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Surnukirstul üheksa meest ehk
Pandora merekonteiner Arctic Seal
Eesti justiitsametkonnad ei ole siiani pakkunud ühtki usutavat selgitust, kuidas ikkagi nägid välja sündmused kaubalaeva Arctic
Sea kaaperdamisel Eesti poolelt vaadatuna.
Ehk siis  millised on Eesti-poolse uurimise
senised tulemused. Teisisõnu, kogu aeg
räägitakse, kuidas asi ei olnud ja kuidas
Eerik-Niiles Krossi osaluse kohta tõendid
seni puuduvad. Kuidas aga sündmused
tegelikult kulgesid? Sellelt kohalt on suud
vett täis.
VIRKKO LEPASSALU
Pealinna ajakirjanik

Formaalselt põhjendavad riigiprokuratuuri prokurörid
vaikimist muidugi menetlussaladusega. 2009. aastal
piraatluse tunnustel algatet kriminaalasja uurivad kapo
ja prokuratuur väidetavalt endiselt edasi. Uurimisaega
on olnud niisiis juba kauem kui neli aastat.
Arvestades, et Arctic Sea küttis täiskäigul mitte ainult
Eesti, vaid ka rahvusvahelisse merendusajalukku,
võiks siiski asjakohane olla üldisematki laadi teadaandmine, mida on välja uuritud. Ja mis mõte on hoida
püsti kriminaalmenetlust, kui väidetavad kaaperdajad on Venemaalt karistused juba kätte saanud.
Praegu jääb paratamatult mulje, et kogu aur kulub ainult Eerik-Niiles Krossi isikule. Õigemini, selle tõestamisele, et ei ole tõendeid, mis tema süüd tõestaksid.
Ja kes ei usu, et kõik käib ausalt, siis vaadake  me ju
menetleme.
Ent millegipärast ei soovita kuidagi vastata küsimusele, et kui piraatide peameheks peetava Dimitri
Savinsi koostööpartner Eestis ei olnud seoses laeva
kaaperdamisega Kross, siis kes see isik oli või kes
need isikud siis ikkagi olid?

MERERÖÖVEL KROSS? See kahtlus püsib jätkuvalt. Laev Arctic Sea küttis ju täiskäigul mitte ainult Eesti, vaid ka rahvusvahelisse merendusajalukku, kirjutab VIRKKO LEPASSALU. Avalikkus tahab teada  mida on välja uuritud? Kas seni
teadaolev on ikka aus? Teemas püsis ka eelmine Eesti Ekspress. Meie küsime: mis mõte on hoida püsti kriminaalmenetlust,
kui väidetavad kaaperdajad on Venemaalt karistused juba kätte saanud? Praegu näib kogu aur kuluvat vaid Eerik-Niiles
Krossi isikule. Salapära aga jätkub.

Meeldetuletuseks

niipalju, et puidulastiga Soomest Pietarsaarist Aleeriasse teel olnud Arctic Sea (AS) kaaperdati
ööl vastu 24. juulit 2009 Rootsi
ranniku lähedal, Gotlandi
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Mikser vassib ja salgab valitsusse pääsemise nimel
Pärast valimisi teevad erakonnad alati kokkuvõtteid
ja hindavad uut olukorda. Paratamatult kujunevad
valimistel ümber ka jõujooned ning muutuvad
parteide omavahelised suhted.
Reformierakonna ja IRL-i pingestunud läbisaamist
tahaksid ära kasutada Sven Mikseri juhitavad sotsiaaldemokraadid, kes annavad juba mitmendat korda
vargsi märku soovist ise IRL-i asemel valitsusse
pääseda.
KALLE KLANDORF
Tallinna abilinnapea

6. novembri Postimehes
analüüsib Mikser, miks teised
erakonnad ei saaks Reformierakonnaga valitsuses jätkata
ning miks just sotsid oleksid
selle töö jaoks need õiged.
Viimastel aastatel on sotside
retoorika olnud selge ja üks, et
just nemad võidavad nii kohalikud kui ka Riigikogu valimised ja et teised erakonnad
peavad peagi, soni näpus,
nende vastuvõtule tulema.

Sotside juhid on väga impulsiivsed, aga samas ka lapsemeelsed. Nad unustavad hetkega kogu halva, mis neid ennast määrib, ja püüavad seda
teiste kraesse käänata. Minu
arvates nii kaugele ei jõua.
Sotsiaaldemokraadid peaks
end Eesti poliitilisel kaardil
määrama ja siis järele mõtlema,
kas on otstarbekas enne valimisi telekaamerate ees paremerakondadega käed lüüa.
Andres Anvelti vääratusest
Kolmeraudse saates toibuvad sotsid ilmselt veel mõnda
aega. Tema taandumine Tallinna piirkonna juhi kohalt on
seejuures vaid piinliku läbikukkumise kosmeetika.
Rumala pakti tagajärjel on sotsidel taas Tallinna volikogus
erakondadest kõige vähem
hääli. Türi ja Tallinn jäid võtmata, loosungist on õhus veel
lubadus vallutada Toompea.

Tahaks näha, kuidas see sotsidel õnnestub.

Korruptsioon Tallinnas
peaaegu olematu

Mind ei huvita, miks Mikser
peab valitsusse sobimatuks
teisi erakondi. Keskerakonna
kohta kirjutas ta aga järgmist:
Reformistid võtaksid tsentriste valitsusse kutsudes oma
õlule osa vastutusest Tallinna
korruptiivse linnavõimu eest,
keskerakondlastel aga pole
põhjust lühikeseks ajaks valitsusse kippuda, kui sellega ei
kaasne nähtavat märgilist
saavutust, midagi raudtee
tagasiostmise taolist  tuntavat pensionitõusu, elektri hinna
alanemist või progressiivset
tulumaksu.
Kirjutasin enne valimisi korruptsioonist Tallinnas ja riigis
mitu pikka lugu, mis põhinesid
kohtu ja kaitsepolitsei andme-

tel. Mul on kahju, kui Mikser
loeb ainult oma artikleid ning
jääb seetõttu paljust olulisest
infost ilma. Ütlen siis uuesti 
ehk Mikser paneb seekord
tähele. KAPO tegevuse tulemusena aastatel 20092013
jõustunud
süüdimõistvaid
kohtulahendeid analüüsides
selgub, et väidetavasti äärmiselt korrumpeerunud Tallinna
linnavalitsuse kümmekond
süüdimõistetud töötajat on
vaid murdosa korruptsioonis
süüdi mõistetud ametnikest
(täpsemalt: 5% Tallinnas ja
18% muudes omavalitsustes;
10% kriminaalhoolduses; 25%
riigiasutustes; 42% politseis ja
mujal õiguskaitses 2012. a.).
Tõepoolest, süüdimõistmistest
pole seejuures puutumata jäänud kaitse- ega kriminaalpolitsei, prefektuurid, ministeeriumid, riigiametid, maavalitsused, kaitse- ja merevägi,

vanglaametnikud, Riigikogu
kantselei jne! Mikser peaks ju
teadma seda kõike, aga ajab
ikka oma vana jura.
Viimastel aastatel on Keskerakonna vastu proovitud ikka
välja mängida vene kaarti.
Nüüd tõi Eerik-Niiles Kross
sisse korruptsiooni teema. Mul
on kahju, et sotsiaaldemokraadid hüppavad iga hüüde peale,
mis kutsub Keskerakonda kukutama. Seda hoolimata hüüdjast. Ma ei peaks Mikserile
meelde tuletama seda, et
Tallinna koalitsioonist lahkusid sotsid siis, kui riik asus
Keskerakonna vastu ristisõtta,
väites, et meid toetab mingi
salapärane vene raha.
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Juhtkiri

Kas ninasarvik peab oravad jälle mudast välja vedama?

Unetud
Toompeal
ENN EESMAA
Riigikogu liige, Keskerakonna aseesimees

Iga riigi aastaeelarve koostamine on kuid kestev protsess ning dokument

ise muutustes elav ja arenev. Isegi siis, kui näiliselt tegeldakse paigaltammumise ja undunustava jonnimisega.
Täna on teada, et Eesti majandusel pole kaugeltki parimad ajad 
Statistikaameti andmetel aeglustus riigi majanduskasv kolmandas kvartalis 0,4 protsendini, mis võimalikku viga arvestades võib tähendada koguni
väikest miinust.

Tahan siinkohal meelde tuletada, et majanduskasvu langus on vaid kahe
ja poole aastaga kahanenud kümnelt protsendilt nullini! Võrreldes Soomega
pole meie näitaja täna veel väga nigel. Lätiga kõrvutades aga tekib küsimus:
miks lõunanaabritel on õnnestunud samades tingimustes saavutada ligi
viieprotsendist majanduskasvu? Kas tõesti tuleneb nende edu lattide eelistest meie eurode ees?
Eesti majanduskasvu on pidurdanud nii ehitussektor kui ka põllumajan-

dus ja kinnisvara. Need on aga võimsad pidurid. Olukorra teeb keeruliseks
seegi, et meie majandus on headel aegadel kasvanud teistega võrreldes
kiiremini, halval ajal aga samas proportsioonis langenud.
Kahjuks kehtib sama ka jooksevkonto kohta, kus mitmesaja miljoniline
pluss moondus vaid aastaga niisama suureks miinuseks, mis ilmselt tänavu
kahaneb veelgi (õigemini  kasvab see miinus!).
Samas on Eesti olnud tõhus eksportija, ületades saatusekaaslaste ehk
reaalsete võrdlusriikide näitajaid nii Lätis kui ka Leedus. Õnnetuseks
lonkab lisaks Soomele oluliselt ka meie ekspordi teise sihtriigi  Venemaa
 majandus.

KESKMÕTE: Ärevaks teeb, et vaatamata rohketele
populaarsetele prognoosijatele pole tõsisemalt
rääkides peaaegu üldse neid, kes oskaks reaalselt
ennustada tulevasi majandustrende.

Ärevaks teeb seegi, et vaatamata rohketele populaarsetele prognoosijatele
pole tõsisemalt rääkides peaaegu üldse neid, kes oskaks reaalselt ennustada tulevasi majandustrende. Ärme unusta, et Euroopa Liidu järgmise
aasta eelarve väheneb võrreldes tänavusega ligi kümnendiku võrra, mis
rahalises ekvivalendis küünib hiigelsummani.

Paratamatult tekib küsimus: kas Eesti järgmise aasta riigieelarve eelnõu,
mis on ju koostatud hoopis optimistlikumate prognooside põhjal, vastab
täna muutunud olukorrale ja kas ta on seega adekvaatne? Kas Eesti suudab
riigisektoris tagada palgatõusu keskmiselt pisut üle viie protsendi ja mis
on selle palgatõusu tegelik hind  kas mitte paljude töökohtade kaotamine
ja töötajate koondamine?
Riigikontrolli aastaaruandes on välja öeldud kibe tõde: Eesti ei saa olulisi
valikuid ega resoluutseid otsuseid rohkem edasi lükata. Riigikontroll on
tõdenud, et terviklikku ja süsteemset kava siinse elu edendamiseks pole
koalitsioonil olnud. Riigi aastaeelarve on aga kindlasti selle arengukava
osa, ehk isegi otsustav osa.

