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Seljataha jäävad ajad kus valimispropagandat tehti ainult
paar kuud ennem valimisi. Kui
eelmise aasta oktoobris olid
kohalikud valimised, juba siis
oli kuulda, et see on vaid eelmäng presidendivalimisteks
2006 aastal.
Nagu teada, siis presidenti
saab meil valida esimesena
Riigikogus ja kui seal esindatud
parteid enamusele sobivat kandidaati leida ei suuda, läheb
valimine peale kolmandat hääletust edasi valimiskogule.
Samas ei saa unustada, et
2007 aasta märtsis tulevad
Riigikogu valimised. Presidendivalimisi saab omakorda ära
kasutada reklaamiks ka järgmiste valimiste tarbeks. Seetõttu võib oletada, et kandidaate
tuleb presidendikohale rohkem
kui mõistlik oleks. Mida pike-

malt uue presidendi vaagimine
käib, seda rohkem on suurparteidel võimalik oma seisukohti
avalikult demonstreerida.
Riigikogus esindamata parteid
jäävad sellest mängust kõrvale.
Hoolimata sellest, et rahvas
väljendab oma pidevat põlgust
valitsevate parteide vastu, on
vähe tõenäoline, et leitakse
keegi parlamendiväliste parteide liikmeskonnast, kes presidendi kohale seataks. Pigem on
arvata, et leitakse inimesi, kes
rahvale poliitikutena puhtad
lehed tunduvad ja kulutatakse
jõud nende inimeste esile tõstmiseks. Eesti vajab ju pärast
parlamendivalimisi ka uusi ministreid ja viimased valitsuse
muudatused on näidanud, et ka
suure liikmeskonnaga parteide
pink kipub aegajalt lühikeseks
jääma. Raske on leida inimest,

kes taluks ühiskondlikku teravat tähelepanu ja samas saaks hakkama ka
parteijoone järgimisega. Päris mitu
tuntud inimest on verest välja löönud,
toogem näiteks Jõerüüdi, kelle nõrgad
närvid talle populaarsust veel juurdegi
tõi.
Välistatud ei ole ka propaganda teemal, et presidendi peaks siiski valima
rahvas. Küsitlused on näidanud, et
rahvale nii meeldiks. Kuid põhjus ei
peitu siiski mitte rahva tahtes valimiskastide juures käia—kaugel sellest.
Nende inimeste hääl, kes meie tegevpoliitikuid enam üldse ei usalda, on
lihtsalt kõvemini kostma hakanud.
Rahvas ei armasta enam seda parempoolsust, mis meie riigiaparaadis valitseb. Võib-olla on tulnud aeg, kus rahvas ootab vahele ka midagi päriselt ja
ausalt vasakpoolset, mis tasakaalustaks seda parempoolset populismi,
mis meie riigi valitsemisel valdab.

VASAKPARTEI ESIMEES SIRJE KINGSEPP LÕPETAS EBS-I
16. detsember 2005 toimus Estonia
kontserdisaalis EBSi pidulik lõpuaktus,
kus teiste hulgas omistati peale 5 aastasi õpinguid Sirje Kingsepale ametlikult
kraad rahvusvahelise ärijuhtimise erialal—BBA . Lõputööks oli “Naised Eesti
poliitikas ja sotsiaalne kapital”. Töö sisuks on võrdlus Eesti ja Põhjamaade
võrdõiguslikkuse alase seadusandluse
rakendamisel ja sellega seotud ühis-

kondlike arengutest. Arenguid on jälgitud
läbi sotsiaalse kapitali teooria. Lõputöös
on analüüsitud eesti meedia rolli soolise
võrdõiguslikkuse teema käsitlemisel ning
lugejate suhtumise muutumist viimase
paari aasta jooksul ja leitud, et olukord
Põhjamaades siis, kui naisõiguslus esimesi samme tegi ja praegu meil, on vägagi
erinev ja seetõttu vajab ka teistsugust
lähenemist.

