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RAIVO TAMMUS:
Miks noored ei mässa enam?
Head sõbrad! Mul oli au olla kesknoorte
esimees. Nüüd on teatepulk üle antud
uuele liidrile, Jaanus Riibele.
RAIVO TAMMUS
kesknoor

Mis seisus Keskerakonna noortekogu hetkel on? Praegu on noortekogu
nagu kevadine rohi, mis ootab vihma, et siis endisse lopsakusse sirguda.
Palju on räägitud, et noortekogu pole näha olnud, et noored ei mässa
enam, et noori pole tänavatel jne.
Jah, eks arvustajatel on õigus. Möödunud aasta teisel poolel meil suuri
aktsioone polnud, kuna olime just nimelt tänavatel ning tegime oma
erakonnale valimiskampaaniat. Samuti muutus meedia hilissügisel meie
suhtes küllaltki tõrjuvaks. Leheruumi võtsid ära nii paremerakondi ülistavad artiklid kui ka Keskerakonda tümitavad arvamuslood, analüüsid,
küsitlused jmt.

Keskerakond on punk!

Aasta esimesel poolel viisime läbi erinevaid aktsioone, ning me püsisime
minu meelest päris hästi pildis. Üks parimaid üritusi oli Russalka ranna
koristustalgud, mille võib kokku võtta järgmiselt: kui IRL-i noored kohale
jõudsid, oli rand juba koristatud. Nimelt sattusid nii noorte isamaalaste
kui ka meie talgud ühele ajale ning samasse kohta, ainult et meie jõudsime paar tundi varem kohale.

RAIVO TAMMUS:
Sel aastal liitus meiega ligi 700 noort
ning see tendents on tõusev. Oleme
Baltimaade suurim noorteorganisatsioon. Keskerakonna noortekogu on
populaarne nii vene kui ka eesti noorte
hulgas. Oleme Eesti suurimaid integreerijaid.
Kirgi küttis ka meeleavaldus Stenbocki maja ees, kus politsei üritas meid
laiali ajada, väites, et aktsiooni jaoks pole luba. Luba oli aga olemas, ning
sellest ettevõtmisest teab kogu Eesti lööklauset Keskerakond on punk!.
Kesknoored ei jätnud puudutamata ka töötuse teemat. Ligi kaks tundi
veetsime solidaarselt koos töötutega Eesti Töötukassa ukse ees ning kutsusime tööpuuduse probleemidele tähelepanu pöörama. Meie tegevuse
vajalikkust näitas meedia suur huvi  kohal viibis nii ajalehtede ja raadio
kui ka televisiooni esindajaid. Meeldejääv oli tormist laastatud VäikeMaarja abistamine, hea esinemine erinevatel messidel kui ka edukalt
tööle hakanud oma sotsiaalmeedia kanalite loomine.

Kui tugev on noortekogu praegu?

TALGUD: Raivo Tammuse juhtimisel tegi kesknoortekogu nii talgutöid kui ka viis läbi poliitilisi
aktsioone. Nii võimsalt nagu Hispaanias veel ei õnnestu, kuid sealsed rahutused näitavad
ilmekalt, kui palju võib oleneda noortest, kui nad oma jõud ühendavad. Eesti valitsus peab olema
noortega manipuleerimisel (näiteks õppelaenud!) ettevaatlik. Foto: Arseni Kukk

Noortekogu on olnud tugevam, aga tuleb tunnistada, et suures majanduslanguses oleme suutnud päris hästi hakkama saada. Hetkel on põhiküsimuseks uute elatusallikate leidmine, sest Haridus- ja Teadusministeerium juba teist aastat ei toeta poliitnoori, mis tähendas meile põhilise
rahaallika äralangemist. Kesknoortel on häid ideid, kuid ükski neist ei
sünni iseenesest, ikka on vaja katta näiteks transpordikulud, kasvõi
osaliselt. Õnneks oleme leidnud mõned ustavad sponsorid, õla on alla
pannud praegused riigikoguliikmed ja erakond.
Tänu neile oleme sügavaimast august välja tulnud ning noortekogu uuel
juhtkonnal ootavad ees teguderohked ajad.
Kuna pole valimisaasta, siis peab olema aega tegelda lihtliikmetega,
tugevdada klubisid, luua toimivad ümarlauad. Kui mina juhtisin
noortekogu, tegime taas algust poliitikakoolide traditsiooniga. Uuel
esimehel on plaanis taastada juhikoolitused, mis on läbi aegade andnud
häid tulemusi noortekogu uute liidrite esilekerkimisel. Praegu puudub
uutel klubiaktiividel tugisüsteem, millele toetudes ennast ning klubi arendada. Selle taastamisel kaob ära olukord, kus uus ja kogenematu klubijuhtkond kõrvalise toe ja nõuannete puudumisel noortekogus pettub ning aktiivsest tegevusest loobub.
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Juhtkiri

Oleme vabade ja
salajaste
e-valimiste
poolt!

Erakondade reiting: inimteguri
osatähtsus tõuseb
VIRGO KRUVE
kolumnist

Eesti tegeleb elektrooniliste valimiste mõttega aktiivselt alates
2001. aastast. Idee algatajad nägid selles riigile mainekujunduslikku projekti ja võimalust millegi positiivsega maailmas silma
paista. Need olid ajad, kui otsisime oma nokiat.
Eriti hea tulemusena oodati valimisaktiivsuse kasvamist.
Ennekõike loodeti muidu passiivsetele noortele, kes valimisjaoskonda ei viitsi minna, aga on altid arvutit kasutama. Teine
tulemus pidi olema osalusdemokraatia arenemine ehk inimeste
suurem kaasatus otsustamisprotsessi. Räägiti lihtsamast võimalusest referendumeid korraldada. Need olid ajad, kui veel usuti
portaali Täna Otsustan Mina (TOM). Kolmas hea asi pidi olema
valimiste läbiviimise madalam hind, võrreldes paberi-pliiatsi abil
hääletamisega.
Valimisaktiivsus oli 2003. aastal 58,2% ja elektrooniliste valimiste võimalusega 2007. aastal 61%, nüüd 63%. Valimisaktiivsuse
suurt tõusu seega ei ole, osa kindlaid valijaid on vahetanud lihtsalt
hääletusviisi. Viimati valis elektrooniliselt 15% ehk 140 846
inimest, aga koguni 37% (398 637 hääleõiguslikku) jätsid üldse
valimata. Samuti ei saa rääkida osalusdemokraatia kasvust, sest
viimane referendum viidi läbi 2003. aasta septembris.
Riikide osalemine e-valimiste rakendamisel sarnaneb võidujooksuga kosmosesse. USApresident John F. Kennedy ütles oma kõnes
12. septembril 1962: Me otsustasime minna Kuule sel kümnendil
ja teha muid asju mitte nende lihtsuse pärast, vaid sellepärast, et
need on keerulised. Ajavahemikul 20. juulist 1969 kuni 7. detsembrini 1972 tehti 12 mehitatud lendu, ja siis need lõpetati. Kulud
olid liiga suured, võrreldes saadava info ja kivimitega, ning ükski
teine riik ei soovinud konkurentsis osaleda.
Samamoodi pole ükski teine riik maailmas pakkunud konkurentsi
meie elektroonilisele kaughääletussüsteemile. veits on alles teine,
kes kavandab õiguslikult siduvate referendumide korraldamist
hääletamisega väljaspool valimisjaoskonda. Maailmas on mitu
riiki, mis on loonud valijale paberhääletamise asemele alternatiivina elektroonilise valimismasina,
aga neid süsteeme on ehitanud,
KESKMÕTE:
hooldanud ja turvanud valimiste korOleme valija
raldajad. Ainult Eesti on jätnud valisaatnud Kuule, ja kõige ebaturvalisemasse olukorda
isiklikus arvutis, sest ei suuda
aga sealt tagasi tema
kontrollida seal valijaga toimuvat.
peab ta ise
Toon võrdluse pangandusest, kus on
oluliselt piiratud kunagi turvalisena
saama.
tundunud koodikaartide kasutamist
või sellest täielikult loobutud ja asendatud need PIN-kalkulaatorite või ID-kaardiga. Kui laenata lennukat võrdlust Kuu-lendudest, siis oleme valija saatnud Kuule, aga sealt tagasi saama peab
ta ise. Arvan, et ihalus ükskõik millega maailmas silma paista ei
tohiks vähendada valimistele seatavaid nõudeid valimisvabaduse,
salajasuse ja kontrollitavuse aspektist. Valimised peavad toimuma
valimisjaoskonnas.
Põhiseaduse 60. paragrahv ei luba korraldada Riigikogu valimisi
kümnendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva
elektrooniliselt, sest ütleb: Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval neljandal aastal, mis järgneb
Riigikogu eelmiste valimiste aastale. Elektrooniliste häälte saatmise võimalus lõppes 2. märtsil kell 20.00 ja mitte ühtegi häält ei
saanud märtsikuu esimesel pühapäeval anda. Pabersedeliga valijad said hääletada eelhääletamisel või valimispäeval ühtemoodi ja
võime rääkida erinevatest hääletusaegadest.
Pole sugugi esimene juhus, kus on esinenud põhiseaduse reeglite
moonutamine alama astme seadustes. Meenutame Riigikohtu 16.
mai 2008. a. otsust, millega tunnistati kehtetuks riigile kuuluva
karistusfunktsiooni delegeerimine eraõiguslikele juriidilistele
isikutele ehk ühissõidukis piletita sõitjate trahvimine erafirma
poolt.
Mina ei ole tehnoloogilise arengu vastu, aga olen vabade, salajaste
ja vaadeldavate valimiste poolt.
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Erakondade reitingu edetabelit juhib Emori uuringu kohaselt
Reformierakond, keda toetas 33% valijatest, ja see on viimastel
kuudel olnud tõusev. Uudis on aga see, et teiseks platseerus SDE,
kelle 22-protsendine reiting pole varem nii kõrge olnud. SDE
tõus on muljetavaldav  2010. aasta septembris oli neil vaid 8
protsenti toetust. Kolmanda koha hõivas Keskerakond 20 protsendiga, ja Keski trend on languses. Langenud on ka Isamaa ja
Res Publica Liidu toetus  17 protsendini.
Keskerakonna Läänemaa piirkonna esimeheks taasvalitud Jaanus
Karilaid tunnustas oma aruandekõnes erakonnakaaslastele
Haapsalus sotside tõusu ühiskonnas ja pidas seda vasaktelje
tugevnemise märgiks. Hiljemalt kolme ja poole aasta pärast
pühitakse parempoolsete õhukese riigi ideoloogia valitsusest
minema. Sotsidega ühendab meid maailmavaade, mis suudab
pakkuda Eestile praegusest valitsusest erinevat inimkeskset poliitikat. Karilaid tõstis esile sotside juhti Sven Mikserit, kes on
oskuslikult napsanud toetust IRL-ilt ja parlamendist välja jäänud
Rohelistelt.
Kesknädal ei ole nõus nende kommentaaridega, mis ütlevad, et
sotsid on saanud oma punktid Keskerakonnalt,  siis pidanuks
Keski toetus mingil hetkel olema ju 40 protsendi kanti (sotside
tõus 8-lt 22-le on 14, mis tuleks lisada Keski tavapärasele
2325protsendisele toetusele). Keskerakond on mõne protsendi
kaotanud toetajaskonda, aga ajaloos on ta olnud ka 1718 protsendi juures, nii et sellest ei saa kaugeleulatuvaid järeldusi teha.
Keskerakonna languse taga on ilmselgelt sisetülid ja mõnede
parteilaste vaheline arveteklaarimine mitte oma erakonna sees,
vaid Keskerakonna konkurentide  paremerakondade  meedias.
Miks aga valitsuspartei IRL-i toetus järjest langeb, see võiks olla
just sellesama parempoolse meedia teema.

