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ni korrastamisele ja tõhustamise-
le ka suure kulumääraga valdkon-
dade, nagu sotsiaalkaitse, tervis-
hoiu ja hariduse ümberkorraldami-
sele. Need teemad kuuluvad nn ta-
vapäraste poliitiliste otsuste vald-
konda, mistõttu Riigireformi Siht-
asutus nende teemade suhtes ette-
panekuid ei tee.»

Paraku vajame enim ideid ja ot-
suseid just nendes suure ühiskond-
liku mõjuga ja rahaliselt kulukates 
valdkondades, mille sihtasutus on 
kõrvale jätnud. Just riigi põhiüles-
andeid puudutava arutelu algata-
mine ja sellest tõukuvate ettepane-
kute koondamine oleks sihtasutu-
se sõnastatud eesmärkide saavuta-
misele aidanud kaasa küllap märk-
sa enam kui keskendumine kitsalt 
avaliku võimu organisatsioonile, rii-
giaparaadi suurusele, mõnele toimi-
mise detailile või mõttemõlgutami-
sele riigiõiguslikel teemadel.

Ootustest põhiülesannete täit-
misele sõltub kõige rohkem ka rii-
gi teenistuses olijate hulk: kui palju 
ja milliste oskuste ning teadmistega 
inimesi on vaja, et neid ülesandeid 
täita. Kus neid on üle ja kus puu-
du. Sisulises arutelus riigi ülesanne-
te üle saab vastamisi panna vajadu-
sed, võimalused ja ressursid.

Paraku on just riigi palgal oleva-
te inimeste hulk saanud kohati rii-
gireformi olemuse põhitunnuseks, 
omamoodi kinnisideeks. Aga prot-
sentidel ei ole hinge, mõnes käsitlu-
ses ka riigi heaks töötavatel inimes-
tel mitte. Subjekti hingetus ja rii-
gi põhiülesannetesse süvenemisest 
hoidumine annab võimaluse ilma 
igasuguse sisulise käsitluseta öelda, 
et 10, 20, 30, 50 või mõni muu prot-
sent tuleks vikatiga maha võtta.

Loomulikult saab kogu lootuse 
üles ehitada sellele, et kui pool kär-

Riigireformitamise mullist päriselu juurde
Kogu riigireformimise paatose asemel tuleks mõelda kainelt ja keskenduda 
tuumikülesannetele, kirjutab riigikontrolör Janar Holm.

E lu on näidanud, et mida 
suuremad on sõnad, se-
da udusemaks jäävad pa-
raku nende taga konkreet-
sed eesmärgid, tegevu-
sed ja nende omavaheline 
seos. Nii on juhtunud ka 
sõnaga «riigireform». Pea-

legi näib, et Eestis on igaühel oma 
riigireform: rahandusministeeriumi 
koordineeritav riigireform, riigiko-
gu probleemkomisjoni riigireform 
või siis Riigireformi Sihtasutuse rii-
gireform.

Vahepeal tundus, et isegi kesk-
valitsuse iga tavalist enesekorral-
duslikku mõtet on võimalik esita-
da riigireformi pähe. Samas, riigi-
reformi mõiste hoomamatus jätab 
petliku mulje, nagu tegeldaks sel-
le reformi nime all ka inimeste pä-
riseluprobleemidega. Ehk siiski lõ-
petaks selguse huvides «riigirefor-
mi» sõnasildi kasutamise ja räägiks 
hoopis konkreetsetest muredest, 
mis vajavad lahendamist? Ja mit-
te vaid ei räägiks, vaid ka lahen-
daks neid?

Olen aeg-ajalt Eesti eri paigus 
eri taustaga kaaskodanikelt küsi-
nud, mida nad riigilt ootavad. Need 
vastused võib kokku võtta nii: ini-
mesed ootavad, et riik annaks ole-
viku ja tuleviku suhtes kindlustun-
de ning aitaks neid siis, kui nad ei 
tule ise oma muredega toime. Ning 
muul ajal ei segaks. Et oleks lap-
sele koht lasteaias, et kooliharidus 
oleks kvaliteetne ja maailmas kon-
kurentsivõimeline, et tervis oleks 
korras ja arst abiks, kui teda vaja 
on – siis, kui haigus on veel ravitav.

