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R A H V A

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

Muz ja Tulka Facebookis

Kuidas Postimehe Tuuli Koch ja Päevalehe Kärt Anvelt kõrvaldavad
võimult Keskerakonda
Mõni päev
tagasi pidasid
Facebookis
omavahel
kirjavahetust
kaks ajakirjanikutüdrukut
 Kärt Anvelt
(paremal) ja
Tuuli Koch
(vasakul).
Anveltit
nimetas Koch
Muz-iks ja
Kochi nimetas
Anvelt Tulkaks.
Oli avalik jutuajamine, mistõttu ei olnud
üllatav, et nii
mõnigi nende
kõrval seda
veel luges.
Panime sellest
kirjavahetusest tähele
mõningaid
seiku.
ESITEKS.

Käis äge vastastikune vahtulöömine. Mõlemad tundusid
olevat lausa geeniused, kui
mitte Bonnieri preemia laureaadid. Kärt Anvelt kirjutab
Tuuli Kochile, et Tuuli lugu
Keskerakonna vastu on super
hea, ülioluline ja väga hästi
kirjutatud!.
Samasuguse ülevoolava ülistusega külvab Tuuli üle ka
Kärdi. Tüdrukud jätavad mulje, justkui nad oleksid rumalad, aga suurte ambitsioonidega tegijad, kes arvavad, et
nemad juhivadki oma ajalehtede kaudu Eesti poliitikat.
Tuuli Postimehe kaudu ja

Kärt Eesti Päevalehe kaudu.

TEISEKS.

Poliitika, mida nad teevad, on
selgelt parteiliselt määratletud  see on IRL-i ja SDE
poliitika. Lugejatel on väga
kasulik teada, mis poliitikaga
neid püütakse manipuleerida.
Kuid kahju, et selle käigus ka
lausvaletatakse! Koch kirjutab süüdimatult, et linnaraha parteikassasse mittemaksmise järel lastakse
inimesi lahti. Sellise väljamõeldise eest võiks mõnes
korralikus ajalehes isegi
kinga saada. Kesknädalale

näib, et ka oma Kapo-sõprade
abiga ei suuda Koch nii suurt
bluffi  liiga suurt  ära tõestada.

KOLMANDAKS.

Meie paneme tähele, et mõlemad vaikivad ka omavahelises kirjavahetuses sellest,
kust ikkagi tuli nende kätte
Toobali ja Savisaare kirjavahetus.
See näib praegu olevat nende
kõige suurem isiklik saladus.
Aga küll see ükskord välja
tuleb! Loodame, et see juhtub veel enne seda, kui Muz
ja Tulka, nagu nad teineteist
armastusväärselt Facebookis

Fotod: Scanpix

nimetavad, pensionipõlve
pidama hakkavad.
Meie tähelepanu pälvinud
kirjavahetuses saab Tuuli
Koch kui noorem neidis oma
vanemalt aatekaaslannalt selge ülesande saavutada, et see
kohutav seltskond lõpuks
võimult lendab. Sellepärast
tuleb neid lugusid kirjutada,
kirjutada, kirjutada
Ma
südamest loodan, et põmmutad homses lehes edasi! Meie
omad ka aitavad homses
lehes Sinu loole kaasa.
Sedavõrd hüsteeriline üleskutse Eesti Päevalehele ja
Postimehele küll head ei tee.

Tuleb nii välja, et Hans H.
Luik ja Mart Kadastik võivad
kokku leppida milles iganes,
aga lõpuks teevad Muz ja
Tulka ikka peaaegu oma tahtmist mööda, ning kõik ülejäänud laiutavad vaid käsi.
Küsime lõpetuseks tagasihoidlikult: kas tütarlapsed
oma jutud eelnevalt ka
Sotsiaaldemokraatliku Partei
Tallinna piirkonna esimehe hr.
Anveltiga kooskõlastavad?
Urmi Reinde
Indrek Veiserik
b lk 3
Jätku
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Juhtkiri

Sakslaste eurovastasus toidab uut parteid

Kiisleri jõuetu
haldusreform
TAAVI PUKK
Keskerakonna Pärnumaa piirkonna esimees,
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni
pressiesindaja

Justkui täitsa juhuslikult tuli regionaalminister Siim-Valmar Kiisler omavalitsusreformi uue kavaga välja ajal, mil meedia üha enam räägib kasvanud
kodukuludest ja tema erakonnast, mis lubas selle kõik kontrolli all hoida.
Sinna sekka sobis päris hästi jõuline est, millega IRL paneb lauale kava,
kus linnade ja valdade tulevik 2017. aastaks ära otsustatud. Asjasse süvenenu saab aga jõulisena mängitud esti jõuetusest aru justnimelt selle kauge
tähtaja tõttu  2015. aastal toimuvad Riigikogu valimised, mis tõenäolise
valitsusevahetuse tõttu ei anna Kiisleri plaanile pikka elulootust.
Ühelt poolt võib regionaalministrit muidugi tunnustada, et ta lõpuks ometi

on asunud tegelema Eesti linnade ja valdade jätkusuutlikkuse teemaga.
Teisalt jäi jällegi tegemata mitu eelnevat sammu, mida ühiskond juba ammu
ootab. Tõenäoliselt on iga kõnealuse teema vastu huvi tundev ja sellega seotud inimene kursis asjaoluga, et vaatamata Riigikohtu otsusele jaotada riiklikud ja kohalikud ülesanded ning ühtlasi ka rahastus, pole seda siiani tehtud.
Õigemini, valitsus väidab, et kõik on korras.

Täpselt samamoodi väidetakse, et kõik on korras ka linnade ja valdade kär-

bitud tulubaasiga. Kriisiajal võeti omavalitsuste arvelt justkui laenu, kuid

KESKMÕTE: IRL on omavalitsuste liitmise sunnimehhanismi mõtet veeretanud kui kuuma kartulit
peos, aga õnneks pole Reformierakond sellele
järele andnud.
nüüd ei taheta selle tagasimaksmisest kuuldagi. Pidevad katsed Tallinna
nõrgestamiseks on kaasa toonud omavalitsuste finantsautonoomia järsu
nõrgestamise. Kui mujal Euroopas peetakse oluliseks linnade ja valdade iseseisvust ning hakkamasaamist, siis Eesti valitsus käitub risti vastupidi ning
üritab neid maksimaalselt lõa otsas hoida.

Keskerakonna Omavalitsuskogu juht, Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on

rõhutanud vajadust omavalitsusreformis lähtuda inimeste heaolu tõstmisest
ning seaduses sätestatud ülesannetest ja nende täitmise võimekusest. See on
kõige mõistlikum ja praktilisem lähenemisviis linnade ja valdade tuleviku
kujundamisel. Kuidas saavad inimesed usaldada ettekujutust tõmbekeskuste,
kihelkondade või maakondade Eestist, kui peaaegu viie aasta jooksul pole
suudetud kärbitud tulubaasigi taastada?

IRL on omavalitsuste liitmise sunnimehhanismi mõtet veeretanud kui

kuuma kartulit peos, aga õnneks pole Reformierakond sellele järele andnud.
Leian, et omavalitsuste jaoks on kõige halvem variant just sundliitmine
ministeeriumi või kellegi teise suva järgi. Loomulikult leidub siin erandeid
näiteks omavalitsuse maksejõuetuse vms puhul, kuid toimetuleva valla saatus peab jääma vallakodanike endi otsustada. Ka Kiisleri praeguse kava
puhul tuleb hoolikalt jälgida, et lõppvarianti ei jääks sisse regionaalminister otsustab  arvestades, et regionaalministril pole ju nagunii eriti midagi
muud otsustada.

14. märtsi Tartu Postimees tegi põhjaliku ülevaate Kiisleri kavaga seondu-

vatest emotsioonidest Tartumaal. Lugejate jaoks vastati kahele küsimusele:
kes võidab ja kes kaotab? Võitjaks peetakse vaid Kiislerit ennast, kes saab
asja läbiviimisega end ajalukku kirjutada. Kaotajateks peetakse kõiki maainimesi ning piirkonna üldist arengut  lihtsamalt öeldes, praegustest ääremaadest saavad tühermaad.

Kiisleri

tõmbekeskuste või ükskõik milline muu kava ei saa toimida
enne, kui valitsus astub samme parendamaks suhteid linnade ja valdadega  kokkulepetest kinnipidamine oleks kahtlemata abiks. Linnad ja
vallad saavad tugevamaks suurema finantsautonoomia läbi, mitte pelgalt halduspiiride nihutamise teel.

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

6 274 583
6 274 571
6 273 465

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

Saksamaa euro-vastane partei taastaks Saksa marga. Partei
tõmbaks endale nende valijate tähelepanu, kes on segaduses
praeguse poliitilise ladviku tegevusest, kirjutas EUobserver.
Uuel parteil on üle 2000 liikme ja toetaja, mis on tühine hulk,
võrreldes ligi poole miljoni sakslasega, kes kuuluvad kahte
Saksamaa suurimasse erakonda  Merkeli konservatiividesse ja
opositsioonilisse Sotsiaaldemokraatlikku Parteisse. Erinevalt
mõnest teisest riigist on Saksamaa olnud ülimalt Euroliidu- ja
euromeelne. Seda on võetud lausa Saksa projektina. EL-vastased meeleolud eksisteerisid seni vaid poliitika ääremaadel,
näiteks paremäärmuslikuks peetava NDP (Nationaldemokratische Partei Deutschlands  Die Volksunion) ridades.
Ühes hiljutises küsitluses tunnistas rohkem kui neljandik sakslastest, et nad kaaluvad hääle andmist uuele ühendusele Alternatiiv Saksamaale, mis kogub jõudu enne 22. septembri valimisi, lootes võita hääli olukorras, kus üha suurem hulk sakslasi
tunneb vastumeelsust eurokriisi suhtes ning pole rahul LõunaEuroopa riikidele eraldatavate maksete ja tagatistega.
Ma püüan päästa Euroopat. Euroopas eksisteerib vastuolu, mis
põhineb lahknevustel, mitte aga koondumisel, ütles üks uue
partei liidritest Bernd Lucke, kes tervelt 33 aastat kuulus kantsler
Angela Merkeli Kristlik-Demokraatlikku Liitu (CDU).
Hamburgi ülikooli majandusprofessor Lucke lahkus CDU-st
2011. aastal, kuna ei kiitnud heaks eurotsooni kuuluvate riikide

väljaostmist Saksa maksumaksjate raha eest.
Alternatiiv on seadnud esmaseks eesmärgiks luua regionaalsed ühendused 16 liidumaal, enne kui korraldada 14. aprillil
Berliinis asutamiskongress ja valida kandidaadid septembrivalimistele.
Kesknädala hinnangul läheb Euroopa Ühendriikide loojatel
sakslaste kasvava eurovastasuse tuules oma unistuste realiseerimine raskeks. Aeg töötab föderalistide kahjuks ja neil on oma
plaanide elluviimisega kiire. Pole imestada, et erinevatelt
Euroopa riikide endistelt liidritelt alates Tony Blairist kuni
Gerhard Schröderini on kõlanud karjatusi, et vaid Euroopa
Ühendriikide kiire loomine võib Euroopa päästa.
Guy Verhofstadti ja Daniel Cohn-Benditi avaldatud Euroopa
Manifestist (Rahvuslusejärgse Euroopa moodustamise manifest) kumavad läbi aga suisa paanikanoodid. Vaid otserünnak
võib meid nüüd päästa. Otserünnak kriisi tegeliku põhjustaja
vastu  see tähendab rünnakut rahvusriikide soovimatuse vastu
luua tõeliselt ühendatud ja föderaalne Euroopa, kirjutavad
manifesti autorid.
Tõepoolest, Euroopa Ühendriikide loomisele aitaks praegu
kaasa vaid ime! Või üks suuremat sorti katastroof. Vastasel
juhul pühib Euroopa rahvaste pahameel föderalistide unistused
peagi ajaloo prügikasti, nagu sinna on jõudnud ka varasemad
utoopilised ideed.