Õhtuleht: Keskerakond ja
Pihelgas ajavad õiget asja

Õhtuleht kirjutas oma 18. mai juhtkirjas, et e-valimistele juba pikka
aega vastu sõdinud Keskerakond on leidnud endale ootamatu liitlase OSCE näol. Autoriteetne rahvusvaheline organisatsioon juhtis
tähelepanu mitmetele puudustele Eesti e-valimiste korralduses.
Olulisim OSCE soovitus puudutab vajadust anda valijale personaalne kood, mille abil ta saaks hiljem kontrollida, kas tema hääletustulemus ikka vastab tema soovile või on selle näiteks ära muutnud tema arvutisse paigaldatud pahavarajupp. Meenutame, et just
sellisest ohumomendist on Vabariiklikku Valimiskomisjoni (VVK)
varem teavitanud arvutihuviline Paavo Pihelgas. Mida tegi selle
peale VVK? Soovitas seepeale enne hääletama asumist lihtsalt
veenduda arvuti turvalisuses. Tõsi, Pihelgase kaebus saadeti edasi
riigikohtule, kirjutab Õhtuleht.
Ajaleht teatab, et kogu progressi- ja innovatsiooniretoorikast hoolimata ei ole e-valimised Eesti kontekstis ainult tehnoloogiline
küsimus. E-valimistel saavad enamiku häältest Toompea erakonnad, Keskerakonnale tuleb sealt hääli vähe. On selge, et paremerakonnad ei saaks ilma e-valimisteta iial sellisel hulgal noorte
kodanike hääli, sest enamasti nood lihtsalt ei viitsi nii palju pingutada,
et valimisjaoskonda kohale minna. E-valimised on neile mugav
võimalus kodanikukohust täita, paar klikki, ja valmis. Seetõttu
polegi imestada, miks Keskerakond e-valimiste teema nii leppimatu järjekindlusega üles on võtnud ja miks paremerakonnad mitte
ühelegi küsimusele nendega seoses pole adekvaatselt reageerinud,
märgib Õhtuleht.
Üht kohalikku erakonda võib ju naeruvääristada ja progressivastaseks igandiks tembeldada, kuid OSCE puhul see juba läbi ei lähe.
Ja üllatus-üllatus, selgub, et seekord ajavad eelnimetatud koos üldjoontes õiget asja, e-valimiste turvalisusega pole lood sugugi
ideaalses korras, kirjutab Õhtuleht lõpetuseks oma juhtkirjas.

Rakvere kohtunikud taandasid end Rakvere linnapea süüasjast
Ametikuriteos süüdistatava Rakvere linnapea
Andres Jaadla (pildil) süüasja osapooled leppisid
23. mail Viru maakohtu Jõhvi kohtumajas peetud
eel-istungil kokku, et süüasja hakatakse arutama
järgmise aasta 16. jaanuaril. Jaadla süüasja arutatakse Jõhvi kohtumajas, sest Rakvere kohtumaja
kohtunikud taandasid end tema süüasja arutamiselt. Politsei alustas Jaadla suhtes kriminaalmenetlust mullu oktoobris.
Viru ringkonnaprokuratuur süüdistab Andres
Jaadlat korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangute korduvas teadvas rikkumises suures ulatuses aastatel 2007 ja 2008. Jaadla
pani süüdistuse kohaselt nimetatud aastatel linnapeana oma tööja teenistuskohustuste täitmise raames korduvalt toime erinevaid
korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangute

rikkumisi. Teda süüdistatakse linna esindajana
tema endaga seotud äriühingutega OÜ Kesklinna
Pargid, OÜ Rakvere Elamuhooldus ja Rakvere
Linnahoolduse OÜ tehingute tegemises või ka
nende äriühingute majandushuve oluliselt mõjutavates küsimustes linnavalitsuse istungitel otsuste
tegemises osalemises.
Korruptsioonivastase seaduse kohaselt oleks
Andres Jaadla pidanud ennast taandama temaga
seotud ettevõtetega seotud küsimuste lahendamisest ja mitte osalema linnapea ning linnavalitsuse
liikmena nimetatud otsuste tegemises, on Viru
ringkonnaprokuratuur varem selgitanud. Samuti
poleks ta tohtinud temaga seotud ettevõtetega
sõlmida lepinguid.
Kesknädal küsib: miks Rakvere kohtunikud taandasid end Rakvere
linnapea süüasjast?
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E-hääletus: Euroopa toetab Keskerakonna seisukohti
16. mail avalikustas Euroopa Julgeoleku- ja
Koostööorganisatsiooni (OSCE) juures tegutsev
Demokraatlike Institutsioonide ja Inimõiguste Büroo
(ODIHR) oma raporti, mis põhineb 14 riigist pärit 15
vaatleja hinnangutel ja soovitustel Eestis 6. märtsil
toimunud Riigikogu valimiste kohta.
Raportis
märgitakse,
et
Euroopa inimõiguste kohus on
korduvalt osutanud: vangide
automaatne ja valimatu ilmajätmine hääletusõigusest rikub
Euroopa inimõiguste konventsioonis sätestatud õigust
vabadele valimistele. Juba
2007.
aastal
soovitas
OSCE/ODIHR täiendada valimisseadust ja lõpetada
ükskõik millise kuriteo toime
pannud vangile automaatse ja
täieliku valimiskeelu kehtestamine, viia see kooskõlla
rahvusvaheliste tavadega.
Seadusi tuleks ka täiendada,
et lubada määratlemata kodakondsusega pikaajalistel elanikel liituda erakondadega,
märgitakse raportis.
Raport juhib tähelepanu, et
praegu kehtivates seadustes ei
käsitleta internetivalimistel
kasutatavat krüpteeringut, testimist, auditeerimist ega
töörollide määramist ja vastutust. Pole kindlaks määratud,
mille alusel ja millistel
tingimustel võidakse tühistada
internetihääletuse tulemusi.
Jäetakse määratlemata, kuidas
ja milliste vahenditega informeeritakse valijat kordushääletamise vajadusest valimispäeval. ODIHR soovitab
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täpsustada seadusi e-valimiste
etappide ja internetis hääletamise kehtetuks tunnistamise
kohta.
Raportis märgitakse, et ükski
Vabariigi Valimiskomisjoni
(VVK) liige ei olnud IT-ekspert
ja komisjon usaldas Riigikogu
IT-osakonda. Valimiste vaatlejad panid tähele, et Riigikogu
IT-osakonna selgitusi kalduti
uskuma küsimusi esitamata.
Enamik internetihääletusega
seotud Riigikogu IT-inimesi on
osalenud varasematel valimistel ja koostöö oli tõhus, aga
OSCE/ODIHR on mures, et see
viis õhustikuni, kus enam ei
esinenud VVK kriitilisi
küsimusi ja detailne protokoll
oli liiga harva protsessi osa.
Nad soovitavad , et VVK looks
omaenda IT-võimekuse ja
eksperdid ning säilitaks
üksikasjalikke üleskirjutusi
kõigist internetihääletuse protsessidest.
Hääletuse tarkvara testis
esimesena e-hääletuse projektijuht ja selle kohta ei tehtud
raportit, nendivad vaatlejad.
Seejärel testis jaanuaris 2011
tarkvara Küberkaitseliit, kelle
raport esitati VVK-le ning
mida näidati ka vaatlejatele,
aga seda ei avalikustatud.

Veebruaris testiti Küberkaitseliidu poolt interneti infrastruktuuri ja loodi nimekiri eeldatavate
valijatevõrkude
aadressidest. Samal ajal kontrollis VVK poolt palgatud programmeerija tarkvarakoodi,
aga tema isik ja aruanne jäid
vaatlejatele salajasteks, märgitakse raportis. OSCE/ODIHR
soovitab VVK-l koostada
internetihääletusest ametlikud
aruanded ja need avalikustada,
et suurendada protsessi läbipaistvust ja kontrollitavust.
Tarkvara anti VVK-le üle möödunud aasta detsembris, aga
valimiste projektijuht sai sinna
täiendusi teha kuni valimiste
alguseni ja ilma VVK ametliku
nõusolekuta. Soovitatakse
tarkvara rakendamise reeglid
määratleda ja kehtestada tähtaeg uuenduste tegemiseks.
Valimiste ajal tegi e-hääletuse
projektijuht serveri andmetest
igapäevaselt varukoopiaid,
mille käigus rikuti pitseeringud, ning selline praktika võib potentsiaalselt kaasa
tuua viiruste või pahatahtliku
tarkvara ligipääsu, märgitakse
raportis. Soovitatakse loobuda
interneti
valimissüsteemi
hooldamisest pärast valimiste
algust.
Valimistel oli antud üks kehtetu
hääl (võõra ringkonna kandidaadile) ja selle teket ei osatud
selgitada. Soovitatakse kehtestada internetis antud hääle
kehtivuse määramise kriteeriumid.