Eelmine nädal tõi taas esile erakondade toetusreitingud.
Kõige kohutavam teadasaamine tuli omaks võtta valitseval
Reformierakonnal  nende toetus oli langenud 18 protsendile, millega jäädi üle aastate
alla kõigile teistele parlamendiparteidele. Nii madal oli Reformierakonna toetus viimati
2005. aastal. Seepeale meenub
Kesknädalale, et näiteks 1999.
aasta Riigikogu valimistel võttis
Reformierakond samuti 17
kohta  aga siis oli erakond tõusuteel. Suurim, lausa joovastav
kummardus ja aupaiste langes
oravatele aga pärast Pronkssõduri teisaldamist  toona
kogesid nad 45-protsendist toetust ja Ansipit hakati hellitavalt
kutsuma Päikesekuningaks. Huvitav, mis siis vahepeal on juhtunud ja miks täna ei soovi eestlased enam eduerakonna
poole niipalju koogutada? See on mõtlemiskoht kõigile.
Kuid tagasi viimase reitingu juurde  Keskerakond juhib
suveräänselt 29 protsendiga, teiseks jäänud SDE on 23%
juures. Tõusnud on aga 22 protsendini paar viimast aastat
hinge vaakunud IRL  ilmselt tegi siin puhta töö Eerik-

Niilese püüdlik valimiskampaania, sest alati on valijate hulgas palju neid, kellele meeldib ärapanemine ja valetamine 
aga just selle tee Kross valis.
Seega põhiküsimus: kas valitsus
kukub? Reformierakond (Siim
Kallas) kutsus Keskerakonna valitsusse 2002. aasta alguses ja koos
juhiti riiki 2003. aasta Riigikogu
valimisteni. Pärast valimisi tehti
n-ö panovi, ja valitsusse sai Res
Publica. Reformistid (Andrus
Ansip) ajasid Res Publica valitsusest ära 2005. aastal ja kutsusid
taas valitsuse mainet päästma
Keskerakonna, kellega (koos
Rahvaliiduga) juhiti Eesti riiki
kuni 2007. aasta Riigikogu valimisteni. Paljud vaatlejad peavad
seda aega senise Eesti Vabariigi
kuldajaks. Kuid jällegi  2007. a
Riigikogu valimistel, tänu unustamatule Pronkssõdurile,
taas Keski valitsusse ei võetud.
Ja nüüd siis kolmas kord, poolteist aastat enne järjekordseid
Riigikogu valimisi, on Eesti poliitikas jälle püsti küsimus:
kas ninasarvik peaks porrimattunud oravaid päästma?
Milleks, küsib Kesknädal.

Jüri Ratas: perede alarahastamine läinud üle piiri
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas (pildil)
märkis, et 2014. aasta riigieelarve eelnõu ei
näe pikemat tervikvisiooni ja jätab lahendamata kohalike omavalitsuste, haridusvaldkonna ning perede alarahastamise küsimuse.
Me oleme täna olukorras, kus üha rohkem
inimesi lahkub kodumaalt ning maapiirkonnad ääremaastuvad; ühiselt lahenduste otsimise asemel on valitsusparteid veendunud
enda ilmavaate ainuõiguses ning ignoreerivad
opositsioonijõudude, omavalitsusliitude ja
isegi Riigikontrolli soovitusi," rääkis Ratas.
Igasugust kriitikat ning kõiki teisitimõtlejaid naeruvääristatakse."
Juba teist aastat järjest ei allkirjastanud
Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsioon riigieelarve läbirääkimiste lõpp-protokolli. Selle
otsuse tingis valitsuskoalitsiooni soovimatus omavalitsusliitude ettepanekutega arvestada - kuigi ei küsitud midagi
ennekuulmatut. Ennekõike taotleti kriisieelse tulubaasi
taastamist, kohalike teede piisavat rahastamist ning selgust
õpetajate palgavahendite küsimuses," meenutas Ratas.
Riigikogu aseesimees nentis, et paigalseisust pääsemiseks

on vaja taastada omavalitsuste kriisieelne
tulubaas ning järk-järgult suurendada kohalikele teedele mõeldud rahastust. Meil tuleb
tagada inimväärsed elutingimused kõikjal
Eestis. Lõppema peab Eesti perede alarahastamine  ja me ei räägi ainult lapsetoetusest,
vaid ka huviringide ning haridussüsteemi
rahastamisest."
Loomulik iive on juba aastakümneid negatiivne ning eelmisel aastal lahkus kodumaalt üle
10 000 inimese. Olukorra parandamiseks tuleb
meil toetada omavalitsusi, haridusasutusi,
lapsi ja perekondi kõikjal Eestis. Kui valitsuskoalitsiooni ainukene vastus on, et raha ei
ole, siis tuleb leida viise tulude suurendamiseks, tuleb ümber vaadata riigi maksusüsteem," rõhutas Jüri Ratas.
Kesknädala hinnangul ei võta see pikaaegsest valitsemisest
võimulaksu all olev valitsus ilmselt enam kuulda ühtki
opositsiooni ettepanekut. Olukorda leevendab vaid lootus
peatsetest Riigikogu valimistest ja seejärel mõistlikemate
jõudude võimuletulekust.

HIIBUSE NÄDAL

Paraku on raske ette näha, et Eestist lahkujate hulk  see riigi jätkusuutlikkuse ere näitaja  järgmise aasta eelarvet analüüsides positiivsemaks
muutub. Sotsiaalvaldkonna ja tervishoiu rahastamine on jätkuvalt nigel 
isegi Euroopa Liidu keskmisele jääme alla ligi kaks korda.
Halb on see, et Eesti riigieelarve ja ka selle seletuskiri sisaldavad üsna
napilt, tegelikult aga üha vähem teavet mõistmiseks ja analüüsimiseks.
Mõne aastaga on riigieelarve seletuskiri kahanenud ligi kolmekordselt.
Seda, et eelarve eelnõu pole piisavalt läbipaistev, kritiseerisid opositsiooni saadikud mäletatavasti juba aastal 2009. Ka eelmisel nädalal püüdsid
unetud Toompeal koalitsiooni tähelepanu juhtida sellele, et eelarvet tuleks
rohkem läbi valgustada, kuid, nagu teame, tehti seda erilise eduta.
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Surnukirstul üheksa meest ehk Pandora
merekonteiner Arctic Seal
Algus esilehel
Kummipaadiga saabunud seitse piraati võtsid venelastest
meeskonnalt laeva juhtimise
üle. Nad esitasid hiljem samuti
venelasest operaatorile ka
lunarahanõude.
Järgnes pikk reis, mille käigus
maaliti laeva pardale mitu
korda teine nimi, esinedes
vahepeal ka Põhja-Korea alusena.
17. augustil 2009 võttis Vene
sõjalaev Neitsisaarte lähedal
AS üle. Piraadid mõisteti vangi.
Näiteks nende peameheks
peetu, Lätist pärit ja pikka
aega Eestis elanud/töötanud
Dimitri Savins sai 7 aastat.
Laeva kaaperdamine, olgu
pealegi, et mitte ookeanil, vaid
rahulikul Läänemerel, ei ole
aga niisama lihtne. Kogu selles
loos ei saa üle ega ümber kahest faktist. Et kaaperdajad olid
Eestis elavad isikud ja et neil
polnud selliste ettevõtmistega
varem mingeid kokkupuuteid.
Piraatlus on aga juba aastatuhandeid olnud vägagi spetsiifiline kuritegelik elukutse.
Nüüd jõuamegi välja olulisemani: kes olid ikkagi taustajõud, kes aitasid piraatide
peameheks peetaval Dimitri
Savinsil nii Eestis kui ka Lätis
kaaperdamist ette valmistada?

Hästi, oletagem,

et asja taga peituski vaid Savins
ainuisikuliselt. Ta värbas
Tallinna pubis Scotland Yard
vestlustel sobivaid töötuid,
avantürismi kalduvaid ja/või
väiksemate süütegude eest
karistatud venelasi.
Seejärel valmistas ta nad ka ise
ette  seda nii füüsiliselt kui ka
vaimselt. Töötas välja plaani,
ostis paadi ja varustuse jne.
Mõningane varajasem kokkupuude piraatlusega tal ju
väidetavalt oli  Savins olevat
vahendanud n-ö erapooletu
läbirääkijana Aafrika ranniku
piraatide lunarahanõudeid
kaubalaevade omanikele; see
polnud muidugi ta põhielukutse. Laeva ülevõtmiseks
sobiva seltskonna ettevalmis-

tamine on aga hoopis teine asi.
N-ö klass omaette. Nüüd
jõuamegi rubriigini Vastamata küsimused.
Niisiis: kes aitas mehi treenida? Kes neid rahastas? Kus
neid ikkagi treeniti?

Savinsi poolt

Vene kohtus antud ütlust
mööda treeniti neid kaitseväe
Männiku harjutusväljal, kuhu
võivad kokkuleppeliselt harjutama tulla kõik spordi- või
sõjamängude huvilised. Savinsi jutu järgi treeniti piraate
Männikul kui alpiniste  koos

Niisiis: kes aitas
mehi treenida?
Kes neid rahastas? Kus neid
ikkagi treeniti?
vastava varustusega. See on ka
õige lähenemine. Pimeduses
suure kaubalaeva pardale tõusmine meenutab tõepoolest
alpinismi.
Seega pandi kamp kokku 
koos Savinsiga 7 meest. Käidi
alguses regulaarselt harjutamas Männikul. Seejärel pikemal teoreetilisel väljaõppel,
mida sooritati piraatlusvastase
tõrje kursuse sildi all ühe
Lasnamäe autokooli ruumides.
Soetati varustus  osaliselt
Eestist, osaliselt teistest
Euroopa riikidest. Palju kordi
käidi improviseeritud väljaõppelaagris Lätis Koiva jõe
ääres  harjutamaks omavahelist koostööd, meeste paigutust
AS hõivamiseks kasutatavas
kummipaadis jne.

Kogu väljaõpe

kestis regulaarselt ligi pool aastat. Konspiratsioonile aega ei
raisatud. Meeste omaksedsugulased teadsid kõik, et käiakse mingil turvakoolitusel.
Savinsi jutu järgi võisid mehed
alles kursuse lõpupoole aimama hakata, et võib-olla ehk
polegi eelseisev ülesanne väga
legaalne.

Millegipärast ei taheta rääkida
sellest, et kui Savins tõepoolest
valmistanuks AS hõivamise
operatsiooni ette ainuisikuliselt, siis valmistanuks ta nii
endale kui ilmselt ka teistele
ühtlasi taganemistee. Ilmselgelt jäi ta aga lootma kellelegi,
kes teda aga evakueerimise
osas vaid lubadustega toitis 
vene keeles tõlkimatu sõnademäng kormit zavtrakami ehk
toitma hommikueinetega: kõik
toimub kohe homme ehk
zavtra-zavtra...
Jääda kolmeks nädalaks laevale tiksuma  see oli ilmselgelt peale sunnitud. Tagasiteeks ei jätkunud hõivajate
mootorpaadil bensiini. Lunarahanõue laeva operaatorile oli
aga lihtsalt maskeering.
No hästi, kõik see ei olnud üldse
mitte nõnda!  kuulen kõrvus
valve-mainekujundajate karjatusi. Ja et see kõik on üldse üks
suur provokatsioon!

Aga kuidas siis oli?

Savins ainuisikuliselt keelas,
käskis, poos ja laskis? Aga äkki
siiski tekib küsimus: kus olid
kõigi selliste, ütleks et mastaapsete ettevalmistuste ajal
meie lugupeetud organid?
Labaselt küsides: kas agentuurist siis tõepoolest ei laekunud ühtki teadet, et mingi kamp
suvalisi töötuid Lasnamäe patsaane on ootamatult otsustanud
alpinistideks hakata, kasutades
neile kättesaamatult kulukat
varustust? Jutt mereturvajate
ettevalmistamisest pannuks
aga surnudki naerma, sest sellesse ametisse kandideerimiseks oleks soovitav olla
(lahingukogemusega) endine
missioonisõdur.
Ja kes siis neid mehi ikkagi ette
valmistas? Ärimees Savins ei
sobi oma taustalt ei füüsilise
treeningu instruktoriks ega ka
muus mõttes ainuisikuliseks
ajuks. Lisaks  kust tuli raha
varustuseks ehk paadiks, relvadeks ja kõigeks muuks?
Savinsil endal nappis tol perioodil finantsi. Muidu poleks ta
ju kogu selle avantüüri peale
läinud.

Ja kuidas saadi
relvad?

