
Eelmise sajandi  revolutsioonid 

toimusid põhiliselt punase lipu 

all kuid 21. sajandi trend on 

oranž ja USA rahaline toetus. 

 

Nõukogude Liidus õpetatud 

revolutsiooniteooria vihjas selle-

le, et kui valitsevad klassid 

enam ei saa ja alamad klassid 

enam ei taha, siis on õige aeg. 

Aga kuidas peaks defineerima 

neid demokraatia toomise revo-

lutsioone viimastel aastatel? Et 

kui USA-le ei meeldi ja 1/4 ko-

halikust rahvast on valmis täna-

vale võitlema tulema, kui neile 

massiliselt rahalist ja ainelist 

abi pakkuda? Ukraina revolut-

sioon oli selle pilgu läbi kindlas-

ti edukas, aga mis juhtus pä-

rast? Praegusel hetkel on vähe-

malt mulle jäänud mulje, et 

kuna raha ikka kõigile enam ei 

jagu, siis pole ikka sisuliselt 

midagi muutunud ja rahuldatud 

sai ainult mõnede inimeste 

ajutised vajadused. nn. revolut-

siooni viljad oleks nagu mäda-

nema läinud või lihtsalt rebase 

tarvis hapud. 

 

Meie laulva revolutsiooni puhul 

oli selle poolt suurem jagu rah-

vast. Kindlasti oli vahe sees tava-

lise rahva ja valitseva klassi va-

hel, kes kogu sündmust erinevalt 

tajusid. Pärast revolutsiooni oli 

rahvas ikka hea mitu aastat 

täiesti rahul, sest kõik ümberringi 

tundus muutuvat aina paremaks, 

ASJADE hulk, mida osta, aina 

suurenes. USA rahalist toetust 

eriti tunda ei olnud, ainult USA-st 

tulnud väliseestlaste osalus riigi-

aparaadis oli päris suur ja täna-

seks on osadest neist saanud 

proovida palju põnevaid riigivalit-

suse poste, mõned on jäänud 

tahaplaanile ja ei saa enam täp-

selt aru, miks neid nii ei jumalda-

ta nagu 10 aastat tagasi, kui 

välis-eestlane tundus olevad nii 

tark ja positiivselt müstiline 

olend. 

Praeguseks hetkeks on selgu-

nud, et pärast laulva revolutsioo-
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S O T S I A A L N E  
D E M O K R A A T I A  

Pildil on silt, mis ütleb nii 

mõndagi. Tegemist on Eesti 

popima ajaviite kohaga Tal-

linna kesklinnas. See on 

tõeline tõmbekeskus noorte-

le ja vanematele niisama 

hängimiseks ja ka 

ostuholismi harrastajatele.   

ni toimunud asjade jagamise käigus 

on mõned saanud rohkem ja mõned 

vähem ja mõnedelt võetud viimanegi 

näppude vahelt. Eesti poodide prae-

guse hetke kaubavalikus on märgata, 

et enam valik ei suurene ja samuti ei 

ole juba mitu aastat suurenenud rah-

va ostuvõime, pigem vastupidi - tänu 

laenudele ja liisingutele, lihtsalt 

šoppamine on hoopis harvemini teos-

tatav kui mõni aasta tagasi. Kuna 

rahaga laaberdamine on jäänud uh-

kuseasjaks väga vähestele, siis paljud 

on hakanud mõtlema selle peale, et 

mida võiks riik ikka tasuta võimalda-

da ja selgub kurb tõsiasi, et võrreldes 

laulva revolutsiooni eelse ajaga, kus 

raha eest sai liiga vähe asju, siis ilma 

rahata andis see riik ikka väga palju 

rohkem, kui tänasel päeval saada on 

võimalik. Isegi kaua järjekorras seis-

tes pole võimalik enam neid asju saa-

da (hambaarst). Nii hakkabki rahva 

rahulolematuse tase vaikselt tõusma 

ja jälle samal põhjusel, mis nõuka ajal 

- ASJU ei saa nii palju kui tahaks. 
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Vasakparteiga liitusin, kuna seni-

sed lemmikud sotsiaaldemokraa-

did näitasid seni üles totaalset 

selgrootust. 

 

Pronkssõduri teemadel tekkis 

militaar.neti foorumil hiilgav idee: 

Ehitada vastasküljele täpselt 

samasugune paemüür ja müüri 

ette täpselt pronkssõduri näoga 

WaffenSS-i Eesti leegioni mundris 

figuur ja panna ansamblile ni-

meks "Vennad." Minu täiendus 

oleks sellele veel keskele igavene 

tuli, mille aluseks oleks pommi-

lehtrite ja kändudega pronks-

maastik, mille keskelt jookseks 

läbi rinnet sümboliseeriv lõhe. Ja 

panoraami keskel oleksid rindelõ-

hega poolitatud kodu varemed, 

mille keskelt tõuseks igavene tuli. 

