
TIIT  TOOMSALU

Olen üks meie kõigi hulgast, hea  valija!

Euroreferendumil  läinud  aastal olin  üks neist pea 200 tuhandest
eestlasest, kes kaitses Eesti  edasikestvust, öeldes “EI! “ Euroopa
Liidule. Vasakpoolse Eesti Tööpartei poliitikuna  täitsin  oma
aukohuse  ajaloo ees. Seisin selle eest, et Eesti seadused oleksid
tema maal ülimuslikud Brüsseli omadest.Nii nagu 1988.a.
Suveräänsusdeklaratsiooniga kuulutas Eesti oma  seadused
ülimuslikuks Moskva omadest.
Rahvas on otsustaja. Eesti  kodanikkonna enamus  valis liiduriigi

tee.  Homme tuleb Eesti asja  ajada juba Brüsselis. Euroopa
Parlamendis peavad ennast maailmavaateliselt määratlema kõik
need kuus, keda rahvas sinna valib. Kes konservatiiviks Mart Laari
moodi, kes sotsialistist kokkuleplaseks  Eesti mõõdukate moodi,

kes Siim Kallase laadi miljonäride klubi liberaaliks.  Koostööd  Tööpartei ja tema esindajatega ootab
Euroopa Parlamendi suuruselt neljas, Ühendatud  Vasakpoolsete fraktsioon.  Selle alusmüüriks on
Euroopa Vasakpartei - Euroopa Liidus austatud  ja tunnustatud vasakerakondade koondis, mille
asutajaliige on teiste vasakparteide seas ka Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei.
Juristist vasakpoliitikuna lähen Euroopa Parlamenti tegema samasugust visa tööd, nagu tegin

Riigikogus. Koos Euroopa Vasakpartei ja vasakpoolsetega  tahame kujundada homse Euroopa
sotsiaalse heaolu Euroopaks.
Eesti patrioodina tahan takistada Eesti rahvuslikele  traditsioonidele mõistetamatut bürokraatlikku

seadusloomet - et porgand ja kaalikas jääksid juurviljaks, piim ikka piimaks jne. Ei õpetanud
Moskva meid ruutpesitsi kartulit külvama, ei  sunni ka Brüssel meid soolakilu ja  seajalgu
mittestandardseks tunnistama.
Lähen Euroopa Parlamenti, et mei tegemistel oleks  prantsuse, saksa, soome, hispaania, rootsi ja

teiste maade töölisliikumise tugi.
Eesti  tööline peab hakkama teenima samaväärselt  oma Euroopa seltsimeestega.

Kallis valija!
 Kui valid mind Euroopa parlamenti, valid sinna Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei. Valid Tööpartei

- valid ühtlasi Euroopa Vasakpartei.
Valid aga Euroopa Vasakpartei, valid Eestile  Rootsi ning Soome tüüpi heaoluühiskonna mudeli.
Olen  eestlane ja jään selleks ka Euroopas !

SIRJE KINGSEPP

Kuidas sina 14. septembri
referendumil hääletasid?
Ei
Mida on teha euroskeptikul

Euroopa parlamendis?
Europarlamendi vasakrohelises

fraktsioonis GUE/NGL ei ole ühtegi
saadikut, keda Euroopa Liit
praegusel kujul rahuldaks. Alates
radikaalsetest kreeklastest, kes
üritavad süsteemi seestpoolt
lammutada kuni oma kodumaal
eduka euroraha kasutuselevõtmi-
se vastase kampaania läbi viinud
rootslasteni. Nad seisavad ka