VIRKKO LEPASSALU:

Kui need pärinesid Eestist
(väidetavalt olnud neid
Kross paistab
kokku üle kümne, sh
suurepäraselt teadvat,
automaatrelvad),
siis
et kas ei upu keegi, või
peaks ka mehi Eestis
ootama vastav arv süüdisupume kõik üheskoos.
tusi. Lätlased muide esiTa võib selle erakontasid ühes relvaepisoodis
naga edaspidigi teha,
Vene kohtu vahendusel
Savinsile süüdistuse, aga
mida tahab. Kõik seal
Eestist ei kippu ega kõppu.
kuuletuvad talle. IRL-i
Lisaks ületasid nad Lätist
AS poole teele asudes ka
käes olid ju jõuministillegaalselt Eesti mererite positsioonid ka AS
piiri ehk lõikasid meie
kaaperdamise aegu 2009. aastal.
vetesse sisse jne. Kuhu
need süüdistused jäid?
Kõige selle taustal tuleb järelvaid küpseda võib rahvustatavad rakettrelvad, ja tema
dada, et Eestis on siseturvalivaheline skandaal. Kui peaks
läks lollikesena maailma
susega ikka väga nadid lood.
nimelt kuidagi leidma kinnipäästma  paarisaja tuhande
Kambast suvalistest tüüpidest
tust, et kas oskamatusest, suuteurose honorarilubaduse eest
õnnestub poole aastaga koolimatusest või, veel hullem,
muidugi. Tegelikult neid seal
tada arvestatav löögiüksus, ja
teadlikult oleme piraatlust
mõistagi ei olnud ega pidaveel korralikult relvastatud,
ametlikult tolereerinud, asenudki olema. Savinsi poolt AS
kasutades väljaõppeks meie
tades end Somaaliaga ühele
kapteni pea kohale hirmukaitseväele loodud võimalusi
pulgale. See tähendab, et
tamiseks kõmmutatud kaks
ehk Männiku polügooni. Ja
kusagil Eesti ametkondades
kuuli osutusid mõttetuks küniskeegi ei tea, ei näe ega kuule.
võis siiski peituda info, et
miks. Mille ohvriks oli kõigeNiikaua, kuni kõik need
midagi kahtlast on toimumas,
pealt langenud Savins ise.
küsimused pole usutavaid ja
aga ette ei võetud  mingitel
Kas kogu ürituse eesmärgiks
ammendavaid vastuseid saakummalistel põhjustel  mitte
oli vaid rahvusvahelise üldsuse
nud, jääb paraku mulje, et
midagi.
tähelepanu juhtimine, et VeneIRL-i jõuministrid ei kaitse
Juhul kui Venemaal peaks
maa relvastab Iisraeli vastaisegi niivõrd Krossi, kuivõrd
siiski leiduma peale Savinsi
seid? Ja AS oli lihtsalt suvaline
oma erakonda ja/või selle
jutu Krossi osaluse kohta täiensihtmärk? Meenutagem, et
mundriau.
davaid tõendeid, on tal aga
maailmapressi, ka suurde
kasulik nende väljakäimisega
ajakirja Time lekitatud info AS
Kross
viimase minutini oodata.
võimalikust relvalaadungist
paistab suurepäraselt teadvat,
Selleks viimaseks minutiks
levis välgukiirusel, kusjuures
et kas ei upu keegi, või upume
saab aga hetk, mil Kross
seda levitasid reipalt ka Eesti
kõik üheskoos. Ta võib selle
saavutab Eestis maksimaalselt
allikad. Ja selle ümber spekuerakonnaga edaspidigi teha
kõrge positsiooni  olgu siis
leeritakse tänaseni välja.
mida tahab. Kõik seal kuuletuIRL-i esimehe või ministrina
vad talle. IRL-i käes olid ju
tulevikus. Seda suurem on
Veelkord  Eesti kodanikuna
jõuministrite positsioonid ka
skandaal.
ootaksin ammendavat ja põhjalikku ümberlükkamist, et see
kõik tegelikult nii ei olnud,
No hästi, kõik see ei olnud üldse mitte
nagu eelolevates lõikudes kirjas. Loomulikult koos selginõnda!  kuulen kõrvus valve-mainetusega, kuidas siis AS-ga tegekujundajate karjatusi. Ja et see kõik on
likult oli.
üldse üks suur provokatsioon!
Aga kardetavasti tõmbub silmus üha koomale.
AS kaaperdamise aegu 2009.
aastal.
Ühel hetkel ei pruugi enam aga
olla tegemist Eerik-Niiles
Krossi personaalküsimusega,

Äkki oligi nii,

et AS kaaperdamine oli vaid
lahing infosõjas? Savinsile
räägiti, et laeva on peidetud
rahulike elanike kallal tarvi-

Valitsuse vandeseltslased sõlmivad
piirilepet
Meie rahvast aetakse praegu sabinasse kõikvõimalikel
teemadel  alates kultuurilehe Sirp toimetuse koosseisu muutmisest kuni väidetava valitsustülini välja.
Kuid kas panete tähele, milline vaikusemüür ümbritseb
meedias peagi sõlmitavat EestiVenemaa piirilepet?
Piirileppe tekstist ja võimalikust sõlmimispäevast pole
rahval aimugi.
INDREK VEISERIK

Vahel on mul tunne, et Eestis on
alanud vaikiv ajastu. Laiema publikuni on Eesti piire puudutava
jutuga raske jõuda, seda lihtsalt ei
trükita ära. Aga ma ei kirjuta ju
jama, ma olen lõpuks siiski
filosoofiadoktor, arutles 14. novembri Maalehes tänavune aasta
isa Aldo Kals.

Estonias isadepäeval peetud tänukõnes tõstatas ta küsimuse riigi
õiguslikust järjepidevusest ja territoriaalsest terviklikkusest. Tahaks soovida, et meie tulevased
isad, aga ka tulevased emad saaksid koolipingist kaasa arusaama
Eesti ajaloo vähemalt neljast alustalast. Need on Eesti Vabariigi
põhiseadus, Tartu rahuleping,
riigi õiguslik järjepidevus ja terri-

toriaalne terviklikkus. Ajaloo teemaga tahan ma jõuda aastasse
1940, mil me kaotasime oma riikliku iseseisvuse, aga 1944. ja 1945.
aastal lõigati Eesti küljest ära osa
Petseri ja Viru maakonnast. See
maa-ala on üsna suur, võrdne
Saaremaaga, meenutas Kals.
Tänavune aasta isa tuletas meelde, et omaaegne isade põlvkond
tunnistas 22 aastat tagasi, 12. septembril 1991 Eesti Vabariigi
Ülemnõukogus õigustühiseks
kõik Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi otsused, mis käsitlesid piiriküsimust.
Näib nii, et praegu me ei liigu samas suunas. Me ei järgi omaenda
riigi seadusandliku organi ettekir-

Toimetuselt: Samal teemal
kirjutas autor ka 4. novembri
ajalehes Roheline Pealinn.

Terane mõte

jutusi, vaid valmistume loovutama rahvusvaheliselt tunnustatud
Eesti Vabariigi territooriumi, mis
praegu on ka Euroopa Liidu territoorium, tõdes Kals.

Ellamaa: mida Eesti
vastu nõuab?

Kahtlemata on ses riigipiiris palju juriidilisi nõkse ja nüansse, kuid
tavakodanikul peaks olema selge
pilt, miks ikka on just nüüd, pärast
kaheksa-aastast pausi, vaja hirmkiiresti sõlmida seesama leping,
mille allakirjutamisest idanaaber
kord juba loobus, ...

Loe e

Virkko Lepassalu

da

si lk 8

Sihtasutuse nõukogu esimees ütleb, et peatoimetaja küsimus pole üldse
nõukogu asigi. Sihtasutuse juhatuse liige ei leia
aega midagi öelda. Peatoimetaja senine kt ei kommenteeri. Uus peatoimetaja ütleb, et ma teile veel
näitan. Kus on nüüd
marilill, kes seletaks, kas
siin pildil ka mõni asi õigesti on? Postimehe
ja Ekspressi peatoimetajate vahetusel öeldi
midagigi, riigilehe puhul ei sedagi.
Tallinna esindaja Brüsselis ALLAN ALAKÜLA
Sirbi uuendamisuudise vallandumise päeval
14. novembril FB-s.
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Algus esilehel
Need väited on seniajani nii
prokuratuuri kui ka kaitsepolitsei poolt tõestamata.

Tulles tagasi korruptsioonijutu juurde, tuletan sotsidele
meelde, et musti lambaid ja
hämaraid tegusid on küllalt
nendegi hingel. Erakondade
rahastamise järelevalve
komisjon uurib praegu sotside rahastamist eelmistel
Riigikogu valimistel. Kui
rääkida mustadest lammastest, siis oli nende hulgas
näiteks Lääne-Viru heategija Angela Olt, kes
lahkus erakonnast pärast
Janar Filippovi palju
tähelepanu pälvinud artiklit, mis kirjutas tema süüdimõistmisest 400 000 krooni
annetanute raha omastamises. Lisaks räägitakse, et
keegi sotsiaaldemokraat
Robert proovis möödunud
valimiste eel Tallinnas
väidetavalt hääli osta ja
politseipatrull viis ta plate
peale järele mõtlema. Seni
on selgeks rääkimata ka
ajakirjanduses korduvalt
kajastust leidnud kahtlustused Ossinovskite kaudu
sotsideni jõudvate vene
rahade kohta, mida on kasutatud valimiskampaaniates.
Nuiaga löömist tuleb ka
õppida. Sellele võib Mikser
kinnitust saada oma tuntud
endistest politseinikest parteikaaslastelt. Kui käsi on
nuia hoidmisel nõrk, võib
juhtuda, et nui pöördub
lööja enda vastu.
Ega ma väga hästi aru ei saa,
miks peaks Toompea
võimuliit praegu laiali
minema. Mikseri palvetest
siin paraku ei piisa. Kui see
ometi peaks juhtuma, siis
küllap Reformierakonnal
on tagatoatäis strateege, kes
annavad peaministrile nõu,
kellega edasi minna.
Mikserile aga tuletataks
vastuseks kohe meelde sots
Mihkel Pärnoja ja Eesti
Raudtee mahamüümist;
sots Ivar Virkust ja Tallinna
Vee enamusaktsiatega tehtud tehinguid; sots Ivari
Padarit ja omavalitsuste
eelarverahade kahetsusväärset kärpimist.
Toimetuselt: Kalle
Klandorfi artikkel ilmus
Delfis 11. novembril
pärast pikka-pikka surumist ja läbi häda. Delfi
hoidis kirjutist vaid hetke
üleval ja siis võeti see
kohe maha.
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Eesti vabas ajakirjanduse

Mikser
vassib
ja salgab
valitsusse
pääsemise
nimel

Sotsid vaadaku
peeglisse
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MART UMMELAS
ajakirjanduskriitik

Alustuseks veidi ajalugu.
Taasiseseisvumisajal, kui olin
keskmiselt aktiivne rahvarindelane, kutsuti mind tööle
Kultuuriministeeriumisse,
algul
osakonnajuhatajaks,
hiljem ministri asetäitjaks kirjastustegevuse ja ajakirjanduse
alal. See oli periood, kui
põhiliseks mureks kujunes
trükipaberi puudus, kuid
hakkasid ilmnema ka esimesed
huvigruppide katsed ajakirjandust oma poliitilistele huvidele
allutada. Sellest ongi tänaseks
välja kasvanud nn peavoolumeedia ehk sisuliselt parempoolsetele võimuparteidele
allutatud truualamliku ajakirjanduse süsteem.
Rahvarinne taandus, ning
parteimaastikul valitses suur
segadus. Algasid ilmselgelt

ülepingutatud rünnakud Edgar
Savisaare juhitud üleminekuvalitsuse vastu, kes kogu jõuga
püüdis säilitada Eesti terviklikkust ning tagada tohutus
inflatsioonikeerises ja igasuguste ressursside nappuses
Eesti inimeste eluvõime.
Ajakirjandus hakkas üha
rohkem teenima oma isandaid
ning avalikult või varjatult
laimama Eestile iseseisvuse
toonud jõude, sest oli vaja alustada röövellikku erastamist ja
vähemalt 40 tuhandelt inimeselt eluaseme võtnud omandireformi. Asuti looma spekulatiivset vabakaubandust, sisuliselt aga eelmiste põlvkondade
tööga loodud varade arvel
rikastumist. Need protsessid
on tänaseks tootnud ehk mõni
tuhat euromiljonäri, jättes
ühtaegu 60% inimestest suhtelisse vaesusse ja peletades ligi
100 tuhat tublit eestlast oma
kodumaalt võõrsile  elatist
otsima või päriseks.