Lisaks veel selgitavad pronks-

tahvlid numbritega, kui palju 

eestlasi sattus kummagi türan-

ni mundreisse sõdima, kui 

palju langes, kui palju pääses 

eluga. 

 

Ja ma ei saa hästi aru, miks 

seda Isamaad ja Laari selles 

lehes niimoodi pilatakse? Mina 

näen Laaril põhisüüd nendes 

erastamistrallides elektrijaa-

made ja raudtee ümber. Ehkki 

kahtlustan, et tegelikud niidi-

tõmbajad olid seal hoopis ora-

vad. Aga mina tänan teda ees-

kätt otsustava pöörde eest 

läände iseseisvuse algaastail, 

see päästis meid Valgevene ja 

Ukraina seisust. 

 

Ja Laarile suunatud süüdistus-

test põllumajanduse ja suuret-

tevõtete laostamisest ei saa 

ma kohe kuidagi aru. Kuidas 

olnuks võimalik iganenud sisse-

seade ja toodanguga hiidettevõt-

teid käigus hoida, kui anarhias 

vaesunud Venemaa enam toodan-

gut ei ostnud ja läänes polnud 

seda lootustki müüa? Ja kas kol-

hoosid tassiti ikka sunniviisiliselt 

laiali või surid nad ise välja? Igata-

hes toimus selline põllumajandu-

se allakäik kogu Ida-Euroopas 

peale NLiidu kokkuvarisemist ja 

Mõtlesin pisut, kes võiks Jänese ja 

Ilvese kõrval veel kandidaadid olla. 

Oskan välja pakkuda järgmised vääri-

kad persoonid: Oleg Rebane, Ülo Nu-

gis, Ines Karu, Hans H. Luik, Peeter 

Rebane, Mihkel Mutt, Jüri Luik, Arvo 

Haug, Tiit Vähi, Monica Tuvi, Ivan Orav, 

Carmen Kass. Kui laiendada fauna 

kõrval ka floorasse, siis võib-olla veel 

Reet Roos ja Peeter Võsa. Mõni on küll 

pisut alla 40, mis vist on presidendiks 

saamiseks vaja, aga no siis võib ju 

seadust pisut kohendada, et oleks 

juriidiliselt kõik korrektne. Kuigi reaal-

selt võttes oleks kõige parem presi-

dent Eestile hoopis Mati Kaal, võib-olla 

tema teaks, kuidas kogu selle looma-

aiaga siin toimetada. 

http://www.jaanuskase.com/et/ 

Palun tehke nii, et järgmi-

seks Eesti Vabariigi presi-

dendiks valitaks Signe Kivi. 

See oleks Eesti Vabariigile 

parim reklaam, sest Signe 

Kivi on tark, ilus ja senini 

on ta saanud kõikide ameti-

tega lihtsalt suurepäraselt 

hakkama. 

Meenutaksime selle aasta 

presidendi vastuvõttu kus 

Signe Kivi eristus kõikidest 

vastuvõtul olnud naissoost 

külalistest. 

Lugupidamisega: Mart 

Salumaa 

 

 

K I R J A K A S T I S T  

P R E S I D E N D I V A L I M I S T E S T  
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kõiges selles Laari süüdistada 

oleks absurdne. Erinevalt ühest 

teisest suurest ja populaarsest 

poliitikust, kes paneb linnavalit-

susse umbkeelseid inimesi ja 

käib idapiiri taga parteidevaheli-

si salasobinguid sõlmimas. 

 

Priit Jaaniste 

Autor: Priit Jaaniste 
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N.Kalikoval on tees, et prostitutsiooni ei saa 

keelustada, sest selle põhjused on majandus-

likud ja heaoluga seotud: kui võtta nendelt 

naistelt prostitutsioon, siis kaob ka nende 

viimane elatusallikas. Ma olen nõus ainult 

selle osaga, et vaesus (suhteline vaesus) sün-

nitab prostitutsiooni. 

Elatustaseme tõusuga ka prostitutsioon vähe-

neb. Suurema osa Hollandi ja Saksamaa seks-

töötajatest ei moodusta kohalikud, ikka vae-

sematest riikidest sisserännanud. 

Minu meelest on aga vastutustundetu põhjen-

dada prostitutsiooni lubamist oma vaesusega. 

K A S  N E L L I  K A L I K O V A L  O N  Õ I G U S ?  

See on pea liiva alla peitmine – samamoo-

di võib demagoogiliselt küsida, et kui luba-

me kupeldamise, kas siis kõik saavad 

ratsa rikkaks? Ma tahan öelda, et kui me 

ka lubame prostitutsiooni, siis vaesusest 

see riiki/inimesi välja ei too. Selleks tuleb 

ikka teisi meetodeid kasutada. 

Pr. Kalikova jutust jääb mulje, et kui pros-

titutsioon oleks lubatud, siis hakataks 

senisest enam tegelema ka ennetustööga 

riskigrupi hulgas. 

