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Korruptsioon riigiasutustes kasvab
Kohalikus omavalitsuses töötades olin harjunud
kuulma pidevalt süüdistusi, et kohalik omavalitsus on üks suur korruptsioonipesa. Juba kolm
aastat tagasi oli mul sellest jutust kõrini ja võtsin
kätte sellise väljaande nagu „Kuritegevus Eestis
2009“.
MIHHAIL STALNUHHIN
Keskerakonna Euroopa
Parlamendi valimiste
kandidaat nr 132

2009

Selgus, et 2009. aastal oli
Eestis registreeritud 203
korruptsioonikuritegu, kusjuures riigiasutustes oli neid
toime pandud 111 ehk 54,7%,
kohalikes omavalitsustes vaid
16% ehk 3,5 korda vähem.

2010

Võib-olla oli see juhuslik,
arvasin ma, ja võtsin kätte
aastaraamatu „Kuritegevus
Eestis 2010“. Selgus, et
ka 2010. aastal oli pilt

enam-vähem sama:
korruptsioonikuritegusid
registreeritud 223, neist 118
ehk 52,9% oli sooritatud
riigiasutustes. Kohalikes
omavalitsustes jällegi 16%
ehk 3,25 korda vähem
kui riigiasutustes. (Kui
räägin riigiasutustest, siis
need on ministeeriumid,
nende alluvuses olevad
inspektsioonid, kohtu- ja
vanglasüsteem, politsei,
autoregister jne.)

2011

Pilt ei muutunud eriti ka 2011.
aastal, tollal pandi toime 196
korruptsioonikuritegu, neist
112 ehk 57,1% riigiasutus-

tes. Kohalikes
omavalitsustes
18,4% ehk järjekordselt enam kui
kolm korda vähem
kui riigiasutustes.

„Meil on korruptsiooniga
probleeme vaid kohaliku omavalitsuse tasemel, sest seal ei
saa parlament läbipaistvuse
osas seaduslikult sekkuda.“
Tähendab, tegelikult vohab
korruptsiooniprobleem riigiasutustes, kus parlament saab
olukorda sekkuda!

Miks ma
võrdlen neid
protsente?

Riigiasutustes
töötab palju vähem inimesi kui
kohalikes omavalitsustes. See
tähendab, et kui on
vähem inimesi, aga
korruptsioonitase on
kolm korda kõrgem,
siis intensiivsus
korruptsioonikuritegude toimepanekul on riigiasutustes kordi suurem kui
kohalikes omavalitsustes.
Arvasin, et sellega võiks
lõpetada, et mitte ainult mina
ei loe neid aastaraamatuid

2013

Stalnuhhin

„Kuritegevus Eestis“, kuid...

2012

Pauk käis 2012. aasta
jaanuaris, kui president Ilves
ütles intervjuus ajalehele
Financial Times, tsiteerin:

Ja viimasest aastaraamatust
lugesime välja – mul on
teile kurb uudis! –, et ajavahemikul 2011–2013 on
korruptsioon riigiasutustes
suurenenud peaaegu 50%.
See tähendab, et registreeritud
korruptsioonikuritegude
üldarvust on riigiasutustes, sh
riigi eraõiguslikes asutustes
toime pandud 76%!
Korruptsioon riigiasutustes
kasvab. Seda ei saa mitte
märgata. Selle teema juurde
peaksime lähiaastatel
pidevalt tagasi tulema.

Ajavahemikul
2011–2013 on
korruptsioon
riigiasutustes
suurenenud
peaaegu 50%.
Korruptsiooni teemadel on
vaja tõsist arutelu. Võibolla uuringuid, võib-olla
läbirääkimisi spetsialistidega,
kes sellest midagi jagavad.
Teemaga on vaja tegelda,
sest muidu meie riik upub
korruptsiooni. Kala mädaneb
peast. Kui riigiasutustes
pannakse toime 76% riigi
korruptsioonikuritegudest,
siis tuleb tunnistada, et
tegemist on juba üliraske
haigusega.
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NÄDALA NUPUD
Priit Toobal: sotsid ei usalda oma poliitikuid

10 aastat Eestit
Euroopa Liidus
ENN EESMAA

Keskerakonna Euroopa
Parlamendi kandidaat nr 134

Kuulun kindlalt nende hulka, kelle arvates tegime 10 aasta eest ainuõige

valiku, ühinedes Euroopa Liiduga (EL). Olen ennast pidanud mitte eurooptimistiks, vaid pigem eurorealistiks, ja kõige vähem europessimistiks.
Ukraina tragöödia taustal võib igaüks kergesti arvata, mis oleks juhtunud,
kui Eesti poleks EL-is ja NATO-s, või mis juhtuks, kui Pronkssõduri ümber
lahvatanud sündmused koos mõne langenuga oleks toimunud eile.

Mind on alati materiaalseist tegureist rohkem köitnud euroopalikud
väärtused ja põhimõtted. EL-ist saadav igakülgne, ennekõike siiski rahaline
kasu on küll hea, kuid minu jaoks mitte otsustav. Tõsi, EL on täna teoreetilispõhimõttelisel ja seaduslikul tasandil tunduvalt rohkem valmis ning lähemal
täiuslikkusele kui igapäevaelus praktiliselt. Paljudes aspektides on ju veel
raske võrrelda Rootsit ja Rumeeniat.
Ometi on kuulumine Euroopa Liitu vähemarenenud riikidele (nende hulka
loen ma ka Baltimaad) suureks šansiks ja arengu kiirteeks jõudmaks
heaoluriikide keskmiselegi tasemele. Seetõttu rääkigem edaspidi rohkem
euroopalike väärtustasandite toomisest Eestisse kui Eesti asja ajamisest
Brüsselis.
KESKMÕTE: Ennekõike saavad Brüsselis
hakkama ikkagi poliitiliselt toimekad, mitmekülgselt elus ja töös kogenud inimesed.

Meie kuus eurosaadikut ei istu ju Euroopa Parlamendis ühise laua taga,
sini-must-valge lipp ees. Nad ajavad seal eraldi tegutsevates ja üksteisega
visalt võistlevates fraktsioonides Euroopa liberaalide, sotside, roheliste ja
konservatiivide asja, kusjuures suunanäitajaiks on tavaliselt suuremate
esindustega liikmesriikide saadikud. Kuivõrd hästi ja ladusalt läheb Eesti
asja ajamine nendesamade erakondade esindajate poolt Riigikogus, on ju
kõigile teada.
Ühise meele leidmine EL tasandil on kordi raskem. Õnneks pole Euroopa
Parlamendis opositsiooni, on vaid suuresti erinevad võimalused oma ideede
elluviimiseks. On kerge arvata, mida suudab üks Eestist valitud saadik
korda saata meie mõistes tõeliselt suures Euroopa Parlamendis töötavas
fraktsioonis, kus tegutseb rohkem kui kakssada inimest.
Päris

adekvaatne pole ka järeldus, et Euroopa Parlamendi väiksemates
fraktsioonides oleks väikeriikidest valitud saadikute võimalik mõjujõud
tõenäolisem. Ennekõike saavad Brüsselis hakkama ikkagi poliitiliselt
toimekad, mitmekülgselt elus ja töös kogenud inimesed, mis loomulikult
ei tähenda seda, et sünniaastanumber peaks olema võimalikult väike.
Eurosaadikute hulgas on olnud neid, kes vaatamata tagasihoidlikule panusele
kodumaises poliitikas on Brüsselis teinud kadestamisväärset karjääri.
Paraku on siiski rohkem neid, kelle kunagine kodune poliitsära on
kõrgkonkurentsis tuhmunud. Euroopa Parlamendi eripära on seegi, et
ükski Brüsselisse valitud saadik ei tea, millises komisjonis või komitees ta
valimisedu korral töötama hakkab.
Nii mõnigi liikmesriigi minister tegutseb Brüsselis harjumuspärasest hoopis
kauge valdkonna komisjonis. Paraku käib see koguni eurovolinike kohta, kes
peaks ju ometi olema liikmesmaade poliitiline koorekiht. Seega tunnustatud
kompetents kodumaal ei tähenda veel garanteeritult seda, et saadud kogemusi
saab ka Euroopa Parlamendis kasutada ning edasi arendada. Seega võiks
Brüsselisse valida ennekõike sisult mitmekülgsed saadikukandidaadid.

Ei tea küll miks, aga kuus Eestist valitud eurosaadikut on seni hämmastavalt

vähe teinud Euroopa Liidu kasulike kogemuste tutvustamisel meie
rahvale. Ikka räägitakse ju tänagi veel Eestis Euroopa Liidust kui millestki
võõrapärasest, millega meil on üsna vähe kokkupuuteid. Küllap seetõttu
teataksegi meie eurosaadikute tegemistest Brüsselis nii vähe. Nad ise on oma
rahva poolt suuresti unustatud, kuigi nende suured sissetulekud on rahva
enamusele teada. Rohkem kui raportite koostamisest Brüsselis oleks meil
vaja kuulda meie eurosaadikute soovitusi ja nõuandeid Eesti probleemide
lahendamiseks. Paljudes Euroopa riikides on need probleemid ammu ja
edukalt lahendatud. Seega toogu meie eurosaadikud senisest tunduvalt
rohkem Euroopat Eestisse. Eesti on Euroopas niigi. Õnneks juba 1. maist
2004.
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Keskfraktsioon ei toeta Riigikogus esimese
lugemise läbinud SDE eelnõu, mis lubaks
Riigikogu liikmetel kuuluda linna- või
vallavolikokku. Põhiseaduskomisjoni liige Priit
Toobal (pildil) rõhutas, et kahte esinduskokku
kuulumine pole põhiseadusega kooskõlas ning
tegemist on sotside usaldamatusega oma kohalike
liidrite vastu.
„Keskerakond leiab, et see eelnõu toob võimu
kitsama ringi inimeste kätte, vähendab kohalikku
demokraatiat ning suurendab võõrandumist
inimeste ja poliitikute vahel. Kahe esinduskogu
liikmeks olemine läheb põhiseadusega vastuollu,
sest neid ameteid ei saa omavahel ühildada.
Rääkimata sellest, et nii kitsendatakse oluliselt poliitikute
ringi ja vähendatakse uute tegusate inimeste poliitikasse

jõudmist,” rääkis Toobal.
„Mulle tundub, et eelnõu taga võib olla ka
sotsiaaldemokraatide usaldamatus oma kohalike
liidrite suhtes, kelle paremaks kontrollimiseks
ka riigikogulastele kohalikes volikogudes
töötamise võimalus luuakse,” arvas Toobal. Ta
lisas, et riigikogulane saab juba praegu kohaliku
omavalitsuse volikogu töös osaleda komisjonide
kaudu, kui soovitakse.
„Riigikoguliikmed on eriti just oma valimispiirkonnas teretulnud nõuandjad ja Toompea
info vahendajad. Ma ei näe põhjust, miks peaks
sellele veel lisama ka volikoguliikme tiitli. Nii
vähendame ju võimalust, et eri piirkondades
kerkib kohalike volikogude kaudu esile uusi andekaid
poliitikuid,” lõpetas Toobal.

