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Statistikaameti hiljuti avaldatud kogumiku 
andmeil elas 2011. aastal Eestis absoluutses 
vaesuses 23 000 last ehk peaaegu kümme 
protsenti kõigist alla 18-aastasest. Teismelis-
test – 11–17 aasta vanustest lastest – elas  
absoluutses vaesuses aga koguni 12 protsenti.  

S
otsiaaldemokraadid leiavad, et laste vaesu-
sest välja toomise kava peaks olema partei-
poliitikast kõrgemal seisev rahvuslik ees-
märk. „Eesti vajab kohe konkreetsetest 

meetmetest koosnevat programmi, mille eesmärk on 
laste süvavaesus Eestis nelja aasta jooksul likvideeri-
da. Murettekitav on, et kümne aasta jooksul ei ole vae-
suses kasvavate laste arv märkimisväärselt langenud,“ 
leiab SDE esimees Sven Mikser.

Sotsiaaldemokraatide arvates peaksid laste vaesuse 
likvideerimise abinõude hulka kuuluma universaalse-
te lastetoetuste oluline suurendamine, lasteaiakohtade 
loomine kõigile lastele, tasuta ja riiklikult rahastatud 
alusharidus kahe koolieelse aasta jooksul, tasuta koo-
litoit kuni gümnaasiumi lõpuni, ringiraha ehk riikli-
kult rahastatud huviharidus kõigile lastele, samuti 
riikliku elatisraha fondi loomine. Seda loetelu on kõik 
oodatud täiendama.

23 000

Lapsed tuleb 
vaesusest 
välja tuua!



3Uudised

I
ga valimine on erakondade vahel mõõduvõtmise kohaks. 
Mõnikord ei pruugita ega viitsita aga mõelda, et tegelikult 
on see märksa enamat kui poliitikute omavaheline kemp-
lemine. See on väga sisuline ja meie igapäevaelu mõjutav 

sündmus.
Euroopa Parlamendi valimistel pääseb 751-liikmelisse par-

lamenti Eestist kuus esindajat. Muidugi võiks rehmata või ta-
vapärast nutulaulu laulda, et mis meist väiksest riigist ja tema 
esindajatest seal ikka sõltub. Minu asi on meie võimalusi siin-
kohal pisut lahti seletada.

Nendel poliitikutel, kes omale juba enne valimisi ümber ke-
re väikese riigi kompleksirüü koovad, ei ole mõtet valimisvõit-
lusse asudagi. Kindlasti on Euroopa Parlamendi igapäevases 
töös kohti, kus riigi suurus ja elanike arv ka mõju avaldab, aga 
see ei ole tihtipeale lõpuni määrav. Palju olulisem on, kas ja-
gatakse ühiseid ideid. 

Nii tulebki meil europarlamendis teha koostööd nendega, 
kes on liitlased ja ühise idee kandjad. Meie esimene liitlane on 
sotsiaaldemokraatide fraktsioon, mis on tänases Euroopas üks 
suuremaid, kõikide viimaste prognooside kohaselt pärast saa-
buvaid valimisi absoluutselt suurim. Suure ja mõjuvõimsa 
fraktsiooniga koostöö tegemine on oluline ning igaüht meist 
igapäevaselt puudutav. Võtame või viimase aja ühe enam rää-
gitud teema, Euroopa Liidu eelarve, ning selle, kuidas me sel-
le eelarve abil 
elavdame Eestis 
majandust, loome 
uusi töökohti, 
toome meile hea-
olu ja turvatun-
net.

Jah, tõesti, mi-
na, Ivari Padar, 
olen olnud vaid 
üks 195 Euroopa sotsiaaldemokraadist. Suurte otsuste vas-
tuvõtmisel aga on meie fraktsioonis arvestatud sellega, et iga 
liikmesriigi esindaja saaks oma seisukohti kaitsta ja põhjen-
dada. Ehk tegelikult olen olnud üks 28-st – see printsiip on 
hästi toiminud. Tahaksin siin välja tuua ka mõned näited, mis 
puudutavad eelkõige hiljuti lõppenud Euroopa eelarve aru-
telusid.

Pikaajalise europarlamendi töö kogemusega Saksa sotsiaal-
demokraadist kolleeg Constanze Krehl vastutas regionaalpo-
liitikat puudutavate raportite eest. Just tänu meie omavaheli-
sele arukale koostööle ja sotsiaaldemokraatide fraktsiooni toe-
tusele saab Eesti järgmisel seitsmel aastal ühtekuuluvus-, sh 
regionaalpoliitikale mõeldud raha kasutada märksa parema-
tel tingimustel kui esialgu kavandati.

 Minu ammune tuttav, Portugali sotsiaaldemokraat Luis Ca-
poulas Santos vastutas omakorda põllumajandustoetuste eest. 
Heas koostöös temaga on ju praeguseks kinnitatud tulemus, 
mille järgi meie Euroopast tulevad põllumajandustoetused olu-
liselt tõusevad. 

Need on vaid mõned näited, kuidas läbi koostöö on võima-
lik saavutada meile olulisi ja häid tulemusi. Nagu ma juba vii-
tasin, lubavad prognoosid, et sotsiaaldemokraatidel on võima-
lus tõusta kevadiste valimiste järel suurimaks Euroopa Parla-
mendi fraktsiooniks. 

Selleks, et me veelgi tugevamalt suudaksime ennast Euroo-
pas maksma panna, on vaja lähenevatel europarlamendi vali-
mistel teha tubli tulemus. Lihtsalt lõpetades: andkem kõik oma 
parim panus sellesse, et Euroopa Parlamendi valimised took-
sid meie erakonnale hea tulemuse ning läbi selle muutuks pa-
remaks nii Eesti kui ka Euroopa elu. Kõik tööle!
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Euroopas maksab 
kogemus ja koostöö

Ivari Padar
Euroopa Parlamendi liige

Mida tähendab Eesti jaoks 
vabariigi aastapäev?
Meie vabariik saab 96-aastaseks. See on 
pikk aeg. On aeg küsida, mida meie vaba-
riik pärast taasiseseisvumist on õppinud? 
Kas ta on suutnud õppida piisavalt, et tasa 
teha see aeg, mis vahepealse viiekümne 
aastaga kaotsi läks? Milline on praegune 
valmisolek edasi areneda?

Need lapsed, kes sündisid koos taasär-
ganud vabariigiga, on saanud napilt üle 
20-aastasteks. Paljud neist lõpetavad üli-
koole ja teevad oma eluplaane, mis on üht-
lasi ka Eesti Vabariigi homse päeva plaanid.

Miline on Eesti eneseteostuse kohana?
Eestit noorte eneseteostuse kohana vaa-
deldes mõtleme esmalt neile, kes seovad 
end Eestiga ning näevad oma kõige suure-
maid väljakutseid siin. Suureks küsimu-
seks on see, kas Eesti praegune positsioon 
säilib kiiresti muutuvas maailmas? Oleme 
22 aastaga võidelnud kätte positsiooni, mis 
on võrreldes riikidega, kellega koos taas-
ärkasime, kõrgemal tasemel. See on ka po-
sitsioon, mis on seotud omamoodi eduloo-
ga ja annab lootust veelgi paremale posit-
sioonile tulevikus.

Samas Eesti positsiooni kriitiliselt hin-
nates on see Euroopa Liidu keskmisest 
vaid kaks kolmandikku.

