Ilmub aastast 1999

Hind 0,58 

Nr 24 (803) 20. juuni 2012

R A H V A

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

Zetod  Etnofesti tipphetk
9. juunil peeti
Tallinna
Lauluväljakul
rahvusvähemuste esimene oma pidu
Etnofest 
etniliste kultuuride festival. Eestis
elab enam kui
sajast rahvusest inimesi.
Nüüd saigi
teoks nende
esimene suur
ühine vabaõhupidu, millest korraldajad soovivad
kujundada
traditsiooni.

Menukaima esinejana astus Etnofestil üles ansambel, mis läheb hästi peale nii noortele kui ka vanadele  Zetod.
Nemad hoiavad kõrgel setu kultuuri nii muusikalises kui ka rahvakillu ajaloo mõttes, olles olnud publikumagnet
ka Viljandi folgil. Nende esinemine oli ka seekord festivali keskpunkt. Zetode vedav hing ja solist on Jalmar
Vabarna, laulavad-mängivad veel Jaanus Viskar, Artur Linnus, Matis Leima ja Martin Kütt. Tegutsetakse 2003.
aastast. Esinetud on Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, USA-s, Prantsusmaal, Belgias, Poolas ja Venemaal.

Intervjuud
peakorraldaja
Jevgenia
Haponeniga
loe lk 67!

Taasiseseisvumata meedia
Jälginud üle 35 aasta meedia arengut Eestis, võin
puhta südametunnistusega tõdeda, et meedia üldiselt, aga ka selle ajakirjanduslik osa, pole tänaseni
(taas)iseseisvunud ega esinda seega ühe iseseisva,
sõltumatu riigi nn neljandat võimu.
MART UMMELAS

Meedia puhul on pigem tegu
poliitikute,
võimulolijate,
poliittehnoloogide mängumaaga, millega kinnistatakse
sotsiaalseid stereotüüpe, põlis-

tatakse majandusdogmasid,
jutlustatakse eetilist relativismi ning koos sellega alavääristatakse humanistlikke
väärtusi. Kõige selle põhjuseks
oli, on ja paraku jääb meie
meediakeskkonna poliitilis-

majanduslik tsentraliseeritus,
konglomeraatide võim vaba
mõtte üle, meedias töötavate
inimeste alandlikkus ja hirm
omanike ees, ajakirjanikkonna
üha süvenev seadusandlik ja
sotsiaalne kaitsetus.

Pole olemas ajakirjandust asjana iseeneses

Minu subjektiivse arvamuse
kohaselt algas Eesti ajakirjanduse teatav vaesumine juba 30
aastat tagasi, kui Tartu Ülikoo-

Ajakirjandus
on muutunud
osaks turundusest, suhtekorraldusest,
poliittehnoloogiast.

lis asutati eraldi ajakirjandusosakond lahus eesti filoloogia
erialast. Ehkki tollal nähti selles suurt võitu, sest nõukogude
süsteemis üldiselt ei talutud
ajakirjanduseriala õpetamist
väljaspool üleliidulisi õppeasutusi, siis Eesti puhul võis
see olla ka eksisamm. Teatavasti on paljud uue eriala lõpetanud täna juhtivail kohtadel
meie meediamaailmas. Seevastu varasemad, filoloogiharidusega ajakirjanikud, nagu

minagi, on taandunud peavoolumeediast või üldse ajakirjandusest. Põhjuski lihtne 
ajakirjanduse süvenev enesekesksus, keelekasutuse nüristumine, üha õhenev kultuuritaust jne ei paku lihtsalt enam
väljakutseid neile, kelle arust
ajakirjandus peaks olema
lahutamatu osa (rahvus)kultuurist.
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Juhtkiri

Maadevahetuse protsess: MIS MAA SEE ON???

Kõik pole
rahaga mõõdetav
LIINA KUSMA
ajakirjanik

S

uur suvi on algamas. Lapsed on vabaks lastud ja võiksid maavanaemade juures hundiratast visata. Kahjuks on sääraseid vanaemasid nappima hakanud. Mis parata, kui töö läheb ees, siis inimesed
järel. Omaaegsetes taludes jätkus tööd lastele ja päris vanadelegi. Korras
kodud rõõmustasid silma ning tegid au pererahvale, kellest parimaid
premeeriti pika külmamaareisiga. Väheseks on jäänud neid, kes seda
kõike omast käest teavad ja mäletavad. Tagasitulnuid ootasid ees
pooltühjad kolhoosikülad: paljud olid kodust ära läinud, kes seitsme maa
ja mere taha, kes lihtsalt linna kirjutama.

T

õeline talude tühjenemine algas tükk maad hiljem ja kestab tänini.
Nõnda ongi potentsiaalsed maavanaemad ajapikku kaotsi läinud.
Lisaks on pensioniea pidev kergitamine nüüdseks juba seitse aastat
vaba vanaemaaega ära võtnud, ja võtab veel. Pisku pension on jätnud
vanavanemad ilma andmisrõõmust, sest kuust kuusse ja viimasel ajal
vaata et juba päevast päeva tõusvad hinnad sunnivad paljudele eakatele
peale elustiili, millele mõtleminegi valus. Kes saab, läheb tööle, kuigi
palk pisku ja tervis kehvake.

Ü

htaegu sobivad nad aga suurepäraselt statistikasse Brüsselis ettenäitamiseks (kui küsitakse), sest tänavu on Euroopas aktiivsena
vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta. Usun, et
säärase aasta sisuna ei ole mõeldud vaid näputööd ja rahvatantsu, vaid
seeniorseltskonna osalemist ühiskonnaelus kõige laiemas mõttes. Palju
asju siinilmas on võimalik osta, aga elutarkust ei müüda kusagil. On ju
selgi kindlasti olnud oma hind, makstud on vaid teistes väärtustes  aja,
eksimuste, kannatuste, närvide, tervisega , ja kui seda tarkust nüüd
lahkelt jagatakse, oleks igati mõistlik pakutav tänuga vastu võtta.
Kõike muidugi pole ühel põlvkonnal võimalik teiselt üle võtta, ja pole ka
tarvis  mõndagi peab igaüks ise teada saama, teisiti oleks elu vaesem.
Ilusaim aeg Eestimaa looduses on täis kauneid tundeid. Koolides on lõpupeod. Seljataha on jäänud lapsepõlve lõputud suved, kiired eksamikevaded, koolipeod, esimene armastus... Lõpuks ometi ollakse suured ja
targad, ees ootab oma elu! Hing on kerge, maailm lahti, võid minna, kuhu
süda soovib. Küllap tunnevad nõndaviisi paljud, olgu nende noorusaeg
praegu, minevikus või tulevikus. Ja alati on säärasele rõõmsale minemisele kaasa elamas eelmised põlved, mõeldes, et ammuks see oli, kui ise
sai mindud.

T

õepoolest, miski ega keegi ei liigu ajast kiiremini. Olen aastate
jooksul kohtunud üsna paljude saja-aastastega ja nad on kinnitanud,
et elu on olnud kui hetk. Keda veel rohkem uskuda? Seda enam
peaks tegema omalt poolt kõik, mis vähegi võimalik, et see hetk oleks
elamist väärt. Rikka elu eeltingimus on mõistmine ja hoolimine, sedakaudu
ka head suhted ja meelerahu. Öeldakse küll, et vanuigi muutub inimene
enesekeskseks, pahuraks või õelaks. Usun, et säärased omadused on ühtedel juba noorena, teistel pole neid olnudki. Vaadake või vilistlaste kokkutulekuid. Sageli koguvad enda ümber rõõmsat rahvast samad inimesed,
kes meie koolipõlves tegid seda ammuaega tagasi.
Käisin mõne päeva eest oma kunagise kooli kokkutulekul Loksal ja veendusin selleski, et koolide kaotamine oleks löök mitte üksnes kohalikule
elule, vaid ka seal ammuilma õppinuile. On meiegi kool kunagise hiilgeajaga võrreldes kokku kuivanud, ent ometi elus. Kaunis piltidega trükises,
mille kaasa saime, ütleb kool isikustatud pöördumises oma kunagiste õpilaste poole: Igaühe elu kulgeb isesugust rada pidi, kuid inimesi lähendavad ühised mälestused koos veedetud aegadest. Usun, et minu seinte
vahel olete õppinud hindama teadmiste valgust ja ühist mõtestatud tööd,
väärtustama vaimset rikkust ja sõpruse ilu, tundnud kaaslaste toetust ja
üksmeelt... Minu koolipere ei anna suure kooli mõõtu välja, mistõttu on
mu süda Eesti haridusuuenduslikes tõmbetuultes raske ja mõte murelik.
Siiski loodan, et minu rolli peetakse tähtsaks...
Koolil on märgiline tähendus. Rahaga ei ole võimalik seda mõõta.
Valitsus, kes koole sulgeb, pole iseseisva riigi mõttest aru saanud.

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
6 274 573

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

Kesknädalal pole sõnu  kõik maadevahetusesaaga kohtualused mõisteti eile kohtunik Valeri
Lõõniku poolt õigeks! Tõesti, ei jätku sõnu sellele seitsmeaastasele õudusele hinnangu andmiseks. See on olnud varjatud rahadega võimule
trüginud erakondade arveteõiendamine opositsiooni kallal nagu parimates diktatuurireiimides. See on olnud Eestimaa niigi väheste
inimeste ja veel vähemate võimekate poliitikute
ruineerimine nende vaadete tõttu. Oli ju teada,
et ei Rahvaliit ega Villu Reiljan (pildil) polnud

kolonistidele meelepärased, sest püüdsid ajada
asju nii, et ka eesti mehele midagi OMA alles
jääks siinses lõõmavas kõike ja kõiki hävitavas
turumajanduses. Vähemalt esimese kohtuastme otsuse põhjal saab teha küll ühe ränga
kokkuvõtte  poliitiline protsess. Kaotatud tervisest ja pingelistest suhetest pere-, sõprus-,
tutvus- ja sugulasringides pole mõtet rääkidagi.
Kaastunne kõigile. Õnnitlused kõigile. Häbi
riigile. Vastutus  kellele?

Reformierakonna tegelik toetus alla 20 protsendi
15. juunil teatas Emor taas igakuised erakondade reitingud. Neist
selgus, justkui oleks Reformierakonna toetus pärast suurt rahastamisskandaali tõusnud 1% võrra ehk maikuiselt 30-lt 31-le
protsendile. Kes oskab vähegi lugeda ja arvutada, saab aga õigesti
aru: Reformi toetus pole kasvanud. Kasvanud on hoopis nende
inimeste osakaal, kes ei toeta enam mitte kedagi (38%). See on
kohutav arv. Ülejäänud 62% seas on Reformierakonna populaarsus 31%, ehk 62 x 0,31=19,2%. Loe: tegelikult toetab
reformiste vähem kui 20% küsitletutest. Mis ongi normaalses
ühiskonnas selle lausliberaalse partei maksimum.

Teiste parteide kohta samast küsitlusest: Keskerakond kergitas
kõvasti oma toetust, jõudes 19-lt 23%-le ehk taastades oma valimisaegse seisu. SDE kaotas kõige rohkem, langedes 29-lt 24%le. Ja IRL on harjumuspäraselt viimane, viseldes lõppematutes
siseheitlustes ja otsides kohta poliitilisel kaardil, kukkudes taas,
seekord 17-lt 14-le protsendile. Just IRL-i näotut ja maotut eksistentsiaalset võitlust silmas pidades on hakatud järjest kõvema
häälega rääkima uue partei platsiletulekust, sest end rahvusliku
viigilehega varjanud Eesti kõige silmakirjalikum partei peabki
purjetama oma kurva lõpu poole.