Et oleks võimalik end töös vää-
rikat tasu saades teostada ja ühis-
konda panustada. Et elukaare vii-
mases osas ei peaks tundma kit-
sikust ja et lahkuda saaks vääri-
kalt, mitte oodates surma selleks, 
et säästa lähedasi, kelle elu võib ol-
la täielikult ruineeritud, sest nad 
on sunnitud omaenda elust ja tööst 
loobuma, hooldades kedagi 24/7. Ja 
nii edasi.

Inimestel on küllap ükskõik, kas 
nende igapäevaste elumurede 
lahendamist nimetatakse riigi-

reformiks või kuidagi teisti. Või kas 
üldse kuidagi nimetatakse. Inime-
sed ootavad tulemust, tegelikku tu-
lemust, mis oleks tunda nende elus.

See viib põhiküsimuseni: mis 
on riigi ülesanded ning mida ja mil-
lisel tasemel peaks riik inimestele 
pakkuma ja millest loobuma? Kus 
peab riik sekkuma ning kus ta ei 
tohiks segada?

Esimese sammuna tuleks sel-
geks saada, millega riik peab tege-
lema, millega ta võib tegelda, kui 
ressurssi tuumikülesannetest üle 
jääb, ning millega tegelemine tu-
leb lõpetada. Ma ei pea silmas taas 
mingit kampaania korras tohut u 
dokumendi koostamist. Lihtsalt 
iga valdkonna eest vastutaja peaks 
vaatama regulaarselt peeglisse ja 
tegema oma ettepanekud poliitilis-
tele otsustajatele. Ja seejärel võe-
taks vastu otsused. See on pidev 

tegevus, mis korrigeeriks ülesan-
deid vastavalt muutujatele: ajale, 
oludele, vajadustele ja võimalustele.

On vaja ka vaadata, millised 
ülesanded oleks otstarbekas üld-
se ära anda erasektorile ja mida on 
võimalik tellida erasektorist – se-
da muidugi tingimusel, et tulemus 
on parema kvaliteediga ja sood-
sam, kui riiklik süsteem ise suu-
daks pakkuda.

Kõike ja kõikjal riigis võrdselt 
hästi teha ei ole niikuinii jõuko-
hane, ükskõik kui efektiivseks me 
süsteemi ka ei muudaks. Tuleb te-
ha valikuid, mis paraku ongi kee-
rulised, ning kasvatada võimet 
öelda ei. Praegu tundub, et igas 
ahjus hoitakse parasjagu nii pal-
ju tuld, et majas torud ära ei kül-
muks, kuid ühtegi tuba niimoodi 
soojaks ei küta.

Kui küsida, kas me kasutame 
40,2 protsenti oma SKTst 
(OECD 2015. aasta andmed) 

valitsussektoris mõistlikult või mit-
te, siis nii vastuse kui ka lahendu-
sed saaksime just riigi ülesandeid 
täpsustades-määratledes. Oluline 
on, et riik oleks fookustatud reaal-
elu probleemidele, jõukohane pida-
da ja õiglane.

Teame edasilükatud ja lahenda-
mata probleemidest tervishoius, ha-
riduses, sotsiaalhoolekandes, pen-
sionisüsteemis jm. Riigikontroll on 
aastaid oma auditites nendele tä-
helepanu juhtinud. Ei saa ka öelda, 
et midagi ei tehta – tehakse, näi-
teks üleeile tehti olulisi muudatu-
si pensionisüsteemis. Kuid tihti te-
hakse midagi vaid poolikult, aju-
tist leevendust pakkudes. Nii nagu 
traadiga elektrikorgi parandamine 
ei lahenda probleeme elektrisüstee-
mis, ei ole võimalik lahendada ka 
riig i süsteemseid probleeme üksnes 
plaastri pealepanekuga kohtadele, 
kus pinged esimesena välja löövad. 
Plaaster võib muidugi mõnel juhul 
ka aidata, kuid mitte väga kaua.