EBS I traditsioonide hulka kuulub kollilõpetajate
ameerikalik riietus koos mütsiga
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VASAKPARTEI UUTEST LIIKMETEST

Juba kolmandat aastat ei ole
Vasakpartei (endine esdtp) esindatud Riigikogus. Koos riigi poolse toetuse ära kadumisega, kadus meil ka võimalus kesklinnas
partei kontorit pidada. Kõik need
raskused väljenduvad ka meie
liikmelisuses.
2003 aastal liitus parteiga 5 inimest ja 2004 aastal 3 inimest.
2005 aastat alustasime uue parteinime ja esimehega. Hirm oli, et
muutuste tulemusel võivad inimesed võõrduda ja parteist lahkuda.
Nimekiri lüheneski päris suure

hulga inimeste võrra, kuid suuremalt osalt tulenes see aktiivsemast tegevusest, mille tulemusena selgus, et paljud meie
parteiliikmed on juba eelnevate aastate jooksul manalateed
läinud. Ühtekokku vähemalt 17
inimest. Peaaegu samapalju
uusi inimesi astus 2005 aastal
ka Vasakpartei liikmeks—kokku
16 inimest. Mis on päris hea,
sest parteisse astumine praegusel hetkel eeldab seda, et
inimene saab kuskilt, peamiselt internetist, meie avalduse
blanketi ja selle ka posti teel

meieni toimetab.
Partei nimevahetuse tulemusel
lahkus minu teada vaid Koidula
Kurg, kes väitis, et tema oleks
soovinud, et me nime Kommunistlikuks parteiks oleks muutnud.
Peale tema lahkus meilt Keskerakonda veel mõned liikmed. Teateid on ka partei mitteaktiivsetelt
liikmetelt, kelledele uus keskerakondlik kohalik omavalitsus on
ametnikuna Vasakparteisse kuulumise ära keelanud.

HEINO RÜÜTEL

Vedurimeeste ametiühingu
esimees, kes liitus Vasak-

S. Kingsepp

parteiga 2005 aasta alguses

VASAKPARTEILASTE KÜSITLUSE TULEMUSED
Detsembris said umbes 30 Vasakpartei liiget emailiga küsitluslehe, mille eesmärk oli selgitada,
kes me oleme ja mida me oluliseks peame.
Vastuseid laekus kokku 13: 7
naist, 6 meest, keskmise vanusega 47 aastat.
Esimesele küsimusele vastates
hindas inimene ise oma poliitilist
kuuluvust. Küsimuses oli antud
variandid kommunistist konservatiivini. Kõige enam vastati:
“Vasakpoolsus iseloomustab
mind kõige paremini”. Teisele
kohale jäi sotsialist (3 vastust).
Teise küsimusega tuli välja, millist Eesti parteid peavad vasakparteilased meile kõige lähemal
asuvaks. Enim vastati Sotsdemokraate, tal püsis kannul Keskerakond (4 vastust)
Küsimusele, keda peaks riik
toetama, vastasid kõik vastanud,
et lastega perekondi. Hariduse

toetamist pidasid oluliseks
kümme inimest. Pooled vastanutest pidasid oluliseks vanurite, invaliidide, ja keskkonnakaitse toetamist. Pooled pidasid
oluliseks ka kodutute inimeste
toetamist, aga 2 neist olid samalt realt kustutanud kodutud
loomad. Seksuaalvähemuste
toetamist oluliseks ei peetud.
Põllumajanduse toetamist pidas oluliseks 4 inimest.
Partei edasise tegevusena toetasid 8 inimest seisukohta:
Tegutsema rahulikult samamoodi edasi, oodates millal
Eestis olukord meile soodsaks
muutub. Järgmisena märgiti
ajakirjanduses tähelepanu köitmist ja ajakirjanikega tihedat
suhtlust, samuti pooldas 3 inimest meeleavalduste korraldamist. Investoritele meeldimiseks enda muutmist keegi teha
ei soovinud. Tegevuse lõpetamist märkisid muuhulgas 2
inimest, samamoodi ka kellega-