Soome poliitika mõjutab Eestit
Eesti Keskerakonna delegatsioon osales Soomes Rovaniemis
Suomen Keskusta kongressil. Keskerakonna juhatuse liige ja
Tallinna linnavolikogu esimees Toomas Vitsut rõhutas omapoolses tervituses, et Soome poliitikas toimuv mõjutab oluliselt
ka Eestit.
Soomet ootavad sügisel ees kohalikud valimised, ning eestlased jälgivad toimuvat suure huviga. Märgilise tähendusega on,
et kui Soome Keskerakonnal läheb hästi, siis kindlasti vaatavad
eestlased Soome poole ja teevad sellest oma järeldusi, rääkis
Vitsut. Ta keskendus ka Tallinnas kavandatavale tasuta ühistranspordi ideele. See on positiivne näide, millega oleme Euroopas
suunaseadjaks. Meil oleks väga hea meel, kui ka Helsingi hakkaks

tõsiselt mõtlema tasuta ühistranspordi korraldamisele.
Keskerakond ja Suomen Keskusta on juba üle kahekümne aasta
teinud edukat koostööd, mis seisneb välispoliitilistes aruteludes
ja igakülgses kogemuste vahetamises.
Keskusta kongressil kandideerisid erakonna esimeheks Paavo
Väyrynen, Timo Kaunisto, Tuomo Puumala ja Juha Sipilä.
Esimeheks valiti Sipilä.
Eesti delegatsiooni kuulusid ka Keskerakonna välissuhete
sekretär, Tallinna linnavolikogu liige Daisy Järva ja
Keskerakonna peasekretär Priit Toobal. Kongressil viibis
arvukalt välisdelegatsioone Soome naaberriikidest, sh erakonna
Ühtne Venemaa esindus, samuti esindajad Indiast ja Hiinast.

Kuhu ja millal Eesti ühiskond tuhandetest väljatõstetud
perekondadest edasi arenes?
Heimar Lenk pöördus eelmisel nädalal Riigikogu
ees esinenud õiguskantsler Indrek Tederi (pildil)
poole küsimusega: Te esitasite väga kenasti Eesti
riigi praeguse seisu ja asusite oma ettekandes hästi
meeldivalt rahva poolele, kuid kahjuks ma ei kuulnud teie ettekandes üht väga tõsist probleemi, mis
on juba viimased paarkümmend aastat Eesti
õiguskorda risustanud, see on omandireformi seis.
Siiani on kümned ja kümned tuhanded Eesti pered,
kes kaotasid omandireformi käigus oma kodud,
jäänud ilma vastava kompensatsioonita või nende
tehtud kulude heastamiseta. Kas te kavatsete tule-

vikus ka selle probleemiga tegelema hakata, sest edasi
minna Eesti riik sellises olukorras väga edukalt ei
saa?
Tederi vastus kõlas: Ma kordan ka oma juba varemalt korduvalt öeldud seisukohta, et iga reformiga
kaasnevad teatud probleemid. Ja omandireform kui
selline oli paratamatu. See, et neid probleeme oli
palju, see on fakt, aga ma leian, et praeguseks hetkeks on Eesti ühiskond juba sellest probleemist edasi
arenenud (Kn rõhutus). Ja vastus on, et ei, ma ei
kavatse selle temaatikaga tegeleda.
Riigikogu 12. juuni stenogrammi põhjal
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Tuntud keskerakondlased tuuritasid
Lõuna-Eestis
Kui vähegi kollasemad meediakanalid käivad igal suvehakul
välja kuulujutu, et Riigikogu liikmed lasevad rihma lõdvaks
ning neid saab leida vaid rannaliivalt või aiamaalt, siis reede,
15. juuni tõestas vastupidist. Mitu Riigikogu Keskerakonna
fraktsiooni liiget otsustasid ette võtta sõidu Lõuna-Eestisse
 Valga ja Põlva linna.

Fotod: Taavi Pukk

asja üle: karm hinnatõus muudab
igapäevase toimetuleku äärmiselt
keeruliseks ning noored peavad
tööpuuduse tõttu lahkuma pealinna
või välismaale.

Tere, Põlva valija!

TAAVI PUKK
Riigikogu Keskfraktsiooni
nõunik

Kagusuunalise väljasõidu eesmärk
oli lihtne: kohtuda võimalikult paljude kohalike elanikega ning küsida, mis neile hetkel kõige rohkem
Eestis muret teeb.

Tere, Valga valija!

Jüri Ratas, Mailis Reps, Kadri
Simson ja Tarmo Tamm olid just
need Riigikogu liikmed, kes nädala
viimasel tööpäeval Valga kesklinnas inimesi teretasid ja igaühega
veidi juttu vestsid. Tööle, turule,
poodi ja koju tõttaval kohalikul rahval oli hea meel, kui sai tuntud
poliitikute kätt suruda ning südamelt
ära rääkida, mida peaks riigis teisiti
tegema, et Eesti elu paremaks läheks.
Peamiselt tunti Valgas muret kahe

Pärastlõunal jõudsid riigikogulased Põlvasse, kus nendega liitus ka
Ester Tuiksoo. Põlvalaste suurt poliitikahuvi näitas see, et kohtumist
oli juba ootamas mitukümmend inimest.
Poliitikutel paluti rääkida päevapoliitikast ja Euroopa võlakriisist,
gümnaasiumi- ja haldusreformist,
põllumajandusest ja veel paljust
muust. Osa poeskäijaid, kes infomaterjali näppu said, liitusid samuti
poliitilise aruteluga. Küsiti rohkesti
ning avaldati arvamust, kritiseeriti
ja toetati. Selge on see, et Põlva
inimestele läheb väga korda, mis
meie riigi poliitikas tegelikult
toimub.
Inimeste suur huvi poliitikutega
kohtumise vastu annab Keskerakonnale märku, et sellised väljasõidud peavad jätkuma. Niisiis võib
Keskerakonna rohelist telki märgata suve jooksul mitmel pool mujalgi maakondades. Seal saab näha
tipp-poliitikuid ning avaldada arvamust, mida poliitikud teisiti peaks
tegema, et elu meie riigis paremaks
muuta.

ROHUJUURETASANDILE LÄHEMALE: Kadri Simson ja Jüri Ratas tähistasid Riigikogu
saalihooaja lõppemist sõiduga Valgamaale ja Põlvasse ehk valijale lähemale.
All: Kadri annab intervjuud ajalehele Valgamaalane, Jüri püüdis lõksu järekordse valija!

Aeg liigestest on lahti

Keskerakonna aseesimehe ENN EESMAA kõne poliitilisest olukorrast Keskerakonna 2. juuni volikogus (lühendatud)
Tänast poliitilist ja üldist olukorda peaks iseloomustama eikspiirlikult: Aeg liigestest on lahti. Selles
lauses pole midagi riigivastast, kuigi aeg on kirjutatud suure algustähega. Kogu meie tänase aegruumi õhustikus on palju globaalseid ja kohalikke
hirme ning pingeid. Ning mis kõige kurvem  pinged
ja hirmud suurenevad.

Sõja puhkemine
Süürias

pole kaugeltki välistatud. See
tooks kaasa ettenägematult
tõsiseid konflikte kogu regioonis. Kui lugesite USA kaitseministri Leon Panetta lausungeid, siis Washington peab
Süürias kujunenud olukorda
talumatuks. Panetta rõhutas, et
vajab otsustavaks tegutsemiseks rahvusvahelise kogukonna edasisi konkreetseid samme
ja kinnitusi. Tavakeeles tähendab see ÜRO heakskiitu ja
toetust sõjalisele sekkumisele.
Kui kodule lähemale tulla, pole
sugugi selge, kas EL edasi eksisteerib, vähemalt tänases vormis ja sisus. Kreeka võib olla
alles probleemide proloogiks.
Hispaania majandusministri
arvates otsustatakse euro saatus paari nädala jooksul Hispaanias ja Itaalias. Kui seal
käriseb, läheb kogu Euroopa
Liit lõhki.
Loomulikult on alati mõttekas

raha paigutada kulda. Aastaaastalt kahaneva ja vaesuva
eesti rahva põhiosa jätavad
need soovitused üsna külmaks,
sest isegi tublisti üle keskmise
teenivad inimesed kipuvad
täna ikkagi elama vaid peost
suhu ehk palgapäevast palgapäevani. Kui see palgapäev
vaid kõigile koidaks! Tavaliselt
Eestit ju Vana Mandri oivikuks
kiitev Euroopa Komisjon andis
meie majanduse arengute
kohta ootamatult kriitilise hinnangu. Eesti südamesõber
rahandusvolinik Olli Rehn
paneb meie valitsejatele südamele märgatavalt suurendada
pikaajaliste töötute, noorte,
pensioniealiste ja puudega
inimeste tööhõivet.

Brüsselile teeb muret,

et nelja valdkonda puudutavatest soovitustest pole Eesti
täielikult täitnud ühtegi. Need
valdkonnad on eluliselt ülitähtsad: eelarvepoliitika, töö-

Eesmaa
turg, haridus, energeetika.
Kriitikat pälvis Eesti konkurentsivõime, mida pärsivad
ettevõtete vähene uuendusmeelsus ning tööpuudus nii
oskustööliste kui ka kõrgelt
kvalifitseeritud töötajate seas.
Seega Keskerakonda sageli
häirivat näilisuse taotlust Eesti
edukuse rahvusvahelisel eksponeerimisel on märgatud
kogu EL-s. Muret teevad Eesti
üle Euroopa keskmise tõusnud
tööjõumaksud. Eestis võiks
Euroopa Komisjoni arvates
kehtestada täiendavaid keskkonna- ja saastemakse, kompenseerimaks tööjõumaksude
kaudu vähenevat tulu riigikassasse. Euroopa Komisjon peab
siin mõistlikuks maanteemaksu, mootorsõiduki aasta-

maksu või prügimaksu kehtestamist.
Tuttavalt kõlavad ettepanekud
ja mõtted, kas pole? Avaldatud
statistika kohaselt kahanes
Eesti tööstustoodang aprillis,
võrreldes eelmise aasta sama
kuu näitajatega, koguni neli
protsenti, ja seda üldises ettekujutluses, et masuajad on
möödas. Euroopa Komisjon
tegi Eestile sisuliselt ettepaneku vanemahüvitise vähendamiseks. Vastav süsteem on
Brüsseli arust liiga kulukas
ning pöörab ebaproportsionaalselt palju tähelepanu lapse
esimesele kaheksateistkümnele elukuule. Rahandus-

kud heaks (milles on raske kahelda), peavad liikmesriigid
neid ettepanekuid  ka meie
siin Eestis  täitma hakkama.