Tegelikult, mõtlev inimene eeldab seda. 

Praegu on üheks mitte-kriminaliseerimise 

Veebruaris vastas Keskkogu 4 küsimusele. 

Küsitlusse kaasati 50 Keskkogu liiget, mis 

haaras Eesti kõiki maakondi ning Tallinna ja 

Narva linna. Vastas 46 Keskkogu liiget . 

Vastajatest olid 70% mehed ning keskmine 

vanus oli 63 aastat. 

1. 1. 1. 1. Kas Eesti Sõdurid peaksid osalema sõja-

tegevuses Iraagis?  

Vastused – Ei pea osalema - 41  

 Jah peab osalema - 3 . S.h. Selgitustega: 

Eesti riigi kohustused NATO ees tuleb täita 

– see on meie tõsiseltvõetavuse kriteerium; 

Oleme USA liitlased, mis tingib osaluse 

Erapooletu põhimõttel: Palgasõdur tehku, 

mida peab vajalikuks, see ei puuduta Eesti 

riiki  – 1  

Ei oma seisukohta - 1  

2. 2. 2. 2. Kas usuõpetus võiks koolides olla vaba-

tahtlik , kohustuslik, osa muust õppeainest 

või ei tuleks seda õpetada? 

Vastused - Usuõpetus olgu vabatahtlik - 28  

 Usuõpetus olgu kohustuslik - 1 

 Usuõpetus olgu osa muust õppeainest – 

11 

Seda ei tuleks üldse õpetada – 4 

Vajalik mitte usuõpetus vaid usundiõpetus 

– 1  

3. 3. 3. 3. Kas soolise võrdõiguslikkuse teema femi-

nistlik (naisõiguslik) käsitlus on Eestile ak-

tuaalne teema? 

Vastused : Ei ole aktuaalne – 40  

On aktuaalne - 3 

Kui juba on seadus, siis seadust tuleb järgi-

da – 1  

Ei ole seisukohta – 2  

4. 4. 4. 4. Mis peaks Eestis olema tunnistatud kuri-

teoks – kas prostitutsiooni vahendamine 

ehk äri nagu see on Eestis juba täna, prosti-

tutsiooniteenuse ostmine kliendi poolt nagu 

see on kuritegu tänaseks juba Rootsis ja 

võib olla tunnistatud lähiajal kuriteoks ka 

Soomes või prostituudi poolt nõusolevalt 

oma ihu müümine ehk prostitutsiooniteenu-

se osutamine?  

Vastused: Kriminaaliseerida tuleks prosti-

tutsiooni vahendus – 16 

Prostitutsiooniäri tuleks legaliseerida - 11 

Kriminaliseerida tuleks kõik - nii ost, müük 

kui vahendus - 9  

Kriminaliseerida tuleks prostitutsioonitee-

nuse ost - 3 

Kriminaliseerida tuleks prostitutsioonitee-

nuse müük – 0 

Kriminaliseerida tuleks prostitutsioonitee-

nuse ost ja müük – 2 

Kriminaliseerida prostitutsioon tuleks vaid 

siis kui see seondub sunni, alanduse ja 

mõnitusega – 1 

Tuleks vaid hukka mõista, keelustamisega 

oodata kuni sotsiaalse viletsuse leevenemi-

seni ühiskonnas - 1  

Puudub seisukoht - 2  

Tiit Toomsalu ütleb kokkuvõttesTiit Toomsalu ütleb kokkuvõttesTiit Toomsalu ütleb kokkuvõttesTiit Toomsalu ütleb kokkuvõttes. Erakon-

nas valitseb küllaltki ulatuslik konsensus 

sellistes küsimustes, nagu Eesti Vabariigi 

osalus okupatsioonisugemetega Iraagi 

missioonis, usuõpetuse andmises üldhari-

duslikes koolides ja suhtumises ametlikul 

tasandil võimendatud soolise võrdõiguslik-

kuse küsimuses. Loetletud küsimustes 

võiks erakonna juhtorganid (EVP Keskju-

hatus) teha erakonna ametlikule poliitika-

le siduva avalduse.  

Samas valitseb hinnanguline segadus ja 

multipolaarsus prostitutsiooni 

kriminaliseerimise ja legaliseerimisega 

seonduvas. Otstarbekaks oleks selles 

küsimuses arutelu ja dialoogi jätk , seal-

hulgas Keskjuhatuses, piirkonnaorganisat-

sioonide üldkoosolekutel ja vajadusel ning 

vastavalt ettevalmistatult eelseisval korra-

lisel kongressil vastava poliitilise resolut-

siooni kujundamise ning vastuvõtuga.  

Tiit Toomsalu teeb erakonna esimehele ja 

Keskjuhatusele ettepaneku vastavasisulis-

te avalduste-eelnõude päevakorda võtuks 

ja menetluseks ning prostitutsiooni teema-

ga seonduva arutelu korraldamiseks par-

teis.  