Albikära Antsud partei liikmemaksude kallal
Eelmisel nädalal vägisi leegiks puhutud skandaalike Keskerakonna liikmemaksude ja linnaametnike seostest on tänaseks
küll kustumas, kuid väike õpetlik iva leidus selles kindlasti.
Näiteks see, et Keskerakond ei tohi istuda ega astuda, lamada
ega seista, ikka on pahasti, ikka parempoolsele võimule ei meeldi.
Ja mis kõige naljakam, ei meeldi ennast sõltumatuks tituleerinud meediale!
Kellele midagi segaseks jäi, siis veel kord: keskerakondlastest
Tallinna linnajuhid on erakonna toetamises omavahel kokku
leppinud juba alates 2005. aastast. Kokkulepe on kokkulepe 
kui sulle kokkulepe ei sobi, võid alati minema jalutada. Kedagi
ei sunnita.
See selleks. Aga hästi vahva oli veelkord vaadata, kuidas mõned
tegelased toodi ekraanidele kohustuslikke arvamusi esitama,

nagu kommunistliku stagnatsiooni ajal, kui tuli kooris hukka
mõista (näiteks Solenitsõni teoseid) ja kooris heaks kiita
(näiteks Brenevi broüüre). ETV tõi välja inimese tänavalt
Ain Seppiku, et see ütleks, mida vaja: KE-s juhtus kindlasti
hullemini kui kilekotirahastamine RE-s! Päris adekvaatset juttu
ei ajanud ka Ivar Tallo (SDE) ja õigusteadlase Jüri Saare
(IRLVIK) kohta annab hinnangu alljärgnev nupp. Isegi mõnel
keskerakondlasel, kes ei suuda taluda meedia kahurituld ja kes
üritab meeldida nii emale kui ka tütrele, oli raske jääda väärikaks
ja enesekindlaks.
Aga eks see kõik ongi euroföderalistidest valitsusparteide poolt
aastaid kokkuharjutatud ühisrünnak opositsioonilise ja eestikeskse Keskerakonna vastu. Kas neil endil tõesti imelik ei
hakka?

Parteisõdurid maakonnavalitsuste eesotsas
Harju maakond: Ülle Rajasalu, Reformierakond
Hiiu maakond: Riho Rahuoja, Reformierakond
Ida-Viru maakond: Andres Noormägi, Isamaa ja Res Publica
Liit
Järva maakond: Tiina Oraste, Isamaa ja Res Publica Liit
Jõgeva maakond: Viktor Svjatõev, Reformierakond
Lääne maakond: Innar Mäesalu, Reformierakond
Lääne-Viru maakond: Einar Vallbaum, Reformierakond
Pärnu maakond: Andres Metsoja, Isamaa ja Res Publica Liit
Põlva maakond: Ulla Preeden, Isamaa ja Res Publica Liit
Rapla maakond: Tiit Leier, Isamaa ja Res Publica Liit
Saare maakond: Kaido Kaasik, Isamaa ja Res Publica Liit

Tartu maakond: Reno Laidre, Reformierakond
Valga maakond: Margus Lepik, Reformierakond
Viljandi maakond: Lembit Kruuse, Isamaa ja Res Publica
Liit
Võru maakond: Andres Kõiv, Isamaa ja Res Publica Liit
Delfis 14.03 levitatud alias sirkelvinkeli kommentaar nn
poliitilise õigusteadlase Jüri Saare märkuse kohta, kes,
taunides töölevõtmist parteilisel printsiibil, ei märka, et
terve riik on kaetud Toompea võimuparteilaste võrgustikuga. Saar ise on endine IRL-i liige ja valmistub nüüd
uueks hüppeks VIK-i koosseisus.

HIIBUSE NÄDAL
EI TULE ANSIPIL VESI
SILMA KUI PARTS
RAHA TUULDE
LOOBIB
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Muz ja Tulka Facebookis

Kärt annab Tuulile ülesande saavutada, et Keskerakond kui
kohutav seltskond lõpuks võimult lendab. Sellepärast tuleb neid
lugusid kirjutada, kirjutada, kirjutada Ma südamest loodan, et
põmmutad homses lehes edasi! Meie omad ka aitavad homses
lehes Sinu loole kaasa.
FACEBOOKI VESTLUS
Tuuli Koch: Kärt, kallis, see on äärmiselt oluline ja tundlik teema! Aga mis
puutub Keskerakonda, siis saad ju aru,
et küsimus pole kümnisekohustuses,
mis on pea kõigis erakondades, vaid
linnaraha parteikassasse mittemaksmise järel inimeste lahti laskmises.
/.../
Kärt Anvelt: Tuuli, minu muz (!:)) ma ABSOLUUTSELT ei alahinda sinu
kirjutatud Keskerakonna lugu ja seda
teemat! Jumala eest mitte! See on super
hea, ülioluline ja väga hästi kirjutatud
lugu! Aga ma olen tõesti väga-väga
mures eelpoolnimetatud teema üle, sest

see on tõsisem, kui see esmapilgul
paistab.
/.../
Tuuli Koch: Tean, tean, Muz! Sinu loo
puhul on võimalik midagi muuta, minu
oma puhul paraku ei muutu miski.
Kärt Anvelt: Tulka, kallis  muutub
küll sinu loo puhul  siis kui see kohutav
seltskond lõpuks võimult lendab!
Sellepärast tulebki neid lugusid kirjutada, kirjutada ja kirjutada ja küll siis
lõpuks asi ka vene valijateni jõuab, et
Suur Juht ei ole ikkagi nii Suur Juht! Ma
südamest loodan, et põmmutad homses
lehes edasi! Meie omad ka aitavad homses lehes sinu loole kaasa.

VÄLJAVÕTE
FACEBOOKIST,
kus Anvelt ja
Koch arutlevad
nii Riigikogus
toetuse saanud
nn Berlusconi
eelnõu üle kui ka
vajaduse üle
Keskerakonda
jätkuvalt põmmutada.

Kesknädala toimetuselt:
Kärt Anvelt mõtleb oma loo all Eesti Päevalehes 13. märtsil ilmunud kirjutist
Berlusconi eelnõu sai ootamatult valitsuserakondade abiga hoo sisse, Tuuli
Kochi kõnealune kirjutis ilmus 13. märtsil Postimehes ja kandis pealkirja
Parteikassa unustamine võttis ametikoha.
Nii oli 13. kuupäeval riigi kahe suure päevalehe Keskerakonna-vastane põmmutamine naiste vahel kokku lepitud. Kes veel julgeb öelda, et ühisrinne Eesti meedias ei toimi?

Parts varjab oma Brüsselis-käigu tõelist eesmärki?
Lilleküla Seltsi kiri
hr Oettingerile

Üle-eelmisel nädalal käis Juhan Parts Brüsselis.
Ametlikult sõitis ta sinna LNG (veeldatud maagaas)
asju ajama, kuid õhus liigub teinegi võimalus  et
huvi- ja himuobjektiks oli ehk hoopis riigiabiluba
taastuvenergia jaoks.

ANDRES RAID
teleajakirjanik

Kui allolev kiri anti Günther
Oettingerile, Euroopa Komisjoni energeetikavolinikule, üle
enne kohtumist Partsiga, võib
oodata huvitavaid arenguid.
Juttu pole sellest aga siiani olnud,
mis vaid kinnitab õpetust meie
reaalpoliitikast arusaamiseks:
jälgi seda, millest ei räägita ega
kirjutata. Kõikvõimalikud arupärimised ja ka avaliku teabe
nõuded lähevad kui kaevu. Isegi
kui vastus tuleb, siis midagi
sisulist üldjuhul oodata ei ole.

Valitsuse mõjutamine
Brüsseli kaudu

Huvitav, kas oma valitsuse tegevuse mõjutamine saab toimuda
nüüd ja edaspidi ainult läbi
Brüsseli? Mitu kuud tagasi saatis

Lilleküla Selts Brüsselisse arupärimise, kas taastuvenergia
tasude tarbijalt sissekasseerimine on seaduslik. Tulemuseks
oli ametlikult alustatud menetlus
Eesti riigi suhtes, millest veel
paar nädalat tagasi polnud teadlik ei Välisministeerium ega
Eesti Energia.
Tõsi, Parts ise on seda mokaotsast valitsuse pressikonverentsil
tunnistanud. Nagu sedagi, et
tegelikult kuulub taastuvenergia
tasude määramine või mittemääramine Brüsseli kompetentsi.
MTÜ Lilleküla Selts esitas selgitustaotluse 20. veebruaril Konkurentsiametile ning Rahandusministeeriumi riigihangete ja
riigiabi osakonnale, küsides,
miks alates jaanuarist 2013 tuli
tarbijatel maksta taastuvenergia
tasusid AS-ile Elering taastuvenergia tootjate kasuks, ilma et
need tootjad omaksid selleks
Euroopa Komisjoni ja Euroopa
Liidu Nõukogu riigiabialast
otsust.
Konkurentsiamet vastas 4. märtsil 2013, et sellele küsimusele
peab vastama vaid Rahandusministeerium, kelle kompetentsi
asi kuulub ja kelle seisukohta
senini ei ole. Pole aga mingi
saladus, et elektrituruseaduse
muutmise seaduse käigus võeti

Tallinnas sõidab selline tramm!
Riigikogus asja arutamine päevakorrast maha just sel põhjusel,
et Euroopa Komisjon ei ole heaks
kiitnud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostatud riigiabiloa taotlust ka sellises kontekstis, milles alandati
tarbijatele pandud tasusid 10%.

Riigiabiluba

Samasugust skeemi näeb vähegi
teritatum pilk ka Estonian Airile
antava riigipoolse abi meetmega,
mis nõuab eelnevalt Euroopa
Komisjoni vastavat luba, mida
tänini saadud ei ole. Riigikogu majanduskomisjoni liige
Toomas Tõniste on, muide, oma
vastuses Olga Sõtniku küsimusele Riigikogus ka otse öelnud, et juhul, kui riigiabiluba
Brüsselist ei saadagi, võib tekkida vajadus maksta siiani

ebaseaduslikult kogutud taastuvenergiatasu tarbijatele tagasi.
Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (EL TL) artiklile
108 (endine asutamislepingu
artikkel 88) on riigiabi järelevalve pandud Euroopa Komisjonile; sama artikkel kohustab
liikmesriike Euroopa Komisjonile oma kõigist riigiabi andmise
kavadest ette teatama. Alates
Eesti liitumisest Euroopa Liiduga (1. mai 2004) kuulub riigiabi
valdkond Euroopa Liidu ainupädevusse ja Euroopa Liidu
riigiabi-alane regulatsioon on
Eestile otsekohalduv. Riigiabi
andmiseks tuleb Euroopa Komisjonile esitada riigiabi teatis
vastavalt konkurentsiseaduses
sätestatule. Riigiabi võib anda
ainult pärast Euroopa Komisjoni
lubavat otsust.

