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Mille üle seal 
arutada on?

E smaspäeval lahvatanud skandaal – rah-
vusooper Estonia juht Aivar Mäe on aas-
taid kuritarvitanud võimu ning ahistanud 

ja alandanud oma teatri naistöötajaid – on mõne 
päevaga võtnud kuju, mida ei usuks, kui ei näeks.

Mäe ise – esialgu eitab kõike. Estonia teatri nõu-
kogu esimehe Arne Miku sõnul on väljastpoolt ras-
ke mõista teatriseinte vahel toimuvat. Estonia nõu-
kogu liige Helle-Moonika Helme leiab, et anonüüm-
seid väiteid Eesti Ekspressis ei saa uskuda. Eile ot-
sustas nõukogu, et asja tuleb arutada – Mäe läheb 
puhkusele, nõukogu kutsub appi usaldusisiku. 

Miku sõnul saab tõe välja selgitada vaid kohus, 
nõukogu ei saa süü küsimust lahendada. Enne se-
da on Mäe vabandust palunud – tema pole mida-
gi paha mõelnud ega teinud, aga kui see on ke-
dagi häirinud, siis on tal kahju. Enam-vähem sa-
mal ajal ütleb rahandusminister Martin Helme, et 
ka temal on kahju – kõik loomupäraselt mehelik 
keeratakse häbiväärseks või lausa kuritegelikuks. 
Mikk võttis kogu loo kokku: pärast Mäe skandaa-
li ei ole teater enam endine – lusti ja elurõõmu 
on seal vähem, sest keegi ei julge enam emmata 
ega suudelda.

21. sajandil on palju räägitud tõejärgsest ajas-
tust. 19. juuni Sirbis arutleb muu hulgas selle üle 
ka Joonas Kiik. Nähtus, mida see sõna kohmakalt 
tähistab, pole Kiige sõnul järsk, juba toimunud 
pööre, vaid aeglane ja hajus, alles kestev protsess. 

K orrutustabeli osas on üksmeel veel ül-
dine, keerulisemates küsimustes kipu-
vad üldtunnustatud tõe mõõdupuud ja 

nende autoriteet hajuma. Kõike seda näitab ilme-
kalt ka suhtumine Mäe juhtumisse – ei saa süüdi 
mõista ega etteheiteid uskuda, sest tõde pole teada.

Tõde pole midagi hajusat ega püüdmatut. Kui 
rahvusooperi juht on teinud alluvatele alanda-
vaid märkusi ja neid ahistanud, siis ta lihtsalt ei 
saa rahvusooperit edasi juhtida ja punkt. Mille 
üle seal üldse arutada on?
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„Nii et täiesti vabalt võib lennata siia 
lihtsalt sööma, sest see on kena koht.”
Vesilennuki soomlasest piloot Mikko Sinerva Haapsalu kohta. 

Lääne Elu, 20. juuni 2020
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Endine aasta ema piinas 
aastakümneid kasulapsi
EESTI PÄEVALEHT. Haapsalu kohtumajas peetakse kohut 
inimese üle, kes on saanud tiitlid Eestimaa uhkus 2008 ja 
aasta ema 2013, kes on olnud Eesti kasuperede liidu ja Hiiu-
maa puuetega inimeste koja juht ning saanud Eesti Punase 
Risti IV klassi teenetemärgi. 

Malle Kobinat süüdistab prokuratuur viie 9–17aastase ka-
sulapse väärkohtlemises aastatel 2016–2019, nende kordu-
vas löömises nii käe kui ka jalaga ning luku taha panekus 
perioodideks, mis ulatusid mõnest tunnist mitme päevani.

Ebaseadusliku vabaduse võtmise paragrahvi alusel heidab 
prokuratuur Kobinale ette ka „karistusmeetodit”, millega ta 
sundis lapsi seisma ühe koha peal vähemalt 12 tundi järjest.

Kohtuprotsess, milles andis tunnistusi 16 inimest, on lõp-
penud ja otsus kuulutatakse välja augustis.

Justkui ühest suust räägitakse ka seda, et Kobin eristas vä-
ga selgelt oma viit bioloogilist last kasulastest, keda on aas-
tate jooksul tema peres kasvanud vähemalt 17. Sellest, kui 
pahad ta kasulapsed olid, rääkis ta suure suuga igal pool, ku-
hu sattus. Ta ei varjanud, et neid lukustas ja karistas, küll 
aga vaikis peksmisest.

Prokurör on Indrek Kalda, süüdistatava kaitsja Alar Salu 
ja kohtunik Piia Jaaksoo.

Lõppenud poliithooaeg: 
Isamaa languse aasta

Viimaks leiavad meeleheit-
likus olukorras olevad me-
hed rannast pudeli ning la-
sevad sellest välja džinni, 

kes lubab täita nende kolm soovi. 
„Koju naise ja laste juurde!” soo-

vib esimesena Ratas ja kaob saarelt. 
„Mina tahan Suure-Lähtru mõisa!” 

soovib Helme ja temagi kaob saarelt. 
„Aga mina soovin, et pensioni tei-

ne sammas oleks vabatahtlik!” tea-
tab Seeder. 