 

argumendiks, et täna on veel liiga vara, me 

oleme veel liiga vaesed; kuid kas keegi 

tõesti arvab, et kui kupeldamine legaliseeri-

da, siis riik hakkab senisest rohkem just 

sellele sihtgrupile hariduspoliitikaid jms 

suunama… Skeptikuna kahtlen selles. Ühe-

sõnaga - vaesus ON probleem, kuid sellega 

õigustada kõige lubamist, mis raha sisse 

toob, unustades muud väärtused? Kas sel-

list Eestit me siis tahtsimegi? 

 

http://kadalipp.blogspot.com/ 

M A I - L I I S  P A L G I N ÕMM  



Kolmanda laine feminism vahel 

ka postfeminism (third-wave fe-

minism / postfeminism) on femi-

nistliku liikumise vastase kriitika 

tekkimise aeg 1990ndate algu-

ses. Kuna naistele on saavutatud 

poliitiline õigus valida, on siiski 

sooline ebavõrdsus valitavate 

vahel. Oluline on küsimus eba-

võrdsusest ühiskonnas 

tervikumalt, ehk niinimetatud 

meesvõim (patriarhaalsus). Arute-

lul on teema, et seksuaalne iden-

titeet ja sugu on ühiskondlikult 

konstrueeritud nägemus inime-

sest ja seepärast ei saa inimest 

kirjeldada vaid terminiga nagu 

homoseksuaal, heteroseksuaal, 

mees või naine. 

Vaatamata termini 

"postfeminism" laiale kasutami-

sele, on selle tähendus siiski 

vaidlusalune, see viitaks nagu 

sellele, et feminismi ajajärk oleks 

nagu möödas või lõppenud. Osa 

feministe nagu Susan Faludi ongi 

rangelt selle termini kasutamise 

vastu ning ollakse üpris laialt 

arvamusel, et postfeminism on 

meedia inspireeritud termin, näi-

teks: "ühiskonnas, mis suurelt 

jaolt määratleb ennast meedias 

inspireeritud kujutluste kaudu, 

on naisi kerge veenda selles, et 

feminism on ebamoodne, mine-

vik, ja seepärast ei ole väärt 

tõsist arutelu." 

Postfeminism ongi tegelikult 

suunatud feminismi teise laine 

tegevuse kriitikale. Näiteks Rene 

Denfeld, kes väidab end olevat 

võrdsuse feministi ja usub, et 

naised peaksid omama samu 

võimalusi ja õigusi kui mehedki, 

nimetab feminismi totalitaar-

seks ja jäigaks oma vaadetes, 

mis meenutavat feminismi vara-

jasi aegu. Teine kriitik, Naomi 

Wolf väidab, et suur osa etteku-

jutusest feminismist on meedia 

vastutusel, kes on käiku lasknud 

vale-, moonutuste- ja karikatuu-

rikampaania selle liikumise vas-

tu, kuid sellele vaatamata ei ole 

ka feminism ise vaba vastutu-

sest, kuna sel on olnud halb 

komme tagasi hoida vasturünna-

kut feminismi kahjustavale mee-

diale, kes loob stereotüüpe, mis 

paljude naiste arvates on võõ-

rastatavad. Samuti 

väidab ta, et liikumi-

ne peaks olema või-

mu feminism, mille 

eesmärgiks peaks 

K O L M A N D A  L A I N E  F E M I N I S M  
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olema võrdsus, majanduslik 

võimustamine ning usaldus 

tegutseda nii kollektiivselt kui 

ka individuaalselt, et eesmärke 

saavutada. 

Postfeminismi iseloomustatak-

se pluralistliku kontseptsiooni-

ga, et see on duaalsuse asen-

danud erisustega, konsensuse 

mitmekesisusega, tõstnud 

esile ka vähemuste nägemu-

sed ja sel moel loonud dünaa-

milise ja intellektuaalse kliima 

diskussioonideks. Kuid seda 

iseloomustatakse ka kui mee-

dia poolt juhitavaks liikumi-

seks. Ei saa mainimata jätta 

Germaine Greer'i poolt rõhuta-

tud aspekti, et postfeminism 

on natuke rohkemat, kui turu 

poolt juhitav fenomen, kuna 

kõige võimsamaks olevuseks 

maailmas pole valitsused, vaid 

hoopiski rahvusvahelised kor-

poratsioonid, kes näevad naist 

kui oma valdust. See veenab 

naisi, et naised võivad omada 

kõike, nii karjääri, emadust, ilu 

kui ka suurt seksielu. 

Prantsuse kolmanda laine femi-

nistid tõid feministliku antiteesi 

organiteta keha filosoofiale. 