Kas koos vabariigiga sündinute põlvkond 
tahab ja suudab Eesti viia järgmise 10-15 
aastaga Euroopa Liidu keskmisele tase-
mele? 
See sõltub sellest, kas me suudame oma rii-
gi kvaliteeti tõsta, mitte vaid üksikisikute 
heaolust. Üks pool on heaolusüsteem, aga 
teiselt poolt tuleb vaadata ka meie majan-
duse arengut. Teame, et vajalik on Eesti ta-
set kõrgemale tõsta. Aga milline see kõr-
gem tase on, selle välja mõtlemine on meie 
jaoks kõige suurem väljakutse. 

Kuidas kaasata kõiki Eesti arengusse 
panustamisel?
Eesti jõuvarud on kahanenud ning kaha-
nevad veelgi. Eriti kui vaatame väljarän-
net. Seetõttu peame vaatama seda, kuidas 
uus arengujärk võimaldaks nii oma isikli-
kus heaolus kui ka panustamises Eesti 
arengusse maksimaalselt tuua välja seda, 
milleks on inimesed suutelised. See või-
maldab inimeste heaolu tõsta.

Mis võib takistuseks saada?
Oleme kaotanud usu ja optimismi. Oleme 
langetanud oma eesmärke. Näiteks olime 
varasemalt uhked oma sportlaste üle, kes 
tulid tipukohtadele ja tõid riigile nähta-
vust. Praegu näeme üldist tendentsi, kus 
hakkame leppima sellega, et küll on tore, 
kui meie sportlased tulevad esi kahe- või 

kolmekümne hulka. Tundub, et tegemist on 
potentsiaali kaotsiminekuga ning koos sel-
lega on kadunud energia, usk ja optimism. 
Näen siin mõtlemiskohta ka meie majan-
dusedu ja teiste edulugude kohta. Kuivõrd 
nendes edulugudes oli seda üldist jõupin-
gutust ja tõsist saavutust, mille üle saab 
tõeliselt uhke olla?

Vabariigi sajanda aastapäeva eel on 
meil jäänud kolm aastat, mille jooksul val-
mistame ette ning kogume inimesed kok-
ku. Need on järelemõtlemise aastad. Pea-
me nende aastate jooksul tegutsema, et lei-
da energia- ja jõuallikad. Kus on need või-
malused, et koondada kogu rahvas: vanad 
ja noored, naised ja mehed, eestlased ja 
Eestis elavad teised rahvused?

Millised võiksid olla Eesti 
peamised sihid?

1. Inimmahukalt ajumahukaks
Kindlasti peaks olema sihiks see, et ini-
meste heaolu kasvaks. Et Eestis toimuks 
läbimurre majandusarengus, et liiguksi-
me inimressursimahukalt ajuressursima-
hukale arengule. Mida vähem inimesi 
meil on, seda targemad ja võimekamad 
peavad nad olema. See tähendab, et seda 
enam peavad nad olema loomingulised ja 
suutma oma võimekust ka tegudes reali-
seerida. See eeldab väga tugevat tegele-
mist lastega ja haridusega, et iga laps ja 
noor püüaks jõuda oma võimete piirile 
ning tunda eneseteostusest rahulolu. Kü-
simus on selles, kuidas kõiki võimeid suu-

ta niiviisi arendada ja anda neile raken-
dusvõimalus, et sellest kokku tekiks aren-
gukiirendus.

2. Ühiskonna juhtimist tuleb muuta
Teiseks sihiks, mis on ka esimese jaoks eel-
dus, on see, kas me suudame ühiskonna 
juhtimist ja otsustamisprotsesse muuta. 
Nii et senine ülevalt alla käsutav juhtimi-
ne asenduks alt ülesse toimuva koosotsus-
tamisega. Kas me suudame äratada laia-
põhjalist asjatundlikku arutelu ning lähtu-
da sellest ühiskonna juhtimises? Või me 
jätkuvalt ootame, et kusagil on riik, polii-
tikud ja ametnikud, kes meie eest asjad ära 
otsustavad? 

Meie ühist energiat ja inimvara raisa-
takse sellega, et inimesi tõrjutakse eema-
le sellisest arutelu otsustusprotsessist, mis 
neid innustaks ja motiveeriks oma parimat 
panust andma. Tulemuseks on väga palju 
ebakindlust, pikema perspektiivi puudu-
mist, turvatunde puudumist. See tekitab 
inimestes kartlikkust homse päeva ees 
ning alalhoidlikkust, mis ei ole sugugi eda-
siviiv.

3. Revideerime oma väärtusi
Kolmandaks sihiks on meie väärtuste re-
videerimine. Kas meie jaoks on sisuliselt 
eesmärgiks põhiseadusesse kirjutatud pa-
ragrahv üks? See, et Eesti riik toimub Ees-
ti inimeste jaoks ja riik tegutseb selle ni-
mel, et Eesti rahvas, keel ja kultuuri kes-
taksid ja areneksid. Kas see on ikka meile 
tegelikult väärtuseks? Kas otsuseid isikli-

E
esti sõjalise missiooni saatmine Kesk-Aafri-
ka Vabariiki (KAV) humanitaarkriisi regu-
leerima on valitsuse otsus, mida ei ole ava-
likkusele piisavalt selgitatud. Mina seisan 

vastu Eesti sõjalise missiooni saatmisele KAV-i. Sel-
leks on rida põhjusi. Õigupoolest ei tea ma ühtegi 
vettpidavat õigustust Aafrikasse minemiseks.

Tegemist pole liitlaskohustusega

Valitsus on püüdnud meile müüa mõtet, et Prant-
susmaa palvele vastutulek ja üheskoos Kesk-Aaf-
rika Vabariiki sõjalisele missioonile minek tähen-
dab sedasama, mis artikkel viis „üks kõigi, kõik 
ühe eest“ NATO-s. Ehk teisisõnu: tegemist on liit-
laskohustusega. Ei ole! Euroopa Liidu sõjalisele 
missioonile minek on solidaarsuse näitamine, mit-
te kohustus. 

Strateegia asemel taktika

Millegipärast kaitseminister sahmib ja kiirustab, 
aga tõele silma vaadates on tal välisministrilt Aaf-
rika strateegia paber saamata. Ja ega seda veel 
saada olegi, sest strateegiat alles töötatakse välja. 
Leian, et kaitseminister tegutseb kui taktik, aga 
Eesti julgeoleku- ja välispoliitika nõuab ennekõike 
strateegiat. Seda teab iga Euroopa tipp-poliitik, aga 
millegipärast mitte Reinsalu. Piltlikult öeldes tuis-
kame prantslaste kutsel Aafrikasse, ilma et teak-
sime, mida meil endil tegelikult Aafrikast oodata/
tahta on. 

Küsigem, milleks on meie meestel, relv käes, tar-
vis tundma õppida niisket vihmametsa? Millist Ees-
ti kaitsmise elementi me sealt täpsemalt juurde õpik-
sime? Võime ju loota, et jääme kaitsma Bangui len-
nujaama 100 000 põgenikuga, aga kriisiolukorras 
võib võitluse raskuskese kiiresti mujale kanduda. Ge-
notsiidioht pole mitte sõnakõlks, vaid reaalsus, mil-
lega tuleb ilmselt „põllul“ silmitsi seista.   