Meie tahtsime seadust
ja vastutust

Tundes vastutust ajakirjanduse
sisu ja taseme eest, üritasime
Kultuuriministeeriumi tollases
kirjastuste osakonnas koostada
lühikese ja konkreetse ajakirjandusvabaduse seaduse, eeskujuks Soome seadus, mille algus ulatub juba 19. sajandisse.
Sisuks oli loobumine ajakirjanduse igasugusest eeltsenseerimisest, kuid pannes vastutuse
ilmuvate valede, laimu ja sol-

vangute eest väljaannete vastutavaile toimetajaile ja nende
kaudu ka väljaandjatele. Ühtlasi nähti ette seaduse jõuga
tagada laimu ja valede ohvriks
langenuile vastulauseõigus.
Näiteks tuli tollal mõnes Eesti
Raadio saates ette ilmseid juudivastaseid rünnakuid, samuti
üritati varju heita mõningatele
ühiskonnategelastele, kes olid
aktiivselt kaasa löönud Rahvarinde liikumises. Lisaks lõi
vohama kollane ajakirjandus,
mida ei ohjeldanud ükski seadus, ja mis täna, nagu hiljaaegu
kuulsin Vikerraadios esinenud
Pressinõukogu juhilt Eve Rohtlalt, ei allu ka selle organi kontrollile. Paraku olid selleks ajaks
võimu võtnud juba tõelist ja
vastutustundlikku vabadust
tõrjuvad jõud, ning meie eelnõu jäi lebama kuskile Toompea sahtlitesse.
Vaba ajakirjandus sündis
stiihiast ja kõik selle nüüdseks
kujunenud ebardlikud järelmid
kasvasid välja just süvenevast
seadusetusest. On seisukohti,
et seadust ei vajata tänagi,
ehkki sellised seadused kehtivad kõikides tsiviliseeritud
riikides, sh Põhjamaades.
Soome küll uuendas hiljaaegu
oma ajakirjandusvabaduse seadust seoses internetiväljaannete levikuga, kuid varasemad
põhimõtted selle kohta, et väljaanded ei vastuta üksnes väljaandeomanike tahtele alluva
Pressinõukogu näpuviibutamise, vaid ka spetsiifilise sea-

duse ees, on jäänud kehtima.
Tundes hästi Soome ajakirjandust, ja teinud sellele üle 20
aasta kaastööd, ei suuda ma
seda enam kuidagi võrrelda
tänase Eesti ajakirjandusega,
mille peavool on ammu muutunud ühiskonna poolt kontrollimatuks, luues ise endale eetikanorme. Eriti selgelt avaldub
see nn eetikakoodeksis, mis
teatud olulistes küsimustes erineb vastavaist ajakirjanike rahvusvaheliste ühenduste põhimõtetest. Ent meil polegi ju
ajakirjanikel mingit reaalset

meie tegelikke olusid, imetletakse määratut rahu ja üksmeelt
siinses peavoolumeedias ning
lepitakse alternatiivmeedia
marginaalsusega.
Kahjuks ei vaevu väliseksperdid tegelema meil esineva erinevate meedialiikide läbipõimumisega suurtes kontsernides, mis on euroopalikus meediakultuuris üldjuhul võõras
nähtus. Veel vähem näevad nad
selle sisemise põimumise ja
valitsuse huvidega lõimumise
reaalseid tagajärgi ajakirjandusvabaduse tegeliku teostu-

Probleem pole ajakirjandusvabaduse
puudumises mingite formaalsete kriteeriumide järgi, vaid süvenevas sõnavabadusega manipuleerimises ja ka sõnavabaduse süstemaatilises lämmatamises.
mõju ajakirjanduse sisule, sest
Eesti Ajakirjanike Liit on võimude ja peavoolumeedia omanike tegevusega viidud varjusurma veerele.

Muu maailm meid ei
tunne

Tekib küsimus, miks mujal
maailmas nähakse Eestit endiselt peaaegu ideaalse vaba
ajakirjanduse maana, ehkki
viimasel ajal on seegi pilt
ähmastumas, nagu tunnistavad
mitmed uued meediavabadust
käsitlevad uuringud. Vastus on
lihtne: mujal lihtsalt ei tunta

mise seisukohalt. Õieti pole
probleem ju ajakirjandusvabaduse puudumises mingite formaalsete kriteeriumide järgi 
et meil ajakirjanikke ei panda
vangi ega mõrvata, vaid süvenevas sõnavabadusega manipuleerimises ja ka sõnavabaduse süstemaatilises lämmatamises näiteks personalivalikuga, mille ilmekaks
näiteks on ka hiljutised suurte
lehtede juhtkonnavahetused.

Eesti avalikku arvamust juhib tume jõud

Jättes kõrvale selle, kuidas

Revolutsioo
Revolutsioonilisel ulgumerel triiviv Sirp polnud,
muide, sugugi mitte esimene revolutsiooniohver.
Tipp-poliitikuist on ohver ka noor Mart Laar, kelle
süda liiga vara üles ütles, sest et ta mässulisi
kihutuskõnesid liigselt uskuma jäi. Ja ma kardan, et
ohvreid koguneb veelgi, kui me ei süvene sellesse,
kes on tegelikult olnud meie revolutsioonilised mõtteliidrid, parteidest olenemata!

REET KUDU
kirjanik

Jah, meie revolutsioonilised
pered väärivad ausambaid.
Eriti kui meenutada Juhan
Viidingut, kellest ta õde Mari
Tarand on kirjutanud suurepärase raamatu. Aga jäägu
neile ausambad ja mälestusteosed, mitte tänase kultuurielu
juhtimine! Sest meenutagem:
perestroikat alustas NLKP
ülemkiht ja sama jätkus Nõukogude Eestis, kus meie kohalikud parteipühakud olid sel

ajal igasugused revolutsioonilised suguvõsad, kes pole
oma liidripositsiooni tänaseni
loovutanud.
Aga nad kõik on kahjuks liiga
kinni oma perede traagilises
minevikus ja kättemaksus. Sain
sellest eriti hästi aru, kui tegin
intervjuu Ingrid Rüütliga, kes
meenutas küll tänutundega
nende peret Siberis elus hoidnud venelasi, aga kel polnud
meie venekeelse vähemuse
vastu sellegipoolest erilist halastust: meie vähemusseadused olevat õiglased, ja kogu
lugu!

Nii Marju Lauristini
kui ka Ingrid Rüütli

isa teatavasti tapeti, nad hukkusid segastel asjaoludel. Elasin Tartus Johannes Lauristini
tänavas, sest sula ajal revolutsionääriliste perede ülim
priviligeeritus täielikult taastati. Endine ERSP-lane Trivimi
Velliste on tänavu Postimehes
kirja pannud: Jaan Kross juhtis aastaid enne lahkumist
tähelepanu tõsiasjale, et eesti

argikeelest on kadunud sõna
ligimesearmastus. Kas isa
soovi on suutnud au sees hoida
tema poeg Eerik-Niiles Kross,
kes sõbrustab loomulikult revolutsiooniperedega, sest nad
on kõik ühes Harju tänava majas üles kasvanud  majas, kuhu
lubati elama vaid punaharitlaste eriti priviligeeritud järglasi, kes püüavad nüüd võõbata veripunaseks hoopis neid
andekaid eestlasi, kellel neljakümnendate aastate sündmustega midagi pistmist polnud ja kes astusid komparteisse
vaid seepärast, et neil polnud
sageli valikut ja nad olid sündinud eestlastena Nõukogude
Eestisse.

Taasiseseisvunud Eesti
Vabariigis

on kahjuks samad revolutsioonipered uuesti peaaegu kõigi
ebainimlike reformide, seaduste, aga ka kultuurielu taga.
Sõjaajal oli tõesti kombeks, et
kui üks võiduväe kindral tapeti,
siis hävitati kogu küla.
Aga vabas Eestis võeti veel
laiemalt ette: hävitati kõik kolhoosid-sovhoosid, tuhanded
kodud jagati laiali ja loomulikult, nojaa, mis olnuks revolutsionäärigeeniga veel loomulikum, kui jätta kogu võõrkeelne vähemus kodakondsuseta: ikka samal põhimõttel, et
ühe tapetud revolutionääri eest

vastutagu vähemalt sada tuhat
süütut! Eesti Vabariiki vaenu
ja laostumist külvanud seadused koostati ju tegelikult juba
Nõuka-Eestis.

ERSP üks asutajaid Tiit Madisson ütles teatavasti Hirvepargi
meeleavaldusel (23.08.1987):
Rahval, kes ei tea ega mäleta
oma ajalugu, ei ole tulevikku.
Hitlerlaste kuriteod inimsuse

Praegune lünklik mälu on juba pigem
revolutsiooniliselt sovetlik, mitte
hirvepargilik, kuigi vangis istusid eesti
ja vene poliitvangid sovetajal koos ja
vahel isegi ühes kongis. Just seepärast
ei olegi rahuarmastavatel eestlastel
praegu teist valikut kui Edgar Savisaar,
kelle pihta revolutsioonilised suguvõsad ja nende kamraadid ei väsi tulistamast, nii kuule kui kui ka sõnu. Ei väsi
ehk just seepärast, et Savisaare pere
polnud neljakümnendatel nendega
ühes kambas kõnesid pidamas ja eestlasi paradiisi poole juhtimas?
Hirvepargis

avasid kohaletulnute südameid
endised poliitvangid Lagle Parek ja Tiit Madisson, aga nüüd
elab üks kloostris ja teine võõrsil mahajäetud majas.
Sõltumatut vabadusvõitlejat
Madissoni ei kutsutud isegi
mitte ERSP juubelikonverentsile aukülaliseks, Hispaaniast oli kohal hoopis ingliskeelne europoliitik.

vastu on hukka mõistetud ja
mõrvarid saanud teenitud karistuse. Luuletaja August Sang
kirjutas: Maailmas midagi ei
muutu, kui meie midagi ei
muuda. Sa tegema pead kõik,
mis suudad, ja isegi kui suurt
ei suuda..

Endine poliitvang Mart
Niklus

loomulikult imestas, miks
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s möllab seadusetuse tume jõud
meediamaastik
on
seni
kujunenud peamiselt 1990.
aastate erastamis- ja ärastamislaines rikastunud oligarhide
raha, pettuste ja mafiooslike

tõmbekeskust kahe magnaadi juhtimisel, kellele allub
juba umbes 90% meediaturust
ning veelgi rohkem avaliku
arvamuse jõust, sest ka Eesti

Meedia kontsernis, mispeale
hõiskasid peavoolumeedia
kisakõrid, on ju tegelikult vaba
ajakirjanduse surm Eestis.
Mille poolest erinevad Eesti

kasuks. Valimiseelsete nädalate jõulised rünnakud Keskerakonna vastu ka seni suhteliselt mõõdukat joont hoidnud
väljaannetes osutasid, et Jõud

TÄHELEPANU
NADILT RIIGIEELARVELT
ÄRA ?
Kui Mart Ummelas
toimetusele oma loo
saatis, polnud Sirbi
suur tüli veel tõusnud.
Arvestades kogu
sirbinduse kõiki
piire ületavat vastukaja, tahaks hoopis
küsida  kellele see
on kasulik?
Riigieelarvest ei
räägi enam keegi,
ööistungid vajutati
unustuse hõlma,
lastetoetus pole
enam kellegi asi.

peale piiksugi teeks. Rahvusvahelises mõõtkavas ainus sõltumatu ja legaalne ajakirjanduse eneseregulatsiooniorgan
Avaliku Sõna Nõukogu on
valitsusasutuste survel muudetud akadeemiliseks klubiks,
kellel puudub igasugune
meediaväljund.
Isegi see, kui peaminister ründas sõltumatut riigiprokuratuuri, pälvis ajakirjanduses
peaaegu olematut tähelepanu,
võrreldes ühe järjekordse erakonnas solvunu ebamääraste
süüdistustega. Selle asemel

Mille poolest erinevad Eesti ajakirjanduse omandisuhted täna veel Putini
Venemaa monopoliseeritud meediast?
Pigem küll juba viimase kasuks.
pealinna vastu. Ehkki see
kujunes läbikukkunud aktsiooniks.
Samal ajal ei võtnud kohus
menetlusse Tallinna kaebust
viimase väliskapitalile kuuluva
väljaande Äripäev avaliku
laimu osas pealinna vastu. See
osutab, et (meedia)Impeerium
on muutunud veelgi monoliitsemaks.