gi ühinemist. Ühtset ühinemispartnerit välja ei tulnud.
Vasakpartei poliitikana olid kõik
nõus, et koolides peaks olema
tasuta mitmekesine huviharidus
ehk ringid. 9 häält sai idee, et
alampalk peab tõusma automaatselt koos elukalliduse kasvuga. 8
häält said võrdselt kultuuri toetamine, eesti sõdurite Eestist välja
sõdima saatmise vastasus, roheline maailmavaade versus ettevõtte kasum. 7 inimest leidis, et
Eesti peaks doteerima maaelu ja
pooldasid tasuta raviteenuseid.
Samuti olid 7 inimest selle poolt,
et Eestis tuleks kriminaliseerida
prostituudi ostmine nii nagu see
on Rootsis.
Usuõpetuse koolidesse sisseviimist ja ravikindlustuse erakindlustustele andmist ei pooldanud
keegi.
Küsimustiku vastuseid analüüsis
S. Kingsepp.

Olulised mõtted:
Riik peab enim toetama
lastega perekondi
Alampalk peaks tõusma
automaatselt seoses
elukalliduse kasvuga
Koolides peaks olema
mitmekülgne võimalus
tasuta huvihariduseks
Eesti peaks toetama
rohkem omakultuuri
Roheline maailmavaade
on olulisem kui
ettevõtte kasum
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KÜSIMUSTELE VASTAB EUROOPA JA EESTI VASAKPARTEI JUHATUSE LIIGE ENN EHALA

Enn, sa oled nüüd aasta olnud
Euroopa Vasakpartei (EV) juhatuse liige. Milline oli esimene
mulje, kui sa nendel koosolekutel käima hakkasid?
Euroopa Vasakpartei esimene
täitevjuhatuse koosolek, millest
osa võtsin, oli Berliinis 10.-11.
juulini 2004 – seega enam kui
aasta tagasi.
Lihtne, sõbralik suhtlemine,
tegusad noored inimesed... Ja
tühja juttu ei aetud. Genosse
Eni tuli koju tagasi, tugevam
moraalilt, vaimselt ja silmaringilt. Hing sai terveks – oli näha,
et mujal maailmas on palju
meeldivaid ja intelligentseid
inimesi, kes mõtlevad ka Euroopa tulevikule.
Oled ka pikka aega olnud meie
partei juhatuse liige. Mis on
sinu meelest erinev meie juhatuse ja EV juhatuse koosolekutel?
Ühist on ikka ka. On ka EV juhatuse koosolekul inimesi, kes
unustavad ennast rääkima. See
viib alla koosolekute tempo, ka
sisust eemale. Oma tunnetest
aga EV juhatuse koosolekutel ei
räägita. Erinev on see, et EV
juhatuse koosolekud on efektiivsemad – partei kasvab, mõju
kah ilma ennast kiitmata.
EV juhatuse koosolekud toimuvad erinevates Euroopa linnades, mis on selles head, mida
halba?
EV täitevjuhatus peab koosolekuid erinevates Euroopa linnades, eriti pealinnades. See on

huvitav ja kasulik – kui seal varem käinud ei ole, saab koosoleku
kõrvalt ikka midagi näha. On aga
ka organiseeritud laevasõite
(Berliinis). Roomas realiseerisin
ühe oma noorpõlveunistuse –
istusin ja mõtlesin elu üle Hispaania väljaku trepiastmel... Halba
selles küll pole – vaheldus, näeb
uusi inimesi. Reisil on ju aga ikka
nii, et teelolekuajad on tüütud –
hea on minna ja tagasi jõuda…
EV juhatusse kuulub erinevate
riikide vasakpoolseid poliitikuid,
mehi ja naisi. Kas erinevate maade poliitikutel ja poliitika tegemisel on erinevusi, mis võiks meie
lugejale huvi pakkuda?
on esindajaid peaaegu kogu Lääne- ja Kesk-Euroopast, nende
vasakparteidest. Asja aetakse
erinevalt, vastavalt temperamendile. Lõunamaine temperament
annab asjade arutelule palju juurde. Eks energiat läheb ka palju
tühja ja aega läheb kaduma, asi
aga pakub osavõtjatele rõõmu.
Meeldib mulle saksa kolleegide
täpsus. Meeldivad prantslaste
koostatud dokumendid. Poliitilised dokumendid on erinevad –
head on lühidad, täpsed ja lihtsa
sõnastusega. Sellist dokumenti
koostada on raskem – eks sellepärast ka nii meil kui seal raskeid
ja loogikavabu pabereid liikumas.
Aga vaimustavad on muidugi seal
rahvarohked koosolekud, miitingud, demonstratsioonid, kontserdid... See on meile unistus.
Kas on midagi huvitavat, mida
oled selle aastaga nendel koosolekutel teada saanud?
Palju. Nii kuulnud kui näinud.

