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Kuhu kaovad
Eesti lapsed?
Võrreldes tunamulluse
aastaga, jäi Eestis mullu
sündimata rohkem kui
tuhat last. Madala iibe
probleem ei ole aga
midagi uut.
Teadupärast lõppes ilus lugu positiivsest iibest 90ndate alguses pärast laulvat revolutsiooni: meie rahvaarv on sellest ajast
saati väljarände ja negatiivse
sündimuse tõttu järk-järgult vähenenud. Kui 1989. aasta rahvaloenduse järgi oli Eesti elanike
arv 1,57 miljonit, siis 2000. aasta loenduse andmed näitasid selleks 1,37 miljonit. Kahjuks kinnitab seda langustrendi eeldatavalt
ka tänavune rahvaloendus.
Tõde on, et Eesti rahva säilimiseks on vajalik, et meil sünniks
praegusest vähemalt mõni tuhat
last rohkem. Mida selleks teha?

Naiste tööhõive abiks
Pealtnäha lihtsa ja konkreetse
küsimuse ees ei seisa ainult Eesti,
vaid terve Euroopa. Universaalset lahendust leitud ei ole, kuid
siiski on ühed riigid olnud rahvastikupoliitikas edukamad kui
teised. Eelkõige just need, kus
on rohkem tähelepanu pööratud laste kasvatamise ühitamisele tööeluga, saavad praegu olla
uhked keskmisest kõrgema sündimuse ning naiste tööhõive üle.
Näiteks Taani ja Rootsi on Euroopas nii naiste tööhõive kui
ka sündimuskordaja edetabelite eesrinnas, suurema kui 70%
naiste tööhõivega ning summaarse sündimuskordajaga üle 1,85
(Eesti vastav näitaja 1,63). Taani
ja Rootsi näited lükkavad ümber
levinud arvamuse, nagu raskendaks tööalane karjäär lapse saamist, et paljud naised loobuvad.
Kõrge sündimuse tagamine
arenenud riikides eeldab, et lapse kasvatamine ja tööelu ühitamine oleks riiklikult toetatud
ning ühiskondlikult aktsepteeritud. Selles suunas tuleb ka Eestis liikuda: koalitsioonileppe kohaselt on riik võtnud eesmärgiks
panna rõhku just lapsehoiuvõimaluste paindlikumaks muutmisele, et aidata vanemad kiiremini tagasi tööturule. Samuti on
kavas hakata riiklikult tunnustama peresõbralikke ettevõtteid.
Rahva tulevikku arvestades
on laste kasvatamine üks vastutusrikkamaid töid, mistõttu tuleb lastele pühendatud aega rohkem väärtustada ja vanematele
see kompenseerida. Üks konkreetne meede selleks on vanemapensioni kehtestamine, mille sisseviimine hoiaks vanemal
ära tulevikus teenimatu pensionilanguse, mis kaasneb parata-
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matu pausiga tööturul. Vanemapensioni eelnõu jõuab peagi menetlemiseks Riigikokku. Seadus
hakkab kehtima 2013. aastal ja
laieneb nii praegustele kui ka tulevastele pensionäridele.
Loomulikult ei ole ega saagi
see olla ainuke meede. Sündide
arv liigub tavaliselt samas rütmis
majandusliku olukorraga. Pikaajalisi järeldusi ühe aasta kaupa
teha ei saa. Küll aga tuleb lisaks
laste sünnitamisele, mille järgne
toetus on Eestis väga heal järjel,
need lapsed ka üles kasvatada.
Just see periood vajab selgemat riigi tuge. Riik peab looma
laste kasvamise ja kasvatamise
jaoks turvalise ja hea keskkonna (piisavalt lasteaiakohti, sportimisvõimalusi jne): nii tulevad
ka paljud väljarännanud inimesed tagasi.
Lisaks on vaja lähtuda traditsioonilise perekonna põhimõttest. Eesti Vabariigi põhiseadus
ütleb, et perekond on rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigi kaitse all. Konservatiivses maailmavaates on
tugev, toimiv perekond üks kindlamaid rahva säilimise aluseid.
Eriti tuleb tähelepanu pöörata
paljulapseliste ja üksikvanematega perede toimetuleku parandamisele, neil on kõige suurem
oht sattuda allapoole vaesuspiiri.

