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Jüriöölased ajasid Partsist kurje
vaime välja

Õhtul vastu jüriööd läksid
nöörivate kodukulude vastu
protestivad inimesed Tallinnas
Tammsaare parki ja suundusid
sealt tõrvikutega rongkäigus
ning puhkpillide ja trummipõrina saatel läbi vanalinna majandusministeeriumi ette Harju
tänavas, kus neid ootas ees
minister Juhan Partsi topis.
Inimesi oli kohale sõitnud Sõrvest
ja säärest, Haanjamaa kuplite
vahelt ja Pärnumaa vetevallast.
Lisaks tuhatkond tallinlast ning
emakeelelt nii vene kui ka eesti
energiatarbijaid.
Initsiaator oli sedapuhku Keskerakond. Korraldavasse tiimi kuulusid
Riigikogu liige Lauri Laasi, Riigikogu Keskfraktsiooni nõunik
Urmo Saareoja, Kesklinna vanem
Mihhail Korb, Raivo Tammus ja
paljud Keskerakonna noortekogulased.
Meeleavalduse eestvedaja Lauri
Laasi lubas, et majandusministrile
suudetakse selgeks teha, et hinnatõusu ei kavatseta lihtsalt niisama
unustada ja inimesed on valmis
oma õiguste eest
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Jüriöö-eelne tõrvikutega rongkäik Tallinnas tõi
veendumuse  valitsuse ülbuse ja võhiklikkuse vastu
saab võidelda vaid meeleavalduste ja tänavaaktsioonidega.
Igasugused rahvakogud juhivad vaid tähelepanu kõrvale,
mis ongi nende eesmärk.

Riigikogu läheb Valgamaale!
Mitte kõik 101 saadikut ei
sõida. Seekord esindab
parlamenti Valgamaal Eesti Keskerakonna
fraktsioon eesotsas esimehe
Kadri Simsoniga. Kohal
ollakse kaks päeva  25.
ja 26. aprillil.
HEIMAR LENK
Valgamaalt valitud Riigikogu
liige

Kõige suuremad rahvakohtumised on homme õhtul, kui ühteaegu
on keskerakondlastest Riigikogu
liikmeid näost näkku võimalik
näha nii Valga Kultuuri- ja Huvikeskuses, Valga Vene Gümnaasiumis, Tõrva noortekeskuses ja
Otepää kultuurimajas.
Kohtumistele on teretulnud kõik,
kellele riigi asjad vähegi korda
lähevad.

Küsida võib kõike!

Miks näiteks Riigikogu kiitis
heaks, kuid Keskerakonna fraktsioon hääletas vastu Küprosele
suure rahatoetuse andmisele?
Keskerakond pole rahul, et
peame toetama meist palju
rikkamat saareriiki olukorras,
kus Eesti õpetajatele palgatõusuks raha ei jätku.
Keskerakondlastele ei meeldi
ka see, et meil lastetoetused nii
madalad ja pensionid Euroopa
ühed viletsamad on. Enamiku
pereisade nigelast palgast pole
mõtet rääkidagi. Ka see jääb
Euroopa keskmisest kaugele
maha. Ainus, mis meil Euroliidu
tasemele küünib, on kõrged hinnad. Nii toidu- kui ka tööstuskaupadel. Eestlased on juba
ammu harjunud riideid ja jalatseid välismaa poodidest ostma,
sest sealt saab tihtipeale odavamalt.

Seega valusaid küsimusi, mida
Riigikogu liikmetega läbi arutada, on küllaga. Kui ka lahendusi kohe ei kuule, pakub kindlasti huvi, mida saadikud asjast
arvavad. Ehk saab teada, kuhu
poole meie riigilaevuke purjetab.

Mis saab maaelust?

Lenk

Aga võtame Valgamaa või
üldse Eesti maaelu. Inimesed
lahkuvad massiliselt välismaale. Miks? Eks ikka sellepärast, et kodus tööd ja leiba
pole. Kus on väljapääs? Kes
suudaks luua uusi töökohti, et
maarahvas linnas tööl käima ei
peaks? Kes päästaks Eesti
küla?
Mis saab meie haridusest?
Eestlased on oma kõrge kirjaoskuse ja kooliharidusega
sajandeid silma paistnud.
Nüüd aga paneme koole üks-

teise järel kinni. Mis saab Valga
linna hariduselust? Riigigümnaasiumi tarvis riik raha
seekord ei leidnud. Millal raha
tuleb? Viie või kümne aasta
pärast? Kas linn suudab nii
kaua oodata? Õpilased juba
praegu minemas Tartusse või
Tallinna.
Kas Valga uhke haigla suudab
reformidele vastu panna? Kas
maakonnahaigla staatus säilib?
Või eelistab riik Võru haigla
arendamist, millega Valga ja
Põlva haigla tähtsus väheneks?
Küsimusi on rohkem kui vastuseid. Prooviks kambapeale
mõne vastuse siiski leida.
Tulge kindlasti Riigikogu liikmete jutule ja nendega mõtteid
vahetama! Üheskoos oleme
targemad ja tugevamad ning
suudame otsustada, mida teha.
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Juhtkiri

Narva sots Tammets istub altkäemaksukahtlustusega kinni

Poliitiline vastutus
Tartus  mõisa köis,
las lohiseb...
SILVER KUUSIK
Tartu linnavolikogu liige

On kombeks, et enne valimisi üritavad kõik poliitilised osapooled lootust
süstida. Ometi saavad kodanikku reaalselt aidata ainult võimuerakonnad. Tartus
(linnapea reformist Urmas Kruuse) on mõndagi tehtud terve mõistuse loogika
vastaselt. Mõni näide.

On kurb, et mitu tähtsat linna ametiasutust asuvad linnaäärtes, kusjuures eri

äärtes  Pensioniamet ühes servas ja Puuetega Inimeste Koda teises. Sellised
asutused peavad asuma kesklinnas ja olema kõigile kättesaadavad.
Niisiis tuleb üle vaadata ühistranspordi toimimine.
Enda ülikooliajast mäletan, et bussisõit Annelinnast Tähtverre võttis rohkem
aega kui tudengil Elvast tulles. Sageli ei mahtunud üldse bussi peale ja tuli
oodata järgmist lotopiletit. Kahjuks pole suutnud tänane linnavõim olukorda
parandada.

Tartu ühistransport peab olema tasuta ja kvaliteetne. Ei pea ma õigeks ka seda,

et linn vaksalihoonet kahelt ärimehelt rendib. (Korda saanud jaamahoonega
seoses meenub muu hulgas juhtum, kuidas rongilt tulnud noor ema lumest
koristamata perroonil lapsekäru üle ettekeevitatud aia tõstis.)
Haridusvaldkonna kinkekaardi-skandaaliga seoses on selge, et poliitiliselt
olnuks viisakas, kui ka linnapea võtnuks vastutuse selle eest, et tublide ja
eeskujulike õpilaste asemel premeeriti salaja haridusosakonna juhte.

Kuid puudusi Tartu hariduselus on teisigi. Koolireformil pole strateegiat ega

eesmärki, paljud õpetajad ja haridusspetsialistid on teinud selle maatasa. Kas
on tõesti palju nõuda selgesti sõnastatud hariduskava?

KESKMÕTE: Tartu ühistransport peab olema

tasuta ja kvaliteetne.

On kummaline, et Tamme Gümnaasiumi direktoriks ei sobinud üle 18 aastase
koolijuhistaaiga kandidaat, kuid sobis mees, kes väitis, et Tamme Gümnaasium
pole kunagi gümnaasiumiharidust andnud ja gümnaasium tuleb põhikoolist
eraldada. On kummaline ka see, et komisjoniliige enda sõnade järgi linna peal
ringi vaadates sellise mehe leidis. Nooruse 9 ostmine võib ju helesiniste
läätsedega vaadates olla hea investeering, kuid Tamme Gümnaasiumi sinna
paigutamine on poliitiline rumalus. Tamme Gümnaasiumi toetajad kogusid üle
1000 allkirja ja korraldasid 100 osalejaga miitingu, mis jättis meie linnajuhid
täiesti külmaks.

Ja huviharidusest  võimule saades lubas abilinnapea Anne Noortekeskuse

täielikku renoveerimist, millest hiljem aga taganeti. Miks linnal puudus sisuline soov Anne Noortekeskuse uut hoonet ehitada, olenemata rahade olemasolust? On kahetsusväärne, et see taganemine järjekordselt miitinguga päädis.
Läheme Lille maja noortekeskuse juurde. Võime vaid oletada, kui palju remonti
saaksime oma isiklikus kodus teha, kui meil on 2000 eurot? Täpselt niipalju
raha andis linn noortekeskusele renoveerimiseks 2013. aastal.
Jätan teadlikult puutumata skandaali kutsekooli ümber, mille eest samuti lõppkokkuvõttes peaks linnapea vastutuse võtma. Libisen üle nii Võru tänava
koledast planguinvesteeringust, ohtlikust Kaarsillast kui ka Herne tänava
elumajaskandaalist ja jõuan linna eelarve juurde.

Mul ettevõtte juhina on keeruline aru saada, kuidas saab linna valitseda selts-

kond, kellel pole aimugi, mis linna rahakotis toimub. Enam kui 4 miljoni eurose
ülejäägi märkamata jätmine ei saa olla niisama apsakas. Ülikallis elektrihange
on ehedaim näide suhtumisest mõisa köis, las lohiseb. Ainuüksi selle elektrihinnaga, mida maksab Tallinn, võitnuks Tartu 130 000 eurot, teiste odavamat
hinda maksvate linnadega võrreldes aga üle 300 000 euro. Selliste tegemiste
eest lasub peavastutus taas linnapeal.

Kui mind esitati sotsiaalvaldkonna abilinnapea kandidaadiks, siis heideti
mulle ette pooleliolevaid õpinguid doktorantuuris. Hiljem olid aga haridusnõuded hoopistükkis ununenud, ning rahandusvaldkonna abilinnapeaks valiti
teise kursuse bakalaureusetudeng. Haridusnõuded ülikoolilinnas on kadunud.

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

6 274 583
6 274 571
6 273 465

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

Meedias vilksatas, et Viru maakohus andis loa võtta altkäemaksuvõtmises kahtlustatavana kinni peetud Maanteeameti
Liiklusregistri Narva büroo juhataja kohusetäitja Jaanus
Tammets (pildil) vahi alla. Äriregistri andmetel kuulub
Tammets Sotsiaaldemokraatlikusse Parteisse.
Kahtustatav jääb esialgu vahistatuks kuni
kuueks kuuks. Peale tema on kahtlustuse
saanud veel kümme inimest.
Kesknädalani jõudnud info kohaselt plaanisid
sotsid 2012. aasta juulist endi ridadesse kuuluva Jaanus Tammetsi esitada Narva linnapeakandidaadiks,
hoolimata
Jevgeni
Ossinovski ümber käivatest spekulatsioonidest. Väidetavalt on Tammetsi erakonda toojaks ja mentoriks olnud Andres Anvelt.
Ka Ida prefektuuri komissarina töötades sattus Tammets pahandustesse. 2008. aastal
määrati talle distsiplinaarkaristus selle eest, et
ta prefektuuri juhtkonna nõupidamisel edastas valeinfot. Vääritu tegu, millega vanemkomissari kt
Tammets diskrediteeris end kui politseinikku, leidis aset
2006. septembris Ida prefektuuri juhtkonna nõupidamisel,
kus Tammets seal viibinud politseiametnikele, sh prefektile, teadvalt valeinfot edastas. Seega pidi Anveltil teada
olema, mis mehega tegu.

