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Kairit Pihlak

Sotsiaaldemokraat võiks minu arvates mööda Eestit
ringi rännata. Ma ise teen seda järjepidevalt, aga
suvi on eriti mõnus aeg meie vahvaid külasid vaadata ja kohalike inimestega juttu puhuda. Uskuge,
meil leidub nii palju põnevaid paiku ja teotahtelisi
inimesi, et see annab jõudu edasi tegutseda! Eriti
soovitan ma naabri juurde küllaminekut. Viimasel
ajal meedias maad võtva „vinguviiuli“ väsitavale kuulamisele vahelduseks igal juhul
värskendav elamus. Lisaks on hea teada, kuidas inimesed meil erinevates paikades
elavad, mida mõtlevad ja soovivad.
Alustada võib näiteks minu kodukandist, Voose külast Harjumaal. Ja hiljutine äge ujumiskoha leid on minu jaoks Uljaste järv Ida-Virumaal Sonda lähedal. Seal on ka oos ja
matkarada.

Sotsile suurepäraselt sobiv suveüritus on 22. augustil Rakveres toimuv punklaulupidu „Aju puudutus“.
Parim viis sellest osa võtta on koos sõpradega
enne veidi laulu harjutada ja koor esinemiseks kirja
panna. Võimas üle-eestiline ühendkoor on küll juba
koos, kuid kiiremad hilinejad jõuavad veel liituda,
selleks on aega 15. juulini.
Rakvere oli teatavasti suve algul meestetantsu pealinn. Neile, kellel tantsust väheks
jäi, soovitan Vihula mõisa teenust „Tantsud vees“, kus saab tantsida maailma rahvaste
tuntud meloodiate järgi (sh ka kaerajaani).
Improvisatsioonilise muusika, mererõõmude ja hea toidu sümbioosi soovitan kogeda
19. ja 20. juulil rahvusvahelisel festivalil Võsu Jazz.

Sixten Sild

Reili Rand

Lugemiseks: Jonas Jonassoni raamatud „Saja-aastane,
kes hüppas aknast välja ja kadus“ (Varrak, 2012) ja „Kirjaoskamatu, kes päästis Rootsi kuninga“ (Varrak, 2014).
Aktiivse puhkusereisi sihtpunkt: Sigulda, kus
Gauja ürgoru imekaunis looduses pakutakse mh selliseid
põnevaid tegevusi nagu linnuna lendamine (Aerodium
www.aerodium.lv/EE-en), kelgutamine www.latvia.travel/
et/sihtkoht/siguldas-bobi-ja-kelgurada, benji-hüpped bungee.lv/et/, kõrgseiklusrada
www.kakiskalns.lv/sigulda-2/?lang=en, vt lisa tourism.sigulda.lv/.
Kultuurisündmus: rahvusvaheline kaasaegse kunsti festival „Kilomeeter Skulptuuri“
4.–26. juulil Võrus.
Kergemaks matkamiseks: Eestimaa looduse avastamata pärlid – Vällamägi ja
Kavadi järv. Tõsisemaks matkamiseks: RMK matkatee Aegviidu-Ähijärve.
Argipäevaõhtuseks sportlikuks väljakutseks: orienteerumispäevakud üle
Eesti www.orienteerumine.ee/paevak/index.php.

Viimased kolm aastat on minu suve lahutamatuks
osaks olnud seiklus hea seltskonnaga ERNA matkal
ja nii ka sel aastal.
Ükski suvine sotsiaaldemokraat ei lase end heidutada kehvast suusailmast ning naudib Eestimaa
ilu – seda loomulikult riigikogu esimehe lemmiksaarel Hiiumaal! Suvel leiab meie pisikesel saarel
põnevaid tegemisi igaüks. Juulis on võimalik end hea muusika ja kadakate
vahel laadida näiteks Hiiu Folgil. Augusti esimesel nädalavahetusel pakuvad
kohvilähkrid oma koduaedades nii kooki kui kohvi, toimub traditsiooniline
Kärdla Kohvikutepäev. Seda kõike (ja veel palju muud) saab nautida, kui ikka
praamile mahute. Päikest! :)

Siret Pihelgas

Indrek Saar

Augustis toimub Paides kolmas Arvamusfestival, mis on
lühikese aja jooksul muutunud suursündmuseks nii Paide
linna kui ka Eesti jaoks. Kaheks augustipäevaks koguneb
Paide Vallimäele palju Eesti loovisikuid: kirjanikke, näitlejaid, samuti teadlasi, ettevõtjaid, ajakirjanikke, ühiskonnategelasi ja palju teisi, et arutleda oluliste küsimuste üle
ning pakkuda välja ideid, kuidas Eestit paremaks muuta.
Üritust on nimetatud ka sõnarokifestivaliks. Vallimägi pakub selleks suurepärast kohta ja mõnusat õhustikku ning
teada on, et sel aastal kasvab festival veelgi suuremaks ning paneb Eestimaa südame
kiiremini tuksuma. Ootan kõiki 14.–15. augustil Paidesse!

• Üks nauditav etendus, mis mõnuga kõik unistama lükkab, on Rakvere teatri „Mina olin veel
väikene“.
• Soovitan tutvust teha Nargenfestivali vaimu
ergutavate võimalustega.
• Spordisõpradele sobib kindlasti Estonian Ralli ja
purjetamise EM Pärnus.
• Kes aga juulis Prantsusmaale satuvad, siis külastage kindlasti ka Avignoni festivali, mille kavas
on sellel korral ka meie oma NO99 etendus.
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Lapse õnn seisneb eelkõige suhetes,
mis teda maailmas ümbritsevad.
Martin Selgiman

Inara Luigas
SDE peasekretär

Me ei tohi lubada, et
inimesed meis pettuksid
esti inimestel on suured ootused seoses Eesti muutumisega
sotsiaalsemaks, mis tähendab ühtlasi ka seda, et inimestel on
suured ootused Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale. Meie
ees seisab raske ülesanne neid ootusi õigustada ning eeldatavasti ka täita.
Eesti on täna jõudnud viletsasse seisu, kuna meie majandus ei võimalda enam äraelamist väga suurele hulgale Eesti elanikele. Paljud
inimesed on kas riigist lahkunud või plaanivad seda teha. Eesti vajab
sotsiaaldemokraatlikku majanduslahendust ja meie erakond suudab
seda pakkuda. Tuleb unustada ühiskonnas leviv valearusaam justkui Reformierakond on Eesti majanduslahenduste „arvamusliidriks”.
Neil on olnud võimalus enda lahendusi praktikas näidata, kuid see
ei ole töötanud. Positiivset tulemust Eesti jaoks ei ole neilt tulnud.
Sotside ridades on häid majandusspetsialiste, kellel on varuks
praegusest paremaid majanduslahendusi, kes igati hoolivad inimestest ja väärtusAga juured??
tavad meie ühiskonna kõiki
Kas need pole hoopis
liikmeid.
kõige tähtsamad?
Praeguses Eesti majandussüsteemis on meil tööd palju.
Alustame näiteks kasvõi põhimõttest, et Eestis on hinnatud varade
omamine ja selle arvel elamine, mitte aga uusi väärtusi loov töö.
Tulemuseks on „üleliigsed” ja välismaale „sundasumisele” siirduvad
tööinimesed ja üha kitsama ringkonna kätte koonduv rahvuslik rikkus. Selliselt ei ole Eestil tulevikku ja seda süsteemi peab muutma.
Loomulikult on majandusprobleeme rohkem, mida sotsid saavad ja
tahavad lahendada.
Meie oma majapidamine peab olema korras, et me suudaks teha
Eestis seda, mida meilt oodatakse. Just nimetatud küsimuses tunnen
peasekretärina enda õlgadel lasuvat suurt vastutuse koormat, mis teiselt poolt on minu võimalus aidata kaasa meie organisatsiooni arengule ja tugevamaks muutumisele.
Minu üheks peamiseks eesmärgiks on tugevdada meie erakonna
piirkonnaorganisatsioone, sest nii tugevad, kui me oleme kohtadel
inimeste hulgas, nii tugevad oleme me ka erakonnana tervikuna. Alles siis, kui inimesed üle Eesti meid ka tegelikult toetavad, usaldab
rahvas meile valitsusvastutuse ning valitsuses olles realiseerime oma
eesmärgid.
Meie erakonda ning selle ülesehitust saab võrrelda roosiga. Roosi
õieks on meie erakonna liikmed, varreks meie sisemised struktuurid,
lehtedeks meie traditsioonilised koosolekud ja kohtumised, lõhnaks
meie sidusus kodanikuühiskonnaga, okasteks meie sisedemokraatia
ja väetiseks meie targad nõuandjad. Aga juured?? Kas need pole hoopis kõige tähtsamad?
Endal näen selles võrdluses aedniku rolli, kellele on antud austav
võimalus meie roosi eest hoolitseda, teha tööd selle nimel, et roos
võimalikult sihvakaks, ilusaks, pilkupüüdvaks ja tervisest pakatavaks sirguks. Ja seda tööd tahan ma teha kogu hingest, rakendades
kõiki oma võimeid, teadmisi ning seniseid kogemusi. Loomulikult
ei tegutse ma üksi, mul on palju abilisi ja mind on palju aidatud.
Tahan tänada kõiki, kes mind selles töös juba aidanud on ja kes seda
tulevikus teevad.
Sotsiaaldemokraadid kannavad täna valitsusvastutust ja Eestis
elavad inimesed ootavad meilt tegusid, seega ei tohi me liigselt teooriasse takerduda. Meil tuleb töötada ja õigustada inimeste ootusi.
Seda kõike tuleb teha nüüd ja pidevalt päevast päeva. Me ei tohi
lubada, et inimesed meis pettuksid. Jõudu kõigile meie ühise asja
eest võitlemisel!