See anekdoot kirjeldab ilmekalt 
Isamaa poliitikat äsja lõppenud hoo-
ajal 2019–2020. Kuulsusrikka ajalooga 
erakond muutus valitsuses ühe tee-
ma parteiks, mis muudes küsimustes 
matkis EKRE mõtteviisi ja käitumist. 

Teiste erakondade seas pole vii-
masel aastal suuri muutusi toimu-
nud sõltumata sellest, kas nad asu-
vad valitsuses või opositsioonis. Re-
formierakond, Keskerakond ja EKRE 
juhivad aasta vältel enam-vähem sa-
mal tasemel püsinud toetusega pin-
gerida. Tagapool on tõusnud Eesti 200 
ning söönud veidi toetust vähemaks 
opositsioonis kudevatelt sotsiaalde-
mokraatidelt. 

Seevastu Isamaa langes poliithoo-
aja lõpuks Turu-uuringute ASi and-
metel alla valimiskünnise ehk 3 prot-
sendi peale. (Norstati andmetel püsib 
toetus 5 protsendi juures.) See num-
ber on tõeline läbikukkumine. 

Läks ju Isamaa koalitsiooni põh-
jendusega, et Reformierakonnaga üh-
te valitsusse kuulumine pole neile 
kunagi edu toonud ning lootusega, 
et EKREga ühes valitsuses olles õn-
nestub kaabudelt hääli tagasi võita. 

vahend on esimehe vahetamine. Kel-
le vastu? Isamaa avalik nägu on ter-
ve viimase aasta niikuinii olnud vä-
lisminister Urmas Reinsalu, paraku 
pole see parteid aidanud. Edasi on 
Isamaa pink väga lühike, sest pare-
mad ajud ja jõulisemad kujud on aja-
pikku järjest lahkunud. 

Üllatav on see, et järjest ka-
hanevast reitingust hooli-
mata jätkavad Isamaa ju-
hid EKRE matkimist. Vii-

mati üritusega muuta „oma” teemaks 
järgmisel sügisel omavalitsuse vali-
mistega samal ajal toimuv rahvahää-
letus samasooliste abielu küsimuses. 

Kuigi just EKRE ilmutas strateegi-
list poliitilise planeerimise võimekust 
ja kirjutas valitsuslepingusse kohus-
tuse selline rahvahääletus korralda-
da. EKRE rahvahääletuse korraldab 
ning parteiliselt selle kõrvalmõjust 
kohalikele valimistele ka võidab. 

Rusikareegel ütleb, et kui ühel 
koalitsioonivalitsuse erakonnal läheb 
halvasti, siis hakatakse oma reitingu 
päästmiseks meeleheitlikult ülejää-
nud valitsusest eristuma. See võib tä-
hendada valitsuse sees igast tühjast 
asjast tüli tekitamist kuni valitsus-
liidust minema marssimiseni välja. 

Oleme sellist käitumist täiesti 
erinevates koalitsioonides kordu-
valt näinud. Mõnikord on see too-
nud edu, mõnikord mitte. 

Isamaa juhtide otsus jätkata po-
liitikas Suure-Lähtru mõisa moona-
katena on hea uudis nii Mart Helme 
kui ka Jüri Ratase jaoks, sest hoiab 
valitsust koos.

Aasta hiljem on selge, et Keskera-
konna valitsuses olemine mõjus veel 
halvemini. Viimati ehmatas valijaid 
Isamaa juurest eemale partei kaasvas-
tutus läbi aastate parteielu korrupt-
sioonivabana hoidmiseks head tööd 
teinud erakondade rahastamise jä-
relevalve komisjoni kaotamise eest. 

Seejuures on just Isamaa see va-
litsuspartei, kes on võimul olles kõi-
ge selgemalt täitnud oma olulisima 
valimislubaduse: sajandi alguses käi-
vitatud teine pensionisammas tuleb 
hävitada. Erakonna suursponsorite 
rõõmuks lubadus täideti, aga vali-
jad ei ole parteid sadade tuhandete 
inimeste tulevikku mõjutava otsu-
se eest tänanud. Ja kui ainuke tõe-
liselt suur „oma” teema langes päe-
vakorrast, siis selgus, et ühtki muud 
olulist mõtet parteil pakkuda pole. 

Muidugi räägivad Isamaa 
juhid, et küll nad järg-
misteks valimisteks jäl-
le üle valimiskünnise 

tõusevad. Aga tegelikult oleks Helir-
Valdor Seeder palju parema meelega 
sellise erakonna esimees, mille jaoks 
ei ole järgmisel aastal põhiküsimus 
see, kas Tallinnas õnnestub valimis-
künnis ületada või mitte. 

Mida siis Isamaa teha saab? Poli-
toloog Rein Toomla arvas, et üks abi-

 Isamaa avalik nägu on terve 
viimase aasta niikuinii olnud 
välisminister Urmas Reinsalu, 
paraku pole see parteid aidanud.

Mullu sügise parimas poliitilises anekdoodis satuvad üksikule saarele 
kolme valitsuspartei juhid Jüri Ratas, Mart Helme ja Helir-Valdor Seeder. 
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