Urbo Vaarmann: Mootorrattad bussiradadele!
Riigikogu motosõprade toetusrühma
esimees Urbo Vaarmann sõnas 25.
aprillil toimunud mootorratturite
olukorda ja võimalusi käsitlenud
arutelul, et Eesti motomeeste
õigused vajavad ülevaatamist.
Vaid ühiselt probleemidest rääkides on võimalik suurendada
nii mootorrattajuhtide kui ka
teiste liiklejate ohutust ning üksteisemärkamist.
„Mootorratturite ohutuse tagamiseks
on võimalik nii mõndagi ära teha.
Näiteks on paljudes Euroopa
linnades tavapärane mootorrataste
lubamine bussiradadele. Ühelt poolt tagatakse sellega
parem motojuhtide ohutus ning teiselt poolt vähendatakse
oluliselt linnaliikluses kaherattaliste sõelumist autode vahel.
Tulemuseks on tõhusam liiklusvool ja ohutum liiklemine.
Ka tänasel arutelul peeti seda mõtet mõistlikuks esimeseks
sammuks,“ sõnas Vaarmann.
„Tänasel laiapõhjalisel diskussioonil kerkisid esile veel
mitmed murekohad. Motomeestele valmistab muret
parkimine kõnniteel, mootorrataste arvelevõtmine ja riigi
vähene panus kampaaniasse „Märka kaherattalist!“. Leian,
et nende teemadega tuleb senisest tõsisemalt tööd teha,“
märkis Vaarmann.

Riigikogu motosõprade toetusrühma korraldatud arutelust
võtsid osa erinevate motoklubide,
kohalike omavalitsuste ja riigi
esindajad.
Võrreldes Lääne-Euroopaga on
liikluskultuur Eestis endiselt
kohati hoolimatu ja jõhker. Kuigi
liikluspolitsei on „rullnokkade“
ohjeldamiseks teinud head tööd,
siis Eestis leviv egoistlik jõul ja
rikkusel põhinev mentaliteet (mida
aastakümneid on kultiveerinud
Reformierakond) kandub
paratamatult üle ka liiklusesse.
Kui osa ühiskonnaliikmeid käitub üksteise suhtes iga päev
alatult, siis liiklusrikkumiste eest mõistetavate karistuste
määra suurendamine neile ei loe suurt midagi. Surmad
ja õnnetused teedel-tänavatel saavad väheneda vaid siis,
kui võimalikult suurem hulk inimesi mõistab, et elu kõige
tähtsam komponent on lugupidamine oma ligimestest,
sealhulgas kaasliiklejatest.
Mootorratturid on meil liikluses nõrgemaks pooleks. Ja
seetõttu vajavad nad eriti kaitset. Kesknädal toetab igati
Urbo Vaarmanni ideid, mis suurendaksid Eesti teedel sõitvate
mootorratturite ohutust.

Kalle Muuli maksab valetamise eest trahvi
Kui eelmisel nädalal läbis meediat uudis, et ajakirjanik
Kalle Muuli peab Harju maakohtu otsusega maksma 5000
eurot trahvi selle eest, et ta oma raamatus „Isamaa tagatuba“
esitas advokaat Üllar Talviste kohta ebatäpseid andmeid või,
õigemini, valetas, siis ei korjanud portaalid ega kanalid seda
sõnumit just väga suure himuga üles. Vastupidi, uudis peideti
väikses kirjas leheservadesse ja sellest libiseti üle ka eetris.
Uudisteagentuur BNS pealkirjastas selle teemaga nupu
„Talvistest kirjutamine läheb Kalle Muulile maksma 5000
eurot“, mis muidugi ei ole tõde – mitte Talvistest kirjutamine,

vaid tuntud advokaadi kohta valeväidete esitamine tõi
Muulile kaela tuhanded trahvieurod, ja kuhjaga häbi veel
pealekauba. Igatahes oli Kesknädal üsna hämmastunud,
kuuldes Muulit pühapäeval taaskord riigiraadio eetris kõiki
teisi elama õpetamas – kas ebausaldusväärne ajakirjanik on
ikka nii õige, et usaldusväärsel kanalil töötada?
Superadvokaat Talviste andis valetajale igatahes väärika
vastulöögi. Kahju, et seda ei suuda teha need paljud Eesti
kodanikud, keda kõiki meedias alusetult on pekstud.
Lootkem siinkohal, et ülekohus kotti ei jää.
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Jäätmefirma Tallinna omandisse
Aastast aastasse saame üha sagedamini teada, kuidas
rahvusvahelised ettevõtted lahkuvad Eesti majandusest.
Või siis loobuvad uute investeeringute tegemisel
valimast tootmistehaste rajamiseks meie kodumaad.
Põhjuseid on mitu. Alates kvalifitseeritud oskustööjõu
nappusest ja ebastabiilsest seadusandlusest kuni
kõrgete energiahindadeni.
tegelik maksumus. Seega
riigi majanduspoliitika selge
suund on peletada Eestist
eemale ettevõtted, keda riigi
tulude suurendamiseks siia
vajaksime.

Elektrihind laes ja
majanduskeskkond
ebastabiilne
EDGAR SAVISAAR
Tallinna linnapea

Võtame ilmeka näitena IdaVirumaal Kundas asuva
2006. aastal rajatud ning
153 miljonit eurot maksnud
puitmassitehase Estonian
Cell, mille avamisest ma
kunagi osa võtsin. Selle
omanikfirma Heinzel Group
GmbH kavandas veel
hiljuti rajada Eestisse ka
115 miljoni euro suuruse
investeeringuna suure
paberitehase. Kuid tulenevalt
järsust, 40-protsendisest
elektrihindade tõusust ning
üldisest ebastabiilsusest,
otsustasid nad Eestisse
kavandatud tehase püstitada
hoopis Austriasse. Põhjusel,
et suurtööstuste (üle 200
GWh aastas) elektritariifide
võrdlusest on näha: Eestis
on elektri megavatt-tunni
hind 35% suurem kui
Austrias ning 69% suurem
kui Rootsis. Kusjuures suure
osa Eesti elektrienergia
maksumusest moodustavad
tarbijalt kohustuslikus korras
sisse nõutavad elektriaktsiis
ja taastuvenergiatasu, mitte
aga elektrienergia tootmise

Eelnimetatu oli vaid üks
näide põhjustest, miks
rahvusvahelised ettevõtted on
sunnitud meilt lahkuma, kuigi
sooviksid siin ettevõtlust
arendada ja tuhandetele
aktiivsetele inimestele tööd
anda.
Eestist lahkumise teekonna
on ette võtnud ka pikaajaline
Tallinna hea koostööpartner
jäätmemajanduse valdkonnas
– Veolia GmbH. Selle rahvus-

linn enda koostööpartneri
Eestist lahkumisega
seonduvalt olukorras, kus
tuleb langetada otsus, kuidas
tagada TJT edasine areng.
Kas lasta Veolial müüa nende
omandis aktsiad parima
hinna pakkujale? Teadmata,
kuivõrd kindlaks partneriks
see Tallinnale osutub. Või
siis kasutada aktsionäride
lepingus ette nähtud
aktsiate eelisostuõigust ning
omandada kõik TJT aktsiad
Tallinna linnale?

Eestist lahkub
Tallinna koostööpartner
jäätmemajanduses – prantslastele kuuluv
Veolia GmbH.
Veolia alluvuses
töötab 318 376
inimest 48 riigis. Veoliaga
on Tallinn mitu
aastat üheskoos
arendanud Jõelähtme vallas
AS-i Tallinna
Jäätmete Taaskasutuskeskus
(TJT).

Jäätmemajandus ja
poliitiline korruptsioon

Keerukaks tegi otsuse
langetamise olukord, mis
jäätmemajanduses juba pikka
aega valitseb. Ajakirjandust
jälgivad inimesed teavad
hästi, et jäätmemajandus
on üks peamisi valdkondi,
milles toimub kõige otsesem
poliitiline korruptsioon.
Mis tähendab seda, et
jäätmefirmad tellivad meile
kõigile teada poliitikutelt
Riigikogus endale sea-

Jäätmemajandus on üks peamisi
valdkondi, milles toimub kõige
otsesem poliitiline korruptsioon.
Mis tähendab seda, et jäätmefirmad tellivad meile kõigile
teada poliitikutelt Riigikogus
endale seadusemuudatusi.
vahelise suurkontserniga
on Tallinna linn mitu
aastat üheskoos arendanud
Jõelähtme vallas 67 hektaril
asuvat AS-i Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskus (edaspidi
TJT), mis teenindab enam kui
500 000 elanikku ja tuhandeid
ettevõtteid Põhja- ja LääneEestis ning Lääne-Virumaal.
Seetõttu on täna Tallinna

LAHKUMINE:

dusemuudatusi. Seda
eesmärgiga vähendada
kohalike omavalitsuste
otsustusõigust enda linna või
valla haldusterritooriumil
kvaliteetse ja elanikele soodsa
jäätmeveoteenuse tagamiseks
ning suurendada hoopis
eraomandis prügifirmade
omanike kasumeid. Mitmetel jäätmefirmade

teenistuses olevatel Keskkonnaministeeriumi ja
Riigikogu keskkonnakomisjoni juhtivatel
selgrootutel noorpoliitikutel
on endalgi majanduslikud
huvid, mitte üksnes pankrotis
olevas ja riiki miljonitega
petnud kurikuulsas autotranspordifirmas (AutoRollo
– Toim.), vaid ka taaskasutusja jäätmeärides. Täna
on Eesti riigis tekkinud
olukord, kus ühel pool
näilist joont seisavad üksteist
toetavad paljud kohalikud
omavalitsused ja teisel
pool mõned prügifirmasid
esindavad noorpoliitikud.
Täpselt samad isikud, kes
uue koalitsioonilepingu
järgselt püüavad lammutada
Eesti suurimat ettevõtet Eesti
Energiat, et enda sponsoritele
sealt meelepäraseid tükke
jagada.

Idarahaskandaaliga varjati suurvargust
Partsi haldusalas
Eesti Ekspress avas skeemi, millega kadus EVR Cargo
Läti tütarettevõttest Livonia Rail Service üle 600 000
euro. Lugu algas aastaid tagasi, kuid jõudis avalikkusse
esimest korda alles 2011. aasta detsembris, kui Eesti
Raudtee saatis välja pressiteate. Riigikogu
korruptsioonikomisjoni liige Aivar Riisalu
(pildil) ütles, et juhtumit tuleb põhjalikult
uurida, sest niidiotsad näitavad halvas valguses
nii Reformierakonda kui ka tollast majandusja kommunikatsiooniministrit Juhan Partsi.
„Asjaolu, et Ahto Kalamees suutis riigiettevõttest segamatult kantida enam
kui 600 000 eurot, näitab Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi ükskõiksust.
Näib, et ministeeriumil puudub reaalne kontroll
enda hallatavate allüksuste üle ja riigiraha
kasutamist ei jälgita. Kui juhtumi mastaapsus
selgeks sai, otsustas ametist lahkuda Eesti
Raudtee tütarettevõtte EVR Cargo juht Jaanus Paas.
Samas oleks pidanud ametist lahkuma ja seeläbi vastutuse
võtma minister Juhan Parts,“ sõnas Riisalu. Tema sõnul
lisab vürtsi veel see, et Eesti Ekspressi andmete kohaselt
laenas Kalamees ebaseaduslikult välja kanditud raha Marek
Leenurmele, keda ajaleht seostab Reformierakonnaga. “Kas
on võimalik, et riigiettevõttest varastatud raha liikus edasi
Reformierakonna kontorisse?“ küsib Riisalu.
Riisalu arvates vajab segane juhtum majandusministeeriumi
tähelepanu. „Seni on see kõik justkui avalikkuse eest varjul

olnud, kuid nii massiivne vargus ja selle täpsemad detailid
peavad jõudma avalikkuseni. Värske minister Urve Palo
peab loos põhjalikuma uurimisega selgust tooma,“ lõpetas
Riisalu.
24. aprilli Ekspressis kirjeldatud rahavargus
näitab Kesknädala hinnangul ilmekalt, kui
sõltuv on meedia parempoolsetest erakondadest.
2010. aasta detsembris, kui taasiseseisvunud
Eesti üks suuremaid riigivargusi avalikuks sai,
ei pööranud meedia sellele mingit tähelepanu.
Sel hetkel oli Riigikogu valimisteni jäänud
kolm kuud ja leheneegritel tuli täita poliitilist
tellimust – kõik kanalid pandi pasundama
Keskerakonna „idarahaskandaali“, mis
pärast valimisi traditsioonilisel sisinal
kokku vajus. Tollane Kaitsepolitsei juht
Raivo Aeg võiks tunda piinlikkust, et lasi
end tollasel siseministril Ken-Marti Vaheril
olematutel tõendusmaterjalidel põhinevasse poliitilisse
kättemaksuaktsiooni segada. Just IRL soovis näha
ülepaisutatud „idarahaskandaali“, sest Partsi haldusalas
toimunud ulatusliku riigivarguse avalikustumisel
olnuks reformistidel ülikeeruline 2011. aasta kevadel
IRL valitsusse võtta. Seega taaskord lugu eestilikust
„ajakirjandusest“, kes juudasentide eest on loobunud
tõerääkimisest ja kokkuvõttes oma väärikusest. Mõnele
leheneegrile anti idaraha-vale eest koguni suurerahaline
välisriigi preemia! Indrek Veiserik