Villa Benita ja Keila haigla võitlus
turu pärast

Mõni nädal tagasi vapustas ETV Pealtnägija (saatejuht Mihkel Kärmas, pildil)
televaatajaid õudukatega Keila haiglast ja selle eriti julmast vanuritevastasest
osakonnajuhatajast. Kommentaarides hakati arsti nimetama surmalaagri doktoriks jmt. Kesknädalale sahistati, et Keila haigla mustamist vajab konkurentsieelise saamiseks hooldekodu Villa Benita.
Telesõda ühe haigla ja selle ühe
osakonna vastu kestis parimaid
operaatorivõtteid (nutt, pisarad,
emotsioonid, lavastused, kaameraga jälitamine jmt) kasutades
mitu nädalat, nii et lõpuks pidi
reageerima ka emahaigla PERH,
vabastades Keila arsti töölt või,
õigemini, paigutades ta teisele
ametikohale.
On teada, et olukord Eesti hooldehaiglates on igal pool enamvähem hull, ja põhjuseks on alati
toodud vaesust  nii meie pea olematut sotsiaalsüsteemi kui ka patsientide endi vaesust. Nii
on kestnud aastaid. Ja liberaalses turumajanduses pole ka midagi imestada  sotssüsteem
kasumit ei tooda ja meie paremerakondadele
see valdkond mingit huvi ei paku. Eesti valijad
on selle kõik (ka vanurite väidetava ebainimliku kohtlemise) omalt poolt heaks kiitnud, ja
probleemi justkui polegi või, õigemini, ühiskond on sellega leppinud  kui vaadata Riigikogu häältejaotust, kus sotsiaalsusest kõnelevad erakonnad on pagendatud pikka opositsiooni. Seega ei tahetagi midagi paremat saada,
ja paljud Eesti tublid naised hooldavad
vanureid hea palga eest hoopis Euroopa
rikastes (loe: hoolivates) riikides.
Mis siis nüüd juhtus, et äkki hakkas ühel haiglal
väga kiire, justkui tulekahi oleks lahti? Kesknädalale sahistati, et Keila haigla vahetus läheduses asub Eesti luksuslikem hooldekodu Villa
Benita (milles üks kuu hooldust maksab Eesti
tavalise hooldehaigla 7500-kroonise tasu kõrval ligi kolm korda rohkem) ja et võiksime

mäletada, et alles hiljuti pöördus
see erafirma Haigekassa poole
raha saamiseks  sest nn riigihaiglaid Haigekassa ju toetab.
Haigekassa aga keeldus Villa Benitale raha eraldamast. Villa Benita omanikeringi kuulub teatavasti ka populaarne luurekoordinaator ja viimatistel valimistel
Roheliste nimekirjas Riigikokku
kandideerinud ning 3579 häält
saanud Eerik Niiles Kross. Tema
pidi koos teiste omanikega ühel
hetkel tunnistama, et nende äriidee Villa Benita
rajamisel ei ole osutunud elujõuliseks  rikkad
väliseestlased otsustasid, paraku, surra seal, kus
nad elanud olid, ega tulnud Põhja-Eesti tühermaale surema, kuigi hooldekodu iseenesest
võib seestpoolt väga kena olla. Leiti ju ka mõni
klient, kes tõttas Villa Benita teenindust igati
kiitma, aga on ilmselge, et firma püstihoidmiseks, veel enam  kasumi teenimiseks 
üksikutest maksejõulisest entusiastidest ei piisa.
Massiliselt jätkab eestlaste eelmine põlvkond
lahkumist ikkagi nn vaestes hooldekodudes. Ja
Villa Benitat ähvardab pankrot.
Näib nii, et Keila haigla jälitamine oli stiilipuhas konkurendi kõrvaldamise taktika ja et
Mihkel Kärmas täitis järjekordselt Reformistliku Isamaaliidu ehk võimuerakondade tellimust (olid ju Rohelisedki kõigest IRL-i
käepikendus häältega manipuleerimiseks).
Meenutaks siinkohal ka üht Pealtnägija
eelmist uurimust, nn Kadriorgiat  nagu näha,
seekordsete presidendivalimiste eel midagi
selletaolist ei toimu. Kn

Avalikustatud Paavo Pihelgase juhtumi põhjal soovitab
OSCE/ODIHR
VVK-l
moodustada töörühma internetihääle kasutamise kontrollimiseks või võrdselt töökindla kontrollimehhanismi
loomiseks, et valija teaks, kas
tema häält pole õelvara poolt
muudetud.
VVK otsustas ka nüüd sarnaselt 2007. aastale loobuda
interneti valimissüsteemi sertifitseerimisest
kolmanda
osapoole poolt.
OSCE/ODIHR
soovitab:
Delegeerida interneti hääletussüsteemi sertifitseerimine
sõltumatule organisatsioonile,
mis hindaks ja seejärel digitaalselt allkirjastaks lõpliku
valijarakenduse ning avalikustaks hindamisraporti.
Auditeerimist teostas erafirma
KPMG Baltic ja sellega seoses
anti soovitus erinevad kasutusjuhendid koondada ühte
kõikehõlmavasse dokumenti.
Valimistega seoses soovitas
OSCE/ODIHR veel: leevendada kandideerijale kautsjoni
tagastamise tingimusi; kaotada ametliku valimiskampaania ajal välireklaami keeld;
anda internetis hääletanutele
valimispäeval pabersedeliga
valimise võimalus; taastada
kriminaalkaristus illegaalse
annetuse vastuvõtjale; nõuda
valimisreklaami eest maksja
äramärkimist.
KESKNÄDAL

Tallinn taotleb e-hääletuse regulatsiooni
põhiseadusega kooskõlla viimist
Tallinna linnavalitsus otsustas teha linnavolikogule
ettepaneku taotleda Riigikohtult kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses e-hääletamist võimaldava sätte kehtetuks tunnistamist.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 50 tuleb
kehtetuks tunnistada, sest see on vastuolus põhiseaduse §-ga
156 ja kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega, põhjendas abilinnapea Taavi Aas
(pildil).
Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise
seaduse
(KOVVS) § 50 rikub põhiseaduse §-st 156 tulenevaid
valimisõiguse põhimõtteid,
mille järgi peavad valimised
olema üldised, ühetaolised ja
otsesed ning hääletamine on
salajane. Osundatud KOVVS-i
säte on põhiseadusega vastuolus eelkõige seetõttu, et e-hääletamise ja paberkandjal hääletamise regulatsioon ei kattu.
Erinevalt valimispäeval hääletamisest toimub e-hääletus aktiivse agitatsiooni perioodil;
paberkandjal hääletamisel on erinevalt e-hääletamisest
kolmeastmeline kontroll ja kaebemenetlus; viimastel Riigikogu
valimistel ilmnes praktikas e-hääletamisel mitmeid probleeme
ning selgus, et pahavaraga on võimalik hääletamistulemusi
mõjutada ning ka tuvastada, kelle poolt hääletatakse.
Olukorras, kus õigusnormi puudumise ja Vabariigi Valimiskomisjoni poolt välja töötatud e-hääletamise protseduuri ja
vahendite puuduste tõttu puudub riigil kontroll ja informatsioon isegi selle kohta, kas valija poolt antud hääl on üldse
antud ja kas see jõudis või ei jõudnud valimiskomisjonini, ei
ole tegemist demokraatlikke põhimõtteid ja omavalitsuse
põhiseaduslikke tagatisi järgivate valimistega, tõdes Aas.
Raepress

Kärmas pani vanurid tanki Keila haigla
erastajate huvides?
Kuku raadio 21. mai saates
Keskpäevatund avas suurettevõtja Rein Kilk hiljuti Keila haigla
ümber lahvatanud skandaali
tagamaid.
ETV saates Pealtnägija ilmusid
saatejuhi Mihkel Kärmase juhtimisel dramaatilised kirjeldused sellest, kuidas Keila haiglas vanainimesi seoti jõhkralt voodi külge ja
alandati muul moel.
Rein Kilk
Kilgi väitel võis skandaal vanurite
kohtlemise ümber olla hoopis meedia katteoperatsioon haigla erastamistehingule  juba
eraldatud 100-miljoniline projekt Põhja-Eesti
Regionaalhaigla poolt, Euroopa Liidu projekt
ja haigla ise pluss lepingud läksid erakätesse.
Siis tehti selline hiiglaslik meediaoperatsioon
selle katteks, mille tulemuseks ei olnud mitte
pealkirjad Keila haigla skandaalne erastamine, vaid Skandaalse Keila haigla erastamine ja heakskiitev mõmin, ütles Kilk raadiosaates.
Tema sõnul erastati haigla firmale, mille taga on
väidetavalt ka tuntud meditsiinierastaja Anders
Tsahkna. Kilk küsis: kas põnevam on Keila
haigla erastamine või üksik vanainimestega
toimunud juhtum? Ma täitsa usun, mida räägib

Peeter Mardna, et räägime süsteemist, ärme räägi üksikjuhtumist,
ütles Kilk.
Kilgi sõnul Pealtnägijas kirjeldatu
puhul ei ole küsimus üksnes Keila
haiglas. Muidugi võib olla täielik
juhus, et kirjeldati üksikjuhtumit ja
samal ajal toimus siis haigla kinkimine kellelegi. See võib olla täielik
juhus ka. Aga kuidagi kummaliselt
langesid need kaks asja kokku, ütles
Kilk. Ta küsis: kas hiiglasliku Keila
haiglakompleksi erastamine ei vääri mitte ühtegi analüüsi ega lugu meedias?
Kesknädala hinnangul võib Rein Kilgil olla õigus
Keila haiglaskandaali tagamaade osas. Riik ju
garanteeris euroraha taastusravi edendamiseks
Keila haiglas. Ja kohe, kui need miljonid olid
eraldatud PERH-ile, müüdi Keila haigla koos
nende miljonitega firmale SA PJV Hooldusravi,
millel väidetavalt on Anders Tsahkna osalus.
Vaevalt et keegi euromiljoneid Anders Tsahkna
väheolulisele ettevõttele eraldama oleks
hakanud. PERH näib olevat osutunud Tsahkna
tankistiks, ning Pealtnägijas kajastatud vanade inimeste ja nende lähedaste kannatused olid
vaid kattevari, et erastamine võimalikult sujuvalt laabuks. Kn

Keskerakonna omavalitsuskogu
kutsub omavalitsustegelasi
neljapäeval, 9. juunil kell 14:00
Tallinna Rahvusraamatukogu kuppelsaali
omavalitsuskogu aastakoosolekule.
Päevakorras: juhatuse tööaruande arutelu ja uue juhatuse valimine.
Palume koosolekust osa võtta!
Jüri Ratas, omavalitsuskogu esimees
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Miks noored ei mässa enam?
Algus esilehel

tala on meie keel. Julgen väita, et kesknoorte
seas pole ühtki vene
noort, kes ei räägiks sõnagi eesti keelt.

Kas kesknoored on
jätkuvalt
populaarsed?

Jah, oleme! Sel aastal liitus meiega ligi 700 noort
ning see tendents on tõusev. Oleme Baltimaade
suurim noorteorganisatsioon ja tõestame seda ka
väljaspool Eestit, osaledes erinevate noorsoo katusorganisatsioonide üritustel. Noortekogu on populaarne nii vene kui ka
eesti noorte hulgas.

Noortekogu positsioon
hetkel on hea  on
tehtud piisavalt tubli
eeltöö, et uus juhtkond
võiks suurte sammudega edasi minna.
Paari aastaga peaks
noortekogu muutuma
sisemiselt niivõrd tugevaks, et tulevastel
kohalike omavalitsuste
valimistel
teeksid
kesknoored kõva tulemuse.
Selle nimel peab vaeva
nägema. Soovin Jaanusele ja uuele juhatusele
mehist jõudu ja talupojatarkust!