Küsigem, mis on see hädavajadus, et meie sõdur 
peaks kokku puutuma subekvatoriaalse mussoonk-
liimaga? Kas selles on peen õppetund, kuidas hak-
kama saada kollatõve, A- ja B-hepatiidi, kõhutüü-
fuse ja veel paljude teiste Aafrika haigustega? Mui-
de, paljud vaktsiinid vajavad teatud aega, enne kui 
keha muutub Musta Mandri tõvede suhtes im-
muunseks. 

Kesk-Aafrika Vabariik oma praegusel kujul tä-
hendab humanitaarkriisi, mille puhul iga viies KAV-
i elanik on hirmu tõttu mässuliste ees kodunt lah-
kunud, iga neljas inimene, et mitte nälga surra, va-
jab välisabi. Asjaajamine käib prantsuse keeles. Kü-
sigem kohe, milline on Eesti sõduri prantsuse kee-
le oskus? On see B1 või B2 tase? Kas tõesti tahate 
te mulle väita, et me laseme meestel minna koos tõl-
giga keevalisse kohta, kus õhus on mitte tunda, vaid 
igal hetkel näha surma? See ei tööta ju! Lubage kü-
sida, kas valdab keegi meie meestest sango keelt, 
mida kohalikud räägivad? 

Mida hakata peale teadmisega, et keskmine va-
nus on Kesk-Aafrika Vabariigis 19 aastat ja keskmi-
ne eluiga 50? Lapssõdureid on KAV-is arvult sama 
palju kui kogu Eesti Vabariigi sõjavägi – kas me ole-
me moraalselt sellisteks kokkupõrgeteks valmis? Kas 
me oleme valmis selleks, et üks võitlusmeetodeid on 
sealkandis massiline naiste vägistamine?

Võiksime pakkuda arenguabi

Valitsus tahab vägisi Eestile laubale kleepida globaal-
se politseiniku silti. Mina arvan, et sõjalise missiooni 
saatmise asemel võiks välisminister jõuliselt tõsta 
arenguabi sellisele tasemele, nagu soovib ÜRO. Pak-
kusin peaminsitrile võimalust KAV missioonile üleöö 
leitud 2,7 miljonit eurot anda arenguabiks. Ta ei võt-
nud seda mõtet omaks. Ei saa aru, miks me ei võiks 
sõjalises mõttes usaldada Aafrika Liitu ja aafriklastest 
sõjamehi Kesk-Aafrika Vabariigis tegutsema?

Lõpetuseks. Madeleine Albright on oma mälestus-
teraamatus kriitiline nii Somaalia kui ka Rwanda 
operatsiooni suhtes. Ta tuletas meelde, kuidas küm-
me Belgia rahuvalvajat surnuks raiuti. Mis tähendas 
mõistagi Belgia kiiret väljatõmbumist Rwanda ope-
ratsioonilt. Kuidas käitume meie, kui noad-kirved käi-
ku lähevad? 

Marju Lauristin: Väärtustame rahvast - Eesti on meie inimeste riik Kesk-Aafrika 
pole meie sõda

          Sotsiaaldemokraatidel 
on võimalus tõusta kevadiste 
valimiste järel suurimaks 
Euroopa Parlamendi 
fraktsiooniks.

Lähenev vabariigi 96-s aasta-
päev on hea aeg kodumaa käe-
käigu üle järele mõtlemiseks ja 
Eesti tuleviku teemadel arutle-
miseks. Just nendel teemadel in-
tervjueeris Raigo Jahu professor 
Marju Lauristini.

kus elus ja nendes otsustes, mida teeb par-
lament, valitsus, ministeeriumid, omavalit-
sused jne, langetatakse sellest väärtusest 
lähtuvalt?

Eesti riik on ime
Mulle tundub, et ei anta endale aru, et 
Eesti riik kui selline on ime. Nii väikese 
rahva, nii väikese keele, nii väikese kul-
tuuri oma riik on maailmas ime. See on 
pigem erand. 

On üks rahvas, mis on kuivanud juba 

alla miljoni. See miljonirahvas suudab 
ülal pidada oma täismahulist riiki, hari-
dust, kultuuri jne – see on ime. See ei ole 
tulnud mingisugusest müstilisest alli-
kast, vaid see on kasvanud selle rahva en-
da tahtest ja soovist olla. Nagu ütles An-
na Haava: „Meie ei taha olla, ei ole vaikiv, 
ununev lehekülg aegade - raamatus”. 

Milline on Eesti roll 21. sajandil?
Kas Eesti rahvusriik 21. sajandil saab pü-
sida sellisena nagu 20. sajandi alguses? 
Kuidas peab see muutuma või milline on 
tema roll maailmas? Mis on üldse väikeste 
kultuuride roll? Siinkohal saab meid sa-
mastada paljude teiste väikeste kultuuride 
ja rahvusriikidega. Me oleme liialt vähe 
mõtisklenud, kuidas on kuuluda taoliste 

väikeste riikide ja kultuuride hulka ning 
milline on nende saatus. 

2018 – Eesti sarnaste väikeriikide roll ELis 
ja maailmas
Kui Eesti on 2018. aastal Euroopa Liidu ees-
istujamaa, siis milline on meie teema? Kas 
selleks võib olla meietaoliste riikide ja kultuu-
ride roll ning saatus maailmas? Milline peaks 
olema see maailma ja Euroopa organisat-
sioon, mis väikseid riike ja kultuure toetab 
ning nende panust maailmas maksimeerib? 

Sellised mõtted võiksime võtta endale 
arutamiseks enne Eesti sajandat juubelit. 
Selleks on meil kolm eelseisvat aastat, enne 
kui me läheme Euroopa Liidu eesistujamaa 
kohale.

See on küsimus, mis ei puuduta ainult rii-
ke, vaid iga inimest. Näiteks iga noort ini-
mest, kes mõtleb ja on otsustamas, kuhu ta 
õppima läheb, kas ta tahab seda Eestis või 
mujal teha, millist tööd ta tahab tulevikus 
teha. See puudutab peret, kes mõtleb oma 
laste peale. Kui palju peres võiks lapsi olla 
ning kuidas neid lapsi üles kasvatada? See 
puudutab vanemaid inimesi, kes mõtlevad 
selle peale, mis nende elu väärtus on olnud 
ja mida nemad on korda saatnud ning mis 
on selle väärtus tuleviku jaoks. 

Kui me väärtustame oma rahvast ja oma 
riigi tulevikku, siis vajame selle hoidmiseks 
kõigi panust. Eesti on iga inimese riik, kes 
aitab seda hoida ja säilitada. Riik ei kuulu 
valitsejatele, vaid rahvale. 

          Kas Eesti praegune 
positsioon säilib kiiresti 
muutuvas maailmas?

          Oleme kaotanud  
usu ja optimismi.

Professor Marju Lauristin usub, et eestlased peaksid rohkem mõtlema 
sellele, milline on nii väikse riigi ja kultuuri roll tulevikus. 
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Marianne Mikko
Riigikogu kaitsekomisjoni liige  

Sotsiaaldemokraat

          Sõjalise missiooni saatmise 
asemel võiks välisminister jõuliselt  
tõsta arenguabi sellisele tasemele,  
nagu soovib ÜRO.

          Õigupoolest ei tea ma 
ühtegi vettpidavat õigustust 
Aafrikasse minemiseks.
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Eurovalimised on meie 
kõigi ühine väljakutse

Liina Raud:  
noortel tuleb lasta tegutseda
Näitleja, juuksur ja pisitütre ema Liina Raud on üks sotside kandidaatidest Euroopa Parlamendi vali-
mistel. Liina rääkis Sotsiaaldemokraadile nii oma igapäevaelust kui plaanist poliitikas noori esindada. 