Sellest saab teha omapoolseid
järeldusi. Euroopa vasakjõud
on tugevad, neil on masside
toetus – kogu maailmas. Kahjuks ei ole kõik koos – neid ei
ole veel suudetud koondada.
Vaimustunud rahvahulgad
Berliini tänavatel Rosa
Luxemburgi ja Karl
Lieblenechti mälestuspäevadel, väljakud täis inimesi Roomas, Ateena kongress, kontserdid jpm – kõik see näitab
seda jõudu. Kui lisada sinna
peaaegu fanaatilisi noori võitlejaid... See on pilt, mis stimuleerib edasi tegutsema.
Ja on kuulda ning näha, et
asjad pole sugugi sellised, kui
meile koduses pressis serveeritakse või hoopis maha vaikitakse. Läänes ei ole oma lolluse demonstreerimine uhkuse
asjaks.
Mis on sinumeelest see kasu,
mida Eesti Vasakparteil EVst
on?

Meile on EVst kasu. Ma ei räägi
rahast – seda pole me saanud,
küll aga tugevat moraalset tuge.
Saame toetada selja vastu tugevat müüri ja, kui vaja, paluda
kamraadidelt abi.
Kasu on ka sellest, et isiklike
kontaktidega saab teada asjadest mujal Euroopas, mida seal
tehakse, mõeldakse. Vahel on
päris häbi olnud oma riigi valitsejate pärast. Seal ju teatakse
hästi, et abiprogrammidega rikastes riikides kogutud vaeste
inimeste raha läheb meie rikaste
taskutesse... Olen lugenud analüüse, mis tehtud Hispaania ja
Portugali kolleegide poolt. Need
pole meie riiklikule poliitikale
kiituseks. Ja ikka karjuvad meie
rikkad, mitte need inimesed,
kellel tõesti raske toime tulla...
Jutt läks vist väga emotsionaalseks? Vabandan. Tänan tähelepanu eest!
Suur tänu küsimustele vastamise eest!

Enn Ehalale
meeldib pildistada, peale
selle on tal
kunstnikusoont
ja tema karikatuure on
ilmunud erinevate maade
trükistes
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POLIITIKAT JA POLIITIKUID AASIDES
Mis vahe on Natura aladele ja mereseirele raha jagamisel?
Natura aladel elavad valijad, merel linnud.

George Bush ja Tony Blair tippkohtumisel. Jalutavad ja arutavad midagi.
Ligi astub ajakirjanik ja küsib, mida suured riigipead arutavad.
Bush: "Otsustasime alustada Kolmandat Maailmasõda. Tapame ära araablased ja ühe juuksuri."
Ajakirjanik: "Miks te selle juuksuri ära tapate?"
Bush Blairile: "Ma ju ütlesin, et keegi ei küsi araablaste kohta
midagi."

