
Loe erakonna 
2013. aasta 
plaanidest
LK 6

Sotsiaalabi  
näputäis ei ole 

lastetoetuse  
reform

LK 2

www.sotsdem.ee      veebruar 2013

Vana-aasta õhtul rääkis Rohke Debe-
lak ETV sketšisaates vajadusest sea-
da sisse riikliku lehvitaja ametipost, 
et meil oleks, kes Eestist lahkuvatele 
inimestele sadamas järele lehvitaks. 
Sel sotsiaalselt teraval naljal oli sel-
gelt kurblik alatoon. 

Enne keskööd astus tele-eetris üles pre-
sident Toomas Hendrik Ilves, kes väl-
jendas oma aastavahetuse kõnes mu-
ret suure väljarände ja rahvaarvu ka-
hanemise pärast. 

„Muidugi ei saa me sellega leppida. 
Leppimise asemel tuleb keskenduda 
Eesti elu parandamisele... Keskendu-
gem 2013. aastal Eestile ja inimestele, 
kes tahavad siin elada. Me teame, et 
ühiskonnad, kus kihistumine on väik-
sem, on üldjoontes edukamad ja õnne-
likumad. Erinevused ei kao kunagi täie-
likult, elu maal ja linnas on kõikjal eri-
nev,“ rääkis riigipea. Ta kutsus üles 
arendama jõulisemalt just väljaspool 
pealinna jäävaid teid, taristuid ja tee-
nuseid. 

Kurb statistika

Läinud aasta oli mitmes mõttes selgi-
nemise aasta. Tuhandeid inimesi puu-
dutasid valusalt rahvaloenduse tulemu-
sed, mis tõid üheselt välja niigi aimata-
va: nii meie kaasmaalaste massilise 
võõrsile siirdumise kui inimeste lahku-
mise maalt ja väikelinnadest suur-Tal-
linnasse ja Tartusse ning selle lähiümb-
russe.

Kuivad ja kiretud numbrid ütlevad, 
et aasta tagasi elas Eestis 1,29 miljonit 
inimest ja et 12 aastaga oli elanike arv 
kahanenud 75816 võrra. Võrreldes 
1980. aastate lõpuga oli langus veelgi 
drastilisem. 

102 tühja küla

Vähemalt sama mõtlemapanevad olid 
sügisel avalikustatud andmed linnade 
ja valdade kaupa. Inimesi on lisandu-
nud vaid Harjumaale ja napilt ka Tar-
tumaale. Kõige enam – ca 18 protsen-
di võrra - on rahvast vähemaks jäänud 
Hiiumaal, Jõgevamaal ja Viljandimaal. 

Mitmes vallas on rahvaarv kokku kui-
vanud lausa 30 või enamgi protsenti. 

Kuuldes, et Eestis on tervelt 102 il-
ma püsielaniketa küla, käis kardetavas-
ti nii mõnelgi südamest läbi valupiste. 
Enamikest Eestimaa nurkadest leiab pi-
medate akendega maju, tühjaks jäänud 
koolihooneid, kauplusi ja postkonto-
reid. Meil on arvukalt väikelinnu ja ter-
veid piirkondi, kus elavad peamiselt 
pensionärid. Noored ei lähe kodukanti 
tagasi, kui neil pole seal ei tööd, kooli 
ega lasteaeda. (Jätkub lk 3)

Riikliku lehvitaja asemele 
tõhus regionaal- ja sotsiaalpoliitika

Koondumine Harjumaale
Rahvastiku ja eluruumide loenduse tulemused näitavad inimeste jätkuvat koondu-
mist Tallinna ümbrusesse. Peaaegu kõik maakonnad kaotavad oma elanikkonda, 
kõige enam Kesk-Eesti: Järvamaa ja Jõgevamaa. 

Eestimaa on oma kliima ja loodustingimuste poolest eluks sobiv täies ulatuses. 
Siin on elatud aastatuhandete jooksul ning asulate tühjenemine just nüüd, kus ini-
mestevahelised kaugused kahanevad uute kommunikatsioonivõimaluste ja ühen-
dusteede toimel, ei peaks väikeses Eestis olema paratamatus. Iibe ja väljarände 
kõrval on juhibki rahvaloendus ühiskonna, sh poliitikute tähelepanu Eesti maapiir-
kondade ja väiksemate linnade tühjenemise probleemile.

Allikas: Statistikablogi

Rahvaarvu muutus maakondades 2000-2011

Enim elanikke võitnud 
omavalitsused
Viimsi 132% 
Kiili 117% 
Harku 114% 
Rae 97% 
Sauga 76% 

Enim elanikke kaotanud 
omavalitsused
Piirissaare - 49%
Vasalemma - 47,8%
Torgu - 37% 
Misso - 35,9%
Meeksi - 35,9%
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Jälle tulevad valimised. Jälle hakkavad poliitikud lubama 
igasugu asju. Jälle saab olema piinlik. Jälle ei ole kedagi 
valida. Jälle tuleb pettuda. Jälle ei muutu midagi. Jälle...

Kui tahta, võib seda loetelu lihtsasti ja lõputult samas 
toonis jätkata. Aga kas peab?

Kui vaataks niipidi: lahe – valimised tulevad! Nüüd saab 
arutada, millises kogukonnas ma tahan elada. Inimesed s.h. 
kandidaadid on ikka inimesed ja ei hakka võõra häälega ja 
kummalistes loosunglausetes rääkima. Kui palju toredaid ini-
mesi on valmis midagi oma kodukohas ära tegema ja on end 
kandidaadina üles seadnud. Minu ja sotsiaaldemokraatliku 
maailmavaate poolt saab ka hääletada. Kui palju väikeseid, 
aga olulisi asju saab teha hoopis teistmoodi, paremini. Kui 
palju erinevaid mõtteid, ideid, nägemusi. Kui palju uusi koge-
musi, teadmisi, tutvusi. Oma valitsus on puhas õnn, eriti nelja 
aasta pärast kokkuvõtteks tagasi 2013ndasse kiigates…

Nüüd, kus meie iseolemine on kestnud sama kaua, kui 
esimene Eesti Vabariik, on ehk paras aeg kriitiliselt üle 
vaadata need uskumused ja käitumismudelid, mida suure 
kiiruga mujalt 
maailmast ole-
me üle võt-
nud. Tihtipea-
le välist joo-
nist kopeeri-
des, mitte asja 
sisu mõtesta-
des. 

Pole midagi 
imestada, et poliitik, keda on treeninud müügimees, keda 
omakorda treenis USA müügimees, jätab eestlasele vähe 
opaka, ajupestud mulje. Meenutagem võltsilt naeratavaid 
poliitikuid telereklaamides, õõnsalt kõmisevat retoorikat va-
limiseelsetel aruteludel, tänaval meid krabavaid erakondade 
noorliikmeid. Võõrastav. Irreaalne. Piinlik. 

Võõraid käitumismudeleid ei saa ega tohigi üks-ühele 
üle tuua. Meil on siin ju oma käitumiskultuur ja muster 
ning me tahame ja saame selle üle rõõmsad ning uhked ol-
la. Parafraseerides klassikuid: saagem maailmakodanikeks, 
kuid jäägem eestlasteks.

Kui me seda suudame, siis on ka palju enam lootust, et 
poliitika on kõigi asi, mitte paksu nahaga „professionaali-
de“ kitsa ringi pärusmaa. Siis saab paljudes Eestimaa pai-
kades omavalitsusest taas meie oma valitsus ja riigist meie 
oma riik. Siis ei ole võimalik sisse ostetud ja parteikonto-
rist kehtestatud pealiskaudsete ja pahatihti kohaliku kon-
tekstiga mitte arvestavate käitumismudelitega tundlikumat 
osa inimestest peletada poliitikast eemale.

Nii võiks meie eluke siin Maarjamaal ju palju kenamasse 
tasakaalu saada ehk ka õnnelikum olla.

Sestap soovin meile otsingulist 2013. aastat, et paremini 
iseend ja ümbritsevat mõista ja vahest ka leida.

Ja antagu mulle andeks, et end kordama kipun, aga mul-
le tundub, et on endiselt asjakohane lõpetada klassikutega: 
kobagem juuri ja kompigem latva!

Indrek Saar
SDE peasekretär

2 Arvamus

Lastetoetus peredele, kus kasvab üks või 
kaks last, on praegu 19,18 eurot lapse koh-
ta kuus. See ei ole tõsiselt võetav hoob, mis 
jagaks ühiskonna tulu pisutki lastega pere-
de kasuks. Ehkki 2004. aastaga võrreldes 
on seegi raha kaotanud vähemalt poole 
oma ostujõust, on valitsusliidul tahtmine – 
ja seni ka voli – külmutada see pisku lõvi-
osale meie lastest. Sirgub ju ligi 94% lastest 
ja noortest ühe- ja kahelapselistes peredes. 

