
sest ühiskondlik kandepind jääb
väikeseks. Riigi huvides on parteisid
toetada, et rikkad ei looks oma
parteid ega tekiks plutokraatiat.
vad osapooled. Parteid eksisteerisid juba Vana-Kreekas ja
alati on nad olnud pooled, kes
kannavad eri ühiskonnakihtide
huvisid, aga astuvad üksteisega
dialoogi. Sellepärast ka liikmekonsensus  alla tuhande
liikme ei olda partei, sest
ühiskondlik kandepind jääb
väikeseks. Riigi huvides on

kultuuriinimeste iidsest foorumist? Kellegi aeg peab olema
produktiivne, sest produktiivsuse eest tuleb maksta, ja üldse
peab siinilmas maksma kõige
eest. Kaks võimalust: kas
hakkab peatoimetaja eest
peatoimetama keegi teine  sel
juhul tekib kohe küsimus, miks
Tarand sellesse ametisse kan-

nud. Nad oleksid tegutsenud
vast oma rahva hüvanguks,
isegi kui nad vahepeal miilitsakoerte näksitavaid parastasid. Kui oma parteipiletit vaadati kui puhast kirjatähte, oli
see ju igati õilis. Pole kusagil
olnud demokraatlikumat ja
ilusamat konstitutsiooni kui
1937. aasta oma NSV Liidus.
Võib ju kujutleda parteilast, kes
astus parteisse kirjatähe ajel
ega olnud midagi kuulnud
küüditamistest.
Ja kui tuli Vaino Väljase tiib,
kes kirjasõna tegelikkusega
kokku viis, siis sattuski selline
parteilane harmooniasse, ehkki
ta EKP lagunemise tõttu ka
kohe pidi organisatsioonist
lahkuma.
Kõnelda aga sellest, et kommunism ja kommunistid ka
2011. aastal ikka veel Eesti elu
mõjutavad, on pehmelt öeldes
anakronism.
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Endine sundüürnik,
kirjuta oma kodu
kaotamise lugu!
Eesti Üürnike Liidus (EÜL) toimuvad iga aasta jaanuaris mõttetalgud. Järjekordsel kogunemisel arutati raamatu Kaotatud kodud" II osa koostamist
(esimene ilmus 2009) , mis jäädvustaks omandireformi käiku, mille läbi eesti inimesed kodutuks
tehti. Üürnike Liit eesotsas esimehe Helle Kalda
ning liikmete Peeter Tedre, Vello Rekkaro ja Heimar Lenkiga kutsuvad endisi sundüürnikke kirja
panema oma isiklikku lugu, sest Eesti riik on
tänaseni kümnetele tuhandetele kodukaotanutele
võlgu selle repressiooni heastamise.
2010. aastal ilmus neljas
keeles (eesti, saksa, vene
ja inglise) kokkuvõtlik
broüür, mis sisaldas raamatu Kaotatud kodud
laiendatud resümeesid ja
on mõeldud saatmiseks
isikute põhiõiguste ja
vabaduste kaitse tagamise jälgimisega tegelevatele rahvusvahelistele
organisatsioonidele.
"Kaotatud kodude" II osa
sisulise järje tööpealkiri
on Lõhutud elud.
Selles tahetakse keskenduda omandireformi
eestlusvaenuliku olemuse ja sellega kaasnenud ebaõigluse, ebainimlikkuse,
aga
ka
saamahimu ja saagiahnuse osale omandireformis ning juba
personaalsete lugude traagikale, kuritegeliku reformi käigus
muserdatud inimsaatustele ja riigi arengu seisukohalt mõttetult lõhutud pereeludele.
Raamatus saavad sõna kodukaotuse üle elanud inimesed, kes
jäeti võimude poolt ilma eluruumi erastamise võimalusest.
EÜL-s on praegu arvel 1345 isiku esitatud registrilehed, kus
on kirjas konkreetsed taotlused nendele peredele tekitatud
otsese ainelise ja moraalse kahju heastamiseks.
Kogumikus moodustuks tõetruu pilt 1990. aastatel võimul
olnud valitsuste ajal sooritatud ja maha vaikitud repressioonidest, mida aja- ja kultuuriloos maha salata ei tohi  kuigi
inimestel on valus üleelatut meenutada nagu igasugust jõhkrat
vägivalda.
Sellist raamatut on viimane aeg koostada, sest toimunu vahetud