Üks USA juhtivaid
majandusteadlasi

Anders Oslund pani lõhkema
tõelise uudisepommi, väites, et
Balti majanduskriisi on põhjustanud mitte Venemaa, Tallinna
linnavalitsus ega Keskerakond, vaid Euroopa Keskpank.
Kriisiolukorra tekitas Balti
pankade äralõikamine rahvusvahelistest finantsallikatest.
Alamägi
algas
Lehman
Brothersi pankrotist, mille
tõttu ükski Balti pank enam

Brüsselile teeb muret, et nelja valdkonda
puudutavatest soovitustest pole Eesti
täielikult täitnud ühtegi. Need valdkonnad
on eluliselt ülitähtsad: eelarvepoliitika,
tööturg, haridus, energeetika.
voliniku arvates ei tohiks Eestil
täna olla põhjust ülearuseks
rahuloluks. Ärge unustage, et
juhul, kui Euroopa Ülemkogu
kiidab lähiajal Euroopa Komisjoni uute reeglite kohaselt
koostatud analüüsi ettepane-

raha juurde ei saanud. Euroopa
Keskpank aga jälgis taandarenguid osavõtmatult, laenu
ei andnud, ning Balti riikide
majanduskriis süvenes.
Kuna jutt on aastast 2008, siis
olukord oli Balti riikides ju sel-

line  vähemasti 70% kõigist
laenudest oli võetud eurodes,
palka ja pensioni aga maksti
inimestele kohalikus rahas. Oslund pole sugugi mingi elukauge kabinetigeenius. Ta on
hästi kursis Balti riikide, eriti
Läti rahanduse ja majandusega
ning kirjutas koos Läti peaministri Valdis Dombrovskisega
analüüsiva raamatu Kuidas
Läti majanduskriisist jagu
sai?.

Mis saab, kui elektriarved oluliselt
tõusevad?

Kui oluliselt? Eelmisel aastal
oli elektri vabaturuhind Eesti
hinnapiirkonnas 40% kõrgem
kui tänane elektrihind Narva
Elektrijaamadest. Seega hakkame poole aasta pärast elektri
eest maksma ligi 40% rohkem.
Seetõttu algatasime Riigikogus seaduseelnõu, mis jõustumisega 1. jaanuaril langetaks elektrihinnale lisanduvat
elektriaktsiisi neli ja pool korda
ehk EL-i poolt kehtestatud
minimaalse määrani, milleks
on 1 euro.
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Taasiseseisvumata meedia
Algus esilehel
Seevastu üha selgemini ajakirjandusele ja meediale kui ärile
orienteeruvad uued lennud
aktsepteerivad muutusi külma
kõhuga ja peavadki sellist
arengut paratamatuks.
Ausse on tõstetud vaid see, mis
toob raha, mis toob võimu 
toob süvenevat põimumist
raha- ja võimumaailma vahel.
Ajakirjandus on muutunud
koos sellega asjaks iseeneses 
osaks turundusest, suhtekorraldusest, poliittehnoloogiast.
Selliste tõekspidamiste õhustikus ühiskonda teeniv ajakirjandus hakkab paratamatult
lämbuma, teiseneb anaeroobseks meediatööstuseks.

Meediakontsentratsioon suretab
ajakirjanduse

Eesti ühiskond on (taas)iseseisvumisest alates arenenud
vildakas suunas. Seda tunnistavad täna juba kõik terve
mõistusega uurijad ja analüütikud. Klammerdumine makromajandusliku Mooloki väi-

Otsus Eesti
Raadio ja Eesti
Televisiooni
ühendamisest
oli kirstunaelaks
ajakirjanduse
senisele alternatiivsusele.
detava eduloo külge, mis pole
märkimisväärselt tõstnud elanikkonna põhiosa elatustaset,
ühtlasi mürgitades ühiskonna
väärtushinnanguid ja eetilisi
tõekspidamisi, mis rahvusteadvuses elasid üle ka
nõukogude perioodi, on
paratamatult muutnud ka

Mustamäelaste
poliitikaõhtu
Tule Keskerakonna
Mustamäe
piirkonnna
poliitikaõhtule!
Teisipäeval,
26. juunil kell 18.00
Lastehaigla
keldrisaalis
(Tervise 28)
* Räägime poliitilisest olukorrast
* Arutame erakonna
ja Mustamäe
piirkonna tegemisi
* Peame suveplaane
* Huvitavad
külalised
Info ja registreerimine 640 4768

ajakirjanduse aluspõhimõtteid
ning allutanud need maksimaalselt kasumit taotleva
äritegevuse huvidele. Ilmselt
pole Euroopas täna ühtki teist
riiki, kus peavoolumeedia
võimutseb nii suveräänselt, kus
suurimate korporatsioonide
ärihuvid
põimuvad
üha
rohkem, luues mingi totaalse
meediamonopoli, mille tegelik
väljund polegi enam Eesti kultuuriruumis.
Välisomanduses olevad kommertslikud telekanalid ning
nendega eluliselt ja majanduslikult seotud pressikontsernid
on tekitanud totaalse ajakirjanduse horisondi, mille vääramiseks pole Eestis enam elementaarset mentaalset jõudu.
Selle monstrumi üha tihenev
põimumine valitsusringkondadega tekitab omalaadse
võõritusmomendi, kus isegi
viimatine võimukandjate terav
kriitika väljaannetes omandab
teatava karikatuurse iseloomu,
muutub kollaseks propagandaks. Neljanda võimu otsustavast rollist pole selles meediaruumis enam lõhnagi. Kriitika
sumbub iseendasse nagu oma
saba neelaval maol.
Kui veel 1990. aastate keskel
suutis avalik-õiguslik meedia
pakkuda mingisugustki konkurentsi üha kommertsialiseeruvale ja võimuiharale pressile,
siis otsus Eesti Raadio ja Eesti
Televisiooni ühendamisest oli
kirstunaelaks ka senisele alternatiivsusele. Reklaamirahadest toituv ETV võttis kiiresti
omaks kommertsmeedia tegevuspõhimõtted ja orienteerus
rahvuskultuuri väärtuste asemel konsumerismile. Koos sellega muutus ka teleajakirjanduse maailmapilt, omandades
üha rohkem majanduslibertaanluse kompromissitu heaksja takkakiitmise jooni. Kes
ajakirjanikest sellega ei nõustunud, pidid otsima uut tööd.

UMMELAS:
Ajakirjandusest
võiks
saada
Eesti
ühiskonna
tervenemise
üks
võtmeid.

Sellel taustal profileerus Eesti
Raadio vaba ajakirjandusliku
mõtte ühe viimase kantsina,
kuid loomulikult ärritas see
oligarhe ja nende kannupoisse.
Nn rahvusringhäälingu moodustamisega likvideeriti viimane takistus arvamusmaail-

Eesti ajakirjandus pani kunagi
aluse meie
rahvusriigile.
ma totaalseks monopoliseerimiseks. Pange tähele, mis olid
argumendid: suurem sünergia,
uue ühise tootmishoone rajamine, rahvusvahelise esindatuse kasv, paremad töö- ja palgatingimused. Mis neist väidetest on teostunud? Mitte ükski.
Ainult raadiopool on pidanud
ennast üha rohkem koomale
tõmbama, üha vähem tegeldakse analüütiliste saadetega
infotainmenti arvel, üha roh-

kem ekspluateeritakse tasuta
kasutusel olevaid telearhiive,
üha rohkem kaldutakse tõsielusarjade libedale rajale,
mõistmata, et konkurents kommertskanalitega selles vallas
on ette määratud läbikukkumisele.

Ajakirjandus ei tervene
demokraatia
taastamiseta

Kui minult on küsitud, miks
meie ajakirjandus on meedia
kägistavas kaisutuses muutunud kohati naeruväärseks
oma teeseldud tõsiduses, hambutuks oma nüris teravuses,
läbipaistvaks oma olematus
kaalukuses, siis eelnevalt tõin
välja need põhilised mõjurid,
mis selleni on viinud. Viinud
meediakanalite näilise rohkuseni sisulises ühetaolisuses,
ajalehtede-ajakirjade värvipiltide üha hallima mittemidagiöeldavuseni, üha pikenevate kolumnite igavliku
igavustumiseni analüütilise

selgepilgulisuse ja subjektiivse aususe asemel. Kas on veel
lootust? Kas võiks taaselustuda alternatiivne ajakirjandus? Kas Eestis on kohta arvamustel ja seisukohtadel, mis
ei voola vaiksel vulinal peavoolumeedia sängis?
Jah, on, kuid see eeldab kogu
ühiskondliku õhustiku muutumist, demokraatlike põhimõtete taastamist senise autokraatliku võimu asemel, kultuuriinimeste uut vastutusevõtmist
oma riigi ja ühiskonna eest
nagu 1980. aastate lõpul, noorima ajakirjanike põlvkonna
solidariseerumist ja kutseühinguga liitumist. Eesti
Ajakirjanike Liidu tasalülitamine on olnud üks strateegilisi
mehhanisme, millega meie
meediamonstrum on jaganud
ja valitsenud, stigmatiseerides
Eesti Ajakirjanike Liitu kuulumist, represseerides selle liidu
aktiivseid liikmeid, järjekindlalt valetades selle liidu erakondliku kallutatuse kohta,
jättes taastamata Eesti Ajakirjanike Liidu õigustatud
koha Kultuurkapitali loomeühenduste seas jne. Ilma
ajakirjanikkonna tööandjatest
sõltumatu laia solidaarsuseta
ei saa ajakirjandus taasleida
oma juuri, taasiseseisvuda tänases stagneerunud ühiskonnas. Ent siiski on esmajärgulise tähtsusega senise poliitilismajandusliku
võimuliidu
kokkuvarisemine, mis võiks
avada võimalused taastamaks
ajakirjanduse kui rahvuskultuuri ühe alustala edasiviivat
rolli.
Eesti ajakirjandus pani kunagi
aluse meie rahvusriigile. Täna
võiks ajakirjandusest saada
Eesti ühiskonna tervenemise ja
demokratiseerimise üks võtmeid. Kui teda ainult luku
kallale lastaks...

Keskerakonnast lahkunud nn demokraatide
kontaktid asuvad Moskvas
Keskerakonnalt 5 Riigikogu saadiku kohta ja 2
Euroopa Parlamendi kohta omastanud parteihülgajad on loonud MTÜ Demokraadid, mille kontaktid asuvad Moskvas.
Siiani on räägitud Eesti vajadusest edendada demokraatiat
Ukrainas, Valgevenes, Venemaal või mõnes teises endises
NSV Liidu riigis, kuid pole
arvestatud võimalusega, et ka
neil võiks olla sarnane soov
meiega samamoodi käituda.
Eesti registrites leiduvad
andmed näitavad, et meie nn
demokraadid ei pruukinud sellele mõttele iseseisvalt tulla.
MTÜ Demokraadid registreeriti 8. mail ja 18. mai hommikul
registreeris Igor Karofeld neile
internetis aadressi mtudemokraadid.ee, mille kontaktaadressiks on ik@nm.ru.
Lühend .ru viitab Venemaa
domeenile ja seda haldavad
serverid asuvad Moskvas.
Edaspidi võivad demokraadid
kindlad olla, et nendega peetud

kirjavahetuse koopia säilib ka
meie naaberriigis. Loodetavasti muudab nende kirjade
lugemine meie naaberriigi
demokraatlikumaks.
Kuid
sunnib ka küsima, kas MTÜ
Demokraadid juhatusse kuuluvad Deniss Borodit, Rainer
Vakra, Kalle Laanet, Lembit
Kaljuvee, Toomas Varek, Ain
Seppik, Inara Luigas ja Vilja
Savisaar-Toomast tegutsevad
ikka Eesti huvides?
Arvestades kaitsepolitsei pikki
kombitsaid Eesti serverites,
võib mõista oma konktaktaadressi hoidmist välisriigi
serveris. Seni on seda küll
sagedamini tehtud Ameerikas
asuvates serverites, näiteks
@gmail.com kontodel.
MTÜ Demokraadid kodulehel
on kontaktide all Rainer Vakra

MOSKVA, NÕUDMISENI: Eesti Interneti SA
register annab mtudemokraadid.ee kontaktaadressiks Venemaa e-maili.
nimi, telefon ning e-mail
(@gmail.com). Pole veel
teada, kas MTÜ Demokraadid
kontaktides jäävad peale Venemaa või Ameerika Ühend-

riigid, sest nad vaatavad mõlemas suunas. Nende logol ei ole
kahepäist lindu ja varem või
hiljem peavad nad tegema
valiku. Kn

Tere, euro! Sellise kirjaga
meenemündike oli kingituseks kaasas Eesti euromüntide nn stardikomplektidel, nagu neid euro tulekul
pankadest osta sai. Eesti rahvas jättis kurvastusega hüvasti Eesti krooniga.