Prioriteediks perepoliitika
Selge on, et sellistel lastel ei
pruugi olla piisavalt arenguvõimalusi, nende tulevikuväljavaated saavad kahjustada. Üksikvanemate aitamiseks peaks riik tulema appi elatisraha fondi ellukutsumisega, mis tagaks igakuise
elatisraha laekumise lapse kasvatamise jaoks ka juhul, kui lapsest lahus elav lapsevanem selle
maksmisest kõrvale hoiab.
Samuti on üksinda last kasvatava vanema suureks mureks
lastehoiu ning paindlike töötingimuste olemasolu. Valitsus töötab välja sihitud sotsiaaltoetuste
süsteemi, mis universaalse lapsetoetuse kõrval aitaks just neid,
kes kõige suuremas hädas.
Majanduskriisist tingituna jäi
eelmisel valitsusel perepoliitika vallas nii mõnigi valitsusliidu
programmi kirjutatud eesmärkidest ja lubadustest ellu viimata.
Tagamaks Eesti rahva jätkusuutlikkuse ja säilimise, peame aga
asetama pere- ja rahvastikupoliitika riigi üheks esmaseks prioriteediks.
Peamine on, et pere- ja rahvastikupoliitika oleks stabiilne
ja tulevikku vaatav. See ei tohi
sõltuda valitsuse vahetumistest,
päevapoliitilistest kemplustest
või ajutistest majandusraskusest,
vaid peame lähtuma pikemaajalistest eesmärkidest. Üksnes nii
saame loota, et positiivse iibega
aasta 2010 ei jää erandlikuks.

Süsteemne ja läbimõeldud Eesti koolivõrgu
reform on möödapääsmatu just laste
tuleviku nimel.
Ma olen nõus õpetajatega, et
nende palk, arvestades tööpanust ning vastutust, on väike
ning nad väärivad oluliselt kõrgemat. Õigus on ka valitsusliikmetel, kes ütlevad, et meie hariduskulud on arenenud riikide
tasemel, ning nende suurendamine ei ole, arvestades eelarve
pingelisust, praegu võimalik.
Riigikogu majandus- ja sotsiaalinfoosakond nendib analüüsis, et kui Eestis on hariduskulud absoluutarvudena peaaegu igal aastal kasvanud, siis osakaaluna SKTst on hariduskulud olnud suhteliselt stabiilsed
(5,9−6,8%).
Umbes pooltes ELi riikides
moodustavad hariduskulud samuti stabiilselt 5−6% SKTst.
Kõige rohkem kulutavad haridussektori peale Põhjamaad –
Taani, Rootsi, Soome. Taanis ja
Rootsis on hariduskulude osakaal isegi üle 7%, Bulgaarias ja
Rumeenias aga alla 3,5%.
Samast analüüsist selgub
aga, et hoopis teist laadi võrdlusvõimaluse annab hariduskulude arvestus ühe õppija kohta,
arvestades riigi majandustaset.
See näitab, et Eesti riigi kulud
ühe õppija kohta on ostujõu pariteeti arvestades teiste ELi riikidega võrreldes ühed väiksemad.
Reaalsed summad, mida haridusinstitutsioonid saavad kasutada nn vanades ELi riikides
(eriti Luksemburgis, Põhjamaades), on mitu korda suuremad.
Et olukorda hinnata, tuleb
vaadata, milline osa hariduskulust läheb õpetajate palkadeks,
milline jätkuvalt betooni, tihti
ka koolidesse, kus laste arvu vähenemine on pöördumatu.
Kahtlemata on poliitiliste otsustega võimalik raha ümber jagada või juurde hankida, kuid
kui koolivõrku ei korrastata, on
see raha jätkusuutmatu kasutamine: kui anda raha süsteemi juurde, suurendab see veelgi
ebaefektiivsust ning lükkab edasi hädavajalikku koolivõrgu korrastamist. Toetan õpetajate palga tõstmist, seda just seniste ressursside parema juhtimisega.