Sotsiaaldemokraadid on korduvalt esi-
tanud Riigikogule ettepaneku kolmekor-
distada universaalsed lapsetoetused 57,54 
euroni kuus. Tulutult – pealt kullakarvali-
sel riigil ei olevat oma laste tarvis raha. 
Oludes, kus rahvaarv kahaneb, sündimus 
langeb, hoolimata sellest, et sünnitusea-
liste naiste arv on veel tipus, võib seesu-
gune lühinägelikkus nutma ajada küll, 
justnagu pealt kullakarvalise, seest aga 
kibeda sibula koorimine.

Toetus jagab lapsed kastidesse

Tõsi, eelolevast suvest midagi muutub. See 
muutus on suureliselt ristitud lastetoetu-
se reformiks, ehkki nn vajaduspõhise lap-
setoetuse puhul on sisuliselt tegu sotsiaal-
abi näputäiega, mille menetlemine läheb 
omavalitsustele üle mõistuse kulukaks ja 
tõstab sotsiaaltöötajate koormuse üle ta-
luvuse piiri. Seda esiteks.

Teiseks tuleb kümmekonna lisaeuro saa-
miseks käia lapsevanemal kord kvartalis 
tõestamas, et ta ei ole kaamel. Ehk siis esi-

tada omavalitsusele kõiksugu kulu- ja tulu-
dokumente, mis tõendaksid, et pere on pii-
savalt vaene uue toetuse saamiseks.

Kolmandaks jagab nn vajaduspõhine 
lastetoetus meie lapsed kastidesse ja saa-
dab ühiskonnale sõnumi, et laste saamise 
ja kasvatamisega käib kaasas üks rist ja 
viletsus. Esmalt laseme lastega perel vae-
susse langeda, siis alles annetame talle 
paari toidupoekorra raha.

Muuseas, ühe inimese minimaalse toi-
dukorvi maksumus oli juba tunamullugi 
praegusesse vääringusse arvestatult 85 
eurot kuus. Ja ELi hinnatõusu edetabelis 
püsib Eesti teab mitmendat hooaega tub-
lil liidrikohal.

Absurdne olukord

Omaette kurbloolus on selles, et senised 
universaalsed lastetoetused arvestatakse 
pere sissetulekute hulka, kui asi puudutab 
toimetulekutoetuse määramist. Ja mõista-

gi selles, kui madalale on aetud suhtelise 
vaesuse piir. Ühe inimese kohta kuus on 
see praegu 280 eurot, alla 14aastase lap-
se koefitsient tolles targas valemis on aga 
kõigest 0,3. Nii näiteks võib üsna kasina 
palgaga töötav ja üksi üht või kaht last 
kasvatav ema jääda vajaduspõhisest lap-
setoetusest lihtsalt ilma. Või siis sõltub 
lapselapsega koos elava vanaema pensio-
nist vastne laste-kümnekas ja memm tu-
leks selle saamiseks omast kodust välja 
kirjutada. Absurd!

Lapsed jäävad sündimata

Sotsiaaldemokraadid on täis tahtmist 
esitada juba viiendat korda Riigikogu me-
netlusse eelnõu, hoidmaks toimetuleku-
toetuse ja lapsetoetused lahus, et need, 
kes kõige rohkem abi vajavad, ei jääks üs-
na sümboolse lasteraha tõttu toimetule-
kutoetusest ilma. Mitte ainult sotsid, vaid 
ka terve mõistusega omavalitsused – Tar-
tu näiteks – on teinud ettepaneku jätta toi-
metulekutoetuse määramisel kõik pere-
toetused arvestusest välja.

Tõele au andes on suvest pisut hõlpu oo-
data kolme- ja enamalapselistel peredel, 
aga paraku puudutab see üsna marginaal-
set osa meie sirguvast põlvkonnast. Kind-
lusetus on peapõhjus, miks perre jäävad 
sündimata isegi esimesed lapsed. Kui ei 
sünni esimest last, siis ei sünni ju ka teist 
ega kolmandatki.

Lastetoetuse sõnum peab olema see, 
et iga laps on ühtviisi oodatud, et kõiki 
toetatakse – ja tuntavalt. Põhjamaad pa-
nustavad perede toetamisse 3–4 prot-
senti riigi SKT-st ning sündimus seal on 
suhteliselt kõrge. Kolm protsenti SKT-st 
peab olema ka meie eesmärk, kui me vä-
hegi hoolime oma riigi ja rahva tulevi-
kust. 

Näputäis sotsiaalabi ei ole 
lastetoetuse reform

Sotsiaaldemokraat:  Tiraaž: 7000  /  Väljaandja: Sotsiaaldemokraatlik Erakond  
/  Aadress: Ahtri 10A, Tallinn 10151Telefon: 611 6040   /  Tellimine, kaastööd ja 

lisainfo:  ajaleht@sotsdem.ee

          Siis saab paljudes 
Eestimaa paikades 
omavalitsusest taas 
meie oma valitsus ja 
riigist meie oma riik.

2013 
– õnne nimel

Heljo Pikhof
SDE aseesimees

Eesti taasiseseisvumisel kerkis üles oluline 
küsimus, mida teha mitte-eesti päritolu ini-
mestega, peamiselt venelastega, kelle arv 
Eestis tõusis Nõukogude ajal oluliselt ning 
küünib praegu ühe kolmandikuni kogu ela-
nikkonnast.

1990. aastate alguses käivitatud integ-
ratsiooni protsess on kulgenud vaheldu-
va eduga ning pole saavutanud oma pea-
mist eesmärki. Praegu toimub integrat-

sioonipoliitika olulise strateegiadokumen-
di “Lõimuv Eesti 2014-2020” koostami-
ne, millest ma võtan osa grupieksperdina. 
Ajakohane on esitada küsimus, miks seni-
ne integratsioonipoliitika valdavalt läbi 
kukkus ning millised on võimalused toi-
miva mitmekultuurilise ühiskonna kujun-
damiseks Eestis.

Takerdunud integratsioonipoliitika

Siinkohal on oluline juhtida tähelepanu 
mitmele aspektile, miks integratsioonipo-
liitika takerdus.

Esiteks, integratsioon ei ole ühesuu-
naline tegevus, vaid kahe ja enama kul-
tuuri dialoog. Kultuuri vastastikune 
tundmine aitab kahtlemata tõsta usal-
dust ja lugupidamist üksteise vastu 
ning aitab mõista sotsiaalkultuurilist 
käitumist.

Teiseks, vene päritolu Eesti kodanikel 
tuleb aidata leida oma rahvuslikke juuri 
Eesti ajaloost. Tuleb rääkida ja kirjutada 
vähemusrahvuste panusest Eesti Vaba-
riigi ülesehitusse, analüüsida eestlaste 
suhteid naaberrahvastega ja valgustada 
Eesti riigi sallivat kultuuripoliitikat 
1920.-1930. aastail. See oli tol ajal ees-
kujuks paljudele Euroopa riikidele.

Kolmandaks on oluline vähemusrahvus-
te tunnustamine saavutuste eest meedia 
kaudu, mida senini tehtud üsna kesiselt.

Neljandaks, koolireform eestikeelsele õp-
pele üleminekuks toimub liiga jõuliselt. Sel-
leks, et vene koolis õpetada korraga efek-
tiivselt aineid ja eesti keelt, tuleb luua vas-
tav keskkond, mis soodustaks õppeprot-
sessi. Vene kool vajab toetust, muuhulgas 
ka sotsiaalset toetust noortele õpetajatele, 
kes täidavad seda keerulist ülesannet.

Puudub ühtne riigiidentiteet

Lõpuks, kõige suurem mure, mis meie ka-
he keele tunnuse järgi eristatavat kogu-
konda ühiskonnas üksteisest lahus hoiab, 
on ühtse riigiidentiteedi puudumine. On 
aeg mõelda sellele, kuidas luua tingimu-
sed ja eeldused mitmekultuurilise ühis-
konna loomiseks. Et kõigil oleks võimalik 
end identifitseerida sõnaga meie, sest Ees-
ti rahvas ei ole ju üksnes eestlased.

Minu arvates on just Sotsiaaldemokraat-
likul Erakonnal praegu tõeline šanss, pak-
kuda demokraatlikele väärtustele ja sot-
siaalse õigluse põhimõtetele tuginedes 
välja tõhus integratsioonistrateegia, mis 
täidaks parteideülest eesmärki ühtse Ees-
ti ühiskonna nimel. 

Igor Kopõtin
ajaloolane

Ühisest 
kultuuriloost 
ühtseks 
ühiskonnaks

      (Algus lk 1)   Sündivus langusteel

Kõige värskem statistika on veelgi 
kurvastavam. Statistikaamet teatas 
18. jaanuaril, et 1. jaanuari seisuga oli 
Eesti arvestuslik rahvaarv 1,28 mil-
jonit. 2012. aastal kasvas Eestist lah-
kumine: välja rändas 10871 inimest 
ja sisse 4416 inimest. Rände saldo on 
juba viimased kümme aastat olnud 
negatiivne - ära läheb rohkem kui 
juurde tuleb. Ja reeglina on minejad 
parimas pereloomise eas noored ini-
mesed. Väga paljud kolivad võõrsile 
tervete peredega. Siia ritta sobitub 
karm tõsiasi, et ühe erandiga on vii-
mase 20 aasta jooksul iive olnud Ees-
tis negatiivne. Pärast 2010. aastat, 
mil iive oli 35ga plussis, on sündivus 
olnud langusteel. Eelmisel aastal sün-
dis 14054 last, mis on 625 võrra vä-
hem kui 2011. aastal.