MATI HINT

Hoolimata sellest,

et ühesuguselt stardipositsioonilt rublad 150 krooniks
vahetanud Eesti kodanikudelanikud jagati krooni tulekuga
peaaegu silmapilkselt esimeseks ja teiseks Eestiks.
Hoolimata sellest, et krooni
suur allahindamine Lääne valuutade suhtes võimaldas erastamisbuumi ajal suure osa
Eesti majandusest kantida
välismaalastele ning välis- ja
kodumaistele sahkerdajatele
(investoritele) naeruväärselt
odavalt. Hoolimata sellest, et
krooni algust saatsid pankade
finantsafäärid, mille kaja
kestab kauem, kui kestis kroon.
Hoolimata sellest, et Mart
Laari valitsuse ajal äriti krooni
tulekul kokku kogutud rublad
salaja Teteeniasse ja saadud
dollaritest murdosagi saamine
riigikassasse läks väga vaevarikkalt. Hoolimata kõigest.
Ka Eesti venelased, kes krooni
algusaastatel tihti suhtusid
kroonirahadesse-sentidesse
silmnähtava irooniaga, olid
kroonist loobumise ajaks
ammu pööranud Eesti raha
toetajateks.

Ainult riigi valitsejatel

ning Eesti Panga pankuritel
polnud respekti rahva poolt
armastatud krooni vastu:
nemad otsustasid euro tulekul
kroonisedelite massi paberihundist läbijahvatamise järel
saata prügimäele. See on diagnostiline sümbolmõte. Oma
riigi hilisajaloo kõige ilusama,
emotsionaalsema ja teenekama tugisamba prügimäele
saatmise mõte võib tekkida
ainult ajudes, kus pole tähtis
oma riik, oma rahvas, oma raha
ega üldse miski peale maksujõuliste kupüüride, tulgu nad
siis kust tahes ja olgu nad
saadud mis tahes õiguse või
kõverusega. Mõnigi euroriik
on oma endise raha alles hoidnud, kas siis igaks juhuks või
lugupidamisest rahvamajanduse käigushoidja vastu. Eesti
mitte. Võimaliku eurokrahhi
tulles oleks Eesti tagasitee oma
raha taastamisel väga vaevaline.

Oma rahast loobumise

ajal ilmus nostalgiakonjunktuuri ära kasutades järjepanu
Eesti rahale pühendatud pildi-
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nustamatu ajalugu: OMA RAHA
raamatuid. Hämmastav, et
need pildiraamatud (mõnesse
koguni näpuotsaga kultuurilugu sisse põimitud) üksmeelselt ei taha mäletada Eesti
uue krooni ettekuulutajaid
isegi siis mitte, kui nad tegelevad kroonimüntide ja -sedelite
aja- ja eellooga, kavandite ja
kavandivõistlustega, mündikodade ja rahatrükikodadega.
Võib-olla on sellise unustamise taustaks see, et OMA
RAHA oli IME-programmi
üks tähtis punkt. IME-programm, Rahvarinde esimene
majandusprogramm, on unustatud ja mäletajate hulgas on
vist ülekaalus need, kes näevad Isemajandava Eesti
mõttes ainult naiivset asjatundmatut unistust.

ühekroonisel
metallrahal.
Vapilõvid on peene väljatöötlusega, mis näitab, et see
on hoole ja armastusega tehtud
professionaalne töö. Mündi
vääringupoolel (revers) on
Eesti kaardi kontuur (väga
tähelepanuväärselt ilma Setumaata, nagu ka praegustel Eesti
euromüntidel), kirjad on
EESTI ja OMA RAHA.
Hoolsat tööd näitab ka mündi

kui Eesti riik läks margalt üle
kroonile. Ühel kavandil on
Eesti kontuuridega kaart,
autoriks Günther Reindorff.
Seda ei realiseeritud, aga see
näitab, et Eesti riigi kaart oli
kunstniku jaoks emotsionaalne sümbol.

Väga selgelt kinnitavad

eestlase emotsionaalset sidet
oma kodumaa kaardiga Raul

hindamisel. Rootsi sõjajärgse
majandusime insener Rudolf
Jalakas jäi (jäeti?) reformi
lõpusirgel otsustamisest kõrvale. Rahareformikomitee liikmena poleks Jalakas rublatehingut heaks kiitnud (vt ka
Jaan Niin: Kuhu rahareformi
rublad jäid?  Kesknädal
22. august 2001).
Juhan Aare raamat Päästetud
kroon (Ilo, 2002) annab

OMA RAHA ja Eesti Vabariigi 90. aastapäeva ühekroonise
juubelimündi revers, see juubelimünt hävitamisvaltsist
läbikäinuna ja Eesti 2-eurose avers. Autori foto.

Iga rahareform on
rahvale olnud löök.

Kuidas ka ei heidetaks
IME-le ette

naiivsust ja teostamatust NSV
Liidu raamides, siiski oli
IME-l oma osa selles rahvuslikus tõusus, mis ju ei läinud
tühja. Ka OMA RAHA ootus
täitus täielikult. Oma raha
poleks võib-olla veel 1992.
aasta suvelgi tulnud, kui ettevalmistusi selleks poleks käivitatud juba koos IME-ga.
Ja mis naiivsusse puutub, siis
on nüüd, paarkümmend aastat
hiljem huvitav lugeda Lääne
diplomaatide ja finantsistide
memuaare, milles meenutatakse, kuidas need diplomaadid ja finantsistid kuulasid
Eesti iseseisvumise ettevalmistajaid ja oma raha planeerijaid nagu olevusi mõnelt
teiselt planeedilt, mitte
reaalsest maailmast. Kuulasid
päid vangutades ja piinlikkust
tundes, nagu fantaseerijaid
ikka kuulatakse.
1989. aastal peeti ajakirjanduses ning poliit-, majandusja rahandusringkondades kuumi vaidlusi selle üle, kas Eesti
peaks NSV Liidu allakäivast
rahasüsteemist kaugenemiseks kasutusele võtma oma
raha, konverteeritava rubla

Oma raha on
sümbol, ta
tõmbab piiri,
defineerides
ka OMA MAA.
(mõni nimetas seda koruks) või
ostuteki, et tarbekaupade
defitsiidi olukorras kohalikku
ostjaskonda kaitsta. Küllap
avaldati tolles diskussioonis
nii ettenägelikke kui ka mitte
eriti ettenägelikke mõtteid,
kuigi oma raha igatsus võis
kõigil olla üks ja sama. Oma
raha on sümbol, ta tõmbab
piiri, defineerides ka OMA
MAA.

1989. aastal levis Eestis

väikesel hulgal meenemündi
staatuses hall metallraha
läbimõõduga 30 mm. Mündi
vapipoole (avers) kujundus on
vaevumärgatavate erinevustega sama, mis kolm aastat
hiljem tulnud Eesti sentidel ja

mahuka tootmise ja teeninduse, tõmmatakse käepärase
üldhariduse saamise võimalusi järjest koomale, lõigates nii vähemaks ka kõrghariduse kasvulava.
Krooniajad (19281940 ja
19922010) on olnud eesti
rahvale vähemalt tagantjäreletundes õnnelikud ajad, kuigi
nii esimesel kui ka teisel
krooniajal tuli üle elada
üliränk majanduskriis. Saadi
hakkama, kuigi mitte ilma
kukkumiseta. Aga juba oleme
kogenud, et kriisi vastu pole
garantiid ka euro ajal, kuigi
lubati, et on.

servale (rimm) kaks korda
stantsitud kiri EI OLE ÜKSI
ÜKSKI MAA. Kiri on peaaegu
sama hea kvaliteediga kui
näiteks EINIGKEIT UND
RECHT UND FREIHEIT
Saksamaa ning SUOMI FINLAND Soome kaheeurose serval.
(Muide kohtab aeg-ajalt
segadust müntide palgepoole
ehk aversi ja tagakülje ehk
reversi kirjeldamisel; ka ÕS-i
definitsioon avers  mündi
pildiga esikülg seostub meenemüntide korral ilmeka
pildiga mündi tagaküljel 
reversil. TEA Võõrsõnad
(2006) ütlebki: Viiekroonise
aversil on metskitse kujutis,
kuid Tartu Ülikooli meenemündi reversil on kujutatud
ülikooli peahoonet. Meenemünte eksponeeritaksegi tavaliselt nähtava pildipoolega.)

Eesti kontuuriga

OMA RAHA seostub selgelt
Eesti eurorahaga. Soomes märgati juba 2005. aastal (kuus
aastat enne Eesti vastuvõtmist
euroalasse), et Eesti euromüntide kavandi tagaküljel on Eesti
kontuur Eesti NSV kontrolljoone piiridega ning et setude
protestid selle vastu pole
kõlapinda leidnud (Jussi S.
Jauhiainen: Venäjän uusi
politiikka Baltiassa.  Kaleva
2. veebr 2005, lk 2).
Juveelis tehti teisigi oma
raha müntimise proovitöid,
ühel on kirjaks koguni VALE
RAHA.
Eesti kaart on väga südamesseminev kujund. See on OMA
MAA. Varasemad samalaadsed mõtted kinnitavad Eesti
euromüntide kujundaja Lembit
Lõhmuse euromündi aversi
kujundi valiku õigsust.
Ivar Leimuse raamatus Eesti
Vabariigi rahad 19181992
(Olion 1993, lk 54) on ära
toodud Eesti ühekroonise
mündi kavandid 1928. aastast,

Meele suuremõõtmelised (160
x 90.5) serigraafiad Aknad ja
maastikud (1989), kus trellitatud pildikeskme ümber on
paljudes kordustes Eesti
maakaardi kontuurid. Raul
Meel kinkis mulle Laulva
Revolutsiooni ja keeleseaduse
võitluse ajal ühe selle seeria
tõmmise. See meenutab mulle
mu töötoa seinal iga päev
Eestit, trelle ja küüditamist.
Mündiala hästi tundev Raul
Tavast teab, et OMA RAHA
tehti Juveelis (1989. aastal
Tallinna Eksperimentaalne
Juveelitehas),
kus
olid
meistrid ja vahendid nii hea töö
tegemiseks. Juveelis oli olemas nii tahe kui ka võimekus
Eesti müntide vermimiseks.
Rahareformi-aegsed ja hilisemadki (kuni 1997. aastani)
Eesti sendid ning 1- ja 5kroonised mündid tehtigi
Soomes valmistatud matriitsidel Juveelis. Pärast 1997.
aastat kasutati ka välismaiste
mündikodade teenuseid, eriti
meenemüntide vermimisel.