Omaviletsuslik egoism
Väidetakse, et meil on hästi välja kujundatud ajalooline koolivõrk, mille lõhkumine hävitaks
elu maal. See on äraspidi mõtlemine. Koolivõrk peab kaasas
käima inimestega, mitte vastupidi. Me näeme, kuidas suure-
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mate linnade ümber asuvad vallad on hädas õpilaste äramahutamisega.
Samal ajal on meil palju koole, kus mõne õpilase puudumine
tähendab seda, et õpetajal pole
kellelegi tunde anda. Kohalikke
omavalitsusi huvitab pigem see,
et nende kool alles jääks. Arvata, et maakoolid täituvad taas
õpilastega, on soovmõtlemine.
Haridusminister ütles hiljaaegu, et veel ei ole kindlust, kas
tahe reforme teha ka tegelikult
olemas on. Kui eesmärk on tagada kõigile õpilastele kvaliteetne
õpe, valikuvõimalused, koolivõrgu efektiivne korraldus, siis
vastuolud eesmärgi ja omavalitsuskorralduse vahel, mis paneb
omavalitsused konkureerima,
asju oma mätta otsast nägema,
on ületamatud.
Haridusministeerium on
gümnaasiumivõrgu korrastamise kavandamisel esitanud mitu
olulist küsimust, sealhulgas, kas
korraldada gümnaasiumivõrk
ümber kiiresti, korraga või pikema aja jooksul; kas gümnaasiumide pidaja peaks tulevikus olema kohalik omavalitsus või riik?
Ministeerium on lubanud,
et teeb omavalitsustega koostööd tugevate gümnaasiumide loomisel, pakkudes analüüse, andmestikku, kuid otsustusõigus jääb omavalitsustele. Ma
ei kahtle koostöö vajalikkuses,
kuid ei ole just palju näiteid, kus
omavalitsused on kokkuleppimisega hakkama saanud.
Ministeerium on lubanud
edaspidi rakendada uut, nn puhaste gümnaasiumide loomist
toetavat rahastamismudelit.
Kui palju see raha, mis pidi kohalikke omavalitsusi innustama
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vabatahtlikult ühinema, on eesmärki täitnud?
Riigieelarvest tuleb õpetajate palgaraha, suur osa investeeringuid, õpikuraha ning õppe sisupoole määrab samuti riik. Valitsus on deklareerinud, et prioriteediks on haridus. Kas ja milline osa haridusest on üldse
mõistlik jätta omavalitsustele?
Kuidas tagada ühtlast kvaliteeti, kui üle poole omavalitsustest
moodustavad need, kus elanikke vaid kuni 2000?
Kui hariduse osas nähakse, et
võrdseid võimalusi saab tagada
kvaliteedile nõudeid seades, siis
omavalitsuste muude teenuste asjus ei ole mõte veel kuhugi
jõudnud. Ka nende tarvis tuleks
seada kvaliteedile standardid ja
reformida omavalitsusi.
Elu maal ei sõltu mitte niivõrd koolist, vaid ikkagi töökohtadest. Kui inimestel pole maal
enam tööd, siis liigutakse paratamatult. See, et kool ise tööandjana piirkonda mõnikümmend töökohta loob, ei päästa
maaelu. Meil võivad olla unistused demograafiliselt vähemalt
Lätist mööda minna, aga ei maksa reaalsust unustada.
Koolivõrgu korrastamisega
kaasneb valusaid otsuseid, kõigile õpetajatele ei pruugi töökohti jätkuda. Näiteks oli 1997.
aastal õpetaja kohta 18,7 õpilast ning 2010. aastal 12,2 õpilast. Seega on õpilasi kolmandiku võrra vähem. Haridus- ja
teadusministeerium prognoosis
aastatuhande alguses, et 2008.
aastaks on meil veidi üle 9000
õpetaja ametikoha. Tegelikkuses
ligi 12 000, veerandi võrra rohkem. Vahe, mis mõjutab õpetajate palgaraha.
Koolivõrgu korrastamist survestab ka õpetajate vanuseline struktuur. Kui näiteks 1993
oli meil üle 50aastaseid õpetajaid kõigest 27%, siis 2005. aastal 35% ning 2010 juba 42%. Lähikümnendil tuleb kokku puutuda põlvkondade vahetusega