Tallinn tahab ise
omanikuks saada

Sellises poliitiliselt manipuleeritavas olukorras leidis Tallinna linn, et kõige
kindlam on hetkel saada
terviklikult AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus
omanikuks. Tagades sellega,
et kaasaktsionäriks ei satu
mõni tundmatu riiulifirma,
mille huvides on kiiresti palju
raha teenida ning seejärel
ootamatult ära kaduda.
Allpool mõni oluline
argument, millest otsuse
langetamisel lähtusime:
1. Enamusaktsionärina
on Tallinna linnal suurem
otsustusvabadus TJT edasiste
majandustegevuste arenduste
suunamiseks;
2. TJT omanikuna tagab
Tallinna linn ligikaudu 15
aasta pärast Jõelähtme prügila
nõuetekohase sulgemise
ja järelhoolduse. Kuna
prügila puhul on tegemist
keskkonnaohtliku objektiga,

siis väga pikaajalisel perioodil (ca 30 aastat),
mille kestel peab toimuma
suletud prügila põhjalik
järelhooldus ja reostusseire,
on kohalik omavalitsus
erafirmast stabiilsem ning
kindlam vastavate kohustuste
korrektseks täitmiseks;
3. Omades TJT-d ja tagades
selle toimimise, loob Tallinna
linn jäätmekorralduses n-ö
riski maandamise koha
jäätmete äraandmiseks,
juhuks kui erafirmade tootmistehastes peaks juhtuma
pikemaajalisem avarii.
Kindlasti jätkame tegevust
kindlate koostööpartnerite
leidmiseks jäätmevaldkonna
ettevõtete seas. Sest vaid
heast koostööst tulenevalt
saame tagada teenuse parima
võimaliku kvaliteedi ning
soodsaima hinna nii Tallinnale kui ka paljudele Põhja- ja
Lääne-Eesti inimestele.

Keskerakondlased avaldavad
presidendilossi ees meelt
Pühapäeval, 4. mail kell 12
Kadriorus presidendilossi ees meeldetuletusmiiting
Tuletame rahvale, meediale ja Vabariigi Presidendile meelde,
et aasta tagasi hääletati Riigikogus maha Keskerakonna kaks
olulist eelnõu – Vabariigi Presidendi otsevalimisest
ja rahvaalgatusest.
Kogunemine KUMU ees alates kella 11.30.
Keskerakond kutsub kõnekoosolekul tugevdama kodumaad presidendi
otsevalimiste ja rahvaalgatuse kaudu!

TELETALLINN
Kell 17.00

Pühapäeval, 4. mail Rakvere Teatris
Esmaspäeval, 5. mail Võru “Kandles”
Teisipäeval, 6. mail Valga Kultuurikeskuses
Tallinna TV vaatajatega kohtuvad: Edgar Savisaar,
Oudekki Loone, Helen Lausma-Saar, Alen Veziko,
Uku Suviste, Revo Raudjärv
Tasuta pääsmed saadaval Piletilevis ja Statoilis
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Euroopa Parlamendi saadiku
eurosissetulek
Täienduseks 2. aprilli 2014 Kesknädalas ilmunud kirjutisele
„Algab tormijooks Euroopa pudrumägedele ja piimajõgedele“

Parlamendisaadiku kuu töötasu on 38,5
protsenti Euroopa Kohtu kohtuniku
põhitöötasust.
Viie tööaasta eest Euroopa Parlamendis
saadav pension on 1300 eurot, kümne
aasta eest saadav 2600 eurot.
Poola eurosaadik Marek Migalski
kinnitab, et ta teenib liiga palju
– kolmekordse Poola presidendi
palga. Migalski sulest ilmus äsja
raamat „Euroopavastane Parlament”
(Parlament ANTY europejski),
mida võib nimetada eurorahadega
kombineerimise käsiraamatuks.
Migalski vihjab, et legaalne pillamine toimub parlamendi vaiksel
heakskiidul. Hüvede tarbimisega hõivatud saadikutel ei jätku aega tööga
tegelemiseks, see aga võimaldab
suurriikidel rahulikult oma poliitikat
ellu viia. Raamat on tõenäoliselt osa
poliitiku valimiskampaaniast Euroopa
Parlamendi valimisteks.

Poola veteransaadikute
soovitused algajatele

Eelkõige soovitatakse läbi lugeda
ja meelde jätta Euroopa Parlamendi
liikme käitumisjuhend. Muu hulgas on
väga oluline olla omakasupüüdmatu,
usaldusväärne, avatud, hoolikas, aus,
vastutustundlik ja hoida parlamendi
mainet. Oma töös tuleb lähtuda üksnes
avalikust huvist. Reeglite rikkumisele
võib järgneda karistus kas päevarahade

või esindustasu vähendamisena,
tööülesannete täitmiselt ajutine
kõrvaldamine või muu sanktsioon.
Saadiku eksimised jäädvustatakse
parlamendi veebisaidile kuni ametiaja
lõpuni.
Seejärel tuleb endale selgeks teha
parlamendi topograafia; sellised
täheühendid nagu PHS või ASP. Näiteks
ASP1G02 või 14E260 tähistavad
saale ja büroosid. Parlamendihooned
nii Brüsselis kui ka Strasbourg’is on
tohutusuured ja esimestel kuudel
liigutakse koos assistendiga.
Tuleb osata võõrkeeli. Kuigi
dokumendid koostatakse kõigis
ametlikes keeltes ja ka sõnavõtud
tõlgitakse, ei kehti see saadikute
omavahelise suhtlemise kohta. Kes
inglise keelt ei oska, see raiskab vaid
asjatult aega.
Oma mõtteid tuleb osata väljendada
selgelt ja lühidalt. Sõnavõtu pikkuseks
on keskmiselt üks minut. Kui aeg saab
läbi, lülitatakse mikrofon välja.
Parlamendi juures töötab 22 komisjoni.
Komisjon tuleb valida selline, milles
oled võimeline kaasa rääkima.
Oluline on kompromisside tegemise
oskus ning kolleegide ja fraktsiooni
otsuste usaldamine. Üks Poola saadik
julgeb kinnitada, et üheksakümnel juhul
sajast ei tea 90% saadikutest, mille poolt
või mille vastu nad hääletavad.
Hea näitena tuuakse Saksamaa ja

Kersti Sarapuule juubeli puhul!

Prantsusmaa eurosaadikuid, kes on
pidevas kontaktis oma ministritega ja
teavad täpselt, mida Berliini või Pariisi
seisukohast on oluline Brüsselis korda
ajada.
Eurosaadikut kaitseb saadikupuutumatus, kuid selle taha ei saa pugeda
juhul kui saadik tabatakse otse teolt.
Kulub aasta, enne kui saadik mõistab,
millise ukse peale tasub koputada.
Saadik peab olema aktiivne ja tulemuslik. Kui võrrelda VoteWatchEurope
lehekülgedel Poola saadikute aktiivsust
Eesti saadikutega, siis poolakad on meie
Europarlamendis olevatest endistest
kolleegidest mitmeid kordi aktiivsemad.

Poola allikatele tuginedes
Rita Makarova

Keskerakonna Tartu üritused
Laupäeval, 3. mail

Tuhandeid lilli õitsegu Sulle,
Tuhandeid rõõme saatku
Sind teel!
Päikest ja kevadet naudi
Sa jälle,
Tervist ja õnne Sul soovime
veel!

Esmaspäeval, 12. mail kl 10 kohtuvad

Sõbrad ja teekaaslased
Keskerakonnast ja
Kesknädalast õnnitlevad
Sind sünnipäeval 5. mail

Esmaspäeval, 12. mail kl 11
kohtub Riigikogu liige Jüri Ratas tartlastega
haridusosakonna saalis (Raekoja plats 12).

talgupäev. Koguneme kl 11 Karete
bussipeatuses (bussid 4 ja 9)

Teisipäeval, 6. mail kella 10–12
nõustab tartlasi erakonna büroos

(Ülikooli 12) jurist Asta Liivak (tasuta).

seeniorid Tartu büroos Riigikogu liikme
Jüri Ratasega.
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Oudekki Loo
Kesknädal tegi intervjuu Euroopa Parlamenti
kandideeriva poliitikateadlase Oudekki Loonega.
Ta tutvustab enda päritolu ja taustsüsteemi, ning
ütleb ka, et kui Eestimaa inimesed tegelikult
otsustavad oma tahet näidata, tulevad valima,
tulevad tänavale, kirjutavad oma saadikutele, siis
ei loe see, kui palju kellelgi on raha. Loone sõnul
on Eesti nõnda vaene sellepärast, et meie valitsus
ei taha tegelda poliitikaga, mis on rahvale kasulik.
Valitsusel ei ole julgust või tahtmist pankadele
maksud peale panna.
Kui astusid talvel
Keskerakonda, lükkasime
intervjuu Sinuga edasi
põhimõttel “küll jõuab”.
Nüüd, kui kandideerid
Euroopa Parlamenti, pole
enam kuhugi lükata! Peame
algama algusest – tutvusta
ennast. Milline on olnud
Su kujunemiskäik: kodu,
haridus, tegevus?
Ma õpetan ülikoolis,
teadustööna uurin inimeste
liikumist ja riigi võimalust
seda mõjutada. Mind huvitab
eelkõige rände majanduslik
pool. Ka poliitikas tahan
keskenduda tööle, inimese
võimalusele leida tööd ja
eneseteostust seal, kus ta on
sündinud. Euroopa Liit peab
olema inimeste Euroopa, kus
kõigil on võimalus elada head
elu enda valitud viisil.
Üles kasvasin ma Tartus,
Annelinna paneelmaja
korteris, kus seinad olid
tihedalt täis raamaturiiuleid.
Annelinna hoovides (ja
keelatud ehitusplatsidel ja
lubatud parkides) mängisime
kõik koos, ükskõik kes meie
vanemad ka polnud, ülikooli
õppejõud nagu minul, või
töölised, õpetajad, müüjad,
luuletajad...
Suved veetsin vanavanemate
juures Võrumaal Antslas, kus
raamaturiiuleid oli natuke
vähem tihedalt, aga väljas
see-eest suur aed, mets ja
hommikul kastene rohi.
Mu ema on matemaatik,
isa filosoof ja ajaloolane.
Haridust on meie peres
alati tähtsaks peetud: kõik
vanavanavanemad olid
kõrgharidusega, ka vanaema
ema oli koolijuhataja.
Elukutsetelt on aga sugupuu
meil tegelikult väga kirju,
esivanemate hulgas on nii
tublisid talupidajaid kui ka
lihtsaid raudteetöölisi, aga ka
näiteks Saaremaa talupoisist
end tsaariaegse Petrogradi
tipprätsepaks üles töötanud
vanavanaisa. Kuigi kõik
mu esivanemad on alati
ühiskondlikult aktiivsed
olnud, olen mina esimene,
kes otsustas parlamenti
kandideerida.
Mihkel Raud oma
“Kolmeraudses” peaaegu
et üritas Sind vägistada,
karjudes mitu korda: “Miks
astusid Keskerakonda?!”
Kunagi oli ju juhtum Tõnu
Trubetskyga, kui mäletad.
Kas Keski astumine nõuab
ebainimlikku julgust?
Sotsiaaldemokraatlikku
erakonda äsja astunud Mihkel
Raud oli ju väga nunnu! Kuid,
tõsisemalt, Keskerakonda
astumine muidugi nõuab