Europarlamendis selle eest, et suurriigid väiksematele oma
tõekspidamisi vägisi peale ei suruks.
Nii, et terve fraktsioon koosneb Euroopa Liidu vastastest?
Nii nüüd ka öelda ei saa. Mõistlik inimene teab, et vägivaldne

lammutustöö ei vii mitte edasi, vaid pigem tagasi. Tegelikult on
GUE/NGL fraktsiooni saadikute põhieesmärk selline Euroopa Liit,
kus liikmesriikide tavakodanike elu mitte raskemaks vaid kerge-
maks läheks või vähemalt ei halvendaks.
Väidad, et oled patsifist?
Olen ja mitte üksi. Kui meie riigikogus oli vaid kolm inimest,

kes hääletasid eesti sõdurite Iraaki jätmise vastu, siis just
vasakerakonnad on mailmas sõjavastased. Kuidas saab üldse
nimetada rahumissiooniks üritust, kus tapetakse inimesi ja
pommitatakse maju sodiks?
Peale patsifismi on vasakpoliitika üheks osaks alati olnud ka

säästlik suhtumine elukeskkonda. Kui rikastel firmadel on piisavalt
reklaamiraha, et inimestele rääkida oma tootete kasulikkusest,
peaks neil olema ka piisavalt ausust teavitamaks nende toodetega
kaasnevatest ohtudest. Ei ole ka aus propageerida mõtteviisi, et
keskkonnasäästlik tootmine on kallis ja tarbija peab selle kõik
omast taskust kinni maksma. Meie Eestimaal on veel piisavalt
ilusat, puutumatut loodust ja meie ühine huvi on sellisena teda
ka hoida .

NIKOLAI KULIKOV

Olen arst ja seega lugupeetud
inimene ükskõik millise rahva
hulgas, kellele ma abi annan.
Eestimaa pinnale kutsus mind
koos samuti arstist abikaasaga
Narva haigla juhatus juba ligi 30
aastat tagasi. Siinsele rahvale
anname arstiabi tänaseni. Küllap
hästi, sest ega siis muidu ei
valitud mind Narva volikogu
aseesimeheks alates Eesti
taasiseseisvumisest kuni 2000.
aastani.
Ometi kuulun ma Eestis

rahvusvähemuse hulka ja elan
kaasa oma rahvuskaaslaste, s.o venelaste ja ka teiste venekeelsete
eestimaalaste muremõtetele. Eelkõige sellepärast, et meil, erinevalt
paljudest teistest Euroopa Liidu maadest, ei tunnistata sünnijärgset
kodakondsust. Suurem osa venekeelsest kogukonnast annab küll
Eesti arengusse oma panuse, kuid kannab taskus määramata
kodakondsusega isiku halli passi. Sellise inimese seisund jääb
ebamääraseks ka Euroopa Liidus. Nende kaasarääkimine oma
rahvusliku identiteedi hoidmiseks vajaliku emakeelse hariduse
säilitamisel on piiratud nagu muudki poliitilised õigused. Ka
kultuurautonoomia seadusel pole rohkem tagatist kui sõnadel, et
tehke mis tahate.
Usun, et Euroopa Liit on valmis tunnustama kõiki suurliidu pinnal

elavaid inimesi ka Euroopa kodanikena.. Et igaühel
vähemusrahvuste hulgast on õigus Euroopa Liidu tähelepanule,
tunnustusele ja võrdsele kohtlemisele.
Pole vist vaja seletada, et praeguse venekeelse elanikkonna

ebamäärane seisund jätab oma mõju ka nende sotsiaalsele
toimetulekule lapsest vanurini. Just need on inimese elutegevuse
küljed, millede korrastamise ja parandamise eest astub eelkõige
välja Europarlamendi vasakfraktsioon, mille liikmeks ma ka kandi-
deerin.
Saagem Euroopa kodanikeks!