Ometi ei kiirusta Kesknädal koheselt Tammetsit süüdi
mõistma. Ida-Virumaal on varem korduvalt vahistatud ebaõiglaselt Keskerakonna poliitikuid. Näiteks Narva abilinnapeana töötanud Sofia Homjakova sai kapolt kuus absurdset
süüdistust, millest aasta hiljem jäi järele vaid
see, et abilinnapea sundis oma alluvat, kes oli
rikkunud üht linna eeskirja, tehtud vigu parandama. Teine Narva abilinnapea, Andrei Filippov,
võeti aresti alla ning hoiti 11 päeva kongis selle
eest, et firma, mis tegi tema ühetoalises korteris
remonti, sai 7% hinnaalandust ehitusmaterjalipoes, kust osteti värvi, güprokit jm
remondikraami. Narva linnapead Tarmo
Tammistet aga süüdistati, piltlikult öeldes, selles,
et ta täitis volikogu otsust.
Seega on julgeolekuasutused teinud ise kõik selleks, et nende tegevust ei saa pidada usaldusväärseks. Miks on nii, et ainult opositsiooniesindajaid  Keski ja SDE-d  vahistatakse? Kas tõesti kardavad julgeolekuasutused siseminister Ken-Marti Vaherit niivõrd, et ei julge jääda ausaks Eesti
riigi ees ja uurida ka koalitsioonipoliitikute õiguserikkumisi? Kuuldavasti ei soovigi Raivo Aeg töötada enam kapo
peadirektorina üksnes põhjusel, et tal on sest räpasest poliitikast ja järelikult ka Vaherist villand.

Andrei Hvostovi poliitiline pimedus
Eesti Ekspressi üks esiajakirjanikke Andrei Hvostov (pildil)
avaldas Eesti Päevalehe laupäevalisas LP oma hinge vaevava essee elust koos voodihaige ämmaga. Hvostovi isiklike valupuhangute tuules võimsaks kirjutatud
artiklist kumas läbi hämmeldus: millises riigis
me ometi elame! Kirjutajat tabas selgus meie
olematust sotsiaalhoolekandest alles nüüd, läbi
perekondliku tragöödia. Samamoodi juhtus
kadunud Robert Lepiksoniga pärast seda, kui
tema abikaasa raskelt haigestus ja suri.
Ma pole oma elukaaslasel kunagi ema hooldada
aidanud. Ei suuda. Ma ei saa end sundida vaatama
mulle tundmatu vana naise jalgade vahele, kirjeldab Hvostov oma jälestust inimliku viletsuse
vastu. Tal puuduvad ideed, mida oma haige
naiseemaga peale hakata. Hooldekodu? Teate,
kui palju sealne päev maksab? Ja kui palju saab
õpetaja palka? küsib Hvostov retooriliselt.
Kahjuks ei selgu, kas Hvostovi elukaaslase 65aastasel
insuldihaigel emal on elu jooksul kogunenud kinnisvara,
mida maha müües saaks invaliidi hooldekodusse paigutada,
või elabki kogu perre ämma eluruumides, mistõttu
kõnealused probleemid ongi Hvostovi jaoks muutunud
väljakannatamatuks.

Kesknädalat hämmastas Hvostovi artikli juures enim autori
suutmatus mõista laiemat pilti. Ta on ju väga hea ajakirjanik!
Aga poliitiliselt pime! Ta tunneb küll suurt hirmu vana naise
hargivahe puhastamise ees, kuid välispankade
miljonite eurode eest tulumaksuvabalt kasumite väljaviimine ajakirjanikus õudu ei tekita.
Maksavad ju need pangad makse oma emamaal,
et Skandinaavia pensionärid saaksid humaanset
hoolekandeteenust, ja et seda ei saaks Eestis
oma elutöö teinud töökad inimesed. Hvostovi
ei näi huvitavat ka see, et vaene Eesti on maksmas pööraseid summasid eurotsooni võlariikide
päästmiseks. Hvostov keeldub kirjutamast sellest, kuidas Mart Laari poliitika tulemusel muutus Eesti 1990-ndatel jõukate lääneriikide ja
välisfirmade doonorriigiks, ning sellises riigis
kvaliteetset hoolekannet ju olla ei saagi  me ju
uhkustame oma tasakaalus riigieelarve ja köndistatud-kärbitud sotsiaalsüsteemiga.
Loodetavasti nüüd, isiklike valusate kogemuste tagajärjel,
lähevad Hvostovi silmad lahti ja ta julgeb kirjutada samadel
teemadel, millest Kesknädal on kirjutanud aastaid. Tõsi 
suurema tuluta. Ja ränk olukord püsib, kuni püsib liberaalne
poliitika Reformi ja IRL-i juhtimisel.
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Kes rahastab ülejooksikuid Demokraate?
Kirjutasin 2. aprillil oma blogis, et viimasel
(poliit)aastal on arutletud erakondade rahastamisega
seonduvate küsimuste üle rohkem kui kunagi varem.
Arutelu on asjakohane ja vajalik, sest nii saavad
inimesed selge ülevaate, millised on erakondade
tuluallikad, kust veebilehelt on kättesaadavad annetajate nimekirjad ning millised seadused seda kõike
reguleerivad.

Kuidas vältida
mõjuvõimuga
kauplemist?

PRIIT TOOBAL
Keskerakonna peasekretär

Olemasolevat seadusandlust
tuleb muuta, kui see rahastamist veelgi läbipaistvamaks
muudab. Kui erakondade
rahaasjade temaatika on täpselt
reglementeeritud ning kogu
info avalikult kättesaadav, siis
viie riigikogulase (Luigas,
Borodit, Vakra, Kaljuvee ja
Laanet) ning mõne omavalitsustegelase puhul valitseb
täielik teadmatus. MTÜ
Demokraadid
rahastamise
kohta pole võimalik informatsiooni leida.

Algus

esile

Möödunud aasta juunis tegi
Siret Kotka erakondade rahastamise järelvalve komisjonile
ettepaneku kontrollida MTÜ
Demokraatide rahastamist vältimaks võimalikku mõjuvõimuga kauplemist. MTÜ
Demokraatide juht Rainer
Vakra pidas seda heaks ideeks,
ning teatas, et neil pole
annetuste avalikustamise vastu
mitte midagi. Üheksa kuud
hiljem pole idee siiski teoks
saanud ning viit parlamendisaadikut ühendava organisatsiooni rahastamisest ei tea
avalikkus midagi. Erinevalt
erakondadest ei tea avalikkus,
kes neile annetavad ja kui palju.
Kas lisaks annetustele on veel
tuluallikaid ja millised?
Pimedus!
Teema väärib tähelepanu, sest
Demokraatide ühenduse heaks
töötab Riigikogus mitu
inimest. Töötab jutumärkides seepärast, et Riigikogu
kantselei veebilehelt pole võimalik ühtki neist leida.

Vakra on hoogsalt väitnud, et
Demokraatidel on seitse nõunikku, kuid siiani on tähele
pandud kolme erinevat inimest. Siit edasi tekivad
küsimused, millise eeskirja
järgi need fantoomnõunikud
Riigikogu ees autosid pargivad, hoonesse pääsevad ning
parlamendi arvutivõrgus töötavad? Ja kes neile palka
maksab? Pärast koostööpakti
allakirjutamist sotsidega võiksid Demokraadid edaspidi
oma nõu sotsiaaldemokraatide
fraktsiooni abimeestelt saada.
Muide, endine keskerakondlane Jevgenia Kirilova  keda
tihti Riigikogus aknaaluste
juures nähtud  asus hiljuti
tööle Tallinna linnavolikogu
sotsist aseesimehe Jaak Juske
nõunikuna. Olen kuulnud, et
oma CV-sse kirjutas ta töökogemuseks, justkui oleks ta
töötanud Riigikogu demokraatide fraktsiooni nõunikuna. Sellist fraktsiooni aga
Riigikogust küll ei leia...

Toetavad jõukad
mehed

Ilmselt toetavad Demokraate
jõukad mehed nagu Seppik,
Leedo ja Varek, kuid mida neile
vastu pakutakse? Hurraaga
välja kuulutatud uue erakonna
loomine tundub olevat tänaseks maha maetud, seega jäävad kauplemiseks üle vaid seaduseelnõud ja otsused. Milli-

Jüriöölased ajasid
Partsist kurje vaime välja

hel

Laasi tänas kõiki osalejaid ja
abilisi ning oli kindel, et võitlus
madalamate kodukulude nimel
kõigi demokraatlike vahenditega jätkub ka edaspidi.
Meelevaldajate käes võis näha
loosungeid Parts, lenda ära!,
Ära keera rahvale ...!, Vaba
turg  elektrivaba, Kodukulud alla saadab kuuse alla,
Olete hulluks läinud!, EI
valitsuse valelikule poliitikale
jmt.
Põhiliselt nõuti nii plakatitel
kui ka sõnavõttudes ja skandeerides Partsi tagasiastumist.
Sõnavõttude rida alustas Keskerakonna esimees Edgar Savisaar, kes tunnustas inimesi
vapruse eest välja tulla ja süstis
inimestesse lootust: Ärge uskuge, et midagi ei saa
teha! Jüripäeval vahetataksegi välja inimesi, kes
hakkama ei saa.
Keskriigikogulased Kadri Simson ja Marika TuusLaul rääkisid rahvale sellest, et elektrihinda ei tõsta
kõrgeks mitte elekter ise, vaid sellele lisatud eriti
jõhkrad riigimaksud, millest riik võtab oma kulude
katteks välja dividende. Simson ütles, et Eestis on
eurotsooni kõrgeim hinnatõus, ja Tuus meenutas
Rahvarinde aegu 25 aastat tagasi, küsides: Kui me
siis suutsime kokku tulla ja oma nõudmised esitada,
kuidas me nüüd ei suuda?! Peame suutma  nagu bulgaarlased, kes tulid otsustavalt tänavaile, ja elektrihinda tõstnud valitsus astus tagasi.
Mihhail Korb selgitas, et valitsus on teinud vigu juba
kuus aastat, alates 2007-ndast, ja et ühel päeval tuleb
võtta ka vastutus nende vigade eest. Abilinnapea Arvo
Sarapuu küsis, miks valitsus meile kogu aeg valetab,
ning raudteelaste ametiühingu esimees Oleg Tubarov
ütles, et kui ta käis Partsi juures raudteelastele palgatõusu küsimas, vastanud minister: Minge ja
streikige!