julgust. Kodanikujulgust!
Julgust endale tunnistada, et
sinu tänav, sinu küla, sinu
linn, sinu töökoht muutub
paremaks ainult siis, kui
sa ise midagi ette võtad.
Euroopa, riigi või ka linna ja
valla valitsemise juurde on
asja ainult neil, kes julgevad
tahta midagi paremaks muuta
ja selle eest ka vastutada.
Niisama au või elukogemuse
pärast poliitikasse pürgijad
võiks parem olemata olla.
Keskerakond koondabki
selliseid inimesi, kellel
on julgust midagi teha ja
vastutust võtta.
Sa ei varja oma üsnagi
vasakpoolseid vaateid.
Kas on Sulle kunagi
ette heidetud, et oled
kommunist? Teed oma
akadeemilist tööd Itaalias
ja...
Tihti küsivad idaeurooplased,
et “miks Itaalias nii palju
kommuniste on, kas nad ei
tea, et Stalin oli halb mees”.
Üks mu Itaalia tuttav vastas
sellele, et “teil Nõukogude
Liidus ei olnud kunagi
kommunismi, meil Emilias
[Itaalia maakond] natuke oli“.
Täna ei ole enam oluline,
milliste ajalooliste siltidega
me inimesi märgistame ja
mida need sildid erinevates
riikides tähistavad. Oluline
on see, milline saab olema
tulevik, millise tuleviku eest
me võitleme. Millises Eestis
ja Euroopas tahame elada
mõne aasta pärast. Ma tean,
et mina, nagu ka paljud mu
kaasmaalased, saan olla rahul
ja õnnelik vaid siis, kui ka
teised mu ümber seda on.
Kuidas leidsid enda
jaoks Itaalia? Mis paelub
seal enim? Miks mitte
Prantsusmaa, Hispaania või
Kreeka, mis samuti vanad
kõrgkultuursed riigid?
Kirjutades oma doktoritööd
immigratsioonist, avastasin, et
paljud autorid, keda tsiteerin,
on töötanud Bolognas,
Itaalias. Siis küsisin endalt:
„Aga miks mina seal ei ole?“
Nii ma läksingi,
organiseerisin Tallinna ja
Bologna vahelise üliõpilaste
vahetuse lepingu. Hiljem
on mind sealse ülikooliga
sidunud uurimistööd. Itaalia
on väga hea näide sellest,
kui palju erinevaid viise on
inimeste töörändes. See andis
mulle hindamatu kogemuse ja
rohkesti teadmisi.
Hiljutises intervjuus
Postimehele ütlesid:
“Kui Euroopa jääb aga
seesuguseks nagu praegu,
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intervjuu 5

ne: „Olen rahul vaid siis, kui ka teised
mu ümber on õnnelikud.”
kus seda juhitakse rangelt,
jäigalt, karistavalt ning kus
ei respekteerita rahvaste
kultuurilisi erinevusi, siis
hakkavad aina enam ja
enam korduma Kreekatüüpi katastroofid. Üks
imeline rahvas ja nende
funktsioneeriv majandus
on kasinuspoliitikate
autoritaarse diktaadi all
pandud tingimustesse, mis
ei ole Euroopale kohased.”
Kas tunned (või tead?), et
kreeklastele on liiga tehtud?
Muidugi, see on poliitiliste
valikute koht. Euroopa
poliitikud on kreeklased
pannud Saksa pankade
ja sellega koos käiva
kasinuspoliitika ikke
alla. Kasinuspoliitika ja
numbrifetish, kus inimestest
tähtsamad on arvud
riigieelarve tabelis, hävitavad
praegu paljude Euroopa
riikide, ka Kreeka, tulevikku.
Noored on seal massiliselt
tööta, rändavad teistesse
riikidesse, varimajanduse
osakaal kasvab. Paralleelid
Eestiga on muidugi selged;
ka meil viivad Rootsi pangad
aastas tavainimese jaoks
müstilisi summasid riigist
maksustamata kasumina
välja. Valitsus laiutab samal
ajal käsi ning kaebab, et pole
raha koolidele, hariduseks,
mitte millekski. Raha ei ole
sellepärast, et valitsus ei taha
tegelda poliitikaga, mis on
rahvale kasulik. Riigijuhtidel
ei ole julgust või tahtmist
pankadele maksud peale
panna. Nii nad lapivad oma
kulutusi hoopis kaudsete
maksudega, tõstavad tavalise
eestimaalase rahakotti valusalt
lüües aktsiise.
Ütled sealsamas Postimehe
intervjuus, et “Euroopa
esmane julgeolek peitub
heaolus, ühetaolises heaolus,
mis on tagatud kõikide
liikmesriikide kodanikele”.
Kui julgeolek on heaolu,
siis miks panustavad riigid
endiselt sõjale ja relvadele?
Heaoluriigid ei lähe
üksteisega sõtta. Mõned
inimesed tahavad rohkem
võimu kui teised ja mõned
inimesed on valmis kasutama
kõiki vahendeid, et võimu
saavutada. Nende inimeste
eest peab muidugi ennast
kaitsma ka, aga üldiselt
olen tähele pannud, et kõige
suuremad sõjaõhutajad ei
seisa mitte rahva heaolu ja
kaitse eest, vaid ajavad taga
mingit oma isiklikku kasu ja
püüavad ainult rohkem võimu
endale kraabitseda.
Kui veidi liialdada, siis
iga Su teine sõna on
demokraatia. Kas sisulist
demokraatiat on üldse
veel olemas või on see
vaid sõnakõlks, millega
on “maailmavalitsejatel”
mugav oma poliitikat
teostada? Või nuut, millega
mässajaid rahustada?
Demokraatia on väga võimas
relv. Sest, vaatamata kõigele,
valimispäeval oleme kõik

võrdsed. Igaühel on üks hääl.
Igaüks loeb täpselt samapalju.
Ja valija otsus jääb lõpuks
peale. Sellepärast otsitaksegi
igasuguseid viise, kuidas
enne valimisi kodanikke
segadusse ajada. Aga lõpuks
sõltub kõik meist endist: kas
me laseme ennast lollitada?
Kui valija ei lase,
siis ei ole eliidil ja
maailmavalitsejaks
ihkajatel midagi
teha. Ma olen
väsinud sellest,
kuidas vanad
ja poliitikas
rahvast
eemaldunud

poliitikud pidevalt
süüdistavad Keskerakonna
valijaid Keskerakonna
valimises. Nad on unustanud,
mis on demokraatia mõte,
ja nad ei saa aru, et ainuõige
küsimus endale on: „Miks
mina ei ole teinud midagi, et
lihtne inimene mind valiks?“
Kas näiteks Itaalias
kehtib demokraatia?
Silvio Berlusconi sai ju
tänu oma miljarditele ja
meediajõule (ja mitte tänu
demokraatiale?) pikki
aastaid valitseda.
Silvio Berlusconi langus on
hea näide Itaalia demokraatia
toimimisest. Ta sai võimule,
aga ta aidati sealt ka ära.
Vaatamata sellele, et ta omab
kolme väga olulist telekanalit
ja et ta oma valitsemise
ajal sisuliselt kontrollis ka
kolme riiklikku kanalit,
vaatamata tema miljarditele
ei olnud ta kunagi võimul
kaks valimisperioodi järjest.
Berlusconi püsis poliitika
tipus mitte oma tugevuse
pärast, vaid sellepärast, et
opositsiooniparteid ei suutnud
omaenda valijaid veenda
valimistel välja tulema või
tegid võimul olles midagi, mis
valijatele ei meeldinud. Itaalia
rahva tahte vastu ei ole ka
kõige võimsamal magnaadil
midagi teha, kui Itaalia rahvas
otsustab seda tahet näidata.
Eestis samamoodi. Kui
Eestimaa inimesed tegelikult
otsustavad oma tahet näidata,

tulevad valima, tulevad
tänavale, kirjutavad oma
saadikutele, siis ei loe see,
kui palju kellelgi on raha.
Demokraatias, lõpuks, loeb
ainult häälte arv. Loeb see,
kuidas erakond ise suudab
oma toetajaid veenda.
Kui erakonnaliikmed ise
on kindlad oma soovides,
räägivad oma
sõpradele, töökaaslastele ja
kaaslinlastele
oma ideedest,
kui erakonna
liikmed ja
toetajad
tulevad
valima
ning

võtavad sõbrad kaasa, siis on
kõik muutused võimalikud.
Euroopa Euroopaks, aga
kas USA ei hakka siin juba
ülemvõimu võtma? Kas
USA-d annab võrrelda
Weimari-aegse Saksamaaga,
mis lõpetas oma eksistentsi
hüperinflatsiooni, rahva
lausvaesuse ja Hitleri
võimuletulekuga? Kas
USA-l on üldse võimalik
oma pankrotiohust välja
tulla muidu kui sõjaga?
USA ei saa pankrotti
minna seni, kuni dollar
on maailmavaluuta, sest
USA saab alati oma raha
juurde trükkida. Vahepeal
tundus, et euro lausa tõukab
dollari troonilt (näiteks
hakkasid mõned riigid naftat
maailmaturul ostma eurode,
mitte dollarite eest), aga
majanduskriisi ajal tekkis
mure, kas (ja millisena) euro
üldse säilib. Majanduskriisist
tuli aga USA paremini
välja kui Euroopa just
selletõttu, et ei pannud endale
kasinuspoliitika-kammitsaid
peale ning tegi aktiivset rahaja majanduspoliitikat. USA
kriisiajal hoopis investeeris
ettevõtetesse, USA valitsuse
stimuleerimisprogramm väga
selgelt tõi kaasa töökohtade
loomise.
USA-s on palju probleeme
(kasvõi valedega õigustatud
sõda Iraagis ja lubamatu
nuhkimine internetis), aga
majanduspoliitikas on nad