Pildil viimase
kenderieelse
Sirbi esikülg.
tegude jõul, vaadakem, milliseks on Eesti meediapilt
nüüdseks muutunud.
Meil on täna praktiliselt kaks

arvamust, heita musti varje ja
lavastada skandaale. Kui meenutada Tähtede Sõda, siis tegelikult saabki jedist nõnda
Tumeda poole (dark side)
esindaja.
Seda tõendavad ka enne valimisi välja tulnud kontaktid
vähemalt ühe magnaadi (H.H.
Luik  Toim.) ja selle Tumeda
poole värvikaima esindaja
(E.N. Kross  Toim.) vahel,
millest sai alguse järjekordne
massiivne ja kogu peavoolumeediat hõlmanud rünnak
suurima erakonna ja riigi

Impeerium Tähtede
Sõjas
Rahvusringhääling on sisuliselt liitunud nendega samasse
tõe konglomeraati. Hiljutised omanikumuutused Eesti

ajakirjanduse omandisuhted
täna veel Putini Venemaa
monopoliseeritud meediast?!
Pigem küll juba viimase

on tagasi  nagu Tähtede Sõjas.
Meie meedia jedid võivad oma
lasermõõgaga läbi raiuda kelle
tahes edutee, väärata valijate

Ajakirjandust reguleeriva seaduse puudumisel võivad tumedad jõud karistamatult möllata,
sest vaevalt Pressinõukogu
ühegi sellise laimukirjutise

lükitati samale nöörile kõik
aastatetagused tõendamata
süüdistused ja kahtlustused, et
luua paar nädalat enne valimisi järjekordset Suurt Skandaali
 päästmaks, mida päästa annab. Nagu öeldud  tulemusteta.
Meenutagem, samamoodi toimis Impeerium Tähtede Sõjas,
intrigeerides, silmakirjatsedes
ja lõpuks seljatagant rünnates.
Metoodika on täpselt sama ja
selle taga seisvad jõud kohaliku Tumeda poole esindajad.
Ja ei mingit seadusetust, sest
seadust nende jõudude ohjeldamiseks ju pole! Pole olnudki.

on kestab, elagu Sirp!
Marju Lauristin kutsuti külalisvestlejaks just ERSP juubelile, kuigi eestlaste esimese
sõltumatu partei asutamise ajal
oli ta veel raudkindel kommunist (NLKP liige 19681990).
Jah, perestroika algatas teatavasti kommunistlik ladvik,
sovetnomenklaturale vastanduv ERSP ei kuulunud loomulikult kompartei hulka ja vastavalt sellele ei saanud nad
Moskvaga läbirääkimisi pidada nagu Marju Lauristin, kes
teatas Päevalehe veebilehel
avaldatud pikemas intervjuus:
Mäletad, kes tulid välja 0-variandiga? Need oli juristid, kes
praegu on Riigikogu kohtunikud, või olid. Nemad tulid
välja 0-variandiga ja Rahvarinde volikogu hääletas selle
maha! Täiesti üksmeelselt, ja
pole olnud 0-varianti. Kuid
seda on rääkinud osa Rahvarinde vene liikmeid, kellel see
lootus tõesti oli. Ja osa meie
oma inimesi oli ka selle poolt,
aga... 
Heinz Valk lisas, et juba 1989.
aasta aprillis võttis volikogu
vastu otsuse, et Eesti Vabariigi
areng saab toimuda ainult Tartu
rahu ja õigusliku järjepidevuse
alusel.

Järjepidevus kellele
või millele?

Kas ikka Tartu rahule või hoopis meie revolutsioonilistele

peredele? Lõhki aeti ju mitte
üksnes vabariik tervikuna, vaid
ka paljud segapered.
Aga Marju Lauristin on endiselt väga uhke, et pika vaidluse
tulemusena ebainimliku kodakondsusetuse pooldajad peale
jäid, ja lisab: ...see vabanemise rõõm, et sa saad lahti sellest
pidevast valest ja surutisest...
Kas ikka saime lahti? Või lisasime uue suure vale?
Vanem põlvkond on näinud
Nõukogude Eesti uhkeldavaid
filmiringvaateid, kus Johannes
Lauristin tervitab vabatahtlikult ja lippe lehvitades Nõukogude armeed. Seda ei teinud
mitte Eesti Vabariigi tänane
vähemusrahvas, hoopis revolutsioonilised kommunistid
tegid Eesti jaoks tookord väga
valesid otsuseid. Ja teevad neid
tänaseni.

Miks haritlased ei
astunud revolutsiooniperedega heitlusse?

Kes said pärast murrangut meie
kultuurielus võimu? Eks ikka
revolutsiooniperede järglased.
Meenutagem, et revolutsioonilise kolmeraudse isa Mart
Raud tõlkis teose Nõukogude
Liidu kangelane Arnold Meri
(1942), ta oli NLKP liige aastast 1945 ja ENSV teeneline
kirjanik 1946-ndast.

Kaarel Tarandi vanaisa ja Juhan Viidingu isa Paul Viiding
oli NLKP liige samuti juba
1946 ja Kirjanike Liidu sekretär 19461949, ta heideti nii
liidust kui ka parteist kodanliku natsionalismi pärast välja,
aga ta polnud sellegipoolest
töötu, vaid oli juba 1951 1953
raamatukaupluse Areng harukaupluse juhataja ja 1956
ennistati ta Kirjanike Liidu
liikmeks. Kunagise rahvaiidoli ja reformierakondlase
Paul-Eerik Rummo isa Paul
Rummot ei võetud üldse kohalt
maha.

Eesti revolutsioonipered

võivad seega uhked olla, sest
oma kõne- ja kirjaoskusega on
nad suutnud kaasajal märksa
enamat kui esivanematest revolutsionäärid: vene kolleegid ja
naabrid tehti kodumaatuks ju
ilma ühegi püssipauguta ja ilma
neid loomavagunitesse laadimata, lihtsalt ühe volikogu otsusega.
Marju Lauristin väidab tänaseni, et Eestis olevat see olnud
kogu rahva soov, kuigi rahvahääletust ju ei korraldatud,
nagu tehakse tõeliselt demokraatlikes riikides (nt veits).
Ometi määrati nii suure otsusega tervelt kolmandiku elanikkonna saatus.

Rahvas tahtis iseseisvust,

aga muutus revolutsiooniperede kättemaksu ohvriks.
Kogu järgnevat vaenu, häda ja
lõhenemist oleks saanud vältida rahvaküsitlusega:
Kas tahate, et teie vene naaber
ja kolleeg saab kodakondsuse?
Kas tahate eestlaste kodud jõukatele väliseestlastele jagada
või mitte?
Seda ei küsitud. Järelikult pole
kogu eesti rahvas vastavate
otsustega seotud. Alles murrangujärgse meedia ajupesu
järel teab juba iga eesti pisipõngerjaski, et kohalik venelane on okupant, aga uus
põlvkond ei tea seda, kuivõrd
eestlastest revolutsionäärid ise
okupatsioonile kaasa aitasid.
Ometi võime juba Lagle Pareki
mälestusteraamatust lugeda:
Kui olin juba oma emale tõsine jutukaaslane, rääkis ta
mulle, et minu isa akadeemiline isa Theodor Pool, Eesti
maareformi läbiviija, kes oli
kolmekümnendail aastail mitmel korral käinud Venemaal,
tundis väga hästi tolleaegse
Venemaa olusid. Ja oli ju sel
ajal juba ilmunud Eduard Laamani Nõukogude Vene ja
kommunismi teostuskatseid
aastail 19171934, mis ka ei
võimaldanud
teadmatust
mängida. Mulle on jäänudki

arusaamatuks, mida mõtlesid
sellised eesti haritlased nagu
Johannes
Vares-Barbarus,
Hans Kruus, Johannes Semper,
Nigol Andresen, kui moodustasid revolutsioonilise rahvavalitsuse tuumiku. Mis oli see
ahvatlus? Miks reedeti oma
maa ja rahvas? Hirm pidi ju
tulema hiljem. Ja selle eest tuli
neil muidugi maksta üsnagi
ränka hinda, vaid Johannes
Semper pääses kergemalt...

Paljudele tänastele
noortele

on meie kunagiste rahvajuhtide nimed hoopis tundmatud.
Küsige noortelt, kes on Tiit Madisson. Ja teised on porri tambitud  näiteks Savisaare oma.
Paarkümmend aastat tagasi
räägiti veel uhkelt sellest, et
Solenitsõni romaani käsikirja
säilitas tema eestlasest koonduslaagrikaaslane. Oldi uhked,
et Gulagi arhipelaag anti
NSV Liidu territooriumil raamatuna välja kõigepealt Eestis
 just nimelt kirjastuses Eesti
Raamat, kus ollakse tänini
tõeliselt tasemel, nagu ka ajakirjas Looming.
Oldi uhked Juri Lotmani jpt
venejuutide üle, kes Eestisse
kui kõige vabamasse liiduvabariiki elama ja tööle tulid.
Praegune lünklik mälu on juba
pigem revolutsiooniliselt so-

vetlik, mitte hirvepargilik, kuigi vangis istusid eesti ja vene
poliitvangid sovetiajal koos,
vahel isegi samas kongis.
Just seepärast ei olegi rahuarmastavatel eestlastel praegu
teist valikut kui Edgar Savisaar, kelle pihta revolutsioonilised suguvõsad ja nende
kamraadid ei väsi tulistamast
nii kuule kui ka sõnu. Ja ehk
just seepärast ei väsi, et Savisaare pere polnud neljakümnendatel nendega ühes kambas kõnesid pidamas ja eestlasi paradiisi poole juhtimas?
Kultuurileht Sirp oli igal juhul
Kaarel Tarandi juhituna oma
revolutsiooniliste esivanemate vääriline ja läks ka põhja
samalaadselt  haarates kaasa
süütuid ohvreid, näiteks eestlaste ühe lemmikluuletaja
Doris Kareva, kes küll õnneks
kohe Loomingus poole kohaga tööd sai.
Jääb vaid loota, et Kaur
Kenderil on kõvem tervis kui
Mart Laaril ja et ta meeletus
võitluspuhangus (kelle ja millega? No eks ikka eelkõige
kultuuriga!) enneaegselt insulti ei saa. Eestis niigi mehi
vähe!
Aga revolutsioon kestab...
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Kasuahnusest
Parempoolsed, nn valged jõud on juba mitmeid aastaid ehitanud heaoluriiki iseendile.
Üksikisiku tulumaksu alandati 26 protsendilt
21 protsendile, lipukirjaks Vähem riiki,
vähem makse, rohkem raha (rikkamale) rahvale kätte!. Selle katteks tõsteti käibemaksu,
kaotati matusetoetused ja hambaravitoetused,
koondati päästjate ja politsei ridu. Kõike seda
tehti isikliku kasuahnuse nimel, mis on üks
tugevamaid inimlikke instinkte.
Kõige enam kaotasid sellest vaesemad ja võitsid rikkamad  ebavõrdsus suurenes. Ja vaesed
hääletasidki jalgadega, kui halvenenud elujärje tõttu polnud enam võimalik inimlikult
toime tulla. Siiski ütles rikas, aga tark Indrek
Neivelt, et seesama raha, mis riigi kärpimise
tõttu kokku hoiti, ei oleks tulnud jagada vastavalt rikkusele, s.o tulumaksu langetamise
teel, vaid hoopiski ühtlaselt  kõigil
tulumaksuvaba miinimumi tõstmisega. Siis
oleks vaesematel lihtsam toime tulla neilt ära
võetud hüvedega. Ega välismaa kapitalistid
lollid ole  nad teavad, et enesega rahul olev
inimene teeb paremat tööd kui ori.
Tulumaks võiks olla ümmargune neljandik
tulust (25%), ülejäänud kokkuhoitud raha
võiks jagada ühtlaselt kõigile tulumaksuvaba
osa näol.
Lumpen-intelligendil Peeter Ojal, kes nimetas
tallinlasi lumpeniteks, on tõelise intelligendini sama pikk arengutee kui Goebbelsil
Goetheni.
O. Tamm, Tallinn