SAVISAAR
RAHVA
SEAS:
Sõnavõtuga
esinenud
linnapea
andis
TV3-le
intervjuu.

Pärast sõnavõtte etendati rahva ekstaasi viinud
näitemänguline show, kus eelmine Keskerakonna
noortekogu juht Jaanus Riibe helistas mobiililt Juhan
Partsule, ja kuna Parts viskas toru ära, siis näidati
numbrit kogu kohaletulnud massile: helistage talle ise,
kogu aeg ja pidevalt!
Edasi  ämbrisse, millele oli kirjutatud Eesti Energia,
paluti tuua suured elektriarved. Need pandi põlema,
pärast mida suruti see ämber ministri topisele pähe.
Kunstnik Neeme Lall aga ajas suure kolinaga Partsist
kurje vaime välja. Väga mõjus!
See juhtub mõnikord ajaloos kõigi poliitikutega, kes
ei suuda mingist hetkest enam oma isikut ega tegusid
adekvaatselt hinnata...
Efektne lavastus lõppes kalmuküünalde asetamisega
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ukse
ette  mälestamaks neid ligi tuhatkonda Eesti inimest,
kes eelmisel aastal IRL-i kõrgendatud kodukulude
tõttu kodudest lahkuma sunniti, ja lootuses, et IRL-i
Pärnu buldooser neid enne kustumist kokku ei lükka.
Urmi Reinde
Fotod Indrek Veiserik

KEEGI EI KONTROLLI: Keskerakond on korduvalt soovinud, et erakondade
rahastamise komisjon (mida juhib SDE-le lähedane Ardo Ojasalu) uuriks ka
Demokraatide rahastamist. Selleks tuleb kontrollida Riigikogu viit liiget ühendava
MTÜ Demokraadid annetusteregistrit. MTÜ juhina end esitlev Rainer Vakra on
vaid kinnitanud, et see on hea idee, tegudeni aga pole keegi jõudnud. Seni pole seda
neilt keegi ka nõudnud.
sed ja kellele?
Eelmise aasta lõpust meenub
katuserahade jagamine, kus
OÜ Väinamere Liinidele nähti
ette 600000 eurot... Aga see on
pelgalt oletus.
Kui Riigikogu aknaalused tahavad nii kangesti etendada
oma eraldiseisvat poliitilist
vabaühendust, siis peaksid nad
ka vastavatest regulatsioonidest juhinduma. Hetkel pole

ühelgi poliitikahuvilisel võimalik muud leida kui Demokraatide
Facebooki-konto
ning juriidiline sissekirjutus
Kristiines asuvas eramus. Jääb
üsna salapärane mulje sellest
kaasavast, ausast, avalikust ja
eetilisest organisatsioonist.
Esimesed, kes neid küsimusi
esitama pidanuks, on sotsiaaldemokraadid, mitte mina.
Ühist asja ajavad nendega ju

sotsid  kahju, et neid ei
huvita, kuidas tegelikult
Demokraatide seltskonnas
asjad  ka rahaasjad  käivad.
Ehk on neile hoopis vastuvõetav, et koostööpartnerite rahaasjades valitseb suur pimedus.
Ühed mustad mõlemad? Ootan huviga nende möödunud
aasta majandusaasta aruannet.

Mart Laar toetas terroriste?
Riigikogu võttis 23. aprillil salajasel hääletamisel 46
poolthäälega vastu Vabariigi Presidendi esitatud
Eesti Panga nõukogu esimehe ametisse nimetamise
otsuse, mille kohaselt nimetati Eesti Panga nõukogu
esimeheks Mart Laar, teatas Riigikogu pressitalitus.
President märkis seletuskirjas, et Laar kui kahekordne peaminister ning Eesti edule aluse pannud
majandusreformide üks autoreid, on visa ja tahtejõulise isiksusena oma laialdaste teadmiste ja juhtimiskogemusega õige inimene töötama euroalasse
jõudnud Eesti keskpanga nõukogu esimehena.
Otsuse vastu hääletas 34 ja erapooletuks jäi 4
Riigikogu liiget. Panganõukogu uue esimehe volitused algavad 13. juunil.

Mart Laar
ja Teteenia rublad

Seoses eelpoololeva uudisega on
kahanenud olematuks lootus, et
Laar kui üks rublamüügi kangelastest võtaks suuna meeleparanduse teele. Kesknädalale saatis üks
lugeja (autor toimetusele teada)
ajakirjandusest väljavõtteid aegadest, mil Laar oli veel otsustaja 
või õigemini käpiknukk suuremate otsustajate käes. Pikemalt on
kogu meie lugeja kogutud materjal ülal 24. aprilli Kesknädal veebis.
Seal meenutatakse, et Äripäev kirjutas ettenägeliku kolumni juba
17. jaanuaril 2002 (s.o vahetult
enne seda, kui teist korda peaministriks tõstetud Laari kolmikliit 
Isamaa, Reform, Mõõdukad/SDE
 võimult kukkus). Kolumn
Lahkumise varjatud külg käsitleb Laari rublademüüki Teteeniasse. See tekst tasub igal asjahuvilisel üles otsida ja mõelda
seostele, mis ühendavad toda 11
aasta tagust lugu tänase päevaga 
eriti arvestades hiljutisi sündmusi
Bostonis. Nagu maailmale on
teatatud, said süüdistuse terroriakti toimepanemises väidetavad
teteeni terroristid. See fakt lisab
kõigele varasemale Laariga seo-

tule nüüd ju hoopis uue värvingu:
kas Laar on rubla-müügiga
toetanud terroriste? Ja kas selline
inimene sobib juhtima riigipanka,
mis esmajoones peab
pakkuma usaldust?

Mart Laar
ja Kuuba
dissidendid

kirjandus- ja sõnavabadus, alles
seejärel majandusreform. Te ei
saavuta majanduslikku edu, kui
poliitilised reformid pole toimunud, õpetas ta.
Nad on hirmul, ütles Laar Castro
valitsuse kohta. Kui nad kardavad, siis teavad nad ise ka, et
nad langevad. On aeg Kuubal sotsialismile lõpp teha.
Uudisteagentuur AP aga tutvustas
välislugejatele, et Laar alustas karjääri poliitiliste tekstide kirjutamisega. Tema esimesed kirjatükid toimetati Kanadasse, kus
need avaldati 1982. aastal. AP
andmetel olevat Nõukogude politsei püüdnud Laari arreteerida,
kuid sõbrad kaitsesid teda vahvalt

Samuti meenutab Kesknädala lugeja üht Eesti
Teadete Agentuur (ETA)
teadet 1. augustist 2002,
mille järgi endine Eesti
peaminister ja Isamaaliidu juht Mart Laar veetis
osa oma puhkusest USAs
Miamis ja nõustas seal
Kuuba diktaatori Fidel
Castro vastu võitlevaid
dissidente. Laar ütles
sealsele
päevalehele EI OLE SÕPRU, ON VAID
Miami Herald, et ta on HUVID: Laar ei suutnud
Miamis Kuuba demo- saatusest suurem olla.
kraatliku liikumise külalisena, et selgitada, kuidas Eesti ja hoidsid selle ära, kirjutatakse
vabanes ja kuidas Eesti võiks ETA uudises.
aidata Kuubal muutuda. Diktaa- Kes ei ei suuda meeles pidada
tor Castro langeb ühel päeval ja möödunut, sel pole tulevikku!
siis on hea valmis olla, ütles Laar. Olgu see üleskutseks ja hoiatuseks
ETA väidab, et Laari sõnul on kõigile eestlastele. Kesknädal
peamine panna paika sellised vaba
ühiskonna põhialused nagu aja- Loe pikemalt kodulehel!

KESKNÄDAL
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Tallinna päeval 15. mail teatejooks
TOOMPEA 18.45
Teatejooksule registreerumine kuni 30. aprillini e-postiga kodukaitse@gmail.com
või Tallinna Kesklinna Valitsuses (Nunne tn 18) kuni 30. aprillini kell 17.00.
Eesti Kodukaitse Ajaloo Selts koostöös Tallinna Kesklinna Valitsuse, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ning Tallinna Munitsipaalpolitsei
Ametiga korraldavad kesknädalal, 15. mail
Tallinna päeval teatejooksu Toompea 18.45,
millega tähistatakse Eesti Kodukaitse organisatsiooni moodustamise 23. aastapäeva.
Möödub 23 aastat murrangulistest sündmustest, kus Toompeale, Interrinde miitingule
kogunenud ülesköetud ja raevunud miitingulised murdsid lossi sisehoovi, eesmärgiga
kukutada alles mõni kuu ametis olnud ja riiki
iseseisvumisteele suunama hakanud valitsus.
Halvema hoidsid ära tolleaegse peaministri
Edgar Savisaare raadiopöördumise peale
Toompeale appi rutanud tallinlased ja ümberkaudsete piirkondade elanikud, sundides
märatsejad taltuma ning lossi sisehoovist ja
lossiesiselt platsilt lahkuma.

Öösel kell kolm võttis Eesti Vabariigi valitsus
vastu otsuse kodu, rahu ja ühiskondliku korra
ning kodanike turvalisuse tagamiseks luua
organisatsioon Eesti Kodukaitse.
Nende sündmuste meenutamiseks hakati alates
1993. aastast korraldama teatejooksu Toompea 18.45. Kahjuks katkes traditsioon peale
Kodukaitse organisatsiooni tegevuse lõpetamist 1996. aastal.
2012. aastal Eesti Kodukaitse Ajaloo Seltsi
poolt taaselustatud ajalooline teatejooks, milles osales 13 võistkonda, lülitati Tallinna päeva
kavva. Ka tänavu, nüüdseks juba viiendat
korda toimuvale jooksule, oodatakse jõu- ja
riigikaitsestruktuuride, asutuste, ettevõtete,
organisatsioonide, sõpruskondade ja õppeasutuste võistkondi.
Täiendav informatsioon ja teatejooksu juhend
aadressil: www.kodukaitse.ee.
Korraldav toimkond

TEATEJOOKS:
Sel aastal tähistame
teatejooksuga 23 aasta
möödumist murrangulistest sündmustest
Toompeal.
Viiendat korda
toimuvale jooksule
oodatakse jõu- ja
riigikaitsestruktuuride, asutuste, ettevõtete, organisatsioonide,
sõpruskondade ja
õppeasutuste
võistkondi.

24. aprill 2013

Laar kasutab suurpolii
Seoses Suurbritannia endise peaministri Margaret
Thatcheri surmaga avaldas Mart Laar 11. aprilli Eesti
Ekspressis loo, mis oli näiliselt justkui mõeldud suurpoliitiku mälestuseks, kuid tegelikult rakendatud
agooniale viitava poliitrapsimise vankri ette.