Nüüd on oma
rahasedelid

ja mündid läinud, aga mitte jäljetult. Suveniirse OMARAHA
maakaardikontuur elab edasi
Eesti euromüntide kujunduses.
Vapilõvidega oma raha kanti
maha, seda isegi ei müüdud
kuhugi merede ja mägede taha,
aga võitlus oma raha ajaloo
ümber kestab küllap veel mitu
ringi, sest ajalugu tuleb meelevaldselt meelepäraseks tõlgendada.
1992. aasta rahareformi ümber
toimunud väitluste tõlgendustes on üksjagu valgeid
laike. Rahareformi võtmetegelased Edgar Savisaar, Rein
Otsason, Siim Kallas, Rudolf
Jalakas, Bo Kragh, Vahur
Kraft, Tiit Vähi, Hardo
Hansson jt ei ole üksmeelel tolleaegsete sündmuste ja otsuste

krooni isaduse au peaaegu
ainuisikuliselt Rein Otsasonile. Kuid Otsasonilt on tollest
ajast ka sõnavõtte, milles Eesti
radikaalset eemaldumist NSV
Liidu majandusruumist ei vaadata soodsa pilguga. Rahareformi võtmeisikud ei olnud
üksmeelel ei Eesti Panga funktsioonide suhtes ega ka oma
raha kehtestamise ajakava ja
krooni kursi suhtes. Kuigi oma
raha kehtestanud reformijate
suhted ja seisukohad ei kujunenud üksmeelseks, tuleb siiski tunnistada, et peaaegu kõik
nad toodi rahareformipoliitikasse Edgar Savisaare algatusel. Oma rahast loobumisel
ja eurole üleminekul etendasid
juhtrolle hoopis teised isikud
(eelmise reformi suurtest ristiisadest mängis kaasa ainult
Siim Kallas).

Eesti liitumiseks
eurotsooniga

pidi ühiskond mõndagi ohverdama, kõige rohkem tööhõiveja sotsiaalsfääris. Euroga kaasnenud hinnatõus oli metsik ja
see jätkub. Eesti aeti eurotsooni
samasuguse hoolimatusega,
nagu sõjas oma pagunitele ja
ordenitele mõtlevad kindralid
diviise ohverdavad. Eurotsoonis püsimine (aga püsida on
nähtavasti vaja, muidu on tulevik veel ebamäärasem) võib
nõuda lisaohvreid.
Siim Kallas ütles juba Eesti
Kongressis, et Eesti krooni
stabiilsuse suurimateks vaenlasteks on tasuta haridus ja
tasuta tervishoid (solidaarsustervishoid). Kuigi raskustega ja sahkerdajatega pidevalt
hädas olles, püsisid krooniajal
mõlemad süsteemid siiski
püsti. Nüüd on kroonist
vabanetud ning ka haridus ja
solidaarsustervishoid (eriti
viimane) on nihkumas kasumit taotlevate ärimudelite
valdkonda. Riigis, mis väidab
eesmärgiks olevat teadus-

20 aastat tagasi tuli Eesti kroon
rängalt allahinnatuna. Eesti
rahvas töötas krooni üles ja pidi
sellest just siis loobuma, kui
kroon oli ennast igas mõttes
tõestanud. Võib-olla on see
paratamatu: Eesti majanduse
osa maailmamajandusest on
0.034 % ja Eesti rahvastiku osa
maailma rahvastikust 0.018 %.
Läheb vaja 3000 (kolm tuhat)
Eesti majandust (mahu poolest, struktuurist kõnelemata),
et saada tänapäevane maailmamajanduse maht. Ja sellel
1/3000-l oli siiski oma väärikas raha. Võrdlus rahvaarvuga ei tuleks parem: läheks vaja
ligi viis ja pool tuhat Eestit, et
saada kokku tänapäeva Maa
rahvastik. Ja sellel 1/5500-l oli
siiski oma väärikas raha.
Oma 0.034 ja 0.018 protsendiga pole me maailma
majandusele ega rahvastikule
kuigi tähtsad ega rikastavad.
Meie vastu tuntakse huvi eeskätt meie ärakasutamise seisukohalt. Meie majanduse mõte

on eestikeelse kultuuri ja riigi
ülalpidamine ning see just
rikastabki maailma. Selle kultuuri hulka kuulub ka oma
rahvusvääringu kujunduskunst.

Oma raha oli võimalik

ka selle tõttu, et kõigest
häda(ldamise)st hoolimata
asub Eesti piirkonnas, mis
hõlmab niinimetatud õnnelikku miljardit maailma seitsmest
miljardist inimolevusest, kuigi
keskeltläbi toodab Eesti elanik
ainult kaks korda rohkem kui
on maailma keskmine. Meie
materiaalne panus maailma
heaolusse ei olegi nii ülekohtuselt suur. Ülekohtuselt suur
on meile siia Eestisse jääva
heaolu jagunemine esimese ja
teise ja ei tea mitme Eesti vahel.
Kahjuks on seda ülekohut
suurendanud nii kroon kui ka
euro, kuigi propaganda kinnitab, et kõik lähtusid 20 aastat
tagasi ühesuguselt stardijoonelt. Süüdi pole selles ei
kroon ega euro, vaid nende
kehtestamise viisid. Krooni
tulekut kasutati esimese ja teise
Eesti tekitamiseks ning
Euroopa Liitu astumist ja euro
tulekut selle vahe süvendamiseks.
Tahtes iga hinna eest näida (jah,
näida, näida, kuigi mitte olla)
parem oma Balti saatusekaaslasest Lätist, on Eesti
poliitika keskendunud võidujooksule. Seetõttu mindi
Euroopa Liitu enne Lätit ja
Leedut peaaegu kõigega nõus
olles, söandamata Eesti huvisid
kaitsta. Ka euro saavutati enne
Lätit ja Leedut, kus rahvas ka
praegu veel pole nõus oma
rahvusvaluutast loobuma.
* * *

Euroopa ühisraha tähistab tänavu
20. sünnipäeva
Riigi poliitiline võim ei suuda tagada eelarve tasakaalu.
Majandusokkide mõju majandusele on oluliselt suurem
riikides, mis on spetsialiseerunud piiratud hulgale (traditsioonilistele) toodetele. Need piirkonnad on enamasti ka
kõrgema tööpuuduse tasemega ja vajadusega suuremate toetuste järele. Rahaliiduga ühinemine välistab väliskaubanduse
isoleerimise ning kaubavahetuse mõjutamise vahetuskursi
kaudu.
Eelöeldust tuleneb, et rahaliiduga on ühinenud erinevad riigid,
kellest mõned, ainult riigi kitsalt majanduslikust ratsionaalsusest lähtuvalt, oleksid võinud olla majanduslikult edukamad iseseisvat monetaarpoliitikat rakendades. Kuivõrd ühisrahale üleminek on võtnud neilt riikidelt olulise majanduspoliitika mõjutamise hoova, peab rahaliit täna silmitsi seisma
võlakriisi väljakutsetega.
Seega võib öelda, et täitmaks unistust riikide majandusliku
heaolu suurendamisest, ei piisa ainult ühtsest rahapoliitikast.
Ühisraha ei anna kaitset majandusokkide vastu, vaid lisaks
on vajalik ka majanduspoliitika ja fiskaalpoliitika suurem integratsioon.
Seda mõistes on juba alla kirjutatud kahele uuele aluslepingule: fiskaalkokkuleppele, mille kohaselt peavad riigid kehtestama tasakaalus eelarve nõude, ja stabiilsusmehhanismi
loomise lepingule, millega tagatakse euroala riikide majanduslik stabiilsus, kasutades vajadusel erinevaid finantsinstrumente. Tulevik näitab, kas see on samm järgmise majandusintegratsiooni vormi, poliitilise liidu suunas.
Anneli Kommer,
Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut, majanduslektor
Maastrichti leping 20, ühismündid 10, Postimees 29.05.2012
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Ainult sellises riigis
tahangi ma elada.

... et ühte riiki valitses Rikaste ja Ilusate Klubi. Elu oli viis
pluss, raha trügis poliitikutele igast uksest ja aknast lausa
vägisi sisse ning ega keegi küsinudki, kust see on pärit.
Aeg-ajalt jõudsid klubini ka mõned üksikud vihjed, et alamrahvas pidavat elama suures vaesuses ja isegi maalt põgenema. Kui neid kõlakaid üha tihedamini valitsejateni jõudis
ja riigialamad juba streikidega oma õigust inimväärsele
elule nõutama hakkasid, tekkis klubiliikmetel tunne, et
millestki jääb riigivalitsemises justkui puudu.
Istus siis üks poliitik laua taha ja vajus sügavalt mõtteisse.
Mõtles ühe mõtte  ei mingit tolku! Mõtles teise mõtte 
ajus ei liikunud kohe mitte midagi. Pühkis laubalt higi ja
proovis veel kolmandagi korra mõelda, aga pea jäi ikka
endiselt tühjaks. Väsis mees pingutamisest päris ära...
Sirutas siis käed taeva poole ja palvetas: Kõigevägevam,
palun avita mind! Ütle, millest ometigi mul puudu jääb?
Tarkusest, tarkusest! sähvis äkki Kõigevägevama ilmutus välgulöögina läbi poliitiku ajude.
Püüdis poliitik seda sõnumit kaua-kaua igast otsast lahti
harutada, kuid pöördus siis ahastuses uuesti taeva poole:
Aga ütle ometi, Kõigevägevam, kust ma seda tarkust osta
saan?
Ega see võim pole, et sa seda osta saad. Ostma ei pea sa
midagi. Pane nüüd hoolega minu õpetussõnu tähele! Mine
vetsu, seisa peegli ette ja küsi peeglilt: Peeglike, peeglike
seina peal! Kes on kõige targem ilma peal? Ja kui ta sulle
midagi ei vasta, siis hüüa: Mina! Korda sedasi musttuhat
korda! Ja korda ja toonita seda, et sa oled kõige targem ilma
peal, alati ja igal pool, ning küll nad siis usuvad sind. Ja
lõpuks jääd sa seda ise ka uskuma. Vaat see ongi ülim tarkus!
kõlas vastuseks.
Ruttu pani poliitik kõik kõrva taha ja tõttas ummisjalu
erakonna peakorterisse. Hurraa, kamraadid! Mul tuli pähe
üks geniaalne mõte  nimetame meie Rikaste ja Ilusate
Klubi ümber hoopis Tarkade Koguks! hüüdis ta juba ukselt.
Teda võeti vastu maruliste kauakestvate aplausidega ja
tõsteti partei valimiskandidaatide pingereas lausa loetamatu arvu kohtade võrra ettepoole. Pidu kestis kaua  löödi
kristallpokaale kokku ja sooviti üksteisele õnne targakssaamise puhul.
Ja kui neid kukutatud pole, siis pidutsevad nad veel ikka
edasi ja kiidavad iseenda tarkust...

