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SUURI asju vähese rahaga ei tee – nagu seda ei tee ka rahaga, mille puhul pole selge, kust   ta tuleb ja milleks teda kulutatakse

Julgeolekut lihtsustab 
ühistuline energiatootmine

25,3% väiksem oli mais Tallinna ettevõtete käive mullusega 
võrreldes. Saaremaa pääses mais „kõigest” 16,5% 
käibelangusega, Eesti keskmine oli 23,2%.

tagant (mis ei välista otsustajate tagasi-
valimist, kui selleks on põhjust). Rekto-
ri valivad endi hulgast aga teised korra-
lised professorid (või nende esindusko-
gu liikmed).

Professorite privileeg

M
ujal haritud maailmas on rektori 
professorite hulgast valimine pro-
fessorite privileeg, meil Eestis on 
selleks pseudoavalikkus. Esiteks 

ei ole avalikkus ise kunagi oma kvooru-
mi poolest lõplik ja teiseks ei asenda ta 
ilmaski reaalset kompromissi ühiskon-
na ja akadeemilise kodanikkonna vahel, 
sest osalisi on mõistlikuks apellatsioo-
niks liiga palju. Omal ajal oli see rek-
tor Peeter Tulviste, kelle meelest sai ava-
likkus ülikooli asjades liiga vähe kaasa 
rääkida. Oligi saanud ja sai edaspidi ka 
rohkem, kuid korralise professuuri privi-
leegide hinnaga. Teatrikunsti keelt kasu-
tades olid osad jaotamata, nii et näitle-
jad ei teadnud enam, kes keda mängib ja 
kelle juhatuse all etendust lavastatakse.

Kõrgkoolide ja seadusandlikult sätes-
tatud teadusasutuste autonoomia on eel-
neva tõttu seega põhimõte, mitte kogu-
mik täitevvõimulisi pabereid. Neid pabe-
reid saab ringi teha, samal ajal ei asenda 
nad autonoomiat, mida teisalt ei maksa 
ka ehitada üles nagu riiki riigis. Seepoo-
lest, olgugi et ma mõjun vanamoelise-
na, jaguneb tugev stuudium minu jaoks 
endiselt kolmeks: philosophicum’iks, kraa-
dihariduseks teaduse huvides ja jätku-
õpinguteks (kuuluvad üldiselt kokku) 
ning kutseõppeks kraaditaotluse alusel 
kas mõneks ajaks ehk mõistliku pausiga 
või igaveseks, kui üliõpilane nõndamoo-
di paremaks peab.

Võiksin väita ka teisiti ja nimelt, et phi-
losophicum on obligatoorne, kraadi taotle-
mine fakultatiivne ja kutse saavutamine 
soovitav. Tõenäoliselt on see mu arvami-
ne paljudele vastukarva, sest meie senine 
teaduse rahastamine on olnud valdavalt 
kraadikeskne. Stabiilseks rahastamiseks 
on see kesksus paraku liiga ebakindla 
alussambaga, pealegi on meie praegu-
ne valitsuskoalitsioon valinud külvivii-
sidest kõige problemaatilisema, nimelt 
rahakülvi. Loomuldasa on tugev teadus 
alati suur. Suuri asju vähese rahaga aga 
ei tee – nagu seda ei tee ka rahaga, mil-
lest pole selge, kust ta tuleb ja milleks 
teda kulutatakse. Bambuskaru ja pesu-
karu isekeskis paari panna – see pole ise-
gi mitte võsavikat + harvester. 1

L
eedu president ei tulnud Eestisse, sest 
väidetavasti ei taha baltlased ühes-
koos keelduda Valgevene Astravetsi 
tuumajaamast elektrit ostmast. Leedu 

on juba varem teada andnud, et nad ei 
luba kasutada Leedu territooriumil ole-
vat Kruonise pumphüdrojaama, et stabi-
liseerida Rosatomi ehitatavat Astravetsi 
tuumajaama. Eesti president aga mainis, 
et idapoolsest energiasüsteemist eraldu-
mine ja Euroopa võrkudega liitumine on 
otsustatud. Iseenesest on need üsna loo-
gikahõredad seisukohad, mis mõjuvad 
pigem väljavabandamisena.

Meie siin väljaspool otsustamisringe 
ei oska paraku hinnata, mil määral ener-
gia- ja sõjalised julgeolekuaspektid teine-
teist võimendavad või summutavad. Kas 
julgeolekuvõrrandit saaks mingilgi moel 
lihtsamaks muuta, sest olemasoleval ei 
pruugi olla meie jaoks sobilikke lahen-
deid? Ma arvan, et saab. See on ühistu-
line, hajutatud ja nutikas kohalik puhas 
energeetika. Päike, tuul ja neist muunda-
tud energia salvestamine näiteks vette või 
vesinikku. Julgeolekul on oma hind ja ka 
Maa kliima püsivusel inimkonna jaoks 
on oma hind. Praegu on viimast ilmselt 
odavam osta kui tulevikus.