LEMBIT MIIL PÄRNUMAALT
Euroopa Liit riikide poliitilis-majandusliku ühendusena
kasvas välja puhtmajanduslikust koostööst nn süda-
euroopa tuumariikide vahel. Ta võimaldas säästa Kesk-
Euroopa metalli-, mäe- ja masinatööstuse, mille sõjas
vähem kannatanud piirkonnad oleksid oma toodanguga
lämmatanud. Taasloodi sajad tuhanded töökohad, hoiti
ära tärkav sotsiaalne katastroof. Lisaks kogeti, et
endised vaenupooltel sõdinud rahvad võisid ja tahtsid
kõrvuti rahumeelselt tööd teha.
Käivitus aga omamoodi kaubandussõda. Omavaheline

kaubavahetus toimus piiranguteta, sissevedu kol-
mandatest riikidest sai aga tõkestavad tollid. See
„sõjaseisukord” puudutab värskelt liitunud maid üsna
teravalt. Euroopa Liit on oma elutaset ja ostujõudu kasvatanud pikka aega, kaupade
ning teenuste hinnatase on kõigile sobiv. Uusliikmete jaoks on see aga hüppeliselt
kasvav ja ühtaegu raskelt siduvad. Näiteks põllumajandustehnika ostmisel EL´i
abirahadega tulid kõne alla ainult liidusiseselt toodetud ja eriti kallid tooted.
Lisandub kolmandatest riikidest imporditavate toidukaupade, kodutehnika jms
paratamatu hinnatõus. Kas poleks õiglane lubada liituvatele riikidele teatud
üleminekuperioodi?
Arvan, et tavainimese huvide kaitsel seisab kõige tegusamalt Europarlamendi

vasakfraktsioon. Sinna saadame oma saadiku ja ootame vastust esitatud
küsimusele.

ALEKSANDER SOOME LÄÄNEMAALT
Teatud kõhklusega Euroopa Liiduga ühinemise poolt
hääletanud Eesti rahva enamik mõtles eelkõige kasule,
mida sealt koju saaks kaabata. Kasvõi „läbi murdes”,
nagu hüüab tänane juhtiv valitsuserakond.
Kummatigi oleks paslik meelde tuletada, et Eestil on ka

oma kaalukas kogemus, mida tänases heitlikus maailmas
Euroopale viia. Pean silmas meie kindlameelset relvadeta
ja veretu võidu kogemust vabariigi taasiseseisvumise
aegu. Tollase Eesti Kodukaitse Läänemaa maleva ülemana
kannan seda ühtsustunnet südames tänaseni.
Olen kindel, et meie esindaja Europarlamendi

vasakfraktsioonis hakkab tegutsema militaarkoormuseta
Euroopa suunas. Taotlus on luua koostöö- ja
julgeolekusüsteem Briti saartest Uuralini ja seda ÜRO
egiidi all. See kollektiivne julgeolekusüsteem peab alluma parlamentaarsele kontrollile
ja rajanema lepingule, mis loob vajalikud võimalused pingete uurimiseks, poolte
lepitamiseks, õiguspäraseks arbitraa•iks ja alles viimasena otseseks sekkumiseks
asjadesse, mis ühist julgeolekut ohustavad. Vasakpoolsed peavad poolebamäärast
Lääne-Euroopa Liitu ja NATO´t oma aja äraelanud külma sõja jäänusteks. Ja praegune
asjade käik näitab, et USA „osalus rahuprotsessis” on verine ja üpris omakasupüüdlik.
Militaarsus on üleilmse kuritegevuse ja terrorismi kasvulava. Euroopa lapsed

vajavad mõistust ja malenuppe rohkem kui vihkamist ja kuulipildujaid. Meie võime
kinnitada seda oma kogemusest.

HENN REINOLA RAPLAMAALT
Olen algusest peale osalenud Eesti ühiskondliku leppe
aruteludes ja väljatöötamises. Selle tegevuse juures
on määrav olnud vasakpoolne mõtteviis, tänu millele
on lepingusse viidud ka paljud maaelu ja sotsiaal-
valdkonda käsitlevad teemad.
Euroopa Liidu tase ühiskonna arengus on valdavalt

saavutatud vasakpoolse survega. Liberaalmajanduslik
või omanikukeskne parempoolsus poleks pennigi
kulutanud külaelu ja väikekoolide säilitamiseks,
väiketootmise elushoidmiseks, tasuta või vähemalt
taskukohase internetivõrgustiku loomiseks vms.
Vasaksurve on toiminud palju aastakümneid, isegi
sajandeid.
Meie loodame/nõuame oma esindajalt Euroopa