Riigi põhiülesannete asjus tege-
mist vajavad otsused on enamas-
ti ebapopulaarsed, mõju saabub pi-
kema aja jooksul, lähemas vaates 
need pigem viivad kui toovad valija-
te hääli, pigem toovad kulusid ning 
võtavad raha ja aega. Olen kaugel 
mõttest, et vajalike otsuste puhul 
on võimalik leida konsensus. Sel-
le saavutamatuse taha ei tohiks aga 
otsustamine jääda. Otsustamine va-
jab ka selgroogu, mitte kapitulee-
rumist mõne hääleka huvirühma 
manipulatsioonide või üles köetud 
massihüsteeria ees.

Olnuks väga hea, kui kogemus-
tega ettevõtjatest, juristidest, aka-
deemilise maailma esindajatest ja 
teistest ekspertidest koosnev Riigi-
reformi Sihtasutuse survegrupp 
oleks otsustajatele just riigi põhi-
probleemide juures oma nõu ja jõu-
ga appi tulnud. Sihtasutuse ma-
terjalides on aga nenditud: «Ava-
like vahendite efektiivseks kasu-
tamiseks ja kokkuhoiuks on ko-
hane edaspidi kontsentreeruda li-
saks avaliku võimu organisatsioo-

pida, siis kärpimata jäänud 50 prot-
senti peab ajapuudusel tegelema 
kõige olulisemate ja pakilisemate 
küsimustega. Arvan sarnaselt Rii-
gireformi Sihtasutuse nõukogu liik-
me Alar Karisega, et asjatu on loo-
ta, justkui hüljataks niimoodi tar-
betud tegevused ja asutaks ajapuu-
dusel tegelema vaid olulisega.

Vastupidi, ilma põhiülesandeid 
käsitlemata ja korrastamata, lõpeta-
mata väikese mõjuga või üldse mõt-
tetuid tegevusi, võib juhtuda, et vi-
katitöö järel veel alles jäänud riigi-
teenijad jätkavad just põhjendama-
tuid ja mõttetuid tegevusi ning võt-
metööd ikkagi kannatavad. Ja need, 
kes tegelevad asjadega, mis on ka 
tegelikult olulised, satuvad veelgi 
suurema koormuse alla, olles juba 
ka praegu üle koormatud.

Jah, kahanev rahvastik ja 
soov raha mõistlikult kasu-
tada nõuavad meilt riigi pal-

gal olevate inimeste hulga korri-
geerimist. Kuid põlvpükstest välja 
kasvanud 100-aastase riigina võik-
sime seda teha läbimõeldult, mit-
te huupi rapsides. Väiksemat kär-
pimist saab ja tuleb teha jooksva 
töö käigus. Soovides aga suurus-
järkude võrra optimeerimist, ei ole 
nn tavapäraste poliitiliste otsuste 
maailma paigutatud valdkondade 
käsitlemisest pääsu, just seal on 
põhiline inimjõud ja raha.

Samas mõistan, miks need, kes 
alati armastavad rääkida riigiapa-
raadi kärpimise vajadusest, lisavad 
kohe, et loomulikult ei mõtle me 
siinkohal õpetajaid, arste, politsei-
nikke, päästjaid jts. Nii käibki ava-
likus ruumis põhiline jutt enamasti 
ikka ministeeriumiametnikest, ke-
da on täistööajale taandatud  
132 000 avaliku sektori töötaja hul-
gast kokku vaid umbes 2500 ehk 
alla kahe protsendi.

Lisaks näitab praktika, et po-
liittasand eelistab heisata küll min-
gi loosungi – näiteks kärbime ini-
meste arvu 1000 võrra –, kuid ei ta-
ha otsustada, milliste funktsiooni-
de täitmine tuleks sellega seoses 
samuti ära lõpetada. Otsustamise 
vastutust ei taheta võtta, sest see 
mõjub reitingule. Nii on ka kvoodi-
tabelite järgi inimeste vähendami-
ne delegeeritud n-ö tanki pandud 
asutustele, kes peavad siis ise mõt-
lema, kuidas ülesandeid edasi täita, 
sest kohustusi ju ei vähendata.