Lilleküla Selts pöördus äsja
Oettingeri poole kirjaga, soovides teada tema arvamust.
... Olete vastanud
12.02.2013 Eesti
Taastuvenergia Koja direktori Rene Tammist ja
Euroopa Taastuvenergia
Föderatsiooni presidendi
Rainer Hinrichs-Rahlwes
pöördumisele 27.11.2012,
mis on leidnud suurt kajastust Eesti meedias, samuti
Riigikogus.
Esialgselt põhistame, miks
on meie arvates õigustühine
Eesti Taastuvenergia Koja
ning Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi vahel sõlmitud memorandum.
Kohtuasjas C-264/09 Euroopa
Kohtu kohtujuristi Niilo
Jääskineni ettepanekus 15.03.
2011 punktis 85 on Euroopa
Komisjon leidnud: seoses
investeeringute kaitse kokkuleppe artikliga 4 märgib
komisjon, AETL-il ei olnud
õiguspärast ootust, et asjaomane õiguslik raamistik jääb
samaks. Ta leiab, et ATEL pidi
teadma, et Slovakkia ühineb
EL-iga, sest Slovakkia oli juba
sõlminud Euroopa lepingu ja
esitanud oma ühinemistaotluse.
Sama peaks ju kehtima meie
tuuleenergia tootjate kohta, või
kuidas?
Arvame, et ka Eestis tegutse-

vatele taastuvat energiat tootvatele ettevõtetele laienes
õiguskuulekus läbi Euroopa
Liidu poolt avaldatud eestikeelsete õigusaktide, milles oli
arusaadav, et alates 2009. a.
avaneb elektriturg 35% ja alates
2013. 1. jaanuarist 100%.
Seega alates nendest kuupäevadest oleks pidanud tegema
need subjektid taotluse
Vabariigi Valitsusele, et see
omakorda oleks taotlenud
Euroopa Komisjonilt vastava
riigiabi loa.
Lilleküla Selts viitas ka asjaolule, et Taastuvenergia Koja
ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vaheline memorandum hõlmab siseriiklikult reguleeritud meedet,
millel puudub Euroopa Liidu ja
Euroopa Nõukogu poolne riigiabiluba (vt EL TL art 108), mis
ei hõlma Euroopa Liidu struktuurifondidest eraldatavaid toetusi ja on vastuolus Euroopa
Kohtu kohtupraktikaga.
Kas tuuleveski-inimesed siis ei
olnud teadlikud sellest, et Euroopa Liitu minnes hakkab kehtima ka nende seadus, või arvavad nad koos Majandusministeeriumi ametnikega, et rahvas elab Euroopa Liidu õigusruumis nende (s.t ametnike)
määratud ulatuses, mille mõõtmed on nende enda määrata?
Ja et sama kehtib nende endi
suhtes? Et kuidas parasjagu
kasulikum on?!

KESKNÄDAL

4 arvamus

20. märts 2013

Valitsusparteid ahnelt riigieelarve kallal
Pikka aega meedia huvipunktis püsinud Reformierakonna annetusskandaal jõudis juba tükk aega
tagasi loogilise lõpuni  uurimisorganid tunnistasid
taas oma võimetust koalitsiooni asjaosalisi kohtusse
saata. Pole tähtis, kas keegi valetas, eelistas vaikida
või kartis kohtus kaotada. Kõige kõnekamalt mõjus
sissekukkunute ülbus, millest võis välja lugeda: meie
oleme võimul ja meiega ei juhtu midagi. IRL-i rahaallikast, Vene kahtlastest ärimeestest seoses elamislubadega ei taha mitte rääkidagi.

KAAREL PÜRG
Jõhvi vallavolikogu esimees

Ainus tagajärg, mis Reformi
rahastamisskandaaliga meenub, on justiitsministri lahkumine ametist. Kuid erakondade
rahastamise järellainetus püsib
ja vaat et kogub tuuregi.

Kosmilised annetused =
korruptsioon?

Inimesi püütakse lollitada, sest
loomulikult ei ole võimuerakondadele ööpimeduses, salaja, liigsete tunnistajateta viidud, torgatud, pistetud, poetatud, eraldatud, üleantud või
ülekantud rahal midagi ühist
annetuste ega erakonna ülalpidamisega.

Esiteks, need summad  tavaliselt miljonid  on tavainimesele hoomamatud.
Teiseks, kombeks on annetada
hättasattunuile. Annetustena
kvalifitseeritakse üldjuhul abipalved rahaliselt toetada isikut,
lastehaiglat või lastekodu millegi muretsemisel.
Kuidas annetusena kujutada
ette kosmilise summa eraldamist võimuerakonnale suvalise
ärimehe poolt? Näidake ettevõtjat, kes oma töötajatele korraliku palga ja riigile maksude
maksmisest võimalusel kõrvale hoiab, kuid see-eest pillub
raha vasakule-paremale ilma
omakasu lootuseta?
Kuidagi hädiselt, et mitte öelda
meeltesegaduses väljendatuna, kõlab annetajate traditsiooniline õigustus, et neid on
järjekordselt tabanud vastupandamatu soov toetada parempoolset maailmavaadet.
Täpsemalt vaadates, annetusoperatsioon kipub meenutama
andamit võimuerakonnale,
kusjuures tundub, et siin on
kõige labasemal moel tegemist
mõjuvõimuga kauplemise, altkäemaksu või pistisega, mida
annaks kokku võtta ühisnimetaja alla  korruptsioon.

Paremerakonnad
jagavad riigieelarvet
ligi 20 aastat...

... ja loomulikult ei unusta nad
ka oma taskut. Lahtiseletatuna
võiks annetus olla tänutäheks mingi teo eest minevikus
või ettemaksuks tulevikus osutatavate teenete eest. Olgu
põhjuseks kunagised või praegused hämarad tehingud, võidetud riigihanked, omandatud
kinnisvara, tulusad lepingud
või kasutoov ametikoht, läbisurutud seadusemuudatus või
kriminaalasjast pääsemine.
(Nimekiri pole täielik.)
Siit ilmub lagedale hulk ebamäärast raha (portfellis, kilekotis või kohvris), mille ustavamad parteisõdurid peavad
hiljem puhtaks pesema, kasutades absurdseid väljamõeldisi
raha päritolu kohta. Vähetähtis
pole, et tegemist on juba paarkümmend aastat riigieelarvet
oma suva järgi jaganud paremerakondadega.
Neil riigimeedia usku inimestel, kes rahutuks on muutunud, sest nende mõttemaailmas leidub kohta ainult ametlikule infole, on viimane aeg
korrigeerida oma suhtumist.
Internet on vaba, ning analüüsivõimeline lugeja avastab kiiresti, et väidetes, justkui tasuks
korruptsiooni otsida ainult IdaViru-maa linnadest ja korruptsioonipealinnana tuleks käsitleda üksnes Tallinna, on alust
kahelda. Miks?
Sest korruptsioon kohalikes
omavalitsustes ja riigi tasandil
pole võrreldavad  ei rahalises
suurusjärgus ega tegevuse

Võru kevad: rõõm südames
Poliitikataevas on märgata kevadvirvendusi, mis
panevad mõtlema kohalike omavalitsuste valimistele. Need pole enam mägede taga  õhus on juba
tunda poliitikakõminat.
Keskerakonna Võrumaa piirkonna seenioridekogu juhatuse
liikmed Lia Siidra, Viive Tomson ja Eha Kähr kutsusid kogu
maakonnast inimesi kohvile ja
pirukale, et arutada poliitilisi
teemasid. Märtsi algul tuligi
Võrru 286 keskseeniori.
Ürituse avas seenioridekogu
esimees Andres Mäevere. Tervitused tõi Võrumaa piirkonna
esimees Anneli Ott, kelle särasilmne esinemine tekitas toreda
positiivse meeleolu. Tuju küttis päris kuumaks Heino Pehki
meesansambel, mille kuuest
lauljast kõige eakam kunagine
Keskerakonna Võrumaa piirkonna esimees Elmar Hoop,
kes juba 92-aastane.
Kuna oli ka naistepäevameeleolu, peeti kokkutulemise korraldajaid meeles roosiõiega.
Lille said ka kõik märtsikuised
sünnipäevalapsed.
Erilise tänu teenis kolmekordne seenioride MM-tempion suusatamises Karin Laine,
kes 17. märtsil sai 82, aga näitab
jätkuvalt suurt tahtmist ka
järgmisel aastal võistelda, kui
ainult sponsoreid leiaks.

Anneli Ott
Tänusõnad ja lilleõie pälvis
Laine Riitsaar, kes tõi Võrumaa piirkonda 600. ja 601.
Keskerakonna liikme. Kõik
seeniorid olid varmad liikmemaksu maksma.
Poliitiliste selgitustega Eesti
elu kohta esines Keskerakonna Lõuna-Eesti koordinaator
Toomas Paur. Ühise rõõmsa
kohvijoomise käigus leiti, et
sellised kooskäimised on
kasulikud ja viljakad.
Seeniorid esitasid ka ette-

panekud, kuidas erakonna elu
nende arvates elavneks. Eelkõige tuleb võtta eesmärgiks
valida Võrule sügisel selline
linnavalitsus, kes hooliks linnakodanikest (nt praegu on
tänavad väga libedad!). Tuleks
lõpetada hämamine riigi
keskmise palga ümber, kui see
tegelikult on 530. Miinimumpalka tuleb tõsta niipalju,
et ka tänased tööinimesed saaksid tulevikus korralikku pensioni. Tarvis korjata allkirju
Võru haigla säilitamiseks.
Riigikoguliikme palk tuleks
siduda mitte keskmise, vaid
miinimumpalgaga. Korrastada
on vaja EestiVene piiri ületamine. Valitsemisaeg ühel ja
samal valitsusel ning presidendil ei peaks kestma kauem
kui kaks ametiaega. Lõpetada
tuleks e-valimine, kuna selle
õigsus on kahtlane.
Järgmine ülevõrumaaline seenioride kokkusaamine planeeriti jaanipäevaks. Suur tänu Lia
Siidrale ja Toomas Paurile!
Viimane oli seekord meil ka
suursponsor, tänu kellele üritus toimuda saigi.
Eha Kähr
Keskerakonna Võrumaa
piirkonna seenioridekogu
juhatuse liige

mastaabis. Seepärast ongi taaskordne Keskerakonna-vastane
skandaalikene, seekord siis
liikmemaksude keskne, mis
sisult on nii naeruväärne kui
ka olematu, aga juhib osavalt
kõrvale tähelepanu Rosimannuste Autorollo kadunud miljonitelt ja rahva raha karistamatult tuuldelennutamiselt
Juhan Partsi poolt.
Kuna mälu on valikuline, siis
meenutaksin ühtteist.

menetlemisaeg nii linnajuhi
tervist kui ka osalemist järgmistel valimistel, siis ei tohi
alahinnata konkurentide suunalt organiseeritud poliitilist
ärategemist.
Samuti toimitakse riigi tasandil. Näiteks peeti protsessi mitu
aastat Rahvaliidu juhtide süü
asjas. Praegu ei häiri kedagi
kohtu õigeksmõistev otsus
neile kannatanutele, keda meedias juba ammu süüdi mõisteti.
Ei varjatagi enam, et eesmär-

Korruptsioon kohalikes omavalitsustes
ja riigi tasandil pole võrreldavad  ei
rahalises suurusjärgus ega tegevuse
mastaabis. Seepärast ongi taaskordne
Keskerakonna vastane skandaalikene,
seekord siis liikmemaksude-keskne,
mis sisult on nii naeruväärne kui ka
olematu, aga juhib osavalt kõrvale
tähelepanu Rosimannuste Autorollo
kadunud miljonitelt ja rahva raha karistamatult tuuldelennutamiselt Juhan
Partsi poolt.
Asjatud süüdistused
meedias

Ida-Virumaa linnapead olid ja
on aastaid erilise uurimise all.
Enamasti on süüdistuseks mitte
niivõrd konkreetne rahaline
kahju, kui vead dokumentide
vormistamisel. Kuna avalikus
teenistuses võtab iga jõustunud
kohtuotsus karistatult võimaluse oma ametipostil jätkata, samuti kahjustab pikk

giks oli Rahvaliidu hävitamine
ja Reformi rahastaja Nordeconi
konkurendi Merko kõrvaldamine. Sellega saadi ju hästi
hakkama!
Kuipalju inimesi veel mäletab,
mis oli põhjuseks, kui suurte
jõududega otsiti läbi suurima
opositsioonijõu  Keskerakonna  peakorter Toompeal?
Ettekäändeks oli kahtlustus
justkui mittekorrektselt anne-

tatud 500 euro kohta. Täna võib
see tunduda lõbusa seigana,
tookord oli asi naljast kaugel.
Neil noortel poliitikutel, kes
poliitilistel põhjustel kapo
haardesse sattusid, ei lähe üleelamised surmani meelest.

