
 5. veebruar 2022      ü l d k o g u  e r i l e h t                

Juba ühe aasta ja kuu pärast toimuvad otsustavad 
Riigikogu valimised. Kriisist kriisi liikuv Eesti vajab 
sotsiaaldemokraatlikke inimestest hoolivaid lahendusi. 
Kuid meie erakonnal on oht jääda valimiskünnisele. 
Selle vältimiseks peame õppima tehtud vigadest  
ja tegema läbi vajalikud muutused!

Suhtumise muutus –
rahvalähedus
Sotsiaaldemokraadid peavad olema 
rahvaerakond, mitte nišipartei. Meie 
peamised teemad peavad olema 
perede ja tööinimese toimetulek ja 
regionaalne areng. Need teemad 
puudutavad kõiki. 

Ja me peame neil teemadel rää
kima rahvalikult ja kaasavalt, mitte 
üleolevalt ja noomivalt. Me sõnumid 
peavad olema selged ja sirged. Tea
tavasti ei tähenda lihtne keel ja selge 
jutt, et me rumalad oleks – vastupidi. 
Albert Einstein olevat öelnud, et see, 
kes oskab seletada asja lihtsate sõna
dega, on ise ka asjast aru saanud.

lahendused majanduses 
Sotsiaaldemokraadid on aastaküm
neid pidanud tegelema parempool
se majanduspoliitika tagajärgede 
silumisega. Kuid ühiskonnas süve
neva ebavõrdsuse põhjused on just 
majandusmudelis. Meie erakon
nal peab olema oma tasakaalustav 
majanduspoliitika. Sotsiaaldemo
kraadid peavad tegelema majandu
sega, sest
•	 tugev ja võrdsem ühiskond ei tule 

majandusedu arvelt, vaid on selle 
eeldus. 

•	 korrastamata majandus hoiab 
tagasi Eesti arengut ja ohustab 
inimeste toimetulekut.

•	 mitte miski ei hävita ühiskonnas 
koostöövalmidust rohkem kui 
ebaõiglase kohtlemise tunne. Aga 
just koostööd on meil vaja, et 
kesta üle aegade. 

Laiem võrgustik
Kui poliitikat teha vaid Toompeal ja 
erakonna kontoris, siis kaob otsus
tajatel side reaalsusega. Erakonna 
organisatsioon – osakonnad ja piir
konnad ning sõsarad – on asenda
matu ankur, mida ei tohi ära kärpida 
või kiirustades kõrvale jätta. 

Veelgi enam, siit tuleb minna 
sammuke edasi: erakond peab toe
tama ja soosima enda ümber tervet 
ökosüsteemi mitut sorti kodaniku
liikumistest. Need on ametiühin
gud, esindusorganisatsioonid, 
erialaliidud, protestiliikumised jne. 
Me saame toetuda oma võrgustikule 
poliitikate väljatöötamisel, rahvale 
tutvustamisel ja valitsuses läbisuru
misel.

Kuidas muuta Eesti 
tulevikukindlaks?
Missugune on see Eesti, kuhu taha
me jõuda? Esiteks, vireledes on 
raske püsida väärikas. Sestap tuleb 

tagada töötajatele inimväärne sisse
tulek. Teiseks, kõik algab kodust, aga 
selleks peab see ka olemas olema. 
Kolmandaks peab olema Eestis või
malik elada igal pool, kulutamata 
ülemäära aega igapäevasele töö
lesõidule. Neljandaks, me vajame 
tõelist elukestvat õpet, et tulla toime 
ühelt poolt vananeva ühiskonna 
painetega, teiselt poolt aga inimeste 
silmasära hoidmiseks. Ka see tuleb 
odavam kui hilisem hingehädade 
ravi! Viiendaks tuleb meil lõpuks 
loobuda parempoolsete dogmast, 
mille järgi makse ei tohi justkui 
muuta. Ka rikkad on juba valmis 
panustama rohkem, kui neilt (prae
gu) seadus nõuab.   

1      Tuhandeeurone  
miinimumpalk
Mitte ühegi täiskohaga tööta

va inimese tööpanus ei tohi olla väärt 
vähem kui 1000 eurot kuus. See on 
küsimus elementaarsest inimvääri
kusest, mille aluseks on õiglane palk. 
Kui tahame, et inimene väärtustaks 
oma riiki,  ja ühiskonda, peame talle 
tagama väärikuse. 

2         Kodu  
kättesaadavaks 
Linnades ja nende lähi

ümbruses on elamispindade hin
nad ning üürihinnad saavutamas 
uusi rekordeid. Samas on võimatu 
saada mõistlikku pangalaenu, et 
rajada oma kodu maale. On juba 
möödapääsmatu, et riik ja oma
valitsused suudaksid pakkuda 
õiglase hinnaga elamispindasid – 
üürikortereid. Näiteks Taanis on 
iga viies kodu avalikus omandu
ses, Eestis aga peetakse üürimaju  
vaesuse tunnuseks.