Selleks oli kujutelm organitest 

ilma kehata. Maskuliinset erooti-

kat ja pornograafiat köidavad 

naisekehas ainult mõned stra-

teegilised piirkonnad. Ihu on 

nagu jaotatud erinevateks sot-

siaalseteks rollideks kodus, tööl, 

puhkehetkel, seksides ja sporti-

des. Ülemust huvitab ajumaht ja 

käte-osavus, treener muretseb 

ainult hüppeliigese pärast, laps 

tahab su kallistusi, sõber neljan-

dat kätt kaardilauda, armuke 

vaid seksi. Ülemaailmne elundi-

kaubandus aga, millega seoses 

kergitatakse ohtralt eetilisi ja 

kriminalistlikke küsimusi, tun-

neb sihikindlat huvi ainult nende 

jäsemete ja organite vastu, mil-

lel on rahakaid tellijaid. Seega ei 

huvitu keegi enam kehast, küll 

aga selle tükeldamisest ning 

organite ja kudede ekspluateeri-

misest. 

Tõlgitud lühendatult 

Vikipeediast. 

E U R O O P A  V A S A K P A R T E I  
N A I S T E O R G A N I S A T S I O O N I  K O O S O L E K  

21. aprillil toimub Tallinnas Euroopa Vasakpartei naiste-

organisatsiooni EL-FEM koosolek. Oodata on naisi erine-

vatest vasakparteidest Kreekast, Itaaliast, Tšehhist, 

Saksamaalt ja Hispaaniast.  

See on esimene kord kui Euroopa Vasakpartei korraldab 

oma eksisteerimise kahe aasta jooksul ürituse Tallinnas. 

Organiseerijaks on Tallinnas Eesti Vasakpartei  ja Saksa-

maalt Chritiane Reiman, keda näete pildil vestlemas 

Martin Herbergiga, kes töötab praegu Vasakpartei konto-

ris Brüsselis.  

Arutelule tulevad korraldatava naistekonverentsi põhi-

teesid. Konverentsi toimumise aeg pole veel määratud.  



navatele demonstratsiooni-

dele, et taas kord protestida 

CPE (Esimene Tööleping) 

vastu ja töörahva inimliku 

elu ja kindlama tuleviku 

eest. Samamoodi oli see 

eelmise aasta 29. mail, kui 

Prantsuse rahvas lükkas 

rahvahääletusel tagasi Eu-

roopa konstitutsioonilise 

lepingu. Samuti tõstavad 

nad nüüdki häält, kui nende 

õigused on ohtu seatud ja 

uusliberalism surub jõhkralt 

peale. Suured demonstrat-

sioonid tõestavad, et uusli-

beralism on läbi kukkumas 

Lk 5 Rahvusvaheline N U M B E R  2  ( 1 8 )  

4. aprillil tulid Prantsuse tu-

dengid, noored ja tööinime-

sed, kes esindavad enamust 

Prantsuse elanikkonnast, tä-

ja väga kaugel sellest, et 

täita oma lubadus suurepä-

rasest tulevikust, mis tegeli-

kult viib sotsiaalsele katast-

roofile. Selle vastu on nüüd 

üles tõusnud noored.  

Nende võitlus on ka meie 

võitlus, sest selline tööturu 

reguleerimatus nagu on 

CPEs, ei mõjuta ainult 

Prantsusmaad. See on osa 

suuremast strateegilisest 

plaanist, millele pandi alus 

2002. aastal Lissabonis EL 

tippkoosolekul, mis seadis 

eesmärgiks lammutada 

töörahva tulevikutee ja jätta 

A V A L D U S  P R A N T S U S M A A  N O O R T E  D E M O N S T R A T S I O O N I D E S T   

nad ilma oma õigustest. Me 

kõik peame igal pool selliste 

poliitikatele vastu astuma. 

Euroopa Vasakpartei toetab 

noorte, õpilaste ja prantsuse 

rahva võitlust ja nõuab CPE 

tagasi võtmist.  
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Eesti Vabariigi Valitsus kinnitas 05. veebruaril 

1993.a. oma määrusega nr.36 õigusakti 

“Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise 

kord”. Sellele kirjutasid alla välisminister peami-

nistri ülesannetes Trivimi Velliste, justiitsminis-

ter Kaido Kama ja riigisekretär Ülo Kaevats. 

President oli siis Lennart Meri, peaminister 

Mart Laar,  siseminister Lagle Parek, sotsiaalmi-

nister Marju Lauristin. Ajalooline fakt on ära 

toodud sellepärast, et lugeja tähelepanu juhtida  

sellele, millised poliitilised jõud tekitasid taas-

iseseisvunud Eestis  kõige võikama ebaõigluse. 

Minu andmetel ulatub selle õigusakti alusel 

represseeritute arv Eesti Vabariigis sajale tu-

handele (need on inimesed, kes läbi EVP-de ei 

saanud  oma korterit erastada). Nendele ini-

mestele tekitatud majanduslik kahju ulatub 

kümne miljardi Eesti Kroonini. 