JAAN ÕMBLUS
majandusteadlane

Vaadates surnud suurpoliitiku
ärakasutamist Eesti poliitmaastiku räpases mängus ühelt
poolt ja üllatuslikult suurt Laari
eneseupitamist teiselt poolt, on
lausa raske uskuda, et Laar on
selle artikli ise kirjutanud. Aga
mine sa tea, häda ajab isegi
härja kaevu.
Laar jõuab oma mälestamisloos täiesti seostamatul viisil
Tallinna linnavõimu tegevuse
kritiseerimiseni ja nimetab
pealinna tänast edu lausa okupatsiooniks. Selline kriitika ei
ole õige ei sisult, vormilt ega
ka esitusviisilt. Tallinnal läheb
hästi ja inimesed tulevad üha
rohkem pealinna elama. Kui
Tallinnas oleks halb ja toimuks
pidev tagasiminek, siis pigem
mindaks ju minema.
Kui ainus asi, mida Laar
Tallinnat kritiseerides välja
oskab tuua, on veel mõni parandamata tänavaauk, siis sisulist

kriitikat ju linna kohta tegelikult ei ole.
Ja loomulikult ei oleks õige
tänavaaukude üle arutada suurpoliitiku mälestamisloos. Kuid
jah, eks teistpidi võib Laari käitumisest aru saada, sest kui ta
ei paneks seda Tallinna
tänavaaukude lauset Margaret
Thatcheri järelehüüdesse, siis
vaevalt, et keegi neid ridu üldse
loeks. Muidugi viitab ka termini okupatsioon kasutamine
valijate vaba tahte kirjeldamisel vaid sellele, et Laaril on
ka terminite sisu mõistmisel
asjad pisut sassis.

Laar tunnistab ka ise,
et kriitika Tallinna
kohta pole õige

Oma artiklis tunnistab Laar ju
ise, et tema kriitika Tallinna
kohta ei ole tegelikult õige. Ta

selle vajaliku, mis parempoolsete poolt on riigis tegemata jäänud. Ja kui Laari liberalism on muu Eesti välja suretanud ja inimesed on Tallinnasse varjule tulnud, siis ei ole
selles süüdi ei tegemata haldusreform ega Laari arust
valesti valivad valijad, vaid
see, et Laari majandusideoloogia pole Eestile sobiv ning
et tema ja ta mõttekaaslaste töö
Eesti arendamisel on tegemata.
Ühesõnaga, andes mõista, et
Tallinn on edukas, ütleb Laar
selgesti välja, et Tallinna
sisuliselt ei ole väga alust kritiseerida ning et tema enda
märkused on valed ja väljaimetud.
Laar igatseb 1990. aastate
algusesse tagasipöördumist.
Tõepoolest, oli ilus ja paljulubav aeg! Eestile võideldi
kätte vabadus ja kõik teed meie
riigi edukaks arenguks olid
valla.
Arusaadavalt ei toonud meile
vabadust ennast artiklis kõige
paremaks meheks nimetav

Vaadates surnud suurpoliitiku ärakasutamist Eesti poliitmaastiku räpases
mängus ühelt poolt ja üllatuslikult
suurt Laari eneseupitamist teiselt poolt,
on lausa raske uskuda, et Laar on selle
artikli ise kirjutanud.
ütleb haldusreformi vajadust
mainides, et riik vajub üha
enam Tallinna poole kaldu.
Täpselt õige märkus! Tallinn
on edukas ja tõmbab inimesi
ligi. Pealinn on pingutanud
selle nimel, et inimestel oleks
hea elada, ja teinud ära kõik

Mart Laar Suurbritannia
saatkonnast Moskvas, olgugi
et artiklist võib selline mulje
jääda. Laar peaks objektiivsuse
huvides oma teenena mainima
seda, et Eestis valitsenud lausliberaalne majandusmudel on
meie algse särava stardi ära

Rahvakogu:
Maikuus möödub aasta päevast, mil Silver Meikar
teatas, et oli Reformierakonna arvele kandnud tundmatu päritoluga raha. Sestpeale sai tublisti hoogu
juurde ühiskonna terav kriitilisus mitmete võimulolijaid ja nende aetavat poliitikat puudutavate ettevõtmiste suhtes, mis päädis manifesti "Harta 12" avaldamisega ajakirjanduses ja rahvaaktsioonidega
tänavatel.

Valga noori juhib Kadi Valtsov
Kesknoorte elu Valgamaal valiti
juhtima Kadi Valtsov (23), kes
töötab Hummuli vallavalitsuses
sekretärina.
Kõrgkooli lõpetas Kadi kaubandusökonoomika erialal. Poliitika vastu on
ta ammu huvi tundnud. Keskerakonda
astus ta soovist ise midagi elus
muuta, paremaks teha ja Valgamaa
arengus kaasa rääkida. Kadi sooviks
on võimalikult palju kesknoori
maakonnas valimisnimekirjadesse
tuua ja 20. oktoobri kohalikel valimistel noortekogule hea tulemus saavutada.
Olgem aktiivsed, siis tuleb ka edu,
ei väsi Kadi kesknoortele kordamast.
Foto Heimar Lenk

ENDEL RIHVK
vaatleja

Nende protsesside ohjeldamiseks ja rahva vaigistamiseks
hakati kibekähku etendama
rahva poliitikasse kaasamise
näitemängu, mille pealavastajaks sai president Toomas
Hendrik Ilves.
Esimene vaatus mängiti maha
nn vabakondade esindajate
ümarlaua vormis, mida ava-

likkus on hakanud nimetama
Jääkeldri protsessiks. Teine
vaatus etendati interneti
vahendusel  kõik soovijad
said mitme kuu jooksul esitada
ettepanekuid riigivalitsemise
paremustamiseks.
Kuna selles vaatuses tõusid
esile paljud küsimused, millele
otsesõnu vastata ei tahetud, siis
leidis keegi tarkpea, et ühel
korralikul näidendil peaks
olema ka kolmas vaatus. Nii
ilmuski käibele termin rahvakogu. Kibekähku anti rahvalt
tulnud ettepanekud ekspertide
kätte, kes neist suhteliselt
ümmargused lausungid vormisid, mida järgnevalt pidi arutama ja hindama seesama mõistatuslik rahvakogu. Tagantjärele sai rahvas teada, et see
ettevõtmine viidi jällegi läbi
presidendi eestvedamisel ja
selle tarvis kanti riigieelarvest
presidendikantseleile kopsakas rahasumma.

Mis toimus?

Sõna rahvakogu on küll olemas Eesti keele seletavas
sõnaraamatus, kuid seda ei ole
Eesti entsüklopeedias. Nii
pole kusagilt leida autentset
teavet selle koosluse eesmärkide, legitiimsuse ega tegevuskava kohta. Nimi viitaks nagu
sellele, et tegemist on rahva
esindusorganiga. Aga kuna
põhiseaduse järgi on selleks

Niisiis on lavastus
hiilgavalt õnnestunud ja ajakirjandus kiidusõnu jaganud,
ning president
võis Riigikogu
kõnetoolist raporteerida demokraatia uuest saavutusest.
organiks Riigikogu, siis tundub tegu olevat mingi paralleelstruktuuriga või isegi variparlamendiga. Mõistagi ei
saanud presidendi tegevuse
ümber tekitada kahtlusi riigi

KESKNÄDAL
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tiku surma ära võitluses Tallinna vastu

REFORMI-TÜDRUKUD UNISTAVAD SAADA PEAMINISTRIKS: (vasakult) Keit, Kristiina ja Kaja
võivad kõik kandideerida Ansipist vabanevale peaministritoolile. Selle suure eesmärgi nimel võib ju anda
nõusoleku
nullinud ja muutnud Eesti
allamäge veerevaks sumbunud
väikeriigiks, kus üks majandusprobleem ajab teist taga ja
lahendusi ei näe kuskil, vähemalt parempoolsetel mitte.
Laar unistab oma artiklis jälle
riigi õhemaks muutmisest.
Laari tublil pingutusel on
parempoolsed meie riigi üliõhukeseks hööveldanud ja sellega suure osa meie sotsiaalmajanduslikke probleeme põhjustanud. Kui käivitaksime samad probleemipõhjustajad uue
hooga, siis meie raske olukord
ju vaid süveneb.
Muutmaks seisu paremaks,
peame muutma oma käitumist,
arusaamu majandusest ja
ühiskonnakorraldusest. Laari
jaoks on see vast liiga keeruline mõista või vaatab ta loogikast lihtsalt mingil muul põh-

jusel tahtlikult mööda.

Laar ajas Reformitüdrukutel pea sassi

Kirjutist lugedes tekib põhjendatud küsimus, et kas Laari demagoogiliselt praalivate seisukohtade taga ei ole mitte
reformierakondlastest tüdrukud, kes on langenud peaministriks saamise unistuste küüsi. Miks muidu esitab Laar
trampivaid seisukohti sellest,
et Eesti vajab naispeaministrit.
Loomulikult on Laaril õigus,
et peaminister vajab vahetust.
Loomulikult peab peaminister
olema hea ja riiki edasi viima.
Kuid potentsiaalsete kandidaatidena ei tohiks diskrimineerida ei naisi ega mehi. Kui
Laar soolist eelistust surmtõsiselt mõtleb ja sellele kindlaks
jääb, siis peaks teemaga si-

suliselt tegelema võrdõiguslikkuse volinik.
Huvitav, kas Laarile lubatud
Eesti Panga nõukogu esimehe
koht eeldab näiteks vastuteenet
Reformi-tüdrukute peaministripositsioonile lähemale
viimisel. Tundub, et Laar on
teatud mõttes klambris, sest
juba ainuüksi asjaolu, et ta
pakub peaministriks kedagi
peale iseenda, on väga imelik
ja absoluutselt mittelaarilik.