ning suurem palk aitab seda sujuvamalt ellu viia.
Nii Läti kui ka Soome on viimase viie aasta jooksul sulgenud 15% oma üldhariduskoolidest. Läti puhul saab rääkida
demograafilisest survest, kuid
Soomes on see majanduslik otsus. Seal suletakse igal aastal üle
saja üldhariduskooli. Koolid lihtsalt lõpetavad tegevuse, ülalpidamine pole otstarbekas.

Koolibussid käima
Soomes kompenseerib suletud
koole hästitoimiv koolibussisüsteem, kus igale õpilasele, kes
elab koolist kaugemal kui viis
kilomeetrit, on tagatud tasuta
transport. Sõit võib võtta päevas maksimaalselt 2,5 tundi, vanematel lastel kolm tundi. Põhja-Soomes on õpilaste koolibussi
teekond 50–75 kilomeetrit. Eesti
mastaabis oleks aeg ilmselt väiksem, vahemaad lühemad.
Argumente ja hirme, et eriti vaesematele peredele tekitab
koolitee pikenemine probleeme
ja kulutusi, peab võtma tõsiselt.
Nii mõnelgi pool tuleneb vastuseis reformile hirmudest. Reformiplaani koostades ei tohi jääda
vaid mõistliku koolivõrgu vormimise juurde, paralleelselt tuleb välja töötada ka selgete reeglitega ja hästi toimiv tasuta koolibusside võrk. Või luua hea tavabussivõrk, kus koolilaps saab
tasuta sõita.
Kindlasti peaks lapsevanemal
enne reformi olema selge pilt,
millisest peatusest, millise bussiga, millistel aegadel jne saab
tema laps kooli ja koju. Koolibusside võrgu eest võiks võtta vastutuse riik. Marsruudid ei
tohiks olla seotud valla või isegi maakonna piiridega, sest pole
ju mõtet sõita ühes suunas oma
valla kooli 30 minutit, kui naabervallas on kool 10 minuti kaugusel.
Esimese katse viimasel kümnendil koolivõrku korrastada
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Näiteid väikestest koolidest
 Koosa lasteaed-algkool − 0 õpilast, on ainult lasteaiarühmad.
 Vihula lasteaed-algkool – 3 õpilast.
 Massiaru algkool – 4 õpilast.
 Suuremõisa põhikool − 13 õpilast (tegutseb kuueklassilise
põhikoolina).
 Vatla põhikool – 18 õpilast (tegutseb kuueklassilise põhikoolina).
 Põlva Roosi kool (erivajadustega õpilaste munitsipaalkool) –
19 õpilast (kõik põhikooli kolm astet, kavandatud
investeeringud tõukefondidest 11,3 miljonit krooni).
 Kabala põhikool – 22 õpilast (koolis olemas kõik põhikooli
kolm astet).
 Väikseima õpilaste arvuga gümnaasiumi osas on munitsipaalkoolidest Puka keskkool (17 õpilast) ja Aseri keskkool
(17 õpilast).