George Bush sureb ära ja satub põrgusse. Talle tuleb vastu
Kurat, kes teatab: “Meil on siin kahjuks alatine ruumipuudus
ja nii me oleme sunnitud kellegi ära saatma paradiisi ning
uustulnuk asub tema kohale. Kuna sa oled väga kuulus isik,
siis ma lasen sul valida, keda saata paradiisi ning sina asud
tema kohale. Enne valiku tegemist mõtle hästi järele, sest pole
võimatu, et sul tuleb siia jääda igaveseks”
Seejärel avab Kurat ühe ukse ja Bush näeb Saddam Husseini,
kes istub keeva veega täidetud katlas. Bush ütleb Kuradile:
“Esiteks ma pole suuteline välja kannatama keevas vees istumist ja teiseks on see lurjus saanud just seda, mille ta ära on
teeninud.”
Kurat astub järgmise ukse juurde ja kui ta selle avab, näeb
Bush Fidel Castrot kivimurrus tööd rabamas. Seal valitseb
põrgukuumus ja lisaks kuradid stimuleerivad Castrot nuudihoopidega. Bushi kommentaar on sama, mis esimese ukse
taga nähtule. Seepeale avab Kurat kolmanda ukse ja Bush
näeb Clintonit, kes istub mugavas tugitoolis, paremas käes
klaasike kallist konjakit ja vasakus Havanna sigar. Tema ees
põlvitab Monica Lewinsky ja teeb seda, mis tal kõige paremini
välja tuleb.
Bushi näole ilmub õel irve ja ta ütleb Kuradile: “Vaat selle koha
ma küll võtaksin!”
Kurat noogutab ja ütleb: “Saagu sinu soov täidetud. Monica,
sa võid paradiisi suunduda!”

Kolm reformierakondlast istuvad
baaris ja räägivad mida keegi oma
naisele viimati sünnipäevaks kinkis.
Esimene räägib: "Ostsin naisele
värgi mis läheb nullist sajani kuue
sekundiga." Teised ei oska arvata
mis see võiks olla, nii et esimene
jätkab: "Ostsin naisele valge Porche,
see sobib ta blondide juustega."
Teine mees jätkab: " Mina ostsin
naisele vidina, mis läheb nullist
sajani nelja sekundiga!"
"No see on vist küll Ferrari!" hüüavad ülejäänud nagu ühest suust.
"Jep" ,ütleb teine mees, "ostsin naisele punase Ferrari, sest see sobib

nii hästi ta punaste juustega."
Kaks esimest meest uurivad siis
kolmandalt, "No mis sa siis ostsid
naisele sünnipäevaks?"
Kolmas vastab: "No ma ei taha
liialdada, aga ostsin naisele aparaadi mis läheb nullist sajani
vähem kui kahe sekundiga!"
Sellepeale kaks esimest : "See
pole tõsi, ära valeta, nii kiiret
autot pole olemaski!!"
Kolmas vastab: Kes siin autost
on rääkinud ?? Ostsin talle lõpuks kaalu, muidu kogu aeg pärib, miks ma teda vastuvõttudele
kaasa ei võta.
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DETSEMBRIS TOIMUS ATEENAS UUE EUROOPA VASAKFOORUMI KONVERENTS
2. - 4. detsembril 2005 toimus
Ateenas Uue Euroopa Vasakfoorumi (New European Left Forum,
NELF) konverents. Eesti Vasakpartei kuulub NELFi 1995. aastast.
Eesti Vasakparteid esindas selleaastasel konverentsil välissekretär
Taivo Rist.
Osales 17 NELFi liikmesparteid 14
riigist kokku 36 delegaadiga, neist
15 korraldavast Synaspismosest.
Väljastpoolt, peamiselt Lähis-Idast,
oli kohal 16 poliitilist ühendust 8
riigist 18 osavõtjaga. Esindatud oli
ka 6 rahvusvahelist organisatsiooni, sealhulgas Euroopa Parlament
(Euroopa Vasakpartei saadikute
kaudu), Euroopa Vasakpartei ja
Euroopa Demokraatlike Vasaknoorte Võrk (European Network of
Democratic Young Left, ENDYL).
2. detsember oli pühendatud tee-

male “Lähis-Ida on sügaval kriisis”.
Räägiti muutustest ja suundumustest
paljudes riikides: relvastumisest, interventsioonist, konfliktidest ja ohuallikatest.
3. detsembri ennelõunal arutleti teemal “Rahu Kesk-Idas ning okupatsiooni
lõpetamine Iraagis ja Palestiinas”. Käsitleti välisriikide ja rahvusvaheliste
organisatsioonide, eriti ÜRO, Euroopa
Liidu, USA ja Venemaa võimalikku rolli
rahu saavutamiseks. Pärastlõunase
arutelu teema oli “Poliitilised protsessid ja tsiviilalgatused rahu ja demokraatia tugevdamiseks piirkonnas”.