Parlamendi vasakpoolses fraktsioonis mitte käsi pikalt ees toetuste nurumist, vaid
kogu Euroopa suunamist paremuse poole, riivamata seejuures ühegi rahvusriigi
huve ja eripära, ühtki tegelikku töötegijat unustamata.
Olen veendumusel, et parem Euroopa, parem Eesti ja ka parem maaelu tulevad

vasakult.

ENN EHALA SAAREMAALT

Mis õieti tõmbab uute liikmes-
riikide tööjõudu Euroopa Liidu
suurri ikide suunas? On see
arusaadav majanduslik migrat-
sioon, minek madalamalt palgalt
suuremale? Või töötu minek sinna,
kus tööd saab? Tööjõu vaba liiku-
mine ju. Europooldajad on eba-
meeldivalt puudutatud just viima-
sel hetkel sihtriikides rakendatud
piirangutest ja keeldudest. Kah-
juks või õnneks on sel juhul tege-
mist ühepäevamõttega.
Asja olemus on sügavamal: meid

tahetakse osta odavamalt kui töö
väärt. Tööandja loodab meie pealt
teenida rohkem kui sünnis ja jätta
nõudl ikuma kohal iku tööjõu
värava taha. Siit ka piirangud.
Mõni näide: Soome sadama-

töölised keeldusid teenindamast
meie laevu, kuna nendel töötas
alamaksustatud meeskond.
Soome ametiühing asus väärikalt
vasakpoolsel positsioonil, meie
omadel oli meelekindlusest puudu.
Sama on praegu ka ehitusalal:

kui soomlase palka ei maksa, ära
eestlasi kutsu.
Ma ei väidagi, et üks või teine

inimene Eestis poleks hetkel
asjade niisugusest seisust valusalt
puudutatud. Aga elame ju ka
tuleviku nimel. Selle toob meile
järjekindel vasakpoolne poliitika,
mis ei luba Eestil jääda odava
tööjõu eksportijaks. Oskused ja
võimed olgu ühes hinnas üle kogu
tolle Euroopa Liidu.
Europarlamendi vasakfraktsioon

kiirendab töövõtja enesehinnangu
kasvu, piirab tööandjate ahnust ja
lükkab sellega elu paremuse
poole.

Sotsiaalse Euroopa heaoluühiskond Eestisse – vali ESDTP!

Europarlament pole prominentide paraad, vaid maailmavaadete
vastasseis - vali vasakpoolsed!

· Euroopa Vasakpartei  ja   Eesti Sotsiaaldemokraatlik
Tööpartei - sotsiaalne õiglus ja säästlik eluviis!

NR
162

NR
163

NR
164

EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU
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Euroopa Vasakpartei
ja Eesti

Sotsiaaldemokraatlik
Tööpartei –

sotsiaalne õiglus
ja säästlik eluviis!

PAREM  EUROOPA

TULEB  VASAKULT!

EESTI  SOTSIAALDEMOKRAATLIK

TÖÖPARTEI

Sotsiaalse Euroopa
heaoluühiskond

Eestisse –
vali ESDTP!

Europarlament pole
prominentide paraad,
vaid maailmavaadete

vastasseis –
vali vasakpoolsed!

1. Eestile Eur1. Eestile Eur1. Eestile Eur1. Eestile Eur1. Eestile Euroopast  –  staoopast  –  staoopast  –  staoopast  –  staoopast  –  stabiilsusbiilsusbiilsusbiilsusbiilsus
ja turja turja turja turja turvvvvvaaaaatunne!tunne!tunne!tunne!tunne!