tegi 2004. aastal haridusminister Toivo Maimets, kui ta esitas
valitsusele kinnitamiseks nimekirja nn jätkusuutlike koolidega,
mille hoonete renoveerimiseks ja
ehitamiseks võib kasutada programmi “Koolid korda!” raha. Paraku olid nimekirjas pea kõik
Eesti üldhariduskoolid.
Kui Riigikontroll aasta hiljem
nimekirja üle vaatas, oli hingusele läinud juba viis kooli. Kokku
on paljureklaamitud programmi raames korda tehtud 30 kooli
kogusummas 67,7 miljonit eurot,
endiselt on kasutamata 47,3 miljonit eurot. Toonane valitsus lootis naiivselt, et pearahasüsteem
suretab jätkusuutmatud koolid
ise välja.
Süstemaatilisemalt hakkas
koolivõrgu korrastamisega tegelema Tõnis Lukas. Koostati maakondlikud koolivõrgu analüüsid
ning uus üldhariduse rahastamismudel, mille eesmärgiks oli
tagada koolide toimetulek väikese õpilaste arvu korral madalamates kooliastmetes (nn klassipõhine rahastamine) ning samas sundida gümnaasiumi osas
moodustama suuremaid klasse
(vähemalt 21 õpilast).
Mõte oli küll hea, aga see ei
ole soovitud tulemusi esile kutsunud, sest omavalitsused on puu-

dujääva osa n-ö omast (maksumaksja) taskust kinni maksnud.
Nad torpedeerisid taas katse süsteemi korrastada.
Tõnis Lukase ajal jõudis Riigikokku ka uus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, milles tulnuks
põhikool ning gümnaasium lahutada. Riigikogu seda sellisel kujul
vastu ei võtnud. Küll tekkis gümnaasiumidel kohustus pakkuda
vähemalt kolme õppesuunda.
See, et eelnõu toetust ei leidnud,
oli paljuski ministeeriumi tegemata töö. Piisav ei olnud eelnõu
seletuskirjas toodud muudatuste mõju analüüs ega selgitustöö.
Jaak Aaviksoo on jätkanud
gümnaasiumivõrgu korrastamist. Näis, kas seekord jõutakse sõnadest kaugemale. Igatahes on Aaviksoo tööpõllule kuhjunud aastate viisi tegemata jäänud reformide tagajärjed. Praeguses Eestis on aga pühendumine reformidele haruldane ja toetust vääriv.
Kui ka see reform 2013. aasta
kohalike valimiste häälte nimel
allavett lastakse või piirdutakse poolpiduse variandiga, pole
meil õigust muuks kui sügavaks
häbitundeks.
Mina küll ei tahaks olla selle
vallajuhi või riigikogulase või valitsuse liikme nahas, kellele koo-

lilapsed silma vaatavad ja küsivad – miks müüsite ignorantse
massi häälte ja oma ego upitamise nimel maha minu tuleviku?

Otsustamatus = raiskamine
Edasilükatud otsused mitte ainult ei pikenda agooniat, vaid
võivad kaasa tuua ka raha raiskamist. Eeskätt puudutab see investeeringuid. “Koolid korda!”
raames tehti korda ka koolimaju, kus juba praegu jääb õpilaste arv tublisti alla saja. Kas need
suudavad vastu pidada 20 aastat
ja kauem, mil saavad tasutud ASi
Riigi Kinnisvara rendimaksed?
Meil on ka “Mõisakoolide
riiklik programm”, mida rahastab Norra ja Euroopa Majandusühendus. Sellest saavad raha
koolid, mis paiknevad mõisakompleksides. Selle tulemusena
on Eesti saanud küll üheksa kenasti korrastatud mõisahoonet,
kuid näiteks Rogosi mõisa puhul
võib öelda, et hariduse pakkumine on seal teisejärguline, mõis tegutseb rohkem majutusasutusena. Ma ei tea, kas just seda partnerid meilt ootasid.
Hetkel on AS Riigi Kinnisvara
investeerimas kohalike omavalitsuste üldhariduskoolidesse enam
kui 65 miljonit eurot CO2 kvootide müügist saadud raha. Ka nende objektide valikul pole määravaks olnud mitte koolide jätkusuutlikkus, vaid prognoositav
energiakokkuhoid. Kahtlen, kas
investeeringud lõpuks loodetud
kokkuhoidu annavad. Need toodud näited viitavad vajadusele
kiiremas korras koolivõrku puudutavad otsused ära teha.
Räägitakse peamiselt gümnaasiumivõrgu korrastamisest,
aga üle tuleks vaadata kogu koolivõrk, siin võiks olla pioneeriks
riik ise. Riigikoole ei ole küll palju ning needki on mõeldud peamiselt erivajadustega õpilastele,
kuid seda lihtsam oleks haridusja teadusministeeriumil hinnata,
kas vajame just nii palju koole.