se saavutamise meetoditele Baltimaade näitel. Samuti
puudutas sõnavõtt Eesti rahva üldist meelsust, täpsemalt
arvamuste suurt lahknevust Lähis-Ida konflikti kohta kogu
Eesti ühiskonnas. Näiteks kurdide iseseisvusele, kelle
iseseisvusvõitlus ei ole nii vägivaldne, on Eestis toetus
palju suurem.
Õhtul korraldati Kessarioni linnaosa munitsipaalrestoranis
konverentsil osalejatele õhtusöök, millel osales ka linnaosa vanem. Kessarioni linnaosa vanema koht on pärast
Teist Maailmasõda vahetpidamata olnud vasakpoolsete
käes. Praegu kuulub see koht kommunistidele.
4. detsembril NELFi
istung jätkus. Vahetati
teavet, võeti vastu ühisavaldus.

Eesti Vasakpartei ei ole Palestiina konfliktis oma seisukohta kujundanud liikTaivo Rist
mete seisukohtade suure erinevuse
Eesti Vasakpartei välistõttu. Sellepärast oli EVP esindajal
suhete sekretär
võrdlemisi keeruline otsustada, millest
oma sõnavõtus rääkida. Lõpuks keskendus sõnavõtt iseseisvuse rahumeel-

EUROOPAS VÕRDSUSTATI

KOMMUNISMI KURITEOD NATSIDE KURITEGUDEGA

25. jaanuaril 2006 võeti Euroopa
Nõukogu Parlamentaarses Assamblees (PACE) vastu dokument, mis
võrdsustab kommunismi ja natsismi kuriteod: Need for international
condemnation of crimes of
totalitarian communist regimes

kui natsid, pole nende kuritegude autorite üle sarnaselt natsidega kohut mõistetud. Dokumendis on öeldud, et ka
praegu on Euroopas Kommunistlikke
parteisid, mis on legaalsed ja kes ei
tunnista, et on totalitaarse võimu ajal
kuritegusid sooritanud.

PACE töös osaleb kokku 46 riigi
parlamendisaadikut. Dokumendiga
kutsuti kõiki praeguseid ja endisi
kommunistlike parteisid üle vaatama oma mineviku tegusid ning kutsuti kõikide riikide parlamentides
vastu võtma samasugust ajalugu
tõlgitsevat dokumenti. Dokumendis
on öeldud, et hoolimata sellest, et
kommunistlikud režiimid IdaEuroopas saatsid korda sarnaseid
inimõiguste vastaseid kuritegusid

Kirjutatakse, et laiem üldsus ei ole
teadlik, mida kõike Ida-Euroopa kommunistid on korda saatnud ning osa
ohvreid ja nende perekondi on siiani
elus. Ning paber peaks aitama tõlgendada ajalugu ja ära hoida sarnaseid
tegusid tulevikus. Kommunistlikud
parteid Euroopas mõistavad hukka
sellise üldistava avalduse ja leivad, et
PACE tegevus väljub tema pädevuse
piiridest.

Konservatiivide uus valimisstrateegia
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SAKSAMAA MÄLESTAB IGAL AASTAL ROSA LUXEMBURGI JA KARL LIEBKNECHTI
test ja lihtsalt tavalised inimesed, kelle jaoks on oluline nende kahe võitleja mälestamine.

MARJU KARIN
EUROOPA VASAKPARTEI JUHATUSE LIIGE EESTI VASAKPARTEIST

Nii huvitav kui see ka pole on
eestlaste mälu selekteeriv (tahan
mäletan, mida tahan või pigem
mäletan seda, mida tahetakse, et
ma mäletaks!) Vana lugu - võitjad
kirjutavad ajaloo ja kes on kõige
õigemad - ikka need kes on võimul praegu ja nüüd. Küll ei saa
seda öelda sakslaste kohta, kelle
mälu paistab olevat terviklikum ja
asju/sündmusi/inimesi suudetakse eristada.