kriisi ajal teinud paremaid
valikuid kui Euroopa. USA
majandusliku edu Euroopa ees
tõi kaasa tegelikult Euroopa
kasinusideoloogiat järgiv
eliit. Isegi kõige vaesemas
USA osariigis pole sellist
töötust nagu Kreekas või
Hispaanias (Alabamas on see
6.1%, Mississippis 7.5%, aga
Kreekas... 27.3%). USA-st
ei ole suurt väljarändu, Eesti
töötuse andmed ei kajasta aga
seda, kui palju meie inimesi
tegelikult töötab väljaspool
Eestit, sest nad oleks siin
töötud.
Küllap Keskerakonda
astudes on Sul teadlik
pikk perspektiiv. Millisena
tahaksid näha selle
erakonna tulevikku?
Keskerakond peaks võitma
järgmised valimised
ja panema kokku
valitsuskoalitsiooni. Pikemas
perspektiivis loodan, et
me inspireerime piisavalt
noori, nii eesti kui ka vene
päritoluga, liituma parteiga,
nii et me ka 20 aasta pärast
paneme valitsuskoalitsioone
kokku. Eestis saab olla edukas
ainult see erakond, kes saab
aru, et mitte kõik ei võitnud
üheksakümnendatel tehtud
poliitilistest valikutest ja et
normaalne rahuaja Euroopa
riik peab kõigile kodanikele
andma selle, mis õigusega
neile kuulub. Lastele võrdne
võimalus nende tugevaid
külgi arendada, sõltumata
sellest, kus nad on sündinud
või kes on nende vanemad.
Pensionäridele väärikas
vanaduspõlv ja euroopalik
elatustase, mis tähendab, et
me ei pea muretsema, kas
hambaarsti juures või apteegis
raha jätkub. See tähendab
töökohti igal pool Eestis,
inimese võimalust elada oma
elu seal, kus tema perekond
alati elanud on – ning
samal ajal lihtsalt õppida ja
kogemusi omandada igal pool
Euroopas.
Mis Eesti parteidel laiemalt
häda on?
Eestis on viimasel ajal
kiputud ära unustama,
mille jaoks poliitika on.
Näiteks Kaja Kallas räägib
Euroopa Parlamendist kui
koolitusreisist, mainides
ikka ja jälle, et sealt saab
hea kogemuse ja kasulikke
kontakte. Anvar Samost
kiitleb, kui võimas oleks, kui
ta saaks mandaadi (võimas
siis peamiselt tema ego
toetamiseks). Ansip ütleb
avalikult, et tema tahab
parlamendiliikme mandaati
sellepärast, et paremini
eurovolinikuks saada.
Aga need valimised ei
ole kallaste, samostite või
ansipite karjääri heaks –
ega ka minu heaks. Need
on selleks, et Euroopas teha
olulisi ja julgeid otsuseid
rahva huvides. Ning need
on kõige tähtsamad Euroopa
Parlamendi valimised viimase
kahekümne aasta jooksul.
Järgmise viie aasta jooksul

otsustatakse Euroopa tulevik.
Ja Eesti tulevik. Poliitika ei
ole karjääritegemine, poliitika
ei ole isiksuse arendamise
koolitus, poliitika ei ole
rikastumiskoht. Poliitika on
avalike asjade korraldamine
inimeste huvides.
Mida laiemalt arvad Eesti
meestest? Põhiküsimus,
mis mehi huvitab – miks
Eesti tüdrukud nii sageli
abielluvad välismaalastega?
Mille poolest välismehed
on Eesti meestest
atraktiivsemad? (Ja ära
unusta, et hääli tahad Sa
hetkel Eesti meestelt!)
Inimesed abielluvad ikka
armastusest. Eesti tüdrukud
ei abiellu “välismaa mehega”,
vaid inimesega, kelle
olemasolu toob naeratuse
näole ja paneb südame
põksuma. Armastus ei küsi
rahvust. Aga ma arvan, et
Eesti poliitika peaks küll
natukene rohkem tähelepanu
pöörama sellele, et armastus
oleks kaitstud. Et perekonnad,
ükskõik, mis näolised, oleks
kaitstud. Näiteks sellele, et
isal ja emal mõlemal oleks
aega oma lastega tegelda.
Sellele, et inimestel oleks
aega lihtsalt rahulikult
koos armastatud inimesega
mitte midagi teha. Sellele,
et kui sõlmitakse tõesti
piireületav abielu, oleks
mõlemal abielupoolel
võimalikult lihtne saada
Eesti kodakondsust. See
ainult rikastab meid kõiki.
Kui üks eestimaalane on
juba kaasa heaks kiitnud, siis
me kogukonnana võiksime
tema valikut austada. Avatud
kodakondsuspoliitika ainult
köidab inimesi Eesti külge.
Miks naised ei tule
poliitikasse?
Misasi mina siis olen?
Muidugi tulevad! Naised
on Eestis tegelikult päris
aktiivsed, võtavad ühiskondlikes küsimustes sõna, juhatavad ühinguid ja kõike
muud sellist.
Teiselt poolt, kahjuks on veel
natukene levinud mõtteviis,
nagu hoolitsemine (pere,
laste, vanade, kodu, ...)
eest oleks justkui eelkõige
naiste vastutada ning et
karjäärile või poliitikale
võivad pühenduda ainult
supernaised, kes suudavad
kõike. Inimeselt ei saa nõuda
kangelane olemist! Arvan,
et kui me avalikult rohkem
tunnistaksime, et meestel on
ka vajadus ja õigus pühenduda hoolitsusele, siis oleks
kõigi elu natukene kergem.
Naisi oleks avalikus elus
rohkem, aga näiteks ka
tööpäevad võiksid olla
lühemad (sest kõik tahavad
koju lapse juurde). Meil ei
ole ju kuhugi kiire.
Kes võiks olla praegu Eestis
naispeaminister? Miks?
See, kelle poliitikaid Eesti
rahvas kõige rohkem
toetab. Mina üksi ei määra
peaministrit :)

Kas leiad, et inimesed
peaksid oma probleemide
reaalse lahendamise asemel
aega raiskama, lapates
eneseabiõpikuid, ühinedes
sektidega või keskendudes
idamaade tarkustele, mis
põhjamaadele ei sobi?
Kas enesesugestioon aitab
materiaalsete murede
korral, või on see vaid põgenemine argimurede eest?
Mõni loeb puhkuseks
kriminaalromaane,
mõni spioonikaid, mõni
eneseabiõpikuid. See on
inimese enda valik. Siiski
– üks oht on liiga suurde
hulka eneseabiõpikutesse
mattumisel. Need kipuvad
inimest veenma, et iga häda
puhul tuleb ennast muutma
rutata. Aga mõnikord on
meiega kõik korras ja hoopis
maailm meie ümber on vigane! Siis tuleb hoopis avalikud
asjad ümber korraldada.
Miks Sina ei lähe Eestist
minema, nagu paljud Su
eakaaslased? Võimalusi Sul
ju on.
Minu kodanikuhing ei
luba. See ütleb, et kui ma
saan midagi teha, et maal,
kus sündinud olen, läheks
midagi paremaks, siis ma
pean seda tegema. Seega,
kuigi ma olen töötanud väga
paljudes erinevates riikides,
olen töötanud Euroopa Liidu
heaks, tulen ma ikka Eestisse
tagasi.
Mis (või kes) on Su
stressimaandur?
Mulle meeldib hommikuti
ujumas käia. Tallinnas õnneks
on avalik ujula mu kodu
lähedal. Panen kõrvad vette ja
olen kahekesi oma mõtetega.
Pärast on rahulik, rõõmus ja
enesekindel tunne.
Kultuurilemmikuid?
Väga keeruline on neid
nimetada, sest igale väljajäetule ma teeks ju liiga.
Aga Eesti kaasaegne kunst
on väga huvitav, seal on
palju mõtteid. Viimasel
Veneetsia biennaalil oli Eesti
paviljon üks omanäolisemaid
ja leidis palju tunnustust.
Muusikas ma armastan
muidugi Põhjamaade sümfooniaorkestrit, Anu Tali on
imeline dirigent.
Mis on Sinu jaoks Eesti
tähtsaim püha?
Kaasaegse Eesti tähtsaim
püha võiks olla äsjamöödunud
23. aprill, jüripäev.
19. sajandil oli see mõisaga
teenistuslepingute lõppemise,
kolimise päev. Seda tähistades
tuletame meelde, kui paljud
inimesed ka praegu töötavad
ebakindlate lepingutega ja on
sunnitud vahetama elukohti.
Seda tähistades tuletame
meelde pikka teed, mida me
töö- ja elukoha kindluse poole
oleme käinud ning mida me
veel saavutada tahame.
Küsisid Urmi Reinde
ja Indrek Veiserik
Fotod Urmi Reinde

KESKNÄDAL

6 kirjad

30. aprill 2014

Kuidas meie valitsus loob
ettevõtluskeskkonda
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Tegelikku kaitsevõimet vajades
Me võtsime õppust: kunagi ei tohi enam korrata seda viga, et
jäime 1939. aastal üksinda ja olime koos teiste Balti riikidega
Stalinil ükshaaval “üles noppida”. Seepärast talitasime nüüd
õigesti, kui astusime NATO-sse.
Aga et NATO meid alati kaitseks, selleks peame oma riigi
kaitsevõime tugevdamiseks ka ise palju ära tegema. Kahjuks
oleme siin läbi kogu taasiseseisvusaja palju möödalaskmisi
teinud. Julgen väita, et suurimaks möödapanekuks
meie väikeriigile ja selle rahvale sai paduliberaalse ja
paduparempoolse majandusmudeli valik. Selle tagajärjed:
elatustasemete lõhe hakkas ulatuma Euroopa suurimate
sekka, väga suur on alla toimetulekupiiri elavate perede
arv, euroopaliku maksusüsteemi puudumine, miinimumpalga
väiksus ja kõrgete palkade kõrgus, alatoitunud laste suur arv,
põldude-metsade-maade massiline müümine välismaalastele
jne jne.
Mis sellest järeldub? Otseselt meie riigi kaitsevõime
vähenemine: tuhandete kodumaakaitsjate lahkumine
välismaale leiba teenima, elustruktuuride hääbuminekokkukuivamine maal, sotsiaalse turvalisuse vähenemise
tõttu kaitsetahte vähenemine. Kas alatoitunud
lastest kasvavad oma kodumaa patrioodid, kas meie
integratsioonipoliitika tagasilöökide tõttu ei kannata
kaitseväkke kutsutud ajateenijate lojaalsus Eesti Vabariigile?
Kokkuvõttes: kas meid paremini kaitseb rohkem uusi kalleid
tanke ja “torusid”, kui on teada, et need ilma tugevate ja
tervete meesteta pauku ei tee? Või teine võimalus: läbi
parema sotsiaalse turvalisuse kogu oma rahva jaoks
kasvatame kogu rahvast kaasates ja temast hoolides oma
riigile tugevama ja tervema noore põlvkonna? Rahu!
Udo Knaps, Raplamaa