Tegelikult oleks õige, kui otsu-
sed, millisel määral ja mida riik ta-
gab, tehtaks poliitilisel tasandil, 
lükkamata seda otsust n-ö allapoo-
le. Vastavusse tuleb viia ootused, 
eraldatav raha ja inimjõud ning tu-
lemus. Kui ikka mingiks funktsioo-
niks, mille toimimist soovitakse, 
raha ei anta või inimesi ei ole, siis 
ei saa seda ka täita. Või siis saab 
neid ülesandeid täita vaid sel mää-
ral, milleks on raha ja inimesi.

Seda võiks meeles pidada ka 
need, kelle põhitöö paistab ole-
vat olla kõige vastu, mis siinsel Eu-
roopa ääremaal tekitaks ja hoiaks 
mingitki majandustegevust ja aren-

Mis puudutab kitsalt 
riigiaparaati, siis oleks 

arukas keskenduda väga 
konkreetsetele programmidele.

3 mõtet
• Olnuks hea, kui Riigireformi Sihtasutuse 

survegrupp oleks otsustajatele just riigi 
põhiprobleemide juures oma nõu ja jõuga  
appi tulnud.

• Paraku on just riigi palgal olevate inimeste 
hulk saanud kohati riigireformi olemuse 
põhitunnuseks, omamoodi kinnisideeks. Aga 
protsentidel ei ole hinge, mõnes käsitluses ka 
riigi heaks töötavatel inimestel mitte.

• Kui suudame inimestele anda kindlustunnet 
päriseluprobleemide lahendamise kaudu, 
võib sel olla meie ühiskonna arengule suurem 
tõukejõud, kui oskame esmapilgul arvata.
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V ahel tundub, et po-
liitiku amet on na-
gu mõni jube haigus. 
Aga mitte selline, 
mis inimestes kaas-
tunnet ärataks, vaid 

pigem selline, mille suhtes kaas-
kodanikel empaatiat napib – näi-
teks alkoholism. Et natuke nagu on 
kahju, aga samas ta on ju ise süü-
di, et sellise tee valis, ja küllap nau-
dib seda ka.

Poliitikute üle tehakse nalja 
(sõbralikult ja vähem sõbralikult), 
uuritakse nende eraelu ja peresuh-
teid, jälgitakse nende käitumist. Ei 
saa seista tervisliku eluviisi eest, 
ise samal ajal suitsu tehes või bur-
gerit süües. Ei saa mõista lihtsa ini-
mese muresid, kui su vanemad on 
kõrgelt haritud eliit. Ei saa kõnelda 
pereväärtustest, kui abielus on ol-
nud libastumisi.

Olen sageli mõelnud, kui pal-
ju lihtsam oleks paljudel tipp-polii-
tikas tegutsevatel nutikatel inimes-
tel minna erasektorisse, kus nen-
de isik ja elu oleks vähem luubi all, 
nii mõnigi (inimlik) eksimus jääks 
märkamata ja, olgem ausad, ka pal-
gasumma lagi oleks paljudel juhtu-
del kõrgemal.

Poliitikas osalemine peaks ole-
ma normaalne osa elust. Alati ei 
pea poliitikas osalemine tähenda-
ma parteipoliitikat. Erineval viisil 
kaasa rääkida saab vabaühendustes 
või lihtsalt julgelt sõna võttes, sea-
dusloomesse saab panustada avali-
kus sektoris töötades. Isegi anneta-
mine on nii mõneski mõttes polii-
tiline tegevus – sõnum, et ühte või 
teist valdkonda tuleks toetada või 
et üks või teine teema on oluline.

Sellegipoolest on praegune de-
mokraatlik ühiskonnakorral-
dus enamasti üles ehitatud 

esindusdemokraatia põhimõtetele: 
kuna kõik korraga kõigis küsimus-
tes kaasa rääkida ei saa, valime 
endi hulgast inimesed, kes meid 
esindavad. Põhiseaduslik võim aga 
kuulub ja jääb rahvale – me oleme 
valitud poliitikute tööandjad ehk 
ülemused.

Viimasel ajal on teinud meele 
väga kurvaks, kui halvad tööand-
jad me oma poliitikutele oleme ol-

nud. Konstruktiivsest kriitikast on 
saanud sõim ja isiklikud ähvardu-
sed. Kui minu tööandja teeks mi-
nust illustratsiooni, kus ma olen 
metafoorselt võlla tõmmatud (vih-
je rändeleppevastasele meeleaval-
dusele), siis ausalt öeldes paneksin 
kohe järgmisel päeval lahkumis-
avalduse lauale.