Oleme Eesti suurimaid
integreerijaid, liites sadu
vene noori Eesti poliitika- ja kultuuriruumi. Tallinna Ülikooli õppejõud
Rein Veidemann on oma
loengutes välja toonud, et
Eesti kultuuriruumi alus-

Kesknädala intervjuu

Raivo Tammuse esimeheaastad
Lisaks Kesknoortekogu 2010-2011 esimehe Raivo Tammuse kirjutisele vastas
Raivo ka Kesknädala küsimustele oma varasemate tegemiste ja tulevikuplaanide kohta. Lähiajal lubas meie lugejatele oma mõtetest ja kavadest kirjutada ka kesknoorte uus liider Jaanus Riibe.
* Raivo, kust oled pärit, mis kooli
lõpetanud?
Olen pärit Väike-Maarja külje alt, Avispea
külast. Algkoolis käisin Triigi külas ning gümnaasiumi lõpetasin Väike-Maarjas.
* Miks ja kuidas leidsid tee Keskerakonda?
Kesknoorte hulka kutsus mind kooliõde Siret
Kotka. Poliitika ning ühiskonnas toimuv
pakkus mulle huvi, ning liitumine
kesknoortega oli igati loogiline, seda enam, et
Savisaar kui kunagine Rahvarinde juht tundus
juba toona sümpaatne.
* Ühel Keskerakonna koosolekul Sa ütlesid,
et peaksime sotsidega paremini läbi saama.
Mida arvad: kuidas eri parteide noored
peaksid üldse suhtlema? Kas tead nimetada
mingeid ühiseid üritusi, mis juba tehtud?
Eri parteide noored peaksid omavahel tihedalt
läbi käima ja niipalju kui võimalik ühiselt
noorte eest seisma. Muidugi, väikseid vingerpusse võib üksteisele ikka teha, kuid mitte
midagi pahatahtlikku.
Mul on hea meel, et oleme koostööd teinud
väga erinevate poliitnoortega. Noorte rohelistega mängisime jalg- ja korvpalli ning koos
noorsotsidega osalesid nad ka meie spordipäeval Nõmmel. Sotsidega on toimunud ka mitu
kohtumisõhtut ning samuti oli nende esindaja
kohal ka eelmises noorpoliitikute talvekoolis.
IRL-i juhtkonnaga oleme kokku sattunud
erinevatel Eesti Noorteühenduste Liidu üritustel, messidel ja ühel toredal rannakoristuspäeval Russalka juures. Reforminoortega õnnestus mõõtu võtta jalgpallis, kuid kahjuks tõsistele aruteludele ühiskonna üle pole neid
õnnestunud kutsuda.
* Mis kogemusi andis sulle noortekogu juhtimine?
Noortekogu juhtimine oli tõeline väljakutse,
sest väga tähelepanelikult tuli raha lugeda ning
samas ka noortele jätkuvalt arendavaid
ettevõtmisi pakkuda. Esimeheaasta õpetas
kokku hoidma, sponsoreid otsima ning üritusi
planeerima. Arvan, et sain sellega rahuldavalt
hakkama. Mul oli hea meeskond!
* Keskerakonnal on raske aeg, järjekordne
opositsioon võib mõjuda erakonna võitlusvaimule laastavalt. Mis peaks olema see

jõud või mõte, et inimesed võiksid just
Keskerakonna toetajaks jääda ka keerulistel aegadel?
Inimesed peavad teadma, et seisame õigete
väärtuste eest, seisame tugeva riigi eest. Tugev
saab riik olla vaid siis, kui meil on tugev ja
arenenud keskklass, kes moodustab riigi selgroo. Inimesed, kes on jäänud töötuks, saavad
väga hästi aru, et Keskerakonna koht peaks
olema valitsuses, mitte opositsioonis. Kahjuks
paljud neist töötutest on Eestist lahkunud
parematele jahimaadele ega saa meid võitluses
toetada.
* Kas Kesk on Sinu meelest vene partei?
(Noorte seisukohast.) Mida vastad, kui Sind
selles süüdistatakse?
Keskerakond pole kohe kindlasti vene partei,
vaid Eesti suurimaid integreerijaid. Praegused
valitsusparteid tahavad täiesti ebaõiglaselt lõimumisprotsessi poliitilise kasu eesmärgil
seisma panna, vastandades igal sammul eestlasi ja venelasi. Keskerakond seisab selle eest,
et dogmad muutuksid. Siin elavad vene
noored pole milleski süüdi, et Nõukogude Liit
kunagi meid okupeeris. Nemad on sündinud
Eestis ja tunnevad ennast meie kultuuriruumi
kuuluvatena. Seega tuleb vene inimesi mitte
tõrjuda, vaid toetada ja julgustada ka poliitilises elus osalema.
Arvan, et on vaid põlvkonna küsimus, mil
enam ei tehta vahet venelasel ja eestlasel, vaid
kõik on ühtviisi Eesti riigi kodanikud. See on
igati vajalik protsess, sest meie rahvaarv on
kahjuks juba 20 aastat stabiilselt langenud.
* Kus praegu töötad või õpid, mida tahad
elus edasi teha?
Töötan Kristiine Linnaosa Valitsuses heakorraspetsialistina. Olen selle kohaga väga
rahul, mul on hea tööandja ning meeldivad
kolleegid. Hetkel on käsil ka ülikooli lõpetamine ajaloo ja ühiskonnaõpetuse erialal.
Uus väljakutse on ka poliitikas juba ootamas 
Väike-Maarja osakonna juhtimine ning töö
koduses Lääne-Virumaa piirkonnas. Eesmärk
on teha hea tulemus kohalikel valimistel ning
eks siis ole näha, kaugele tiivad kannavad.
Foto Arseni Kukk
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Kas Eestile on vaj
Kõigi valimiste eel kerkib Eestis poliitilisest olematusest järjekordselt esile Vene Erakonna valimisnimekiri. Iga kord kogub ta kõigest üks kuni poolteist
protsenti valijate häältest, jäädes seega pidevalt riigi
poliitilisest elust auti. Millest siis selline venelaste
lakkamatu pealetükkivus? Kas tõesti pole poliitikas
kohta erakonnale, kes positsioneerib end rahvuslikuna?
VLADIMIR VELMAN
Riigikogu liige

Muidugi, kohe pärast Eesti iseseisvuse taastamist eksisteeris
siin üks erakond  Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei,
keda saab pidada puht rahvuslikuks.
Selle ühinemisel Isamaa parteiga kujunes end rahvuslikuks
tituleeriv konservatiive ühendanud Isamaa partei, kes aga
aja möödudes oli sunnitud
ühinema Res Publicaga, kes
vähemalt esialgu polnud etniliselt kapseldunud.
Tänane uusmoodustis IRL pole enam puhtal kujul etniline,
kuigi jääb truuks eestilikele
konservatiivsetele väärtustele.

Vene erakondade
muutumine ajas

Vene erakondade käsi käis
teisiti. Nad tegid läbi mutatsiooni. Eestimaa Ühendatud
Rahvapartei koos Vene Erakonnaga oli isegi esindatud
Riigikogus, kuid ajapikku minetas oma mõju ning tänapäevaks on sellest saanud Vasakpartei, kes omakorda oli teinud
läbi Konstitutsioonipartei ühi-

nemise Tööparteiga.
Täna säilitab see partei oma
positsioone vaid Maardus,
olles esindatud linnavolikogus haldusressursiparteina,
tänu kauaaegsele tunnustatud
linnapeale Georgi Bõstrovile.
Kuid Vene Erakond Eestis,
kelle nominaalseks esimeheks
on praegu Stanislav Terepanov, pole seniajani mitte millegi konkreetsega silma paistnud. Raske on isegi meelde
tuletada, millal see erakond on
oma kongresse pidanud või
esinenud poliitiliste avaldustega ühel või teisel aktuaalsel teemal.
Kuid mis tahes valimiste eel,
olgu need munitsipaal- või parlamendivalimised, kargab see
erakond nagu vanatont tubakatoosist üles ning viib järjekindlalt osa valijaid reaalpoliitikast välja. Milleks ja kellele seda vaja on  see on omaette teema.

Külgetõmbejõudu
omab Keskerakond

Viimastel aastatel on ainsaks
parteiks, kel on reaalset kül-

getõmbejõudu Eesti vähemusrahvustele, saanud Keskerakond. Kindlate maailmavaateliste
seisukohtadega
(keskklassi huvide kaitse, selgelt sotsiaalne suunitlus jmt)
Keskerakonnast on kujunenud
ainus poliitiline jõud, kes ei
pigista silmi kinni vähemusrahvuste probleemide ees.
Keskerakond püüab ka parteisiseselt kujundada sellist mudelit, mis vastab kogu ühiskonna mudelile.
Seetõttu pole juhus, et
Keskerakond on Riigikogus
esindatud mitme mittepõliselanikkonna avaliku arvamuse

Euroopa ja ka
maailma kogemus tervikuna
annab tunnistust
sellest, et
etnilised erakonnad tekivad
siis, kui etnilistes
rühmades
kujuneb välja
rahulolematuse
kriitiline mass.
liidriga, kes on suurepäraselt
integreerunud Eesti riigi ellu
ning kelle jaoks see maa on
kodumaa, mille hea käekäigu

Venemaal süüdistataks
reetmises
Infoagentuuri Regnum andmetel süüdistatakse
Venemaal Peterburi kuberneri Valentina Matvijenkot
pärast tema Eesti-visiiti, et ta müüb Venemaad Eestile
maha. Kuberneri nimetatakse lausa reeturiks. See
süüdistus kõlab üsna sarnaselt sellele, milles Eestis
süüdistatakse Edgar Savisaart  et tema müüb Eestit
Venemaale maha. Tuleb välja, et kahe naaberlinna
juhte, kes üritavad teha linnade tasemel normaalset
koostööd, süüdistavad mõlema riigi võimuesindajad.
Kesknädal avaldab siinkohal Regnumist tõlgitud loo,
milles Matvijenkot rünnatakse.

Matvijenko Medvedevi vastu:
Tallinna sündroom ja Peterburi võimude
valelikkus
Kujutage endale ette, et teie naaber solvas teie
lahkunud vanemaid, nimetades neid alkohoolikuteks
ja marodöörideks, kirjutab Venemaa infoagentuur
Regnum. Ja küsib: Kuidas normaalne inimene sellele reageerib? Ilmselt katkestab suhtlemise, rääkimata sellele naabrile raha laenamisest seni, kui too
pole andeks palunud. See tiraad juhatab sisse
Peterburi kuberneri Valentina Matvijenko hiljutisele
Tallinna-visiidile hinnangut andva kirjutise.
Mis siis autorit häirib? Tema
väitel Peterburi võimude
künism ja valelikkus. Alles
nad tähistasid suure hurraaga
9. mail Võidupüha ning kohe
pärast seda võttis Matvijenko
ette külaskäigu Tallinna,
heanaaberlike suhete arendamiseks.