„E

Sotsiaaldemokraat:
Tiraaž: 7000 // Väljaandja: Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Aadress: Toompuiestee 16, Tallinn 10137 Telefon: 611 6040
Tellimine, kaastööd ja lisainfo: ajaleht@sotsdem.ee

Kas universaalsed toetused
toetavad lapsevanemaid?
ressurssidega perekondades. Samas tuleb staKüsitlusest järeltistilist keskmist silmas
dub, et just kogukonna pidades märkida, et
enda poolt pakutud
Eesti perede vaesus ei
sotsiaalne tugi ja soole enamasti klassikaline tühja kõhu vaesus:
lidaarsus on majanIvar Tröner
meie vaesusmuster on
duslike ning rahaliste
Eesti Lastevanemate Liidu haridus- ja
eelkõige lastele paresotsiaalnõunik
toetusskeemide teguri- ma arenguvõimaluste
te kõrval üks kolmest
võimaldamise vaesus.
eaolu on avatud ühiskonnas kodanike
Sama uuringu järgi
olulisest indikaatorist,
üks põhiõigusi, see on avalik hüve nii
mille järgi saab hinna- nõustus vaid pisut alla
üksikisiku kui ühiskonna jaoks terpoole uuringus osalevikuna. Usaldusväärsed empiirilised
ta pere elukvaliteeti.
nud peredest väitega,
uuringud tõestavad, et küpse perepoliitikaet „tavaliselt meie pere
ga maades tuleb üha enam väärtustada lastega perede
tuleb
hästi
toime“.
Kõige
sagedamini
puututi uuringu
universaalseid toetusskeeme, mitte kõnelda sisutühjas
järgi
kodudes
kokku
just
laste
arenguvõimaluste
vaeretoorikas nn „õhukese“ riigi kontseptsioonist. Veelgi
susega.
tulutum on vastandada vajaduspõhiseid toetusskeeme
Küsitlusest järeldub, et just kogukonna enda poolt
universaalsetele toetusskeemidele, sest siin on tegu
pakutud
sotsiaalne tugi ja solidaarsus on majanduslitoimiva sotsiaalpoliitika ühe „keti“ kahe otsaga. Ühes
ke
ning
rahaliste
toetusskeemide tegurite kõrval üks
võime siiski kindlad olla (seda näitas ka kujukalt Eesti
kolmest
olulisest
indikaatorist,
mille järgi saab hinnata
Lastevanemate Liidu teostatud uuring „Kuidas elad,
pere
elukvaliteeti.
Kõrge
heaolu
on ihaldusväärne nii
Eesti lapsevanem?“ 1654 lapsevanema seas 2015. a alperede,
indiviidi
kui
ka
ühiskonna
seisukohalt. On
guses): universaalsed toetused on Eesti peredele olulifakt,
et
kõrge
heaolu
tasemega
peredes
on lapsed enene majanduslik vajadus, see on riigi investeering peresekindlamad,
aktiivsemad
ja
loovamad
ning osalevad
de elukvaliteedi ja heaolu tõstmiseks.
hilisemas elus sagedamini ühiskondlikes liikumistes,
Universaalsed toetused on eelkõige oluliseks mehha- neil on rohkem sõpru ning tõenäolisemalt loovad nad
nismiks ühiskonnas varjatud süvavaesuse vähendamisel püsivamad kooselud. Erinevad demograaﬁlised näitaning vaesuse taastootmise mehhanismide peatamisel, jad ning avalikud ressursid (toetused ja teenused) on
mis kanduvad enamasti põlvest põlve. Eesti Lastevane- perede heaolu tagamise seisukohalt osutunud Eestis
mate Liidu uuring tõi välja, et toimetulevatele peredele ülimalt oluliseks. Sugu, vanus, rass, haridustase, tervisei ole eluliselt probleemiks toetuste suuruse määr, vaid lik seisund ning rahaline sissetulek eristab Eestis selgelt
toetavate teenuste kättesaadavus kohalikus kogukon- madala heaoluga peretüüpe kõrge heaolu tasemega penas. Just kogukondade nõrk solidaarsus perede suhtes redest.
„Meie pere heaolu seekordne lasteraha toetuse tõus
on põhiline mõõdetav faktor, mis nullib perede jaoks
kuidagi ei määra, tuleme niigi hästi toime, aga anneära universaalsete toetuskeemide efektiivsuse.
„Meie peret aitas küll 20-eurone lastetoetuse tõus, tame selle summa igakuiselt koolifondi, millega toesõltumata ajakirjanduslikust irooniast toetuste väiksu- tatakse vaesemate perede lapsi. Aga samas ma ei näe
se üle, on see raha meie perele väga oluline. Ma ei tea ühtki põhjust, miks kõik pered ei võiks seda toetust saühtki peret oma lähikonnas, kellele toetuste tõus po- mal alusel saada, me kõik, nii vaesemad kui rikkamad,
leks oluline. Kõik kasutavad seda enamasti oma laste maksame ju makse, toetuse võimaldamine kõikidele
ringitasude maksmiseks või oma lapse arenguvajaduse peredele on pigem riigipoolse õiglase suhtumise küsikatmiseks“ (nelja lapse ema Järvamaalt, küsitletud 11. mus“ (kahe lapse isa Võrumaalt, küsitletud 3.03.2015).
Tuletan taas meelde, et kaudselt sõlmib ühiskond
veebruaril 2015).
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sed on paljudes Eesti kodudes oluline
kaline tühja kõhu vae- rikub avalik võim peredega
probleem.
sõlmitud heaolulepingut. Nii
Eesti kodudes kõneldakse palju rasus: meie vaesusmusPõhjamaade kui Kanada kohast, seda ka laste juuresolekul. Eriti
ter on eelkõige lastele
gemused näitavad ilmekalt,
kõneldakse sellest rahast, mis jääb perel
parema arenguvõiet laste sündimus on kõrgem
igakuiselt puudu… Eesti probleemiks
maluste võimaldamise just neis riikides, kus kõigion, et lastega perede vaesus on üldisest
le makstakse esmatasandil
vaesustasemest olulisem kõrgem, seda
vaesus.
ühtviisi võrdseid ja arvestapeaaegu kõikide Eesti maakondade lõikes. On teatud leibkonnatüübid (üksikvanem, erivajadu- vas suuruses peretoetusi ning kus KOV osutab omalt
sega lapsevanem, erivajadusega lapse pere, lasterikas pere poolt peredele piisavalt abi. Seega on äärmiselt oluline,
jne), kes on jätkuvalt nii majanduslikult kui sotsiaalselt et heaolupoliitika saaks Eesti kodudes nähtavamaks ja
haavatavamad ning keda peab sotsiaalpoliitikas aktiiv- – mis veelgi olulisem – perekeskseid heaolumeetmeid
tuleb tugevdada kohalikes omavalitsustes, mitte minissemalt toetama.
Andmed näitavad kõnekalt, et universaalsed laste- teeriumides, sest Eesti pered elavad meil külades, lintoetused on eriti olulised väikeste sotsiaalmajanduslike nades ja valdades.