I
ga erakonna jaoks on mistahes 
valimised tähtsündmus. Võib-olla 
näib mõnele meist, et Euroopa 
Parlamendi valimised on midagi 

Eesti jaoks vähemolulist, midagi sel-
list, millega võib teha natuke nalja, va-
lides isevärki protestikandidaate või 
jätta üldse valima minemata. Aga see 
oleks jäme viga.

Euroopa Parlamendi järgmine pe-
riood on Eestile ülioluline. Võib kind-
lalt öelda, et Euroopa Parlamendi uus 
koosseis saab olema keeruline. Parem-
radikaalide ja euroskeptikute esinda-
tus saab seal olema senisest palju tu-
gevam ja häälekam. Briti UKIP ja 
Prantsuse Rahvusrinne ei tee saladust 
oma soovist Euroopa integratsiooni ta-
gasi pöörata ja Euroopa Liitu senisel 
kujul lammutada.

Euroskeptikute survel on mitmed 
senised Lääne-Euroopa peavoolupar-
teid – näiteks Suurbritannias võimul 
olevad konservatiivid – asunud vastan-
dama „vana“ Euroopat Kesk- ja Ida-Eu-
roopale ning kõnelema isikute ja töö-
jõu vaba liikumise piiramisest. 

Need on Eesti jaoks ohtlikud prot-
sessid, mis kahjustavad tõsiselt Euroo-
pa solidaarsust. Neile arengutele vas-
tu seismine ja Eesti huvide kaitsmine 

nõuab meilt parimat võimalikku esin-
dust kõigis Euroopa institutsioonides. 
Euroopa idee päästmine vajab tugevat 
sotsiaaldemokraatlikku sõnumit, po-
liitikat, mis seab sihiks ebavõrdsuse 
vähendamise nii euroliidu liikmesrii-
kide vahel kui ka liikmesriikide sees. 
Poliitikat, mille eesmärk on teadus- ja 
arendustegevusele rajatud majandus-
kasv ja sotsiaalne tasakaal.

Ma olen veendunud, et Euroopa 
Parlament ei ole koht, kuhu saata eest 
ära tülikad teisitimõtlejad või need po-
liitikud, kellel sisemaistes sekeldustes 
on „juhe kinni jooksnud“ ja kes soovik-
sid Euroopas kultuurselt puhata. Vas-
tupidi – me peame lähetama Euroopa 
Parlamenti inimesed, kes on võimeli-
sed seal läbi lööma, kuuldavad olema 
ja Euroopa arenguid mõjutama. Eriti 
oluline on see suurtes ja mõjukates 
fraktsioonides nagu sotsiaaldemokraa-
did ja konservatiivid.

Miks ma Euroopa Parlamenti 
kandideerin?
Olen veendunud, et ka Eesti sotsiaal-
demokraadid peavad minema neile va-
limistele parima tiimi ja selgete seisu-
kohtadega Euroopa ja ka Eesti tulevi-
ku osas. Seetõttu olen ka mina erakon-

na esimehena otsustanud kandideeri-
da Euroopa Parlamenti ja juhtida era-
konna nimekirja eelolevatel valimistel. 
Olen kindel, et tänu oma 15-aastasele 
parlamendistaažile ja oma kogemuste-
le välis- ja julgeolekupoliitika vallas 
olen ma võimeline seisma parimal vii-
sil Eesti huvide eest europarlamendis 
ja esindama Eesti Sotsiaaldemokraat-
likku Erakonda Euroopa aatekaaslas-
te hulgas.

Aga ma ei kavatse Eesti sisepoliiti-
kast kuhugi kaduda ega loobuda vas-
tutusest erakonna ees. Võin kinnitada 
kõigile erakonnakaaslastele, et asudes 
tööle europarlamendis, jääb minu pea-
eesmärgiks juhtida erakond 2015. aas-
ta riigikogu valimistele ja viia sotsiaal-
demokraadid valitsusse. Tuletan meel-
de, et lähiajaloos on Eesti erakondi 

edukalt juhitud nii Vabariigi valitsu-
sest, riigikogust, europarlamendist kui 
ka Tallinna linnavalitsusest.

Leian, et europarlamenti valitud 
saadik ei tohigi Eesti sisepoliitikast ka-
duda. Vastupidi – ma pean ülimalt tau-
nimisväärseks, et mõned meie senised 
europarlamendi liikmed on Brüsselis-
se siirdumise järel muutunud kodu-
maises poliitikas passiivseks ja nähta-
matuks. Ivari Padar on siin õnneks 
meeldiv erand.

Nagu Euroopa, vajab ka Eesti sot-
siaaldemokraatlikku juhtimist. On sel-
ge, et edukate riigikogu valimiste järel 
on minu kohus erakonna esimehena 
asuda tööle Eesti valitsuses: peami-
nistrina või valituskabineti liikmena. 

Ka selles ei ole midagi haruldast 
ega ennekuulmatut. On ju mitmete 

Euroopa riikide pea- ja välisminist-
rid tulnud kodumaise täitevvõimu 
juurde just europarlamendist. Mee-
nutan, et ka Eesti praegune president 
Toomas Hendrik Ilves kandideeris 
riigipea ametisse europarlamendi 
liikmena.

Meie valimisnimekiri koosneb 12 
mõttekaaslasest. Aga selleks, et teha 
neil valimistel edukas tulemus, ei pii-
sa ainult 12 tipp-poliitiku energiast 
ja motiveeritusest. Et saavutada oo-
tustele vastav valimistulemus, pea-
vad meile nõu ja jõuga abiks olema 
nii meie omavalitsusjuhid, riigikogu 
liikmed kui ka kõik meie piirkonnad 
ja osakonnad. Kõik, kes tahavad nä-
ha edukat sotsiaaldemokraatlikku 
Eestit edukas sotsiaaldemokraatlikus 
Euroopas. 

Milline on kõige liigutavam osa sinu 
igapäevast?
Hommik, tegelikult varajane lõuna, siis 
kui tütar Mirjam mõnusast ööunest är-
kab, oma silmad avab ja on puhanud 
ning sellepärast eriti õnnelik. 

Kelleks tahtsid väiksena saada? 
Geodeediks. Ema järgi.

Kes on sind elus kõige rohkem  
inspireeriunud? 
Ema. Ta on olnud minu iidoliks juba 
väiksest peale ja teismelise iga süven-
das seda veelgi. Imelik, ma tean, aga 
ma tõesti soovisin ja soovin olla nagu 
tema – tark, intuitiivne, rahulik.

Kes on Su lemmikkirjanik?
Khaled Hosseini. Tema raamatud tut-
vustavad seda maailma, kuidas inime-
sed Lähis-Idas elavad, ja annavad eda-
si arusaama, et see on ikka täiesti teist-
sugune maailm, aga inimesed on seal 
samasugused nagu mujal. Tema teosed 
on väga meeliköitvad ja liigutavad ini-
mestest sealt kaugelt maalt, kus täna-
päevalgi elatakse onnikestes ja inimes-
te elu on ainult seal, kuhu nad sünni-
vad. Lõpuni. Ühiskond, milline on mei-
le tänapäeval nii võõras.