Agentuur tuletab lugejatele
meelde Matvijenko sõnu pärast
Teises maailmasõjas langenute
monumendile pärja panekut:
Kus me ka ei viibiks, peame
meeles pidama meie rahva
Suures Isamaasõjas sooritatud
kangelastegu. Mõningate tegelaste katsed oma poliitilistest

huvidest lähtudes Teise maailmasõja ajalugu ümber kirjutada on nurjumisele määratud.
Aga, Valentina Ivanovna,
Eesti võimud just sellega tegelevadki, pahandab agentuur.
Eesti kaitsepolitsei peab kogu
Venemaa meediat Eesti vaenlasteks ja näeb faismivastases
liikumises ohtu rahvuslikule
julgeolekule. Eesti peaminister nimetas isiklikult ja avalikult neid, kelle mälestust Te
kutsute austama, alkohoolikuteks ja marodöörideks.
Pole võimalik, et Te ei loe
ajakirjanduse ülevaateid ega
ole märganud, et päev enne
Teie visiiti nimetas Eesti välisminister Venemaa presidendi
hinnanguid Eesti rahvuslusele
ebaadekvaatseteks.
Regnum küsib: Kas oleks
New Yorgi linnapea külastanud
Venetsueelat, kui selle riigi
välisminister oleks nimetanud
Obama sõnu ebaadekvaatseteks? Teie aga läksite ning, vähe sellest, väitsite, et kivide
loopimise aeg on möödas, nüüd
oleks aeg kive korjata. Naabreid ei valita, neid annab Jumal.
Kuna oleme naabrid, peab meie
saatuseks olema koostöö ja
heanaaberlikkus.
Veelgi enam, agentuur nimetab
lausa ketserlikeks Matvijenko
sõnu: Ja poliitikud, kes nad
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a vene erakonda?
AINULT KESK:
Vladimir Velman ei
arva, et Eestis tekib
tugev vene erakond
 kui see peaks
juhtuma, siis ainult riigipoolsete jämedate
vigade tõttu.
Seni tasakaalustab
koduseid
rahvustevahelisi
suhteid
ainult
Keskerakond.

eest nad tunnevad isiklikku
vastutust.
Seega Keskerakond riigi
asemel sisuliselt lahendas aktiivsete muulaste tipptasemel
kaasamise poliitilisse diskussiooni ning andis neile reaalse
võimaluse oma võimeid ühiskonnaelus rakendada.

Rahvusradikaalid pooldavad etnilisi erakondi

Eesti rahvusradikaalide arvates seisneb selles Keskerakonna nõrkus, kuna neile oleks
kasulikum, kui jätkuks marginaalsete etniliste erakondade
eksisteerimine, mis võimaldaks teostada jaga ja valitse
poliitikat. Ent Keskerakond
jätkab kurssi ühiskonna kõigi
mõistlike jõudude konsolideerimisele.
Euroopa ja ka maailma kogemus tervikuna annavad tunnistust sellest, et etnilised erakonnad tekivad siis, kui etnilistes
rühmades kujuneb välja rahulolematuse kriitiline mass. Nii
saab ühelt poolt väita, et Eesti
ühiskonnas sellist kriitilist
massi veel pole tekkinud.
Kuid samas pole välistatud, et võimukandjate
läbimõtlemata
aktsioonid
(tuletagem
meelde kas või
Pronksiööd) võivad
luua olukorra, kus ka Eestis
hakkavad tekkima puht

se Matvijenkot
s

ABSURDSED SÜÜDISTUSED SIIT- JA SEALTPOOLT
PIIRI: Nii nagu Savisaart süüdistatakse Eesti
mahamüümises Venemaale, süüdistatakse Valentina
Matvijenkot Venemaa mahamüümises Eesti valitsusele.
ka poleks, ei ole võimelised
seda protsessi peatama. Meie
riikide suhted peavad muutuma vastastikuse mõistmise
kasvu suunas. See on kasulik
meie rahvastele ja me loodame, et poliitilised rõhud muudetakse vastastikuse austamise
kasuks.
Kuid sellega Peterburi kuberneri patud ei ammendu.
Lähtudes Matvijenko sõnadest, et head naabrid on sageli
rohkem väärt kui mõni sugulane, teeb agentuur juba täiesti
imelise loogikakeerdkäigu. Ta

esitab kubernerile küsimuse:
Kas mõnedeks sugulasteks on
Teie rahvas ja Teie Leningradi
blokaadi üle elanud inimesed,
keda Eesti neonatsid solvavad?!
Selliste avalduste peale meenutab artikli autor Venemaa
möödunud sajandi alguse riigija poliitikategelase Pavel Miljukovi sõnu: Mis see on: kas
lollus või reetmine?
Allikas: regnum.ru/news/polit/

rahvusparteid. Sest kui Keskerakond poleks Tallinnas kodurahufoorumitel korraldanud
laialdast arutelu, kes teab, millega oleks riigi ja olulise
elanikkonnaosa vastasseis lõppenud.
Ma ei arva, et Eestis ajapikku
tekib tugev vene erakond, mis
leiab riigi poliitilisel maastikul
kindla koha. Kui aga see peaks
juhtuma, siis vaid riigipoolsete
jämedate vigade tõttu rahvustevahelise ühiselu korraldamisel.
Seni aga on nende protsesside
ainsaks tasakaalustajaks jäänud Keskerakond, kus eestlased koos mitte-eestlastega,
kes on huvitatud Eesti riigi
stabiilsusest ja arengust, töötavad koos kõikide selles riigis
elavate inimeste heaks.

Kui Keskerakond
poleks Tallinnas
kodurahufoorumitel korraldanud laialdast
arutelu, kes
teab, millega
oleks riigi ja
olulise elanikkonnaosa vastasseis
lõppenud.

Ermitaai direktor:
KUMU on huvitav!

Austatud Põlvamaa keskerakondlased!

Maikuus külastas kultuuripealinna Tallinna Peterburis asuva Venemaa maailmakuulsa riikliku
kunstimuuseumi Ermitaa direktor Mihhail
Piotrovski.

Olete palutud osalema Keskerakonna Põlvamaa piirkonna
aastakonverentsil
neljapäeval, 26. mail kell 18.00 Põlva Kultuurikeskuses.
Osavõtjate registreerimine kell 17.3018.00

Piotrovski on õpetlane, ühiskonnategelane ja maailma ühe
kaalukaima muuseumi juht, kelle visiidi korraldasid MTÜ Russki
Dom ja ühiskondlik fond Venemaa Rahvusliku Kuulsuse Keskus.
Külaline pidas siin kaks avalikku tasuta loengut ning tutvus
kunagise Tallinna linnapea, hilisema Eesti välisministri ning
Nõukogude Venemaa ja Eesti Vabariigi vaheliste rahuläbirääkimiste Eesti delegatsiooni juht Jaan Poska majamuuseumiga.
Mihhail Piotrovski (pildil) kohtus ka Tallinna linnapea Edgar
Savisaarega, kelle hinnangul oli
suur au Piotrovskit Jaan Poska
majas vastu võtta.
Sellist külalist võõrustada on
suur au kõigi tallinlaste jaoks,
märkis Savisaar.
Piotrovski visiit vaieldamatult
soodustab Peterburiga kultuurisidemete tugevnemist. Maikuus
toimunud üritustesarja Peterburi kohtumised Tallinnas käigus allkirjastati uus kahe linna vahelise esmajoones kultuurialase koostöö kokkulepe.
Mihhail Piotrovski ütles, et tunneb end ekskursandi rollis kummaliselt, sest on ju harjunud ekskursioonijuhi rolliga. Tema
arvates on igal muuseumil hindamatu kogemus ning neid kogemusi vahetatakse üle maailma museoloogia üldise arengu
huvides. Sellele on pühendatud ka novembris toimuv muuseumitöötajate kongress, lausus Piotrovski. KUMU nägin
selle ehitamise ajal ja mul on väga huvitav näha nüüd juba
tegutsevat muuseumi.
Ajakirjaniku küsimusele, miks on vaja muuseume, kui kõiki
pilte saab internetist vaadata, vastas Piotrovski: Ma arvan, et
nüüdisaegne infotehnoloogia üksnes kasvatab huvi muuseumiaarete, originaalide vastu. Seda tõestavad pikad järjekorrad
maailma parimates muuseumides. Raepress

Keskerakonna Põlva büroo

Meediaklubis Impressum:

Kino muudab maailma. Mis suunas?
30. mail kell 17 esineb Tallinnas hotelli Meriton Grand
Conference & SPA konverentsikeskuses (Paldiski mnt 4)
rahvusvahelises meediaklubis Impressum Vene filmireissöör, Venemaa rahvakunstnik Aleksei Utitel (pildil)
teemal Kino muudab maailma. Mis suunas?.
Aleksei Utitel lõpetas 1975. aastal Ülevenemaalise Riikliku
Kinematograafiainstituudi (VGIK) ja töötas Leningradi dokumentaalfilmistuudios. 1980. aastal sai ta filmi Mitu nägu on
diskoteegil? eest Leninliku Komsomoli preemia. 1987. aastal
valmis film Rock, mis saavutas ülisuure menu ja mille kangelasteks olid silmapaistvad vene rokikultuuri esindajad Boriss
Grebentikov, Viktor Tsoi, Oleg Garkua ja Juri evtuk.
Mängufilmide maailmas debüteeris Utitel 1995. aastal, kui
linale jõudis Gisellei maania.
2000. aastal pälvis ta filmi Tema
naise päevik eest Nika; film esitati ka Oscari ja Kuldse Gloobuse
nominendiks. 2005. aastal valminud
Kosmosetunnetus sai Moskva
rahvusvahelisel filmifestivalil peaauhinna Kuldse Püha Jüri.
Utiteli viimane töö, eepiline Ääremaa, on oma haardelt võrreldav
Lääne menufilmidega. Seegi pretendeeris Oscarile.
Sissepääs tasuta. Soovijatel palutakse eelnevalt registreeruda
tel +372 6688903 või +372 53458494 või e-posti aadressil
info@impressum-club.eu
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Kes rikub noorte elu?