H

Eesti Lastevanemate Liit tänab avatud ning professionaalse koostöö eest pr Heljo Pikofi, Anne Aleksejevit ning Tallinna Ülikooli.
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SDE XXI üldkogul valiti erakonna
esimeheks Jevgeni Ossinovski
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna viimasel üldkogul valiti erakonna esimeheks Jevgeni Ossinovski, kes tänas
Sven Mikserit tehtud töö eest.
„Mina ei tunne ühtegi teist Eesti poliitikut, kes nõnda sügavalt Eesti riigi ja rahva tuleviku pärast muret tunneb ja sellise kirega meie ühist asja ajab. See energia ja töö, mille Sven Mikser on panustanud erakonna
juhtimisse, on erakordne ja hindamatu. Tänan üldkogu ja Sveni usalduse eest ning teen omalt poolt kõik,
et ühtse meeskonnana veelgi tugevamalt edasi minna,“ ütles uus esimees Jevgeni Ossinovski.
Aastatel 2014–2015 oli Jevgeni Ossinovski Taavi Rõivase valitsuses haridus- ja teadusminister. Praegu on
ta riigikogu kultuurikomisjoni liige.
Jevgeni on omandanud politoloogiamagistri (cum laude) Londoni majandus- ja poliitteaduste koolis,
filosoofiamagistri (cum laude) Warwicki ülikoolis, filosoofia (cum laude) Tartu Ülikoolis ning enne seda
lõpetas Tallinna Reaalkooli.

30. mail 2015. aastal toimunud Üldkogul selgusid
ka erakonna organite uued koosseisud
Aseesimeesteks valiti:

Uued juhatuse liikmed:

Helmen Kütt, Kajar Lember,
Urve Palo, Indrek Saar.

Jevgeni Ossinovski, Inara Luigas, Kajar Lember, Urve Palo, Indrek
Saar, Helmen Kütt, Jaak Allik, Andres Anvelt, Reet Laja, Anto Liivat,
Lauri Läänemets, Marianne Mikko, Sven Mikser, Eiki Nestor, Ivari
Padar, Heljo Pikhof, Mihkel Raud, Karel Rüütli, Maris Sild, Rainer
Vakra, Rannar Vassiljev.
Juhatuse tööd juhib erakonna esimees Jevgeni Ossinovski.

Revisjonitoimkonna liikmed:
Kaja Must, Tõnis Blank, Sirje
Kaur, Marika Ilisson, Tarmo
Prikk.
Aukohtu liikmed:
Jaan Õunapuu, Arvo
Mesikepp, Lia Hanso.

Programmi- ja põhikirjatoimkonna
liikmed:
Marju Lauristin, Anto Liivat, Jaak Allik,
Mart Meri, Neeme Suur, Jaak Juske,
Liisa Oviir, Sirje Keevallik, Elis Tootsman.

Valimistoimkonna liikmed:
Eve Kislov, Triin Abiline, Kaja
Must, Lii Teär, Janet Väärtnõu,
Valeri Volkov, Ly Kovanen.

Välispilk
sisevalimistele
Silver Meikar
SDE kommunikatsioonijuht

Sisevalimistel toimunud debattidega kehtestasid sotsid
uue standardi, mille järgimist
eeldatakse nüüd ka teistelt
erakondadelt.
Erakondadel on ambitsioon riigivõimule ja seetõttu peavad nad võrreldes tavaliste mittetulundusühingutega oluliselt rohkem pingutama
ka sisevalimistel. See, et valimisprotseduur oleks aus ja läbipaistev, on
niigi selge, kuid ainult sellest ei piisa.

Kandidaatidel peab olema võimalus
oma ideid ja nägemust tutvustada
ning seda nii erakonna sees kui ka
avalikus ruumis. Sisevalimistel pannakse paika ju erakonna juhtkond,
kelle soov on osaleda kogu Eesti juhtimisel.
„Pole varem näinud, et kõik kandidaadid koos seisukohtadega on
erakonna kodulehele nii põhjalikult
välja pandud,“ ütles Raigo Jahule
ajakirjanik, kes meie sisevalimistest
lugu tegi. Laiemat tunnustust leidis
erakonna esimehe kandidaatide viisakas ja sisuline debatt, mis toimus
nii erakonna sees kui ka avalikus
meediaruumis.
Sisevalimised kinnistasid sotside
mainet kui kõige demokraatlikum
ja avatum erakond ning see võis
suurendada ka meie toetust. TuruUuringute AS-i läbi viidud avaliku

arvamuse küsitluses tõusis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus
18%-ni, EMOR-i uuring näitab
toetuseks 16%. Oleme ainukene valitsuserakond, mis on pärast valimisi
hoidnud või isegi suurendanud oma
toetajate hulka.
Loorberitele puhkama pole aga
võimalik jääda ning lisaks riigi juhtimisele peame mõtlema, kuidas
saame erakonnasisest diskussiooni ja
otsuste tegemise mehhanismi edasi
arendada. Kindlasti tuleb kasutusele võtta uued võimalused, mida
pakub digitaalne maailm. Kui need
leiavad erakonna liikmete seas laialdast kasutust, saavad erakonna liikmed veelgi enam osaleda debattides
ja ühisosa leidmises ning järgmistel
sisevalimistel saame üle hüpata enda
poolt kõrgele seatud latist.
Pärnus toimus üldkogu 30. mail 2015
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Euroopa Parlamendi liige Marju Lauristin osales
13.–14. juunil 2015 Budapestis Euroopa Sotsiaaldemokraatide Partei (PES) kongressil ja annab
Sotsiaaldemokraadile ülevaate seal kõne all olnust.

Jevgeni
Ossinovski:
Jevgeni Ossinovski pidi suure osa oma esimeheks pürgimise kõnest improviseerima Üldkogul koha peal, sest
algne kõne oli kirjutatud hoopis teistsuguse valimissituatsiooni tarbeks kui Pärnu Kontserdimajas kujunes.

PES-i presidendiks valiti
tagasi Sergei Stanishev
Marju Lauristin
EP saadik

Kongressi olulisimaks sündmuseks oli PESi presidendi valimine.
Üles oli seatud kaks kandidaati:
senine president bulgaarlane
Sergei Stanishev ja hispaanlane
Enrique Barón Crespo.

Kui mõtled endale päev enne üldkogu, kuidas arvasid, et sul
läheb kui veel ei teadnud, et Sven Mikser oma kandidatuuri
maha võtab?

Kongressil toimunud presidendi valimised meenutasid mõneti äsja meil
toimunud erakonna üldkogu, kus esimehe kandidaadid pidasid oma kõned.
Senine PESi president Stanishev andis
PES president Sergei Stanishev kätlemas energialiidu eest vastutavat Euroopa Komisjoni
ülevaate senisest tegevusest ning lubas
asepresidenti Maros Sefcovici.
sellega jätkata. Teine kandidaat rõhutas,
Teine oluline teema oli migratsioon. Sotsiaaldemokraadid
et praktilised asjad on vajalikud, kuid
meil peab olema suur visioon, mille nimel tegevus käib. Pärast rõhutavad, et leida tuleb pikaajalised lahendused. Praegused
kõnesid teatas aga Crespo, et võtab oma kandidatuuri tagasi, tegevused on rohkem nagu plaastrite panek.
sest pärast suhtlemist paljude Euroopa sotsiaaldemokraatlike
Aafrika puhul on vaja välja töötada pikaajaline plaan, kuierakondadega tundus talle, et tal puudub enamuse toetus.
das stabiliseerida sealne poliitiline olukord ning aidata kaasa
Kongressil valiti PESi presidendiks tagasi Sergei Stanishev. selle majanduse arengule. Aafrika keskmine inimese kohta
loodav rahvatulu on kümme korKongressi järgselt asus tööle uus juhada madalam kui Euroopa Liidu
tuse koosseis. Usun, et nii PESi presikeskmine. Kogu maailmamajandent kui ka juhatus võtavad kongressil
Kokkuvõtvalt tõdeti, et
duse süsteem on kasutanud Aafritõstatatud kriitikat arvesse ning leiavad
kat omakasupüüdlikult ning nüüd
sellele lahendusi. Olles ka ise PESi juvastuolud on suurenenud
maksavad rikkad riigid selle eest
hatuse liige, hakkan sellega kindlasti
kõikjal maailmas. Ka Eukõrget hinda.
tegelema.