Aktsiisitõusust, kellegi kehvast 
inglise keele oskusest või maksu-
poliitilistest vaadetest inspireeri-
tud satiiri pole mõtet mainidagi – 
seda ajab internetis üle ääre. Osa 
on mõistagi naljakas ja ilmselt po-
liitikas väga kaugele ei jõua, kui 
liialt solvuda, ent suur osa sellest 
on lihtsalt pahatahtlik ja labane.

Mida rohkem soppa kelle-
gi pihta loopida, seda immuunse-
maks see keegi muutub ning tule-
museks ongi terasmeestest polii-
tikud, keda miski ei kõiguta, mis-
ki ei huvita, kellele midagi külge ei 
jää ja kelle huulil on alati kramp-
lik naeratus ning triiksärgil po-
le ühtegi plekki. See ei ole aga see, 
mida me näha tahame. Me taha-
me näha inimlikkust, ise seda sa-
mal ajal poliitikutelt paradoksaal-
sel kombel ära võttes.

Enda identiteeti on lihtne 
määratleda millelegi vastan-
dudes. Millegi vastu olla on 

palju kergem, kui olla millegi poolt. 
Olla millegi vastu tähendab anda 
ära vastutus, kuna tingimata ei pea 
pakkuma positiivset stsenaariumit 
– saab lihtsalt öelda, et see, mida 
teised pakuvad, mulle ei meeldi.

Võib-olla seetõttu on avalikus 
arutelus palju negatiivset ja ise-
gi professionaalsetel poliitikutel on 
lihtsam öelda, et nad on erilised, 
sest nad ei ole nagu nende konku-
rendid, selle asemel et näidata oma 
erilisust heade ideede kaudu. Vas-
tandumist tõukab tagant viha ja 
frustratsioon, mis annavad jõudu. 
Millegi poolt olemine tähendab sa-
geli rahulolu, aga rahulolu ei mo-
biliseeri paraku tegutsema – ei too 
tänavale, ei pane kiidusõnu jagama.

Valimisteni on jäänud veel 
kaks ja pool kuud. Soovin süda-
mest jõudu neile, kes on võtnud 
ette kandideerida ja teevad seda 
sellepärast, et meie elu paremaks 
muuta. Aitäh, et tegutsete, aruta-
te, vaidlete, analüüsite ja mõtlete, 
kuidas teha nõnda, et Eesti oleks 
tore koht elamiseks. Avaldagem 
siis toetust headele ideedele ja sü-
damega inimestele nii valimiskas-
ti juures kui vahepealsel ajal, et ka 
nende jaks ei raugeks.

Kui minu tööandja teeks minust illustratsiooni, 
kus ma olen metafoorselt võlla tõmmatud, 
siis ausalt öeldes paneksin kohe järgmisel 
päeval lahkumisavalduse lauale.

gut. Samas ei takista majandus-
arengu vastu töötamine para-
ku neidsamu inimesi nõudlikult ja 
süüdistavalt näitamast näpuga rii-
gile, et too ei taga neile seda, teist 
või kolmandat.

Loomulikult tuleb pidavalt te-
gelda ka riigi keskaparaa-
di korrastamisega ning sel-

lest ebaefektiivsust ja mõttetust iga 
päev välja juurida. Näiteks on kind-
lasti vaja korrastada asutuste kih-
ti, mis ametite, inspektsioonide ja 
sihtasutustena täidavad ministee-
riumi põhiülesandeid. Hinnata kõi-
kide allasutuste funktsioonide vaja-
likkust ning poliitikakujundamise 
funktsioonid koondada ministee-
riumisse. See väldiks ka saba-lipu-
tab-koera-olukorda.

Nagu on soovitanud ka Riigi-
reformi Sihtasutus, tuleks koosta-
da selline halduskoormuse vähen-
damise kava, mis ka tegelikkuses 
toimiks. Olen sama meelt ka õigus-
kantsler Ülle Madisega, kes tõi hil-
jutisel konverentsil riigikogus välja, 
et suure sammu saame astuda otse-
kohe ja kuludeta, kui kõik ebavaja-
lik igal tasandil tegemata jätta. Sel-
leni saab jõuda väga lihtsalt, küsi-
des endalt, kas midagi olulist juh-
tub, kui ma seda või teist ei tee, 
aruannet ei kirjuta, paberit ei nõua, 
liigutust ei tee. Ja kui ei juhtu mi-
dagi olulist, saabki tegevusest loo-
buda.