Miks Eesti tõmbab ligi
ameeriklasi?
Appi!!!!! Öelge palun, mis toimub – mulle kui üksikule
naisele tuleb internetist pidevalt erinevaid pildiga kirju, kus
Ameerika tegevohvitserid soovivad minuga kohtuda ja tulla
Eestisse. Ja ma olevat unelmate naine. Üks lõpetab missiooni
Afganistanis ja on teeninud U.S. Army’s 27 aastat ning teine
tuleb Iraagist ja on terve elu olnud armees ja vanaema oli
eestlane ja tahab kohe tulla Eestisse.
Juhuslikult on mul toas ka peegel, ja ma ei arva, et sobin
Eesti missiks. Ja ma arvan, et see on kuidagi seotud IRL-iga
ja praeguse sõjaõhutusega. Mis selle taga võib olla? Ma tean,
et USA-l on vaja oma relvi katsetada ja et eestlased on liiga
lollid, et sellest aru saada. Aga mehi on 3, ja üsna ühel ajal
algas see atakk. Nii et – mis selle taga on?
Ülle

Meie kodukootud friedmanistid ei väsi (ikka hinda kui tarbijad Rootsis ning märgatavalt
veel) kordamast lombitaguse „innovaatilise“ enam kui maksavad austerlased ja sakslased.
majandusteooria üht käsulauset: valitsus ei pea Samuti on meil oluliselt kõrgemad võrgutasud
looma töökohti ega ettevõtlust – ta peab looma ja aktsiis, lisaks taastuvenergiakulud. Säh sulle
ettevõtluskeskkonna! Tiraadides jäetakse siis soodsat ettevõtluskeskkonda!
targu lahti rääkimata, mida see imettegev Nõnda ongi Eesti üks suuremaid ettevõtjaid„keskkond“, mis Zeusi kombel sigitab nii maksumaksjaid Estonian Cell (ja mitte ainult
ettevõtlust kui ka
töökohti, endast
õieti kujutab. Sellele
vaatamata (või just
seetõttu?) seletab
ta ära valitsemise
„peene“ kunsti ja
vabandab välja
ka kõige laisema
ministri või kõrgametniku.
Ettevõtjad, olgu
mistahes klastrist,
ja ka töövõtjad
pole neile loodud Palkmajad kui meie metsade puidu vääristamise kaunid
keskkonnaga põr- viljad kujunesid taasiseseisvunud Eesti ainulaadseks
mugi rahul ning see eksportkaubaks. Näiteks Harjumaal meisterdatuid
rahulolematus näitab võib kohata Pürenee poolsaarel. Siin pildile jäänut tehti
kasvutendentsi.
Põlvamaal Karilatsis. Foto: Tiit Maksim
Osaühingu juhina
mäletan, et 90-ndail karistati ettevõtteid tema), kelle tootmiskuludes moodustab
avansilise tulumaksu, kõrge maksukoormuse, elektrihind lõviosa, otsustanud Eestist
aina lisanduvate lõivude ja maksudega. Austriasse kolida. Või kuhu iganes, peaasi –
Kuuldavasti on „keskkond“ nüüdseks ära Eestist!
veelgi halvenenud. Eesti on Euroopa üks
kõrgemate tööjõumaksudega riike ning Mulle kui mõttelisele Eesti Energia
väga kõrged on siin aktsiisid ja käibemaks. aktsionärile
Pea kõik riigihanked on korruptiivsed, olgu näib, et EE on samuti kriminaalne asutis.
see teedeehitus, suurobjektid, metsandus. Sümbioosis valitsuse, konkurentsiameti
Näiteks koorivad metsanduses korruptiivsed ja, tont teab, kellega veel. Võib-olla
raiehangete „võitjad“ ning nende all- ja all- isegi riigikontrolliga? Igatahes paistab
allhankijad vaese raietöölise purupaljaks. sellest kooslusest selgelt välja endise
Viimane saab teinekord üksnes 40% RMK majandusministri Partsi roll. Põhjendamatud
raiehinnast, miinus maksud, sest ta on kulutused põhjendamatu elektrijaama
vormistatud FIE-ks!
ehituseks (Alstom). Rahva raha miljonites
Nüüd siis on saanud teatavaks, et ettevõtlust kantimine Utah’sse ja Jordaaniasse, kus
toetav EAS, mis käsutab Euroopa abirahasid, kohapeal üksnes tühjad kontorid, vari- ja
on tegelikult kriminaalne asutus, jagades riiulifirmad ning mingisugust tootmist ei ole
hiigeltoetusi „minu soovil, havi käsul“. Üks ega tule. Suurejooneline Enefit on tardunes.
kaksikministritest tahab EAS-is „platsi puhtaks Taevas appi, see kõik on toimunud. Ja vististi
lüüa“. Miks seda varem ei tehtud? Kas nüüd toimub edasi...
järgneb uurimine ja on vastutajaid? Kus olid Ja meie nuriseme vaid kõrge elektrihinna ja
riigikontroll jt vastutajad seni? Mis tagab, et „turu“ avamise üle.
kae taas ministrite ja ametnike silmi ei kataks?
Aga ettevõtluskeskkond valitsuse ja ajaElektrihinnad pöörased
kirjanduse viimaste andmete kohaselt on meil
15. aprilli Eesti Päevaleht avaldas uuringu, endiselt hea. Noh, enam-vähem hea...
kust selgus jahmatav tõde: Eestis maksavad
elektri suurtarbijad peaaegu poole kõrgemat
Ants Metsla, Vändra, Pärnumaa

Noored mõelgu vanureile omaenda tuleviku võtmes
Kas teame, kuidas läheb
meie naabril või sugulasel?
Kas meie vanaemad saavad
oma pensioni või abirahaga
hakkama? Ühiskonnauurijad
on välja selgitanud, et eestlased suhtlevad omavahel
üha vähem. Kurb? Ei, pigem
tragöödia.
Saku skautidena hulgume
omakandis sageli ringi, aga
nüüd tegime ühe imeliku
külaskäigu. Ja erilised on ka
kaasatoodud muljed.
Asi algas õigupoolest juba
mullu „Kesknädalast“ leitud
jutukesega abivajavast
vanaprouast. Vahepeal
korduvalt helistasime
avaldatud numbrile, aga
kuna kedagi kätte ei
saanud, siis pidasime asja
niisama lehelobaks. Nüüd
jäi see artikkel jälle ette
– helistasimegi. Ja et oli
koolivaheaeg, kogusime

seltskonna
vaatama.

ja

läksime

Leidsime end kesk elu
kurvemat poolt. Nähtust
nii mõnigi asi pani lapsed
ahhetama. aga loodetavasti
pani igaüks sealt midagi ka
enda elu korraldamiseks
kõrva taha.
Ehk siis meie jaoks on see
lugu kohast, kus lammastel
on parem elu kui nende
omanikul. Ja mine teagi,
omaniku elu – see ilmselt
ongi tema lambad, nende
seltsis on ta veetnud viimased
paarkümmend aastat.
Lähikonna talud on ammugi
tühjad. Hingelised nendel
unustatud külavaheteedel on
enamasti kahtlased. Paremal
juhul mõni joodik, hullemal
aga metallivaraste jõuk.
Laudas oli soe, aga omaniku
puukuuris ulus tuul.

Ahjupuid oli paar sületäit.
Pliiti mahtuvaid ei olnud
ainsatki pilbast. Me pole
varem kohanud lambaid,
kes võhivõõra taskuid tuleks
nuuskima või niisamagi meie
nina alla julgeks jalutama
tulla. Need on kindlasti
õnnelikud lambad. Ja nad on
kindlasti ka tolle kandi kõige
õnnelikumad elusolendid.
Omaniku tervis nõuab juba
ammu arstilkäimist, aga
kes vaataks sel ajal tema
lammaste ja kodu järele.
Tolleski Eestimaa kandis on
nimelt juba uue Vabariigi
algusest peale kombeks
hiljemalt järgmisel õhtul kogu
valveta jäänud vara laiali
kanda ja aknadki ära lõhkuda.
Poodi saab omanik korra
kolme kuu järel, siis keegi
sugulane viivat. Kogu
toodud kraam (ka leivad) on
sügavkülmas. Ja ei mingit

juttu, et ah ma täna seda vorsti
ei taha, toon selverist midagi
paremat...

ka aeg, kui abi vajavad need,
kelle lapsed on kadunud laia
maailma õnne otsima.

Meie käisime seal korra ära,
olime päevakese, ja seejärel
istusime oma soojades
kodudes, vaatasime tõtt
oma südametunnistusega.
Ei mõista, kustkohast võtab
see inimene oma rahu ja
elurõõmu. Lapsed ei oska
muud meenutada, kui tema
ülevoolavat heatahtlikkust.
Aga kas ei teinud meie
külaskäik tema saatust
hoopiski kurvemaks?
Andsime hetkeks lootust ja
siis kadusime nagu poleks
meid olemaski olnud...

Inimesed, unustage mõneks
ajaks feisspuuk ja kõik
edevad elektroonikavidinad!
Need ei asenda iialgi head
sõna, sooja pilku või abistavat
kätt. Mõelge oma vanadele
naabritele ja lähedastele! Kas
ei ole äkki keegi neistki sama
õnnetus olukorras? Äkki saate
veel täna nende heaks midagi
teha?
Ja mis peamine: võibolla
ei olegi nende jaoks kõige
parem lahendus oma elupäevi
vanadekodu võõraste seinte
vahel lõpetada. Mõelge sellele
omaenda tuleviku võtmes,
noorrahvas!

Isegi siis oleks see õudne
lugu, kui see oleks ainus
selline. Aga paraku on meie
ümber üha rohkem õnnetuid,
Jumalast ja inimestest
unustatud üksielavaid
vanureid. Üha lähemale tuleb

Saku skautide nimel
Walter Sulin
Tallinna-lähiselt
Harjumaalt

Putin kog
Seni on vaadeldud valdavalt seda, millist kahju
Venemaale toob Ukraina
kriis ja Krimmi liitmine
Venemaaga – sest eks
ole just Venemaale surve
avaldamiseks ja kahju
tekitamiseks rakendatud
nii USA kui ka EL-i
sanktsioone. Aga mis on
Venemaal plusspoolel?

TOIVO TOOTSEN
poliitik
Krimmi puhul on asi selge
– Vene laevastiku peabaas
Mustal merel asub nüüd mitte
naaberriigi, vaid Venemaa
enda territooriumil. Ka sajad
miljonid dollarid, mida
Ukrainale rendiks maksti,
jäävad nüüd Venemaale.
Ida-Ukraina liitmisest Putin
ilmselt huvitatud pole.
Ainuüksi Krimm nõuab
suuri kulutusi, mitmeid
kordi suurema territooriumi
allaneelamine – ja ülalpidamine! – pole Venemaa
huvides. Juba praegu kostab
Venemaal hääli: kas Krimmi
suunatavad summad ei
vähenda meie pensione ja
palku?
Märkimisväärne on, et
erinevalt Krimmist ei nõuta
Ida-Ukrainas ühinemist
Venemaaga, soovitakse lihtsalt rohkem iseseisvust. Venemaalt tahetakse ainult abi,
mitte hõlma alla võtmist.
Aga pinged sealkandis on
Venemaale ilmselt kasulikud.