Kongressi teisel päeval arutati
sisuliste teemade üle ning päeva
lõpus võeti vastu kolm resolutsiooni. Kõige olulisemateks
teemadeks olid majandus ja
migratsioon.

roopa Liidu sees on ebavõrdsus suurenenud. Ida- ja
Lääne-Euroopa ebavõrdsus
ei ole vähenenud, Põhja- ja
Lõuna-Euroopas on ebavõrdsus süvenenud.

Majanduse puhul oli peamiseks küsimuseks, kuidas viia
Euroopa uude majandustõusu. Praegu on Euroopa majandus
tupikseisus ning ka prognoosid pole kiita. Otsitakse võimalusi, kuidas tagada sotsiaaldemokraatliku lähenemise ehk sotsiaalsete standardite ja heaolu olulisuse jätkumine ning panna seejuures majandus kasvama. Siin on muutunud keskseks
Põhjamaade mudel. Nemad on olnud majandusedu tipus.
Soome on küll ajutistes raskustes, aga vaadates erinevaid majanduse edetabeleid, on Põhjamaad tabelite tipus.
Põhjamaad ise on öelnud, et nende majandusareng pole
tulnud mitte sotsiaalse poole või heaolu arvelt, vaid just tänu
kõrgele sotsiaalsele turvalisusele. Kui inimestel on võrdsed
arenguvõimalused, siis on ka ühiskonnal võrdsed arenguvõimalused. Seetõttu oli kongressi arutelu suunatud sellele,
kuidas ühendada kõrgeid sotsiaalseid standardeid, majanduskasvu, uute töökohtade loomist ning innovatsiooni. Lisaks
otsitakse lahendusi, kuidas suunata Euroopa majandus sotsiaalse majanduse suunale.

Sotsiaaldemokraadid
otsivad
pagulaste probleemile sellist lahendust, mis likvideeriks selle tekkimise põhjused. Kongressil räägiti,
et Põhja-Aafrikale ja Lähis-Idale
tuleb leida poliitilisi lahendusi. Seejuures peeti oluliseks, et võimule ei
saaks need jõud, kes kasutavad konﬂikte võimule saamise pärast nagu näiteks Iisraelis Netanyahu. Seetõttu oli kongressil väga huvitav kuulata, kuidas nii Iisraeli kui ka Palestiina
sotsiaaldemokraadid on püüdnud seda probleemi lahendada
ning kuidas parempoolsed erakonnad on kasutanud konﬂikte oma populaarsuse tõstmiseks. Siin võib tuua ka paralleele
Eestiga, kus samuti kasutatakse rahvuskonﬂikte poliitilises
võimuvõitluses.
Kokkuvõtvalt tõdeti, et vastuolud on suurenenud kõikjal
maailmas. Ka Euroopa Liidu sees on ebavõrdsus suurenenud.
Ida- ja Lääne-Euroopa ebavõrdsus ei ole vähenenud, Põhja- ja
Lõuna-Euroopas on ebavõrdsus süvenenud. Näiteks on tööpuudus liikmesriigiti väga erinev, osades on see väike, teistes
jällegi väga suur. Ebavõrdsus oli paljude teemade puhul läbiv
probleem. Kongressil rõhutati, et meie keskseks väärtuseks on
võrdväärne areng, mis tähendab, et kõigile on tagatud võrdväärsed arenguvõimalused.

Ma arvan, et kogu organisatsioon tajus seda esimeeste valimise
protsessi tasavägisena. Keegi ütles tabavalt mõni päev enne üldkogu, et tulemus tuleb 60:40, aga ei tea kummas suunas. Mis
üsna adekvaatselt peegeldas ka üldist hoiakut. Ei minul ega Svenil olnud sellist kindlust, et „hääled on koos“.
Kuidas te omavahel nüüd läbi saate?
Hästi. Deklareeritud ootus, et me pärast 30. maid läheme ühtse meeskonnana edasi, on täielikult realiseerunud.
Palun hinda enda tugevusi ja nõrkusi - milline läbirääkija sa
oled?
Strateegiline, tasakaalukas ja sihikindel. Kui klassikaliselt on
läbirääkimistel hea ja halb politseinik, siis mina olen pigem see
halb politseinik. Olen eesmärgile orienteeritud ning kompromisse väga lihtsasti ei tee. Lõpuks eelistan lõputa lahingule ikkagi
kokkulepet.
Milline on SDE 3 aasta pärast? Milliseid väärtused peaksid
olema tugevalt erakonnas esindatud?
Esiteks ma tahan, et erakond oleks oluliselt laiapõhjalisem.
Ma arvan, et oleme
Eesti demokraatias
Kolme aasta pärast Eesjõudnud nii kaugele,
et erakonna liikmed
ti avalikkus mõistab, mis
eeldavad suuremat
on sotsiaaldemokraatlik
osalust. Oluline on,
majandusmudel.
et see tore seltskond,
kes ennast sotsiaaldemokraatideks nimetab, osaleks palju enamal määral erakonna
poliitika kujundamises. Et iga sotsiaaldemokraat tunneks, et see
on tema erakond.
Kolme aasta pärast oleme sellele eesmärgile kindlasti lähemal.
Lähiajal käivitame omavalitsuskogu, et paremini rakendada meie
kohaliku tasandi poliitikute kompetentsi. Seejärel tuleb ka digitaalne diskussiooni- ja otsustusplatvorm, mis võimaldab tuua
erakonnasisesed debatid iga erakonna liikmeni.
Avaliku kuvandi mõttes keskendun meie senise suurima nõrkuse parandamisele. Ehkki meie programmis on palju häid majanduspoliitilisi mõtteid, ei ole me olnud sel teemal usutavad. Inimesed ei ole valmis meie kätte Eesti majandust usaldama. Selleks,
et olla peaministrierakond, peame selle probleemi lahendama.
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mind innustab, kui suudan anda
uut ühiskondlikku kvaliteeti
Kolme aasta pärast Eesti avalikkus mõistab,
mis on sotsiaaldemokraatlik lähenemine majanduses – see on jätkusuutlik, vastutustundlik
ja ühiskonna tulevikku kindlustav majanduspoliitika.
Peame ka ise oma ideede kaitsmisel julgemad olema.
Kui kahe või nelja aasta pärast oled peaminister, siis milline on sinu ideaalriik?
Inimkeskne, sõbralik ning paindlik. Väikese rahvusriigina Euroopa perifeerias peame
oluliselt rohkem väärtustama oma kõige kallimat ressurssi ehk inimesi. See ei ole pelgalt
humanistlik põhimõte, vaid ühiskondliku ja
majandusliku heaolu kindlustamise seisukohast hädavajalik.
Samal ajal peame me ise ühiskonnana sisemiselt avatud olema. Viimasel ajal näeme
tugevnemas märke ühiskonna sisemisest kapseldumisest, olgu pagulaste või samasooliste
paaride teemal. On tunda, et inimesed tahaksid uksed kinni tõmmata ja olla omaette. Arvates ekslikult, et kui välja ei vaata, siis muutub
hirmutav või ebameeldiv välismaailm olematuks.
Usun, et selline tendents on Eestile hukutav.
Meie välise tugevuse eeltingimuseks on sisemine tugevus ehk see, mida sotsiaalteadlased
nimetavad ühiskonna sidususeks. Me ei tohi
jagada oma inimesi erinevatesse sortidesse.