Mõjuvõimuga kauplevad võimuerakonnad

Meenutaksin ühe valitsuspartei
(IRL) kõrge funktsionääri visiiti Ida-Virumaale. Selle käigus anti vallas mõista, et kui
kohalt kangutatakse nende
erakonda kuuluv volikogu esimees, siis jäävad umbusaldajad
ilma riigi- ja eurotoetustest oma
projektidele. Ja jäidki. Kuna
keegi isiklikku kasu ei saanud,
jäi mõjuvõimuga kauplemine
tuvastamata. Kuid poliitilise
korruptsiooni järgi lõhnab küll.
Enamik vallajuhte on astunud
võimuparteidesse. Kõik maavanemad kuuluvad võimuparteidesse. Kas kogemata või
maailmavaatelistel kaalutlustel? Sellised sammud võetakse
ette hoopis pragmaatilisemate
seisukohtade tõttu.
Praktika näitab, et pärast linnavõi vallajuhi parteistamist kasvab katuseraha kohalikele
omavalitsustele, ja kasvab proportsionaalselt ajaga, mis on
jäänud valimisteni. Poliitilised
maavanemad tagavad võimukoalitsioonile ligi 10 kohta Riigikogus.
Jutt poliitilise mõjuvõimuga
kauplemisest oleks kohane lõpetada riigipea tõdemusega, et
tema ametiajal ei ole Keskerakonnal asja riigijuhtimise juurde. On ju, mille üle mõelda?

Jaak Uibu kiri Kirjanike Liidule
Emakeelepäeval, 14. märtsil 2013
Toompea Haridusseminari eestvedaja dr
Jaak Uibu saatis Eesti Kirjanike Liidule kirja
meeldetuletusega, et kahe nädala pärast möödub 25 aastat Eesti loomeliitude ühispleenumist 1. ja 2. aprillil 1988.
Ühispleenum oli ajalooline sündmus taasiseseisvumise eelloos. Loomeinimeste poolt öeldi
seal välja aastakümneid allasurutud soovid,
seisukohad ja nõudmised. Ja need julgustasid ja
hingestasid kogu rahvast. Küllap enamus tolle
aja unistustest ja lootustest on tänaseks täitunud, kirjutab dr Uibu Haridusseminari nimel.
Siiski veelgi teravamalt kui tollal, kerkivad
täna esile Lennart Meri ettekandes Kas eestlastel on lootusi? 25 aastat tagasi välja öeldud
murelikud seisukohad demograafilise olukorra
kohta:
* Eesti rahva hetkeseis on kriitiline, aga mitte
pöördumatu  eeldusel, et valitsus seda küsimust
prioriteetseks peab.
* Meie esimeseks kohuseks on rahva vabastamine väljasuremise bioloogilisest ja sotsiaalsest
hirmust.
* Valitsus, partei ega ametiühingud oma 1987.
aasta ühismääruses ei söandanud sõnastada eestlaste kui rahvuse väljasuremise ohtu. Diagnoosi
puudumisel on tarbetu otsida ühismäärusest
vähegi tõhusaid vastuabinõusid.
* Kui tahame tagada rahva püsimise ja positiivse taastootmise, peame kogu oma seadusandlikkuse ja piiratud rahalised vahendid
koondama valupunkti. Meie valupunktiks on
noor eesti perekond.

* Eesti ei ole väike... Eesti ei ole suur ega väike.
Ta on meile paras, ja paremat meil ei ole.
Dr Uibu tuletab meelde, et siis oli aasta 1988 ja
Lennart Meri paremad päeva olid veel ees.
Ent juba siis andis ta testamendi tähendusega
sõnumi nii tollasele kui järgmistele põlvkondadele. Ja kui tänane rahvastikustatistika
peegeldab depopulatsiooni ja selle süvenemist,
siis tulevad Lennart Meri hoiatused tõsta käsu
staatusesse. Seda enam, et rahvaarvu kirjutati
tollal numbriga 1,56 miljonit, aga täna 1,28
miljonit.
1989. a. ja 2011. a. rahvaloenduse võrdlusandmed näitavad eestlaste arvu kahanemist 61
tuhande võrra ja miljonirahvast on alles vaid
902 tuhat. Selle piiratud hulga taastepotentsiaali vähenemist kinnitab tõusnud eluiga.
Kas tähelepanu noorele perekonnale, millest
rääkis Lennart Meri 1988. aastal, on maa ja
kodude tühjenemise ajal ülimuslikus proportsioonis materiaalse ja propagandistliku
panusega meelelahutusele, mitteabielulisele
kooselule, kurjategijatele, vangidele, vähemustele, heidikutele ja suurehitustele!? küsib
dr Uibu oma kirjas.
Haridusseminar pöördub Kirjanike Liidu kui
ühispleenumi õigus- ja kohustusjärglase poole
sooviga, et too süveneks teemasse. Dr Uibu lisas
kirjale Haridusseminari 30. jaanuari 2013 konverentsi ettekande ja hiljuti Riigikogu
põhiseaduskomisjonile saadetud märgukirja.
Allakirjutanu palub Kirjanike Liidul kujundada
oma seisukoht ja edastada see Riigikogu
põhiseaduskomisjonile ning ühtlasi avaldada
kultuurilehes Sirp. Koopiat vastusest ootab
veel lootuses Toompea Haridusseminar ise.
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1150 aastat varjaagide kutsumisest valitsema
Eestlaste suhted Venemaa ja venelastega on üle 70
aasta olnud üksnes tugevate tunnete meelevallas.
Vene kaarti on Eesti sisepoliitikas suudetud 20 aastat ära kasutada ükskõik mille saavutamiseks ja
õigustamiseks. Samas oleme lähimad loodevenelaste ja lätlaste-leedulastega ning meil on ka
osaliselt ühine ajalugu.
vas ihult ja vaimult 700 aastaks
känguma. Ärkamisaeg pani
omakultuurile põõna. Üleilmse
väärtusega on hoopis Jakob
Hurda eestvõttel kogutud
vanavara.

Soome-ugri vaimsuse

KARL LUST
SDE

Eesti saatust on kujundanud
transiit. Idast veeti kunagi
läände kulda, hõbedat ja
kalliskive, idas turustati meie
põllusaadusi. Mitte alati pole
Läänemere läänekaldal valitsenud demokraatia ja idakaldal
totalitarism.
Nüüd, kus ERM koos oma
soome-ugri ekspositsiooniga
kaduvale eesti rahvale hauatähiseks saab, on paslik heita
pilk tagasi kaugetele aegadele.

Kui keegi

Lääne mõjul asetab inimese
kogu maailma keskusesse, siis
ta pole enam eestlane, kirjutas Uku Masing. Inimkesksuse
sildi all on liberaalid meid
haigeks, odavaks ja väljasurevaks teinud. Karmides looduslikes oludes ei olnud võimalik
ilma solidaarsuse ja koostööta
ellu jääda; ei saadud elada nagu
Piiblis mainitud rahvad, kes
kõik, peale juutide ja kreeklaste, on end sõdadega maa
pealt pühkinud. Kui muistne
eestlane sai põllult 34 seemet,
siis egiptlane ja babüloonlane
60. Seetõttu tasus seal terved
rahvad enda heaks tööle panna
kogu ärkveloleku ajaks. India
pühamees võis puu all istudes
oodata, kuni vili suhu kukub.
Põhjapoolsed metsarahvad
olid sunnitud seeni ja marju
korjama, kalu püüdma ja
ulukeid küttima. See andis
täiusliku toidu ja arendas inimest ning tema vabadust rohkem kui linn  loodus on tehisühiskonnast keerulisem. Mets
ja maa kuulusid kõigile, inimesed ei elanud teiste arvel.
Muistsete
soomeugrilaste
meel oli looduslähedane, keskkonda peeti pühaks.
Masingu arvates taipas muistne eestlane maailma kuidagi
intuitiivselt, ta ei eraldanud
ennast maailmast. Saaremaast
Hokkaidoni levis amanism
kui looduse(vaimude)ga suhtlemine.
Targad aitasid inimestel olla
sellised, nagu nad ise soovisid,
ja Peipsi taga tuli pappidel
imesid teha, selleks et nendega
võisteldes mitte alla jääda.
Tõnis Vint on näinud ühes
muistses liivi vöökirjas hiina
meditatsiooni protsessi, mida
võidigi enne kristlik-germaani tõprakultuuri (K.
Marxi väljend) siin tunda.
Võõrvallutuse järel pandi rah-

eripäraks on peetud varieeruvust. Ei öelda otse, vaid teistmoodi (J. Kaplinski).
Indoeuroopa keeltes saab vastandi palja prefiksi lisamisega:
pane sõnale sõltuvalt keelest
ette a-, an-, ne- või no-, ja ongi
vastandtähendus.
Sellise loogika vaimus on meid
pandud valikute ette: kas tahad
N. Liitu või Ameerikat, SRÜ-d
või EL-i, kärpimist või Kreekat
jne. Opositsioon on vaenlane,
kellega ei arutata  temast
sõidetakse üle.
Eesti muinasaega on vägisi
püütud paigutada kas Euroopa
või Aasia konteksti. 6000 aasta
eest ulatus soomeugrilaste
kammkeraamikakultuur
Kaama jõe äärest Läänemereni, jättes endast mälestuseks muu hulgas Valge mere
ja Äänisjärve kaljujoonised.
4500 aastat tagasi hakati ida
päritolu indoeurooplastelt üle
võtma põllundust ja karjandust; võimalik, et ka esivanemate-, karu- ja päikesekultust.
Võitluskirveste kultuuri ja selle
Fatjanovo haru seost kammkeraamikakultuuri kandjatega
on vaja veel uurida: sealt peaksid pärinema eestlaste sinised
silmad ja heledad pead, meie
geenid, mis põhjamaadesse ja
vitamiinivaesele teraviljatoidule paremini sobivad. Soomeugrilaste Djakovo kultuuri linnused ulatusid Volga, Okaa ja
Moskva jõe äärest Asvani. 18.
sajandil eKr hakkasid soomeugri keeled ja kultuurid
lahknema
Kaama-äärsest
Ananjino (7.2. s. eKr) ja
Prjanibori (2. s. EKr  5. s.
m.a.j.) omast idas; huvi pakub
nii ühine kui ka erinev.
Slaavlaste põhialad ulatusid
Desna jõest Vislani ja kokkupuuted soomeugrilastega algasid 6.7. sajandil. Meie va-

vepsa-, mari- ja mordvalastega; samuti slaavlasi.
Nestori kroonika (1113. a)
loetleb juba 13 soome-ugri ja
balti hõimu, kellest tuude
võib juba meie esivanemateks
pidada.

Sõna eesti (algselt aest)
tähendab ida.