Kas see lause ei kõla tuttavana? Kui nõnda ütleb peaminister, siis jääb
see rahvale kauaks meelde.
Ka on ta meie riiki nimetanud demokraatlikuks õigusriigiks. Kuulates
selliseid reklaamina tunduvaid lauseid, tekib tahtmatult küsimus: kas
meie peaminister ei tea, mis tema riigis toimub? Hiljaaegu väljendas
peaminister kahtlustusi, et kapo rikub põhiseadust telefonikõnede
salajaste pealtkuulamistega.
Aga kuidas toimub presidendi poolt ordenite jagamine? Kas nende
väljaandmiseks piisab ainult vastava taotluse esitamisest?
Kuidas küll andis president ordenid Herman Simmile, Tarmo Laulile,
Indrek Põderile? Kas piisab sellest, kui on n-ö oma mees, kes taotluse
esitab?
Eriti arusaamatu on siinjuures Indrek Põderi autasustamine.
Prokurörilt kuulsime, et Põderit jälgiti juba pikemat aega
kahtlusalusena. Kuidas aru saada sellest, et kuu aega või veidi varem
enne arreteerimist autasustas president teda ordeniga? Kes selle
taotluse esitas? Ega ometi see, kes teda kahtlustas kuriteos?
Eestist on saanud politseiriik. Politseile on seadusega antud õigused
teostada teatud uurimistoiminguid ilma manukateta, kuigi nende
toimingute õiglase
teostamise nimel
peaks obligatoorseks nõudeks olema
erapooletute kõrvaliste isikute (manukate) juuresviibimine. Selle seaduselünga tõttu kaotas
Waaksi elukohas
elu kaks inimest.
Ka Narvas oma
naise tapnud hullunud mehe mahalaskmine oli enese- ÜLITÕHUS KORRAVALVUR: Juba
kaitsepiiride ületa- paljas politseiauto nähtavalolek
mine ja seega polit- mõjub korralekutsuvalt. Eesti
seitöö praak  hull taaselustatav autoehitus võiks hakata
lihtsalt lasti maha.
selliseid deco-autosid eksportima.
Näiteid ohvritest
politsei praagi tõttu võiks veelgi tuua, aga minu eesmärk ei ole rahvale tragöödiaid meelde tuletada, vaid rõhutada, et politseiriik ei ole
Eestis vajalik. Kahjuks tehakse nägu, nagu seda polekski. Kui nii,
siis rahvas tahaks teada, miks mitte keegi ei ole vastutanud politseis
oma alluvate ebaseadusliku tegevuse eest? Mille eest nad siis kõrget
palka saavad?
Ütlen meie peaministrile avameelselt, et mina küll sellises riigis elada
ei tahaks. Kahjuks pole mul valikuid, sest see on minu Kodumaa ja
oma Kodumaad ma ei reeda kunagi.

Paul Särel

Jaak Laidla Harjumaalt

Oli kord nii...

Eestis poliitikud nagu vabamüürlased
Kui revolutsioon käis, pidasid
vabamüürlased oma looides
vaikselt koosolekuid, aga kui
see võitis, oskasid nad uue,
palju soodsama olukorra ära
kasutada  see tsitaat Jasper
Ridley
raamatust Vabamüürlased meenutab mulle
olukorda Eesti veretu laulva
revolutsiooni ajal, sest kui see
käis, pidasid meie parempoolsed plaani, kuidas saaks
muutusi endi huvides ära kasutada.
Kui Vene oht Tallinna teletorni
juures ja Toompeal oli möödas,
sest Jeltsin oli Tallinnas käies
(enda elu ohtu seades!) punaväelastel verevalamise ära keelanud, ilmusid mõne aja möödudes lagedale meie parempoolsed, et Eesti elu juhtima
hakata. Laulva revolutsiooni
läbiviijate vastu ei olnud neil
siis (ega ole ka praegu) vähimatki respekti. Meie parempoolsed eesotsas Laariga on
Eesti laulva revolutsiooni tähtsust ja tähendust igati pisendanud ning jaganud selle kohta
võltshinnanguid, olles seejuures ise internatside juhi
Jevgeni Koganiga koostöödki
teinud.

Suur osa meie rahvast (andkem
lihtsameelsetele
andeks!)
uskus Laari isamaalisusse.
Raha paneb kõik paika!
tavatses ta kuulutada. Keegi
parseldas maha EEK-ude vastu
välja vahetatud rublad, ilma et
sellest oleks vähematki kasu
saanud meie riik. Sama juhtus
Eesti riigi kullavaruga. Mõned
tüübid lõid küüned taha riigi
viljatagavarale, mõned parseldasid maha meie kalalaevastiku ja ka raudtee. Ei mingit
kapitalismile ülemineku plaani
koostamist ega rahvaga kooskõlastamist!
Tollest ajast pärinebki paremerakondade
viha
Edgar
Savisaare vastu. Sellega seoses
meenub, et tookordne kodutütarde juht pr Anne Eelpalu
lasti ametist lahti pelgalt sellepärast, et ta läks kodutütardega Keskerakonna kongressile Savisaart tervitama.
Kuna Edgar pole tavaline
poliitik, vaid missiooniga
riigimees ja isiksus, siis on ta
teistele ohtlik... Savisaare
karisma taga on kutsumus. Et
oma missiooni lõpule viia,
vajab ta meeskonda. See oleks
kogu Keskerakonna mis-

sioon, nõnda tõdes 2010.
aasta 7. aprillil Raivo Raave.
Aga Keskerakonnaski on ainult inimesed, sellepärast esineb seal ka Savisaare reetmist.
Kelle huvides tegutseb meie
riigitelevisioon ja -raadio? Kas
riigi või ainult valitsusparteide
huvides? Isegi Vikerraadio
Rahva teenrid ei teeni eesti
rahva huve.
Kui riigi etteotsa platseerus
härra Andrus Ansip, siis tegi ta
teatavaks, et viib Eesti viie
rikkama riigi hulka, ja lihtsameelne rahvas uskus seda. Ei
enne ega pärast selle eesmärgi
väljakäimist pole ta rahvaga
nõu pidanud.
Seitse aastat on meil Ansipi
pilli järgi tantsitud ja tuimalt
pealt vaadatud, kuidas eesti
rahvas väljarände suurenemise
ja sündimuse vähenemise tõttu
kokku kuivab. Viimase rahvaloenduse andmed on nukrad,
kuigi etteaimatavad. Pole suudetud, aga võib-olla isegi mitte
tahetud, piiri panna tööpuudusele, narkomaaniale jne.
Sellepärast sarnanevadki meie
valitsusparteilased vabamüürlastele, et hoolivad vaid oma-

sugustest, mitte aga rahvast.
Reformarid on igati kenad, haritud ja sihikindlad, oskavad
sõnu seada, aga valitsus ja
president peaks siiski kogu
rahva huvide eest seisma.
Seda, et valitsus ja ka president kogu Eesti huvides tegutsevad, küll kusagilt näha pole.
Isegi õpetajate streik ei läinud
neile korda. Ometi on meie riik
nii väike, et peaks küll mahtuma nende huviorbiiti.
Laulva revolutsiooni ühe
suurkujuga keeldub president
igasugusest koostööst, kuigi
see peaks talle auasi olema!
Mida on meie praegune president Eesti riigi heaks teinud?
Meie riigi juhid ei ole isegi seda
märganud, et paljudes teistes
riikides elatakse juba sotsialismis (muidugi tõelises, mitte
sellises nagu oli NSVL-is!).
Missugust riiki peaksime meie
kujundama? Rahvas, ole valvas! Rahaahnus on nakkav.
Savisaare tümitamine, millega
kõik erakonnad on tegelnud, ei
vii kuhugi.
H. Kukk, Tartu

Korruptsioon
ohustab
demokraatiat
Alar Sudak koos Sven
Kivisildniku ja Ivar Raigiga on saatnud avalikkusele
kirja erakondade rahastamisest. Kesknädal avaldab selle teksti muutmata
kujul:
Erakondade rahastamise
skandaal ületab meie taluvuse, leplikkuse ja kannatlikkuse piiri. Me peame
absurdseks ja ohtlikuks
olukorda, et Riigikogus ja
Vabariigi Valitsuses esindatud erakondade esindajad,
keda me oleme valinud
seaduseloojateks ja riigijuhtideks, on aastaid püsinud võimul ebaseadusliku
raha toel. Õõvastav on olukord, kus poliitikast on saamas organiseeritud kuritegevuse liik.
Erakondade korrumpeerumine on viinud Eesti riigi
piirini, mida ületades võib
hävida demokraatia ning usk
õigusriiki ja Põhiseadusse.
Sellele järgneb Eesti riigi
totaalne allakäik.
Eesti demokraatiat ja riiki
hävitava arengu peatamiseks on vaja teha alljärgnevad otsused.
Omalt poolt toetame avalikkuses esitatud ettepanekutest järgmiseid:
*Poliitikud, kes on kasutanud ebaseaduslikke rahastamisskeeme, peaksid võtma poliitilise vastutuse ning
lahkuma poliitikast.
*Prokuratuur ja kohtud
peaksid selgitama välja
erakondade ebaseaduslikus
rahastamises süüdi olevad
isikud ja karistama neid
rangelt.
*Erakondade rahastamiseks
on vaja koos avalikkusega
välja töötada uus seadus, mis
muuhulgas määraks ka valimiskuludele piirsummad ja
tugevama kontrolli erakondade rahastamiste üle.
Lisame omalt poolt järgmised ettepanekud:
*Riigikogus tuleks moodustada komisjon, kuhu kuuluksid ka avalikkuse sõltumatud
esindajad. Komisjon hakkaks uurima ebaseaduslikult
saadud rahade mõju Riigikogu seaduste ja Vabariigi
Valitsuse otsuste vastuvõtmisele.
*Tellitud seadused ja valitsuse otsused tuleb tühistada
või ümber teha, kui need on
vastuolus õigusriigi põhimõtete ja riigi kodanike
huvidega, nagu näiteks taastuvenergia tootmise tasude
ja elektri jaehinna kujundamisega seonduvad küsimused.
*Luua riigieelarveline fond
Poliitkapital, mis toetaks
võimul olevatest erakondadest sõltumatu kodanikuühiskonna arengut ja poliitilist tegevust.

Eesti rah
Peakorraldaja oli Jevgenia
Haponen, kes on teinud
Eestis elavatest rahvusvähemustest 25 filmi, andnud igal
kuul eetrisse telesaateid, koos
Eestimaa Rahvuste Ühendusega korraldanud Tallinnas Raekoja platsil Etnolaata.

Mis on Etnofest?

Etnofest on etniliste kultuuride festival. Eestis elab enam
kui sajast erinevast rahvusest
inimesi, kelle jaoks on väga
tähtis laiemalt näidata oma
algse kodumaa kultuuri. Seni
on koos käidud põhiliselt oma
kogukondade üüritud saalides
ja seltsimajades.
9. juunil Lauluväljakul toimunud Etnofest oli aga esimene
suur rahvuskogukondade ühine vabaõhupidu. Sellest tahame kindlasti välja kujundada
traditsiooni.
Euroopa Folkloorifestivalide
Assotsiatsiooni (EAFF)
folgipeod on saanud rahvusvahelisteks aastast 2009.
Neid toimub Euroopas kõige
erinevamates paikades
(http://www.eaff.eu). Meie
eesmärk on kaasata Eesti sellesse UNESCO toetusel
toimuvasse ettevõtmisse.