See ei vabasta meid loomulikult ener-
giajulgeoleku rahvusvahelistest tantsu-
dest, aga muudab tantsusammud märksa 
lihtsamaks. Mõistagi võib mõni informee-
ritum lugeja hüüda, et see ei ole üldse nii. 
Möönan: see ei pruugi nii olla. Aga kuidas 
siis on? Kui energiamajanduse ja julge-
oleku udupeenest võrgustikust ei saa val-
jul häälel rääkida, siis äkki ongi aeg asjad 
lihtsaks teha? 1

PÄEVAKOMMENTAAR

On hirmutav, et nii paljud naised 
õigustavad Mäe käitumisstiili

K
ui kuulasin reedel Estonia teatris toimunud pressikon-
verentsil sealse nõukogu esindajate lakoonilisi selgitusi, 
polnud kohvipaksu pealt ennustada vajagi – Aivar Mäe 
jääb suure tõenäosusega ametisse. Iseasi, mis järeldusi 
sellest skandaalist ühiskonnas laiemalt tehakse.

Kui lugeda ka kommentaare ja vaadata reaktsioone 
sotsiaalmeedias, nähtub, et pigem kritiseeritakse neid julgeid 
naisi, kes tõid anonüümselt esile, mida Mäe on rääkinud ja 
kuidas füüsiliselt käitunud. Miks mitte oma nimega? Eesti on 
väga väike ja karjääri mõttes oleks see sotsiaalne enesetapp. 
Meedias on sellisel juhul õigustatud, et allikaid ei avaldata 
nimeliselt. Tausta on piisavalt kontrollitud.

Küll aga teeb mind kurvaks, et need naised pole nõus oma 
juhtumitest politseile rääkima. Ametiasutus tegi isegi meedias 
üleskutse: tulge rääkige! Kui nad seda ei tee, jääbki mulje, et 
tegu on luiskelugudega, kättemaksuga. Tahes-tahtmata mee-
nuvad viimasel ajal meedias tähelepanu pälvinud juhtumid, 
kus naised on enda ründamise kohta valetanud. Miks keeldu-
takse praegu politseiga vestlemast? Kas kardetakse, et saadak-
se omakorda süüdistus valeütluste andmises?

Kokkuvõttes võib see veelgi võimendada olukorda, kus nai-
sed ise ei julge rääkida, mis nendega on juhtunud. Ollakse har-
jutud ohvrirollis olema.

Mõned mu tuttavad on toonud oma elust näiteid, kus nad 
ongi end vabatahtlikult süüdi tundnud. Üks sõbranna kut-
sus kunagise kolleegi välja õlut jooma – ikka ju hea mee-
nutada töiseid seiku ja jutustada, mis vahepeal on juh-
tunud. Õhtu päädis sellega, et täiesti juhuslikul ajal 
vajus endine töökaaslane talle lihtsalt peale ja kukkus 
suudlema. Sõbranna ehmatas, ent korraks suudles ise-
gi vastu ja alateadlikult üritas endale põhjendada: ju 
ma kuidagi provotseerisin, mina ju kutsusin ta välja!

Minu jaoks on hirmutav, et nii paljud naised õigus-
tavad Mäe käitumisstiili. Küsimus pole selles, et vaid 
nn vanem põlvkond. Üks mu tuttav, 30-aastane nai-
ne nentis, et nii ju asjad käivadki. Tema meessoost 
ülemus ühes � rmas oli samuti onu Heino võrdku-
ju. Kord olevat ta sõbrannale nähvanud, miks nii 
tagasihoidlik riietus – kas päevad ja niru tuju? 
Tuttavat see ei häirinud, ta ütles, et tänu „süütu-
le � irdile” tõusis ta karjääriredelil. 1

Karoliina Vasli
toimetaja

Teeb kurvaks, 
et need naised 
pole nõus oma 
juhtumitest 
politseile 
rääkima.
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ARVAMUSVEEB

Riigikogu ja Helme eiravad 
põhiseadust ja riigikohtu lahendeid

ARVAMUSVEEB

Et riigikogu „koolivaheaeg”
luhta ei läheks

M
inu töölaual on praegu õiglase üle-
mineku teema. Eesti valitsus hak-
kab Euroopasse saatma oma de� nit-
siooni õiglase ülemineku kohta. See 

annab sisuliselt teada, et edaspidi ei aja 
me enam põlevkivi ahju, vaid teeme sellest 
õli. Õli, mida kümne aasta pärast tohib 
ilmselt kasutada ainult Aafrika laeva-
liikluses.