muudkui edasi, klammerdutakse ideoloogilistesse dogmadesse ega julgeta riskida. Näeme
poliitilist stagnatsiooni ja ühiskondliku arengu
siht kipub hägustuma. Üldist edasipüüdlikkust, paremuse poole pürgimist on kogu ühiskonnas jäänud vähemaks. Tõepoolest on vaja
lasta värsket õhku sisse ka valitsuse ruumidesse, et otsiksime maailma parimad ideed üles ja
viiksime need ellu.
Miks edasipüüdlikkus on vähenenud?
Koalitsiooni lepe avatakse juulis, mis on
need punktid, millega laua taha lähed? Millist
ministrikohta sihid?on ju nii mõndagi saavutatud – heaolu on kasvanud, otsest kriisi ei ole,
mistõttu tundub, et võime samamoodi edasi
minna.
Koalitsiooni lepe avatakse juulis, mis on
need punktid, millega laua taha lähed? Millist ministrikohta sihid?
Kohtade ambitsiooni ei ole mul elus kunagi
olnud. Mind inspireerib idee mitte positsioon.
Esiteks - on tähtis, et Eestile olulised võtmeküsimused ei jääks mugavustsoonis valitsedes
lahenduseta.
Peame otsustavalt vähendama kuni keskmist palka teenivate inimeste maksukoormust.
Alampalka teenivalt inimeselt ei tohiks üldse
tulumaksu võtta.

Värsket õhku on vaja sisse lasta
valitsuse ruumidesse - et otsiksime
üles maailma parimad ideed ja suudaksime neid rakendada.
Eesti üks suur eelis on, et avatud väikeriigina
saame olla paindlikud üleilmsetele ja siseriiklikele muutustele reageerides. Ja üldiselt oleme
seda viimase 20 aasta jooksul ka olnud. Paraku viimastel aastatel on tendents olnud pigem
vastassuunaline: ühiskondlikku julgust on jäänud vähemaks, olulisi suuri otsuseid lükatakse

Teise suure teemana ei ole me
jätkuvasti teinud ühtegi põhimõttelist otsust ääremaastumise pidurdamiseks. On uskumatu ja kurb,
et Euroopa üks väiksemaid riike
on pea kõrgeimate regionaalse ebavõrdsuse näitajatega riik.

Kolmandaks, peame majanduse elavdamiseks julgemalt proovima uusi lahendusi, unustamata seejuures, et Eesti majanduskasvu põhiliseks allikaks on inimesed nende oskuste ja
teadmistega. Alates järgmisest aastast hakkab
meil tööturult pensionile minema rohkem inimesi kui haridussüsteemist peale tuleb. Oskused muutuvad veelgi hinnalisemaks, ent meil
on kolmandik tööjõust ilma kutse- ja kõrghariduseta.
Mõistagi eeldab ülalmainitu ka muudatusi
maksusüsteemis.
Sul on endal noor perekond, kuidas su naine oli häälestatud esimeheks kandideerimisele?
Mina oma abikaasaga arutan alati kõik olulisemad otsused poliitikas läbi ja aasta tagasi kui ma ministriks läksin, siis meil oli väga
põhjalik arutelu sel teemal. Aga loomulikult ei
suutnud me kumbki siis teada kui pingeline see
töö tegelikult on. Ja nüüd kui ma esimeheks
otsustasin kandideerida, siis leidsime, et ainuke
lahendus pere- ja tööelu edukaks ühitamiseks on sõlmida leping. Nii et nüüd meil on leping,
kus on sätestatud mitu õhtut nädalas panen
mina last magama, mitmel õhtul jätame lapse
vanavanematega ning pühendume teineteisele,
mitu tundi päevas ma tööl olen jne. Eks alati tuleb erakorralisi asju, aga üldine raam on
kokku lepitud.
Su laps on alla aastane. Mida on poja sünd
muutnud?

Kõik on teisiti. Üks oluline erinevus minu
jaoks on see, et töö asju ja kohtumisi sõpradega
saab edasi lükata, aga väikese lapse probleeme
ei saa ära jätta, edasi delegeerida või ignoreerida. See on mind märgatavalt distsiplineerinud.

Põhimõttelisem muutus on meeletu informatsiooni üleküllus, infotulv ja seejuures just
rämpsinfo tulv - see mõjutab inimeste kognitiivseid võimeid, protsesse, seda kuidas me inimestena oleme ja mõtleme.

Kas paned oma poja eliitkooli?

Üks tendents, mida ka õpetajad on noorte
puhul rääkinud, on täiesti tajutav püsivuse vähenemine, mille üheks põhjuseks on tehnoloogiline muutus. Vilkuvate ekraanide maailm,
kus iga soov saab hetkega täidetud, ei soodusta
kannatikkust ning ühele asjale keskendumist.

Esialgu paneme ta lasteaeda, mis saab olema põnev, põnevam isegi võib olla minule, sest
kasvatame last kakskeelsena. See ei olegi niisama lihtne, vaid eeldab süsteemset tööd. Oleme võtnud kasutusele mudeli, et Triinu räägib
pojaga alati eesti keeles ja mina alati vene keeles. Lasteaeda tahame panna ta kahesuunalise
keelekümbluse rühma, kus pool päeva on kogu
tegevus eesti ja teine pool vene keeles.

Facebooki positiivseks mõjuks Eesti jaoks
on kindlasti suhtevõrgustike globaliseerumine.
Väikesele riigile on iga rahvusvaheline kontakt
kulla hinnaga.

Ehkki ma ise olen Tallinna Reaalkooli lõ- Kui hingestatud ja spirituaalne sa oled?
petanud, siis arvan, et põhikooli tasemel ei ole
mingit vahet, millises koolis laps õpib. Peaasi,
Olen ateist. Usun inimestesse ja inimese
et koolis oleks mõnus
võimesse teha asju uuesti
olla ja et see oleks koduja paremini. Maailma viib
le lähedal. Minu jaoks
edasi inimeste püüd olla
Peame ühiskonnana
ei näita kooli headust
võimekam ja parem täna
olema sisemiselt avatud, kui eile, sellest olen ka ise
mitte kõrge koht eksamitte kapselduma.
mitulemuste edetabelis,
juhindunud.
vaid see, kui koolis pööratakse tähelepanu iga lapse individuaalsele Kuidas saada paremaks?
arengule. Kui õpetatakse inimest ja tulevast
kodanikku, mitte õppekava.
Eks elu ole üks sotsiaalsete suhete navigeerimise kunst. Õppimine, haridus, töökohad
Mida oled oma vanematelt kaasa saanud?
omavad väärtust ainult inimlikus kontekstis.
Ja alati saab paremini navigeerida ühiskonnaEesmärgikindlus või sihikindlus ja perfekt- na või indiviidina.
sionismi soov, teha asju maksimaalselt hästi –
on selgelt minu isalt pärinev ja siis omakorda Millist muusikat kuulad?
minu vanaisalt pärinev. Filosooﬁa seal taga on
lihtne: ükskõik, mida sa teed, ole selles parim.
Muusikaga on mul huvitav side. KirgSee on mind saatnud. Ei hakka tegema asju, lik muusika kuulaja ja ﬁlmivaataja ma ei ole.
kui ma ise ka ei usu, et saan sellega hästi hak- Kui leian endale meeldiva artisti, siis reeglina
kama.
kuulan teda 5-10 aastat. See on nüüd juhtunud kahe lemmikartistiga, kes on erakordselt
Ema mõju on keeruline ühe lausega sõnasta- erinevad – iirimaa kergelt melanhoolne kitarda, kuna ta on panustanud minu kasvatamisse ri- ja laulumees Damien Rice ning mustlassajal erineval viisil. Teist niivõrd oma perele punkbänd Gogol Bordello.
pühendunud ema on raske leida.
Armastame abikaasaga teatrit väga ning käiKas Facebook sureb välja?
me tihti. Viimastest kogemustest tõstaks esile
Jaak Printsi tugeva sotsiaalse närviga monoKindlasti sureb, kõik sureb välja, küsimus etenduse „Isamaa karjed“ ja Tallinna Linnaon et millal.
teatri ning Eesti Draamateatri koostöös valminud „Harakale haigus…“.
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Noorte uus valitsus
Maris Sild, president

Ann Vaida, asepresident
Olen kristiinekas ja Tallinna Linnavolikogu liige.
Lisaks sellele ka tudengiesindaja, noorte õiguste
eest seisja ja erakonna juhatuse liige. Sellest aastast
pean kahte uut olulist ametit – olen meie Euroopa
katuse YES-i asepresident ning noorte sotsiaaldemokraatide president. Minu ülesandeks on teha
noorsotsid nähtavaks ja kuuldavaks nii Eestis kui ka
mujal Euroopas ning juhtida organisatsioon ja minu
meeskond edukalt vastu uutele väljakutsetele.