10. sajandi lõpul võtsid eesti
mereröövlid Olav Tryggvasoni
[Norra kuningas 9951000]
saaga järgi vange ja pidasid
koduorje, kauplesid Novgorodi turul. Mainitud hõime on
mitmed võimud oma maksualusteks pidanud ja nad võisid
ka omavahel sõdida, võimalik,
et orjade saamiseks (pole teada,
millest tuleb sõna slaavlane,
kuid ladina keeles tähendab ta
orja, slavus).
Nestor kirjutab oma kroonika

mahasurumisel (1068. a) paistis silma tema vend. Novgorod
(uus linn) rajati V. Janini
hüpoteesi järgi karjalaste, krivitite ja sloveenide asulate kohale. Võimalik, et sloveenidele
kuulus vaid Slavnja viiendik.
Novgorodimaa oli soomeugrilaste demokraatlik vabariik,
kus rahvas teostas võimu rahvakoosolekul ehk veetel
(nõupidamine). Algul said
seal sõna ka lihtinimesed ja
külarahvas. Linnad olid autonoomsed, oma veetesid pidasid ka linnaosad ja tänavad.
Novgorodi linna rikkusest
kõnelevad 80 kirikut. Tänavatel oli puitsillutis ja all kanalisatsioon, mitte solk ja reoveed nagu see oli sel ajal Lääne-Euroopas.
Novgorodi
veetel arutati läbi kõik riigile
olulised küsimused, langetati

RIKKUS: Novgorodi linna rikkusest kõnelevad 80 kirikut. Tänavatel oli puitsillutis ja all kanalisatsioon, mitte solk ja reoveed nagu sel ajal Lääne-Euroopas.
Novgorodi veetel arutati läbi kõik riigile olulised küsimused, langetati otsused ja
valiti ametnikud, sh piiskop ja vürst. Viimane oli vaid kergesti tagandatav väejuht,
kes ei tohtinud linnas elada ja poliitikas osaleda. Pildil: Püha Sofia katedraal.
alguses, kuidas rossid (varjaagid), tuudid, sloveenid
(slaavlaste
põhjapoolseim
haru), krivitid ja vepslased
kutsusid 6370. a (862. a m.a.j.)
varjaagid end uuesti valitsema.
Pihkva kroonika järgi olid varjaagid maalt minema kihutatud
vägivallatsemise pärast. Normannid olid pigem röövlid kui
sõdurid ja osalesid mitme
Euroopa riigi kui vägivallaaparaadi loomisel, kuid assimileerusid ruttu. Vene esimene
vürst Rjurik võis valitsema
asuda Laadoga (Aldeigjuborg)

Nestor kirjutab oma kroonika
alguses, kuidas rossid (varjaagid),
tuudid, sloveenid (slaavlaste põhjapoolseim haru), krivitid ja vepslased
kutsusid 6370. aastal (862. a m.a.j.)
varjaagid end uuesti valitsema.
hele jäid leedulaste ülempreestrite krive-krivaitiste järgi nime saanud krivitid 
slaavi mõjudega soome-ugri
balti segarahvas, kelle järeltulijateks peetakse setusid ja
võrokesi. Pihkvamaa pikkkiiged on soome-ugri päritolu
(S. Laul, G. Lebedev). Üks osa
tuude elas Eestist kagu pool.
Jordanes (551. a) mainib neid
(thiudios) päripäeva koos

kiiremini arenev piirkond.
Tänapäeva Eestile andnuks
orienteerumine Peterburile
ilmselt õitsengu, kuid selle
asemel on valitud manduv
lõunasoomestumine.
Vana-Vene riigi alguseks loetakse 882. aastat, kui Rjuriku
sugulane Oleg (Helge) vallutas Kiievi. Vürst Igoril tuli
kahekordse maksukogumise
pärast elu jätta, mille eest ta
naine Olga (Helga) ülijulmalt
kätte maksis. Temast sai riigi
esimene naissoost ja kristlasest
valitseja. Olga võis pärineda
isegi siitpoolt Peipsit. Selle
kasuks kõnelevad tema sünnikodu vaesus ja ta ebatavaline
ilu.
Venemaa ristiusustamine algas
988. aastal, kui Kiievi suurvürst Vladimir (maailma valitsus) end Bütsantsi vaimu-

piirkonnas, kus slaavi- ja skandinaaviapärased kääpad paiknevad segamini, ja seejärel
Novgorodis (Holmgård).
Laadoga ja Novgorod asuvad
teel varjaagide juurest kreeklaste juurde (hõbevalgel) ning
kujutasid endast keelte ja kultuuride paabelit (R. Vaiksoo),
mis andis sünergia. See oli
Lääne-Euroopast kultuuriliselt
kõrgem ja Põhjala kõige

likel ristida käskis. Tuudidega oli ta lähedalt seotud.
1030. aastal Jaroslav Tark vallutas Tartu ja rajas sinna oma
kantsi. Varsti möödub sellest
milleenium. Tema poeg üritas
kogu eestlaste maad vallutada
ja pani rahva ränga maksukoorma alla. See viis eduka
ülestõusuni (1061. a), mille
võisid algatada targad, ja sellega ajendada laiaulatusliku
ülestõusu Vene riigi alamrahva
seas. Nõu käidi ses asjas igatahes küsimas tuudi nõia juures.
Iseseisvas Novgorodi feodaalvabariigis (11361478),
mis ulatus Karjalasse ja Uuralite taha, on teada 80 vastuhakku; neist tosin olid ulatuslikud relvastatud ülestõusud
ülikute vastu. Soome-ugri
päritolu Volga rahvad lõid
kaasa kolmes Vene talurahvasõjas. Eestlaste hinge aga jäi
märgistama 700-aastane orjapõlv, täis abitut ängi ja jõuetut
raevu mõisnike vastu.

otsused ja valiti ametnikud, sh
piiskop ja vürst. Viimane oli
vaid kergesti tagandatav väejuht, kes ei tohtinud linnas
elada ja poliitikas osaleda.
Novgorodimaa demokraatia
tegid võimalikuks lihtrahva
maaomand ja kirjaoskus,
viimane võis ka Eestisse
ulatuda. Karjalakeelne tohtkiri
on leitud.
Kreeka, Novgorodi ja paari
Itaalia linna võimu sündimine
altpoolt, kaosest, mitte jumalikuks peetud üksikisikutelt
ülaltpoolt on varasemas ajaloos
äärmiselt ebatavaline.
Mart Laari esimene valitsus
tegi platsi puhtaks just
rahva(rinde) vaimust ja pihustas loomisest saadik kogukonnas elanud inimesed abituteks
aatomiteks. Kadus ka perekond
ja algas eesti rahva väljasuremine. Andrus Ansipi arusaam
oma parteist ja valitsusest kui
asendamatust pärineb V. I.
Leninilt.

Tuude mainitakse

Vene keelest on tulnud eesti
keelde sõnad raha, turg, raamat, nädal, teisipäev, neljapäev, paast, papp, rist, ristimine jpt. Pihkval ja Novgorodil olnud Tartus oma kirikud
ning juhend eestlastele usuõpetuse andmiseks. Erinevalt
verisest ja tulisest Lääne
kristlusest ei kasutanud Ida

Kiievi riigi rajamisel, stepirahvaste vastu kaitsmisel ja lepingute sõlmimisel üsna tihti.
Ülik Mikula Tudin oli üks neljast seadustekogu Jaroslavitite õigus koostajatest; see
sätestas feodaalsuhted, sh
vahekorrad mõisas. Kiievi lihtrahva ulatusliku ülestõusu

kristlus usu levitamiseks põhimõtteliselt vägivalda ja vallutus ei muutnud kohaliku rahva
elu. Soome-ugri vaimsust väljendavad Novgorodi- ja
Pihkvamaa kirikud, mis erinevad teistest suursuguse lihtsuse, harmoonia ja loodusesse
sulandumise poolest. Osa neist
on puust ja pisikesed (Kiil,
Vitoslavitsas). Ei mingit ilutsemist ega valitsemist!

Tagasi vaadates

tundub ajaloo käik valikuid
mitte pakkuvana ja minevikku
pööratud poliitikana. See ei ole
päris nii. Endise N. Liidu aladel
on läbi ajaloo igasugused riigid
ülemvõimu pärast võidelnud.
Moskva vürstiriik alustas 13.
sajandil laienemist Eesti
maakonna suurusena. Noorele
kiskjale tagas edu mongolitelt
ja moslemitelt õpitud uus poliitiline kultuur: pühaduseteotused, valevanded, äraostmine
ja üks riigi eesõigusi  veretööd. Õnneks ei jõudnudki
nomaadide vallutused viimase mereni, sumbudes Venemaa rahvaste vastupanus.
Maailma ajalugu olnuks ka
teisem, kui vürst Vladimir valinuks katoliikluse või islami.
Viimane lubanuks tal kuuest
naisest nelja edasi pidada ega
keelanuks 800 liignaist.
Õnneks ei suutnud aga slaavlaste esivanemad kuidagi ilma
joomapidudeta elada, ja islam
langes ära. 14. sajandil oli
mainitud rahvaid ühendamas
Leedu paganlik suurvürst
Algirdas, kellel jäi vallutamata
vaid Moskva Kreml. Leedulased jõudsid sinna koos poolakatega 400 aastat ja Napoleon
200 aastat tagasi, kuid löödi
rahva patriootlikuma osa poolt
maalt välja.

Segaste aegade mõistmiseks

on hea teada, et rahvas ei ole
üksikisikute summa ja et ühiskond ei koosne inimestest, vaid
kommunikatsioonidest, ning
seisab inimestest kõrgemal.
Kes vaadeldud ajaloolõikudest
rahvuslikke ja etnilisi konflikte
otsib, peab pettuma. Keskaja
sisuks oli ülikute püüd rohkem
feodaalrenti saada, mis tingis
nii vallutusi kui ka rahva vastupanu maksustamisele ja
pärisorjastamisele.
Novgorod jäi Moskvale sõjaliselt armetult alla, kuid oli
lasknud ka oma demokraatia
kaaperdada endale rikkused
haaranud 3040 ülikpere poolt.
Neile tegid poliitikat 300 rikkurit eesotsas Isandate Nõukoguga. Vaesuses, võlgades ja sõltuvuses lihtrahvaga sai kergesti
manipuleerida, inimesi ära osta
ja kostitada.
Osa soovis vabaduse ja suveräänsuse loovutada Moskvale,
ja Ivan III hävitaski valdava osa
Novgorodi eliidist rahva pealekaebamiste abil. Ülikud eelistasid Leedu võimu.
Mälestuse Novgorodi kunagisest suveräänsusest ja demokraatiast koos piirkonna omapäraga hävitas Ivan IV
Groznõi (Äikseline) 1580. aastal, küüditades, tappes ja surnuks piinates suure osa elanikkonnast.
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Lepingu täitmise aruanne
Sellise pealkirjaga teate IRL-i tegevuse kohta valitsuskoalitsioonis (kinnituseks Riigikogu liikme hr Tõnis Paltsi allkiri)
sain vabariigi aastapäeva eel. Milleks küll mulle sihuke teade 
ma pole Riigikogu valimistel mitte kunagi olnud IRL-i toetaja?!
Saadetis kuulutab, et IRL olevat 20 aastat seisnud Eesti rahva
huvide eest, et vaid tänu talle olevat kõrgharidus prii ja 1. aprillist tõusevad pensionid.
Punkt 3 hõiskab, et tänavu 1. jaanuarist said kogu Eestis kodud
maamaksust vabaks. Mis on aga selle tagajärg? Valdade
tulubaasi kahanemine, mistõttu on juba 50 valda tõstnud põllumajanduslikus tootmises kasutatava maa maksumäära. Seega
maksab kogu maksuvabastusblufi kinni Eesti põllumees omast
taskust. Täpsemalt, koos tema toodangu ostjatega.
7. märtsi Maalehest võisime lugeda, et näiteks Harjumaa Nissi
valla mehe, OÜ Saidafarmi juhataja Juhan Särgava väitel oli
nende pere kodualuse maa maksuvabastus 0,75 eurot ja et
sealtkandi kortermajade elanikud võitsidki keskeltläbi umbes
ühe euro. Kuna vald oli sunnitud tõstma haritava põllu- ja rohumaa maksumäära seniselt 1,5 protsendilt 2 protsendi peale
(0,77 eurot hektari kohta), tuleb Saidafarmi tänavune maamaks
775 euro võrra senisest kopsakam (mahepiimatoodete valmistaja kasutada on 1000 ha maad). Et lisaks maamaksu üleshüppele tabas ettevõtet umbes 2000-eurone lisamakse elektrilepingu sõlmimisel, peab tootehindade tõstmise läbi tarbijatelt
tagasi võitma 2770 eurot  suur võit kodukuludelt tuleb
tagasi võtta 3600-kordselt.
Valitsuse ajuvaba tegevus maamaksu ümber tulnuks valdadele
kompenseerida, mitte aga maarahva olukorda veelgi pingestada.
Lõpetuseks ei unusta IRL-i lepinguaruande-teatis kuulutada:
Ajame Eesti asja, et Eesti oleks meie rahvale elamiseks parim
paik maailmas!
Mis siis, et järjest suurenev eestlaste lahkumine Eestist näitab
vastupidist...
Elmar Hollmann, Kärdla