Kadunud kindlustunne

Kindlasti on rändeprotsessidel ka pa-
ratamatud põhjused. Pealinnadesse 
koondumine ja jõukamatesse riikides-
se parema teenistuse järele minek on 
üleilmsed trendid. Aga neist valusatest 
tõsiasjadest vaatab vastu ka võimuloli-
jate poliitika. Tegelikult siis valitsuse 
otsustamatus, olematu regionaalpolii-
tika ja vildakas sotsiaalpoliitika.

Kas alaliselt või ajutiselt Eestimaa 
hüljanute arv olnuks märksa väiksem, 
kui kõige raskematel masuaastatel ol-
nuks riik rohkem näoga oma inimeste 
poole. Paljudel “pagejatel” puudus või 

puudub kindlus, et nad suudavad oma 
lapsed üles kasvatada ja neile hea ha-
riduse tagada. 

Kui võrrelda Eesti ja Soome lastetoe-
tusi, siis on nende valik mõistetav. Eu-
roopa Komisjon märkis oma värskes 
aruandes, et euroliidus oli vaid kolm 
riiki, kus leibkondade tulu kahanes aas-
tatel 2009-2011 enam kui Eestis. Põh-
jamaades, Saksamaal, Poolas ja Prant-
susmaal oli samas olukord vastupidine. 
Nende riikide sotsiaaltagatised ja 
paindlikumad tööturud võimaldasid 
suurendada üldist sissetulekut ka krii-

siajal. Eesti kuulus nende riikide hulka, 
kus vaesusriskis noorte osakaal oli mu-
rettekitav, kus oli suurim pikaajaliste 
töötute osakaal ja üks euroliidu väikse-
maid miinimumpalku.

Lahendused on riigi käes

Sotsiaaldemokraadid on veendunud, et 
kõikjal Eestis peab elu olema elamis-
väärne. Kuigi on selge, et võluvitsa ega 
kiireid lahendusi siin ei ole, on riigi 
käes hoovad, mis aitavad ääremaastu-
mise vastu. 

„Kõige olulisem on, et maapiirkon-
dadesse ehk väljapoole tõmbekesku-
si tekiks uusi töökohti ja säiliksid tä-
nased töökohad. Riik saab siin tões-
ti viia teatud üksusi maakonnakes-
kustesse. Ta saab toetada ettevõtlust 
– kui ettevõtjad teevad investeerin-
guotsuse mingi piirkonna kasuks, 
peab see olema mõistlik ja kasulik. 
Näen võimalusi maksuerisusteks, 
kasvõi ajutise meetmena esimestel 
tegevusaastatel. Riik saab aidata ka 
infrastruktuuriga – pakkuda näiteks 
hooneid, teha elektriliitumine sood-

samaks,“ rääkis riigikogu liige Kajar 
Lember. Euroopa Liidu toetuste pu-
hul tuleks tema sõnul vähendada 
maapiirkodadele omaosaluse prot-
senti. Ülitähtis on teenuste, sealhul-
gas interneti kättesaadavus, kinnitas 
Lember.

Eesti üheks kõige põletavamaks 
probleemiks on rahvaarvu vähenemi-
ne koos elu kadumisega teatud aladelt. 
Nii sündivuse suurendamine kui jätku-
vate migratsiooniprotsesside peatami-
ne peavad saama kõigi erakondade 
ühiseks väljakutseks. 

Kliimamuutuste ja keskkonnareostu-
se vähendamine ning energiasääst-
likkus on väljakutsed, mille lahendu-
sena nähakse sageli rohemajandust.

Ka Eesti väljakutseks kujuneb küsimus, 
kuidas saavutada vähemaga rohkem. 
Siinkohal ei saa rääkida ainuüksi ener-
geetikast, vaid vaadata tuleb majandust 
tervikuna, et vähendada selle keskkon-
namõju. Enesepettus, kus valitseb tõ-
demus, laisk olla on odav, tuleb asen-
dada põhimõttega laisk olla on kallis! 
Lahendus saab olla ainult üks: raiska-
misele orienteeritud majandusmudelilt 
tuleb ümber lülitada säästlikule ja kest-
likule režiimile.

Võtmeks teadlik tarbija

“Lähitulevikus saab rohemajandus 
maailmas nagunii peavoolu suunaks, 
küsimus on selles, milline on Eesti po-
sitsioon, kas meil on välja arendatud 
kompetents ja võimekus, olla rohema-
janduse ja taastuvenergia tehnoloogia 
klastris eesrindlikud, innovaatilised ja 
nutikad,” selgitas teema olulisust riigi-
kogu liige Karel Rüütli.

Oluline on, et majanduskasv ja ini-
meste heaolu suurenemine ei toimuks 
järeltulevate põlvede ja keskkonna ar-
velt. Säästva arengu edukus saab al-
guse igaühest meist. Rohemajanduse 
keskmes asub teadlik tarbija, kes in-
formeeritud valikutega suunab ette-
võtjaid säästlikumate toodete ja tee-
nuste pakkumise suunas. Üheks olu-
lisemaks väljakutseks kujuneb see, 

kuidas me suudame muuta inimeste 
mõtteviisi.

Kui Eestis ei ole rohemajanduslik 
mõtteviis veel inimeste igapäevaelu 
osaks saanud, siis Soomes on asjad tei-
siti. 

Soome ehitus- ja kommunikatsiooni-
minister Krista Kiuru rõhutas, et Soo-
mes pööratakse tõsist tähelepanu ma-
jade energiaklassi määramisele. “Kui 

inimene ostab näiteks pesumasina, siis 
ta teab energiaklassi. Kui ta aga teeb 
oma elu suurima investeeringu – ostab 
kodu, ka vanas majas, – peaks ta seda 
samamoodi teadma,” tõi Kiuru välja.

Rüütli sõnul on energiasäästliku ma-
ja ehitamine küll veidi kallim, kuid see 
investeering teenib ennast tulevikus 
kindlasti tagasi. “Riigil on siin palju te-
ha, näiteks üheks võimaluseks on läbi 

maksupoliitiliste meetmete soodusta-
da passiivmajade, nullenergiamajade ja 
tarkade majade ehitust. Kõige odavam 
viis uute energiavõimsuste loomiseks 
on energiat säästa,” selgitab Rüütli rii-
gi rolli olulisust.

Soomlased on endale seadnud konk-
reetsemad eesmärgid ning Kiuru sõnul 
soovitakse nulltarbimisega majadeni 
jõuda aastaks 2020. Nende eesmärki-

de poole liikumisel teevad erinevad va-
litsusasutused igapäevaselt tõsist tööd. 

Riiklikku poliitikat kujundades, tu-
leks küsida, mida me teisiti tegema 
peame? Kuidas piirata meie tarbimis-
käitumise hävitavat mõju loodusele? 
Kuidas hoida ära kliimakatastroofi, või-
maldades energiaga varustatust ka 
nendele kahele miljardile inimesele, 
kellel täna ligipääs elektrienergiale 
puudub? Sealhulgas andes endale aru, 
et taastuvenergia võimsuste suurenda-
mine on pikk protsess. 

Mida teha teisiti?

Kindlasti vajame ühiskondlikku kokku-
lepet rohemajanduse sisus ja eesmär-
kides. Samuti on tarbimist võimalik 
mõjutada läbi maksureformi. “Saastaja 
maksab” printsiibi juurutamine ehk ro-
heline maksureform on oluliseks meet-
meks rohemajanduse ergutamisel. “Ro-
helise maksureformiga saab soodusta-
da keskkondlikult kestlikke tegevusi lä-
bi majanduslike mõjurite,” täpsustab 
Rüütli.

Säästlikuma ja keskkonnasõbrali-
kuma majanduse arendamisel on 
väga suur roll ka innovatsiooni ja 
tehnoloogiate kasutuselevõtmisel. 
Uued tehnoloogiad vajavad aga tea-
dus- ja arendustegevuse ning inno-
vatsiooni suuremat rahastamist 
ning rahastamisprioriteetide ümber 
orienteerumist rohemajanduse ees-
märkidele. 

Rohemajanduses peitub potentsiaal

Sotsiaaldemokraat

Foto: Erakogu

Foto: Erakogu

Foto: SDE

Lastetoetuse sõnum peaks olema see, 
et kõik lapsed on ühtviisi oodatud.

Elu peab olema elamisväärne igas Eestimaa nurgas.

Sotsiaaldemokraadid korraldasid möödunud aasta lõpus rohemajanduse arutelu, kus jagasid oma teadmisi teiste hulgas nii Soome 
ehitus- ja kommunikatsiooniminister Krista Kiuru, kui riigikogu liige Karel Rüütli.

Riikliku lehvita ja asemele tõhus regionaal- ja sotsiaalpoliitika
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Pilgud on suunatud Tallinnale
Pealinna sotsiaaldemokraate juhib juba kolmandat aastat Riigikogu liige Andres Anvelt. Sotsiaaldemokraat uuris 
Andreselt, kuidas toimub piirkonnatöö ja kuidas plaanitakse sügisestele valimistele vastu minna.