Kas Etnofestil oli ka
külalisesinejaid?

Külalistest pälvis suurt
tähelepanu udmurtide esinemine. Sel aastal külastab
Udmurtia delegatsioon Eestit
UNESCO konventsiooni
Mittemateriaalse kultuuripärandi hoidmisest raames.
Enne Lauluväljakul esinemist
olid udmurdid juba saanud
sooja vastuvõtu osaliseks 8.
juunil Kirjanike Kapsaaias
(Koidu t 84) toimunud
kontserdil. Publikumagnetiks
olid nad ka Lauluväljakul 
Zhardoni taheti pildistada ja
ka nendega koos pildile
saada. See ansambel kuulub
meie vabariiki külastava
Udmurtia delegatsiooni
hulka. Zhardonil on plaanis
esineda ka Võrus ja udmurdisetu sõprusõhtul Obinitsas
ning külastada Fenno-Ugria
Asutust ja Eesti udmurtide

Tartus toi

Kolmapäeval, 20. ju

võtab Keskerakonna
(Ülikooli 12) tartlasi vastu
professor Aadu

Esmaspäeval, 25. j

nõustab samas
jurist Marjo A

Reedel, 29. juunil, T

kohtuvad kell 16 büro
seeniorid

hvusvähemuste esimene oma pidu 
Etnofest
ühingut Osme.
Delegatsiooni kuulus ka
noorte indie-rock-grupp
Silent Woo Goore, kes oli
2011. aastal Etnoeurovisioni
laureaat.

Kas Lauluväljakul
esines ka mõni eestlaste
ansambel?

Menukalt nagu ikka astus üles
ansambel Zetod. Nemad
hoiavad setu kultuuri kõrgel
nii muusikalises mõttes kui
ka folgi traditsioonidest lähtuvalt. Nende esinemine oli
tõeliselt festivali keskpunktiks. Külma ilma kiuste valitses mõnus ja sõbralik meeleolu.
Kõigil oli ka võimalik
proovida erinevate rahvusköökide poolt pakutavat.
Lisaks sai imetleda õige
erisugust käsitööloomingut.
Tuleval aastal tahame pakutava valikut veelgi laiendada.
Tänan Etnofestil esinenuid ja
kindlasti ka publikut! Olete
alati teretulnud kõigil Eesti
rahvusvähemuste ettevõtmistel.
Meie tänusõnad kuuluvad ka
Tallinna linnavalitsusele,
Kultuuriväärtuste Ametile,
Kesklinna valitsusele,
Kristiine linnaosa valitsusele
ja Fenno-Ugria Asutusele, kes
Etnofesti toetasid.

Mida on etnograafiahuvilistele tänavu veel
pakkuda?

22. ja 23. septembril peetakse
Tallinnas Raekoja platsil
Etnolaata. Seal osalevad meie
oma rahvuskogukonnad, kuid
nagu ikka, tuleb külalisi ka
mujalt. Eelmisest aastast jäi
mulle endale väga südamesse
Läti ja Leedu esindus, kelle
leiba-juustu saavad selgi
sügisel koju viia paljud
laadalised.
Eesti rahvusvähemuste rikkalikust kultuurielust huvitatutel
soovitaksin vaadata saadet
Etnos Tallinna
Televisioonis.

ESIMENE
ETNOFEST:
(Ülal) Nimetu
kaunitar 
mustlastantsu
stuudio
Habibik
tantsija.
(Kõrval ülalt
alla) Vene
traditsioonilise
kostüümi
demonstratsioon.
Külalised
Udmurtiast 
Buranovskie
babuki 2 ehk
Buranovo
memmed 2
ehk ansambel
Zhardon.
Nautiv publik
tavapärases
Eesti jahedas
suves.
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Info TV
KAVA
TÄNA. Lühiuudised
Terve tervis*
Kas tohib?*
Dokumentaalfilm. Sülem
TÄNA. Pealinna uudised
Pokumaa
Kultuurimeeter*
Spordisõbrad
Tantsufestival Vana
Toomas Trofee 2012
Tallinnas, 4. osa*
KAVA
TÄNA*
Dokumentaalfilm.
Sülem*
Spordisõbrad*
Info TV

Õnnitleme jubilaatorit ja soovime kõigile tema
aukülalistele mõnusat Saaremaa-reisi!
Sõbrad-erakonnakaaslased
ja Kesknädal

Info TV
KAVA
TÄNA. Lühiuudised
Tallinlase tarbeks*
Luubi all*
Kultuuripealinna kullafondist. Karamazovid ja
Kantor
TÄNA. Pealinna uudised
Garaaist välja*
Linnaruum 5/11*
Vaba mõtte klubi
KAVA
TÄNA*
Luubi all*
Kultuuripealinna kullafondist. Karamazovid
ja Kantor*
Linnaruum 5/11*
Vaba mõtte klubi*
Info TV

KOLMAPÄEV, 27.06
09:00
12:00
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Info TV
OTSE: LV
Pressikonverents
KAVA
TÄNA. Lühiuudised
LV Pressikonverents*
Tallinn liigub*
Jüri Toomepuu ja tema
"käkkikeerajad"
TÄNA. Pealinna uudised
Spordisõbrad*
Meedia keskpunkt
Tallinna XXXI vanalinna
päevade avatseremoonia*
KAVA
TÄNA*
LV Pressikonverents*
Jüri Toomepuu ja tema
"käkkikeerajad"*
Meedia keskpunkt*
Tallinna XXXI vanalinna
päevade avatseremoonia*
Info TV

NELJAPÄEV, 28.06
09:00
18:45
18:50
19:00
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20. juunil 2012
möödub Rahvarinde ja Keskerakonna ühel
alustalal
KOSTEL GERNDORF-il
2/3 sajandit ehk 66,6 aastat sünnist, mispuhul
toimub rahvuslik-rahvalik teoreetilispraktiline sümpoosion Kihelkonnal.

oos kohvilauas
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Tartu Päeval

ESMASPÄEV, 25.06

TEISIPÄEV, 26.06

Austustväärt Kostel Gerndorf, surume kätt!

s tartlasi
Antik.

25. juuni  1. juuli

00:25
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imub

uunil kell 14

TALLINNA TV
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Jevgenia Haponeni usutles
Kai Põld

a Tartu büroos
u Riigikogu liige
u Must.
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Info TV
KAVA
TÄNA. Lühiuudised
Aleksei Turovski lood,
25. osa*
Suvemix
Jäljed*
TÄNA. Pealinna uudised
WIMA Eesti, kevad 2012*
Hingelt tugevad*
Elu peeglis*
Kultuuritehase arhiivist.
Metropol Kalamajas
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KAVA
TÄNA*
Suvemix*
Jäljed*
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Info TV
KAVA
TÄNA. Lühiuudised
Luubi all*
Eestlasena Kalevalas.
Süda jäi Eestisse*
Kultuurimeeter
Nigulistes*
TÄNA. Pealinna
uudised
Vintskapist soklini 6/6*
Estica. Toompea linnus,
1. osa*
Suvemix*
Tallinn, olen kuulus!
(Tallinn, I`m famous!)
4/17*
KAVA
TÄNA*
Kultuurimeeter
Nigulistes*
Estica. Toompea linnus,
1. osa*
Info TV

LAUPÄEV, 30.06
09:00
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18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
20:50
21:20
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23:20
23:25
23:45
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Info TV
KAVA
Koos parima sõbraga*
Kultuurimeeter
Nigulistes*
Jüri Toomepuu ja tema
"käkkikeerajad"
Keskkonnanädal
Garaaist välja*
TÄNA. Pealinna uudised
Etnos*
Dokumentaalfilm.
Ohvriallikas*
Silvi Vrait 60
KAVA
TÄNA*
Keskkonnanädal*
Garaaist välja*
Silvi Vrait 60*
Info TV

PÜHAPÄEV, 01.07
09:00
17:55
18:00
18:30
19:00
19:30
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Info TV
KAVA
Aleksei Turovski lood,
26. osa*
Ajaga sammu*
Kultuuripealinna kullafondist. Karamazovid
ja Kantor*
Pillimeeste klubi*
TÄNA. Pealinna uudised
Mina, eurooplane 1/11*
Helsinki - Tallinn,
7. osa*
Elamus. Helena Tulve
teatris*
Claudio Monteverdi
Maarja vesper
KAVA
TÄNA*
Helsinki - Tallinn,
7. osa*
Claudio Monteverdi
Maarja vesper*
Info TV

Meedia keskpunkt eetris ka suvel!
Tallinna Televisiooni Meedia keskpunkt
analüüsib poliitikat ja ajakirjandust
vaatajate nõudmisel ka suvel!
Eetris saatejuht HEIMAR LENK ja suvekülalised!

Saate algusaeg hilisem  kell 21.20
Meedia keskpunkt keskendub omaenda
ehk alternatiivsele arvamusele 
niisugusele, mida mujal naljalt ei leia.
Et televaataja saaks teada,
mis Eestimaal tegelikult toimub!
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Nädala juubilar
WILLIAM ARTHUR PHILIP LOUIS 30

Seekordse juubilari puhul valdasid siinkirjutajat vastakad
tunded.
Ühest
küljest,
Cambridgei hertsog prints
William on senise tuntuse
saavutanud tänu kuulsatele esivanematele ning oma ema,
printsess Dianaga 1997. aastal
toimunud traagilisele õnnetusele. Prints William ise pole
oma elu jooksul teinud peale
enda seisundist tulenevate tseremoniaalsete etteastete midagi, mille poolest saaks teda
kuidagi eriliselt esile tõsta.
Figureerib ju ta praegugi peamiselt kollase meedia veergudel.
Teisest küljest, suure tõenäosusega
kujuneb
prints
Williamist tulevikus väljapaistev riigitegelane. Ended
tema suhtes on igatahes paljutõotavad. Suvisel pööripäeval,
21. juunil 1982 printsess
Dianast ilmale tulnud prints
Williamis näevad paljudki Briti
impeeriumi kunagise hiilguse
taasloojat. Ta on Suurbritannia
troonipärilusjärjestuses teisel
kohal oma isa, Walesi printsi
Charlesi järel ja noorema venna
Harry ees. Kui William otsustaks kunagi valida endale
valitsejanime, saaks temast
kuningas William V.
Briti seadused näevad ette, et
kuninganna Elizabeth II järel
saab kuningaks prints Charles

ja kuningannal puudub õigus
trooni üle anda otse prints
Williamile, nagu on aeg-ajalt
spekuleeritud. Seega tuleb
maailmal prints Williami
kuningakssaamist tõenäoliselt
oodata veel mõnikümmend
aastat. Kuid varem või hiljem
saab temast Rahvaste Ühenduse (varem Briti Rahvaste
Ühendus) juht niikuinii.
Mõned olulised daatumid
prints Williami elust: ristiti 4.
augustil 1982, oma vanavanaema, leskkuninganna Elizabethi 82. sünnipäeval; esmakordselt astus avalikkuse ette
1. märtsil 1991, kui perekond
oli visiidil Walesis, Cardiffis.
Prints William käis Jane
Mynorsi lasteaias. Wetherby
koolist sai ta alghariduse ning
Ludgrovei koolist Berkshireis põhihariduse. Pärast
seda astus Etoni kolledisse,
kus õppis A-tasemel geograafiat, bioloogiat ja kunstiajalugu.
Paljude Briti teismelistega
sarnanedes otsustas ka William
pärast Etoni lõpetamist aasta
vahele jätta ning võttis osa Briti
armee õppustest Belizes ja
tegutses vabatahtlikuna Tiilis.
Pärast seda astus prints 2001.
aastal St. Andrewsi ülikooli
otimaal, mille 2005. aastal
lõpetas. Esialgse eriala 
kunstiajaloo  vahetas hiljem

geograafia vastu.
2006. aasta jaanuaris alustas
William kadetikursust Sandhursti Kuninglikus Sõjaväeakadeemias, et saada armeeohvitseriks, ja lõpetas selle