Rosa Luxemburg sündis
Zamość, Lublini lähedal jõukas
juudi kaupmehe perekonnas.
Varssavi gümnaasiumis õppides liitus põrandaaluse poola
sotsiaal-demokraatliku liikumisega. Emigreeris 1889 Šveitsi.
1890 kuni 1897 aastani Zürichi
ülikoolis õppides kuulus poola
poliitiliste emigrantide ringi, kes
1893 asutasid partei Poola
Kuningriigi Sotsiaaldemokraatia. Asunud 1898. Saksamaale,
sai Saksamaa Sotsiaaldemokraatliku Partei pahempoolse
tiiva juhiks. Kritiseeris 1899
teoses "Soziaireform oder
Revoiution?" Bernsteini revisionismi. Võttis 1905. aasta revolutsioonist osa Varssavis. Naasnud 1906 Saksamaale, jäi Poo-

la Kuningriigi ja Leedumaa
Sotsiaaldemokraatia juhatuse
liikmeks. Oli I maailmasõja ajal
militarismivastase agitatsiooni
pärast veebruarist 1915 septembrini 1918 vangis. Avaldas
Juniuse varjunime all illegaalse
brošüüri "Sotsiaaldemokraatia
kriis” kus ründas Sotsiaaldemokraatlike juhtide sõda toetavat poliitikat. Alates 9. november 1918. andis koos Karl
Liebknechtiga välja põrandaalust ajalehte "Die Rote
Fahne". Kuulus
Spartakusbundi asutajate ja
juhtide hulka. Võitles Novembrirevolutsiooni ajal sotsialistliku vabariigi eest. Kui
Spartakusbund'i konverentsil
Berliinis 30. detsember 1918 1. jaanuar 1919 aastal asutati
Saksamaa Kommunistlik Partei, valiti Luxemburg ja Karl

Liebknecht selle esimeesteks.
Pärast Berliini tööliste relvastatud väljaastumist 6.-14. jaanuar
1919 mõlemad arreteeriti ja mõrvati.
Ida-Saksamaa valitsus nimetas
tema järgi väljaku RosaLuxemburg-Platz ja U-Bahn
(metroo Saksamaal) peatuse U2
liinil Berliini ajaloolises linnakeskuses. Volksbühne (Rahvateater)
asub Rosa-Luxemburg-Platz-il.
Nimi on jäänud siiani samaks.
Ka Ida-Berliin sai kannatada stalinismi vägitükkide ja sellele valitsusele omase diktatuuri all. Kuid
rahvas mäletab neid, kes võitlesid usus: parema homse ja rahva
heaolu nimel.
B. Schaw on öelnud: on inimesi
kes tahavad muuta maailma ja
on inimesi, kes teavad See ei
muutu! Kuid just nende esimeste
pärast see maailm muutubki.

15. jaanuaril igal aastal toimub
Berliinis ja mujal Saksmaal vabatahtlik sadade inimestega Rosa
Luxemburgi ja Karl Liebknechti
mälestusmiiting ja -rongkäik.
Sellest võtavad osa inimesed eri
vanustes ja erinevatest vasakpoolsetest parteidest, liikumis-
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KLAPERJAHT PRESIDENDILE
annab laiast maailmast otsida.
Bush ei oska ühtki võõrkeelt,
Rüütel räägib vähemalt kaht.

MALLE SALUPERE
EESTI VASAKPARTEI JUHATUSE LIIGE

22.01.06.
Kas keegi ei taha päikesepaistelisel pühapäeval korraks naeratades hinge tõmmata ja siis mõelda, kelle huvides on võimendada
kõiki kahtlusi ja kuulujutte, mis
nende nelja päeva jooksul on
vahutavi sui ja põlevi silmi välja
paisatud?
Kui presidendil oli USAs võimalik
kas või osaliselt tutvuda trüki- ja
virtuaalkommentaaridega, siis
peaks igaüks taipama, et tal on
esmalt tarvis end algallikatega
kurssi viia, enne kui midagi omapoolselt kommenteerida. Ta on
juba vabandanud ja kindlasti ei
ole tema stiil ühegi vastutuse
eest põõsasse pugeda. Kui ta
aga seni ei kavatsenud uuesti
kandideerida, siis nüüd peaks ta
seda kindlasti tegema.
Kas tõesti pole enam Eestis ühtki
arukat ja ausat ajakirjanikku,
keda huvitaks presidendi igapäevatöö ja tema viimaste aegade
õnnestunud välisvisiidid, saadud
autasud ja aunimetused. Rüütlil
on neid presidendina vist juba
rohkem kui Meril presidendina,
aga rahvale neist ei räägita.
Miks? Nii haritud esipaari
(mõlemad teaduste doktorid)