Tallinn 10130
Toom-Rüütli 3/5
www.kesknadal.ee

Keda teenivad rahva teenrid?
Miks me ei kuule kodanikuühiskonna häält piisavalt kõvasti
sekkumas avalikku debatti seal, kus kõik uksed talle avatud
on?  küsis Marju Lauristin oma arvamusartiklis Demokraatia võti on kodanikuühiskonna käes (Postimees
14.3.2011). Ta kutsub kodanikuühiskonda üles alustama aktiivset dialoogi riigiga.
Minul kui lugejal on aga soov lahti mõtestada, kes õigupoolest
on need dialoogi osapooled. Leian, et seesama riik peaks
olema huvitatud, mida ühiskond (rahvas) temalt ootab.
Kui Eesti on demokraatlik riik, siis kogu võim (õigus otsustada
ja need otsused täide viia) kuulub rahvale. Otsuste tegemiseks
valib rahvas oma esindajad Riigikokku, kes omakorda
moodustab täitevvõimu  valitsuse. Nendele kõikidele maksab
palka rahvas, see tähendab, et nad on rahva teenrid, kes on palgatud selleks, et ühiskonna (rahva) eluolu oleks optimaalselt
korraldatud. Niisiis, kuna Riigikogu ja valitsus on rahva tahte
elluviijad kogu riigi ulatuses, kutsutakse seda riigivõimuks.
Kas peremees (rahvas) peaks otsima võimalust dialoogiks
oma teenritega? Naeruväärne! Kui teenrid ei täida peremehe
soove, nad lihtsalt vallandatakse,
Seega  rahva palgatud Riigikogu ja valitsus peaksid
igapäevaselt huvi tundma, kuidas rahvas nende tööga rahul on.
Meie tragöödia on see, et põhiseadusega on Eestis võimaldatud
mitte demokraatia, vaid partokraatia. Riigikogu, kes õigustamatult on ise endale määranud õigustamatult kõrged palgad,
koosneb oma enamuses mitte rahvasaadikutest, vaid parteisõduritest. Rahvast on neil vaja ainult valimiste ajal. Nii ongi
neil (täiesti õigustatult!) veendumus, et nemad ongi see Riik,
kelle võimuses on absoluutselt ignoreerida nende soove, kes
neile palka maksavad.

Telekanalis TV3 näidatud
dokumentaal Eesti narkomuulad sundis muret tundma:
miks meie poisid peavad
istuma
Ladina-Ameerika
vanglates? Kust on pärit
põhjused, mis paljude noorte
inimeste elu sel viisil jäädavalt
ära rikuvad?
Pean peapõhjuseks globaalse
rahavõimu rafineeritud ajupesu, milles meie rahvas peab
päevast päeva elama. Selleks
meediakanalid igal võimalikul
ja võimatul viisil populariseerivad lodevust, lõbuelu ja
vägivalda. Raha selliseks
eluks tuleb hankida kaaslaste
ekspluateerimisega, vahendeid valimata. Mida rohkem
jultumust, seda suurem heakskiit meedialt.

Meie vanem põlvkond on
elanud punasel ajal, kui võim
püüdis meie ajusid pesta. Selle
kohta ütlesime punane propaganda ja elasime oma talupojatarkusega edasi. Aga
tänane globaalse rahavõimu
ajupesu on kordi mahukam,
teaduslikult paika pandud,
seega  hulga ohtlikum.
Alates algkoolist kuni keskikka jõudmiseni sunnitakse
inimest muret tundma selle üle,
kuidas vaba aega veeta. Kõik
selleks välja mõeldud võimalused teenivad globaalse
rahavõimu huve. Kuipalju aga
on meie meedia õpetanud,
kuidas saaks ausa tööga ära
elada?
Olen mõnelt sõbralt küsinud:
millest heast jääks eesti rahvas

ilma, kui lõpetataks ajakirja
Kroonika ilmumine? Sest see
populariseerib lodevaid elukombeid.
Käsil on 21. sajandi teine kümnend, kuid tsiviliseeritud
maailm ei suuda taltsutada
narkokaubandust. Asi läheb
isegi vist hullemaks. Kes on
selles süüdi?
Meie rahavõimu teenistuses
olevad agitaatorid räägivad
pidevalt, et meie tänased valupunktid ja kitsaskohad pidid
puha pärinema nõukaajast.
Populistid püüavad igal viisil
meid lollitada. Et kogu maailmas vohab taltsutamata
narkokaubandus, ega selles
pole ometi süüdi kunagine
punane Moskva või meie
tänane Keskerakond koos

Edgar Savisaarega?
Et meie noored ei peaks tulevikus narkomuuladena teenistust otsima, peaksid meie meedia kõik kanalid kohe homme
oma sisu muutma. Lõpetada
tuleb igasugune lodevate elukommete, alkoholi, narkoainete, prostitutsiooni, vägivalla ja kaasinimeste ekspluateerimise populariseerimine.
Õpetada rahvale ausalt elamise
kombeid! Seejuures peab
objektiivselt analüüsima: kas
tänane kapitalistlik maailmasüsteem on enam üldse jätkusuutlik?
Manivald Müüripeal
Saulepi, Varbla vald,
Pärnumaa

Solvamiste vastu peab
võitlema

Las olla kahtmoodi
hinnad
Kunagi ammusel rublaajal võrdles meie rahvas kaubahindu Eesti
Wabariigi aegsetega  kroonides ja sentides olnu meenutamine
aitas elujärje erinevust paremini tunnetada. Praegusel õndsal ajal

Sovetiajal öeldi selliste mõrvajuhtumite kohta  tehti kahjutuks. Kui aga ikkagi järgida tänapäeva postsovetlikke kohtutraditsioone, siis oleks tulnud Osama bin Laden elusalt kinni
püüda, määrata talle advokaat, anda talle võimalus ennast kaitsta,
tõendada kohtule talle esitatud süüdistuste absurdsust, ja ikka
samas vaimus edasi.
Meenutagem, et Bulgaaria kunagine tippkommunist Georgi
Dimitrov 1933. aastal hitlerlikul Saksamaal nn Leipzigi protsessil pani oma esinemisega faistlikud prokurörid ja kohtunikud
hirmust värisema, lõppkokkuvõttes aga lihtsalt sundis ennast
õigeks mõistma. Või kui näiteid otsida lähemalt, siis ka meie
enda aprillimäratsejad ja nende neli juhtfiguuri tulid 2007. aasta
märulist puhaste poistena välja, kuna Eesti Vabariigi kohus
tõstis käed üles ning Eesti riik maksis õigeksmõistetutele
maksumaksjate arvelt valurahagi.
Küllap oleks ka Osama bin Ladenil jätkunud mõistust või
kavalust, et kohtumõistjad vaimselt ja moraalselt oimetuks lüüa
ning tõendite puudumisel protsessist võitjana välja tulla. Võibolla oleks siis talle hiljem määratud mingi rahvusvaheline rahupreemia või kompensatsiooniks lisaks olemasolevatele mõni kaunitar naiseks antud.

Õhtuleht on väljaanne, mida tuleks võtta huumoriga, kuna see on
sisult meelelahutuslik. Kustmaalt läheb aga meelelahutuse ja lolluse piir, on iseküsimus. Aastas mitu korda on Õhtulehe teemaks
olnud maailmalõpp ning eks seda võetakse ka huumoriga, aga
kusagil saab sellisest huumorist mõõt täis. Sest kuikaua ikka
üht ja sama vana katkist plaati leierkastis mängida lasta, kui õiget
muusikat ei tule? Õhtulehe teatel pidi maailmalõpp saabuma 21.
mail kell 18. Rahvas juba ilkus: laupäevaõhtul saab soovida head
vana maailma lõppu ja pühapäevahommikul head uue maailma
algust!
Teine haige teema on soomlase Sami Lotila kirjad, mida Õhtuleht
on avaldanud juba päris suure hulga ning pikemat aega.
Viimasel ajal on meedias sõna võtnud jurist ja gayaktivist Reimo
Mets, kes lubas kõik
enda solvajad ja
ähvardajad kindlaks teha ja kohtusse
anda. Õigesti teeb,
sest kaua võib lasta
ennast materdada ja
sõimata mingitel x
inimestel, kes klähvivad kurja koera
kombel, aga enda
nime avaldada ei
julge?! Kui oled
valmis teist sõimama ja ähvardama,
siis tee seda oma
nime all, vastasel
juhul keri põrgu!
Saatsin
minagi
Reimo Metsale tunnustustavaldava kirja. Minu huviks on lisaks
anonüümsete kommentaatorite põrmustamisele teha avalikult
gallup ka Õhtulehe sisu kohta: mida rahvas arvab sellest, et
alailma maailmalõpust jahutakse ja lastakse mingil soomlasel
meid, eestlasi, sõimata erinevate väljenditega.

Mart Niklus
Tartu

Hillar Kohv
Viinahaualt, Pärnumaa

Ari Välja
emeriitdotsent, Tartu

Õigusmõrv kohut pidamata

Ettevaatust! Teiste riikide euromüntidega võib ette tulla
imelikke asju. Foto internetist
on hinnad koguni poes näidatud kahes vääringus  uutes eurodes
ja vanades kroonides. Kahjuks saab topelt-hinnasiltide ajastu
esimese poolaastaga ametlikult otsa. Eks siis hakka hulk murelikke inimesi käima poes ringi, kalkulaator peos, või muul viisil
rehkendama, et eurikutes hindade kõrgust paremini tunnetada
ja vähegi säästlikumalt osta.
Need, kes ei pea oma nappe eurosid taskus murelikult veeretama,
võivad ju irvitada kunagiste rublade üle ja põlastada Eesti oma
raha, ent vaesel eestlasel (aga neid on päris palju!) oleks väga suur
abi (hingeline tugi vähemasti!), kui senised kahevaluutalised
hinnasildid jääksid juulikuust edasi kestma (olgu kasvõi aastavahetuseni!), et meie eurokehvurid saaks EUR-i vinge väärtusega
juba rohkem ära harjuda.
Kunagi nii igatsetud ja nüüd põrmu tallatud Eesti kroon on euroaja
Eesti inimestelegi jäänud samamoodi hingelähedaseks, kui olid
staliniaegsetele 1940. aastal otsa saanud üsna kobeda väärtusega
EW sendidki (kroonidest rääkimata). Ega ilmaasjata rahajahil
Eesti Loto praegu päevast päeva reklaami oma jackpottide tüsedust ikka ka Eesti kroonides.
Aita-Leida Tammepuu, murelik kodanik

Meeldetuletuseks neile, kellele meeldib sõjakirvest keerutada
Kas admiral Pitka püüdlustest
oli kasu või kahju? Admiral
sõitis 1944. a. sõjasuvel ringi
Põhja-Eestis. Oma sütitavates
kõnedes süüdistas ta Inglismaad eesti rahva reetmises ja
bolevismi turgutamises, kutsus üles võitlema iseseisvuse
eest Saksa poolel. Ta arvas, et
Eesti vabadust on võimalik
saavutada samamoodi kui 24
aastat tagasi. Pitka ei teadnud,
et seekord osutus määravaks
USA, kelle majanduslik võimsus oli suurem kui Inglismaa
ja Saksamaa oma kokku ning
kes saatis N. Liidule üle 3000
laevatäie varustust: üle 10000
tanki, sadu lennukeid ja

suurtükke, miljoneid tonne
toiduaineid jm. Mis sest, et
hitlerlased lasid merepõhja ca
1000 kaubalaeva koos meeskondadega.
Admiral Pitka kogus omanimelisse võitlusüksusesse
ligikaudu 250 meest. Kui ta
oleks suutnud koguda tuhandeid, poleks ta suutnud neid
toita ega relvastada. Kiiruga
värvatud poisid ja mehed
oleks langenud tule ja terase
laviini ohvriks, oleksid saanud kogu eesti rahvale kahjulikeks ohvritalledeks. Stalin
oleks ülejäänud eestlased
küüditanud külmale maale.
Berial oli suuri kogemusi

Põhja-Kaukaasia väikerahvaste küüditamisel 1944. a.
kevadel. Pärast seda oleks
Eesti NSV muudetud ANSVks või koguni oblastiks.