Mis onviimaste aastate jooksul 
piirkonnaelus muutunud?
Olen oma ametiaja jooksul panusta-
nud vanade heade traditsioonide 
laiendamisse ja mõningate uute el-
lu kutsumisse. 

Välja võib tuua, et Tallinna orga-
nisatsiooni liikmete arv on tuntavalt 
tõusnud. Üheks oluliseks tegevu-
seks, mida oleme organisatsiooni 
suutlikkuse suurendamiseks teinud, 
on ka liikmemaksude edukas kogu-
mine, mis annab meile võimaluse 
korraldada erinevaid teemasemina-
re, kohtumisõhtuid ja ka seltskond-
likke üritusi.

Millised on sinu eesmärgid piir-
konna esimehena?
Piirkonna esimehel peab alati olema 
kaks põhieesmärki, nii organisasti-
ooni sisse- kui ka väljapoole. Ühelt 
poolt maksimaalselt kaasata piirkon-
na liikmeid erakonna töösse ja teiselt 
poolt saavutada oma piirkonnas po-
liitiline võim. Need on omavahel vä-
ga seotud ja ühe eesmärgi saavuta-
mine pole võimalik teiseta.

Kuidas toimub SDE Tallinna piir-
konna töö ja kuidas selles kaasa 
lüüa?
Tallinnas on igas linnaosas oma osa-
kond. Liikmele kõige lähemal 
on osaleda osakonna koosolekutel 
ja üritustel, kus otsitakse kodukoha 
probleemidele lahendusi ja valmis-
tatakse ette seisukohti linnaosade 
halduskogude tööks. 

Piirkonna juhatus koguneb vähe-
malt kord kuus ning selle roll on 
arendada ja organiseerida piirkon-
na tegevust keskselt, need koosole-
kud on samuti liikmetele avatud. 
Peale selle käib Tallinna piirkonnal 
igapäevane koostöö noorte sotside 
Tallinna klubiga, Kadride Tallinna 
rühmaga ja Tallinna vanemate sot-
side allorganisatsiooniga. Vajadusel 
toetame nende üritusi nii rahaliselt 
kui ka nõu ja jõuga.

Eelmisel aastal toimus meil pea-
aegu iga kuu üks piirkonna juhatu-
se poolt korraldatud üritus, ku-
hu iga liige sai tulla oma arvamust 
avaldama. Kindlasti jätkame sa-
mas tempos ka edaspidi. Oma ette-
panekud saab edastada piirkonna 
juhtidele ka läbi vastvalminud Tal-
linna kodulehe tallinnasotsid.ee.

Aasta olulisim ja ajalooliseim üri-
tus on iga-aastane Kolmekuninga-
päev 6.jaanuaril, kus teeme eelmi-
sest aastast kokkuvõtteid, auhinda-
me parimaid ja peame pidu.

Kas lähiajal on tulemas ka mõni 
suurem piirkonna üritus?
Veebruaris jätkuvad eelmisel aastal 
alguse saanud programmisemina-
rid. 

Mille poolest erineb Tallinn teis-
test piirkondadest? 
Tallinn on riigi pealinn ja paratama-
tult on kõikide pilgud siia suunatud. 
Väga palju mõjutab Tallinna tegevus 
ja tugevus ülejäänud Eestit. Iseloo-
mustavaks erisuseks on ka asjaolu, 
et nii nagu riigis laiemalt, toimub 
meil poliitiline mõõduvõtmine era-
kondade vahel, valimisliidud on jää-

nud tahaplaanile. 

Millised on Tallinna sotside ees-
märgid kohalikel valimistel?
Meie eesmärgiks on teha pealinnas 
teine tulemus ehk saavutada uus ta-
se nii volikogus kui ka Tallinna po-
liitilises pildis laiemalt. See on tõsi-
ne väljakutse, mille saavutamiseks 
tuleb kõvasti vaeva näha. Lisaboo-
nuseks sellele eesmärgile on kind-
lasti ka osalemine järgmise linnavõi-
mu moodustamisel. 

Mis nende eesmärkide saavuta-
miseks juba toimub?
Valimisteks valmistumist koordinee-
rib Tallinna kampaaniatoimkond, 

mis on tänaseks ette valmistanud 
meie 2013. aasta kohalike valimis-
te programmieelnõu ja tegeleb vali-
misnimekirjade ettevalmistamisega.

Valimisprogrammi eelnõu aluseks 
on väga paljuski meie eelneva pe-
rioodi erinevad programmisemina-
rid, kus koos linnarahva ja huvi-
gruppidega oleme arutanud erine-
vaid teemasid linnatranspordist 
koolihariduseni välja.  

Millised on suurimad mured Tallin-
nas ja kuidas kohalikud sotsid nen-
dega toime plaanivad tulla?
Kuigi Tallinn on üks majandusli-
kult ja rahanduslikult edukam ko-
halik omavalitsus, jäävad ikkagi 
paljud linlaste igapäevased prob-

leemid alarahastatuks. Põhjuseks 
on Tallinna juba aastatepikkune 
ühepartei võim, mis on keskendu-
nud vastandumisele riigi ja valit-
susega. Siit tulevad ka erinevad 
ambitsioonikad ideed oma politsei, 
televisiooni, pensionisüsteemi loo-
miseks. Samas ei jätku lasteaiakoh-
ti, tänavad on auklikud, planeeri-
misotsuste tegemine kitsaste huvi-
gruppide jaoks jne. 

Tasuta transport on tore asi 
küll, aga kui transport on korral-
datud sisuliselt samuti nagu 
1990ndate aastate alguses, siis 
mugavusest on asi kaugel. Koos-
töö lähivaldadega peaaegu puu-
dub, kuigi me teame, et Tallinn ja 
lähivallad on osa ühest suurest 
organismist ja rahvastiku ränne 
on sadades tuhandetes igapäeva-
ne – ikka tööle linna ja magama 
valda või vastupidi.

Millised on suurimad sotside 
eestvedamisel läbiviidud algatu-
sed Tallinnas?
Opositsioonierakonnana oleme 79 
liikmelises volikogus esindatud ka-
heksa saadikuga, kuid anname ligi 
kolmandiku arupärimiste ja eel-
nõude mõõdu välja. Oleme eest ve-
danud mitmeid protestiaktsioone. 
Mõnedele nendest on linnajuhid pi-
danud reageerima ja meile vastu 
tulema. Üldiselt toimib Tallinna sa-
visaarlik linnajuhtimine vägagi an-
siplikul meetodil, kes ei ole meie 
poolt, on meie vaenlased. Meie tä-
nane toetus Tallinnas, mis on meid 
asetanud opositsioonierakonda-
dest esikohale, annab aga jõudu se-
da olukorda järgmistel valimistel 
muuta. 

Tallinn
Sotsiaaldemokraat tutvustab igas lehes ühte SDE piirkonda. Tähestikust lähtudes toob see-

kordne number lugejateni Tallinna piirkonna tegemised ja plaanid. Järgmisel leheküljel olev in-

tervjuu tutvustab ühte majandusdoktorandist naist.

Tänavu augustis möödub 100 aastat 
Estonia teatrihoone avamisest vanal 
turuplatsil, kus 1905. aastal mõrvasid 
tsaarisõdurid kümneid rahumeelseid 
demonstrante.

1905. aastal oli Vene keisririigis lahvata-
nud revolutsioon, mis õige pea ka Eesti-
maale ning kiirelt kasvavasse tööstus- ja 
sadamalinna Tallinna jõudis. Aasta va-
rem oli eesti-vene blokk murdnud esi-
mest korda Tallinna volikogus sakslaste 
enamuse. Samal ajal oli Tallinnas loodud 
ka esimene sotsiaaldemokraatlik grupp 
Eestis.

16. oktoobril 1905. aastal liikus 
10 000 inimesest koosnev rongkäik Ka-
lamajast Lausmanni tehase juurest süda-
linna Uuele turule. Keset miitingut piiras 
turu kõrval vanas kohtuhoones varjul ol-
nud sajameheline sõjaväeüksus selle üm-
ber ning avas kapten Nikolai Mironovi 
käsul inimeste pihta tule, tehes viis ko-
gupauku. Tapeti 94 miitingulist, haavata 
sai üle 200 inimese, teiste seas parasja-
gu kõnet pidanud omaaegseid kuulsa-
maid sotsiaaldemokraate Marta Lepp.

Mõned päevad hiljem kogunes ohvrite 
matuserongkäigule Rahumäe kalmistule 
tuhandeid inimesi. Veretöö vapustas ko-
gu toonast ühiskonda, viies Eestimaa ku-
bermangu kuberneri Aleksei Lopuhhini 
ametist vabastamiseni.

Viis aastat hiljem avas Uue turu ääres 
uksed Saksa-, tänane draamateater. Üha 
kasvava rahvustundega eestlased ei jää-
nud võlgu, ehitates turu teise äärde veel 
uhkema teatrihoone. Kauni juugendstiilis 
teatri projekteerisid soome arhitektid Ar-
mas Lindgren ja Wivi Lönn.