Järjekordne hasartselt käsitletav päevateema on presidendivalimised, millest Eestis kuigi
palju ei sõltu ja mille enneaegset fokusseerimist president on
püüdnud vältida. Nüüd tõmmati
mängu „Pealtnägija”. Nad oleksid võinud ka laste kasvatajatega rääkida, sest Võrumaal laste
isa juures käidi ju enne lume
tulekut. Miks pidi siis kõike
tegema presidendipaari seljataga ja andma eetrisse nende
Ameerika-visiidi ajal? Kuidas
oskasid kõik toimetajad oma
avaliku kirja Presidendile ajastada samaks päevaks?
Loen harva kommentaare, aga
hakkab kahju kõigist neist siledakspestud ajudega õnnetutest, kes end ilkumise najal
välja elavad ja - Koidula sõnutsi
- "hõiskavad, kui koduseina me
rahva käsi lahutab! Ma kannan
sinu pärast leina - oh kes sind
aitab, rahutab? ... Kas meitest
peavad punastama kõik pärakordsed põlved veel? Eestimaa,
Eestimaa! Ära tõsidust roojasta!"

selt olema tähtsam ülekäte
läinud noortest, kellega aastate vältel pole keegi viitsinud
tegelda. Mille üle siis nüüd
kaagutada? Mõtlen mitte kaht
praegu kindlasti väga õnnetut
Kadrioru piigat ja nende heauskseid sõpru, vaid seda, et
noorsootöö on juba aastaid
asendatud
"konkurentsivõimelise" hariduse jutlustamisega, hoopis
unustades, et ühiskond vajab
eelkõige Inimesi, kellel on vastutustunne ja südametunnistus. Mõlema vaeguse all kannatab suurem osa meie ajakirjanikest ja kommijatest. Nad
isegi ei ole võimelised ära
tundma ja hindama inimväärikust, mis iseloomustab Rüütlit.
Nii haritud esipaari ei ole maailmas just palju leida. Leedulaste kõige populaarsem ja
armastatum poliitik läbi kogu
iseseisvusaja on endine kompartei peasekretär Brazauskas,

Eesti on peale eduka majanduse juba niigi hõivanud kõik
maailma edetabelite negatiivsed „autahvlikohad” demograafilises ja sotsiaalses plaanis.
Kas tasub rõõmustada selle
skandaali inglis- ja venekeelsesse meediasse õnnestunud
lekitamise üle? Kärmas näis
Urmas Oti saates selle plärtsu
üle uhkust tundvat.
Rüütli töövisiit USAs peaks meile ometi nii välis-kui sisepoliitili-

Kadriorus

keda leedu rahvas hindab samal
põhjusel, nagu eestlased (ma ei
räägi ajupestud
mõttekääbikutest) Rüütlit - rahvas nimelt hindab eelkõige omakasupüüdmatut armastust ja
iseendaks jäämist, mille ta eksimatult ära tunneb. Muide, Brazauskas ei kandideerinud uuesti
presidendiks ja soovitas valida
noorema, aga valiti hoopis nii
temast kui Rüütlist mitu aastat
vanem Adamkus.
Tuletage meelde presidendivalimiste eelset Urmas Oti saateseeriat. Kes andis kõige arukamaid
ja sisukamaid vastuseid, samas
kui mõni teine püüdis iga küsimuse puhul kramplikult meelde
tuletada nõustajate õpetusi?
Loodan, et mõnele väljaandele
äkki meenub, et nende kohus on
kajastada ka presidendi visiite ja
välisesinemisi. Muide, Rüütel
räägib vähemalt kaht võõrkeelt,
sh vene keelt väga hästi. Bush ei
valda ühtegi ega hiilga ka muude
teadmistega.
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