Mis oli tule ja terase
laviin?

1942. a. detsembris kutsus
Helme valla talupoeg, innukas
isamaalane ja kaitseliitlane
Villem Leemberg ühe väiketalupidaja Topsi talust enda
poole raadiot kuulama  oma
keelteoskus oli kehv. Minu isa
aga mõistis rääkida ja lugeda
vene, saksa, inglise ja prantsuse keeles.
Pragisevast raadiost kostnud

venekeelsed vandesõnad, misjärel olevat hõisates teatatud:
saksa faistidele on kaela langenud tule ja terase laviin,
mis nad vääramatu jõuga
purustab. Saadet korratud
saksa ja inglise keeles.
Mulle rääkis isa sellest raadiokuulamisest hiljem puudelõikuse ajal. Kuulamas olnud
mitu talupoega, kuid nende
nimesid mulle ei öeldud.
Ohtlikust sõnumistki kästi
vaikida.
1942. a. novembris alanud
tule ja terase laviin jõudis
1944. a. septembriks Väikese
Emajõe kallastele. Seda tõkestama saadetud ca 100 000

sõdalast ja sajad tankid ei
suutnud laviini Eestist eemal
hoida. Siin tegutsenud Punaarmee üksuste aruannete järgi
olnud laviini kaotusteks üle
550 tanki ja 50 000 sõjameest.
Üle saja tanki (mille juures
olen käinud) jäi Helme,
Hummuli ja Põdrala valla
nurmedele ja kõnnumaadele.
Üks Tiiger sai Punaarmee
tankilaviinilt mürsutabamuse
Hummuli valla Puide talu
maadel  60-tonnine terashiiglane paiskus tükkidena
laiali.
Hummuli vallas Ristimäelt
üks-kaks km Väikese Emajõe
poole püüdis kolm Tiigrit

Punaarmee tankilaviini edasiliikumist kinni pidada. Nad
purustasid mitu Vene tanki ja
püüdsid siis põgeneda. Üks
Tiiger sai otsetabamuse
mürsuhoidlasse ja lendas õhku.
Teine sõitis mudasse kinni ja
võeti vangi, kolmas pääses
pagema. Tankilahingu käiku
jälginud kohalik talumees
rääkis sellest 1948. a. kevadel,
kui olin tema põllulapi üles
kündnud.
Elmar Uprus
pensionärist ajaloohuviline,
Helme, Valgamaa
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MART UMMELAS:

Monopoliseerunud ajakirjandus hävitab
mõttevabaduse ja demokraatia
Kesknädal avaldab lühendatult (täies mahus ilmub
meie veebis) 23. mail ajalehes PEALINN ilmunud
intervjuu teeneka ajakirjaniku Mart Ummelasega.
PEALINN oli ainus väljaanne, kus Ummelas kommenteeris oma aastakümnete pikkuse töö katkemist
Vikerraadios ja suundumist Tallinna Televisiooni
peatoimetajaks. Intervjueeris PEALINNA peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv.

Eesti Päevalehest maha viksitud, siis sinna juurde väga kitsalt valitud inimeste kommentaar ehk väga hoolikalt valitud
seltskond, näiteks minister 
osa saateid kisuvad propagandaks à la «Näete, kui hästi
meil kõik on!».

Teid valiti 2009. aastal Eesti
parimaks ajakirjanikuks.
Mis teeb ajakirjanikust hea
ajakirjaniku?
Kas ma just päris tüüpiline
ajakirjanik olen, seda ei tea.
Aga minu meelest peaks
ajakirjanik alati vaidlema
peavooluga või domineeriva
arvamusega, mida võim või
finantsgrupid peale suruvad.
Sa võid eksida, aga sa peaksid
looma vähemalt diskussiooni
ja esitama ebameeldivaid
küsimusi.
Miks mulle see auhind anti?
Komisjonis olid Ene Ergma,
Rein Veidemann jt  nad tahtsid ilmselt rõhutada seda, et
ajakirjandusvabadus on
hakanud kokku tõmbuma ning
teatud inimesed ei pääse enam
suurde eetrisse.
Kui ma tegin 19982007
saadet Rahva teenrid, siis me
olime ajakirjanikena palju avatumad, vaidlustasime mis tahes
valitsuse või muid domineerivaid arvamusi. Nüüd on
see asi soikunud, sest nn peavool ruulib ja suuri vaidlusi
põhimõttelistel teemadel
ajakirjanduses enam ei ole.

Kas Tallinna Televisioon suudaks mingil moel siis
lõhkuda ajakirjanduse
monopoliseeritust, luua
juurde ühiskondlik-poliitilist
arvamuste paljusust?
Tallinna Televisioon peakski
seda tegema, sest Tallinn on
praegu teatavas mõttes kriitiline punkt, potentsiaalne koht,
kus debatt on veel võimalik,

Praegu ajakirjanikud valitsuse vastu ju naljalt ei lähe,
ainult Tallinn saab peksa.
Kas riigivõim tunneb end
liiga mugavalt?
Viimastel aastatel pole meil
enam üldse olnud argumenteeritud võimukriitikat. Sisuliselt ei vaidlustanud masu ajal
meedia tõsiselt ju ühtegi riigi
otsust  ei maksude tõstmist, ei
äärmuslikke kokkuhoiumeetmeid jne. Siiamaani on võimatu rääkida, miks me õieti
oleme kõige väiksema
võlakoormaga riik  mitte et
me peaks palju võlgu võtma;
aga võiks küsida, et mille
nimel me oleks võinud seda
kriisiajal võtta, et siis headel
aegadel hiljem tagasi maksta.
Väga õrnalt on meedias olnud
juttu sellest, kuidas riigiasutusi
täna parteistatakse  poliitiline
võim on kasutanud maksimaalselt ära võimaluse, et kontrollida täielikult ka avalikku
võimu.
Siis pole ime, et kui Tallinn
jääb võimuparteide kontrolli
alt välja, tekitab see ärritust, et
vähemalt üks piirkond jääb
välja sellest Eestis valitsevast
totaalsest võimujaotusest.
Eestis on tegelikult ju demokraatia kriis, et niisugune
olukord on üldse tekkinud. See
on tekkinud kahjuks ajakirjanduse kaasabil ja seni vaid süvenenud.
Kunagi mõtlesime, et see asi
võiks Eestis veel paraneda, aga
ajakirjandus on Eestis tänaseks
päevaks nii monopoliseerunud.
See on juba Berlusconi moodi
riik, kus teatud grupeering
haarab kogu meedia enda kätte
ja selle kaudu suunab ja
manipuleerib kogu ühiskonda.

Ajakirjanduse monopoliseerumine vähendab alati juba
automaatselt arvamuste
paljusust. Ent kas suurem
probleem pole see, et kahe
ajakirjandusgrupi juhtidel,
sh Kadastikul ja Luigel, on
ka oma poliitilised selged
eelistused?
Ajakirjandusgruppide juhid on
välja kasvanud suuresti 1980.

MAAVÄRIN MEEDIAPILDIS: Ummelase kui ühe tippajakirjaniku lahkumine Rahvusringhäälingust näitab
muidugi midagi ka selle meediaorganisatsiooni suundumusest keskpärasuse poole.
aastate komsomolipõlvkonnast, kes kiiresti orienteerus
ringi ning valis erakonnad ja
struktuurid, mis võimaldasid
mitte ainult äriliselt edeneda,
vaid ka tekitada sideme äri ja
võimu vahel  sündis Eesti
moodi oligarhia. Teatud rühm
omanikke või nende truid esindajaid on niivõrd kinnistunud
oma positsioonidele, et nad ei
mõjuta enam üksi meedia sisu,
vaid ka ühiskonda ja selle
väärtushinnanguid tervikuna.
Loomulikult on osa arukamaid ajakirjanikke sellest aru
saanud, kui tahavad olla
staarid ja hästipalgatud. Nõnda
ongi osa ajakirjanikke hakanud
võimsate ja mõjukate silmist
soove lugema.
Näiteks vaadake, kuidas on
minu endises Vikerraadios
tehtud saadet Peaministri
tund. Seal Ansip ju dikteerib
sisuliselt kogu seda saadet.
Korra vahetati isegi saatejuhid
välja, aga asi pole läinud ikka
paremaks. Viimastes saadetes,
kus küsitlejateks on olnud
ajakirjanikud Hussar ja Müller,
on Ansip nad pannud ju paika
stiilis «et mis te, poisid, nüüd
siin räägite...». Vabandage
väga, aga peaministrit esitatakse iga kuu riigi raadioeetris
täna täiesti kriitikavabalt.
Jah  olemas on ka nn opositsioonitund, kuid kuna opositsioon täna omavahel läbi ei
saa, siis mingit vastukaalu
nagu enam ei olegi. Omal ajal,
kui ma tegin Reporteritundi,
siis püüdsin ikka mingit
diskussiooni korraldada otseeetris. Nüüd on aga eetris
saated, kus on näiteks päevateema otse Postimehest või

kus erinevate arvamuste esiletoomiseks on reaalsed võimalused. Igatahes mina tahaksin
küll seda, et vähemasti linnaelu küsimustes, aga ka linna
kui omavalitsuse ja riigi
suhetes kujuneks arukas
diskussioon, millest pole
kedagi välja lülitatud
parteiliste tunnuste põhjal.
Miks te Eesti Raadiost üldse
ära tulite?
Oleksin tahtnud saada seal
suuremat rakendust. Mitmed
minu saated langesid ootamatult ära, samas pandi mind
tegema saateid, milleks ma ise
polnud soovi avaldanud.
Ka ringhäälingu intranetis oma