Bürokraatia kõrval on teineg i 
ühiskonna ressursse raiskav palj u 
räägitud probleem vohav põhjen-
damatu õigusloome. Eks ole huvi-
tav muidugi kuulata ülereguleeri-
tuse ja seadusloome vohamise üle 
kurtmist valitsuse ja riigikogu liik-
metelt. Kes neid detailsete regulat-
sioonide pakke ja seaduseelnõusid 
siis toodab ning vastu võtab? Kel-
lel on võimalik need tagasi lükata? 
Näiteks üleeile võttis riigikogu vas-
tu 12 seadust.

Seadus peaks kaitsma või eden-
dama teatavaid väärtusi ja põhi-
mõtteid, andma üldise raami. Sea-
duses ei ole mõtet minna detaili-
desse, need tuleb jätta rakendus-
aktidesse, mis peaks samuti ole-
ma mõistuspärased ja keskenduma 
vaid hädavajalikule. Kahtlemata lei-
dub valdkondi, kus väga täpne re-
guleerimine on vajalik, kuid suure-
malt jaolt tuleks lähtuda heast ta-
vast, mõistlikust lähenemisest, ter-
vest mõistusest. 

See eeldab muidugi, et inimesed 
ise on valmis mõistlikult kokku lep-
pima ehk mõistavad, et ka kodani-
kul endal on vastutus iseenda ja rii-
gi käekäigu eest. Justiitsministee-
riumi avaliku õiguse talituse juha-
taja Illimar Pärnamägi kirjutas Pos-
timehes alles nädala eest, et 2/3 
Eestis kehtivatest seadustest regu-
leerib ühel või teisel moel järeleval-
vet. Ei riigi- ega erasektorit tohiks 
lõpmatu järelevalve, kontrollimise 
ja auditeerimisega surnuks kurnata, 
vaid rohkem usaldada.

Tähtis on, et justiitsministee-
rium võtaks ka sisulise rolli õigus-

loome ohjeldamisel. Muide, kõik 
võimalused seda teha on tal olnud 
ka seni. Ka riigikogu liikmetel on 
alati iga eelnõu ja eelnõu sätte pu-
hul olnud võimalik küsida, kas se-
da on vaja.

Ja üldse, ikka ja jälle tuleks kü-
sida, kas kõigega on vaja ja jõuko-
hane tegelda. Hakates uue teema-
ga tegelema, kui eelmine on lõpeta-
mata, pudistame oma tähelepanu ja 
ressurssi sõltumata sellest, kas te-
gemist on süsteemse probleemi või 
ühekordse projektiga.

Riigireformi arengusuundade 
väljatöötamiseks moodustatud rii-
gikogu probleemkomisjon on ett e 
valmistanud riigikogu otsuse eel-
nõu riigireformi ja hea halduse põ-
hialuste kohta. Selle kohta võib krii-
tik öelda, et liiga üldine, kuid hea 
seegi. Oleks sümpaatne, kui riigiko-
gu jõuaks enne koosseisu volitus-
te lõppemist selle vaid kaheksast 
punktist koosneva dokumendi ühi-
se kavatsuse märgina heaks kiita.

Aga seejärel võiks küll suured 
pealkirjad riigireformi teemal hül-
jata. Mis puudutab kitsalt riigiapa-
raati, siis oleks arukas keskenduda 
väga konkreetsetele programmide-
le (halduskoormuse vähendamine, 
õigusloome ohjeldamine, ministee-
riumide hallatavate asutuste ja rii-
gi sihtasutuste süsteemi korrasta-
mine jm).

Põhiülesannete asjus oleks 
aga oluline, et valimistejärg-
sel ajal jaguks uute imepäras-

te ja kulukate mõtete ning lahen-
dustele probleemide otsimise kõr-
val tähelepanu ja raha ka aastaid 
lahendust oodanud pärisprobleemi-
dele, et vähemalt mõni neist ära la-
hendada.