Milline on sinu pühapäevahommik? 
Pannkoogine ja perekeskne. Palju moo-
si ka! Kui ilm on ilus, lähme ümbernur-
ga Vesivärava kohvikusse saiakesi söö-
ma. Varsti kui laps juba veidi suurem, 
saame seda ehk tihedamini teha.

Ilma milleta ei möödu ükski sinu 
päev?
Kohvita. Arvuti ja telefonita olen või-
meline täiesti olema, kasvõi päevi. 
Nüüd läheb muidugi keerulisemaks 
seoses kandideerimisega – pean ikka 
olemas olema. Tänapäeval kahjuks on 
nii, et kui sa igal hetkel telefonile ei 
vasta, pole sind olemas ja kõik lähevad 
närvi.

Millised on sinu huvid?
Olen see õnnelik, kelle töö on ka ühtla-
si tema hobi. Olin seoses lapse sünni-
ga üsna kindel, et enam juuksuri tööd 
teha ei soovi ja võtan vabalt need kolm 
aastat, aga ei möödunud palju aega, kui 
avastasin end taaskord juukseid värvi-
mas ja kliente õnnelikuks tegemas. 
Tunnen, et see töö on hobi ja minu ho-
bi on minu töö.

Milline on sinu unistuste reis?
Ma arvan, et minu unistuste reis on ju-
ba toimunud. Esimene reis Aasiasse oli 
väga meeliliigutav ja tagantjärele võik-
sin seda oma unistuste reisiks pidada 
küll. Tahaksin veel väga Afganistani 
minna.

Mis on sinu suurim hirm? 
Kõrgus. Aga lennukiga lendamine on 
köki-möki. Kõrgust kardan eriti aken-
dest või rõdudelt alla vaadates.

Mida armastad oma kodulinna juu-
res kõige enam?
Ma olen pärit Türilt ja pean seda oma 
kodulinnaks. Türi juures armastan kõi-
ge enam neid inimesi, kes seal elavad 
ja oma lapsepõlvekodu. 

Kui sa saaksid midagi Eesti elus nüüd 
ja kohe muuta, siis mis see oleks? 
Tegelikult tahaksin ma muuta kohe ja 
praegu tendentsi, et noored lähevad 
väikestest kohtadest ära ilma igasugu-

se tundeta, et nad võiksid kunagi sinna 
tagasi minna. Olin ise veel mõned aas-
tad tagasi samasugune. Nüüd aga võik-
sin vabalt Türil elada…Ma mõtlen, et 
millised on väikesed kohad, nagu näi-
teks Türi, 20 aasta pärast. Kas nagu De-
troit? Täiesti maha jäätud ja kenadest 
elumajadest ja suurtest koolimajadest 
puhub läbi vaid tuul ja torm? See on 
päris kurb.

Millal ja kuidas sattusid sotside 
ridadesse?
Mind kutsuti ja olingi müüdud, ilma 
kõhklemata. Sotsiaaldemokraatia või 
üldse mitte midagi. Noortega otsusta-
sin tõsisemalt tegeleda siis, kui Lauri 
Läänemets kutsus enda kampa ja mees-
konda kandideerima asepresidendi ko-
hale. Nüüd, kus noorsotide juhtimise 
aastad seljataga, oleme siiani tugev 
meeskond ja mina hoian talle kõvasti 
pöialt! Meeskond ja ühise eesmärgi ni-
mel töötamine on ainus viis, kuidas 
suuri asju ära teha ning suuri asju 
muuta.

Kuidas sündis otsus Euroopa Parla-
menti kandideerida? 
Kui olin noorsotside esindaja meie Eu-
roopa katuseorganisatsioonis YES 
(Young European Socialists – toim.), 
olime täie hooga töötamas Noortega-
rantii ettevalimstusega, et viia see Eu-
roopa Parlamenti. Tol hetkel tundus 
selle läbisurumine võimatuna. Täna 
aga on see tõepoolest vastuvõetud põ-
himõte, et kõik liikmesriikide parla-
mendid peavad noorte tööpuuduse vä-
hendamiseks parimaid meetmeid ka-
sutama.

Tunnen, et noorte teemadega tegele-
takse Euroopa Parlamendis siiski liiga 
vähe. Küll on tähtsamaks põllumajan-
dus, välispoliitika, kaitsepoliitika, ma-
janduspoliitika… Aga kui noored on 
meie tulevik, nagu me igalt poolt kuu-
leme, siis vajalik oleks siinkohal ka 
noorte arvamus, et millist tulevikku me 
siis ikkagi soovime. Leian, et neid küsi-
musi ei küsita noortelt, vaid vanadelt, 
ja see pole meie suhtes aus. 

Miks peaks nendel valimistel just sinu 
poolt hääletama?
Sest noortel on uudseid mõtteid, mida 
puuduva elukogemuse tõttu Euroopa 
Parlamendis tõsiselt ei võeta. Mina aga 
soovin just nende mõtetega tegeleda ja 
sellepärast võiksid kõik minu poolt 
hääletada.

Millisena näed noorte rolli Euroopa 
Parlamendis?
Maailma muutva rollina. Kui noortel lu-
batakse vaid „päris“ poliitikute pealt 
õppida ja mitte iseseisvalt mõelda ja te-
gutseda, siis ei muutu veel tükk aega ei 
poliitiline kultuur ega maailm. 

Vabariigi aastapäeva eel on õige 
aeg meenutada luuletaja Gustav 
Suitsu (pildil) kuulsat ettepanekut 
kuulutada välja Eesti Töövabariik.

1883. aastal sündinud Gustav 
Suits oli enne Esimest maailmasõ-
da Noor-Eesti liikumise üks mõju-
kamatest juhtidest. Pöördelisel 
1917. aastal sukeldus ta aga polii-
tikasse.

Suits tundis end toona omas 
elemendis, hüüdes au revolutsioo-
ni vaimule, lauldes uljasti vabadu-
se pulmast ja vabaduse tuljakust, 
heites üldsuse ette mehiselt rün-
dava Internatsionaali tõlke. Hulga 
aja järel ilmus Helsingis elanud 
Suits jälle kodumaale, astus Eesti 
Sotsialistide-Revolutsionääride 
(esseeride) Parteisse ja algatas 
esimesena Eesti iseseisvuse mõt-
te, seades oma partei ülesandel 
kokku märgukirja „Eesti Töövaba-
riik“. See esitati 1918. aastal jaa-
nuari alguses Eesti kohalikule 
enamuse valitsusele ja hiljem ka 
Venemaa võimumeestele.

Petrogradi sõitis Eesti esseeri-
de ideid tutvustama Hans Kruus, 
kel õnnestus anda Nõukogude va-
litsuse rahvusasjade rahvakomis-
sarile Jossif Stalinile üle memo-
randum Eesti iseseisvusest ja Ees-
ti Töövabariigi loomise kavast. 
Stalin pidas arutelu vääriliseks 
üksnes Nõukogude vabariigi väl-
jakuulutamist Eestis, kuid ütles, et 
sellega pole kiiret.

Suits katsus aga oma aadet veel 
propageerida ühel miitingul Ole-
viste kirikus – siis kommunistide 
poolt Olevi rahvamajaks muude-
tud (sellest vist ka tema luuletus 
„Hüüdja hääl“) –, kuid karjuti ena-
mus kuulajaskonna poolt armutult 
maha. Eesti iseseisvuse mõte oli 
siiski liikuma pandud ja siin jääb 
Suitsule kahtlemata ühe agarama 
algataja roll.