Tosinkond aastat pärast 1905. aasta 
verist oktoobripäeva lagunes Vene imee-
prium. 1919. aasta kevadel Estonia kont-
sertsaalis tööd alustanud Eesti Asutav 
Kogu võttis sotsiaaldemokraatide eestve-
damisel vastu kauaoodatud maaseaduse, 
millega võõrandati baltisakslastelt mõi-
samaad. Nüüdsest võitlesid mehed Vaba-
dussõja rinnetel oma maa eest. Teise olu-
lise tööna koostas Asutav Kogu toonase 
Euroopa ühe demokraatlikuma põhisea-
duse.

Estonia vana väike seltsimaja asus aga 
Sakala tänava ääres keset praegust Räva-
la puiesteed. Seal alustas 1920. aastate 
keskel tööd vasakpoolseid ideid kandev 
Töölisteater. See põles samal ööl koos 
Estonia uue teatrihoonega 1944. aasta 
märtsis. 

Erakonna 
ajalugu

Estonia teater, 
turuplats ja 
sotsid

Andres Anvelt
Riigikogu liige

          Väga palju 
mõjutab Tallinna 
tegevus ja tugevus 
ülejäänud Eestit.

Tallinna piirkond

Liikmeid: 1700

Osakondi: Haabersti, 
Kesklinn, Kristiine,  
Lasnamäe, Mustamäe, 
Nõmme, Pirita,  
Põhja-Tallinn 

Sotsid Tallinna  
omavalitsuses: kaheksa 
inimest Tallinna Linna-
volikogus. Oleme esin-
datud ka linnaosade hal-
duskogudes (Kesklinn, 
Pirita, Haabersti haldus-
kogudes ka haldukogu 
esimehe kohad) 

Esindus Riigikogus:  
Andres Anvelt, Mart Meri, 
Eiki Nestor

Sotsiaaldemokraat kohtub Veldaga 
ühe Tallinna spordiklubi kohvikus, et 
tal oleks hea mugav pärast interv-
juud jõusaali minna. Esimese asjana 
võtab Velda oma arvuti välja ja hak-
kab näitama pilte imelistest Norra 
mägedest ja kaunitest Eesti jõge-
dest. Selgub, et matkamine, millest 
Velda väga kirglikult räägib, on üks 
tema paljudest hobidest.

“Matkanud olen juba viimased kümme 
aastat, rohkem Eestis, ja kui aega ja ra-
ha on, siis ka pikematel välisreisidel 
Euroopas,” kirjeldab Velda oma suhet 
matkamisega.

Mägedes matkamiseks sobivad kõik 
aastaajad võrdselt, sest kõrgel on ikka 
lumi. “Möödunud aastal Šveitsis käies 
jäime liustike serval ööbides lumetor-
miga tuisuvangi – juulikuus,” toob ta 
näite.

Eestis armastab Velda paadi, süsta 
või kanuuga mööda jõgesid sõita. “Nii-
viisi avastab väga müstilisi kohti ka ko-
dumaal,” kiidab Velda, kes iga kevad 
suurvee ajal vähemalt paar-kolm paa-
disõitu teeb. Lisaks veel suvised sõidud.

Mägedes tehtud fotode järgi koob 
Velda gobelääne. Õigemini kõigepealt 
maalib ta foto järgi akvarellidega pildi 
ning seejärel koob maali järgi vaiba. 
Velda seinavaipadest on Rahvusraama-
tukogus ka kaks korda näitus olnud, 
aga tegelikult ta ise oma vaipu ei kol-
lektsioneeri, vaid kingib kõik ära.

Vaibakudumist õppis Velda Kunsti-
ülikoolis, kuhu ta peale keskkooli lõp-
pu tekstiili õppima läks.

“Paraku tekkis mul tekstiilide töötle-
miseks kasutatava keemia vastu aller-
gia ning õpingud tulid katkestada,” 
meenutab Velda suure kahetsusega.

Velda näol on tegu väga loominguli-
se inimesega, kes juba kooliajast alates 
ka laule kirjutab ning neid ise kitarril 
saates ka esitab. “Väiksena tahtsingi 
lauljaks saada,” ütleb Velda, kes on oma 
elus ka mitmetes erinevates koorides 
laulnud.

Oma loominguga esineb ta siiski ai-
nult väikses sõprade või sugulaste rin-
gis ja suurtele lavadele ei tiku.

Nagu kõigest eelnevast veel vähe 
oleks, meeldib Veldale ka sporti teha. 
“Trennis üritan kaks korda nädalas 
käia ja suusatada meeldib ka,” toob Vel-
da välja ja ei välista ka seda, et läheb 
nädal enne Tartu suusamaratoni vaba-
tehnikas rada läbima. Regulaarselt eri-
nevastest suusa- ja jooksusarjadest 
osavõtmist põhjendab naine vajaduse-
ga liikuda.

Teekond ametnikuks

“Peale kunstiõpingute poolelijätmist ot-
sisin ennast pikalt, hakkasin liikumise, 
võimlemise ja jooga vasti huvi tundma,” 
kirjeldab Velda ühte eluetappi. Vahe-
peal andis ta kaks aastat lastele akro-
baatilise tantsu trenne ning joonistas 
ja kirjutas lasteraamatu, mis on tegeli-
kult ujumisõpik.

Ühel hetkel tundis naine, et vajab ik-
kagi stabiilset korralikku tööd kunstni-

kuelu asemele ja läkski tööle tolliamet-
nikuks. “Töötasin seal tükk aega ja eri-
nevatel kohtadel ning avastasin, et 
mulle meeldib see töö. Liikusin organi-
satsioonis ja nihkusin kuidagi sujuvalt 
maksupoolele üle ja hakkasin ka koo-
lis käima,” kirjeldab Velda oma teekon-
da maksuametnikuks.

Tööl ei käi

“Hetkel ma ei tööta, olen üliõpilane,” üt-
leb Velda, kelle arvates see päris kum-
maliselt kõlab. Velda on oma koolid 
kõik viimase kaheksa aasta jooksul lä-
bi teinud, lisaks täiskohaga töö ja las-
tekasvatamine.

Kui Velda Tartu Ülikooli maksundu-
se doktoriõppesse astudes teisel aastal 
ka stipendiumi saama hakkas, sündis-
ki otsus töö juurest koondamine võtta.

“Maksu-ja tolliamet (MTA) oli para-
jasti just ennast koomale tõmbamas 
ning minu ametikoht kaotati ära. Kuna 
asemele pakutud töö ei olnud minu 
jaoks, otsustasin koondamise kasuks,” 
räägib Velda kuidas ta rohkem kui pool 
aastat tagasi lihtsalt üliõpilaseks sai.

Oma doktoritöö täpset suunda ei ole 
Velda veel paika pannud ning tegeleb 

hetkel kahe uurimissuunaga. “Uurin, 
kuivõrd maksupetturid on tavalistest 
ettevõtetest finantspildi järgi eristata-
vad. Eesmärgiks on leida mudel, mil-
lega umbes 75% tõenäosusega suu-
daks petturid eristada,” selgitab Velda 
oma ideed. Ainult valemite põhjal siis-
ki päris kindlalt petturitele jälile ei 
saa, aga uuritavate ringi saaks kitsen-
dada küll.

“Teine suund, mis mind huvitab, on 
see, kuidas meie praegune maksu-
süsteem mõjutab inimeste toimetu-

lekut,” tõstatab Velda probleemi, et 
enamik Eestis praegu kehtivaid mak-
suvabastusi on suunatud jõukamate-
le inimestele.

Suvel tuli Velda Urve Palo kutsel sot-
side fraktsiooni maksundusest rääkima 

ja siis sündis ka otsus erakonda astu-
da. “Riigiametnikuna ei tahtnud era-
konda astuda, aga kui töölt ära tulin, 
siis tundus see hea mõte,” selgitab Vel-
da, miks ta juba varem ei olnud erakon-
naga liitunud.

“Miks mõelda samu maksustamise 
mõtteid üksinda, kui saab seda teha 
erakonnas koos teistega,” arutleb 
Velda. Samuti ei olnud hetkekski kü-
simust selles, millise erakonnaga lii-
tuda, sest tema mõtted sobivad just 
sotsidega. Nii plaanib Velda ka sügi-
sestel valimistel Nõmmel kandidee-
rida.

Eelistab juustu kommile

“Ma olen jube juustusöödik,” ütleb Vel-
da ja lisab kinnituseks, et sööb peaae-
gu iga päev ära ühe karbikese feta 
juustu marineeritud küüslaugu ja olii-
videga. Ta lisab: “Kui mul on valida, 
kas süüa kommi või juustu, siis igata-
hes on juust mu esimene valik.”

“Minu teine kiiks on see, et ma tõe-
poolest ei välju kodust, kui pole oma 
silmi ära värvinud,” ütleb Velda ja 
kahtlustab, et teda seetõttu tibiks 
peetakse.  