Tahtmatus või suutmatus taga-
da riigi tuumikülesannete täitmi-
ne toidab ühiskonnas ebakindlust. 
Ebakindlus on aga kõige parem toi-
tepinnas umbusule, pettumusele, 
kibestumusele, vihale, äärmusluse-
le. Kui aga suudame inimestele an-
da kindlustunnet päriseluproblee-
mide lahendamise kaudu, võib sel 
olla meie ühiskonna arengule suu-
rem tõukejõud, kui oskame esma-
pilgul arvata.

Tasub meeles pidada värske si-
seministri Katri Raigi intervjuud 
ERRi portaalis detsembri alguses, 
kus ta kirjeldas, kuidas läks riigiko-
gu ees ÜRO ränderaamistiku tee-
mal kokku kutsutud meeleavaldu-
sel rahva sekka ja küsis malbe hää-
lega kõige kõvemini kisanud protes-
tijalt, kes tema meeskolleegide näo 
ees rusikaga vehkis: «Mis teil mu-
reks on?»

Ja vastus ei olnud, et mees kar-
dab, kuidas kohe-kohe tulevad mil-
jonid võõramaalased üle piiri. Ei, 
see meeleavaldaja hakkas esime-
se asjana rääkima hoopis sellest, et 
pension on väike. Ja kõneldes küm-
mekonna inimesega samal miitin-
gul, võttis pool siseministriga kohe 
jutuks igapäevase toimetuleku, sot-
siaalabi, pensioni, kooli.

Riigireformist ei rääkinud keegi.
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Viimasel ajal on teinud meele väga 
kurvaks, kui halvad tööandjad me oma 

poliitikutele oleme olnud. Konstruktiivsest 
kriitikast on saanud sõim ja isiklikud 

ähvardused, kirjutab Marleen Pedjasaar.

Kes armastab 
poliitikuid?

 

sAmAs sArjAs
Agu Uudelepp «Mis on 
katki, kui riik on katki», 
PM 7.12

Martin Mölder «Võit, mis 
näeb välja nagu kaotus», 
PM 30.11

Evelyn Sepp ««Õiglase 
kaubanduse» hind Eesti 
poliitikas», PM 23.11

Neeme Korv «Uued 
erakonnad ja «riikline 
kord»», PM 16.11

Anna Põld «Kuidas 
valija teavitamisest saab 
reklaam», PM 9.11

Autor on lõpetanud Tartu 
Ülikooli (riigiteadused) ja 
kaitsnud magistrikraadi 
hariduse juhtimises (Tallinna 
Ülikool). Eesti Väitlusseltsi 
liige, arutelujuht ja 
argumenteerimiskoolitaja.

Eesti rahvas 
reisima!
Sõbraliku kooseksisteerimise 
lahendus on ilmavaade, kus me 
näeme eliidi manipulatsioonid 
läbi ja ei allu neile. See tähen-
dab, et me ei seo jäigalt ja üks-
üheselt EKREt ja rahvuslust/
konservatismi, reformikaid ja 
majandusedu jne. Vaadelgem 
endale sobivaid väärtusi ja 
tõekspidamisi parteidest lahus. 

Destruktiivne on see, kuidas 
me alateadlikult valime poole ja 
lõhestume, olles kerge saak 
valimistel. 

Kuidas olukorda parandada? 
Reisimist ja uute kogemuste 
omandamist tuleks igal võima-
lusel soodustada, sest see 
aitaks vähendada maailmavaa-
telisi lõhesid. Esiteks võiks kas 
või katuseraha eest luua rahas-
tu, mis hakkaks välja loosima 
reise inimestele, kellel pole vii-

mase 25, 20, 15 või ka 10 aasta 
jooksul olnud Eestist võimalik 
välja reisida. Kõikide lennureisi-
de check-in’id jätavad andme-
baasidesse märke maha ja kui 
kodanikul puudub märge pike-
ma aja jooksul, siis saab ta loo-
simises osaleda. Süsteem võiks 
olla selline, et iga viis aastat 
annab ühe loosimises osalemi-
se võimaluse.

Olev vaher
VabaerakondLU
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