Sirli Pippar, peasekretär

Olen pärit Keilast ja lõpetasin just
riigiteaduste eriala, töötan juba
aastaid giidina. Kuna mu eelmine
aasta noorsotside juhatuses oli nii
vägev, otsustasin ka sel aastal kandideerida. Olen tehnilise valdkonna
asepresident, minu ülesanne on
veenduda, et meie sündmused oleks
ägedad ja liikmed õnnelikud!

Ott Maidre, haridus- ja
demokraatiavaldkonna juht

Olen pärit Tõrvast, hetkel elan ning töötan
Tallinnas. Eelmises juhatuse koosseisus olin
liikmetevaldkonna juht ning leian, et see
kogemus on andnud mulle väga palju, et
võtta vastu väljakutsed värskes peasekretäri
ametis. Minu ülesandeks on organisatsiooni
igapäevase töö juhtimine. Noorsotside peasekretärina luban organisatsiooni arengusse
maksimaalselt panustada ning loomulikult
toetada nii presidenti kui asepresidente
nende töös. Lisaks noorsotsidele osalen ka
aktiivselt osaluskogude valdkonnas – olen
Tõrva Noortevolikogu aseesimees ning Valgamaa Noortekogu juhatuse liige.
Martin Paluoja, majandus- ja sotsiaalvaldkonna juht

Liis Ivaste, arendusvaldkonna juht

Raiko Puustusmaa, liikmetevaldkonna juht

Õpin Tallinna Ülikoolis riigiteadusi ning
kõrvalerialana kommunikatsiooni. Pärit olen
heade mõtete linnast Tartust. Hetkel kuulun
Tartu Noortevolikokku ja Tallinna Ülikooli
Riigiteaduste instituudi üliõpilasnõukokku ning
üliõpilaskonna volikokku. Kaks aastat olin
Tartu klubi sekretär ja liige ning nüüd kuulun
Tallinna klubisse. Ma arvan, et ma õppisin
enne tantsima kui kõndima – mu põhiliseks
hobiks on olnud tantsimine viimased 16 aastat.
Arendusvaldkonna juhina on minu vastutada
noorsotsides toimuvad suuremad sündmused,
messid, aga ka liikmete koolitamine.

11. juunil toimunud Euroopa sotsiaaldemokraatlike seeniorite
organisatsiooni ESO juhatuse koosolekul võeti Eesti Vanemad Sotsiaaldemokraadid ESO täisliikmeks. ESO toetab
vanemaealiste tööhõivet, sotsiaalkaitset ja elukestvat õpet.

Olen 26 aastat vana sotsiaaldemokraat. Olen juba
mitu aastat tegev nii noortes kui ka erakonnas. Pärit
olen väiksest külast Raplamaalt, aga viimased viis
aastat pesitsenud Tallinnas. Töötan Tallinna lennujaamas kommi- ja mänguasjapoes ning vinoteegis
Rosin. Õppinud olen farmaatsiat, aga sellest aastast
plaanin turundust õppima minna. Huvitun psühholoogiast, ajaloost ja välispoliitikast. Noorsotside
välissekretärina vastutan selle eest, et head kogemused kaugemalt jõuaksid Eestisse ja vastupidi.

Katre Kikkas, volikogu asejuht

Töötan Viljandi Gümnaasiumis ühiskonnaõpetuse õpetajana ning õpilasesinduse
mentorina. Ühtlasi olen Viljandi Linnavolikogus sotsiaaldemokraatide saadikurühma
juht. Noorsotside liige olen olnud 2011. aasta oktoobrist ning alates tänavu maist
ka noorsotside volikogu juht. Volikogu juhina pean peamiseks eesmärgiks suunata
organisatsiooni tegevust selliselt, et selle liikmed omandaksid sellesse kuuludes eluks
vajalikke teadmisi ja oskusi, mitte vaid poliitikaga seotud pädevusi. Noorteorganisatsioonina peame hoolitsema selle eest, et selles osalevad noored suudaksid enda
ümber toimuvat analüüsida ning vajadusel midagi muuta.

Eesti Vanemad Sotsiaaldemokraadid
said ESO täisliikmeks

Sten Nurmeta, välissekretär

Olen elanud ja kasvanud
Tallinnas. Õpin Tallinna Ülikoolis
sotsiaaltööd. Noorte sotsiaaldemokraatide juurde tõid mind
nende väärtused. Mulle meeldib
teha mõõdukas koguses sporti
ja muusikat. Liikmetevaldkonnas
soovin anda noortele veelgi
enam põhjusi, et kuuluda just
sellesse organisatsiooni.

Juhan-Mart Salumäe, volikogu juht

Sotsiaaldemokraatlikke naisi
ühendaval naiskogu Kadri
üldkogul valiti ühenduse
presidendiks tagasi Reet Laja.

Olen SDE Haabersti osakonna juhatuse liige ning erakonna sekretär-juhiabi. Minu ülesandeks asepresidendina on noorsotside poliitikavaldkonna
eestvedamine ning poliitika kujundamine. Sel aastal on fookuses organisatsiooni arendamine ning poliitilise
võimekuse tõstmine.

Olen põline piritalane, pärast
gümnaasiumi suundusin õppima
Tartu Ülikooli, kus lõpetasin
gümnaasiumi loodusteaduste
õpetaja eriala, olen bioloogia- ja
keemiaõpetaja. Praegu töötan
Tartu Tamme Gümnaasiumis
bioloogiaõpetajana. Noorsotside
juhatuses vastutan hariduse ja demokraatia valdkonna eest. Suure
suhtlustöö vahel meeldib üksinda
matkal käia ja joosta.

Olen Tallinnas sündinud ja üles
kasvanud ning õpin Tallinna
Ülikoolis riigiteadusi. Minu ülesandeks noorsotsides on juhtida
poliitika kujundamist majandusja sotsiaalvaldkondades. Minu
eesmärgiks sel aastal on aidata
kujundada intelligentseid ja läbimõeldud poliitilisi seisukohti ja
neid paremini kuuldavaks teha.

Naiskogu Kadri
presidendina jätkab
Reet Laja

Monika Maljukov, asepresident

Olen põline valgamaalane, sotsiaaldemokraat alates 2010. aasta
sügisest. Hetkel täidan kohustusi veel ka noorsotside Valga klubi juhina, SDE Valgamaa piirkonna sekretärina ja Tõlliste Vallavolikogu
liikmena. Igapäevaselt töötan Valga Linnavalitsuses ning omandan
TTÜ-s magistrikraadi haldusjuhtimise erialal. Noorsotside volikogu
asejuhina on minu ülesandeks volikogu juhi igakülgne abistamine,
volikogu tehniline juhtimine ja volinikega suhtlemine.

Marianne Mikko valiti
PES Women
juhatuse liikmeks
Euroopa sotsiaaldemokraatliku naisorganisatsiooni PES Women
juhatuse liikmeks valiti riigikogu liige Marianne Mikko.
„Minu jaoks on oluline, et kogu Euroopas oleks tagatud sooline
võrdõiguslikkus ning et valitavates esinduskogudes oleksid naised
et meeste ja naiste vahel,
vahel et
ja mehed võrdselt esindatud. Samuti on oluline vähendada palgalõhet
välistada tulevikus sooline pensionilõhe,“ ütles Marianne Mikko.
Euroopa sotsiaaldemokraatlikud naised peavad tähtsaks, et valimisnimekirjades oleksid naised
ja mehed vaheldumisi. Samuti rõhutab PES Women, et naistel on ühiskonna arendamisel senisest
suu
suurem roll. PES Womeni presidendina jätkab kahel järgneval aastal ungarlanna Zita Gurmai.