78 sendi eest koolilapsed korralikku
kõhutäit küll ei saa!
Meedias toodi ära presidendiproua Evelin Ilvese väide, et 78
sendi eest saavat õpilane koolis kenasti kõhu täis ja raha jäävat
veel ülegi. Millistest toitudest juttu tehti? Kõne all olid salatid
ning puu- ja köögiviljad. Minu arvates kuuluvad need põhitoidu
juurde lisandina  selline menüü sobib taimetoitlastele.
Olgem ausad, 78 sendi eest ei saa tänaste hindade juures mitte
keegi kõhtu täis, isegi mitte lapsed! Presidendiproua võib sellist
juttu rääkida küll, aga reaalne see siiski pole. 78 senti on kroonides
kusagil kümne ringis ja selle eest polnud ka krooniaja lõpul võimalik kõhtu täis süüa, praegu ammugi mitte.
Õppetöö on ka pingeline tegevus ja koolilaste kõhtu tuleb täita
ikka sellise toiduga, mis jõudu annab. Salatid ja kapsad kuuluvad
enamasti jäneste toidulauale.
Hillar Kohv Viinahaualt,
Tori vald, Pärnumaa

20. märts 2013

Oli nii, et linnas polnud enam
jõudu rohkemaks. Võtsin siis
naise ja lapsed kaasa ning sõitsime Võrumaa kõige metsarikkamasse ja minu meelest
kõige ilusamasse paika. Käime
siin ikka ja jälle, kui linnas üle
viskab. Lähedal on ka meie
pühamu, kuhu meid tuuakse,
jalad ees. Siin on meie paljupalju päevi näinud, mitmeid
sugupõlvi üle elanud ja õhtusse
jõudnud talumaja. Rehet ja aita
enam pole. Kivist ja puidust
lauta on alles veel pool.
Seisan allesoleva ees ja mõtlen
siinelanute teisest, peidetud
poolest, sellest inimene olemisest, mis peaks olema töö ja
armastus, kõigepealt aga vastutus ja ausus, hingeline toimetulek. Olid ju talupojad
peamiselt need, kes kandsid
eestlust läbi aegade. Kui poleks
olnud neid, ei saanuks olla ei
Tartu rahu ega Rahvarinnet.

ma meil toodetud kauba eest
kõrgemat hinda, kui seda küsivad välismaised kaubapakkujad. Kas see polnud patriotism?
Tarkus ja vastutus. Mart Laar
aga ei kuulanud neid  ta avas
turu välismaistele, sealsete
riikide poolt odavaks doteeritud toidukaupadele. Nii odavalt ja ilma riigi abita meie
talupojad aga toota ei suutnud.
See tähendas talupidamise
lõppu.
Nüüdsete eesti talupoegade
uusküüditamise käigus Eesti
valitsus lihtsalt sundis nad näljaähvardusel oma taludest lahkuma ega aidanud neid uue elu
alustamiseks mitte millegagi.
Taluinimesed põgenesid taludest peamiselt linnadesse, et
seal tööd ja leiba leida, ning
sinna nad suures osas jäidki.
Sageli polnudki oskusi peale
maatöö millegi muu tegemiseks.

Nõus isegi kallima
kaubaga

Õigus ja õiglus

Tuletage meelde, kuidas pensionärid  meie rahva kõige vaesem osa  pöördusid peaministriks olnud Mart Laari poole
ja teatasid, et nad on meie põllumajanduse ja Eesti talude
päästmise nimel valmis maks-

Kui kogu talurahva kodudest
väljasuitsetamine polnud kuritöö, siis mis see oli? Kas peame
üldse õigust ja õiglust millekski? Ja kui, siis mitu õigust meil
on?
Nüüd on taas käimas eestlaste
uus pagemine. Rahvas põge-

neb suurel arvul nagu rotid
hukkuvalt laevalt Soome,
Rootsi, Norrasse jm, kuna siin
edasi elada pole enam võimalik. Samal ajal oskab meie valitsus rahva kallal tehtavat
vägivalda maailma ees kiivalt
varjata ja end välja valetada.

Vastutus ja vastutamatus

Küsin: kes teaks öelda, kas
Eestis on vastutamatuse eest
vastutavat inimest või asutust?
(Meeldetuletuseks: alles mitte
ammu aega tagasi olid selleks
EKP linna- ja rajoonikomiteed.)
Mart Laar ei küündinud meie
riigi ja rahva arenguid ette
nägema. Ta ei mõistnud, mida
tähendas tuhandetelt inimestelt
töö, leiva ja elulaadi nii otsene
äravõtmine.Aga see võis olla
ka paremliberaalse turumajanduse lausa kuritegelik varjatud
pool, nagu on seda meil juba
aegunud VEB-fondi rahade
tagaajamine?

Eesti poliitika lonkab
nelja jalga.

Kas see tahtetriumf, mis on
valatud Jaak Aaviksoo (IRL)
kreedosse, et rahvale võib
valetada ja peabki valetama,

pole liialt tähenduslik? Eesti
rahvas on täna küll põlvili, kuid
mitte nii põlvili, et ta lubaks
ennast orjarahvana kõnetada.
Jääb küsida, kuidas sellise valetamisliku maailmavaatega inimene võib olla haridus- ja
teadusminister?
See on ju riigi mädandamine.
Kus on vastutus? Või peab kellelegi ministritest ühtepuhku
meelde tuletama, et riigi kõrgeim võimukandja on rahvas?
Kuhu on jäänud lugupidamine
rahva vastu?
Seisan taluvaremete juures ja
mõtlen. Siin on nii vaikne ja
hea. Sa elasid juba siis siin, kui
sa polnud veel ilmavalgust
näinud, ja oled veel siis siin, kui
sind pole enam olemas. Vana
asemele tuleb uus ja uue
asemele veel uuem.
Ma ei usu rahva enesetappu.
Või kuhu peaksime oma väikeste laste ning nende abivajavate vanavanematega minema? Tallinna linnavõimust kui
kaitsvast tuletornist peab jätkuma kogu Eesti rahvale. Teist
teed ei ole. Eestlased, pidage
seda meeles!
Paul Hank,
Antsla, Võru maakond
Pikemalt loe:
www.kesknadal.ee

Miks president ei saa rääkida?

Eestlasi määratledes

President ei saa ju rääkida, et Euroliitu astumine oli täielik
ämber ja on Eestimaa ääremaastumise põhipõhjus. Euroliidu
juhtriigid vajasid tarbijaid ja et kusagilt mujalt ei pääseks
turule odavam kaup, kehtestati tollibarjäärid. Nii jäi ääremaadele turism, Kaera-Jaan ja muu tilu-lilu.
Isehakanud poliitikud müüsid omast rumalusest maha kõik
tootmisvõimalused või ahnusest võileivahinna eest väärtuslikud ettevõtted. Tagajärg  võimalikud konkurentettevõtted
suleti, jäi ainult alltöövõtt, mil pole midagi pistmist toodangu
müügihinna ja müügikasumiga. Sellest ka Eesti elanikkonna
järjepidev vaesumine.
Solidaarsusmaksed Brüsselist kasseerivad Siemens, VW,
Volvo jne, kelle tooted on eestlase jaoks üle mõistuse kallid.
Mujalt ei saa  tollid!
Mis ootab noort elujõulist inimest Eestimaal, millised on
perspektiivid pere luua, võimalus oma töö tulemustest ära
elada? Nadid.
Sellise hinnangu on andnud paljud, kes on jäädavalt Eestimaalt
lahkunud.
Loogiline oleks peatada Eesti poliitikute amokijooks. Räägi
sa seda inimestele, kes teavad, et neil on [endi meelest alati ja
kõiges  Kn märkus] kindlasti õigus!

Ärgem ehmugem: eestlased ei allu traditsioonilisele identiteedimääratlusele. Pole neil olnud püsivat riiki; nüüd hakkab selguma, et ka
püsivat ühiskeelt ja ühistunnet mitte. Eestlaste (maarahva) identiteediks on
olnud püsiala ja sellel töö rabamine võõra võimu all.
Paraku ei piisa sellest, et identifitseerida end rahvaks, rääkimata rahvusest.
Lapsrahvast polegi me veel saanud täiskasvanud poliitrahvaks. Ehkki tahtmist on meie äratajad, arvamusliidrid ju näidanud, alates muistsete eestlaste stiihilise vaenlastele vastupanu ülendamisest vabadusvõitluseks.
Edasi tulid Kreutzwaldi õieti eimillestki tehtud Kalevipoeg ja nn rahvusliku liikumise ajalooline idealiseerimine, seejärel heleroosade või süsimustade prillidega vaatamine 20. sajandi ajalukku, kas siis Eesti Wabariigile
või hilisemale pseudoriigile. Ja just nagu oleks eesti rahval vaibumatu
lauluind ritsikana kõõrutada! Ei ole ju, tegelikult.
Muidugi on mõistetav, et iga rahvas, iseäranes väike, on altis konstruima
lelusid. Aga kui selgub, et need rahvuslikud lelud, mida valitsejad ulatavad
rahvale mängitada, pigem takistavad kui ärgitavad rahva sisekaemust ja
enesemääratlust, tuleb need mänguasjad kõrvale heita, kasvõi hetkeks. Et
mõelda ja jõuda otsusele: miks me ei meeldi iseendilegi  sest oleme
enesehävitajad.
Kurat, pangem õige jalad maha ja raputagem endilt maha parasiidid! Meie
ajalugu ja meie kannatlikkus annavad meile põhjust olla mitte vaikiv,
ununev põlv aegade raamatus. Meie oleme siiski rahvas.

