2

Aastast 1905

JUHTKIRI

Head aega,
onu Heinod!

ARVAMUS 109%

EL-i keskmisest hinnast maksid mullu Eestis rõivad ja
jalanõud. Sellega oleme EL-i esiviisikus – kallimad olid
vaid Taani (132%), Rootsi (118%) ja Soome (118%) hinnad.

AASTAID tagasi, juriidilise võimaluse tekkimisel mõtlesin, et nii pöörast otsust ehk keegi kunagi

Jalgrattaga lahingusse!

K

uidas suhtuda, kui kogete või satute pealt
nägema säärast vahejuhtumit, mille peategelased
on ülemus ja alluv: „Ta võttis dekolteest kinni,
tõmbas kleidi kehast eemale ja vaatas ülalt alla
kogu mu keha: rindu, kõhtu, reisi. Vaatamine
kestis vähemalt kolm-neli sekundit, siis hakkas ta
kõva häälega naerma ja läks oma kabineti poole.”
Mida vastata ülemuse või tööintervjuul potentsiaalse
tulevase tööandja küsimustele: millal sa viimati vahekorras olid? Oled praegu 20-aastane, millal sigima hakkad?
Selliseid olukordi kirjeldas Eesti Ekspress esmaspäevases artiklis. Kümmekond endist ja praegust Estonia töötajat rääkisid, kuidas teatri juht Aivar Mäe olevat aastaid
naiskolleege alandanud, teinud kohatuid seksuaalseid
kommentaare ning käperdama kippunud.
Aivar Mäe ise muidugi enamikul juhtudel kriitikaga
ei nõustunud ja eitas vahejuhtumeid. Ent kultuuriminister Tõnis Lukas võttis
artiklit nii tõsiselt, et
EESTI PÄEVALEHE SEISUKOHT
kutsus reedeks kokku
Juhid ja kolleegid, kes ahis- Estonia nõukogu eratavad ega suuda arvestada, korralise koosoleku.
Ennetava käiguet kõigile ei pruugi seksistli- na tegi Mäe eile avakud naljad meeldida, peaksid liku vabanduse, kus
märkis, et süüdistuspeeglisse vaatama.
te tagamaad on seotud
tema „ülemeeliku huumorisoone ja karakteriga”, ja lubas
ennast rohkem ohjeldada ning kolleegide, sõprade, lähedaste tundeid tähelepanelikumalt hinnata ja tunnetada.
Olgu Estoniat puudutavate juhtumitega kuidas on,
eks õigusemõistmine ole eelkõige õiguskaitseorganite töö
ja oodakem ära ka nõukogu hinnang. Ent isegi kui need
kaasused kohtusse ei jõua, annavad need juhtidele ja
organisatsioonidele mõtteainet. Näiteks tõdemus, et kui
omal ajal võis mõni nali või komme olla ühiskondlikult
aktsepteeritav, ei pruugi see praegu enam nii olla.
Tuleb ka arvestada, et inimesed on erinevad. Ei saa
välistada, et on neid, kellele seksuaalse alatooniga märkused ja puudutused sobivad. Kuid sellest ei saa automaatselt järeldada ja eeldada, et selline kohtlemine sobib
ka teistele inimestele ning sellega peab lihtsalt lõpuni
leppima. Juhid, kes ei suuda muutuva maailmaga arvestada, peaksid peeglisse vaatama ja küsima: kas pole aeg
teha uuele põlvkonnale ruumi?
Ja mis peamine, julgeme rääkida ebameeldivatest
vahejuhtumitest, selmet taluda lõputult onu Heinode
nalju. Eesmärk ei ole ju kedagi karistada, vaid ikka uusi
juhtumeid ennetada, reaalne kultuurimuutus. 1

PÄEVA KÜSIMUS

Kas EL peaks kehtestama
digimaksu USA-st hoolimata?