Parl
Endine peaminister Andrus
Ansip tunnistas 22. aprillil
Riigikogu lahtiste uste
päeval inimeste küsimustele
vastates, et tunneb puudust
selle informatsiooni järele,
mis oli talle kättesaadav
peaministrina. Riigikogu
liikmeks saades jäi ta
korraga infotulvast eemale,
ja see olevat talle harjumatu.
Ansipi sõnul on ta palunud
end ka edaspidi hoida kursis
asjakohase infoga.
Avatud uste päeval toimusid
Toompea lossis mitmed
kontserdid ning kohtumised
riigikogulastega. Päev
pakkus põnevaid kõnekoosolekuid, mälumängu,
Pika Hermanni torni
külastamist jne. Märt
Agu juhendamisel õpiti
lossiõuel suvise tantsupeo
samme. Komandandi majas
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us Ukraina-kriisist oma plussid
Need aitavad kiirelt nii
Ukrainal kui ka Läänel
unustada Krimmi ja selle
kaotusega leppida. Ja kui veel
mõelda miljarditele, mida
Ida-Ukraina jaluleaitamine
lähiaegadel nõuab! Putin jätab
hea meelega selle koorma
Kiievi praegustele võimudele,
tegelikult aga Euroopa Liidule
ja USA-le.

Putin kasutab olukorda
maksimaalselt ära

Putin püüab praegusest
olukorrast saada maksimaalselt kasu. Ta kasutab
ära ka seda, et import
välisriikidest väheneb. Riigile
on ju kasulik, kui vähem
imporditakse, sest import
viib raha välja. Tarbijate
huvi on Putinile tähtsusetu,
ta õhutab patriotismi ja
soovitab tarbida kodumaist
kaupa. Kui kodumaine kaup
jääb võrdluses välismaisega
selgelt alla, siis on ju hea, kui
võistlevat kaupa sisse ei tulegi
ja omamaine toodang leiab
seetõttu suuremat tarbimist
kodumaal.
Nüüd on hea öelda:
sanktsioonid jne. Praegune
olukord ja puhanguliselt
tõusnud toetus Putinile
Venemaal võimaldab tal
reforme läbi viia väga kiirelt
ja väga jõuliselt. Kiirtempos
asutakse arendama kodumaist põllumajandust,
soodustatakse väikeettevõtlust, välismaalt tagasi
toodud kapital suunatakse
teedevõrgu ja muu taristu
arendusse.
Putin andis ka korralduse
kõige kiiremas korras jõuda nii kaugele, et seni
Ukrainas tehtud ja eelkõige
sõjatööstusele vajalikke
komponente saaks hakata
tootma Venemaal. Kui seni on
sellega viivitatud, siis nüüd
on selge sund. Mida suurem
on väline surve, seda rohkem
koondub Venemaa Putini
ümber. Välismaa surves
nähakse soovi alandada Venemaad. Aga Venemaagi on

uhkuse nimel valmis sööma
kartulikoori.

Venemaa eripärad

Venemaa üks eripära on see,
et võim pole siin kunagi
toetunud rikkuritele, vaid
jõustruktuuridele. Lääne
riigijuhtidel on sellest raske
aru saada, Läänes teeb
poliitikat kapital. Poliitikud
on sõltuvuses suurkapitalist
ja viivad ellu selle poliitikat.
Nii et kui mujal teeb kapital
poliitikuid ja presidente,
siis Venemaal teevad
president ja poliitika (võim)
kapitaliste. Venemaal ei

Kui mujal
teeb kapital
poliitikuid ja
presidente,
siis Venemaal
teeb president
ja poliitika
(võim)
kapitaliste.
saada miljonäriks, Venemaal
määratakse miljonäriks – nii
öeldakse seal. Ja kui mõni
miljonäriks-miljardäriks
määratud persoon liiga upsakaks muutub ning tahab ka
poliitikat teha, siis ootab teda
näiteks Hodorkovski saatus.
Seepärast on Putinil pigem
hea, kui oligarhe pigistatakse
– ta on juba ammu öelnud:
hoidke raha Venemaal!
Aga või nad teda kuulasid!
Välismaa pankades olevad
miljardid andsid oligarhidele
suhteliselt kõva seljataguse
ja suure iseseisvuse, mistõttu
said nad vahel Putinile ka
hambaid näidata. Nüüd tuli
Lääs ise Putinile appi, lõigates
mitmel mõjukal inimesel selle
seljataguse ära ja liites nad
veel kindlamalt Putini külge.
Välispankades olev raha oli
aga Venemaa kui riigi jaoks
niikuinii kadunud.
Putin sai nüüd ka võimaluse

Venemaad jõuliselt ümber
orienteerida Euroopalt Aasiale
ja Aafrikale. Kui meil on kogu
aeg hoiatatud selle eest, et ei
tohiks oma majandust liiga
tugevalt siduda Venemaaga,
siis ka Putin on püüdnud mitte
sattuda liigsesse sõltuvusse
Euroopast. Tema siht on olnud
Euraasia liit, mitte Euroopa
liit. Timtšenko, üks Putini
lähedasemaid miljardäre, käis
äsja Hiinas uusi lepinguid
ja uue gaasitoru rajamist
läbi rääkimas. Sealkandis
on just aprillis käinud ka
välisminister Lavrov jt.

Ukraina kriis – osa USA
ja Vene võimuvõitlusest
On öeldud, et tegemist on
geopoliitilise küsimusega.
Laias laastus on praegune
Ukraina kriis osa USA ja
Venemaa võimuvõitlusest.
Kuni ameeriklased laiendasid oma mõjuvõimu
Venemaast kaugel, Putin
leppis sellega. Aga kui
värvilised revolutsioonid
saabusid Ukrainasse ja
selgelt paistab samasugune
kava Valgevenega, siis tuli
ka Putinil jõuliselt tegutseda.
Värvilisi revolutsioone ei ole
mitte kusagil inspireerinud
Venemaa. Kui need aga ta
aia taha tulid, siis pidi ka
Venemaa oma jõudu näitama.
Muidugi heitluses USAga jääks Venemaa üksi
alla, nende maade jõuvarud ja potentsiaalid ei
ole võrreldavad. Tibake
tasakaalustab asja ainult
see, et mõlemal riigil on
arvestatav tuumapotentsiaal.
Nii või teisiti – Putini
Venemaal on vaja tugevaid
liitlasi. Selleks on ilmselt
BRICS – Brasiilia, Venemaa,
India, Hiina ja Lõuna-Aafrika
Vabariigi majandusühendus.
23. aprilli Kesknädalas
kirjutas sellest põhjalikult
Indrek Veiserik artiklis
„BRICS-i riigid otsivad
Lääne majandusjulmuste
eest kaitset“. Ta kirjutab:
„Konkureeriva majandusega

USA mõju all olevad IMF
ega Maailmapank kindlasti
ei tule BRICS-i riikidele
majandusraskuste korral
appi. Seda mõistes otsustasid
BRICS-i kuuluvad riigid luua
IMF-ile ja Maailmapangale
alternatiivsed finantsasutused
– Valuutareservi Konsortsiumi
ja Arengupanga. Venemaa
välisministeeriumi poolt G20
ja BRICS-i riikide koostööd
koordineeriva Vadim Lukovi
sõnul loodetakse uued
finantsasutused käima saada
hiljemalt 2015. aastaks,
vahendas portaal Russia
Beyond The Headlines 14.
aprillil. BRICS-i riigid
leppisid kokku, et ametlikuks
kapitalihulgaks nendes
asutustes hakkab olema
kummaski 100 miljardit
dollarit. /---/ Võrdluseks:
IMF-i reservid moodustavad
praegu 369,52 miljardit
dollarit. 100 miljardit dollarit
peaks olema seega viiele
riigile piisav, samal ajal kui
IMF-i reserv hõlmab 188
riiki, kes iga hetk võivad
abi vajada, kirjutab Russia
Beyond The Headlines.“
Ja Veiserik jätkab:
„Kui Valuutareservi Konsortsiumi ja Arengupanga loomine
õnnestub, tähendab see USA
jaoks absolutismini küündiva
finantsvõimu kadumist,
millega pikki aastakümneid
kõiki maailmariike IMF-i
ja Maailmapanga kaudu
on sisuliselt lühikese keti
otsas hoitud. Just see paneb
USA-d hetkel enim kartma.
Ukraina „demokraatia” eest
seismine on vaid ettekääne, et
USA hegemooniat ohustavat
Venemaa presidenti Vladimir
Putinit ja kogu riiki pikali
suruda.“
Nõnda kirjutas eelmine
Kesknädal.
Nii või teisiti – igal juhul
on Putinil nüüd põhjus väga
jõuliselt arendada BRICS-i
ja selle oma finantssüsteemi.

SUUR HUVI: Riigikogu lahtiste uste päev tõi
kohale ligikaudu 3500 inimest, selleks et tutvuda
parlamendihoonega ja suhelda poliitikutega.
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esinesid noortebändid
ning Riigikogu sünnipäeva lõpetas lossi
hoovis Tõnis Mägi koos
Estraadiraadioga.
Riigikogu lahtiste uste päev
tõi kohale ligikaudu 3500
inimest.
23. aprillil 1919 tuli
Tallinnas kokku esimene
iseseisvas Eestis rahva
poolt valitud esindus –
Asutav Kogu. Iseseisvusdeklaratsiooni, põhiseaduse ja maaseaduse vastu
võtnud ning Eesti riigi
jaoks üliolulisi küsimusi
lahendanud esinduskogu
tegutses kui parlament.
Asutava Kogu otsused
panid vundamendi Eesti
riigile.
Indrek Veiserik
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Nädala juubilar JUHAN LIIV 150
Kui mina olin veel väikene
mees,
üks helin mul helises rinna
sees.
Ja kui mina kasvasin
suuremaks,
läks helingi rinna sees
kangemaks.
Nüüd on see helin pea matnud
mind,
ta alla rusuks on raugenud
rind.
See helin mu elu ja minu hing,
tal kitsaks jäänud on maapealne ring…
Mõistmatu helina tõttu, mis
oli Juhan Liivile „tema elu
ja tema hing“, oligi tal terve
elu kitsas nende seas, kes
sellist helinat ei mõistnud.
Vähe sellest, teisititundja
ja -mõtleja paigutatakse
sinna, kus ta neid „oma
helinaga“ ei sega. Võimetud
süüvima vaimuvägilase
hinge, heidetakse julgepüks
„normaalide“ hulgast välja.
Või, õigemini, põgeneb ta ise
ummisjalu.
„Suur hullus ülim mõistus
on“ – kui uskuda Ameerika
luulehaldjat Emily Dickinsoni.
Vaimse kirgastumuse hetkil
kirjutaski Liiv oma parimad
teosed. Ebanormaalses ühiskonnas aga käib normaalse
inimese ebanormaaliks kuulutamine asja juurde. On praegugi kuulutatud lindpriiks
kõik, kes on vastu õiglus- ja
kõlblustunde nüristamisele,
perepühaduse lõhkumisele,
mammonakultusele. Liiv
annetas Estonia teatri heaks
oma ainsa pintsaku – tema
jaoks ei olnud materiaalsel
tähtsust. Selline asi ei saa ju
normaalne olla… Inimene peab
kümne küünega kinni hoidma
igast sendist…
„Eestil on olnud üksainus
geenius, ja seegi tembeldati
hulluks,“ armastas öelda mu
kolleeg, Liivi ande harras
austaja, kes teadis tema