Eesti riik sündis demokraatliku 
vabariigina veidi enam kui kuu ae-
ga pärast Suitsu töövabariigi idee 
väljakäimist. 1919. aasta aprillis 
Asutava Kogu valimistel saavuta-
sid absoluutse enamuse just va-
sakpoolsed parteid, kelle koosta-
tud Eesti esimene põhiseadus oli 
kantud paljuski Suitsu töövabarii-
gi ideaalidest.

Gustav Suits töötas aga pärast 
Vabadussõda Tartu ülikoolis Ees-
ti ja üldise kirjandusloo õppejõu-
na. Ta põgenes 1944. aastal Root-
si, kus suri 1956. aastal.

          Me peame lähetama 
Euroopa Parlamenti  
inimesed, kes on  
võimelised seal läbi  
lööma, kuuldavad  
olema ja Euroopa 
arenguid mõjutama.

Gustav Suits 
ja Eesti 
Töövabariik

SDE esimees Sven Mikser usub, et on erakonda saab edukalt juhtida ka Brüsselist.

          Noortel on  
uudseid mõtteid,  
mida puuduva  
elukogemuse tõttu  
Euroopa Parlamendis  
tõsiselt ei võeta.

          Ema on olnud  
minu iidoliks  
juba väiksest peale.

Liina Raud kinnitab, et jätkab noorte teemade eest seismist kohalikus ja Euroopa poliitikas igal juhul.

Sotsiaaldemokraat

FOTO AUTOR: KEIDI PORVAL

Jaak Juske

Sven Mikser
SDE esimees

CV
Nimi: Liina Raud
Haridus: Tallinna Tööstushari-
duskeskus ja TTÜ rahvusvaheli-
sed suhted
Töö: näitleja, juuksur
Pere: abikaasa Mihkel ja pisitü-
tar Mirjam
Hobid: minu töö
Viimase aja lemmiktsitaat: Elu 
on see, mis tuleb siis, kui sul on 
teised plaanid.

Ajalugu



6 Arvamus 7Euroopa/KOV

Vasakult Henri Kaselo, Ivari Padar, Eva Reet Elmet, Kairit Kolsar, Marge Nõmmik ja Mihkel Allik.

„E
estis on praegu uud-
ne olukord, kus ma-
janduse kiire kasvu 
ja ülesmäge mineku 

aeg on möödas ning saabunud on 
teistsugune normaalsus tagasihoid-
liku majanduskasvuga. Eestil puudu-
vad alternatiivsed sihid ja plaanid, 
kuhu minna. Oleme ummikus ja see, 
mis 1990-ndatel töötas, ei peagi 
praegu toimima,“ väidab Kattel, kel-
le sõnul on Eesti jaoks suurimaks kü-
simuseks: mis võiks olla järgmine 
samm.

Ta toob esile kolm kõige olulisemat 
probleemide ringi. Esimene ja suurim 
on vaesuse ja ebavõrdsusega seonduv 
temaatika ning regionaalne ebaüht-
lus. Teine suur pundar on Eesti eks-
pordivõimekus. „Oleme tänaseks lae-
le lähedal. Kust tulevad need uued et-
tevõtted, kes võiksid eksporti kasva-
tada,” küsib Kattel. Kolmas murekoht 
on teaduse panus majanduse aren-
gusse. Kodumaine teadus on väga 
hästi arenenud, aga selle praktiline 
väljund on väike. 

Kattel usub, et just neis valdkonda-
des on vaja dialoogi arendada ja lahen-
dusi otsida. Ta on kindel, et vastused 
ei ole lihtsad ning lahendused peavad 
olema pikaajalised.

Suures plaanis põhinevad kõik 
Eesti majandusega seotud murekohad 
just nendel kolmel valdkonnal. Näi-
teks oleks Eesti konkurentsivõime 

tunduvalt suurem, kui ka väljaspool 
linnu oleks tagatud mõistlik töö ja sis-
setulek.

Vaesuse ja majanduse puutepunkt
Kattel toob esile, et vaesusel ja majan-
dustemaatikal on kaks olulist puute-
punkti. Esiteks mõjutab majandust 
see, kui ühiskonnas on liiga palju ini-
mesi, kelle sissetulek on madal ja nad 

ei saa tarbida. „Kui inimestel on roh-
kem vahendeid, saavad nad rohkem 
panustada ehk tarbida ja ettevõtetel 
on võimalik rohkem tooteid ja teenu-
seid pakkuda. Näiteks kui inimesed ei 
saa endale kultuuriteenuseid lubada, 
ei saa ka sellel valdkonnal hästi min-
na. „Mida vähem inimesi on vaesed, 
seda rohkem suudavad nad tarbida 
kohalikku, tihti kallimat toodangut,“ 
selgitab Kattel.

Teiseks puutepunktiks on potent-
siaali ja võimaluste ära kasutamine. 
Keskkond peaks võimaldama kõigile 
vahendeid nende potentsiaali rakenda-
miseks. „Võimalused hariduseks ja 
eneseteostuseks ei tohiks sõltuda sel-
lest, millisesse perre või linna keegi 
sünnib, vaid peaksid olema võrdsed. 

Ka ääremaale vaesesse perre sündinud 
lastel peab olema ligipääs heale hari-
dusele,“ leiab Kattel ja lisab, et mida 
rohkem on meil vaesust, seda rohkem 
raiskame ainsat vara, mis meil on – 
inimesi.

Regionaalse ebavõrdsuse roll
Eestis on areng väga kiire ja Tallinna 
ning teiste suuemate linnade roll ma-
janduses väga oluline. Regionaalse 
ebavõrdsuse vähendamiseks teistest 
riikidest ideid otsides selgub, et on la-
hendusi, mida on Eesti kasutada liiga 
hilja. Kattel toob näiteks, et Madalmaa-
des on riigiasutused üle maa laiali jao-
tatud. Ta lisab, et see on meie jaoks lii-
ga kallis ja oleme juba liiga kaugele 
vastupidises suunas liikunud. Seega jä-
reldab ta, et Eestis ei ole see enam vä-
ga võimalik, et riik regioonides kohal-
olu soodustab.

„Eksport, turism ja sisemaine tarbi-
mine on võtmekohad. Peame koha-
pealseid ettevõtteid järele aitama nii, 
kuidas vaja on,“ toob teadlane ühe või-
malusena välja. 

„Abiks võib olla nii infrastruktuuri 
kui ka tööjõu kättesaadavuse tagami-
ne. Tõenäoliselt jääb Eesti majandus 
Tallinnakeskseks, seega lihtsaim või-
malus on omavalitsuste omavahelist 
suhtlust toetada. Muud rongid on juba 
ära sõitnud,“ leiab Kattel.

Tema sõnul on regioonide iseseis-
vat majanduselu nii väikses riigis ras-
ke ette kujutada, sest linn on moodsa 
majanduse keskpunkt ja maal elamine 
on luksus. „Kui maakohtades ei ole tu-
gevat kooli või head tööd, siis on vaja 
hästi toimivat infrastruktuuri, et ini-
mesed saaksid koolis ja tööl käia,“ võ-
tab ta teema kokku.

Maksusüsteem vajab värskendamist
Kattel leiab, et 1990-ndatel loodud 
maksusüsteem pole praegu enam pii-
sav lahendus. Majandus, selle struk-
tuur, vajaminevad oskused – kõik on 
20 aastaga muutunud. 