Sundüürnike represseerimisega on rikutud 

rahvusvahelisi häid tavasid nagu võrdsete või-

maluste printsiip ja kodu puutumatuse põhi-

mõtted ning  alandatud sundüürnike inimvääri-

kust. 

Sundüürnike represseerimisele hinnangu and-

mine loob eeldused õiglase riigikorra või-

malikkusse Eesti Vabariigis. Tehtud ebaõig-

lust tuleb avalikult tunnistada ja osaliselt 

ka heastada. 

Sundüürnike probleem on paljutahuline. 

Sellesse sotsiaalsesse gruppi kuuluvad 

inimesed, kes elavad praegu veel tagasta-

tud majades ja neil pole kunagi võimalik 

oma korterit erastada. Siia kuuluvad inime-

sed, kes lihtsalt kihutati oma üürikorterist 

kuuse alla, inimesed, kes selleks, et säilita-

da oma kodu ostsid  oma üürikorteri tagas-

tatud maja omanikelt jne. 

Reaalne ressurss sundüürnikele kahju 

heastamise katteks on veel riigi käes olev 

maa ja mets. Hea tahtmise juures võib 

leida ka muid lahendusi. 

Eesti ühiskonnal tuleb siiski aru saada, et 

lähtepositsioonid iseseisvuse algaastatel 

ei olnud kõigil võrdsed ja sotsialistliku 

omandi ebaõiglast ümberjaotamist võimal-

das riigi saamatus ja tihti ka riigiametnike 

omakasupüüdlikkus. Just ebaõiglane riiklik 

regulatsioon on üks põhjustest miljonäride 

ja vaeste sotsiaalsete gruppide tekkimisel 

Eesti Vabariigis. 

Sellepärast tuleb taastada õiglus ja kas-

või osaliselt heastada sundüürnikele 

tehtud ülekohus ning alustada tuleb polii-

tilise hinnangu andmisega. 

 

A L E K S A N D E R  S O O M E  

Eest Vasakpartei juhatuse liige 

Eesti Vabariigi poolt represseeritud sund-

üürnik 



vaid püüavad vastupidi selliseid 

küsimusi rahumeelselt lahenda-

da. Kui enamus riike on vabarii-

gid ja rahu riigid siis hakkab 

toimuma omavahelisel suhtle-

misel rahumeelsete lahenduste 

otsimine. Toimib  usaldus! 

 Praeguse seisuga ei ole ajaloos 

sündmust, kus üks demokraat-

lik riik oleks rünnanud teist 

demokraatliku riiki. 

 

Ükski iseseisev riik (suur ega 

väike)  ei tohi saada teise  riigi 

omandiks pärimise, vahetuse, 

ostmise või kinkimise teel. See 

peab olema nagu puu oma 

juurte varre ja lehtedega. 

 Kõik riigid peavad olema seal-

juures vabariigid, mis kätkevad 

endas kolme punkti: Vabadus 

peab olema kõigil riigis elavatel 

inimestel, seadused kehtivad 

kõigile ja toimib võrdsus-

võrdõiguslikkus. Inimesed, kui 

neil on vabadus ja konstitut-

sioon, mis on koostatud demo-

kraatlikel alustel. Miks peaks 

siis üks terve mõistusega inime-

ne tahtma sõda. 

Seega Kant välistab selliste 

juhtude puhul sõja puhkemise, 

kuna sõda ei ole kunagi ilma 

kaotusteta ja tavakodanik ei 

võida sellest. Kindlasti ei saa 

rahu olla vaid riikide sise asi 

vaid see peab olema rahvuste 

ja rahvaste vaheline kokkulepe. 

 

Püsivad  sõjaväed peavad aja-

pikku lakkama olemast. Põhjen-

dus: Nad ähvardavad pidevalt 

teisi riike sõjaga ja sunnivad 

teisi riike end relvastuma ja 

relvastuses ületama, millel ei 

ole lõppu.  

Lk 6 Filosoofia N U M B E R  2  ( 1 8 )  

Kui rahvasteõigust mõistetakse 

sõjapidamise õigusena, siis ei 

tähenda see mitte midagi. Sest 

see poleks siis üldkehtiv väline 

seadus, mis piirab iga üksiku 

vabadust, vaid õiguse määramine 

ühepoolsete maksiimidega vägi-

valla kaudu.”  

Kant jätkab sama arutlust, leides, 

et kui mõned inimesed siiski 

nõnda arvavad, oleks neile sobiv 

“igavese rahu”  paik suur haud: 

pärast seda, kui ollakse teineteist 

hävitanud, kataks see nii vägival-

lategude õudused kui ka nende 

tegijad ise.  

 Immanuel Kanti kuus teesi mida 

suur filosoof ja õpetlane pidas 

demokraatia aluseks juba en-

nem, kui demokraatia maailmas 

olemas oli.  