õppeasutuse 15. detsembril
2006 nooremleitnandi auastmes.
Nagu paljud tema eelkäijadki,
otsustas William teenida Briti
kaitseväes. Pärast Sandhursti

lõpetamist soovis ta olla tegevteenistuses eesliinil. Näib, et
dünastilisest
positsioonist
tulenevalt jääb tal see soov
siiski täitumata.
2005. aasta juulis täitis William
oma esimest kuninglikku
ülesannet, esindades UusMeremaal kuningannat Teises
maailmasõjas
hukkunute
mälestustseremoonial.
Prints William kihlus suurte
tseremooniate ja teleshow`de
saatel oktoobris 2010 Kate
Middletoniga. Laulatus toimus
29. aprillil 2011 Londonis
Westminster Abbey katedraalis.
Kuigi eelpooltoodud arutlus
Briti impeeriumi taasloomisest võib Balti mere ääres
elavaile eestlastele tunduda
naljakas, võtavad paljud britid,
eriti vanemaealised, seda
teemat üsna tõsiselt. Olles
elanud üle aasta ühes Inglismaa
asulas, kus briti traditsioonid
olid suures osas säilinud,
märkasin üllatusega, et kohalikud teevad praegugi vahet
Rahvaste Ühendusse kuuluvate riikide ning kõigi ülejäänute vahel. Suur osa inglasi
tunnetab siiani märksa suuremat kokkukuuluvust Rahvaste
Ühendusse, mitte aga Euroopa
Liitu kuuluvate maadega.
Rahvaste Ühenduse inimestel
on olnud märksa lihtsam

Eesmaa: Aeg liigestest on lahti
Keskfraktsiooni eelnõu kohaselt väheneks aktsiisi laekumine riigieelarvesse 24 miljoni
ulatuses, samas suureneks
elektrihinna tõusu tõttu prognoositav käibemaksu laekumine riigieelarvesse 13,5 miljoni euro võrra.
Kas see eelnõu ka poolehoidu
leiab? Raske öelda. Tõenäoliselt tuleb pusimist. Keeruline
on ennustada sotsiaaldemokraatide seisukohta, mis pidevalt varieerub. Alles võttis
Riigikogu vastu Keskfraktsiooni algatatud täitemenetluse
seadustiku muutmise seaduse,
mis kaotab sundvõõrandamist
raskendanud seaduseaugud.
Muudatus aitab edaspidi vältida segadusi ja venitamist riigile ning kohalikele omavalitsustele tähtsate objektide 
teede ja raudteede  ehitamisel.
Meie fraktsioon on jätkuvalt
Riigikogu aktiivseim, tööd
teeme palju. Just selle tööga
püüame Eestile olulisi probleeme lahendada või vähemasti
neile tähelepanu juhtida ja
lahendusteid pakkuda.

Eesti põhiprobleemiks
pole täna Silver
Meikari saatus

või kes kellele raha andis, mis
on loomulikult erakondadele
valus teema. Tahan tähelepanu

juhtida vaid ühele silmatorganud asjaolule. Kui eeldame, et
Silvergateil on ühisjooni Priit
Toobali vastaste süüdistustega,
siis pakub huvi nende teemade
käsitlemine meedias, järelikult kogu ühiskonnas. Meelde
tuleb Gogoli nukker tõdemus,
et Venemaal on millegipärast
nii, et suure tulekahju korral
tormab rahvamass kellalööjat
vaigistama, mitte tuld kustutama.
Eestis on olukord hoopis huvitavam. Meikari puhul keskendub meedia peaasjalikult tema
motiividele; raha toomisele
õhutajate ja vahendajatega
tegeldakse märkimisväärselt
vähe.
Keskerakonna puhul on asjalood täiesti vastupidised. Härra
Varesest, tema motiividest,
ennekõike aga üldsusele ju
täiesti tundmatust isikust ei
räägi keegi, seda põhjalikumalt
räägitakse aga Priit Toobalist.
Meie ei kaldu kummalegi
poole, kuigi südames usaldame
oma peasekretäri. Teatavasti
käib ju juurdlus. Las ametkonnad teevad oma tööd, ning
loodame, et tõde selgitatakse
välja.
Rahvas on loomulikult heitunud, isegi riigijuhid käituvad
kohati suisa ebaadekvaatselt.
Isegi tavaliselt üsna rahulik ja
erapooletu vaatleja Rein

Toomla oli sunnitud tunnistama, et peaministri ja rahandusministri hiljutised lausungid telefonide pealtkuulamisest ja Silver Meikari riigivaenlaseks tembeldamisest
annavad tunnistust Reformierakonna ladvikus valitsevast
meeleheitest.

Raske on ennustada sotsiaaldemokraatide
seisukohta, mis
pidevalt
varieerub.
Arvan, et seesugune tipp-poliitikute käitumine kätkeb endas
potentsiaalset ohtu Eesti riigi
julgeolekule. Kes siis veel suudaks mitmes hiljutises skandaalis nahutada saanud kaitsepolitseid ohjeldada, kui mitte
peaminister. Isegi president
Ilves on avaldanud tõsist muret
poliitilise olukorra pärast
Eestis. Ta noomib erakondi,
kelle usaldusväärsus riigipea
sõnul on ohtlikult madal, milles
mõned julgemad on küll ka teda
ennast aeg-ajalt süüdistanud.
Presidendil ja tegelikult ju
kogu meie rahval on kahtlemata muretsemiseks põhjust.

Praegu räägitakse
palju Reformierakonna
probleemidest.

Piisavat tähelepanu aga pälvis
ka sõnum selle kohta, et Isamaa
ja Res Publica Liit võttis
vahetult enne oma viimast
suurkogu IRL-i liikmeks valimatult vastu peaaegu ükskõik
keda. Juttu on olnud mitmest
korduvalt karistatud kurjategijast, kuigi erakonnaliikmele
kehtib ka IRL-is nõue, et kriminaalkaristust
kandvatel
isikutel parteisse asja pole.
Kaugeltki pole veel lõppenud
IRL-i elamislubade skandaal,
mida küll täna püütakse
(muide, ka Riigikogu vastava
erikomisjoni pingutusel) üksnes N. Stelmachi probleemiks
kahandada.
Äsja algatas Kapo järjekordse
väärteomenetluse, sedapuhku
Sotsiaalministeeriumi kõrge
ametniku suhtes korruptsioonivastase seaduse rikkumise pärast. Nii või teisiti,
rahva enamik peab meedia
aktiivsel kaasabil poliitikuid ja
kõrgeid riigiametnikke valimatult korrumpeerunuiks. Ja
see on surmtõsine signaal, mida
on terves maailmas märgatud.
Eestit väisanud euroametnikud
asusid mitmel tasandil kontrollima Eesti korruptsioonitaset.
Muu hulgas analüüsiti varjatud annetusi ning on juba ette

Indrek Veiserik

Algus lk 3

teada, et nende arvates peaksid
need olema erakondadele
välistatud nagu ka võimalused
sellisteks annetusteks.
Keskerakonna fraktsioon koos
teiste Riigikogu fraktsioonidega on otsustanud pöörduda
põhiseaduskomisjoni poole,
valmistamaks ette vajalikud
seadusemuudatused, mis probleemi leevendaksid ja vähendaksid. Otsus on asja- ning
ajakohane, sest sügisel 2013
ootavad meid ees kohalikud
valimised, mis survestavad nii
erakondi kui ka kogu
ühiskonda.

Riigikogu ootavad
tõenäoliselt ees
lisaistungid

Suurbritannias elada, kui ülejäänud riikide kodanikel, välja
arvatud Euroopa Liiduga
hiljuti ühinenud, kaasa arvatud
Eesti. Paljud inglased peavad
iga nelja aasta tagant toimuvaid Rahvaste Ühenduse
mänge olümpiamängudega
samaväärseiks.
Ei maksa ka unustada, et
kuninganna Elizabeth II on,
kuigi formaalselt, siiani selliste riikide nagu Kanada,
Austraalia, Uus-Meremaa jt.
riigipea. Kuigi USA pärast
kuulsusrikast iseseisvussõda
suutis end Briti impeeriumi
haardest lahti rebida, on
London ka tänapäeval maailma
suurimaks finantskeskuseks ja
suudab mõjutada nii mõndagi
USA majanduses toimuvat.
Seega kujuneks prints Williami
roll tulevikus vägagi oluliseks.
Ametliku versiooni kohaselt
täidab Briti kuningakoda
tänapäeval küll üksnes tseremoniaalset rolli, kuid ometi
tuleb arvestada, et sajad aastasadu kehtinud traditsioonid on
Suurbritannias endiselt au sees
ning,
meenutades
Briti
kuningakoja võimukat minevikku, võiks tulevikus pigem
näha selle mõju tõusu, mitte
vähenemist.

Euroopa Stabiilsusmehhanismi ratifitseerimiseks. Teatavasti on toimekas õiguskantsler Indrek Teder avaldanud arvamust, et ESM-i asutamislepingu säte, mis võimaldab erandjuhtudel teha otsuseid stabiilsusmehhanismi
liikmesriikidele finantstoetuse
andmise kohta 85-protsendise
häälteenamusega, on vastuolus Eesti põhiseadusega.
Protsessimine on jõudnud
Riigikohtusse ning otsustega
on kiire, sest mehhanism peaks
käivituma 1. juulist. Küsimusi
ja probleeme on palju, sest
tänavuses riigieelarves on

planeeritud 30 miljonit eurot
esimese sissemakse jaoks.
Nüüd on aga kõrgeimal
tasandil kokku lepitud, et
liikmesriigid teevad ESM-i
tänavu kaks kapitali sissemakset  esimese juulis ja teise
hiljemalt oktoobris. Loogiliselt peaks see eeldama riigieelarve muutmist ning meid
huvitavad teise sissemakse
katteallikad.
Arvestades keerulisi aegu  kas
suudab keegi täna kinnitada, et
stabiilsusmehhanismide
laenuvõimet veelgi ei suurendata?
Kordan  Keskerakond peab
tähtsaks tegelda rahva elujärge
oluliselt mõjutavate nähtuste
ja probleemidega. Nendeks on
pidev eluasemega seotud
kulude kasv, toiduainete hinnatõus, arstiabi halb kättesaadavus, haridusega seotud probleemid.
Omaette mure on kasvav
väljaränne, mida kinnitasid ka
ametlikult avaldatud rahvaloenduse tulemused. Kui ikka
iga kaheksas saarlane on oma
armsalt kodusaarelt lahkunud,
on asi tõsine ning lahenduste
otsimist väärt. Keskerakond
jätkab nende lahenduste
otsimist ja pakkumist nii riigi
kui ka omavalitsuste tasandil.
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