Näguderaamatu (FB)
tarkusetera
Kui sa surnud oled, siis ei saa sa
ise sellest aru, ainult teistel on
raske. Samamoodi on siis, kui sa
loll oled.
(Lapsesuust talletatud ja
Facebooki pistetud)

20. november 2013

Mõtlejad edendavad elu
Sageli olen kohanud inimesi, kes
väidavad, et poliitika on räpane
ja et nad ei soovi sellega tegelda.
Niisugused inimesed on tegelikult
võimuparteidele sobiv seltskond,
sest nad mõtlevad vähe või ei
mõtle üldse ning neid saab
kergesti mõjutada. Mina ei saa
halvimagi tahtmise juures
nimetada Keskerakonna poliitikat
räpaseks, kuigi võimuerakondade oma seda enamasti on.
Ka Keskerakonna äsjane valimiskampaania oli täiesti viisakas, ja
ausal inimesel oli raske selles osas
etteheiteid teha. Samal ajal oli
võimuparteide kampaania vägagi
jõhker ja vastik. Aga Põlvas
nimetas IRL abivajajate abistamist raha laialiloopimiseks. Üks

tegelinski liigitas Keskerakonna
poolt hääletajaid debiilikuteks.
Entsüklopeedia andmeil on
debiilik see, kes ei suuda enda
eest hoolitseda (vähemalt on see
nii vaimse puude puhul).
Olen raudselt veendunud, et
Keskerakonna poliitika on
väikese sissetulekuga inimestele
kõige kasulikum, kuna tema programm näeb ette astmelist
tulumaksu koos käibemaksu
alandamisega. Kas tõesti on
idioot see inimene, kes hääletab
selle erakonna poolt, kes on talle
kasulikum? Loogiliselt võiks
idiootideks nimetada võimuparteide poolt hääletavaid
väikese sissetulekuga inimesi,
kuna nemad ei oska või ei viitsi

Skeptiku Sirbiarvamus
See Kaur on mees, kes ca 10 aastat
tagasi kirjutas ülbel viisil Postimehes
terve leheküljelise artikli, milles ta
moraliseeris ja laitis Tallinna vanalinnas poeaknal eksponeeritud kaupa 
teda pahandas seal leidunud Hitleri
pildiga T-särk. Samas poeaknas olnud
Stalini portreega särgi väljapanek oli
Kenderi jaoks ilmselt normaalne ja
teda ilmselgelt ei seganud. Üllatusega
lugesin seda pikka arvamusartiklit
mitu korda läbi, et leida mõnevõrragi
mõistlikku suhtumist. Aga ei 
Kenderi ajalootõlgenduses sellist
intelligentsust ei olnud olemas.
Öeldakse, et küll tattninadki ükskord
jõuavad täiskasvanuks ja suudavad
väärarusaamadest üle saada. Niisiis,
ka siin on loota, et Kender on nüüdseks eesti rahvaga ühinenud ja on oma
arusaamad Eesti ajaloo kohta ära
õppinud.
Mina igatahes jään skeptikuks ning
pean lühinägelikuks ja möödapanekuks otsust Kender ajalehe Sirp
etteotsa paigutada.
EV kodanik

(kirjutanu nimi toimetusel teada)

mõelda. Ka 2000-eurose palgaga
inimene ei peagi olema rumal, kui
pooldab Keskerakonda, sest ta
võib küll astmelise tulumaksu
puhul kaotada sissetulekutes, kuid
saab vähemalt tagasi käibemaksu
languse läbi.
Samuti ei ole meil praktiliselt ükski
palgasaaja kaitstud selle eest, et
kaotab töö ja peab vaeselt edasi
elama. Ka väikeettevõtjate tulevik
pole kaugeltki kindel. Nii võib
Keskerakonna poliitika neilegi
lõpuks kasulik olla.
Minu arvates ei kasutanud
Keskerakond IRL-i vastu ära üht
oma relva  ei tuletanud mitteeestlastele (ja ka Venemaal sündinud eestlastele) meelde seda,
kuidas neid peale taasiseseisvu-

üks tuntumaid vange Märt
Ringmaa.
Kohtuasja 1-11-7144 otsuse
lk 6 kirjeldatud süüdistuse
järgi süüdistati mind mulle
usaldatud rahaliste vahendite
ebaseaduslikus kasutamises.
Sellise süüdistuse lükkas kohus lk 13 aga ümber, sest kohus
tuvastas, et tegutsesin rahaliste vahendite käsutamisel
seaduslikult. Süüdistuses esitatud süü puudumise fakti
tuvastamisele oleks pidanud
järgnema õigeksmõistmine,
kuid kohtunik jättis õigeksmõistva otsuse lihtsalt vormistamata! Selle asemel valetas
kohtunik lk 61 ja väitis, et minu
käitumises puuduvad õigusvastasust ja süüd välistavad
asjaolud!
Selliselt toimides panigi
kohtunik (KarS paragrahv 311
järgi) toime esimese astme
kuriteo ehk teadvalt vale

kohtuotsuse tegemise.
Teadvalt vale kohtuotsuse
vormistamiseks käsitles kohtunik lk 3060 süüdistusse
mitte puutuvaid asjaolusid ja
tunnistajate ütlusi, mis tõendavad mida iganes, kuid mitte
mulle süüks pandud tegevust,
sest süü puudumise oli kohtunik juba tuvastanud otsuse lk
13.
Kolme korteriomandi väidetava ebaseadusliku müügi osas
on kohus ise lk 13 tuvastanud,
et müük toimus seaduslikult
nõukogu 26.05.2006 a otsuse
alusel ning väidetava 60 000
krooni omastamise süüdistuse
lükkab ümber varasem jõustunud kohtuotsas 2-09-17197,
mis tuvastas, et O. Tomson ei
ole seda raha kunagi oma valdusse saanud. Samuti tuvastas
sama otsus, et kolme korteriomandi müük oli seaduslik.

K. Raidla, Põlva

Meedia pärsib mõtlemist kurikavalalt
Kohalike omavalitsuste valimistel selgitati rahvale igast võimalikust avalikustamissektorist ühte
ja sedasama: minge kõik valima! Valige ükskõik
keda või rikkuge valimissedelid, kuid minge
valima!
Meediast kuulsin riigiõiguse professorilt Ülle
Madiselt, et e-valimised on põhiseaduslikud. See
tõmbas minu kui ka ühe potentsiaalse valija meeled
pingule. Miks nii kompetentselt teadlaselt selline
väide? Kas hoogustamaks e-valimisi?
Mina jagan teise õigusteadlase Ando Lepsi arvamust, et meie põhiseaduse nõuete järgi peavad
valimised olema otsesed, ühetaolised ja salajased.
Oldagu kusagil kempsus või kännu otsas, on need
e-valimised ühetaolised, otsesed ja salajased?
Mind jäidki vaevama kahtlused, et ole sa nii suur
spetsialist või teadlane kui tahes, sinu arvamused
ja seisukohad sõltuvad sellest, kellena ja kus sa
töötad. Ilmselt saab tõtt rääkida ainult vaba
inimene. Vaba on meie demokraatlikus riigis ka
see inimene, kes istub kodus pensionil ja kellele ei
saada mingit survet avaldada.
Päris kurb on tõdeda, et meie meedia on rakendatud
võimu ja valitsuse vankri ette ning meediast saab
rahvas uudiseid teada tendentslikult, just selle
kliki huvides, kes meedia oma vankri ette on
rakendanud.
Meedia ei häbenegi süvendada rahva arvamust, et
on teatud kindlate tegelinskite vankri ette rakendatud ning et demokraatlikust, erapooletult
igakülgsest ja õiglasest uudiste avalikustamisest
ollakse kaugel. Nii vaikiti Keskerakonna suurest

võidust Tallinnas. Me üksnes võime ette kujutada,
kuidas ajalehtede esiküljed oleksid põhjalikult ja
mahukalt kajastanud uudiseid, kui Reformierakond oleks võimule tulnud. Nüüd ei suudetud
varjata pettumust, et ei need kopterid ega Kadriorus labidaga asfaltteedel vehkimine ega Russalka
juures pirukate jagamine ei suutnud järjekordselt
valijaid lollitamistega petta.
Mäletatavasti ei tohtinud nüüdseks lagunenud
suurel Kodumaal riigi ega tema valitsejate kohta
midagi halvasti öelda või neid avalikult kritiseerida. Siis kasutatigi satiirilisi karikatuure Pikris
ja teistes väljaannetes. Kultuurilehes Sirp ja
Vasar ilmus pilapilt: mees sõnnikuvankrilt tegi
Eesti kaarti meenutava viske sitta kah!. (Sellest
tuli hirmsuur pahandus, karmide tagajärgedega.)
Eino Baskin kasutas oma estraadinaljades palju
kavalasti ridade vahele seatud, kui kuulajaile
arusaadavaid kriitilisi nükkeid. Kui ETV saate
Pehmed ja karvased sissejuhatuses president
Meri büst teatab, et rahvas ei tea midagi!, siis on
ka see vanade aegade meenutus.
Rahvale jääb nuputada: oli see nüüd nali või läbi
nalja tegelikkuse avalikuks tegemine? Paraku
saame kogu aeg näha, millised on meie valijate
väärtushinnangud, ja see paneb mõtlema küll.
Mõnikord pidi valimistulemusi vaadates tunnistama, et poliitnukk Lennartil ongi õigus  rahvas
tõesti ei tea midagi. Või tahabki meie rahvas, et
kõik vanaviisi edasi kestaks?
Jaak Laidla Harjumaalt

Pikemalt loe: www.kesknadal.ee

Ikkagi peame olnut meeles

Ilmne ülekohus peab lõppema
Olin Keskerakonna liige
Valga linnas, kuid pidin esitama väljaastumisavalduse
seoses
süüdimõistmisega
kohtuasjas
1-11-7144 (3-1-1-43-13).
Seetõttu kannan praegu kuni
8. jaanuarini 2014. a vanglakaristust Harkus.
Minu kohtuasi on praegu
läbinud neli etappi, sealhulgas teistmisavalduse menetlusse mittevõtmise. Ükski
kohtuaste ei ole märganud
suurt kohtuviga, mis viitab
esimese astme kuriteo toimepanekule kohtuniku poolt. See
näitab, et ükski kohtuametnik
ega kohtunik ei ole tegelikult
kohtuotsust sisuliselt läbi
lugenud ega seda lahti mõtestanud! Samas pean tunnistama, et kohtuviga ei märganud pikka aega ma ka ise,
samuti mu advokaat. Paradoksaalsel kombel märkas kohtuviga mõni aeg tagasi Harku

mist kodakondsuse soovimisel
mõnitati. Milleks muuks saab
nimetada sellist eksamit, mida
tavalisel inimesel praktiliselt polnud võimalik ära teha? Sellist
mõnitamist ei saa normaalne
inimene unustada. Võib-olla
keskerakondlased kartsid repressioone sellel puhul? Kahjuks on
meil Eestis nii, et võimuparteid
võivad karistamatult valetada,
nende vastaseid aga võidakse
karistada isegi tõerääkimisel.
Olen peaaegu 80-aastane mees,
kuid loen end mõtlevate pensionäride hulka.