osalised kaovad järjest meie seast ja rahva elulugude saagasse
jääks tühimik. Järgmistel põlvedel oleks ilma tänaste tegijate
kogemuste, arvamuste ja hinnanguteta võimatu mõista Eestis
toimunud omandireformi olemust ja selle mõju Euroopa kontekstis ühele sügavaimale kriisile või eestlaste massilisele
lahkumisele kodumaalt.
Esimesed isiklikud kodukaotuslood on juba portfellis või kohe
valmimas. Kas Sina või Sinu sõber, tuttav, kolleeg jne oleks
samuti nõus oma lugu jutustama? Tead Sa nimetada kedagi,
kelle lugu peaks kindlasti jäädvustama? See oleks vajalik!
Lugu tuleb kirja panna vabas vormis, nii, et on ära toodud faktid selle kohta, kuidas omandireform teid puudutas  kuidas
algas, milliseks kujunesid suhted, kuidas reageeris riigivõim
või omavalitsus, kuidas see puudutas pereelu, mis kogemuse
said lapsed, kuidas on olukord tänaseks lahenenud, millise hinnangu asjale annate?
Kui Te ei soovi oma nime all kirjutada (paljud inimesed on
tunnistanud, et kardetakse omanikku või tööandjat), võib kasutada pseudonüümi, kuid toimetusele on nime teadmine vajalik,
see tõstab teose usaldusväärsust. Teretulnud on juttu ilmestavad dokumendikoopiad ja fotod.
Materjalid tuua või saata postiga Eesti Üürnike Liitu (Sakala
23A , 10141 Tallinn) või saata meile elektrooniliselt meili teel
est.tenants@neti.ee märtsikuu alguseks! Helistada ja küsida
võib tööpäeviti telefonil 62 72 910.
Omandireformi aluste seadus (ORAS) võeti vastu viimases
Ülemnõukogus 13. juunil 1991. aastal ja sellest möödub tänavu
20 aastat. Omandirefomi seadused töötati välja veel Nõukogude
õigusruumis ning nõuete pakett oli suunatud tollal kehtinud
institutsioonide vastu.
Kuid kahe kuu pärast, augustis 1991, kehtestus Eesti Vabariik,
ja kujunes ebanormaalne olukord  Nõukogude Liidule esitatud nõudmised suunati täitmiseks vastsele Eesti Vabariigile
ja selle kodanikkonnale. 90 protsenti omandireformis kodu
kaotanud tuhandetest inimestest olid põliseestlased.
Eesti riik on neile tänase päevani heastamise võlgu  nii
moraalselt kui materiaalselt.
Heimar Lenk, Vello Rekkaro
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Nädala juubilar EVE OSA 60
datud väärtusi enda ümber
perekonnas, sõpruskonnas,
ühiskonnas.
Eve Osa kujunemistee algas
Tartu 5. Keskkoolis süviti
keemiat õppides, kuid hilisem
elu ei toonud talle muud
kohustuslikku keemiat kui
abielu biokoeemikust Aivo
Osaga, mis on nüüdseks kestnud ligi 37 aastat. Mõlemad
olid
aktiivsed
tegijad
omaaegsetel EÕM-i ehk Eesti
Õpilasmaleva aegadel, mida
tuhanded toonased eesti
noored, kellest tänaseks on
saanud mitte enam nii noored,
meenutavad heldimusega.
Eve Osa kirjutamislaadi ajakirjanikuaastatel iseloomustas
teise poole ärakuulamise ja
mõistmise oskus. Tavaliselt oli
teada, et ajakirjanik on mõistmisvõime poolest lootusetu.
(Jajaa, juba nõuka ajal oli see
nii, mitte ainult praeguses
tibidest kubisevas meedias!)
Kuid see, mis hiljem trükisõnas Eve Osa nime all ilmus, oli
positiivne üllatus! See on nii
kirgas mälestus, et näe, püsib!
Tegemist oli andeka ja terase
kirjutajaga, kes suutis jätta
endast maha kirjalikud jäljed,
mille kohta täna ei pea punastades kohmama noh, aeg oli
selline....
Tunnen Evet umbes aastaist
1980-1981, kui toimusid
Talllinna olümpiaregatt, kirjutati 40 kiri ja ilmuma hakkas