2. Puhas loodus ja k2. Puhas loodus ja k2. Puhas loodus ja k2. Puhas loodus ja k2. Puhas loodus ja keskkeskkeskkeskkeskkond onond onond onond onond on
eluliselt tähtsad meile kõigile!eluliselt tähtsad meile kõigile!eluliselt tähtsad meile kõigile!eluliselt tähtsad meile kõigile!eluliselt tähtsad meile kõigile!

3. ESDTP  on Eur3. ESDTP  on Eur3. ESDTP  on Eur3. ESDTP  on Eur3. ESDTP  on Euroopa Liiduoopa Liiduoopa Liiduoopa Liiduoopa Liidu
militariseerimise vmilitariseerimise vmilitariseerimise vmilitariseerimise vmilitariseerimise vastu!astu!astu!astu!astu!

4. Eur4. Eur4. Eur4. Eur4. Euroopa mineoopa mineoopa mineoopa mineoopa minevik ja tulevik ja tulevik ja tulevik ja tulevik ja tulevikvikvikvikvik
nõuanõuanõuanõuanõuavvvvvad kriitilist lähenemist!ad kriitilist lähenemist!ad kriitilist lähenemist!ad kriitilist lähenemist!ad kriitilist lähenemist!

5. Eesti jääb k5. Eesti jääb k5. Eesti jääb k5. Eesti jääb k5. Eesti jääb ka Eura Eura Eura Eura Euroopasoopasoopasoopasoopas
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7. Me ei soo7. Me ei soo7. Me ei soo7. Me ei soo7. Me ei soovi, et Eurvi, et Eurvi, et Eurvi, et Eurvi, et Euroopa Liitoopa Liitoopa Liitoopa Liitoopa Liit
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Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei
Euroopa Parlamendi valimiste platvormi

refereering.
SOTSIAALSE  EUROOPA  NIMEL  –

VALI   E S D T P!



E E S T I    T E R A S

1. Eestile Euroopast  –  stabiilsus ja turvatunne!
Varakapitalistliku stiihia tallermaaks saanud Eesti peab

oma ellu tooma euroopaliku eeskuju:
• õigusriikluse
• kapitali ja töö tasakaalustatud vastasseisu
• sotsiaalse turvatunde paratamatuse mõistmise
Meie esindajad Europarlamendis koos Euroopa

vasakparteidega saavad kujundama sotsiaalse heaolu
Euroopat.

2. Puhas loodus ja keskkond on eluliselt tähtsad
meile kõigile!
Meie suurim varandus on Eesti metsad, niidud ja

veekogud, mida paljudel riikidel rikkumata kujul enam
pole.
Sellest lähtuvalt seisavad meie esindajad koos teiste

sama mõtteviisiga saadikutega ülemineku eest
taastuvatele energial l ikatele, loodussõbral ikele
transpordisüsteemidele.
Seisame vastu looduskahjustavate kaupade tootmisele

ja müügile, saasteainete emissioonikvootide muutmisele
äriobjektiks.
ESDTP seisukoht on, et rahvusvahelised kesk-

konnalepped ja säästva arengu põhimõtted peavad olema
ülimuslikud kaubandusreeglite suhtes.

3. ESDTP  on Euroopa Liidu militariseerimise
vastu!
Teine maailmasõda jättis eurooplasele äratundmise, et

sõdadeta maailm on parim, milleks inimkond võimeline.
Selle aluseks on rahvusvahelise koostöö, mitte relvajõu
arendamine. Euroopa globaalne missioon peab olema
uue hingamise andmine ÜRO´le ja OSCE mehhanismi
taaskäivitamine.
NATO on oma aja ära elanud ja diskrediteeritud selle

juhtriigi USA sõjaliste avantüüridega, demokraatia ja
inimõiguste “juurutamisega” idamaades.
ESDTP saadikud Europarlamendis on Euroopa

militariseerimise vastu. Euroopa Liit ei vaja omanimelist
sõjaväge ega massihävitusrelvi.
Uue sõjalise jõu toomine maaailmakaardile ei too rahu

maa peale.