Kohtute poolt ilmselgelt vale
süüdimõistmine näitab justiitsministri nõrka tööd ausa,
erapooletu ja õiglase kohtusüsteemi kujundamisel.
Antud juhul olen kannatanuks
mina, kuid homme võib kohtuvõimu omavoli alla sattuda
keegi teine süütu isik kasvõi
Teie tutvusringkonnast.
Olen praeguseks enda ebaseaduslikust vangistusest ja
kohtuniku kuriteost andnud
teada nii Vabariigi Presidendile kui ka õiguskantslerile,
kuid senini ei ole veel vastust
saanud.
Mida teha, et ilmne ülekohus
lõppeks võimalikult kiiresti?
Olev Tomson

Seoses Ansipi valimiseelse suupruukimisega Savisaare kallal
tuli mulle jälle meelde aeg, kui Tartumaal olid olemas suurmajandid ja EKP Tartu Rajoonikomitee. Töötasin ühes majandis
spetsialistina ning seepärast tuli selle komitee tahtmistega kokku
puutuda. 19701980ndad oli Eestis soome saunade hiilgeaeg.
Korraliku saunaga majandites, olgu sovhoos või kolhoos, tuli
korraldada pidusid nii Tartu kui ka Tallinna ülemustele. Päris
tihti pidin osalema selliste saunapidude korraldamises. Kindlalt
ei mäleta, kas Ansip seal osales, kuid tema kaastöötajaid mäletan veel nimeliseltki. Ühe korra sõitsid Tartust ülemused isegi
helikopteriga kohale. Nõnda uhkelt ja lõbusalt elati mõne katuse
all selles neetud minevikus!
Külalised tuli korralikult vastu võtta, ei tohtinud olla mingit
koonerdamist. Oli defitsiidiajastu ja häid suhteid oli vaja korralikult õlitada. Sellest oli majandile ka kasu.
Panin mõned mõtted sellest ajajärgust ka Elva valimiste facebooki. On soov tuletada Ansipile minevikku meelde.
Asta Luksepp Tartumaalt

Vabandame Kari Käsperi ees!
Eelmises Kesknädalas läks inimõigusspetsialist Kari Käsperi
Terase mõtte juurde vale pilt  pildil oli nimelt Kari vend
Kair. Palume vabandust ja lubame, et edaspidi oleme hoolikamad!
Kn toimetus
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Suur kultuuripidu
Tallinn  Fest 2013

TALLINNA TV
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Lasnamäel Lindakivi kultuurikeskuses toimus 6.9.
novembrini kolmas rahvusvaheline laste- ja noortefestival Tallinn  Fest 2013. Selle korraldasid
Peterburi loomekeskus Premium, Sergei Maasini
produktsioonikeskus ja Lindakivi. 530aastastele
mõeldud konkursil osales 250 osavõtjat Venemaalt
(Peterburist, Novgorodist, Nikolajevskist, Orenburgist) ning Eestist (Kohtla-Järvelt, Narvast, Jõhvist,
Tallinnast).
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välja talente ja silmapaistvaid
esinejaid.
Avamisel esinesid Lindakivi
enda kollektiivid. Osavõtjaid
tervitas Lasnamäe linnaosavalitsuse poolt linnaosavanema kt Jaanus Riibe.
Isiklikult oleme Bedross Kirkoroviga ammused tuttavad 
ajast, kui Filipp Kirkorov laulis
kord Tallinna Linnahallis.
Mäletan, et Bedross ütles mulle
siis, kui alustasin oma laulukarjääri Napoli lauludega, et võin
laulda kõike, mis mulle meeldib.

16:00
16:30
18:00
18:15

SERGEI MAASIN
Lindakivi kultuurikeskuse
direktori asetäitja

Meil on õnnestunud luua sidemed mitte ainult Peterburi
samalaadsete festivalidega,
vaid ka Leedus peetava Rändfestivaliga, kus osalevad Poola, Eesti, Leedu, Läti. Aasta
lõpul korraldame festivali juba
koostöös Valgevene ja Moskvaga.

Rahvusvaheliselt kirev
osavõtjaskond

Tallinn  Fest 2013 üriis
osalesid sellised kuulsused
nagu Venemaa rahvakunstnik
Albert Galit, festivali Kuldne
Mask laureaat koreograaf
Gene Walker USA-st; pianist,
saksofonist ja helilooja Artur
Manuel Guimaraes Portugalist. üriid juhtisid Peterburi
Kultuuriülikooli estraadi- ja
dässipedagoog Olga Safronova ning Venemaa rahvakunstnik Bedross Kirkorov  armeenia päritolu Bulgaaria ja Vene
laulja (Filipp Kirkorovi isa).
Konkursi eesmärk oli pakkuda

Meedia
keskpunkt
Tallinna TV-s
20. novembril
kell 19.15

* Kui homme oleksid
Riigikogu valimised, saaks
suurima toetuse (29%)
Keskerakond. Kõige vähem
(18%) antaks hääli Reformierakonnale. Oravatel ennekuulmatult madal seis
 viimati olid nad nii maas
2005. aastal!
* Täpselt sama võib öelda
kultuurirahva ja minister
Rein Langi suhete kohta.
Kohutavalt madal tase!
Kultuurilehe Sirp lõhkumise
tõttu on loominguline eliit
suures segaduses: kelle
poole hoida?
* Kesknädal aga uurib
salapärase Artic Sea lugu
ja kirjutab juhtkirjas Riigikogu ööistungite põhjustest.
Seekord algatasid ööistungeid sotsid, kuid miks nad
hakkasid poolel teel hobuseid vahetama?
Stuudios on
Urmi Reinde
Mart Ummelas
Heimar Lenk

Tähtsaim oli osavõtt

Konkursi jooksul tutvusid lapsed ja noored vanalinnaga, ostsid kaasa meeneid, kuid kõige
tähtsam oli siiski konkursist
osavõtt.
Grand Prix võitis Venemaa
(Novorossiisk) a cappella
noortekvartett 2x2.
Bedross Kirkorovi palvel laulsin galakontserdil ka mina.
Mul õnnestus sellele erakordselt intelligentsele, südamlikule, tagasihoidlikule ja sõbralikule inimesele tutvustada 21
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VANAD TUTTAVAD: Sergei Maasin (paremal) on Bedross
Kirkorovi ammune tuttav  ajast, kui Filipp Kirkorov (Bedrossi poeg) laulis kord Tallinna Linnahallis. Bedross Kirkorov on ka ise lauljakarjääri teinud  ta on Armeenia taustaga ja Bulgaaria päritolu ning oli nõukogude ajal üsna tuntud.
eestikeelset laulu Filipp Kirkorovi repertuaarist, mille olin
jõudnud eesti keelde tõlkida.
Ta soovis neid näidata ka oma
pojale. Andsin talle teada, et
kõiki neid laule on võimalik
kuulata raadiojaamast Elmar.
Kirkorov avaldas soovi osaleda

ka järgmisel aastal festivalil
Tallinn  Fest 2014.
Külalistele meeldis Lindakivis
väga, tallinlased aga sai nähakuulda andekaid noori artiste.
Sellised festivalid toovad meile
häid sõpru ja tihendavad suhteid naabritega.
Foto isiklikust arhiivist

Naljaga mütsi otsides
Mõni nädal tagasi ilmus Kesknädalas ühe mütsifirma kuulutus, mis kutsus
üles pakkuma konkursi korras ideed, milline võiks olla müts, mille firma
uuele Tallinna linnapeale suure võidu puhul teeks. Ideesid laekus seinast
seina. Mõni näide.
* Eestis on juba üks asjatundlik mütsimeister, Ilvese naine. Pöörduge tema poole, ehk
soovitab mõnd oma kollektsioonist, näiteks
potti või kaussi.

* Kuna ta on suur uisufänn ja lausa uisuliidu president, siis talle oleks vääriline
vaid diadeem. Glebova, on sul mõni
diadeem üle, anna Edgarile.

ettepanek Müts peaks olema ka
igapäevaselt praktiline. Ilma irooniata
ütleks, et voodri all peaks olema kaitsekiht,
mis peletaks Toompealt tuleva kahjuliku
kiirguse.

elga Ainult ilkumised. Kas ühtki õiget
inimest enam Eestimaal pole?
* Õige joonega kaabu sobib Edgarile väga
hästi.

Enn Oja kindlasti sihuke müts, mis muudaks Edgari nähtamatuks. Kui Edgar ise
tahab, siis võtab mütsi pääst, ja kõik võivad
taas oma armastatud juhti näha ja vaadata.
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anarhist No ärge nüüd karusnahku küll
selle ausa mehe mütsi abiga reklaamige!!!

Soovitus Õigel linnapeal peab võimu sümboliks olema mõõk. Enne sõda oli see isegi
Haapsalus. Tallinna esindusrüül on ju müts,
sellele võib talveks kõrvad külge õmmelda.

TEISIPÄEV, 26.11
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idee Müts peab olema suur ja karvane.
Samuti peab stiililt sobima kääridega, sest
meie Edgar lidub mööda linna käärid käes
ja müts peas.

Rebaseplika Aga mingi VÄGA HEA kunstkarusnahk! Neid on imeilusaid ja kalleid
olemas, see võiks olla materjaliks. Saaks
Eestigi näha, milliseid suurepäraseid
kunstkarusnahku olemas on. Tilgake inimlikkust meie õõvastavasse ühiskonda.
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kriibu No saab ikka naerda siin lehel.....
vaagija kriibu õnneks ei saa aru, et just
kriibude-kraabude jaoks see naerunurk siin
avatigi, et kõik kriibutajad siia oma ülekeevaid laimuemotsioone maandama meelitada  selletõttu täna Kesknädala kogu
kommentaariumis õhk palju puhtam...
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Nädala juubilar RAFIK GRIGORJAN 65

Eestimaa Vähemusrahvuste Esindajate Koja juhatuse esimees Rafik Grigorjan tähistab 20. novembril
65. sünnipäeva. Kasutades Kesknädala pakutud võimalust teha nädala juubilariga intervjuu, esitasin talle
mõne küsimuse. Vastused võimaldavad minu arvates
kiidukõnedest paremini mõista, millise inimesega
on tegemist. Märksõna, mille tema puhul kõige kirkamalt meelde jätsin, oli msavt tanem  võtan endale
sinu valu.
Mis tuuled tõid armeenlasest noormehe mitte lihtsalt Eestisse, vaid ka provintsi  Tartusse?
Ilmselt oli see harv juhus, kus
isiklikud ja ühiskondlikud
huvid langesid ühte.
Rõhutaksin sõna juhus.
Olles Saraatovi ülikooli
ajalooteaduskonna 5. kursuse
tudeng, kohtasin üht neidu.
Niina Linnasmägi õppis Tartu
ülikoolis vene filoloogiat ning
saadeti aastaks keelepraktikale Saraatovisse. Pärast tema
naasmist Tartusse käisin seal
korduvalt, Niina aga külastas
mind Leninakanis (praegu
Gümri). Arvata võib, millega
see lõppes.
1974. aastal kutsuti mind
Tartu ülikooli tööle. Tollal
tundus Tartu mulle vabaduse
saarena. Pealegi mu õppejõud,
tuntud teadlased I. Porohh ja
V. Pugatov olid Juri Lotmani
ja Rem Blumi head tuttavad.
Kuid otsustavaks teguriks sai
ikkagi Niina. 1975. aastal
astusin aspirantuuri, ja samal
aastal sai minust esmakordselt
ka isa tiitli kandja  sündis
poeg Grigor. Väitekirja kirjutamisega paralleelselt saime
valmis veel ühe poja, Georgi.
Nädal peale väitekirja
kaitsmist sündis tütar Karine.
Kuna uurisin Eesti kõrgkooli
ajalugu, siis veetsin palju aega
arhiivides. Seal avanesid
minu jaoks Eesti minevik ja
ka eestlaste rahvusliku
iseloomu jooned.
1988. aastal Moskva eraldas
Tartu ülikoolile kolm kohta nn
Gorbatovi doktorantuuris
väitekirjade lõpetamiseks.
Tartust läksid sinna Peeter
Kreitzberg, Janno Reiljan ja
mina. Kuid naasmisel 1992. a
selgus, et olen ülikoolis üleliigne. Kolme lapsega pere jäi
sissetulekuta. Tuli alustada

uut elu. Töötasin Tallinnas 
rahvastikuministri nõunikuna,
erakõrgkoolide õppejõuna,
juhatasin Tartu ülikooli Narva
kolledi ajaloo ja filosoofia
lektoraati. Nüüd olen kaheksa
aastat pensionil.
Sind kui juba küpsemaks
saanud armeenia noormeest
viisid uued tuuled ka
Rahvarindesse. Miks?
Eksistentsialismi pooldajad
väidavad, et Jumal lõi inimese
vabana, jättes talle valikuõiguse. 1980-ndate teisel poolel, kui üle kogu NSV Liidu
hakkasid puhuma tormituuled, muutes olukorda mitte
ainult Euroopas, vaid kogu
maailmas, ei jäänud nendest
puutumata ka Eesti.
Minul ka tuli teha valik. Eesti
elanikuna valisin võitluse
tema iseseisvuse eest. Öeldakse, et kui inimene 40 aasta
vanuseni midagi asjalikku
pole ära teinud, siis ei kõlba ta
enam millekski. Minu jaoks
tuli murdesündmus siis, kui
olin 39.
2. veebruaril 1988, Tartu rahu
allakirjutamise järjekordsel
aastapäeval peeti ülikooli
Vanemuise tänava õppehoone
suures ringauditooriumis avalik diskussioon. Kui osalejad
tulid selle lõppedes hoonest
välja, nägid nad, et tänav oli
piiratud miilitsa erisalgaga 
kilpidega, kiivrites, verekoertega. Toimus kokkupõrge
noortegrupiga.
Mõistes sellise poliitika ohtlikkust, avaldasid kuus
ülikooli õppejõudu  Rem
Blum, Viktor Palm, Marju
Lauristin, Rafik Grigorjan,
Peeter Vihalemm ja Jüri
Tammaru  5. veebruaril
ajalehes Edasi avaliku kirja
kaaskodanikele, kus kritiseerisid võimude käitumist ning

hoiatasid eelseisva iseseisvuspäeva tähistamise ajal võimalike provokatsioonide eest.
Sellest kirjast on ajakirjanduses palju juttu olnud, aga
kirjutistest ja saadetest jäid
seejuures kuidagi välja mitteeestlastest kaasautorite nimed.
Järgmisel päeval kuulsin
ülikooli parteikomitee
sekretärilt Paul Kenkmannilt,
et ma ässitan eesti rahvast

toetuseks Rahvarinde
loomist.