„Minu eesmärgiks on aidata kaasa Eesti riigi inimkesksemaks ja demokraatlikumaks muutmisele. Koos naiskogu liikmetega soovime edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust, väärtustame
ühiskonna tasakaalustatud arengut, osalusdemokraatiat ning inimestevahelist solidaarsust. Kutsume
ärksaid naisi poliitikasse, et üheskoos Eesti elu edendada,“ ütles Reet Laja.
Naiskogu Kadri asepresidendiks valiti Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu esimees
Elle Pütsepp. Juhatuse liikmeteks valiti riigikogu õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof, naiskogu Kadri
Valgamaa juht Helju Hõbe, naiskogu Kadri Narva juht Ljubov Poljakova, AS Mainor Koolid nõukogu esimees Kadi Pärnits, kvaliteedijuht Eve Kislov, analüütik Ljubov Ein, riigikogu liige Marianne
Mikko ning ettevõtjad Leena Kivisild ja Evely Purre.
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Solidaarsus ei ole ühesuunaline tänav
Olen palju maailma suurlinnades käinud, neist mitmetes
ka elanud ning pean tunnistama, et minu kogemus sisserändajatega on sageli olnud väga positiivne. Sisserännanud
inimesed loovad ettevõtteid, peavad ärisid ning restorane,
on väga kõrgel tasemel arstid, IT spetsialistid ning arhitektid.
Õigeid võimalusi luues panustavad need inimesed riigi arengusse väga palju.

Hannes Hanso
Riigikogu väliskomisjoni esimees
kski riik ei saa kunagi lõplikult valmis. Seda
nii füüsiliselt kui ka mentaalselt. Näib,
et pagulasteema arutelu on üks nendest
valdkondadest, mis tuli meile justkui ootamatult ja šokeerivana. Sellistes küsimustes on
Eestil veel selgelt arenguruumi – peame nii oma
erakonnas kui ka iga inimese tasandil mõistma,
et elame maailmas, kus paljud probleemid riigipiire ei tunne. Peame saama aru, et varem või
hiljem jõuab iga selle maailma probleem ringiga meieni. See kehtib keskkonnaprobleemide ja
loodusõnnetuste puhul, majanduses ja rahanduses, IT valdkonnas, sõdade ning konﬂiktide puhul jne. Küsimus on, kas me oskame probleeme
ette näha, teha ennetavaid ja ettevalmistavaid
samme või ootame ära tulekahju, mida peab siis
kustutama hakkama. Võime täna päris ausalt
nentida, et paarkümmend aastat oleme pagulastemaatikat siseriiklikult ja ka rahvusvaheliselt ignoreerinud. Me oleme teinud minimaalse
võimaliku, et rahvusvahelist kaitset vajavatele
inimestele turvalisust pakkuda. Praeguses olukorras leian, et meie teemakäsitlus peab olema

Ü

pragmaatiline, argumenteeritud ja ratsionaalne
– nii nagu normaalses euroopalikus poliitilises
kultuuriruumis tavaks. Paraku näeme mitmete
erakondade seisukohtades ohtralt paanikakülvamist, hirmutamist ning suisa valetamist. Kahjuks ka suurt doosi poliitilist populismi. Selline
suhtumine ükskõik millisesse laiemat maailma
ja Euroopat puudutavasse teemasse ei ole konstruktiivne ning edasiviiv.
Meil on vaja Euroopa lõunapoolsete riikide
tuge ja mõistmist paljudes küsimustes
Aeg-ajalt kuulen seisukohti, et pagulased ja
sisserändajad laiemalt „ei meeldi meile.“ Siin
avaldubki vahe riigimeheliku maailmakäsitluse
ja väga kitsa egoistliku maailmakäsitluse vahel.
Väga oluline on mõista, et selliste teemade puhul
ei ole meeldimine või mittemeeldimine mingi otsustuskategooria. Riigina on meil selged kohustused, mille täitmine meist riigi teebki. Eesti riik on
aktsepteerinud terve rea rahvusvahelisi konventsioone, mis pagulasi ja rahvusvahelist kaitset otsivaid inimesi puudutavad, seetõttu peame ka ise

panuse andma. See võib mitte meeldida, aga see
on nii. Teine küsimus on solidaarsus abivajajatega. Sotsidena peame kindlasti seda teemat mõistma. Täna on meilt abi küsinud Kreeka ja Itaalia,
sest neil on probleem, millega nad ise enam toime
ei suuda tulla. Solidaarsus ei ole ühesuunaline tänav, kus kõik hea tuleb meie suunas ja kus me
teiste toetatud heaolu ning julgeolekut tarbime.
Meil on väga vaja Euroopa lõunapoolsete riikide
tuge ja mõistmist paljudes küsimustes, eriti näiteks Venemaa osas. Kui tahame nende abi, siis
peame ka neid raskel hetkel toetama. Ei saa olla
nii, et meie ainult tarbime teiste abi, kuid ise ei
aita. NATO lennukid turvavad meie õhuruumi
ja liitlased on siin, et meid sõjaliselt toetada. Ei
maksa unustada, et Euroopa Liit toetab meid
(väga sotsiaaldemokraatlikult sealjuures) ja meie
elu miljardite eurodega. Selle kõik maksavad kinni euroopa maksumaksjad.
Faktid ja võimalused pagulasdebatis
Sisserände- ja pagulasdebatis oleme unustanud
mõned olulised faktid, mida tasuks siinkohal ni-

metada. ÜRO andmetel on maailmas praegu ca
51 miljonit pagulast. Neist tublisti üle 80 protsendi saab kaitset arenguriikides, mitte läänes.
Türgis on paar-kolm miljonit Süüria sõjapõgenikku, Jordaanias natuke vähem. Liibanonis on
täna iga neljas inimene pagulane. Need on faktid,
millele peame mõistliku argumentatsiooni üles
ehitama. Me võtame Eestis igal aastal põgenikke
vastu, olgugi, et seni arvuliselt väga vähe. Eestis
on asüüli saanud üle saja inimese, kes täna rahulikult meie hulgas elavad. EL-i väliselt ehk nn
kolmandatest riikidest asub Eestisse iga-aastaselt
ümber üle 3000 isiku, enamasti perede ühinemisega seoses või tööle/õppima jne. Seega võib väita,
et vabatahtlikkuse alusel selle teemaga senisest
märkimisväärselt aktiivsemalt tegelemine ei tohiks Eestile ülejõukäiv kohustus olla. Tähtis on,
et inimesed, kellele Eesti kaitset pakub, saaksid
võimalikult kiirelt selgeks eesti keele ja siseneksid tööturule. Kindlasti ei ole meie huvi tekitada
kelleski sõltuvust sotsiaalabist. Võib arvata, et see
huvi on kahepoolne. Sisserännet kajastades oleme
paljuski keskendunud kuludele ja integratsiooniraskustele. See ei peaks nii olema. Ma pakun, et
me peaksime aruteludesse tooma ka võimalused,
mida uued inimesed meie ühiskonda toovad.
Olen palju maailma suurlinnades käinud, neist
mitmetes ka elanud ning pean tunnistama, et
minu kogemus sisserändajatega on sageli olnud
väga positiivne. Sisserännanud inimesed loovad
ettevõtteid, peavad ärisid ning restorane, on väga
kõrgel tasemel arstid, IT spetsialistid ning arhitektid. Õigeid võimalusi luues panustavad need
inimesed riigi arengusse väga palju.

Meie valijad suhtuvad põgenikesse
kõige sallivamalt

Kuidas peaks Eesti pagulaste probleemi
lahendamises osalema?