Meil on sisuliselt
vaid kaks ja pool
erakonda, kellega
meedia arvestab 
üks suur ja siis
kaks sellist, keda
võib aeg-ajalt lasta
eetrisse.
arvamuse avaldamine töö
kitsaskohtade suhtes oli justkui
midagi äärmiselt taunitavat 
kuigi milleks see siis üldse olemas on?
Näiteks tegin kolm aastat
tagasi võidupühaparaadi ülekannet Pirita teelt. Teleinimestele oli ehitatud majake,
aga raadiotöötajad tegid oma
tööd n-ö muru pealt. Vihma
sadas ladinal. Siis julgesin öelda, et kas seda poleks saanud
teisiti korraldada, et miks meie
pidime niimoodi ligunema,

sest see kajastus ju ometi ka
töö kvaliteedis. Selliseid
momente oli mitmeid.
Näiteks Päevalehe onlineis
arvamuse avaldamisele, kui
kirjutasin seal kommentaare
oma nime all, ei vaadatud
sugugi hea pilguga. Näiteks
sain korra tööl sugeda selle
eest, et julgesin vanemahüvitise ebavõrdsuse kohta midagi
kriitilist öelda jne. Kuid kuna
mul on ka nõukogude aja kogemus, siis mind ei pane see
olukord paraku enam üldse
imestama. Aga sellest on mul
Eesti Vabariigi kodanikuna
väga kahju.
Milliseks tahaksite Tallinna
Televisiooni tulevikus
muuta?
Sooviksin, et TTV oleks
Tallinna rahvale tähtis, oluline
ja huvitav kanal. Me ei saa
teha midagi sellist kui erakanalid, selleks pole meil
majanduslikku kapitali ega ka
vajadust. Aga tahaksin kujundada programmi paremaks tervikuks, samuti peaksid uudised
olema programmis tähtsamal
kohal ja operatiivsemad.
Kindlasti tahaksin, et kavas
oleks rohkem esindatud arutelusaated  räägiksid linnakodanikud, eksperdid jpt ehk võimalikult lai ring inimesi.
Samuti tahaks muuta linnatelevisiooni veidi rahvalikumaks,
et ka igasugustel ühendustel ja
tudengitel oleks võimalik kätt
harjutada ja oma seisukohti
esindada.
Võiks olla ka rohkem mängulisi elemente. Teame, kuidas
televaataja on muutunud. Väga
rääkivate peade televisioon
(pildiraadio) enam inimestele
ei meeldi.
Mis on praegu Tallinna TV
parimad palad?
Mulle meeldib näiteks
Linnaruumi saade, kus võetakse läbi kõik linnaruumi
asumid. Ka kultuurisaated,
näiteks Kultuurimeeter on
päris heal tasemel. Nüüd oleks
vaja sinna kõrvale ehk ka midagi asisemat majandusest ja
just linnamajandusest, lisaks sotsiaalseid teemasid ja muidugi
omavalitsuste seisundist Eestis.
Filmivalik on olnud samuti
suhteliselt huvitav, on püütud
hoida kvaliteetset taset, pole
eetrisse lastud labast tapmist ja
tagaajamist.
Ka uudised on päris head, aga
nad peaksid olema ilmselt
sagedamini eetris ja veelgi
pildilisemad.
Lisaks on eetris päris huvitav
saade  nn vaba mõtte klubi,
kuhu on koondatud praegu küll
teatud mõttes poliitilise
maastiku äärmused: Martin
Helme, kindral Roosimägi jt.
Nad ei esinda otseselt küll
erakondi, vaid eelkõige iseennast. Teatavat protesti. Just see
on hea, et saates pole seatud
rangeid piire. Ka teistes
saadetes peaks kutsuma juurde
inimesi, kellel on ühiskonnas
praegu ehk rohkem kaalu või
kelle seisukohad on jäänud
varju. Teame, mida tõi naaberriigis Soomes kaasa ühiskondlik seisak; Eestis peaksime
suutma seda ennetada.
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Nädala juubilar KAUR KENDER 40
jutustaja vormis edasi ambitsioonika eesti noormehe
Claude Chevalier (prantsuse
keeles rüütel) eneseleidmisi
ja armumisi New Yorgis, linnas, mis kunagi ei maga. Lugu
on veidi autobiograafiline, nii
mõneski episoodis tunneme
peategelases ära Kenderi enda.
Ebanormaalses
avaldus
Kenderi jutustajatalent suure
reljeefsusega. Romaan on väga
mitmekihiline, täis sügavaid
semiootilisi sümboleid.
Mõneti sarnaneb Kenderi kirjutamisstiil Umberto Eco
omaga. Ebanormaalse õrnad
efemeersed naisekujud on
veidi ebausutavad, kuid seda
kaalutletult. Muu hulgas
ennustas Kender selles romaanis ette 11. septembri 2001
sündmusi: Sa vaatad World
Trade Centeri kaksiktorne ja
mõtled: oht! Oht! Piisavalt
tsiteeritakse ka säravat professorit Mihhail Lotmanit.
Chevalierl on psühhotehnika,
et ta soovib saada vaimselt
tugevaks, et vastu pidada
sagedastele armumistele, kuid
selleks valib ta maailma kõige
vähem makstud elukutse:
filmisünopsiste kirjutamise.
Kuuldavasti on autor ise
siiski hästimakstud ja tema
tuttuut sinist Ferrarit näeb üsna
sageli Swissoteli baari kõrval,
mis on ka tema viimase raamatu Comeback üks tegevuspaiku.

2001. aastal sai Kender maha
oma teise verstapostiga kirjanduses, milleks oli Check
Out. Romaan kujutas pidevalt pilves miljardäri elu
Eestis, kusjuures vildelikku
jämekoomikat tekitab peategelase kokkupuutumine kolhoosiseltskonnaga, kes uhkus-

väljaspoolt ja sattub sinna,
kuhu ta ei kuulu.
Juba järgmisel, 2002. aastal sai
Kender maha investeerimisõpikuga Raha, mille kaanele
on märgitud ka Rain Lõhmuse
nimi. Stiili järgi otsustades on
teose kirjutanud siiski üks isik
 Kender, ja pankuri nimi on

tavad oma Volkswagen Golfidega.
Tüüpiline Kenderi kangelane
on tulnukas, kes tuleb süsteemi

küllap kaanel naljapärast.
Teosega Raha oleks midagi
praktilist peale hakata, kui sul
on vähemalt tuhat eurot, mida

kulutada.
Teost
esitleti
Rohelises Konnas, pensionäride supiköögis, kust võis
saada omale kümnekroonisest
hakklihakastmest korraliku
kõhuvalu. Idee järgi ei
pidanuks keegi sellist kõhuvalu saama, kui oleks kuulanud KenderiLõhmuse õpetusi õigest investeerimisest.
Kuuldavasti on Kender kirjutanud ka Tõnis Paltsi varjunime all poliitilisi artikleid.
Pärast neid sündmusi vaikis
Kender tervelt kaheksa aastat
ja kadus pikkadeks perioodideks üldse avalikkuse vaateväljalt. Möödunud aasta lõpul
üllitas ta aga Iseseisvuspäeva järje, sadismist ja
rõvedustest tulvil romaani
Comeback. Teoses tuleb
Karl Pajubu nimeline killer
raskete rahadega Tallinna
elama. Karl on pidevalt väga
purjus ja laksu all, teeb meeletuid tegusid ja kuigi tegu on
raskekaalupoksijaga, on ta
pidevalt põlvili armu palumas,
sest jalad lihtsalt ei kanna
teda. Sellepärast meenutab
Comeback Käthe Kollwitzi
gravüürisarja sõjaagoonias
inimestest. Kirjanikul on
kindel sotsiaalne sõnum: Eesti
ühiskonnas käibki sõda vaesuse ja rikkuse vahel. Romaani
lõpus saab Karl hakkama
jõhkra massimõrvaga; nõrgema närviga inimestel ma
seda raamatut lugeda ei soovi-

taks, sest see ületab õuduste
mastaapsuse poolest seni teada
oleva.
Kuuldavasti on kirjanikul juba
ka uus teos lõpetamisel.
Kaur Kender on sõna võtnud
ka enesereklaami-hõnguliste
poliitiliste artiklitega. 2007.
aastal ilmusid teleekraanile
reklaamid, milles Kender kutsus üles Keskerakonna vastu
hääletama, et peatada semukapitalismi võidukäik; nagu
oleks Keskerakonnal mingit
pistmist semukapitalismiga.
Ühel teisel korral kutsus
Kender üles Edgar Savisaare
palka kolmekordistama, et
püsida konkurentsis kõrgklassiga. Veel on Kender võrrelnud Arnold Rüütlit kahjutu
külmkapiga ja viimasel korral
võttis sõna ka Jaak Aaviksoo
valetamisskandaalis.
Tundes
isiklikult
Kaur
Kenderit, võin öelda, et kui
sõber on hädas, siis annab
Kender ka viimased sendid
hinge tagant. Minu arvates on
tegu täiesti ettearvamatu
isikuga, kuid karlpajubulik
julmus tema natuuri sisse kindlasti ei käi.
27. mail saab see ettearvamatu
kirjanik juba (alles?) 40-aastaseks.
Aarne Ruben

Üks ema: "Mis minu lapsest küll tuleb, ...?" "... kui ta kooli lõpetab?"

Kirjanik Kaur Kender on
ettearvamatu
loojanatuur.
Tema kohta olen korduvalt oma
arvamust avaldanud, viimati 5.
jaanuari Postimehes. Kaur
Kender õppis Eesti Humanitaarinstituudis semiootikat ja
käis peaasjalikult Mihhail
Lotmani loengutes, nagu
minagi. Kender ülikooli ei
lõpetanud, kuid selle kaliibriga
kirjanike puhul pole ülikoolidiplom vist tähtiski. Üliõpilaspõlves leidis Kaur, et internet tekitab uue keele, smailid
ja emotikonid hakkavad
vohama, ja neid tuleks semiootiliselt uurida. Õige pea
veendus aga tubli tudeng, et
seal eriti midagi uurida ei ole.
Võib-olla siis sellepärast
ülikooli pettunud poolelijätmine?
Kui keegi kaasaegsetest kirjameestest üldse minu lemmik
on, siis on selleks Kaur Kender.
Keegi teine ei pääse ligilähedalegi. Paljud peavad
Kenderi tippsaavutuseks tema
gooti sadistlike õudussugemetega debüütromaani Iseseisvuspäev, mis oli omas ajas
(1998) kahtlemata novaatorlik,
aga nõudlikuma maitsega
lugeja jaoks kindlasti mingit
muljet ei jätnud. Tõeliselt
meeldima hakkas 2000. aastal
ilmunud romaan Ebanormaalne, mille lugemisest ei
saa siinkirjutaja vist eal isu täis.
Ebanormaalne annab sina-

Teine ema: "Aga kuhu minu laps läheb, ...?" "... kui ta kooli ei lõpeta?"
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