Eks annab Laari egost pildi
seegi, et oma mälestamisloos
kirjeldab ta ka ennast kui
Thatcheri õpetajat, kellele
Suurbritannia
juhtpoliitik
täiesti lambist telefonikõnesid tegi, Laari tegemisi
jälgis ja vaat et nõugi küsis.
Vastamist vajav küsimus on
selles, et kes kelle üle mängib
 kas Reformi-tüdrukud Laari
või Laar Reformi-tüdrukuid?
Arusaadavalt mõistab Laar

Kui Reformi-tüdrukud arvavad, et Eesti
Panga nõukogu esimehe koha vastu
antakse peaministri positsioon, toetatakse selle saavutamist nii ajakirjanduses kui ka muudes võimalikes kanalites,
siis see oleks ju hea diil. Aga ilmselt
liiga hea, et olla tõsi.

oma poliitsusserdamise
ekstensiivse kogemuse
najal, et tema käeulatuses
ei ole täna peaministri
koha jagamine ja isegi
mitte sellele lähemale
viimine. Kui ta jätab mulje, et suudab kellegi peaministriks aidata, siis on
selle uskumine uskuja
naiivsuse küsimus. Muidugi oskab Laar ebaõiget
ettekujutlust luua.
Kui selle kujutluse vastu
antakse üks positsioon
siit, teine hüve sealt, siis
teeb pensioniootel Laar
kindlasti veel palju häid
diile.
Muidugi, kui Reformitüdrukud arvavad, et
Eesti Panga nõukogu
esimehe koha vastu antaksegi peaministri positsioon, toetatakse selle saavutamist nii ajakirjanduses kui ka
muudes võimalikes kanalites,
siis oleks see nende poolt hea
diil. Aga ilmselt liiga hea, et
olla tõsi.
Kokkuvõtteks  Laari poolt
Thatcheri mälestamise loosse
sisse kirjutatud intriigid ja
peaministriambitsioon viitavad ikkagi otsesele agooniale
juhtivas seltskonnas, kelle huve artikkel kandma peaks.
Vastasel juhul ei läheks ükski
mõistusega ja vähegi taktitunnet omav inimene teise inimese surma oma poliitskeemide vankri ette rakendama.
Kahju jah, et Eestis on asjad
sedavõrd kaugele läinud. Lootkem, et selliste poliitvulgaarsuste ajastu lõpeb peagi ja jäädavalt.

meediashow ja näitemäng
Tallinna Vanalinn 22.04.2013 Foto:INDREK VEISERIK

ÕIGEL TEEL: Rahvas tänavatel, mitte Rahvakogus.
põhiseaduse õõnestamises;
seetõttu anti asjale algusest
peale arvamusuuringu värving,
kaasates osalejate leidmisse
uuringufirma Emor.
Uuringufirma väitel püüti
osalejaid valides arvestada
läbilõiget kogu rahvast. Paraku
on ilmne, et vähemasti üks osa
sellel üritusel osalejatest valiti
arvestusega, et nad oleksid

sobiva meelsusega või et neid
oleks suhteliselt hõlpus arutelujuhtide poolt painutada
soovitud tulemuse suunas.
Selle kinnituseks on "Vabariigi
kodanike" 9. aprilli saates
kõlanud väide, et arutelusid
rahvakogus ei saanud ju lasta
päris isevoolu minna, sest siis
oleks saadud ka neid tulemusi,
mida ei saa kuidagi lubada 

näiteks oleks toetatud Riigikogu liikmete arvu vähendamist või presidendi otsevalimist.
Et tõstatatud küsimuste ja
osavõtjate selline töötlemine
soovitud tulemusi andis, seda
näitavad kokkuvõtlikud hinnangud mitmele ettepanekule,
mille suhtes on eelnevad rahvaküsitlused andnud risti vas-

tupidise tulemuse. Nii toetas
poliitilise reklaami kulude ja
mahu piiramist ainult 42,7%
ning presidendi otsevalimist
vaid 41% osalenutest.
Ainuke koht, kus asja organisaatoritel juhtus "tööõnnetus"
 nad ei saanud soovitud alla
poole tulemust , oli ettepanek
keelata Riigikogu liikmete
osalemine ettevõtete nõukogudes, mille toetusprotsendiks jäi
62. See, et mõned praegust
valitsemistava muutvad ettepanekud  nt rahva poolt
seaduseelnõude algatamise
võimalus ja rahvahääletuste
korraldamine  said kõrge toetuse (vastavalt 95% ja 75%),
pidi üldsuse silmis kinnitama
toimunu objektiivsust. Need
olid aga suhteliselt "ohutud"
ettepanekud  isegi siis, kui
Riigikogu noid toetaks, oleks
nende realiseerimine omaalgatuslikus korras rahvale ülimalt
keeruline.
Niisiis on lavastus hiilgavalt
õnnestunud ja ajakirjandus
kiidusõnu jaganud, ning president võis Riigikogu kõnetoolist raporteerida demokraatia uuest saavutusest.
Nüüd loodavad initsiaatorid, et
selleks korraks on rahva pahameel maha vaigistatud, presi-

dent on demonstreerinud end
rahvaga ühes paadis, ja kõik
võib vanaviisi jätkuda.
See, et ettepanekut jätkata
rahvakogu tegevust vabatahtliku algatusena ka edaspidi,
toetas 71% osalenuist, ei
kohusta kedagi õieti mitte
millekski. Vaevalt et president
tihkab kordusetenduse tarvis
lähitulevikus uut rahasüsti
küsida, ja kas see trikk uuesti
ka õnnestuks?

Mis saab edasi?

Lihtsaim ja kindlaim vastus
oleks: ei midagi!
Pole usutav, et rahva möödunudaastane aktiivne väljaastumine meedias ja tänavatel
enne võimulolijate järjekordset prohmakat uuesti käivituks.
Argumendiks on seegi, et üsna
palju on neid inimesi, kes
Kadrioru initsiatiivil toimunut
tõsimeeli rahva võiduks hindavad.
Aga on ka teine võimalus:
kaaperdada võimulolijailt rahvakogu idee ja sellega jätkata
tõelise rahvaalgatusena. Siis
kujuneb võtmeküsimuseks
see, kuidas valida sellesse
kogusse rahva esindajad. Pole
ju mõeldav korraldada alternatiivseid valimisi ilma rahata.

Keskerakonna
noortekogu
asus juhtima
Tõnis Mölder
Nädalavahetusel toimunud Keskerakonna
Noortekogu XI kongressil võttis senine
noortekogu esimees
Jaanus Riibe kokku
kaheaastase töö. Selle
aja jooksul on noortekogu tema sõnul püüdnud süstida noortesse
aktiivsust ja eneseusku.

Noored peavad ise leidma
oma tõe ja meie põhiolemuses
on kahelda senitehtus. Aasta
tagasi lubasin, et meie liikmete arv ületab 6000 liikme
piiri  täna on see 6068,
rääkis Riibe. Ta avaldas tunnustust kõigile, kes aitasid
läbi viia erinevaid meeleavaldusi ja aktsioone, olgu suure
bussi parkimine Tallinna linnavolikogu ette tasuta ühistranspordi toetuseks või roheline öölahing protestimaks
2013. aasta ebaõiglase riigieelarve vastu, samuti elektrihinna tõusu vastased meeleavaldused Tallinnas ja Tartus.
Märgilise tähendusega on
see, et nende küsimuste üle,
mida Rahvakogu arutas
Lauluväljakul, arutlesime
meie samas kohas juba aasta
varem, märkis Riibe.
Keskerakonna Noortekogu
kongressil valiti noortejuhiks
senine peasekretär Tõnis
Mölder, kes lubas, et võtab uut
ametit täie tõsidusega. Peame suutma noortega rääkida,
neilt nõu küsida ja neid kaasa
tõmmata. Noortekogus tegutsemine peab olema kaasakiskuv. Asun tööle selle nimel,
et oleksime silmapaistvad,
nooruslikud ja ehk isegi pisut
meeletud.
Kongressil valiti noortekogu
juhatusse Holar Sepp, Oleg
Siljanov, Inna Fjodorova,
Urmo
Saareoja,
Pavel
Kuusik, Maaris Laine,
Vladimir Svet ja Aleksandra
Pavlova. Sõnavõttudega esinesid Keskerakonna esimees
Edgar Savisaar, erakonna
aseesimehed Kadri Simson ja
Enn Eesmaa ning Tallinna
abilinnapea Kalle Klandorf.
Kesknoortele soovisid edukat
kongressi Noorte Sotsiaaldemokraatide president Lauri
Läänemets, IRLi noorte
aseesimees Marek-Andres
Kauts ja Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees
Mailis Ostra.
Tõnis Mölder on pärit Läänemaalt. Ta on Keskerakonna
Noortekogu liige alates 2005.
aastast ning Keskerakonna
liige 2008. aastast. Hetkel
töötab ta Tallinna linnavalitsuses ja on linnapea referent.
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Kas valitsusliikmetel tõesti ongi
solvamiskohustus?
Valitsuse liikmetel on kohustus ETV-s ülekantavas Riigikogu
infotunnis solvata Tallinna linnavalitsust, linnapead ja
Keskerakonda. Siiani oli selles valdkonnas rekord kultuuriminister Rein Langi käes, kes mistahes küsimustele vastates
suutis neli korda vihjata ninasarvikule.
Kolmapäeval, 17. aprillil võttis rekordi enda nimele peaministri
ülesannetes esinenud keskkonnaminister Keit PentusRosimannus. Vastates energeetikat puudutavatele küsimustele,
viitas ta ühel korral pealinna linnapea autoritaarsele juhtimisstiilile; kolm korda teatas, et keskerakondlastest küsijad on
ullikesed (selles punktis toetas teda saalist ka üks
Reformierakonna valitsusõukondlane); kolm korda nentis, et
küttekulud Tallinnas on 17% kõrgemad kui peaksid; ühel korral
teatas, et Tallinna Televisiooni saated on madala kvaliteediga.
Riiklikku kommertsenergeetikasse puutuvaile küsimustele
Rosimannuste klanni kuuluv õel maadam eriti vastata ei osanud.
Veel enam solvavad-noomivad ministrid opositsionääre esmaspäeviti kella 15-st alates  siis, kui nad Riigikogus arupärimistele kosta ei oska. Seda ülekannet saate jälgida Tallinna TV 
kvaliteettelevisiooni  vahendusel.
Enn Koppel, ajaloolane

Üks mitmetest vaatenurkadest
Arvan kuuluvat keskmisest enam informeeritute hulka, loen
regulaarselt üleriigilise levikuga päevalehti ja Eestis reaalajas
toimuvaga hoian ennast kursis läbi DELFI. Maailmavaatelt
saab mind liigitada liberaaliks. Minevikust pole komparteikogemust, puuduvad foobiad ja kuna lapsepõlvega kõik OK,
siis pole ka tigetsemiseks põhjust nagu Andres Herkelil või
Jürgen Ligil. Olen vaba ja sõltumatu!
Eesti poliitika eripära saab selgeks, kui tead, et endised kommarid on ennast juba enamlaste-kelamlaste ajast ümber kehastanud paduisamaalasteks ning neile iga asi iseeneses on Eesti
asjaks. Kas varastada riiki või smuugeldada Venemaa allilmaautoriteetidele elamislube, kõik on IRL-i jaoks väärtuspõhise
poliitika tähenduses asi.
Reformierakond oli algselt erastajate ja ärastajate pelgupaik
ning täna ta on teenitult  ühe juhiga ja ühe parteiga käsitlemas
end ühe riigina.
Keskerakond ja Savisaar on segu Laulva Revolutsiooni
naiivsusest ja ülimast pragmaatilisusest. Neil on üldiselt õiged
arusaamad ja nad ajavad euroopalikku poliitikat, aga mis sellest, kui teatud osa ühiskonnast on russofoobiakalduvustega
ajaloohuvilised.
Sotsiaaldemokraatia on Eesti kontekstis patoloogia. Kuidas
käsete neid liigitada? Igatsorti revolutsioonide veteranidest ja
parempoolsetest kokkumiksituna saadi tulemuseks sotsid. Kogu
nende maailmavaade on üks tilliga või tillita poliitprostitutsioon. Ja kui see kamp hakkab Internatsionaali laulma, siis saab
kinnitust ajaloo kordumine farsina. Lauristinid, Allikud,
Anveltid!!!!!!!!
Kontekstis, kes ja kui palju kommenteerib, saab täie veendumusega väita, et Savisaart pooldavad kommentaarid on oluliselt
korrektsemad, argumenteeritud, ja ma pole neis täheldanud
DELFI poolt tolereeritavat lausroppust. Mind isiklikult ei häiri,
kui Savisaar tõstab kommenteerimisteema tasemele kõik teevad. Selge, et tehaksegi, aga meedia vaatab sellest mööda, sest
tal on valge poliitikaga sama agenda.
Netipostkastis 18.4.2013 kl 16.41
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Kaarel