70%

Silver Meikar
SDE kommunikatsioonijuht

Turu-uuringute AS-i värske
uuring näitab, et kõige enam
on valmis pagulasi aitama Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
valijad, kõige tugevamat vastuseisu nende vastuvõtmisele
avaldavad EKRE toetajad. Analüüs näitas ka, et pagulastesse
suhtuvad sallivamalt nooremad ja haritumad elanikud.
Euroopa Komisjon on teinud
ettepaneku sõja eest põgenevate
pagulaste ühtlasemaks jaotamiseks
Euroopa Liidu liikmesriikide vahel
kindlate kvootide alusel. Uuringu
tulemusena saab öelda, et Eesti
elanikkonna informeeritus sellest
teemast on erakordselt kõrge – Euroopa Komisjoni ettepanekust on
kuulnud 93 protsenti küsitletutest.
Küsimusele, kuidas peaks Eesti
pagulaste probleemi lahendamisel
osalema, vastas kõige enam (41%)
küsitletutest, et Eesti peaks võtma
vastu pagulasi vastavalt oma võimalustele. Tervikuna oli pagulaste
vastuvõtmise vastaseid rohkem kui
pooldajaid – 22% küsitletutest leidis, et Eesti ei peaks üldse põgenike
probleemi lahendamises osalema ja

30%, et abi tuleks osutada muul
viisil kui põgenikke vastu võttes.
Selged erinevused vastustes ilmnevad seoses vastaja vanuse, rahvuse, haridustaseme ja majandusliku
olukorraga. Aruandes seisab:
„Pagulaste vastuvõtmise toetajaid on rohkem nooremate vastajate
seas (kuni 24 aastastest vastajatest
50%, 25-34 aastastest 53%). Alates
35 aasta vanustest domineerib vastuseis pagulaste vastuvõtule, kusjuures kõige vähem toetavad seda
65-74 aastased vastajad (vaid 30%).
Venekeelsete vastajate seas on
nende osakaal, kes peavad pagulaste probleemi Eestisse mitte puutuvaks 29% (eestikeelsetest 19%).
Kui eestlastest peab Eestile võimetekohast pagulase vastuvõttu õigeks
42%, siis venekeelsetest vaid 37%.
Suhtumist pagulastemaatikasse
mõjutab vastaja haridustase: kõrgharidusega vastajaist peab pagulaste vastuvõttu õigeks 51%, alg- või
põhiharidusega vastajatest 45% ja
kesk- või kesk-eriharidusega vastajaist vaid 40%.
Samuti on suhtumine sellesse
probleemi seotud vastaja majandusliku olukorraga: pagulaste vastuvõtu toetajad on vastaste suhtes ülekaalus alates 401 eurose leibkonna

liikme sissetulekuga vastajate puhul. Enam kui 651 eurot leibkonna
liikme kohta kuus saavatest vastajatest pooldab pagulaste vastuvõtmist 53%.“
Vaadates valimisealiste kodanike vastuseid suhtumises pagulaste
vastuvõtmisse erakondliku eelistuse lõikes selgub, et kõige enam toetavad pagulaste vastuvõttu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valijad
(59%). Reformierakonna valijatest
toetab seda 53%, Vabaerakonna
51%, IRL-i 48%, Keskerakonna
39% ja EKRE-l vaid 26%.
Neilt, kes põhimõtteliselt nõustusid pagulaste vastuvõtuga, küsiti
ka, kui palju pagulasi võiks Eesti
ühe aasta jooksul vastu võtta. Enamiku vastajate jaoks jääb talutav
vastuvõtupiir alla 100 pagulase,
enam kui saja pagulase vastuvõtuga
nõustuks vaid neljandik neist, kes
pagulaste vastuvõttu üldse võimalikuks peavad.
Samas on Reformierakonna ja
Keskerakonna valijate seas kõige
enam neid, kes toetavad põgenike vastuvõtmist vastavalt Euroopa
Komisjoni kvoodile, vastavalt 7%
ja 4%. Teistel erakondade toetajate
seas on neid 0% või 1%.
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Erakond

Eesti ei peaks selles
üldse osalema, see ei ole
meie probleem

22%
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Res Publica
Liit

Keskerakond

EKRE

Eesti peaks
osutama muul
viisil abi (näiteks
majanduslikku),
kuid mitte
pagulasi riiki
vastu võtma

30%
Ei oska öelda

4%
Eesti peaks
võtma vastu
pagulasi sellisel
hulgal, nagu
määrab Euroopa
Komisjon

3%

Eesti peaks
võtma vastu
pagulasi
vastavalt oma
võimalustele

41%

*Turu-uuringute AS küsitles ajavahemikus 27. mai–9. juuni 1000 Eesti elanikku, kellest valimisealisi kodanikke oli 817. Selle küsitluse raames tellis Sotsiaaldemokraatlik Erakond uuringu, mille eesmärk oli välja selgitada, kuidas suhtub
Eesti elanikkond pagulaste vastuvõtmisse. Aruande koostas Juhan Kivirähk.
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Varia

Arvamusfestival
Paide, 15. august

12.00–13.30
Kas vaesuse ümberjagamine teeb
rikkaks?
Meie majanduspoliitika on kaotanud dünaamilise paindlikkuse,
kubisedes dogmadest ja pooltõdedest. Kas on aeg tunnistada
tehtud vigu ning otsida uusi teid seisakust välja pääsemiseks?
Kas riik peaks tegema senisest enam või vähem? SDE esimees
Jevgeni Ossinovski ja ettevõtlusminister Urve Palo räägivad
majandusekspertide ja ettevõtjatega oma plaanist.

14.30–16.00
Kellel on õigus olla eestlane?
Parempopulismi tont on jõudnud Eestisse, see kummitab riigikogu
koridorides ja sotsiaalmeedia soppides. Lubades päästa eestlased kindlast hävingust, külvatakse hirmu ja vihkamist. On
paras aeg taas küsida, kes on eestlane ja kuidas tagada eesti
rahvuse, keele ja kultuuri säilimine. Avatud eestluse või suletud
rahvusluse üle toimuvat arutelu veavad kultuuriminister Indrek
Saar ja Euroopa Parlamendi saadik Marju Lauristin.

17.00–18.30
Kas Eesti hääbub?
Rahvastiku vähenemine, vananemine, väljaränne, koondumine
linnadesse on kahtlemata Eesti jaoks kriitilise tähtsusega protsessid. Ent kas see tähendab ilmtingimata hääbumist? Kas
vähem inimesi on üleüldse probleem? Ja kas on midagi võimalik
teha, et tänaseid trende muuta? Päriselt. Arutelu juhivad riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Helmen Kütt ja Väätsa vallavanem
Lauri Läänemets.

Liikmemaks pole korjandus
Sirje Keevallik
TTÜ vanemteadur ja professor

SDE kohta räägitakse, et see on kõige aktiivsemalt liikmemaksu maksvate
liikmetega erakond Eestis. Suur oli aga minu üllatus, kui nägin, et 6227st
SDE nimekirjas olevast inimesest tasub liikmemaksu vaid 17%. Nii vähesed!
Minu vanaema Marie Keres sündis 1882. aastal. Oma teadliku elu elas
ta Pärnus, aga 1930. aastatel kolis Tartusse ja elas seal kuni surmani
1970. aastal. Ometi pidas ta hoolega silmas, et tema Pärnu Eliisabeti kiriku kogudusemaks saaks makstud. Pensioni tal polnud, ta elas poja peres
ja taskuraha teenis mõnele tuttavale õmblustööd tehes. Seepärast polnud
summa, mida ta saatis käsipostiga Pärnusse, nimetamisväärne. Praeguses
vääringus ehk üks euro aastas, aga tema jaoks oli see märgiks, et ta on
oma kohustuse täitnud ja sellega kinnitanud, et tahab jätkuvalt olla koguduse liige.
Liikmemaks ei ole ju suur: pensionäridele, õpilastele, üliõpilastele ja töötutele 5 eurot aastas; isikutele, kelle sissetulek on kuni 1000 eurot kalendrikuus, 10 eurot aastas; ja isikutele, kelle sissetulek on suurem, 20 eurot
aastas. Oleme ausad, selle raha eest erakonda elus ei hoia – majandusaasta aruandest käivad läbi seitsmekohalised rahanumbrid. Isegi siis, kui
arvestada keskeltläbi iga liikme kohta 10 eurot liikmemaksu, saaksime
kokku vaid viiekohalise arvu. Eks ole abiks ju seegi, aga põhiline pole
koguneva summa suurus, vaid liikmemaksu tasumise fakt. Sellega kinnitab
inimene, et tahab jätkuvalt olla SDE liige. Nagu minu vanaema tahtis
kinnitada, et on ikka veel Pärnu Eliisabeti kiriku koguduse liige.

Ristsõna