4. Euroopa minevik ja tulevik nõuavad kriitilist
lähenemist!
Teame, et Eesti kutsuti Euroopa Liidu liikmeks eelkõige

oma uusliberaalsete majandusnäitajate eest. Meie teame
ka seda, missuguse hinnaga need saavutati: tugevamate,
ki iremate ja rikkamate eel istamisega üldistele
inimhuvidele. Uusliberaalne maailmavaade ilmutab end
ka nn tuumikriikides, tuues sellega tänavatele miljoneid
inimesi kaitsma oma sotsiaalseid saavutusi.
ESDTP saadikud Europarlamendis seisavad koos

vasakpoliitikutega uusliberalismi tõusu ja riigi kontrolliva
osa lõdvenemise vastu tööandja ja töövõtja suhtes.
Astume vastu sotsiaaltagatiste ja pensionite

kärpimisele.

5. Eesti jääb ka Euroopas rahvusriigiks!

MALLE SALUPERE TARTUST
Euroopa rahvastiku üldteada olev vananemine
suurendab tööjõulise elanikkonna koormust.
Euroopa Liidu juhtmaades püütakse olukorda
leevendada inimeste kohustusliku pensioniõigusliku
tööstaa•i tõstmise ja vanusepiiri nihutamisega.
Milliseid pingeid see ühiskonnas kaasa toob, loeme/
näeme iga päev. Ka meid hirmutatakse
pensionikassa pankrotistumisega juba lähiaastatel.
Tegelik oht algab sellest, et kultuurriikides on iga

põlvkond juba pikka aega jätnud endast vähem
järglasi. Suurrahvaste hääbumine on veel kaugel,
kuid Eesti rahva käitumist selles olukorras võib
pidada lausa suitsiidseks, sest kogu taasiseseisvuse
ajal on eestlaste järelkasv olnud madalaim
maailmas –meil on kuni 10-aastaseid lapsi alla 10%
kogurahvastikust.
Kahjuliku tendentsi süvapõhjused peituvad

eeskätt arutus enesekesksuses ja tarbimiskultuses,
mis ei jäta aega ega kohta tulevikule, liiati siis
lastele mõtlemiseks.
Karjääri huvides lükatakse sünnitamist edasi või

loobutakse sellest hoopis, juba sündinud lapsed
aga jäävad nii vaestes kui rikastes peredes, olgugi
erinevatel põhjustel, hoole ja armastuseta. Eestis
on juba üks viiendik noortest põhihariduseta,
aastas “kaob” põhikoolist üle tuhande lapse, kes
jäävad reeglina töötuks; pooled lapsed elavad
vaesuses, kannatades pideva alatoitluse,
alavääristamise ja vägivalla all. Suur osa sirutab
käe meelemürkide ja võõra vara järele, muutub
vägivaldseks ja läheb ühiskonnale nii või teisiti
kaduma.
 Me ei tohi oma tegevusetust õigustada sellega,

et ka Pariisis, Londonis või Stockholmis leidub
tänavalapsi ja laps-narkomaane, ehkki lapse
õiguste kaitse seadused kehtivad seal kauem.
Sealgi näeme vasakjõudude pidevat võitlust
inimnäolise ühiskonna saavutamise ja säilitamise
eest.
Missuguse järelduse võime siit teha meie

esindajate jaoks Euroopa Parlamendis? Ees ootab
raske ja kannatlik töö laste ja meie endi tuleviku
nimel. Kaasas kogemus, et senised valitsevad
ringkonnad pole suutnud olukorda õigesti hinnata
ja on oma ressursse tihti tühjalt raisanud, samas
on investeeringud inimkapitali täiesti ebapiisavad.
Europarlamendi vasakjõud võivad, peavad ja

saavad olla otsustavaks mõjuriks, mis kogu
temaatika täie teravusega terves Euroopas esile
tõstab ja lahendused leiab.
Jõudu ja julgust!