Eesti Ekspress alustas 18. aprillil
järjekordset kampaaniat, et halvustada Tallinna linnavalitsust,
Edgar Savisaart ja Keskerakonda.
Savisaar olevat linnavalitsuse
ametnikest moodustanud anonüümsete kommentaatorite armee.
Et lubatakse anonüümset kommenteerimist, seda pole küll vist
paika pannud Edgar Savisaar.
Arvatavasti on see loodud globaalse rahavõimu poolt, et sel viisil
lollitada inimkonda. Väga lapsik
on ka jutt, et anonüümne kommenteerimine on üks sõnavabaduse kasutamise viise ja võimalusi.
Olen päris mitmele Riigikogu
poliitikule kirjutanud, et on vaja
kohe teha seadus, mis keelustaks

anonüümse kommenteerimise
(üldjuhul ka  ropendamise).
Senini pole keegi minu kirjadele
vastanud. Mina tahaks avalikult
avaldada oma mõtteid, kuid selline võimalus tavainimesel puudub.
Kui nüüd lugeda kõiki neid halvustavaid lugusid Keskerakonna ja
Tallinna linnavalitsuse kohta, siis
nemad on omakorda sunnitud enda
kaitseks sõna võtma, et rahvale
selgitada halvustuslugude tõele
mittevastavust. Kui keegi Tallinna linnavalitsuse kohta mingit
valet ei avaldaks, siis poleks linnavalitsuse ametnikel ka vaja raisata
aega valede ümberlükkamisele.
Kui nüüd juhtuks ime ja oponendid enam ei levitaks valet

Keskerakonna kohta, ega siis
poleks ka linnavalitsusel vaja
kommentaaride abil ekslikku
informatsiooni ümber lükata.
Oponendid on aga alustanud
Keskerakonna ründamist ja seepärast on Keskerakond sunnitud
asuma end kaitsma. Kui ei
toimuks ründamist, siis poleks
vaja selgitavaid kommentaare.
Ka mõni minu väike nupuke on
Kesknädalas avaldamist leidnud.
Paljudel kordadel on nendele
järgnenud lugematul hulgal
halvustavaid ja puht valelikke
kommentaare. Kahjuks pole ma
neile kommentaaridele vastamiseks aega leidnud. Põhiliselt
olen püüdnud lugeda neid kom-

mentaare, mis ilmuvad Kesknädala lugude kohta. Nende alusel
jääb mulle küll mulje, et need
kommentaatorid on kellegi poolt
palgatud. Tavainimene ei raiskaks
oma nappi eluaega selliste kommentaaride kirjutamisele, kui ta
sellega ei teeniks endale leivalisa.
Lugupeetud valitsejad ja poliitikud, hakakem kohe üheskoos
rahvaga arutama seda, kuidas
lõpetada anonüümne kommenteerimine!
Manivald Müüripeal,
pensionär Varbla vallast,
Pärnumaa

Sõnavabaduse kontroll
ETV Pealtnägijas tõid vabad
ajakirjanikud lõpuks ometi
lagedale IRL-i tegutsemise sisu
Jõgevamaal. On oma silmaga nähtud, kuidas valimisteks osteti maavanem. Sinimustvalge-värviliste
sallide eest, isegi koolide hirmutamisega saavutati hea tulemus.
Aga üllatuseks oli, et ärikad-laarlased on jõudnud oma isikliku
võimuiha rahuldamisel isegi
tänavalahinguteni. Kalamees ei
tohi minna järvele, kui IRL-i
parteipiletit taskus pole või kui
IRL-ile oma häält ei anna. See
enam pole politiseerimine, see

on riigivastane tegevus. Kui randlane ei tohi oma kapitaliga (püügivahendid, esivanematelt päritud intellektuaalne kapital, rahvakapitaliks  meri või järv) enda
elatamiseks ja laste üleskasvatamiseks vajalikke väärtusi
luua, siis see on kapitalismivastane tegevus. Põhiseaduse järgi:
vaba eneseteostamise õiguse
räige mahasurumine, inimese
põhiõiguste mahatallamine.

oma liikmetel ja soovitas poolehoidjatel iseseisvalt EI/JAH
hääletada Euroopa Liitu ühinemist. Kesk on õigeks pidanud
rajada turuplatse, kus võib-olla
sajad talumehed oma tooteid
rahaks vahetada saavad. Andsingi oma hääle Keskerakonnale.
Nõuan nüüd oma toetushääle
austamist  tegevusetusest ülesaamist, Keskerakonna au kaitsmist nurjatuste vastu.

ja astus tagasi!? Vrd. rahvakogule esitatud variant Elu
peale maailmalõppu: reisilennuki piloot võttis vastutuse
ja jätkas lendu isikliku langevarjuga, s.t astus piloodikohalt
tagasi.

Olen pidanud Keskerakonda
ainukeseks demokraatiatunnustega parteiks, kes ainsana lubas

Pole võimatu, et esimene tagasitõrje tehakse meil sõnadereaga
Ta ju võttis poliitilise vastutuse

Jaak Toome, talumees
Põltsamaa alt, Jõgevamaa

Tallinna elanike
üksmeelest oleneb tulevik

Ei väsi kordamast  sõnavabadus
on nii ajakirjandusvabaduse
kui ka partei selgroo tugevuse
kontroll.

Kilekotimure

Mõjuvõimu ärakasutamisest

Margus Mihkels, ilmselt valitsuskoalitsiooni
poolt pestud ajudega mees, kritiseeris 15. aprilli
Postimehes Tallinna linnavalitsust, nimetades
seda koguni kasutuks bandeks (!). (Selline
määratlus kuulub küll kriminalistika valdkonda.)
Mihkels olevat end paar aastat tagasi Tallinna
elanikuks möllinud lootuses, et nüüd hakkavad
piimajõed ja pudrumäed tasuta suhu jooksma,
kuid  võta näpust! - reaalsus olevat olnud palju
proosalisem ja komplitseeritum. Tolle härra
ajutegevus selleni ei küündi, et pealinn kui riigi
elukeskus kogu oma mitmekesise infrastruktuuriga peaks olema esmajoones riigipoolse
finantseerimise tulem. Kahjuks meil see nii ei
ole. Reformistid koos IRL-ist sabarakkudega on
oma kombitsad sirutanud üle kogu vabariigi, vaid
Tallinnas on seni veel võimul keskerakondlik
linnavalitsus . See aga on Ansipi valitsusele nagu
punane rätik härjale.
Jääb vaid loota, et kohalike võimuorganite valimistel Tallinna elanikud üksmeelselt toetavad
senist linnavõimu ega lase Valdo Randpere taolistel jooksikutel endale kärbseid pähe ajada.

Kuna piimatoodete kilepakendid
mõnikord kipuvad lekkima, on kauplustes lubatud kasutada täiendavaid
kilekotte. Ostjaskond teeb seda väga
intensiivselt, tekitades seeläbi kolossaalse kilekotitarbimise ja mittevajaliku
prügi tekkimise. Kuna piimapakkide
lekkimist on kerge avastada poes, siis
pole vaja neid tooteid panna topeltkottidesse, vaid lekkiv vahetada mittelekkiva vastu.
Olen aktiivne piimatoodete ostja, kuid
mul on paljude aastate jooksul ainult
mõnel korral tulnud lekkivat pakki
vahetada. Tahes-tahtmatult olen mõelnud, kui palju oleksin tekitanud tarbetut
prügi, pakkides kõik ostetud piimatooted
topeltümbrisesse. Paraku paljud ostjad
niimoodi aga teevad.
Minu meelest peaks sellise topeltpakkimise ära keelama.
Kuna kanamunade pakendamiseks toodetakse väga vastupidavaid karpe, peaks
minu meelest neid korduskasutama.

Hämmastab see, kuidas Riigikogus vabalt
vohab mõjuvõimu suvaline ärakasutamine.
Näiteks Liisa Pakosta algatas, mõjuvõimu ära
kasutades, põhjaliku uurimise, et Tallinna linnavalitsus kasutavat mõjuvõimu oma
väikeametnike suhtes (nood maksvat parteile,
kuhu vabatahtlikult on astunud, liikmemaksu,
toetavad Keskerakonda), kuid ta pole, ära
kasutades oma positsiooni Riigikogus, midagi
teinud IRL-is vohava suure korruptsiooni ja
mõjuvõimuga kauplemise peatamiseks. IRL
sai venemaalastele elamislubasid müüa tänu
omameestele ministeeriumis. Ainult omi
parteilasi on pandud maavanemateks. Vaid
omad saavad kandideerida ministriteks, kuigi
oleks võidud korraldada avalik konkurss
näiteks parima sise- ja majandusministri
saamiseks,läks käiku mõjuvõim. Kumbki ei
vääri oma ametikohta, kuid neil on üks hea
ühisomadus  nad on Pakosta parteikaaslased. On selge, et Pakosta teadis ja teab,
mis toimub tema parteis, kuid ta kasutab ära
oma mõjuvõimu, et kõik jääks endiseks.

Elmar Hollmann, Kärdla, Hiiu maakond

Kirja saatnu nimi toimetusel teada

Tarbija Paidest

Eestimaa saatusest hooliv
pensionär Juta Pärnumaalt

(Kirja saatnu nimi toimetusel teada.)