Velda Buldas: kunstitudengist 
maksundusdoktorandiks

Aita Veldal uuringuid läbi viia
Velda viib läbi uuringut, mille 
käigus püüab välja selgitada, kui-
das Eesti elanikud tajuvad erine-
vaid maksudest kõrvalehoidmise 
skeeme. 
Uuringule vastamiseks mine inter-
netilehele http://maksundus.word-
press.com/
Samal lehel hakkab ta ka uuringu-
tulemuste eestikeelseid kokkuvõt-
teid avaldama.

 Nimi: Velda Buldas
 Nõmme osakonna aseesimees

 Vanus: 44

 Haridus: Sisekaiteakadeemia 
(maksunduse ja tolli) bakalaureus 
(rakenduskõrgharidus), Tartu 
Ülikool (ärijuhtimise) magister, 
hetkel õpib Tartu Ülikool  
(majanduse) doktorantuuris 

 Pere: elukaaslane, kaks poega 
11 ja 13 aastane

 Töö: täiskohaga doktorant

 Hobid: laulmine ja laulude  
kirjutamine, matkamine,  
gobeläänide kudumine

 Tsitaat: “Shut up and fly  
straight!” filmist Avatar

          Möödunud aastal 
Šveitsis käies jäime 
liustike serval ööbides 
lumetormiga tuisuvangi 
– juulikuus.

Fotod: Erakogu

Üks Velda kirgedest on mägedes matkamine ja killud nendest rännakutest on kootud ka tema gobeläänidesse. 

Ettevalmistumine sügisesteks valimisteks juba käib. Vasakult Andres Anvelt, Lauri Laats, Hanno Matto, Maris Sild, Kätlin Org ja Anto Liivat.

Vaade Uuele turule 1905. aastal. Paremal 1944. aastal põle-
nud turuhoone. Täna oleks see vaade läbi Estonia teatri.

Foto: Erakogu

Foto: Erakogu
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Kirjad Brüsselist: Euroopa Liidu uus aasta 

Topeltkodakondsuse keelamine – kas ajalooline jäänuk?

S
portlikult väljendades ole-
me praegu erakonnana 
tippvormis, aga kahjuks on 
järgmise olümpiani veel vei-

di aega. Selleks, et vorm püsiks ning 
sügisel algav valimiste periood kuni 
2015. aasta Riigikogu valimisteni edu-
kas oleks, on erakonna volikogu kin-
nitanud peaministrierakonnaks pürgi-
misel uue tegevuskava.

Mulle meeldib võrdlus erakonna ja 
tabureti vahel, et kindlalt püsimi-
seks on vaja hoida võrdselt tugeva-
na vähemalt kolm tugisammast – 
erakonna ideoloogia, organisatsioon 
ehk oma liikmeskond ning kommu-
nikatsioon ehk suhtlus liikmete, va-
lijate ja avalikkusega. Neist kolmest 
olulisest alustalast lähtuvalt oleme 
sõnastanud selle aasta kuus priori-
teetsemat eesmärki ning neid toeta-
vad tegevused.

Püsivalt kõrge toetusega erakond
SDE populaarsusreitingud on viimas-
te kuude jooksul olnud märkimis-
väärselt kõrged, kuid püsivalt kõrge 
toetajaskonna kindlustamine on era-
konna jaoks jätkuvalt üks olulisema-
test prioriteetidest. Oma avalikku 
kommunikatsiooni nii eesti kui ka 
muukeelse valijaskonna suunal pea-
me suutma muuta läbimõeldumaks 
ning pikemalt ette planeerituks. Pea-
me laiendama kõneisikute ringi ja 
väljendama selgemalt oma sõnumeid. 
Plaanis on avalikkusele suunatud üri-
tused ning kontakti hoidmine koha-
like inimestega nii tänavakampaania-
tes kui ka Riigikogu fraktsiooniga 
maakondi väisates.

80% valijatest saab valida sotse
Kohalike omavalitsuste valimistel lä-
heme SDE nimekirjaga välja vähemalt 
pooltes omavalitsustes, sh oma linna-
peakandidaadiga kõigis maakonna-

keskustes. Tervelt 80% eesti inimestel 
on võimalus valida sotsiaaldemokraat-
liku tuleviku poolt. Kokku loodame ka-
hekordistada eelmistel kohalikel vali-
mistel saadud valijate hääled ning ol-
la ka Tallinnas järgmise koalitsiooni 
moodustaja.

Tule kandidaadiks!
Hea tulemus valimistel tuleb vaid lä-
bi tugevate laiapõhjaliste nimekirja-
de, millesse on kaasatud erinevate 
valdkondade inimesed - noored ja va-
nemaealised, naised-mehed, eesti- ja 
muukeelsete kogukondade esindajad. 
Viimaste aastate jooksul oleme täna-
vakampaaniatega kaasanud meie ri-
dadesse palju uusi häid inimesi. Sel-
lel aastal on fookuses leida neid jul-
geid, kes on valmis oma kogukonna 
elule kaasa aitama kohalikus voliko-
gus. Kindlasti võiks oma kodukandis 
kandideerimisele mõelda ka need, 
kes on kolinud suurde linna õppima 
või tööle. Oma kodukandi valimisni-
mekirjas oleks teie kogemusest kind-
lasti suur abi. 

Keskselt pakume nii praegustele kui 
ka uutele tulijatele erinevaid koolitu-
si, arutelusid ning igakülgset tuge nii 
erinevate juhendmaterjalide kui jooks-
va infovahetuse ja nõuande näol.

Üldkogu koguneb mais
Allesjäänud talve sisse mahub üle-ees-
tilise KOV valimisplatvormi projekti 
koostamine, mis on kevadel valmis 
aruteluks piirkondade ja osakondade 
üldkogudel. 25. mail 2013 toimuv 
erakonna üldkogu Pärnus kinnitab 
meie kampaania kesksed seisukohad, 
mis saavad aluseks sügisesele meedia-
kampaaniale.

Tark naine poliitikasse
Eesrindliku erakonnana leiame, et 
laiapõhjalise poliitika tagamiseks pea-
vad naised ja mehed saama võrdselt 
võimaluse nii erakonna juhtorganites 
kui ka meie valimisnimekirjades. Eel-
misel aastal meie organisatsioonis lä-
bi viidud võrdõiguslikkuse uuring an-
nab hea pildi liikmeskonna arusaa-
mast antud valdkonnas ning ideedest, 
kuidas selleteemaliste küsimustega 
edasi tegeleda.

Kõige aktiivsema liikmeskonnaga 
erakond
Erakonna stabiilse arengu tagamiseks 
jätkame tegevustega, mis on suunatud 
meie organisatsiooni võrgustiku ja ini-
meste hoidmiseks – tahame olla kõige 
aktiivsema liikmeskonnaga erakond 
Eestis. Jätkame juba traditsiooniks 
saanud koolituste läbiviimist erineva-
tel tasanditel, suurendame piirkonda-
des töötavate koordinaatorite arvu 
ning aitame kaasa iga piirkonna plaa-
nide väljatöötamisele ja elluviimisele.

Liikmemaks on oluline
Aktiivse ja vastutustundliku liikmes-
konna tunnus on ka regulaarne liik-
memaksu tasumine – juba praegu on 
sotsid siin teistele erakondadele ees-
kujuks, aga peame aktiviseerima veel-
gi rohkem oma liikmeid.

Eelpool nimetatud eesmärkide elluvii-
misega teeme suure sammu edasi era-
konna arengus ning anname olulise tõu-
ke, et juhtida meie riiki hoolivama Ees-
ti suunas. Edu ja jõudu meile selleks! 

Meie plaan 2013 Tuleb pöörane aasta!

Naiskogu Kadri 2013
Piret Hartman
SDE tegevjuht

Jah, noorsotsid osalevad valimistel, 
soovime kandideerida vähemalt igas 
suuremas maakonnalinnas ja olla vara-
semast edukamad ning kindlasti toeta-
da erakonda oma püüdlustes.

Aga lisaks valimistele on noortel 
veel hulgaliselt muid plaane. Märtsi 
lõpuks oleme NS klubidega katnud 
kõik maakonnad ja saame keskendu-
da venekeelsetele noortele, kellel mõ-
nes Eesti piirkonnas on üllatavalt vä-
he võimalusi kaasarääkimiseks ja 
enesetäiendamiseks. 

Minister Jaak Aaviksoo õpetajate-
le antud lubadusi 2013. aasta eelar-
vega ei täidetud, järelikult on palga-
küsimused käesoleval aastal meie 
jaoks jätkuvalt päevakohased. Noor-
sotside kohalikud klubid hoiavad aga 

hoolikalt silma peal gümnaasiumi ja 
põhikoolil lahutamisel.

Noortele rohkem töökohti!

Üliõpilaste õppetoetused ei ole piisa-
vad ja kõrgkoolid hakkavad sügisel sis-
seastujatelt raha võtma, kui mõni aine-
punkt tegemata jääb. Tudengi peami-
seks tegevuseks peab jääma ennekõi-
ke õppimine, kuid tudengilinnadel ja 
kõrgkoolidel on võimalusi luua töökoh-
ti üliõpilastele, seda ka õppimist või-
maldava väikese koormusega.