Ükski rahuleping ei tohi kehtida 

sellisega, kes salaja tulevaseks 

sõjaks valmistub. 

Rahu tähendab iseeneses igasu-

guse vaenulikkuse lõppemist ja 

nullib kõik põhjused sõjaks. 

Rahul rajanevad riigid kus inime-

sed elavad ei ole sama, mis riigid 

mis on tekkinud sõja ja vallutuste 

tagajärjel. Nad ei sekku vaenuli-

kesse küsimustesse vaenuga 

 Näiteks võiks tuua esimese 

maailmasõja, kus riigid lausa 

konkureerisid oma relvastumi-

sega. Ning sõja üks puhkemise 

põhjus oli võidu relvastumisel.  

 

Ei tohi teha riiklikke võlgasid 

riikide vahelises kaubanduses. 

Küll aga soodustada majan-

duslikku arengut ja kaubava-

hetus, kus siis nn. 

“kaupmehed “ on need kellel 

on sõjas suuresti kaotada ning 

nende kildkond sooviks samuti 

rahumeelseid lahendusi. 

  Me võime seda praegusel ajal 

näha majanduse integreerumi-

sel. Ükski ärimees “kaupmees” 

pole huvitatud oma turu osa 

vähenemisest või muul viisil 

takistustest mida tekitavad 

sõjalised olukorrad. 

 

 Ükski riik ei tohiks teise riigi 

konstitutsiooni ja valitsemisse 

I M M A N U E L  K A N T I  I G A V E N E  R A H U  vägivaldselt sekkuda. 

 

 Ükski riik, sõdides teise riigiga, ei 

tohiks lubada endale selliseid 

vahendeid, mis vastastikuse 

usalduse tulevases rahu teeksid 

võimatuks: palgamõrtsukate 

kasutamine, mürgisegamine, 

kapitulatsiooni murdmine, reet-

misele ajendamine võideldava 

riigiga. 

 

Kui liikuda  Kanti  arutlustes koos 

kõrgemate moraali normidega, 

siis tunduvad tema teesid loogili-

sed ja võimalikud järgides sotsia-

lismi ja liberalismi ideoloogiat.  

 Kuid kui me kas või hetkeks 

mõtiskleme, et inimesed on oma 

olemuses ka kavalad, ahned, 

valelikud, ilma kõrgemate mo-

raalsete väärtusteta, ainuvalitse-

jateks pürgivad siis …. Kas siis 

ikkagi sõjad ei kao!? Ja 

konservatiivisel/kapitalistlikul 

ideoloogial jääb õigus?! 

 

M A R J U  K A R I N  
E E S T I  V A S A K P A R T E I  

Lilled 



N A E R G E M  T E R V I S E K S  
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Kohtusid karu, lõvi ja tibupoeg. Kohtusid karu, lõvi ja tibupoeg. Kohtusid karu, lõvi ja tibupoeg. Kohtusid karu, lõvi ja tibupoeg.  

Karu ütles: "Kui mina metsas möirgan, siis terve mets väriseb hirmust." 

Lõvi ütles: "Aga kui mina savannis möirgan, terve savann kardab 

mind." 

Tibupoeg ütles: "Kah mul asi! Mul pruugib ainult aevastada, kui juba 

terve maailm hakkab mind kartma." 

Lennu-taadu ja Rüütel seisavad Saaremaal Kaali kraatri juures. Meri 

nendib nagu suusoojaks, et njah, siia see meteoriit siis kukkuski.  

"Jah, mõtle - põrutas otse järve," kostab seepeale Rüütel õhinal.  

"Õnn oli, et koolimaja pihta ei läinud," mõtles Mailis Reps.  

Hansapank siinpool. Hansapank siinpool. Hansapank siinpool. Hansapank siinpool. Mõtlesime vahepeal, et teeks Teile mingi järje-

kordse ägeda pakkumise. Te olete meile väga hea klient, usaldusväär-

ne jne. Aga ütleme ausalt välja, ei tulnud enam ühtegi ideed. Mitte 

mõttepoegagi. Ega seal pole ju midagi imestada ka, me oleme juba 

kõike proovinud - variandid kuidas panna Teid meile igakuiselt raha 

maksma, on lihtsalt otsas. Tilgatumalt. No vaadake ise - Ego kaart 

näiteks. EGO kaart. EEEEGGOOOOO. Läksite õnge küll, hehe. Noh, siis 

laenud ja veel need teised laenud, mida me nimetame "vabadeks va-

henditeks". See ka müüs. Aga sealt edasi olete Te kuidagi väga kitsiks 

kätte läinud. Oleme siin proovinud igasugu kaardikesi ja punktivärke, 

leveleid ja boonussüsteemikesi. Tulemus null. See oli meile tõsine 

tagasilöök. Ja me ei saa aru, milles asi on. Mis toimub Teie peas? Miks 

Te ei taha Pärnusse spaasse minna??? 