„See on kurioosne, et maksutemaa-
tikat ei suudeta arutada. 20 aasta ta-
gant maksusüsteem üle vaadata on 
elementaarne. Ettevõtjad, pankurid, 
analüütikud – kõik leiavad, et seda tu-
leks värskendada ja selle peale mõel-
da,“ on Kattel kindel.

Tema sõnul on ka olulisi asju, mida 
ei peaks muutma. Näiteks toob ta mak-
susüsteemi lihtsuse, mis võimaldab 
muuhulgas e-maksuametit. Samas on 
tulumaks tema sõnul ka ainus lihtne 
osa maksusüsteemist, muu on tegeli-
kult ikkagi keeruline. „Ma ei usu, et tu-
lumaksu peaks langetama. Kui täna 
vaatame, on pigem vaja seda tõsta. 
Langetamise ruumi ei ole lähema 
kümne aasta jooksul näha, eriti kui 
vaadata 2020. aasta järgsesse perioo-
di, kui oluline osa riigieelarvest, euro-
rahad tõenäoliselt ära kaovad,“ arutleb 
teadlane.

Samas näeb ta astmelisel tulumak-
sul peamiselt sümboolset mõju vähem 
teenivatele inimestele ning selle eeti-
lis-moraalne tähendus on suurem kui 
majanduslik.

Maksusüsteemi muutes on võima-
lik vähendada vaesust ja turgutada 
majandust. „Maksude puhul on küsi-
museks tasakaal. Peame kõrgemalt ta-
sustatutel makse tõstma. See, et mak-
sude langetamine elavdab majandust, 
on lihtsustatud järeldus,“ leiab Kattel.

Tema sõnul peitub vaesuse vähen-
damise võti selles, et tulumaksuvaba 
miinimum ja alampalk oleksid mõist-
likud, sest see aitaks inimestel rohkem 
tarbida. „Vaesuse leevendamiseks on 
kõige lihtsam ja otsesem viis tulumak-
suvaba miinimumi tõstmine, lisaks ei 
ole see ka keeruline,“ selgitab Kattel. 
„Teise nurga alt tuleks vähendada töö-
jõumakse, sest liiga kõrgetena pärsi-
vad need töökohtade loomist,“ arutleb 

Kattel ja lisab, et sotsiaalmaksu vähen-
damiseks võiks mingil määral taasta-
da ettevõtete tulumaksu, näiteks viis-
kümme protsenti.

Praegune olukord soodustab seda, 
et töökohtade loomise asemel on ker-
ge teha endale väike ettevõte ja haka-
ta n-ö makse optimeerima. „Kui mak-
sude muutmisele minna, peaks seda 
vaatama paketina. Ei saa nii, et ühte 
asja tõsta või langetada. Mõnda mak-
su langetades tuleb teist tõsta. Olen 
selle poolt, et maksutemaatika lauale 
tõsta,“ usub Kattel.

Mure õhukese riigiga
„Eesti riik on lihvitud üsna õhukeseks 
ja muutunud selle tulemusena jäigaks 
ning siin puudub pikaajaline vaade,” 
nendib Kattel. Ta leiab, et riik ei ole dü-
naamiline ega avatud mutusteks, vaid 
on võtnud kõrvalseisja rolli, kes ainult 
reageerib ja ise muutusi tagant ei tõu-
ka. Riigil pole ressurssi, et süveneda ja 
panustada strateegiliselt regionaalses-
se tasakaalustatusesse, teaduse aren-
gusse, eksporti ja mujale.

Ei riigi juhtimisstiil ega maksusüs-
teem soosi Katteli sõnul tarkade töö-
kohtade loomist ja kvaliteetse tööjõu 
hästi hoidmist. „Eesti ettevõtete puhul 
on väga palju kinni juhtimises, töö or-
ganiseerimises ja oskuses inimestega 
ringi käia. Töötaja ei ole esmaselt olu-
line, sest teda on nii kallis üleval pida-
da ning tulu ja kasum tulevad mujalt,“ 
kirjeldab Kattel olukorda.

Ta lisab, et ettevõtjad ei keskendu 
inimeste arendamisse, sest paljud fir-
mad ei olegi keerukate toodete ja tee-
nustega seotud ning ei tahagi oma ini-
mestest praegusest rohkem saada. 

Kurb tõsiasi on ka see, et naiste ja 
meeste palgalõhe on märkimisväärne. 

Kattel siinkohal drastilisi lahendu-
si ei kardaks: „Kvoodid või administra-
tiivsed lahendused – mina neid ei kar-
daks, see oleks ühiskonnale hea märk.“ 

„Paljud probleemid töö organisee-
rimise ja teiste teemade puhul on tin-
gitud sellest, et need valdkonnad on 
olnud pikka aega meeste poolt kor-
raldatud. Miks peab tööaeg olema 
pereeluks mittesobiv kell 8-17?“ kü-
sib Kattel. 

Hetkel on erakonna piirkonnad Euroopa Parlamendi (EP) valimistele üles 
seadnud üheksa kandidaati. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna EP kandidaadid 
ja nende järjestus kinnitatakse 29. märtsil Tallinnas Rahvusraamatukogus 
toimuval erakonna üldkogul. Seni on piirkondade juhtatustel, organisatsiooni-
de esimeestel ja erakonna juhatusel võimalik veel kandidaate esitada.

Ajalehe trükkimineku ajaks on kandidaatideks esitatud: Sven Mikser, 
Marju Lauristin, Ivari Padar, Eiki Nestor, Marianne Mikko, Abdul Turay, 
Jevgeni Ossinovski, Urve Palo, Hannes Hanso ja Liina Raud.

Sõbrapäeva õhtul toimus Riigikogu liikme Ma-
rianne Mikko ja Naiskogu Kadri eestvedami-
sel Tallinnas Viru Keskuse aatriumis ühistant-
simine naistevastase vägivalla vastu. Tantsi-
mises osalesid kümned inimesed ning pealt-
vaatajaid oli mitusada. Ühistantsimine on rah-
vusvaheline üritus, mis toimub üle maailma 
ning selles osaleb üle 5000 organisatsiooni.

„Meie osakonna eesmär-
giks on koondada Bel-
gias elavad eestimaala-

sed, kes peavad oluliseks toetada ini-
mesest hoolivat sotsiaaldemokraat-
likku poliitikat ning anda oma panus 
selleks, et Euroopa Liidu institutsioo-
nid ei jääks eestimaalastele kaugeks. 
Arvestades eelseisvaid Euroopa Par-
lamendi valimisi, peame uue osakon-
na rolli Eesti Sotsiaaldemokraatliku 

Erakonna valimiskampaania läbivii-
misel väga oluliseks. Mitte ainult, me 
peame olema aktiivsed kaasarääki-
jad Euroopa poliitikas läbi oma töö 
Euroopa Parlamendis ja teistes EL-i 
institutsioonides,“ ütles osakonna esi-
mees Henri Kaselo.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 
Belgia Kuningriigi osakond kutsub 
endaga liituma kõiki tegusaid Belgia 
eestlasi, kes soovivad anda oma pa-

nuse hooliva ja jätkusuutlikku Euroo-
pa arengusse.