Rahvusvahelises koostöös soovime 
olla Balti noorsotside eestkõnelejaks 
ning hõivata mõne juhtiva positsiooni 
Euroopa katusorganisatsioonis. Samu-
ti tugevdame oma sidemeid Läti noor-
tega, kellest juba arvestatav osa meie 
sügiskooli väisas.

Plaanis on pööraselt palju, ning kes 
teeb, see jõuab. Noortel on erakonna-
ga ühine eesmärk – võrdsem ja hooli-
vam riik ning uskumus, et seda saab 
saavutada edukate KOV valimiste ja 
2015. aastal peaministrierakonnaks 
olemisega. 

Naiskogul Kadri seisab ees tegevusroh-
ke, loodetavasti ka tulemusterohke aas-
ta. Pingelised ettevalmistused naisko-
gu 20. aastapäeva tähistamiseks pää-
disid 26. jaanuaril konverentsiga „Nai-
sed – edasiviiv jõud“, kuhu kogunes üle 
130 naiskogu liikme ja külalise. Konve-
rentsil vaatasime tagasi viimasele 20 
aastale naiskogu tegevuses ning kogu-
sime soovitusi uute sihtide seadmiseks.

Edasistele naiskogu tegevustele an-
navad suunda kohalike omavalitsuste 
valimised oktoobris – “Naised poliiti-
kasse!”. 

Erakonnas läbiviidud soolise võrd-
õiguslikkuse uurimusest innustunult 
seame esiplaanile leida rohkem tub-
lisid naisi valimisnimekirjadesse. 
Selleks toetame rohkem meie piir-
kondlike organisatsioonide tegutse-
mist ja teeme koostööd SDE kohalike 
valimistiimidega. Ootame SDE osa-
kondadelt aktiivsust naiste kaasami-
sel nimekirjadesse. Jätkame eelmisel 
aastal alustatud piirkondlikke semi-
nare, et valmistada naisi ette kohali-
kel valimistel kandideerima ning 
kandideerivaid naisi toetusgruppide-
na ka abistama.  

Lauri Läänemets
NS president

Reet Laja
Naiskogu Kadri president

In memoriam – Vello Saatpalu
31. 05. 1935 – 05. 01. 2013

Vello!
Sa lahkusid. Meil oli pikk ja ühine 
tee. Läbi selle elu.

Nooremas eas me põgenesime 
suviti merele, jättes mõnekski päe-
vaks silmapiiri taha „õnnelikus“ 
okupatsioonis oleva, riisutud kallas-
raja ja okastraataia taga asuva Ees-
timaa ranna.

Tundsime end merel, kui silma-
piiril maad enam ei paistnud, vaba-
na. Seal me unistasime ka tegeli-
kust vabaks saamisest. Siis jäi selle 
ajani veel mitu aastakümmet.

Kui aga kord võimalus avanes, 
olime koos paljudega selleks valmis 
ja tegime teoks - taassündis Eesti 
Vabariik. Pealtnäha sündis ta laul-

des isamaalisi laule ja hoides tuules 
lehvimas sini-must-valgeid värve.

Vaja oli aga uut alusmüüri taas-
tuvale riigile, millel saaks seista see 
rahvas, kes üksteisel käest kinni 
hoidis ja paremat elu soovis ning 
lootis.

Selle alusmüüri tsementeerimisel 
olid Sa, Vello, see meeskonna liige, 
kelleta nii mõnigi kivi selles müüris 
oleks puudunud või siis vildakalt 
paika pandud.

Just nii – eesmärgikindla, kohati 
jäärapäise poliitikuna tulemustele 
pürgimisel, kellele polnud võõras 
ka kõik inimlik nii selle tugevustes 
kui nõrkustes – jääd Sa meie mäles-
tustes kestma. Andres Mandre

Head kaasteelised,
5. jaanuaril 2013. aastal lahkus meie 
seast Vello Saatpalu
• Eesti Demokraatliku Tööerakonna 
(EDTE) asutaja ja esimees (1989-90)
• Eestimaa Rahvarinde volikogu liige
• Eesti Kongressi saadik
• Eesti Sotsiaaldemokraatliku Partei 
(ESDP) asutajaliige (1990)
• Põhiseaduse Assamblee liige
• Tallinna Linnavolikogu liige
• Eesti Vabariigi 7. RK Mõõdukate 
fraktsiooni liige, RK väliskomisjoni 
esimees (1992-95)

Euroopa Parlamendil on alanud üks 
järjekordne tegus aasta. Sotsiaaldemo-
kraatide jaoks on uuel aastal jätkuvalt 
olulisimaks teemaks võitlus vaesusega 
ja inimeste toimetulek. Kui finantskrii-
si ületamisel on saavutatud enam tasa-
kaalu, siis järgmiseks on vaja edasi 
arendada majanduskasvu ja tööhõivet. 

Noorte tööpuudus vajab lahendusi

Eriti valus on tööhõive küsimus noorte 
seisukohast – Euroopas ulatub noorte 
tööpuudus kohati kuni 50 protsendini 
ning selline olukord on ebanormaalne. 
Me ei tohi tekitada peale töökogemu-
seta põlvkonda.

Teiseks peavad arutelud Euroopa 
arengu üle arenema enam ka liikmesrii-
kide tasandil. Euroopa teemasid tuleb 
liikmesriikides avada taoliselt, et inime-
sed probleeme mõistaksid ja oleks ka la-
henduste otsimisse kaasatud. 

See puudutab samuti tänast Eestit, 
lähtugem kasvõi Jääkeldrist alguse saa-
nud aruteludest. Kauaaegse ministrina 
tajun ma, kuidas valitsusse kuuludes 
võib tekkida asjade selgitamisest üht-
äkki väsimus, ent kui see tunne tõepoo-
lest käes, siis tuleks valitsejatel oma 
konte muudel aladel katsetada ning va-
litsusohjad üle anda.

EL eelarve valmib peagi

Kõigi jaoks on oluline kindlasti ka uue 
Euroopa eelarveperioodi ehk aastateks 
2014–2020 jagatava Euroopa ühisra-
ha tulevik. Eelmisel aastal peetud tulis-
te vaidluste järel usun ma, et lõppvoo-
rudeni jõutakse aasta esimese kolme 
kuu jooksul. 

Võtmekohaks on siin kindlasti veeb-
ruari algul toimuv ülemkogu ning sel-
lele järgnevad kolmepoolsed läbirääki-

mised Euroopa Komisjoni, Nõukogu ja 
Parlamendi vahel selle üle, millist raha 
ja mis tingimustel me edasistel aasta-
tel kasutame. Olen enda poolt nendeks 
aruteludeks, usun, eeltööd teinud pii-
savalt ning nii ootan ka meile vastuvõe-
tavat tulemust. Ent praegu on see veel 
jutt laskmata karu nahast.

Ja veel. 2013. aastal on Euroopa Lii-
du eesistujariikideks Iirimaa ja seejä-
rel Leedu. Mõlema riigi valitsustes on 
sotsiaaldemokraadid, Leedus on see 

suisa peaministripartei. Euroopa Par-
lamendi sotsiaaldemokraatide frakt-
sioon tahab omalt poolt väga kaasa ai-
data sellele, et meie sõsarparteidel 
eesistumise raske vastutus ilusasti 
korda läheks. Tuletagem meelde, et 
Eestil seisab see vastutusrikas aeg ees 
2018. aasta esimesel kuuel kuul, mil 
me riik ühtaegu oma sajandat sünni-
päeva tähistab. Ka meie – nii riigi kui 
ka erakonna tasandil – peame omi 
mõtteid sellel hoidma.  

Ligi kümnendik Eesti kodanikest ei 
ela Eestis. Paljud neist on eelmise sa-
jandi 40ndatel Rootsi, USAsse, Kana-
dasse ja mujale lahkunud inimesed 
ning nende järeltulijad, kes on kõik 
sünnijärgsed Eesti kodanikud. Suu-
rem osa neist ei ole Eestis kunagi ela-
nud ning oma elukohariigis paremi-
ni hakkama saamiseks võtnud või 
sünniga saanud lisaks ka teise riigi 
kodakondsuse.

Samal ajal kasvab pidevalt ka nende 
Eesti kodanike hulk, kes abielluvad 
ning saavad lapsi teiste riikide kodani-
kega. Need lapsed sünnivad samuti 
mitme kodakondsusega.

Konservatiivne kodakondsusseadus

Topeltkodanikud ei ole kindlasti kuida-
gi kehvemad kodanikud ning praegu-
ne arutelu oleks olemata, kui Eesti ei 
oleks üks kolmest Euroopa Liidu riigist, 
kes keelab täielikult topeltkodakond-
suse. 

Meie kodakondsuse seadus on üks 
Euroopa konservatiivsemaid ning sun-
nib inimesi valima, kumma riigi koda-
kondsust nad soovivad. Ehkki Eesti 
pass on väliseestlastele tihti tugeva 
emotsionaalse väärtusega, on igati 

mõistetav, et elu sunnib tegema prag-
maatilist valikut elukohariigi koda-
kondsuse kasuks. See tähendab meile 
aga viimase sideme läbilõikamist nen-
de inimestega.