Tjah. Meil on mõistus otsas. Mida Te ometigi tahate? Noh.. võtmehoid-

jat ei ole vist mõtet enam pakkuda (kuigi need kõigile meeldivad). 

Muusikalipileteid ka proovisime. Telefonioperaatoriteenust. Soodustusi 

NPNK kaardiga. Uue kontori avamisele ootasime Teid šampusega. Te 

ei tulnud. Otsekorraldused - palun, Te ei taha. Supersoodus autoliising 

- võtke ainult, noh. Sammastega pidevalt peibutame, ei midagi. Ei, ikka 

ei. 

Meil hakkab kannatus katkema ausalt öelda. Meie suhe on jõudnud 

väga kriitilisse punkti. Kui Te lähemal ajal mingitki initsiatiivi üles ei 

näita, siis... tead.. ma ei tea noh... Läheme siis lahku? Niimoodi pole ju 

enam mõtet edasi. See on ikkagi kahepoolne protsess meie vahel ja... 

ega meie siis üksinda ei jõua kogu tööd ära teha. 

Aidake meid. Mida teha? Äkki Teiega kahepeale mõtleme midagi välja, 

mingi variandi nagu.. Me tahaks ikka Teiega kokku jääda, aga te peate 

mingit huvi üles näitama. Pall on Teie väljakupoolel. Ootame. Ja siiralt 

loodame. 

 

Alati lähedal ja see värk... 

Sinu, 

Hansapank  

Mees läheb arsti juurde: "Doktor, mul on probleem. Mulle näib, et 

mind ümbritsevad ainult homod!"  

Doktor mõtleb veidi, enne kui lausub: "Teeme õige ühe testi!"  ja 

näitab Evald Okase illustratsiooni "Kalevipojast", kus Kalevi-, Sule-

vi ja Olevipoeg ilusasti koos seisavad.  

"Need on homod!"  

"Aga miks?"  

"Naisi pole. Seisavad üksi. Homod!"  

Doktor võtab teise pildi, kus on kureparv peal.  

"Noh ja mis tundeid äratab see pilt?"  

"Homod!"  

"Miks?"  

"Lendavad teineteise järel ja vahivad teineteise tagumikku!  

Homod!"  

"Ja kes siis mina teie arvates olen?" pärib doktor.  

"Homo!"  

"Miks?"  

"No kuulge doktor, kui te juba selliseid pilte kogute, siis  

ei oska ma midagi muud mõeldagi!"  

L A P S E S U U  

Naised koosnevad munasarjadest ja nad mõtlevad rohkem. (6a 

Siri) 

Vanad inimesed ei pea autos istuma lastetooli. Aitab sellest, kui 

neil on kitsas rihm ümber. Kui juhtubki avarii, siis pole ka häda 

midagi, sest nad niikuinii surevad varsti ära. (7a Alex) 

Kui inimesed vanaks jäävad, siis nad enam ei ütle, et armastavad 

teineteist. Siis nad küsivad, et kas tahad kohvi juurde küpsist ka 

või. (Tord 7a) 

Ega ei peagi abielluma kirikus. Seda võib teha ka sotsiaalkontoris. 

Või võib kokku kolida, nii et ei räägi kellelegi. Peaasi, et ise tead 

(6a Nina) 

Närvid on nagu mingi kampsun, mille jumal on meie sissekudu-

nud. Kui üks lõng katki läheb, siis lähed hulluks ja paistad näost 

imelik. (Robert 7a) 

Maainimesed naeravad väga palju, sest nad saavad nii palju värs-

ket õhku. Ma ei usu, et nende lapsed peavad lasteaias käima, 

sest neil on kodus õues nii palju värsket õhku. Pealegi nad söövad 

lilli, sest see on kasulik. Maainimesed paistavad täitsa harilikud, 

eriti tagantpoolt. Aga kui on udu, siis neid ei ole näha. (Victoria 6a) 

Vanasti olid päris päkapikud. Nüüd on nad kõik riigiteenistuses. 

(Per 6a) 

Kui raha üldse ei ole, siis paljud hakkavad vaesteks. (Roope 6a) 
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Hiiumaa Kuido Tõnurist - 51 42 763  

Ida-Virumaa Uno Sepp - 51 37 877 

Jõgevamaa Maie Tamm  - 77 49 484  

Läänemaa Aleksander Soome - 53 937 561 

Narva Nikolai Kulikov - 56 505 092 

Põlvamaa Enn Narusk 55 967 705 

Pärnu Lembit Miil - 50 51 843  
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Saaremaa Enn Ehala - 51 53 685  
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Viljandi Katrin Sepp - 56 644 944 
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Meie infolehes võiks ilmmuda ka sinu kiri 

või arvamuslugu. Saada see meie partei 

aadressil: esdtp@solo.eeesdtp@solo.eeesdtp@solo.eeesdtp@solo.ee 
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