luuletusi peast ja deklameeris
neid vahel ärevalt, kui „kellegi
kätte sai“, kartuses, et kohekohe joostakse laiali – pole ju
meil aega kuulata teise inimese
valu.
Nii ei võetud tõsiselt ka Juhan
Liivi. Eluajal tuli tal näha
näguripäevi, uidata ringi mööda
maad, viletsais riideis, astudes
vahel kuhugi sisse, et sooja
saada. Nii ta endale tiisikusegi
sai, millele aitas kaasa suur
sisemine kurbus: tema hing oli
haigeks jäänud rahva viletsuse
ja elu ebaõigluse nägemisest.
Tuntud „Rändajat“ lugedes
võib saada aimu tema tunnetest.
Kuidas ta… tuli linnast,
saatjaks lumesadu, kuidas
kõndis näljasena külma käes,
otsides tööd, mis leidmata jäigi.
Nagu praegu, otsi või tikutulega
– tööd sa enam ei leia. Ja
kuidas siis ühte hurtsikusse
astudes rändurmees hardub,
kui ahjust võetakse sooja
leiba… Mõtelge! Ja temalegi
murtakse suur tükk… Vantsides
mööda tumeda laega hurtsikuid
täis maad, valutades südant
kodumaa kurva saatuse pärast,
siin elavate inimeste pärast.
Enamusele see tavaliselt korda
ei lähe, elatakse oma elu ära, ei
loksuta neid kellegi valu, kõige
vähem kodumaa valu... Liivile
läks see kõik väga korda.
Juhan Liivi esimesed
kirjanduslikud katsetused
jäid 1880-ndaisse aastaisse.
Luuleloomingu suurem osa
sündis aastail 1894–1913
ning jõudis Gustav Suitsu
toimetamisel kaante vahele.
Tema luules võib eristada nelja
teemat: loodus-, armastus-,
isamaa- ja mõtteluule. Kirjanik
astus välja eetika ja moraali
nurikülgede – omakasu, rahahimu, lipitsemise, hoolimatuse
– vastu. Luulet iseloomustab
ääretu lihtsus, avameelsus ja
tundesügavus ning samas väga
tugev üldistusjõud. Kodumaa
saatust tunnetas ta läbi isikliku

elu traagika. Isamaalüürika on
enamasti pihtimuslik, selles
põimuvad ahastus Eesti ränga
mineviku ja sumbunud oleviku
pärast, lootus helgemale
tulevikule. Ahastus on karm ja
otsekohene, ta näeb painavaid
probleeme: „Eile nägin ma
Eestimaad“ – ja mida ta nägi,
selle pärast ta ongi sügavalt
mures. „Kui tume veel kauaks
ka sinu maa“ – ta on valmis
ohverdama isamaa heaks kõik.
„Ma lillesideme võtaks,
sind köidaks sellega,
sind köidaks sellega ühte,
oh õnnetu Eestimaa!”
Lillesidemega tahtis ta köita
kodumaad ja inimesi kõigi
nende valude, murede ja
rõõmudega. Ta oli valmis võtma
ka „taevasina ja päikese, võtma
truuduse, aususe ja armastuse,
veresideme ja vennasüdame”.
Oli valmis ohverdama ise ja

Tark naine on Keskerakonnas!
Keskerakonna naiskogu seminar „Tark naine on Keskerakonnas!“
ja naiskogu aastakonverents

teisipäeval, 13. mail kell 17.00

Tallinna Õpetajate Maja Magistri saalis (Raekoja plats 14, III korrus).

Esinevad
* Riigikogu liige ja Keskerakonna juhatuse liige Ester Tuiksoo
* Keskerakonna naiskogu president Teresa Škaperina
* Otepää Lihatööstuse Edgar juhataja, Aasta ema 2009 Maie Niit
* Paide linnavolikogu esimees, ettevõtja Kersti Sarapuu
* Ajakirjanik, tõlk-toimetaja Eve Osa
* Pärnu tennisekeskuse rajajaid, Pärnu Aasta naine 2005
Erika Sonntak
Euroopa Parlamendi valimise Keskerakonna kandidaadid:
* Keskerakonna aseesimees ja Riigikogu Keskerakonna
fraktsiooni esimees Kadri Simson
* Politoloog, publitsist, Aasta missiooniinimene 2009
Kerstin-Oudekki Loone
* Riigikogu ja Keskerakonna juhatuse liige Mailis Reps
* Riigikogu ja Keskerakonna juhatuse liige Yana Toom
Naiskogu juhatuse aruanne, naiskogu presidendi
ja juhatuse valimine.
Oodatud on Keskerakonna igast piirkonnast esindajad, kes
soovivad osaleda naiskogu tegevuses.
Keskerakonna naiskogu KENA * Erakonna büroo

ootas seda ka teistelt („Ma
lendan mesipuu poole“),
mõistes, et kõik ei suuda
temamoodi kannatada („Mitte
igaühele“), on õnnetu koos
isamaaga, veel õnnetum ilma
selleta („Sinuga ja sinuta“),
tunneb siiralt ja süngelt kaasa
eesti talupojale („Must lagi on
meie toal“).
Liiv oli see, kes eelmise sajandi
lõpul prohvetlikult kuulutas:
„Ükskord on Eesti riik.“ Keegi
seda toona ei uskunud, ütlejat
peeti hulluks. Tema ennustus
aga täitus – riigi me saime.
Hoida seda aga ei osanud.
Liivi küsimusele „Kui kauaks
veel tume ka sinu maa?“ võiks
nüüd vastata, et valgeks polegi
see saanud. Mustad laed on
küll kadunud, aga külmad
toad asemele tulnud, kõlblushalastus haihtunud ja „koorem
rahval aina raskem kanda“.

Mööda Eestit sõidab
Keskerakonna eurobuss
1. maist hakkab sõitma Keskerakonna eurobuss, millega
tsentristid avavad Euroopa
Parlamendi valimiste aktiivse
kampaania.
Kesk-eurobussi saab näha 1. mail Narvas,
2. mail Kuressaares, 3. mail Elvas
ja Tartus, 4. mail Räpinas ja Põlvas.
Eurobussi edasise sõiduplaaniga saab
tutvuda Keskerakonna veebilehel.
Eurobussiga tulevad Euroopa Parlamendi
kandidaadid inimestele koju kätte.
Ollakse kohal suurematel üritustel,
tutvustatakse erakonna eurovalimiste
mõtteid ning jagatakse valimismeeneid.
Keskerakonna kandidaatidega kohtuma
tulijad saavad osa ka üllatustest!
Eurobussi-tuuri meelelahutuslikku poolt
esindavad Erich Krieger, Eduard Toman
ja Sergei Maasin.
Kesk-eurobuss sõitis ringi ka 2009. aasta
Euroopa Parlamendi valimiste eel. See oli
tore kampaania, mis jäi paljudele meelde.
Seepärast korratakse hästi õnnestunud
valimistuuri ka seekord.
Taavi Pukk
Keskerakonna pressiesindaja

Soovide siniranda jõudmata
jääbki, ega sünni ka mingit
tähte kodumaa üle. Sest rahva
rind on tuim.
„Kümme lugu“ (1893) oli
esimene novellikogu eesti
kirjanduses. Väga tuntud
„Peipsi pääl“, kus kaks meest
satuvad jäämineku aegu
uppumisohtu ja lubavad ära
lõpetada kõik patused tembud,
kui ainult seekord veel eluga
pääseks. Kui jalad põhjas,
ununevad lubadused.
Liivi proosa peateose –
jutustuse „Vari” juhtmõtteks
on talurahva ja mõisa suhted.
Oma koht on selles autori
lapsepõlvemälestustel,
tema arusaamadel õnnest ja
armastusest, tööst ja ühiskonnast. Jutustuse peategelase
Villu igatsused ja nende
kokkuvarisemine reaalsuse
raskuse all on sarnased Liivi
enda traagilise elukäiguga.
Siin on meenutused teoorjuse
ajastust, seisuslikud vastuolud,
mõisnike omavoli ja julmus.
Vari saab teoses sümboli
tähenduse, osutades inimese
saatuse ettemääratusele.
Järgnevad „Käkimäe kägu“ ja
„Nõia tütar“, mis seotud rahva
seas levinud ebausu ja laimuga.
Juhan Liiv sündis 30. aprillil
1864 Alatskivil. Õppis
Naelavere külakoolis ja
Kodavere kihelkonnakoolis
ning täiendas end Hugo
Treffneri gümnaasiumis
Tartus. Noorena töötas mitme
väljaande juures, avaldas
luuletusi ja lühijutte. 1885.
a alustas tööd ajakirjanikuna
(vahelduva eduga ajalehtede
„Virulane“, „Sakala“ ja
„Olevik“ juures). Loobunud
1892. a toimetusetööst,
kavatses ta hakata leiba teenima
vabaajakirjanikuna. Tartus
üüris ta Hezeli (nüüd Juhan
Liivi) tänavas toa ja pühendus
kirjutamisele. Pingutav töö ja
raskused süvendasid haigust.
Need aastad tähendasid

talle rändamist ulualuse ja
hingerahu otsinguil ning
läbielatu luuleks vormimist.
Vaimse ülepinge tõttu poeet
haigestus, viibis mitu kuud
ravil ning pärast jäigi Oja tallu,
„venna veerele elama“. Seal
veetis ta aastaid üldsuse poolt
unustatuna, koguni surnuks
peetuna. Liiv abistas sugulasi
talutöödes, jälgis ajalehtede
kaudu ühiskonnaelus toimuvat,
luuletas. Ja siis kadus pildilt.
20. sajandi algul „ilmus ta taas
välja“, avaldades uusi luuletusi
ja miniatuure. Viimastel
eluaastatel elas sugulaste
ja tuttavate juures, jäämata
kusagile püsivalt pidama.
Olgu ka siin ära toodud, et
Liiv oli (elulookirjutajate
sõnul) kujutlenud vahel
end maailma vägevatena,
kas tsaar Aleksander II või
Poola kuningana. Omajagu
oli tal õigus – ta oli nii
vägeva loomejõuga, et hiljem
meenutatakse teda sagedamini
kui noid vägevaid. Kui
kujunes „Noor-Eesti“ kirjanike
põlvkond, oskasid need noored
(Under, Tuglas jt) teda hinnata,
võtsid omaks, hoolitsesid
tema eest ning avaldasid
tema loomingut. See innustas
luuletajat uuesti aktiivsele
kirjanikutööle, kuid oli hilja.
Juhan Liiv suri 1. detsembril
1913.
Eluajal ilmus tema loomingut
vähe. Palju tegi selle ilmumiseks Friedebert Tuglas. Liivi
teoseid on ilmunud mitmes
võõrkeeles.
Kui suurmees sureb, haaratakse
peast: kus me küll olime, kui ta
elas! Kui aga läinud, hakatakse
tsiteerima ja austama. Kuni
elab, polnud kellelgi asja,
„kust ta sai ja mis ta sõi“, ning
nii tuligi elada eluheidikuna.
Samas kirjutada luuletusi, mis
elavad igavesti. Geniaalseid,
unikaalseid oma lihtsuses.
Anne Ratman

Keskerakonna omavalitsuskogu
infopäev
neljapäeval, 8. mail 2014 kell 18.00
Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis (Posti 3, Haapsalu).
Päevakord:
18:00-18:10 Avasõnad, Jaanus Karilaid, Haapsalu volikogu
esimees
18:10-18:40 „Euroopa Liidu struktuurivahendid regionaalarengule 2014–2020“, Priidu Ristkok, Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja
18:40-19:10 „Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine: 		
ootused ja esialgsed tulemused“, Mikk Lõhmus,
Lääne-Nigula vallavanem
19:10-19:40 „Koolivõrgust“, Kalle Küttis,
		
Haridus- ja Teadusministeeriumi 			
koolivõrgu juht
Infopäeva modereerib Jüri Ratas (pildil),
Keskerakonna omavalitsuskogu esimees
Osavõtust teatada hiljemalt 6. maiks
tanel.kiik@riigikogu.ee