Reaalsus normidega vastuolus

90ndate alguses võis topeltkoda-
kondsuse keelamine olla õigustatud, 
kuid tänasel päeval näeme selgelt, et 
reaalne elu ning seadused on teine-
teisest lootusetult kaugele triivinud. 
Seda enam, et põhiseadus keelab sün-
nijärgsetelt kodanikelt kodakondsust 
ära võtta, mis muudab topeltkoda-
kondsuse vältimise praktikas sisuli-
selt võimatuks.

Kui reaalsus ja kehtestatud normid 
lähevad omavahel vastuollu, võib käi-

tuda kahte moodi. Kui sa oled IRList, 
pead veenma avalikkust, et vähi 
kombel tagurpidi roomamine on tõ-
husaim viis sihtkohta jõudmiseks. 
Parema reaalsustaju puhul tasub 
püüda seadused tegelikkusega koos-
kõlla viia. Usun, et SDE kuulub viima-
sesse gruppi.

Terve mõistus topeltkodakondsuse 
küsimuses on õnneks olnud valdav ka 
Euroopa Liidus, kus 27st riigist 16s on 
topeltkodakondsus seadustatud, seal-
hulgas nii Rootsis, Soomes kui ka 
mööndustega Lätis.

Loomulikult tuleb sellised muuda-
tused põhjalikult läbi kaaluda, kuid 
iganenud mõttemallides kinni ole-
mine ning tänapäeva reaalsuse ig-
noreerimine ei aita meid kuidagi 
edasi.  

Eelmise aasta esime-
sel poolel oli pide-

valt teravdatud tähe-
lepanu all euro tulevik. 

Tänaseks on eurokriisist 
oluliselt vähem juttu. Kas 
olukord on stabiliseerunud?

Tumedad pilved euro kohal pole 
kadunud, kuid nende kerkimine 
on mõnevõrra pidurdunud. Mit-
mete euroalariikide kõrge võla-
koormus on endiselt problemaa-
tiline ning lisaks on murettekitav 
majanduse kahanemine, mis ras-
kendab olukorra lahendamist. 
Siiski on erinevate meetmete 
koostöös, nagu ESMi loomine 
ning keskpanga tegevus võlakir-
jade järelturul ning rahapakku-
mises, õnnestunud rahustada va-
hepeal ülekuumenenud finants-
turgusid. Endiselt on ohutsoonis 
seni veel iseseisvalt toimetulevad 
Hispaania ja Itaalia, kes oma suu-
ruse tõttu on euroala tuleviku 
seisukohalt kriitilised. Ka Prant-
susmaa seis ei ole pilvitu. Kind-
lasti ei ole probleemid lahenenud 
ning tõenäoliselt saame lähitule-
vikus eurokriisist taas oluliselt 
rohkem kuulda.

Milline on olukord 
abisaavate Iirimaa, 
Portugali ja Kree-

kaga? Kas nende lae-
nude garanteerimisest on 
olnud kasu?

Kõik mainitud riigid on teadvus-
tanud probleemide tõsidust ning 
koos laenuabiga on nad võtnud 
kohustused oma võlakoormust 
piirata ning struktuurseid refor-
me läbi viia. Üldiselt võib öelda, 
et liigutakse püstitatud eesmär-
kide suunas, kuid majanduslan-
gus muudab olukorra keerulise-
maks kui varem eeldati. Millele 
on sotsiaaldemokraadid ka mit-
mel puhul varem osutanud. Ma-
janduse jahtumise kõrval on ko-
gu Euroopas kerkimas inflatsioo-
ni oht, mis võib realiseeruda, kui 
majandus taas elevnema hakkab. 
Kuna kekspank on raha tublisti 
turule suunanud ning see ei ole 
samal määral reaalmajandusse 
jõudnud, vaid ootab hoiustatuna 
paremat aega. Selle parema aja 
saabudes võib raha üleküllus hin-
du tublisti kergitada.

2

1

küsi-
must2

Ivari Padar
Euroopa Parlamendi  
saadik  

Rannar Vassiljev
Riigikogu liige

Jevgeni Ossinovski
Riigikogu liige

          Sotsiaaldemo-
kraatide jaoks on 
uuel aastal jätkuvalt 
olulisimaks teemaks 
võitlus vaesusega ja 
inimeste toimetulek.

Balti riikidest pärit põllumehed Euroopa Parlamendi hoone ees Brüsselis oma õiguste eest seismas.

Foto: Katrin Puhm

Erakonna edu tagavad aktiivsed liikmed.

Foto: Erakogu
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Teated

Retsept

Kas eestlane on loll või laisk?

Vadimi ämma Tsarski salat
Igas teises kasvõi osaliselt vene perekonnas on kindlasti olemas 
kahe salati omad retseptid. Üks neist on traditsiooniliselt aasta-
vahetuseks valmistatav salat Olivje, mis on tavaliselt koostise jär-
gi originaalsest Olivjest üsna kaugel ja meenutab rohkem harju-
muspärast kartulisalatit. Teine on nn Tsarski salat. 

Kui Olivje retsept on kõikides perekondades enam-vähem sa-
ma, siis Tsarski salatiks nimetab igaüks oma originaalretsepti jär-
gi tehtud rooga. Üks lisab sinna kalmaare ja/või krevette, teine 
kalamarja, kolmas kanaliha. Minu naise vanematel on aga oma 
“salaretsept” ilma kana ja mereandideta, mis, nagu mu ämmgi, 
pärineb Ukrainast.

Koostis:
6 keedetud muna
2 suuremat salatisibulat
200 g riivitud juustu
0,5 klaasi peenestatud kreeka pähklit
2 rohelist õuna (nt Granny Smith)
majoneesi

Valmistamine:
Sibul pannakse kümneks minutiks äädikaga vette, seejärel hakitak-
se. Õunad ja keedetud munad kooritakse ja riivitakse. Salat laotak-
se ühtlaselt kihtidena järgmises järjekorras: muna, sibul, juust, õun, 
pähklid. Iga kihi vahele pannakse õhuke kiht majoneesi. Välja arva-
tud viimase ehk pähklikihi peale. Enne serveerimist tasub salatit 
tunnikese külmkapis hoida, et majonees saaks imbuda.

Kaalujälgijatele või dieedil olevatele 
inimestele võib selline salat liiga 
karm tunduda, samas peale ma-
joneesi ja juustu on teised kom-
ponendid kerged ja tervislikud. 
Tegu on ühe hea talvise salatiga, 
mis sobib väga hästi meie kül-
made ilmadega. Head isu, ehk 
Prijatnovo appetita!

Vadim Belobrovtsev 
SDE Tallinna piirkonna 
aseesimees

14. jaanuaril loodi SDE Raplamaa piirkonna 
Märjamaa osakond. Osakonna esimeheks valiti 
ettevõtja, Raplamaa Ettevõtjate Ühingu juhatuse 
liige Ülo Olm, kes on ka Märjamaa valla 
vallavolikogu liige.

Osakonna aseesimeheks valiti Rudolf Jeeser. 
Juhatuse liikmeteks valiti Toomas Talinurm, Ain 
Raid, Anniki Jansen, Alo Leilop ja Enn Pikker. Kõik 
valituks osutunud on kohapeal aktiivsed ja tuntud 
inimesed.

SDE Raplamaa piirkonna juhatus

Eesti jõukus sõltub majanduse kasvust. Tänane majanduse struktuur on ennast aga ammendanud. Kas peaksime 
töötama nutikamalt või rohkem? Kas majanduses on vaja struktuurseid muutusi? Kes vastutab ja kes saab midagi 
muuta: riik, tööandja või töövõtja?

Nendele ja teistele küsimustele otsiti vastuseid 11. jaanuaril ööklubis Teater toimunud SDE majandusteemalisel 
öökonverentsil “Kas eestlane on loll või laisk?”.

Kelle mure on tootlikkus? Arutlesid riigikogu liige Rannar Vassiljev, Arengufondi juhatuse esimees Tõnis Arro ning Startup Juhtide Klubi Kristi Hakkaja. 

Nagu ühele korralikule sotsiaaldemokraatide öökonverentsile kohane, 
hoolitses ka seekord õhtu muusikalise poole eest DJ Eiki Nestor.

Töö- ja tööjõupuuduse teemal arutlesid Eesti Töötukassa juhatuse esimees 
Meelis Paavel ja BLRT Grupp AS personalidirektor Viktoria Goihinberg.

Kolmandat korda toimuv öökonverents oli seekord 
kogunenud klubi Teater võlvide alla.

Konverentsist olid osa tulnud saama ka Euroopa Parlamendi liige Ivari Padar 
koos abikaasa Kristel Voltenbergiga ning Euroopa Komisjoni Eesti esinduse 
juht Hannes Rumm. Oma sõna ütles sekka ka Tööandjate Keskliidu esimees Enn Veskimägi.

Riigi majanduse saatusest räägivad SDE esimees Sven Mikser, 
peasekretär Indrek Saar, Atria Balticu tegevdirektor Olle Horm 
ning Arengufondi juhatuse esimees Tõnis Arro.