Ükski riik ei tule toime maksustamata
Lihtsale inimesele on alati püütud peale suruda arusaama, et
igasugune maksulangetamine
olevat kasulik kõigile  nii suure
kui ka pisikese palga saajatele.
Selle loogika kohaselt peaks siis
Venemaa 13% tulumaks olema
väga hea, sest rohkem raha pidavat inimesele kätte jääma;
Inglismaa 50% ja Prantsusmaa
75% aga väga paha-paha... Ja
sama loogika järgi siis meie 26%
oli paha ja tulevane 20% (edasi
18%) tubli? Unustatakse aga, kas
kogemata või tahtlikult, et tulumaksuprotsendi alandamisest
tühjemaks jääv riigikassa tekitab
kokkuvõttes ühiskonnale lõhestatuse läbi palju suuremat kahju,
kui on need lisasendid, mis jäävad väikesepalgalistele tulumaksu alandamisest. Riigikassa

parem laekumine on siiski meie
riigialamate väikeste palkade
tõstmise ja sotsiaalse turvalisuse
peamine garantii.
Venemaa väga madal tulumaks
on muidugi soodus kasvulava
dollarimiljardäridele, keda selles riigis olevat rohkesti. Samas
eurooplaste 4075% astmelise
tulumaksu kõrgeima astmega
maksustatakse siiski vaid õiglaselt ja solidaarselt riigi kõige
jõukamaid. (Tõsi, selle eest üks
pururikas prantslane põgenes
Venemaa
maksuparadiisi.)
Usun, et Venemaa talitaks
õigesti, kui sealsed multimiljardärid maksaksid prantslaste
75-protsendise solidaarsusmaksu asemel riigikassasse näiteks
80% (nad ju prantslastest rikkamad!)  sellest võidaksid kõik:

rikkad elaksid endiselt jõukalt ja
vaestevägi saaks riigitruum 
sügavalt lõhestatud elatustasemega ühiskond muutuks turvalisemaks.
Otseseid makse vähem kui kaudseid  see ei ole saavutus, vaid
puudus, sest just kaudsed maksud mõjuvad kõige rängemalt
ühiskonna vaesemale osale. Ja
majanduskriis oli väiksem just
neis riikides, kus tulumaksutase
oli kõrgem, kehtis astmeline
tulumaks ja käibemaksu suurendamist suudeti vältida (näiteks
Soome ja ainsa Ida-Euroopa
riigina ka Poola).
Miks tahame oma riiki muuta
äraspidiseks: oma headel spetsialistidel laseme alarahastamise
tõttu põgeneda nendesse riikidesse, kus kehtib astmeline

tulumaks, ja siis pahandame, et
miks me ei kehtesta sotsiaalmaksule lage ega too riiki sisse
kõrgepalgalisi häid spetsialiste?!?
Juba oma esimese valitsemise
aegu pani Mart Laar jalga kõige
moodsamad spordijalatsid ja
kiitis, et jookseme ja pakume
kogu Euroopale meie astmeteta
tulumaksu. Möödas on juba 20
aastat ja Euroopa edumeelsed
riigid jooksevad ikka veel oma
sada aastat vanade ketsidega
meist kaugele ette ära. Vahel on
vana ja hästi sissejoostud suss
palju mugavam kui tuttuus, mis
jalale villid hõõrub...
Astmelise tulumaksuga ei ole
seotud mitte niiväga riigi rikkus,
kuivõrd just riigi turvalisus 
kaoks ka meie riigi elanikkonna

suurim kihistatus terve Euroopa
ulatuses. (Väikese killu jõukate
kohta tuleb meil vaid sama väike
kild keskmikke ja seejärel tuleb
see ülejäänud miinimumpalgaliste armee. Hirmus, et ei olda
suutelised lapsi sünnitama või
oma juba sündinud lapsi toitma,
põgenetakse välismaale leiba
teenima, et aidata kojujäänutel
üle mõistuse küündivaid maja-,
elektri- ja soojamakse tasuda.
Vähetähtis pole siin ka riigikaitseline aspekt  et kutsealused
oleksid tervemad ja, mis kõige
tähtsam, et just meie kõige tervemad pojad kodumaad ei hülgaks. Sest ega ikka väljamaalt
neid enam aega teenima ei too.)
Muidugi on välismaised ettevõtjad efektiivsed, kui nad
investeerivad Eestisse vaid

siinse odava tööjõu pärast, kellele miinimumpalka maksavad,
samas kõik tulud Eesti riigile
makse maksmata riigist välja
viies.
Kas nii kasvabki keskklass?
Keskklass saab kasvada kõigi
keskklassile soodsate seaduste
koosmõjus: tulumaksu taset
langetamata; meile kõige soodsama astmelise tulumaksu
seadusega  eurotsooni keskmise kõrgeima tulumaksumäära
(40,2%) asemel meie tagasihoidlik 33%; asutustele ja
ettevõtetele tulumaksu kehtestades; propageerides Eesti igihalja nokia  keskmiktalupidamise  taastamist. Jne.
Udo Knaps, Märjamaa,
Rapla maakond
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TALLINNA TV
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TAPETUD, NII RÕVEDALT! Ühe tulistamisohvriks langenud hüljese kolp.
Hiljaaegu ilmus meediasse kirjutis sellest, kuidas
suisa kopterile hääled sisse pandi ja hülgepoega
päästma lennati. Tegelikult üllas tegu, ja seejuures
ilma igasuguse irooniata.

ANDRES RAID
ajakirjanik

Üks aprilli nädalavahetus andis
mulle pisut hingetõmmet, ning
asjaolud ja toimetused viisid

Viimsi kanti. Kuskil eemal
kostis poisikeste hõikeid ja
nõrgemat paugutamist, midagi
oli vist uusaastapidustustest
alles jäänud. Kohalikud aga
teadsid, et paugutamine pole
siinkandis sugugi mitte alati nii
süütu lõbu olnud, ja kui ikka
vaja, võetakse välja ka karmimad tukid. Kuulda oli jutte sellest, kuidas keegi, keda samas
tegelikult ikka teati (osa vanemaid olijaid peab end ikka veel
külaelanikeks ja mäletab,
kuidas praeguste villade asemel olid kohalike karjamaad

koos seal mäletsevate lehmadega)  olla seal eelmisel ja
üle-eelmisel aastal oma viis
hüljest maha lasknud; üks rannale ulpinud hülgekorjus oli
tükk aega kohalike meelehärmiks haisenud, ja seda
kõike Pirita ranna vahetus
läheduses.
Need ju looduskaitse all!,
Meil siin on igasugu tegelased
hoopis kaitse all ja neid ei
liiguta miski, ja pole mõtet siin
siputada  jääd ise hammasrataste vahele, Targem on
lihtsalt leppida uusnomenklatuuriga kui paratamatusega 
kõlavad kohalike väited.
Asi muutus huvitavamaks.
Kohalikud teadsid asjade tege-

likku seisu silmnähtavalt, kuid
teave oli visa tulema. Koht sai
siiski selgeks  Miiduranna
sadama akvatoorium. Ja kui
seal hülgejahti peetakse, on asi
ikka enam kui imelik ja
ümberkaudsetele ju ohtlikki.
Äkki on asi siiski kuidagi seletatav: mingi teaduse kõrgem
huvi või hoopistükkis muutunud looduskaitsealuste liikide nimekiri? Aleksei Turovski
kinnitas: ei, hülged on ikka
kaitse all ja hülged on meie
sõbrad! Võimaliku hülgejahi
kohta arvas ta, et see on vast
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ikka võimatu küll. Ehkki, kes
seda inimlooma teab...
Meie alla ei mahu muidugi
kalamehed, kes ümberkaudsetes merevetes oma isiklike
kalavarude hoidlat näevad.
Kalameeste peale kohalike silmanurgad kiikasidki, ja lõpuks
pakuti välja, et küsigu uudishimulik
huviline Aarne
Jõgimaa enda käest  tema ju
sadama suur ülem ja tema peaks
ikka teadma, mis seal toimub.
Jõgimaa oli omakorda sunnitud möönma, et selline lugu
polegi pelk poetagune rahvajutt  kohalik kalamees Meelis
Saluneem on seal tõesti jahti
pidanud. Viimane teatas telefonitsi, et pole seal kunagi jahti
pidanud, vaid ainult paugutanud; seda jah, sest ülbed
hülged noolivad ju kala, mis
võiks olla kas oma landi otsas
või püünises.
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VALE PAIK
TULISTAMISEKS:
Sadamabassein
Viimsis, kus käis
hüljeste kõmmutamine. Tegu on
vastutustundetu
käitumisega, sest
inimesed ja nende
eluhooned asuvad
sealsamas
lähedal.

14:25
14:55

Loo moraal on imelihtne: eriti
lihtsate asjade uurijad on meie
igasugustest institutsioonidest
kadunud, tähtsad on osooniaugud ja tulevased valimised,
ning kohalikud autoriteedid
(Meelis Saluneem olla kohalike teada Viimsi Vee nõukogu
esimees ja valimisliidu Viimsi
Ettevõtjad liige) võivad juuretasandil teha, mida tahavad.
Ja hülgemöla pole mõtet
uskudagi, seda teame kõik. Ja
surnud hüljes ei mölise enam
üldse.
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Nädala juubilar TÕNU TRUBETSKY 50
Muusik Tõnu Trubetsky sündis 24.
aprillil 1963 Tallinnas. Tema erksast kunstnikuhingest tulenev
loominguline ampluaa on lai 
lisaks üldtuntud muusikukarjäärile
on ta ka kirjanik ja filmilavastaja.
Trubetsky oli 1980-ndatel punkliikumise eestvedajaid, ülipopulaarse punkbändi Vennaskond
laulja ja anarhismi aadete levitaja.
Kirjandusse tuli Trubetsky 1989.
aastal luulekoguga Pogo, mis
ilmus luulekassetis Kassett 88
kõrvuti Karl Martin Sinijärve,
Ringo Ringvee ja Märt Väljataga
loominguga. Hiljem on ta avaldanud peamiselt proosat, kuid ka
ülevaatlikke aimeteoseid anarhismi ja pungi ajaloost.
Mõnikord on öeldud, et eestlased
põevad alaväärsuskompleksi ja on
tihti endassetõmbunud ning tigedavõitu seetõttu, et meie rahva
genealoogias puudub aadliperiood. Tõnu Trubetskyl seda muret
ei ole  ta on Trubetskoide
vürstisuguvõsa järeltulija. Kuid
see on minevik. Tulevikku vaadates: tal on fotograafist tütar
Reginleif Trubetsky ning kooselust Darja ukovaga kasvavad
kodus 7-aastane poeg ja 8-aastane
tütar. Kuid tema eraelu kohta ei ole
suurt muud leidagi  Trubetsky
pole olnud kollase meedia hambus
nagu mõni teine.
Meedia avastas Trubetsky alles
2010. aastal, kui ta vapustas
Eesti kitsarinnalist ühiskonda
ootamatu otsustavusega astuda
Keskerakonda. Äkilist inimjahti,
mis siis tema vastu lahti läks, on
piinlik meenutada. Sest see ei lisa
eriti usku eestlaste tolerantsusse,
võimesse austada teise inimese
valikuid.
Madal sopaloopimine, milles
osalesid mitmed nimekad ajakirjanikud ja isegi mõni tänane parlamendisaadik, viis tervet põlvkonda muusikuna tugevalt mõjutanud loomeisiku tasakaalust
välja, ning ta lahkus Keskerakonnast, jättes Eesti poliitilise
maastiku maha ühe vääritu kogemuse võrra rikkamana.
Kuid Trubetsky suutis selle mõne
kuu jooksul, mis ta erakonnas
tegutses, koos mõne teise tuntud
nimega algatada Keskerakonna