Eesti inimesel on ajalooliselt kujunenud alalhoidlik ja
kangekaelne soov olla rahvas oma maal. Püsides kahe
kultuuri piiril, hoiame ikka oma.
Meie saadikud on volitatud seisma Eesti rahvuslike

traditsioonide ja väärtuste eest ning neid riivava või
mõistmatu bürokraatia vastu seadusloomes.

6. Euroopa tulek Eestisse – seltsimehe küünar-
nukitunne konkurentsis homse nimel!
ESDTP on Euroopa Vasakpartei asutajaliige ja taaskohtub

oma Prantsusmaa, Saksamaa, Soome, Hispaania, Itaalia,
Rootsi ja Kreeka mõttekaaslastega Europarlamendis.
Meie saadikute ülesanne on sõprade kogemustele toetudes

tuua koju väärikas klassiteadvus ja selle tsiviliseeritud
kasutamise oskus poliitikas.

7. Me ei soovi, et Euroopa Liit kujuneks Euroopa
Ühendriikideks!
Ebademokraatlik ja väiksemaid liikmesriike allasuruv

Superri ik on Eesti le vastuvõetamatu.Niigi tekitab
vasakpoliitikutes muret, et Euroopa Liidu juhtimis-
struktuurid on loodud ebademokraatlikel alustel ja valitavale
Parlamendile on jäetud kontrolliv, mitte seaduseid algatav
või neid vastu võttev roll.
ESDTP saadikud jälgivad ja osalevad Euroopa Liidu

põhikirjalise leppe väljatöötamises ja veenduvad selle
kvaliteedis.
Võimalus Euroopa Liidust väljaastumiseks peab jääma

igale liikmesriigile.

8. Kõikidel rahvastel Eestis on õigus oma keelele ja
kultuurile!
Ajalugu on Eestile pärandanud elanikkonnast ligi

kolmandiku moodustava rahvusvähemuste grupi, kelle
tulevik on ka Eesti tulevik. Kui tahame, et Euroopa Liidus
säiliks ja oleks tunnustatud meie keel ja kultuur, peame
samuti käituma ka oma kodus.
ESDTP saadikud Euroopa Parlamendis kaitsevad koos

vasakparteidega iga Euroopa pinnal elava inimese
põhiõigusi, sealhulgas rahvusliku identiteedi säilimist.

9. Valid Euroopa Parlamenti  Eesti Sotsiaal-
demokraatliku Tööpartei – valid Euroopa Vasakpartei
ja Põhjamaade tüüpi sotsialismi!
Valides Euroopa Parlamenti meie ESDTP, valid Euroopa

Vasakpartei ja lääneliku töölisliikumise toetuse. Annad oma
hääle Euroopa tulevikumudelile, mis rajaneb Soome ja
Rootsi heaoluühiskonna eeskujule.
Valid ühiskondliku solidaarsuse homses Euroopas,

turvalisuse ja inimkesksuse!

ESDTP
2004.a. Euroopa Parlamendi valimiste

platvormi täielikku teksti loe Intenetis
www.esdtp.ee

Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei
Euroopa Parlamendi valimiste platvormi refereering.

SOTSIAALSE  EUROOPA  NIMEL  –  VALI   E S D T P!

AADU KUHLAP VÕRUMAALT

Minu kodukant Kagu-Eestis on tõeliselt
kaunis oma mägede. Siinsed inimesed
on teineteist toetades saanud oma
elatise sellest, mida loodus on pakku-
nud ja mida looduselt võtta on võinud.
Tänaseks on üksjagu kohalikke tege-
vusi taandunud, elanike arv langenud
ja külaelu vaiksem.