Kommentaar Maalehest

Ants Metsla, Vändra, Pärnumaa

Hiigelmonument eesti rahvale?
Akadeemik Endel Lippmaa, kes oli Laulva Revolutsiooni ja Rahvarinde eestvedajate Edgar Savisaare,
Vaino Väljase ja Arnold Rüütli kõrval võrdväärne tegija,
pärusmaaks peamiselt MRP traagika avalikustamise
problemaatika, märkis 5. märtsi Eesti Ekspressis: Ja
nüüd ehitame veel kümnete miljonite eest rahvale muuseumi. Aga mida see muuseum toodab ja kes seda sinna
Tartu linna taha vaatama läheb? Eesti rahvas ei ole nii
kadunud, et ta vajaks täna sellistes mõõtmetes monumenti.
Ka siinkirjutaja mõtteis on sama
juba tükk aega mõlkunud.
Mullu sügisel tuli mul üks jalgratas Tartust Kõrvekülla toimetada. Läksin Narva maanteed
kaudu läbi Raadi mõisa, sest
kuigi olen kunagi ka Tartu elanik
olnud, ometi alates Raadi pargist
oli see tee nõukaajal lihtsurelikele alati suletud kaugpommitajate lennuvälja tõttu. (Mäletan
ka erandit. Oma pika autojuhikarjääri jooksul oli mul õnn
vaid üks päev kallurijuht olla, ja

just siis telliti autobaasist kallureid suurema kruusakoguse
veoks kinnisesse tsooni. Olin
parasjagu ametis koorma mahakallutamisega, kui tundsin kuuma õhu lainet  olime ju keset
lennukiangaare ja mootorid
möirgasid erinevatel tuuridel.
Keerasin ruttu akna kinni ja
pääsesin vaid ehmatusega. Tegelikult nad poleks tohtinud mind
kui rahvavaenlase-paberitega
tegelast üldse sinna lubada, aga
ju siis KGB magas. Analoogi-

listel juhtudel tohtinuks ma
koorma tuua vaid väravani ja
sealt viinuks kohalik sohver
selle juba edasi.)
Nüüd väntasin läbi Raadi pargi
üle vana lennuvälja Kõrvekülla.
Jalgsi tagasi tulles tegin ekskursiooni varem keelatud kohtadesse. Lage väli  kas tõesti tuleb
siia hiigelmuuseum? Edasi minnes läksin Raadi mõisa  Eesti
Rahva Muuseumi varemete 
hoovile. Kena ja suursugune
müüriga ääristatud mõisaõu
järve, vallikraavide, sillakaarte
ja väravatega! Kas tõesti ei oleks
tulnud päästa see täiuslik kompleks ja taastada endise muuseumi müürid endisel kujul?
Väljamaalaste väljamõeldud
projekt küll eestlaste ajalugu
meelde ei tuleta. Pigem meenutab see uus miljonitehoone
militaarset okupatsiooni. (Vabandan ette, et liialdan, kuid taht-

matult tulevad meelde korduvad
juhtumid, kus lennusõidukid
hädamaandumise korral otsivad
siledamat kohta või maanteelõiku... Uue muuseumi katus
lagedal väljal võiks hädasolijale
uduse ilmaga just sellist ahvatlust pakkuda.)
Gigantsed projektid on ikka
ehmatavad  olgu tegemist kas
nõukaaegse jõgede tagurpidikeeramisega või kõrbete kastmisega, mille tõttu Araali meri
kokku kuivas jne. Või võtame
Tallinna Linnahalli ja tema saatuse. Kas Pirita Purjespordikeskus ootab nüüd järge? Ons
vaesel ajal ikka mõistlik niisuguseid ulmelisi projekte teostada,
nagu Mäo megaristmik? Kuuldavasti seisab tühjalt Koidula
piirijaam. Või võtame sellised
suurprojektid, nagu Muhu väina
sild ja Rail Baltic  kelle jaoks
neid ehitame, kui püsielanike arv

Eestis kogu aeg väheneb? Kas
keegi julgeb väita, et vähenev
elanike-reisijate arv ei mõjunud
kaasa Estonian Airi jätkuvale
miljonisüstide vajadusele?
Muuseumide spetsiifiline omapära juba iseenesest ütleb, et
sobivaim hoone on see, mis ka
ise on muuseumieksponaat. Ja
selliseid valmishooneid on meil
oi kui palju! Toon vaid ühe näite
 Sangaste loss seisab oma täies
hiilguses tühjana ja vaid üksikud
külastajad eksivad sinna. Miks
võiks nii suursugune hoone olla
kasutatud otstarbekohaselt ja
täita Eesti Rahva Muuseumi
auväärset ülesannet? Selline hea
reklaam tooks külastajaid kokku
üle Eesti ja kaugemaltki.
Tõsi, Tallinnas seda ajalooliste
hoonete põhimõtet juba ignoreeriti ja ehitati uued muuseumihooned  Okupatsioonide
muuseum ja KUMU. No hea

küll, viimane sai tõesti esinduslik. Aga samas oleme vastuolulises olukorras: väikesi muuseume järjest suletakse finantside puudumise tõttu, aga samas
ehitame õhulossi, mille toetamisest isegi Euroopa Liit keeldus. Ja nüüd teeme selle oma
maksumaksja niigi kasinatest
finantsidest.
Midagi on valesti. Kõike võib
ju ehitada, aga mõni asi tuleks
ikkagi edasi lükata aega, kuni
eestlase elujärg kodumaal on
elamisväärsemaks muutunud.
Kui me ei taha, et uuest luksusehitisest võiks hoopis saada eesti
rahva mausoleum, siis tuleb
esmajoones teha investeeringuid
mitte ainult eliidi jaoks, nagu
seni, vaid kogu eesti rahvale.
Udo Knaps, Märjamaa,
Rapla maakond
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Mõtisklusi rahvuslikust
julgeolekust II osa
Rahvusliku julgeoleku probleemid algavad ja lõpevad
küsimusega: kes juhib riiki ja milline staatus on rahval?

FEJA RÄIM
vaatleja

Algus: Kesknädal 13. märtsil
2013
Inimene saab sõna sisu mõista
vaid siis, kui sõnaga kaasneb
kindel kujund. Mitte kõigil
sõnadel ei ole kujundit, näiteks
mitmel sidesõnal on keeles
teistsugune eesmärk  mõistete
tervikusse kogumine või loetlemine. Kujundi puudumine ei
võta sidesõna puhul võimalust
mõista sõna otstarvet, üldjuhul
aga küll.

Valetamise kunst

Kui sõnal puudub kujund, siis
jääb sõna mõistetamatuks. Sõna
saab mitmesuguste võtete abil
kujundist ka lahutada. Seda
saab teha näiteks konteksti ja
lauseehitusega manipuleerides.
Selliseid lauseid ja sellist konteksti, kus sõnalt võetakse kujund, tuleb alati märgata, sest
headele kavatsustele see tavaliselt ei viita. Eriti tähelepanelik
peab olema normdokumentide
teksti puhul. Valisin näite, mis
peaks kõiki eestlasi mõtlema
panema. See on ühtlasi näide
süsteemsest pettusest.

Süsteemne pettus

Põhiseaduse kohaselt on Eesti
iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kuid millisel
demokraatial meie sõltumatus
ja vabariiklus rajanevad, seda

kujundit sõnastusest ei teki.
Teiste sõnadega, meie põhiseadus ei sätesta, milline demokraatiavorm peab olema Eestis
riigivalitsemise aluseks. Põhiseaduse sõnastus peaks aga
välistama suvaõigusliku tõlgendamise võimaluse. Meie
põhiseaduse ülesehitusest võib
vaid kaudselt oletada, et peetakse silmas esindusdemokraatiat ja parlamentaarset
riigikorda; oletuseks see aga
jääbki. Sest kui rahvaesindaja
ei täida antud lubadusi, siis ei
saa teda tagasi kutsuda. Parlamenti juhib aga riigiülene
kontseptuaalne võim. Riik
võib ju iseseisev olla, selle juhtimine aga mitte. Lahtiseks
jääb muide ka asjaolu, kas
seadusi üldse tuleb Eestis
tegelikult täita või on see jäetud igaühe otsustada.
Kuidas selline põhiseadus

Riik võib ju
iseseisev olla,
selle juhtimine
aga mitte.
töötab, jäägu lugeja otsustada;
valik on samuti vaba.
Minu järeldus on, et põhiseadus
võimaldab meil ka sellist
demokraatiat, kus kõrgem
demokraat ütleb, kuidas teised
demokraadid mõtlema peavad,
ja kõrgem demokraat ka
otsustab, kes ja kuidas peavad
seadusi täitma.
Kahjuks ongi just sedalaadi
demokraatia meie igapäevane
tegelikkus.

Peita võib kujundit,
kuid peita võib ka sõna

Kui inimestel on tekkinud
mingi kujund, et toimub mingi
nähtus või protsess, mille

Nüri mõte
JANAR FILIPPOV:
Kes peaks mõjuanalüüsi tellima
ja kinni maksma?
ning kuidas sa
diskuteerid asjalikult inimesega,
kes ei ole 20 aastat tööl käinud, on
kogu selle aja
opositsioonis
peeretanud ja kelle argumentatsiooni tuum (s.t. laiskvorstidelt
häälte kättesaamise idee) on, et
rootsis on fantastiline elu, tänu
sotsidele?
Facebooki kirjaviisis 10. märtsil arutlus
selle kohta, et erakondadelt peaks tellima
enne valimisi kvaliteetset maksupoliitika
analüüsi ühiskonna sihtrühmade lõikes,
kes-kuna-kuivõrd võidavad ja kes kaotavad. Filippov on Eesti Ekspressi ajakirjanik.

üksikuid osi ta ehk isegi oskab
nimetada, kuid mis kokkuvõttes pole see, mis paistab, siis
sellisest kujundist rääkimisel
on poolte vahel teineteisemõistmine väga raske. Inimene
vajab otsekohe selget sõna
selle kujundi nimetamiseks ja
iseloomustamiseks, et kujundit fikseerida ja mõistetavaks
muuta. Selleks, et asjast ühtmoodi aru saada, tuleb
kujundile leida sobiv sõna.

Kontseptuaalne võim

Kui sõnatu kujundi kohale
lendab aga Tõe Monopoli harrastav kontseptuaalne võim,
siis kasutatakse olukord otsekohe ära, ning nimetut kujundit olematusesse pillates asendatakse see kujund kontseptuaalsele võimule sobiva
kujundi ja sõnaga. Inimene
jääb vale meelevalda. Valedesse uppuvat inimest aga on
kerge valitseda. Kontseptuaalne võim rajabki oma juhtimisskeemi rahvuse uputamisele
valedesse. Sellises olukorras
tuleb inimestel kiiresti ise
kujundile õige nimi panna.

Terve mõistus leiab
igas olukorras hea
lahenduse

Meie valitsuse tegevust jälgides hakkab peagi silma
paistma, et valitsejate tegevus
ei ole adekvaatne. Ometi pole
vist tegemist vaimupuudega
inimestega.
Pikemal jälgimisel paistab
välja riigiülene kontseptsioon,
mis sellist näiliselt ebaadekvaatset tegevust juhib. Niisugust riigiülest juhtijat nimetataksegi kontseptuaalseks
võimuks. Kui valitsejad on
kontseptuaalse võimu tööriistad, siis nad tegelikult riiki ei
juhi.
Selline siis ongi olukord: riiki
juhib kontseptsioon, mitte
valitsus ega rahvas oma kirjutatud ja kirjutamata seadustega.
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Terane mõte
Sageli tundub,
et Eestis on
raha küllalt,
ainult seda
raisatakse arutult. Seepärast
teen konkreetse
ettepaneku:
kõrgepalgalised
poliitikud, ametnikud ja riigiettevõtete juhid võiksid vabatahtlikult oma palka vähendada
ja vabaneva raha sihtotstarbeliselt suunata puuduses vaevlevatele. Omalt poolt teatan valmisolekust vähendada oma
palka 20% ja loobuda kõikidest
lisatasudest.
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Nädala juubilar ANDREW LLOYD WEBBER 65
Muusikaligeeniusele Andrew
Lloyd Webberile pole kindlasti elevant kõrva peale
astunud. Pigem on tihti märgitud, et helilooja veresoontes
voolab hoopiski muusika.
Nimelt on ta pärit väga
musikaalsest perest: ema oli
viiuldaja ja pianist, isa 
helilooja.
Webber sündis 22. märtsil
1948 Londonis ning väidetavalt juba kolmeaastaselt
avaldus tema tähelepandav
kirg muusika järele. Üheksaselt mängis Andrew silmapaistvalt orelit, metsasarve ja
viiulit ning oli alustanud
muusikapalade komponeerimist.
Sellest 43 aastat hiljem, aastal
1991, sai temast esimene ja
seni ainuke helilooja, kellel on
Londoni West Endi lavadel
ühekorraga olnud mängukavas kuus muusikali. See ei
saa olla üllatav, sest Webberi
repertuaari kuuluvad kõige
tuntumad ja populaarsemad
muusikalid selle anri ajaloos
 Kassidest kuni Evitani
välja ning sealt veel edasi
Ooperifantoomini.
Nende lavateoste tuntuimad
meloodiad on kindlasti ületanud muusikalimaailma ja
levimuusika vahelise barjääri
ning suurem osa muusikat