Vikerkaar. Ka siis oli aeg
erutusest tiine! Järgnes elupikkune sõprus, kuhu kuuluvad märksõnad usaldus,
töökus, abi ja tugi raskel ajal,
ühised unustamatud peod
rõõmsamatel aegadel ning, mis
peamine  Osade kodus on alati
olnud ruumi intellektuaalsetel
vaidlustel, vestlustel, arvamuse kujundamisel.
Eve on klassikaline filoloog,
ta on lõpetanud Tartu ülikooli
eesti filoloogia soomeugri eriharu, ja see eriharu toidab teda
tänase päevani, võimaldades
töötada professionaalse tõlktoimetajana
Wiedemanni
tõlkebüroos. Kuid tegelikult on
kahju, et ta enam ei kirjuta 
meie üldine meediapilt on selliste inimeste kadumise tõttu
vaene, säratu, hall, väsinud ja
ilmetu. Ja igav nagu nõukaajal, kus oli vaja kiita ainult üht
parteid, ainult üht juhti, ainult
üht rahvast  maailma esimest
kommunismi ehitavat rahvast...
Sellest barjäärist üleastujaid
või väljumisvõimelisi ajakirjanikke oli toona vähe. Eve Osa
oli nende seas. Vabanemisaastatel sai temast kiiresti üks
neist, kes kohe uute liikumistega,
eelkõige
muidugi
Rahvarindega, kaasa läksid.
Eve töötas siis Õhtulehes.
Tõsi, temaga on kolleegidel ka
mõnikord keeruline, sest Eve
on ajuti üliemotsionaalne.

Ühel sellisel tundehetkel astus
ta ka Keskerakonda (2003).
Samas on ette tulnud vastuoludest ülekeevaid hetki, mil
ta on tahtnud erakonnast välja
astuda. Pole ju kerge olla
keskerakondlane, kui su
neiupõlvenimi on Ansip ja
väikevend juhib parajasti riiki.
Kuid tänase päevani on Eve
vastu pidanud ja vaadates kõrvalt poliitikat teatris (või teatrit
poliitikas, vahel ei tajugi ju
enam vahet), näib talle, et ega
peale Edgari ikka kedagi teist,
kelle poolt hääletada, Eestisse
peale kasvanud ole. Uus poliitikute põlvkond pole meile
nii markantset isiksust kinkinud ja hea inimestetundjana
tajub Eve selle ära. Väike rahvas ei suuda väga tihti poliitilisi geeniusi sünnitada.
Eelöeldu muide ei tähenda, et
Eve Osa jätaks Eesti erakondi
lahterdades ja nende kallal
hambaid teritades Keskile etteheited tegemata. Nii hea
inimene ta nüüd ka ei ole. Kõik
erakonnad käivad tema kui
koduse poliitanalüütiku karmi
pilgu ja veel karmima sõnakasutuse alt läbi, kuid Keski
vigade rodu saab kõige pikem
 oma laps ikka ju ihule lähedal.
Palju õnne sulle, Eve!
Urmi Reinde jt
erakonnakaalsased

Artur Talvik: "On aeg...!" "... saada peaministriks!"
Kaarel Tarand: "Sokuta mind ka...!" "... kuhugi kultuuri peale!"

See ei ole võimalik. Ei ole võimalik, et mõnedele inimestele,
kes on alati ja igavesti olnud
noored, tegutsevad, võitluslikud, sõnakad, tuleb üha
sagedamini sünnipäevanumbriks kirjutada soliidseid arve.
Kui me Eesti Vabariigi tulles
rääkisime nn võitjate põlvkonnast, kes olid 1980.1990. aastate vahetusel nii umbes 3035, siis nüüd peame neist
rääkima juba kui vabariigi üles
ehitanud põlvkonnast. Ja
varsti, õige varsti, kiiremini,
kui me tahame, oleme ka meie
ajalugu, ükskõik, kui suuri kangelastegusid meie põlvkond ka
enda nimele kirjutada ei
sooviks.
Eve Osa, kauaaegne tegus
ajakirjanik, lastelehe Säde ja
omaaegse Noorte Hääle toimetusest, on kogu aeg olnud
rahutu hing. Hing, kelle
põhisõnaks on alati olnud töö,
töö ja veel kord töö.
Ta on sündinud 16. jaanuaril
1951, pärit Tartu äärelinnast
kolmelapselisest perest. Nagu
1950. aastatel kasvanud
inimestel sageli, polnud
tegemist
just
rikka
lapsepõlvega.
Kodust päritakse väärtused,
pannakse alus suhtumisele
töösse, teistesse inimestesse,
sotsiaalsetesse sündmustesse.
Nooruses
väljakujunenud
väärtusmõõdupuuga minnakse
läbi elu ja levitatakse oman-
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