David Böcking, ajakirjanik (Der Spiegel)
Prantsusmaa ja Hispaania on juba jõuliselt teatanud, et ei lase ennast
USA-l heidutada. Trump on mitu korda näidanud, et pigem avaldab talle
muljet selline hoiak kui kuulekus. Veelgi enam, Facebooki boss Mark
Zuckerberg on andnud teada valmisolekust maksta mõnes riigis
rohkem maksu. Kuid kainestav on kogemus varasemate Euroopa
maksuprojektidega. Näiteks finantstehingute maksus on eurooplased
püüdnud aastaid kokku leppida, aga tulemuseta.
Guillaume Goubert, ajakirjanik (La Croix)
USA rahandusminister Steven Mnuchin tõi läbirääkimiste katkestamise
ettekäändeks tervishoiu pakilise olukorra. Prantsuse majandusminister
Bruno Le Maire vastas, et digihiiglased on võib-olla maailma ainsad
ettevõtted, mis on koroonaviirusest tohutult võitnud. Prantsusmaa äge
reaktsioon on täiesti õigustatud. Kuid selle taga peab olema kogu
Euroopa Liit, sest muidu lähevad jõud tasakaalust välja. Euroopa tulevik
oleneb tema digitaalsete huvide läbisurumisest.

Sven
Kreek
Tallinna tehnikakõrgkooli transpordi- ja
liikluskorralduse õppekava juht

A

astaid tagasi ilmus meie liiklusseadusesse paragrahv, mis lubaks
mõnel tingimusel jalgrattad
ühissõidukirajale. Minu ainuke
mõte oli tol korral, et nii pöörast
otsust ehk keegi kunagi ei tee.
Aga nüüd on see Tallinnas tehtud.
Mis edasi? Mujal riikides see toimib,
selgitati. Võimalik, et toimibki, aga alati peab arvestama ka kohalikku konteksti: ühiskondlikud hoiakud, käitumismallid jne. Ei ole kuskil mujal teist Eestit,
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kui ainult selline, nagu ta meil siin on.
Kas meile on sellist muudatust jalgrataste puhul vaja? Kas oleme selleks valmis?
Nõus, et iga kilomeeter, mis sõidetakse
auto asemel jalgrattaga, on väike samm
keskkonna säästmise poole. See on kahtlemata oluline aspekt. Oludes, kus kõigil on kitsas – nii jalakäijatel, jalgratastel
kui ka kõigil neljarattalistel –, tuleb aru
saada, et märkimisväärset füüsilist ruumi linnades väga palju juurde tekitada
ei saa. Seega tuleb kohaneda olemasole-

Probleem on identiteedis, mitte geenides
Mari-Vivian Ellam
õpetaja

P

olitseiniku tapetud mustanahalise
tõttu tekkisid Ameerikas rahutused,
mille pärast on end rahutult tundnud paljud eestlasedki. Inimesed on
valinud pooli mustade või valgete kaitseks ja lausa perekonniti omavahel tülli
läinud. Ka Eestis on oma vähemusrahvus. Mäletame veel 2007. aasta aprillirahutusi ja nii mõnigi tõmbab paralleele.
Kas on võimalik, et midagi aprillirahutuste sugust juhtub uuesti? Muidugi.
Aga enda kaitseks relva omama kutsumisest palju olulisem sõnum on minu arvates see, et selliseid rahutusi on lihtne välti-

da. Olen veendunud, et ka aprillirahutusi oleks saanud ära hoida. On vaja ainult
kaht asja: soodustada vähemusrahva kultuurilise identiteedi säilimist/loomist ja
koostööd vähemusrahva arvamusliidritega. Siis pole vaja neilt ühtki sõda, rahutust ega ülestõusu karta.

Saame halva tulemuse
Me võiksime võtta mis tahes inimhulga,
jätta nad keelelise, kultuurilise ja ajaloolise identiteedita, eeskujudeta ning öelda, et nad on madalama IQ-ga kui ülejäänud, ja me saame halva tulemuse. See,
mida inimene enda kohta usub ja milliseid võimeid endale omistab, mõjutab
tema saatust väga palju. Ei ole midagi
hullemat kui siduda IQ rassi või rahvu-

sega. See loob juba ette negatiivse ootuse, mis omakorda raskendab harimatusest ja vaesusest väljatulekut ning soodustab negatiivset identiteeti.
Eestis on lihtsam kui Ameerikas. Meie
koduvenelaste identiteet on paremas olukorras kui afroameeriklastel: neil on oma
keel ja omakeelsed koolid, meediakanalid, teater ja üht-teist veel. Meil läks aprillirahutuste aegu nii teravaks seetõttu, et
läksime venekeelsest kogukonnast mööda, ei kaasanud neid otsustesse. Intelligentsus, haridus, rahvusliku identiteedi
toetamine ja omavaheline koostöö hoiavad ära märatsevad rahvahulgad. 1
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