armastavatest inimestest üle
kogu maailma suudab kerge
vaevaga neid kaasa ümiseda.
Ülikooliõpinguid
alustas
Webber hoopis teises valdkonnas, astudes 1965. aastal
Oxfordis Magdaleni kolledisse ajaloo erialale, sest tema
lapsepõlveunistus oli saada
Inglismaa parimaks vanade
monumentide inspektoriks.
Paraku kukkus ta kõrgkoolist
pärast esimest semestrit välja
(muusikamaailma õnneks!)
ning jõudis oma tõelise kutsumuseni Royal College of
Musicus tudeerides. Hiljem on
ta kaudselt pöördunud tagasi
ka ajalootemaatika juurde 
tema suvekodu Sydmonton
Courti vanimad osad pärinevad 16. sajandist.
Oma Oxfordi-aastal sai
Webber kirja 21-aastaselt juuratudengilt Tim Riceilt, kes
pakkus ennast laulusõnade kirjutajaks. Miski selles kirjas
huvitas Webberit ning tollest
ajast sai kokku ülimalt dünaamiline duo, kes töötas nagu
õlitatult peaaegu kakskümmend aastat ning kelle koostöö
krooniks kujunes kindlasti
Evita lavalejõudmine.
Pärast Riceiga koostöö lõppu
ei jäänud Webberi edu
muusikalilavadel toppama.
1980. aastaid võib pidada tema
jaoks murranguliseks läbimur-

kolm Grammyt ja filmimuusika Oscari (muusikalist
Evita pärit looga You must
love me; sama laul võitis ka
Kuldgloobuse). Oscarile on
olnud
nomineeritud
ka
Ooperifantoomi ja Jeesus
Kristus, superstaari muusika.

deks. 1981 tuli lavale muusikal
Kassid (Cats), mille lavastuse ettevalmistamisel kohtas
Webber noort andekat ja ilusat
lauljannat Sarah Brightmani,
kellest hiljem sai tema teine
naine ning kõige kuulsam
Christinei osatäitja Ooperi-

fantoomi lavastuste pikas
reas.
Lisaks populaarsusele laval on
Webberit pärjatud mitme kõrge
autasuga, kõige märkimisväärsem neist rüütliseisusesse tõstmine aastal 1992. Ta on võitnud ka seitse Tony auhinda,

Ehkki Webber on end tänaseks
majanduslikult kindlustanud
ning talle kuulub hinnaline
kunstikogu, ei pea ta ennast
aineliste väärtuste ületähtsustajaks. Helilooja on väitnud:
Muusika, arhitektuur ja pildid on alati olnud mu kired,
ning materiaalne jõukus on
minu jaoks vahend, mille eest
olen saanud lubada pilte, mis
mulle meeldivad.
Sellest mõttekäigust hoolimata
on ta läbi aastate kuulunud
Suurbritannia saja rikkama
inimese sekka, mis kindlasti
aitab tal meelepärast kunsti
edasi soetada.
Suure muusiku perekonnaelu
kohta leidub nii netis kui ka
trükis vähe andmeid, kuid on
siiski teada, et tal on viis last
kolmest abielust.
Andrew Lloyd Webberil ning
tema muusikalidel on ka üsna
tihe side Eestiga ja meie
teatripublikuga. Vanemuise
teater on lavale toonud mitu
Webberi muusikali; esimesena
tuli välja Evita, mille lavas-

Kesknoorte Roheliste Kogu
kutsub kõiki ühinema
ülemaailmse aktsiooniga Maa tund

Keskerakonna Noortekogu Roheliste Kogu kutsub!

Earth Hour ehk Maa tund on Maailma Looduse Fondi (WWF)
korraldatud ülemaailmne aktsioon, mis toimub igal aastal
märtsi lõpus, kui lülitatakse tunniks välja üleliigselt elektrit
tarbivad esemed.

Tutvume lähemalt veepuhastusjaama tööga. Huvilised saavad aimu,
kuidas järveveest saab väga hea kvaliteediga joogivesi ning kuidas
see jõuab linnaelanikeni. Jagatakse lihtsaid ja praktilisi näpunäiteid, kuidas vett säästa ning hoida nii raha kui ka meid ümbritsevat looduskeskkonda.

Maa tund sai alguse Sydney'st 2007. aastal, kui 2,2 miljonit
majapidamist oma valgustid üheks tunniks välja lülitasid.
2013. aastal osaleb aktsioonis juba 152 linna seitsmest
maailmajaost.
Varem on sellises aktsioonis osalenud Tallinn, lülitades välja
Nevski katedraali, Oleviste kiriku torni, Toompea müüri ja
Pika Hermanni torni ning Toomkiriku ja Niguliste kiriku torni
kaunistusvalgustused. Ka mõned eraettevõtted on aktsiooniga liitunud, lülitades välja suured välireklaamitahvlid.
Valgustuse väljalülitamisega saavutatava energiakokkuhoiuga tahetakse juhtida tähelepanu kliimamuutustele ja
globaalsele soojenemisele. Nii oli näiteks elektri tarbimine
2007. aastal Maa tunni ajal Sydneys 10,2% väiksem kui
tavalisel päeval.
Ka meie saame aktsioonis osaleda, kui panustame kasvõi
ühe tunni energia kokkuhoidmiseks, lülitades

23. märtsil kell 20.30

Kutsume Sind kolmapäeval, 20. märtsil kell 15.50
ekskursioonile Ülemiste Veepuhastusjaama!

Kohtume Tallinnas, Järvevana tee 3  veepuhastusjaama
peamaja ukse juures. Ekskursioon on tasuta.
Registreerimine karina.oganesjan@gmail.com

Ole kohal!

VELLO LUKK, palju õnne!
Õnnitleme Sind Jõgeva valla

Aasta Tegija 2012

tiitli puhul!

Erakonnakaaslased
Jõgevamaalt ja Tallinnast

Meedia keskpunkt

kohaliku aja järgi välja kõik oma majapidamise valgustused
vähemalt üheks tunniks.

TTV-s kesknädalal, 20. märtsil kl 19.30, kordussaade kl 22.50

Sel tunnil on hea mõelda, et meist kõigist sõltub Maa tulevik!
Kutsume Teid osalema Maa tunnis!
Üheskoos saame muuta suuri asju.

* Peavoolumeedia ülesandeks on endiselt Keskerakonna võimult tõukamine
Tallinnas. Seda tõestab Postimehe ning Eesti Päevalehe ajakirjanike Tuuli
Kochi ja Kärt Anvelti avameelne kirjavahetus Facebookis.

Keskerakonna Noortekogu Roheliste Kogu

* Sünnitatakse kaht uut erakonda  Rahvakogust võib kooruda SDE sülekoer ja pankur Jaan Männik tahab luua eetilist paremjõudude erakonda tööandjate esindamiseks. Eesti Ekspressis selgitab Priit Hõbemägi, et Rahvakogu idee tekkis ammu enne Harta12, et riigieelarvest raha saada.

Tartus
Laupäeval, 23. märtsil kl 11.00

kohtumine kohvilauas Keskerakonna Tartu büroos
(Ülikooli 12). Vestlusringis arutame Keskerakonna
piirkonna esimehe professor Aadu Mustaga
kevadest tulenevaid mõtteid.

* Piirilepinguga tuli takus. Kuhu kadus kuulus preambul, mis 2005. aasta
leppe lõhki ajas? Kas läheb nii, et Venemaa nõuab, Euroopa Liit nõuab ja
eestlased annavad jälle alla?
Stuudios Kesknädala peatoimetaja Urmi Reinde, Tallinna Televisiooni
peatoimetaja Mart Ummelas ja saatejuht Heimar Lenk.

tust helilooja väga soojalt tagasisidestas ja mis pälvis tema
varjamatu tunnustuse.
Meil on korraldatud ka
Webberi muusika galakontsert.
Krooniks sai Tallinnas IX
noorte laulu- ja tantsupeol
2002. aastal esmaettekandele
tulnud Andrew Lloyd Webberi
loodud laul "Keegi pole üksi
päikese all", mille teksti autor
on teenekas poetess Leelo
Tungal. Tegemist oli väidetavalt Webberi esimese teosega, mis on kirjutatud tekstile,
mis pole originaalis ingliskeelne. Selle laulupeo teemaks
oli mäletatavasti Ei ole üksi
ükski maa.
See laul võiks Rahvarinde 25.
aastapäeva eel meile tänagi
väga tähenduslikult mõjuda,
nüüd juba üle-euroopalises
kontekstis.
Eesti ja Webberi koostöö saab
aga võimsa jätku, sest 2012.
aasta lõpul kirjutas Vanemuine
alla lepingule, mis lubab lavale
tuua Ooperifantoomi 
Vanemuisest saab maailmas
kolmas teater, kellele antakse
uuslavastuse õigused.
Eeldatavalt on esietendust
oodata 4. oktoobril 2014.
Tuleb küll varuda kannatust,
kuid eestikeelse Ooperifantoomi lavaleootamine on
kindlasti ooteaega väärt.
Urmi Reinde & Co

Langenud Vabadusvõitleja päev

vabadusvõitleja Jüri Kuke mälestuseks
XVII aulakonverents Tartu Ülikooli aulas
pühapäeval, 24. märtsil
Algus kell 12.
Juhataja Märt Kunnus, abijuhataja Rein Vanja
Päevakorras:
12.00 Mart Niklus Avasõna
12.05 Enn Tarto Me ei unusta Jüri Kuke kangelastegu
12.20 Mart Niklus Lehitsedes ühte pildialbumit
12.40 Ann-Mari Lahti (Rootsi) A little about Jüri Kukk who
means so much for me
12.50 Robert-Rudolf Volk Jüri Kuke hauasamba saamislugu
12.55 Peeter Kaasik Helsingi efekt
13.25 Urmas Aunin Vabadusvõitluse terminoloogiast
13.35 Peep Varju Eesti rahva vabadusvõitluse hindamine
kahe komisjoni töös. Saksa okupatsioon
13.55 Priit Silla Kas Tartu Riiklikus Ülikoolis represseeriti
poliitilistel motiividel veel teisigi peale Jüri Kuke?
14.05 Ants Sild Mälestuskilde Jüri Saarest  vastupanuvõitlejast, pedagoogist ja filosoofist
14.15 Jüri Adams 2. veebruar 1988  Eesti uuema aja tähtsaima meeleavalduse ettevalmistamisest
14.35 Bruno Javoi Läti rahvuslipp Vene okupatsiooni ajal
ja 16. märtsi 2013 sündmustest Riias
14.50 Vaheaeg, näitusega tutvumine
15.20 Kalju Mätik Stalinismi taassünd  oht kogu inimkonnale
15.35 Mait Kraun Vabaduse loomulikkusest ja selle alternatiividest
15.50 Ruuben Kaalep Sõnavabadus püsimise tagatisena
16.00 Aare Pällin Eesti Vabariigi 1992. a. rahareform  20
kannatusaastat miljonile inimesele
16.20 Henn Põlluaas Okupatsiooniarmee lahkumine Eestist
1994
16.40 Jekki Rjazin Punaroimade korvamisest
16.55 Marju Toom Sajandite võrdlus
17.15 Jüri Vaidla Tartu rahuleping ja Eesti kommunistid
17.30 Osvald Sasko 1920. aasta Tartu rahuleping ja
rahvusküsimus
17.40 Vello Ederma Küsimus usaldusest
17.55 Konverentsi pöördumiste vastuvõtmine
Vt lisaks: http://kultuuriaken.tartu.ee/?event=1360406795
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