Head koalitsioonipoliitikud, kas te 
tõsiselt mõtlete nii? Mida kavatseb Ees-
ti õiglase ülemineku rahaga teha, kas meil 
tekib mõistlik plaan? Koos kõigi kaas- ja 
oma� nantseeringutega on tegu 1,2 miljar-
di euroga, millega on võimalik lüüa Ida-
Virumaa läikima nagu prillikivi ja luua 
uued töökohad. See raha lubab korda 
teha osa tööstushiiglasest Kreenholmist 
ja luua Narva IT-akadeemia, mis lennu-
tab Eesti kui digiriigi taas taevasse. Mui-
dugi juhul, kui kogu see raha jõuab Ida-
Virumaale, nagu Brüssel eeldab. 1

Marek Strandberg
ettevõtja ja teadlane

Katri Raik
riigikogu liige (SDE)

R
ahandusminister Martin Helme kin-
nitas 25. juunil sotsiaalmeedias, et 
riigikogu – seadusandliku võimu 
kandja – on teadlikult, tahtlikult ja 

väärtuspõhiselt jätnud välisteenistuse sea-
duse muudatustest välja kooseluseadu-
se rakendusparagrahvi. See paneb kul-
mu kergitama. Võimuesindajaid ei saa ju 
kahtlustada selles, et nad ei tea riigikohtu 
lahendeid, millega on põhiseadusega vas-
tuolus olevaks tunnistatud samasooliste-
le paaridele abielus paaridega võrdsed 
õigused tagava regulatsiooni puudumine. 

Hiljutine 18. juuni lahend, mis samuti 
ei saanud valitsusele ega riigikogule mär-
kamatuks jääda, tunnistas suisa eraelu 
puutumatusest tuleneva moraalse kahju 
nõudeõigust: politsei- ja piirivalveame-

tilt, kes ei väljastanud Eesti kodanikuga 
kooselulepingu sõlminud välismaalase-
le kooseluseaduse rakendusseaduse puu-
dumise tõttu elamisluba, mõisteti välja 
mittevaralise kahju hüvitis.

On teisigi samasoolisi paare, kes regu-
latsiooni puudumise tõttu kannatavad 
ja saavad oma põhiõigusi ainult kohtus 
kaitsta. Neil paaridel on õigus nõuda riigi-
kogu tegematajätmise tõttu tekitatud 
kannatuste kompenseerimist.

Põhiseaduse § 3 sätestab, et riigivõi-
mu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sel-
lega kooskõlas olevate seaduste alusel. 

Riigikogu peab lähtuma põhiseadu-
sest, mitte koalitsioonilepingust, mis 
on vastuolus põhiseadusega ja rahvus-
vahelise õiguse üldtunnustatud põhimõ-
tetega. 1

KOLM MÕTET

M
eie senine teaduse rahastami-
ne on olnud valdavalt kraadi-
keskne. See kesksus on paraku 
liiga ebakindla alussambaga.

M
ujal haritud maailmas on rektori 
professorite hulgast valimine 
professorite privileeg, meil Eestis 
on selleks pseudoavalikkus.

T
eadustegevus muutub intensiiv-
seks alles siis, kui tema heaks 
hakkab toimima ühiskondlik huvi. 
Oleme sellest veel väga kaugel.
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Sellele küsimusele on õnneks lihtne vastus. Võib küll. Eriti saunas. 
Töö juures sõltub edasine aga sellest, kas nali kuulajale meeldib või mitte.

Liisa Pakosta, võrdsete võimaluste volinik, küsimusest, kas enam nalja tohib teha (Arvamusveeb)

Liisa Linna
advokaadibüroo LIVERTE vandeadvokaat

asju vähese rahaga ei tee – nagu seda ei tee ka rahaga, mille puhul pole selge, kust   ta tuleb ja milleks teda kulutatakse

M fessorite privileeg, meil Eestis on 
selleks pseudoavalikkus. Esiteks 

ei ole avalikkus ise kunagi oma kvooru-
mi poolest lõplik ja teiseks ei asenda ta 
ilmaski reaalset kompromissi ühiskon-
na ja akadeemilise kodanikkonna vahel, 
sest osalisi on mõistlikuks apellatsioo-
niks liiga palju. Omal ajal oli see rek-
tor Peeter Tulviste, kelle meelest sai ava-
likkus ülikooli asjades liiga vähe kaasa 
rääkida. Oligi saanud ja sai edaspidi ka 
rohkem, kuid korralise professuuri privi-
leegide hinnaga. Teatrikunsti keelt kasu-
tades olid osad jaotamata, nii et näitle-
jad ei teadnud enam, kes keda mängib ja 
kelle juhatuse all etendust lavastatakse.

Kõrgkoolide ja seadusandlikult sätes-
tatud teadusasutuste autonoomia on eel-
neva tõttu seega põhimõte, mitte kogu-
mik täitevvõimulisi pabereid. Neid pabe-
reid saab ringi teha, samal ajal ei asenda 
nad autonoomiat, mida teisalt ei maksa 
ka ehitada üles nagu riiki riigis. Seepoo-
lest, olgugi et ma mõjun vanamoelise-
na, jaguneb tugev stuudium minu jaoks 
endiselt kolmeks: 