Osakonna aseesimeesteks valiti 
viie lapse ema ja Noorte Sotsiaalde-
mokraatide president aastatel 2008–
2009 Kairit Kolsar ning Euroopa Par-
lamendi Sotsiaaldemokraatliku frakt-
siooni nõunik Jörgen Siil, kes oli Ees-
ti noorsotside juht aastatel 2003–
2004. Tegemist on SDE esimese osa-
konnaga väljaspool Eestit.

„Osa kortermaju, mis on 
miljöö mõttes kaunima-
tes kohtades, näiteks ka 

muinsuskaitse all, tahaksime omava-
litsuse ja Euroopa Liidu toel korras-
tada. Ja asustada sinna ümber need, 
kes elavad halvemas olukorras või 
pooltühjades majades ja need majad 
omakorda lihtsalt lammutada,“ ütles 
Valga linnapea Kalev Härk (pildil).

„Täpselt nii, nagu eluterves metsas 
tehakse aeg-ajalt harvendusraiet, tu-

leb teha ka korterituru harvendus-
raiet. Vanad, energiakulukad, räämas 
ja pooltühjad kortermajad tuleb lam-
mutada ja asemele ehitada korralikud 
tänapäevased ja säästlikud korterid, 
nagu tehakse Põhjamaades,“ lisas ta.

Arvutused näitavad, et kui reno-
veerida kaks-kolm maja, saaks neis 
üürile anda kuni 30 korterit ning üle 
20 laguneva ja tühja korterelamu 
saaks lammutada.

SDE kuus tuhat liiget tasusid liimemaksu kokku 31 221 eurot. Seda on sama 
palju, kui suutsid liikmemaksu maksta kahe valitsuserakonna liikmed kokku 
– Reformierakond 22 570 eurot ja IRL 10 921 eurot. Kõige rohkem kogus 

liikmemaksu Keskerakond 52 194 eurot, kuid kuna neil on ka üle kahe korra roh-
kem liikmeid, siis jääb iga liikme panus kolm eurot oluliselt madalamaks, kui sot-
siaaldemokraatide keskmine viis eurot.

Suur aitäh kõgile sotsiaaldemokraatidele panuse eest!

Sinu panus alanud aastal
Erakonna liikmemaks ei ole vaid iga liikme põhikirjaline kohustus, vaid võima-
lus reaalselt näidata, et tegutsed ideaalide nimel. Liikmemaksu suuruse määrab 
sinu südametunnistus – nii ei käi see kellegile üle jõu:

Rainer Kattel: 
kiireid ja lihtsaid 
lahendusi ei ole

Sotsid on eeskujuks liikmemaksu maksmisel

Vaesuses elavad lapsed ja vaesus üldse ei ole „vaid“ sotsiaal-
probleem, see omab suurt mõju kogu ühiskonna toimimisele 
ning Eesti majandusele. Sotsiaaldemokraat uuris Tallinna teh-
nikaülikooli majandusteadlase Rainer Katteli käest, milline on 
vaesuse mõju majandusele ja Eesti tulevikule ning kuidas valit-
sevat olukorda lahendada.

Lõppenud aastal olid sotsiaaldemokraadid taas teistele erakondadele 
eeskujuks korralikult liikmemaksu tasudes – seda nii liikmemaksu 
tasunud liikmete osakaalu, kui liikmemaksu suuruse poolest. 

Belgias elavad Eesti sotsiaaldemokraadid asutasid 11. veebruaril Brüsselis Euroo-
pa Parlamendis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Belgia Kuningriigi osakonna ja 
valisid osakonna esimeheks Euroopa Parlamendi saadiku nõuniku Henri Kaselo.

Valgas on idee renoveerida mõni miljööväärtuslik hoone ning 
pakkuda neis korteri üürimise võimalust praegu lagunevates 
majades elavatele inimestele. Räämas ja tühjad hooned tuleks 
aga lammutada.

Sotside kandidaadid 
Euroopa Parlamendi 
valimistel

Tantsuga 
vägivalla vastu

Eesti sotsiaaldemokraadid 
asutasid Belgia osakonna

Valga linnajuhid 
tahavad lagunevates 
majades elavad  
inimesed ümber kolida

Raigo Jahu

7%

IRL REF SDE KESK

11% 17% 21%

5 eurot aastas –  pensionäridele, õpilastele ja üliõpilastele, töötutele;
 10 eurot aastas – isikutele, kelle sissetulek on alla 1000 euro ühes kalendrikuus;
 20 eurot aastas – isikutele, kelle sissetulek on üle 1000 euro ühes kalendrikuus.

SDE konto: SEB Pangas 100 220 002 600 09 ja Swedbank’is 22 101 567 4174

Maksjate arv: 
1030

Liikmete arv:
6193

Maksjate arv: 
2952

Liikmete arv:
14276

Maksjate arv: 
1413

Liikmete arv:
12975

Maksjate arv: 
687

Liikmete arv:
9778

          1990-ndatel loodud 
maksusüsteem ei ole täna 
enam piisav lahendus.

Sotsiaaldemokraat
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Kareli böff

Vaja läheb:
400 g välisfileed (veis, sobivad ka hirv, metskits, põder)
6 vutimuna munakollast
1 keskmise suurusega sibul
2 kuhjaga supilusikatäit kappareid
2 keskmise suurusega marineeritud kurki
100 g puhastatud kilu

Valmistamine:

Böff on toorest lihast roog, mida valmistatakse väga hea kvaliteediga veiselihast 
(mina kasutasin noore hirve välisfileed), mis vahetult enne serveerimist puhas-
tatakse ja läbi hakklihamasina aetakse või suure terava noaga peeneks kaabi-
takse. Liha peab kindlasti olema värske, mõne päeva laagerdunud (jahedas seis-
nud). Kasutatavad vutimunad peavad olema värsked ja kvaliteetsed.

Maitseained:  sool, värskelt jahvatatud must pipar, Tabasco kaste, 
Worchestershire’i kaste

Lisandiks: Pannil röstitud saiad  

Pane hakkliha kaussi ja maitsesta soola ning pipraga. Sega sinna sisse peeneks 
hakitud sibul, hakitud kurk, hakitud kapparid ja kuus vutimuna munakollast (osa 
lisandeid võid jätta kaussi, kust iga külaline saab endale sobiva segu valida). Rös-
ti kuumal pannil oliiviõli ja või segus saiad kuldpruuniks. 

Taldrikule serveerides jaga liha võrdseteks portsjoniteks, kuhu iga külaline saab 
lisada maitse järgi hakitud kilu, Tabascot ja muid maitseaineid/lisandeid. Seguga 
kata röstitud saiad ja kõige maitsvam on toit muidugi näppude vahelt süües.

Mehed võivad toostiks tõsta pitsi jääkülma viina, naistele soovitan serveerida pu-
nast veini.

Maitseb häää!

Jahimehena soovin teiega jagada tähelepanekut, et ise metsast värskelt  
kütitud liha maitsest saab kõige suurema elamuse seda böffina süües.

Karel Rüütli
Riigikogu jahimeeste toetusgrupi juht

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 
üldkogu ja valimiskogu

Millal: 29. märtsil kell 11

Kus: Tallinnas Rahvusraamatukogus.
Mis: Sellel päeval järjestatakse SDE Euroopa Parlamendi 
valimiste nimekiri nind kinnitatakse erakonna Euroopa 
Parlamendi valimiste programm.

Lisainfo: Anne Aleksejev, tel 53 401 591, 
anne.aleksejev@sotsdem.ee