Omet püsib perede ja külade elujõud
ikka tänu omavahelisele abivalmidusele
ja tähelepanelikkusele. Algab see
perest ja külast, kus ühismõte endiselt
kannab. Suuremates mastaapides
jõuame aga „ärategemise” ja hoolima-
tuse keskkonda, mida viisakamalt
kutsutakse konkurentsiks. Algab kõigi
väärtuste ümberhindamine rahaks.
Kasumijaht viib lahingusse ettevõtted
ja firmaomanikud, terved huvigrupid,
lõpuks ka riigid ja rahvad.

Kas kunagi majandushuvide kaitseks
loodud ühendus Euroopas on ikka
solidaarselt kasvanud Euroopa Liiduks?
Mis mõõtu on eesmärgid, mille poole
saaks tõepoolest ühiselt liikuda? Inim-
õigused? Loodushoid? Rahupool-
damine? Materiaalse heaolu tõus?

On olemas vasakjõudude fraktsioon,
kus solidaarsustunne ühendab tava-
inimesi, tegelikke töötegijaid. Meie
esindaja Europarlamendis toetab
solidaarsuse loovat jõudu kodukülast
Europarlamendini ja aitab sellega meid
kõiki.

UNO SEPP  IDA-VIRUMAALT
Maariba Soome lahe ja Peipsi vahel peetakse küll
eritsooniks, küll ääremaaks.
Vaatamata ühiskondlikele eelarvamustele püü-

takse siingi elada täisverelist elu. Kuid ega kõhk-
lused, mis tõid meie regioonis endaga kaasa suur-
keskuste hõisetest tingitud madalaima euro-
pooldamise näitaja, tänasekski päris vaibunud
pole. Mõistke meie muret kasvõi oodatava hinna-
tõusu ees.
Ometi anname valitavatele Europarlamendi

saadikutele kaasa oma saatesõnad.
Ärge laske endi ümber tekkida hoiakut, et noh, need Euroopa ääremaala-

sed... Geograafilises mõttes Eesti ju seda on.
Hoolitsege, et Euroopas poleks mõistetki „ääremaa”, et Euroopa Liidu sotsiaal-

harta rakenduks igas liikmesriigis ja maakohas. Andke sõna ja teoga tunda, et
Eesti on Euroopa aken  itta ja meie maakond tema värav.
Kui töötate selles suunas, siis hoiame meie siin aknaklaasid puhtad, värava-

postid korrastatud ja ümbruse hoolitsetud.
Arvan ja usun, et meie valik langeb saadikukandidaatidest Eesti Sotsaal-

demokraatliku Tööpartei esindajale. Me siin ikka tõsine töörahvas.

AILI  ASUMETS  RAPLAMAALT
Mind on alati pannud imestama, kui lihtsalt
on võimalik tööandjal (ülemusel) seada
töövõtjat (alluvat) endast sõltuma, isegi
kartma. Seda soodustab töökohtade vähe-
susest johtuv sundseis. Täna on sind tarvis,
homme mitte.. Aga kui muud pole võtta, siis
ole vait ja teeni edasi. Eriti halb on olukord
maakohtades ja väikeettevõtluses. Meie
ratsakapitalismi tingimustes ei ole töö ja
kapitali konkurents enam edasiviivaks jõuks.
Euroopa Liiduga ühinemise hääletusel andis

kolmandik rahvast eitava vastuse, sest pelgas rahvusriikluse kadumist
ja meie saamist tähtsusetuks killuks sadade miljonite hulgas. Täna me
siiski selles liidus oleme ja meie kohus on võtta sealt maksimum. Ei,
mitte Rehepapi kombel nutsu, vaid Euroopas säilinud väärtusi:
klassiteadvust, eneseväärikust, kollektiivsustunnet. Meil kadusid need
majandusstruktuuri ja omandivormi radikaalse muutumise ajal. Nüüd,
kui valime oma esindaja Europarlamenti, toome sealse vasakfraktsiooni
abiga oma õigused jälle koju. Hirm tööandja ees peab kaduma, tööjõu
alamaksmine tuleb lõpetada.