SULGEMINE
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Ministeeriumil on valmimas hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse ja riigikoolide
võrgu arendamise põhimõtted.
See on väga tervitatav.
Paraku on samal ajal valitsus
juba kinnitanud meetme “Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamise” investeeringute kava kogumahus 31 miljonit eurot, millega
peaks korrastatama 20 riigikooli ning viis erivajadustega õpilastele mõeldud munitsipaalkooli.
Samuti on “Koolid korda!”
raames juba korrastatud kolm
erivajadustega õpilaste kooli
ning kahe kooli kohta oodatakse
edasisi otsuseid. Samuti on CO2
kvoodimüügi projekti raames
korrastamisel seitse erivajadustega õpilaste riigikooli. Kas kõik
need koolid on enam riigile vajalikud? Jääb mulje, et üks käsi ei
tea, mida teine teeb.

Kriis läks raisku
Loomulikult toetan ma kodanikuühiskonna arengut, ometigi tundub kummaline see vastuseis, mis kaasnes kavaga ümber korraldada koolivõrk Otepää vallas. Muidugi on tore, kui
laps saab õppida kodu lähedal
väiksemas koolis, kuid kas pole
siiski liigne luksus pidada üleval
6−15 õpilasega klasse, kui kõigest seitsme kilomeetri kaugusel
on juba järgmine koolimaja, kus
õpilasi napib.
Ma ei sea kahtluse alla kohtu langetatud otsust, kuid julgustaksin siiski ka kohalikku omavalitsust seisma edasi oma õiguste
eest korraldada hariduselu kõige
tõhusamal moel elanikke kaasates ja läbi rääkides. Jõudu ja
meelekindlust kõigile omavalitsustele, kes tahavad nt mitu kooli kokku panna, kuid kelle mõistlikke kavasid püütakse nurjata.
Ei tahaks küll näha seda, et me
ei suuda oma igapäevase elu korraldamises ratsionaalselt kokku
leppida ja seetõttu hakkab otsustama kohus.
Mul on kahju, et riik ei ole
suutnud majanduskriisi kasutada vajalike reformide ja otsuste tegemiseks. Ju siis polnud kohalikele omavalitsustele, aga ka
riigi tasandile siiski reaalsus veel
pärale jõudnud ja tunda andnud. Ehk on õpetajate palgasurve ora, mis annab sedavõrd tunda, et ka kõige tuimem omavalitsus on sunnitud koolireformi ära
tegema.
Riigikontroll on korduvalt
juhtinud tähelepanu asjaolule,
et Eesti koolivõrgu hädade põhjus on riigi ja kohaliku tasandi
aastaid kestnud otsustamatus.
Teeme ometi need otsused ära.
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KÜLLI-RIIN TIGASSON: “Aastal 2020 oleks Eesti põllumeeste
otsetoetused ELi keskmisega võrreldes 58%. Meist väiksemad
oleksid need ainult veel Lätis. /.../ Tarbijale tähendab see, et
Eestis toodetud toit on kallis. Eesti poliitikud on ikka mökud.”
Eesti Ekspress, 16. märts 2012
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JÜRI MALOVERJAN
Moskva

Euroopa väsinud
Venemaast

“Usume, et uus Venemaa president on valmis kodanikega ning
kodanikuühiskonnaga peetud dialoogi abil need reformid ellu
viima,” ütles oma avalduses Vene presidendivalimiste kohta ELi
välisminister Catherine Ashton, rõhutades nii majanduslike kui
ka poliitiliste reformide vajadust Venemaal.
Millel see usk rajaneb, pole ta seletanud. On selge, et viisakad sõnad tähendavad otse vastupidist: ei ole enam usku, lootust. Ega soovi Vene reformide toetamisele aega raisata.