13. aprillil 1988 telesaate
Mõtleme veel ajal tuligi
selle ideega välja Edgar
Savisaar. Idee leidis kohe hulgaliselt toetajaid. Oktoobris
1988 Rahvarinde esimesel
kongressil valiti mind juhatuse liikmeks. Rahvarinde
suurimaks saavutuseks pean

l

ABIKAASAD: Rahutu armeenlase Rafiku ja pr
Niina abielu on kestnud 40 aastat. Arhiivifoto
partei vastu. Kuna töötasin
dotsendina ja kavatsesin
astuda doktorantuuri, võis
selline süüdistus osutuda
saatuslikuks.
Kuid mida rohkem võim hirmutas, seda suurem oli tahtmine tema vastu võidelda.
Aristoteles kirjutas, et orjus
on vaimuseisund ning võimatu on teha inimesest orja,
kui ta astub sellele vastu.
Hakkasin aktiivselt osalema
Blumi loodud Perestroika
sõprade klubis, kus analüüsisime käimasolevaid protsesse.
Koos J. Lotmani, M.
Bronteini, L. Stoloviti, T.
Lutiku, V. Palmi jt arutasime totalitarismist väljumise teid ning ühiskonna
demokraatliku arengu võimalusi. Just selles klubis arutati
ka perestroika [ETA algatusel
hakati siis eesti keeles kasutama sõna uutmine  Toim.]

Eesti riikliku iseseisvuse taastamist veretult.
Mis siis tegi Eesti riigi iseseisvuse eest võidelnud
inimesest Eesti vähemusrahvuste kaitsja sellesama
riigi eest?
Lev Gumiljov kirjeldab raamatus Lõpp ja jälle algus
juhtumit, kus misjonär küsib
värskelt kristlaseks saanud
hotentotilt: Kas tead sa, mis
on kurjus? Too vastas: Tean
küll. See on, kui suulud
ajavad ära minu härgi. 
Mis on siis headus?  See
on, kui mina ajan suulude
härgi ära.
Mulle tundub, et just selline
arusaam oli omane neile poliitikutele, kes pärast riikliku
iseseisvuse taastamist ärandasid meie ühise Eesti riigi
ja kuulutasid selle enda
omandiks. Apelleerides

etnomüütidele ja -foobiatele
kõrvaldasid nad riigiasjades
osalemisest kolmandiku Eesti
Vabariigi elanikkonnast. Tartu
linnavolinikuna olin ma 1992.
aastal välismaalasena jäetud ilma kodakondsusest,
paljudest poliitilistest ja sotsiaalsetest õigustest. Visati elu
ääremaale kui võõrelement.
Samal aastal vallandati mind
Tartu ülikoolist. Kui veel
arvestada, et rahareform nullis
ära kõik, mis mul oli, võib
mõista, millisesse olukorda
ma perega sattusin. Kuid ega
vaid mina! Selliseks osutus
sadade tuhandete süütute
inimeste saatus. Positiivsest
mitte-eestlase, kuid Eesti
patrioodi kuvandist ei saanud
juttugi olla. Kunagi Voltaire
kirjutas: Minu armastus
isamaa vastu ei sulge mu
silmi välismaalaste teenete
ees. Voltaire ei arvestanud
ainult ühte  kui käib omandi
ümberjagamine, pigistatakse
silmad kinni kõige ees, mis
seda segab.
Paremnatsionalistlikud poliitilised jõud asusid looma
etniliselt homogeenset riiki.
Nad arvasid, et luues okupantidele väljakannatamatud
tingimused, sunnitakse need
riigist lahkuma. Kuid lõviosal
nendest inimestest polnud
kuhugi minna. Loosung Plats
puhtaks! ei kandnud oodatud
vilja  93% mitte-eestlastest
jäi Eestisse.
Noil aastatel kommunistlik
demokraatia kasvas sujuvalt üle etniliseks demokraatiaks, kusjuures kõige ägedamateks rahvuslasteks said
endised kommunistid.
Olles Eesti Rahvaste Foorumi
üks korraldajatest, õppisin
tundma Eesti vähemusrahvuste probleeme. Samade
vähemusrahvuste, kes
loosungi all Teie ja meie
vabaduse eest! toetasid eesti
rahva püüdu vabadusele ja
iseseisvumisele.
Selline ebaõiglus saigi
viimaseks piisaks kannatuse
karikas. Mul polnud kunagi
kahtlust, et oma õiguste eest
tuleb võidelda. Olen veendunud, et pinged rahvus-

Valitsuse vandeseltslased sõlmivad piirilepet
Algus lk 3

... kirjutas neurokirurg dr Andres
Ellamaa 22. mai Kesknädalas.
Ta küsis: kelle huvides see kõik
käib? Miks ei võiks kogu lepinguprotsessi uuesti alustada ja
seekord esitada ka meie poolt
mõne nõude, olgu siis Saatse
saapa, Narva veehoidla, Tartu
Ülikooli varade või presidendi
ametirahaga seoses? Leping,
mis ei puuduta ainult tänaseid
eestimaalasi, vaid ka järgnevaid
põlvkondi, väärib hoopis suuremat ja avalikumat analüüsi,
usub Ellamaa.

Piirilepet on vaja

Siinkirjutaja ei ole mingil juhul

vastu EestiVenemaa piirileppe
sõlmimisele. Vastupidi, seda on
meile kahepoolsete suhete normaliseerimiseks väga vaja. Tartu
rahulepingule viitamine (millest
suurriigid ei taha midagi kuulda)
on oluline, kuid peamine küsimus ei ole isegi selles.
Vastumeelsust tekitab hoopis
viis, kuidas ettevalmistusi piirileppe sõlmimiseks tehakse pimeduses, rahva eest varjatult.
Ilma igasuguse avaliku diskussioonita, justkui meil polekski
sõnaõigust, hoolimata sellest, et
me oleme Eesti Vabariigi kodanikud.
Praegune piirileppe sõlmimine
meenutab aega, kui Juhan Parts

peaministrina USA saatkonnast
saadetud nootidest ähmi täis
aetuna ülepeakaela saatis 2004.
aastal ööpimeduses kraana
Lihulasse üht kuju maha võtma.
Avatud ja demokraatlikus ühiskonnas ei tohi valitsus rahva
suhtes käituda kui vandeseltslane, kes ajab asju varjatult ja
ebaväärikalt. Eestlastel ajavad
säärased meetodid teatud hetkel
tõsiselt harja punaseks, mida
tõestas ka Lihulas tollal aset leidnud vastamisiminek.
Riigijuhid peaksid oma riigi
eesmärke taotlema rahvast diskussiooni kaasates, mitte aga
häbiväärselt seda maha surudes.
Ansipi valitsusel on siinkirjutaja

jaoks kahjuks üha enam sarnaseid jooni kirjanik Charles
Dickensi loodud tegelaskujuga
Uriah Heep, kes oli ahne, ülemate suhtes lömitav, omakasupüüdlik, ebasiiras.

Tagasihoidlik meedia

Kuna suur meedia piirileppest
kirjutab vähe, lähevad paljud
infost ilma jäetud eestlased vastuseid oma küsimustele otsima
erinevatesse blogidesse.
Postimehe juht Mart Kadastik ja
Ekspress Grupi juht Hans H.
Luik peaksid aru saama, et
praegu EestiVenemaa piirileppe küsimusest peaaegu vaikides jäävad nad kaotajaks, sest

nende väljaannete initsiatiivikad
lugejad otsivad vajalikku infot
alternatiivsetest infokanalitest.
Tõsi, juunis ilmus vandeadvokaat Kaido Pihlakase suurepärane artikkel Postimehes piirileppe teemal, millele aga ei
järgnenud kahjuks mingit avalikku arutelu.
Emotsioonidest täis tuubitud
tulist diskussiooni avalikus ruumis oleks praegu vaja  isegi kui
piirilepe sõlmitakse seniplaanitud kujul.
Indrek Veiserik

Telli Kesknädal! * Helista 617 77 17 * www.tellimine.ee
* tellimine@expresspost.ee

suhetes Eestis pole mingite
etniliste, keeleliste või
bioloogiliste tegurite tagajärg
 need tulenevad otseselt
sellisest rahvuspoliitikast, mis
jaotab inimesi täisväärtuslikeks eestlasteks ja teisesordilisteks muulasteks, keda ei
peeta ühiskonna ressursiks
ega väärtuseks.

Ei saanud ma esitamata
jätta üht küsimust ka juubilari abikaasale: kuidas on
rahulikul ja tasakaalukal
eesti naisel elada kogu elu
ning kasvatada üles lapsed
temperamentse ning alati
rahutu armeenlasega?
Proua Niina vastas nii:
Eks 40 aastaga harjub ära.
Oleme iseloomudelt väga
erinevad. Kuid väärtused ja
arusaamad on meil ühised, ja
see hoiab perekonda koos.
Oleme alati lähtunud põhimõttest ära tee teisele seda,
mida sa ei tahaks, et tehtaks
sinule. Iga pere saatus sõltub
sellest, kuivõrd osatakse oma
käitumises lähtuda ühistest
huvidest ja eesmärkidest.
On kombeks öelda, et
armeenlased on mööda
maailma laiali paisatud rahvas. See pole õige. Maailm on
paisanud ümber armeenlasi.
Erinevalt meist, eestlastest,
pole neil Antaiose sündroomi.
See antiikkreeka kangelane
hukkus, kui oli kaotanud
sideme kodumaa pinnasega.
Armeenlased, kus nad ka ei
elaks, ei kaota võimet loominguks ja arenguks. Rafik on
selliste seast.
Küll aga mina elasin üle kõik
katsumused, mis meile osaks
said, seesmiselt, Rafik aga
reageeris neile väga ekspressiivselt. Kuid mõistsin, et ta ei
suuda jääda külmaks ja taluda
ümbritsevat ebaõiglust, ning
püüdsin talle abiks olla. Nagu
tema oli mulle abiks lastekasvatamises ja teistes pereasjades. Armeenlastel on selline väljend msavt tanem,
mis tähendab võtan endale
sinu valu. See ongi kogu
meie pere tugevuse alus.
Küsimusi esitas Leivi er

Kohtumised
Tartus
Neljapäeval,
21. novembril kell 14
Tartu Linnavalitsuse
haridusosakonna
saalis (Raekoja pl 12)
pensioniameti
peaspetsialist
Inga Salumets.

Reedel,
22. novembril kell 14
Keskerakonna Tartu
büroos (Ülikooli 12)
Riigikogu liige
Ester Tuiksoo.