kultuurikogu, mis on elus tänini,
kuid mis ei põle, tõsi, täna enam
nii suure leegiga kui sündides.
Teoloog Raivo Raave, kes kultuurikogu juhtis ja Trubetskyga
koostöös rohkem kokku puutus,
kirjutas pärast Tõnu erakonnast
lahkumist Delfis 25. novembril
2010 kirjutises Mees, kes ei mahtunud poliitikasse:
Tõnu soovitas poliitilisi vastaseid mitte kritiseerida, vaid kiita,
sest hukkamõistmine on umbrohu
külvamine omaenese aeda. Tõnu
küsis, et kas me kõik, kes siin
elame, ei taha korrektset poliitikat.
Me nõustusime  tahame.
Mees, kes tahtis Eesti poliitikat
parandada, sunniti lahkuma tagakiusu ja tapmisähvardustega. Isegi
pere ei jäetud puutumata. Kõigele
vaatamata on temast saanud vägilane. Mees, kes üritas uskumatut
 muuta Eesti poliitikat paremaks,
inimlikumaks.
Kui tahame edasi elada, siis oleks
korrektne poliitika juba suur võit.
Aga pisitilluke pill vürst
Trubetski headust võiks poliitika
teha taas selleks, mis ta traditsioonis oli. Politeyaks  inimese
kõrgeimaks tegevusvormiks, mida
iseloomustavad vastutus, väärikus, suuremeelsus ja teised unustatud voorused.
Raivo Raave lahkus elavate seast
12. jaanuaril 2013. Kultuurikogu
pidas üle-eelmisel laupäeval küll
oma iga-aastase konverentsi, kuid
pole seni veel Raave asemele suutnud uut juhti valida.
Tõnu Trubetsky ise kirjutas Eesti
Päevalehes 21. augustil 2010:
Mulle lihtsalt meeldib, et
Keskerakond on selline erakond,
kes seisab ka lihtsate inimeste eest.
Ega sellel praegusel programmil
viga ole, see tundub mõistlik ja
positiivne. Mulle tundub, et
keskerakondlased püüavad inimesi reaalselt aidata. Kuigi sellel
võib olla ka propagandistlik eesmärk, aga erakondadevahelise
konkurentsi juures on möödapääsmatu enda partei jaoks propagandat teha. Demokraatia ju selles
seisnebki.
Minu arvates on Edgar Savisaar
kindlasti Eestis kõige mütoloogilisem isik. Pilt, mille meedia on

Savisaarest maalinud: ta on nagu
Batmani-filmist mõni negatiivne
tegelane. Stalini või Hitleri või
mõne muu ülidiktaatoriga võrreldav kuju. Samas ka nagu Superman  tema pikad käed nagu
ulatuks kõikjale.
Teine asi on Keskerakond ise.
Programmist võib välja lugeda, et
Keskerakond pooldab demokraatlikku riiki ja sõltumatut Eestit,
suhteliselt tavaline euroopaliku
riigi mudel tuleb välja, aga
netikommentaarid või meedia
laiemalt maalivad temast sellise
pildi, nagu oleks ta Nõukogude
Liidu kommunistlik partei. Just
nagu oleks see, mida sealt lugeda
võib, täielik vale ja Keskerakond
kujutab endast vandenõu Eesti
riigi ja eestluse vastu, et ta on
venemeelne ja otseselt kommunistlik. Keskerakonna-vastane
propaganda on maalinud sellest
kurja, õela ja Eesti riiki kukutada
tahtva salaorganisatsiooni.
Minu isiklik poliitika on väga
lihtne. Ma pooldan neid asju, mis

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon
Valgamaal
Neljapäeval, 25. aprillil kl 18.00
saadikute kohtumised rahvaga
Valga Kultuuri- ja Huvikeskuses
Valga Vene Gümnaasiumis
Tõrva Noortekeskuses
Otepää Kultuurikeskuses

teevad ühiskonda vabamaks, ja
olen nende asjade vastu, mis neid
vabadusi piiravad. Ma ei sekkuks
väga makse puudutavasse debatti.
Minu arvates on nii, et kui
isikuvabadused on tagatud, siis
sellest ongi enam-vähem küllalt.
Majandusliku korralduse poole
pealt oma arvamust väga peale ei
suruks. Peaasi, et ei oleks nii, et
kedagi rahvuse pinnalt kiusataks.
Ei pea siin tingimata venelasi silmas, vaid pigem juute. Isegi mõned
vanad sõbrad on lugenud Tiit
Madissoni ja Jüri Lina kirjutisi ja
usuvad, et juudid ongi pahad.
Praegune ühiskond on küllalt vähe
lastesõbralik küll. Lastega naistel
on väga raske tööd saada. Aga ma
ei oska öelda ka kuidagi, mida
nüüd tegema peaks, kuid avalik
arvamus võiks olla selline, et
seaks lapsed esikohale.
Tänane Riigikogu liige Juku-Kalle
Raid (IRL)
kirjutas Eesti
Ekspressis avalikus kirja Tõnu
Trubetskyle:
 .. mõtle hoolega, kas see, mida

Meedia keskpunkt
Tallinna Televisioonis

24. aprillil kl 19.30 ja 22.50
n Jüriöö-eelne õhtu möödus Tallinnas tõrvikutega rongkäigus, mis tõi veendumuse  praeguse
valitsuse rahvavaenuliku hoiaku vastu saab
võidelda vaid meeleavalduste ja tänavaaktsioonidega. Mingid rahvakogud on vaid tähelepanu
põhieesmärkidelt kõrvale juhtimiseks.

Valga turuplatsil kesknoorte meeleavaldus

n Äripäev leiab, et Siim Kallas võiks minna pensionile. Mehe rahatehingud minevikus võtavad
temalt võimaluse poliitikas jätkata ja presidendiks kandideerida.

Saadikud külalisteks Otepääl, Hummulis, Õrus,
Karulas, Tsirguliinas.

n Mart Laar saigi panganõukogu juhiks. Mis
tehing see ikkagi on? Kas diil Reformierakonnaga, mille hinnaks peaministritool?

Reedel, 26. aprillil kl 12.00

Riigikogust tulevad Valgamaale:
Kadri Simson, Jüri Ratas, Marika Tuus-Laul,
Yana Toom, Peeter Võsa, Valeri Korb, Aadu Must,
Enn Eesmaa, Tarmo Tamm ja Heimar Lenk.

sa ühes populismipesas teha saad,
kaalub üles sinu vaba inimese
kuvandi ning julgustava mõju näiteks sinust 30 aastat noorematele?
Lihtsalt hämmastav, kuidas üks
inimene ei luba teisele seda, mida
enda puhul peab enesestmõistetavaks! Kuidas siis Juku-Kalle enda
vaba inimese kuvandi kaalub üle s
neljakordne keskmine palk ja õige
nupule vajutamine? Kindlasti kaalubki, JKR võiks endale tunnistada
sama, mida kõik juba nagunii
teavad  oleks ju vähem piinlik.
Kohe möödub 20 aastat
Vennaskonna albumi Usk.
Lootus. Armastus väljatulekust.
Albumilt pärinevad ansambli surematud hitid Insener Garini
Hüperboloid, Lahkumismarss,
Kõik on hea, Kopenhaagen jpt
lood, mida tähistati kontserdiga
Rock Cafes 19. aprillil.
Vabadusaateid ja armastust ülistav Vennaskond pole lihtsalt
bänd. Vennaskond koos oma
säravaima tähe Tõnu Trubetskyga

on sõpruskond, nad on võitlejad
kitarride ja trummidega. Tegemist
on sümboliga, ilma milleta ei oleks
Eesti muusika see, mis ta täna on.
Vennaskond on oma tegutsemisaja jooksul ilmutanud 17
albumit, lisaks neli filmi. Bändi
esimene kontsert oli 23. oktoobril
1984. aastal Tallinna 49. keskkoolis, praeguses Tallinna Arte
Gümnaasiumis.
Lõpetuseks. Trubetsky kokkupuude poliitreaalsusega ning meedia praktilise tapmisvõimega jättis loodetavasti midagi igaühe
mällu, hoiatades ja vahest ka
omamoodi lootusetust külvates.
Inimkonna ajaloos pole ju keegi
kunagi (sic! õigel ajal!) kuulata
tahtnud
tõerääkijaid,
eriti
ebameeldiva tõe kuulutajaid.
Ebameeldivat defineeriks siinkohal kui võimule ja valitsusele ohtlikku tõde. Seepärast on parem
seda kõike ignoreerida, boikoteerida (nagu meedia Eestis väga
sageli teeb) või kui tõeütlejate leeri
astub põlvkonna iidol (nagu
Trubetsky oli), siis ta avalikult
sõnasõja saatel hukata.
Kesknädala kolumnist Karl Lust
kirjutas 16. märtsil 2011:
Kiusajad ei ole moraalsed aateinimesed, vaid südametunnistuseta psühhopaadid, kes ammutavad oma jõu negatiivsest.
Võimalikuks teeb selle grupi või
avalikkuse (vaikiv) heakskiit.
Õpetlikud on selles suhtes film
Klass" ja selle järjed. Reaalses
elus tolereeris Eesti avalikkus
Tõnu Trubetsky mõnitamist ETVs, tema vaimset terroriseerimist ja
tapmisähvardust KE-sse astumise
pärast. Poliitiline vaen ja ebaõiglus
on Eesti kümnetele tuhandetele
elamiseks liiga ebameeldivaks
muutnud. Rahvastikukao (koos
sündimata lastega ca 300 000) korvamiseks ja majanduse käigushoidmiseks ei ole pääsu
võõrtööjõu massilisest sissetoomisest. Eesti ei ela seda üle,
nagu ta varsti ei suuda toita mittetöötavat osa rahvastikust. Kaks
katastroofi põimuvad. See on osa
parempoolsuse hinnast.
Urmi Reinde,
ajakirjanduse põhjal

Üritused Tartus
Kolmapäeval, 24. aprillil kl 14

arutleme tervishoiuprobleemide üle
Tartu Haigekassa juhataja Maili Parvega
Tartu linnavalitsuse haridusosakonna saalis
(Raekoja pl 12).

Reedel, 26. aprillil kl 17.30

TÜ raamatukogu konverentsisaalis
(Struwe 1) Keskerakonna Tartu linna
piirkonna aastakonverents.
Kõik Tartu keskerakondlased
on teretulnud!

Avaldame sügavat kaastunnet
perele

ELLA KAASIKU
Stuudios Kesknädala peatoimetaja Urmi Reinde,
Tallinna esindaja Euroopa Liidus Allan Alaküla
ja saatejuht Heimar Lenk.

surma puhul
Keskerakonna Mustamäe piirkond
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