Õnnitleme, loodame koostööle
Oleks võinud ju oodata, et pärast Moskva meeleavaldusi vabade valimiste põhimõtete moonutamise vastu reageerib Euroopa
Vladimir Putini võidule kuidagi teisiti. No kas või natuke otsustavamalt. Näiteks “ootame teie täiendavaid selgitusi väidetavate puudujääkide kohta, seni aga jäävad õnnitlused saatmata”.
Aga ei. “Õnnitleme, loodame viljakale koostööle, täheldame mõningaid puudujääke,
kuid loodame nende peatsele Euroopa suurriikide
kõrvaldamisele” – nagu ikka. liidrid ja ka Brüssel
Tõtt-öelda midagi uut
lõid lihtsalt
“vana Euroopa” liidrite reageeringus Putini võidule siis- käega.
ki oli. Berliin ja Pariis näiteks
kommenteerisid ühe ja sama
malli järgi: president Sarkozy
ja kantsler Merkel õnnitlesid, välisministrid aga, Juppe ja Westerwelle vastavalt, kritiseerisid, kusjuures üsna teravalt.
Kritiseeris Moskvat ka europarlament oma resolutsioonis,
kuid eurosaadikutel, nagu ka Euroopa Nõukogul ja OSCE-l, ei
ole teadagi Euroopa välispoliitikas kuigi suurt mõjuvõimu.
Endise “sotsialismileeri” inimesed, ka poliitikud, tundsid
oma endist metropoli n-ö instinktiivselt ning olid algusest peale uue Vene demokraatia suhtes pessimistid. “Vana Euroopa”
poliitikute seas aga oli veel tosinkond aastat tagasi üsna palju neid, kes uskusid (nagu paljud venelased), et autoritaarsete võtete abil lööb Putin korra majja ning Venemaa liigub
edasi demokraatia poole mööda sama helget teed nagu kõik
teisedki.
Mõned paadunud “suure Euroopa” idee fännid uskusid seda
isegi aasta tagasi Putini taskupresidendi Medvedevi loba kuulates. Ja nüüd, ajal mil justkui oleks asjakohane Venemaal alanud protsesse ehk natuke jõulisemalt toetada, on selgelt tunda,
et Euroopa suurriikide liidrid ja ka Brüssel lihtsalt lõid käega.

Väsinud ja pettunud
SCANPIX, FOTOMONTAAŽ

Asi pole üksnes selles, et Venemaa on suurriik, kellele ei saa midagi peale suruda, samuti ELi tähtis kaubanduspartner. Ei ole
peamiseks põhjuseks ka majanduskriis, millega EL olevat liiga
ametis, et veel naaberriikides demokraatiat edendada. Meil seletatakse ja õigustatakse kriisiga liigagi palju protsesse, mille
juured on palju sügavamal.
Euroopa on Venemaast ja selle juhtkonnast selgelt väsinud ja
pettunud, kuid see on ühe suure protsessi väline tunnus. Üle kahekümne aasta tagasi alanud Euroopa ümberjagamine on lõpufaasi jõudnud. Lääne demokraatia pealetung on peatunud loomuliku piiri ees. Ukraina ehk jääb veel mõneks ajaks küsimärgiks, kuid Venemaa ja Valgevene kindlasti mitte.
Demarkatsioonijoon on maha pandud, vaherahu pärast
Gruusia sõda sõlmitud, ning Euroopa tajub, et suuri muutusi
sel rindel lähiajal oodata ei ole. Ja kui need tulevad, siis Venemaa sisemistel põhjustel ja välisvaatlejatele üsna ootamatult –
umbes nagu 21 aastat tagasi Nõukogude Liidus.