3Kolmekümne  
minuti Eesti 
Madal palk või sobiva töö

koha puudumine kodu lähedal on 
peamine probleem, mis sunnib 
inimesi oma kodukohast lahkuma. 
Praegu kulutavad eestlased igal aas
tal kokku kuni 6 miljonit töötundi, 
et sõita kodust kauge töökoha vahet. 
Sellel on jälg keskkonnale, töövil
jakusele, aga ka inimeste vaimsele 
tervisele ja sotsiaalsele elule. Riik 
peab kõigis oma edasistes investee
ringutes lähtuma sellest, et majan
dusareng ning sellest tulenev kasu 
jaguneks ühtlasemalt ning toetaks 
maapiirkondi nende tühjaks kurna
mise asemel.

Anname uue hoo – 
Eestile ja erakonnale

Uut ho   o gu!

4   Üks tööpäev nädalas  
õppimiseks
Eestist peab saama Euroopa 

kõige targem rahvas, mis ei puudu
ta vaid õpilasi koolis. Meil on tarvis 
ühiskondlikku kokkulepet, mille 
järgi on igal inimesel võimalus võtta 
üks tasustatud tööpäev nädalas, et 
end täiendada ning tõsta enda kon
kurentsivõimet arenevas majan
duses. Õppimine peaks olema osa 
inimese tööst ning riik peab seda 
otseselt soodustama ja stimuleeri
ma koostöös ettevõtete ja haridus
asutustega. See on investeering, sest 
kõrgemate palkade ja lisandväärtu
se kaudu toodab see raha end kor
dades tagasi.

5  Tööjõumaksude  
 vähendamine ning  
tasakaalustav  

maksusüsteem
Senise maksusüsteemi jätkumisel 
muutuvad jõukad rikkamaks ning 
isegi keskmise sissetulekuga pered 
kaotavad sellegi elatustaseme, mis 
neil on. Oleme oma arengus jõud
mas sellesse faasi, mil hakata soo
sima uute töökohtade loomist, viies 
raskuskeskme tööjõumaksudelt 
pigem kapitali, omandi maksusta
misele. Selleks, et meil oleks tulevi
kus rohkem õiglase ja väärika palga 
ning hea lisandväärtusega töökohti, 
peab riik lihtsustama töökohtade 
loomist. Väärtuslikumad ja tasuva
mad töökohad tagavad õiglasema 
ühiskonna.

Edu võti on õiglasem 
ühiskond 
Peame leidma julguse, ambitsiooni ja 
lahendused, millega tõestame nii ise
endale kui ka kõigile Eesti inimestele, 
et just õiglasem ühiskond tagab ka 
võimekama riigi ja edukama majan
duse. 

Me suudame seda erakonnana, 
kui esmalt taastame usu iseendas
se – seeläbi taastub ka valijate usk 
meisse. Peame jääma kindlaks oma 
väärtustele, kuid rajama selge ja 
mõistliku programmi ning sead
ma tulevikukujundajale väärilised 
ambitsioonid. 

Ühise eesmärgi nimel anname 
erakonnale uue hoo. 

Ekspertide 
hinnang
Mati Heidmets,  
professor

Erakonna 
viimaste 
aastate 
strateegia 
loosungiga 
„ajame vaikselt 
oma õiget asja“ pole 
andnud tulemust.  
Selle jätkumisel pole üllatav, 
kui järgmises Riigikogus 
sotse lihtsalt ei ole.

Anvar Samost,  
ERR uudiste 
peatoimetaja, 
Vikerraadio 
12.12.21

Ma pole 
tükk aega 
mõne Eesti 
poliitiku juttu 
kuulates või tema programmi 
lugedes  sedavõrd üllatunud 
olnud – heas mõttes. Siit 
paistab  läbi selge soov kõigis 
nendes ettepanekutes ja 
plaanides Sotsiaaldemokraat-
lik Erakond pärast viimast viit 
aastat täiesti teise suunda 
pöörata. Läänemets on jõud-
nud järeldusele, et praegu on 
viimane hetk kõnetada piltli-
kult öeldes Ivari Padari valijat 
ehk siis valijat, kes sotsidel 
võib-olla 15 aastat tagasi olid 
olemas – kes ei ela Tallinnas 
Kalamaja piirkonnas, ei sõida 
tõukerattaga, vaid aeg-ajalt 
võib-olla hoopis kaubiku või 
traktoriga ja kes valisid sotse 
siis, kui sotsid tundusid seis-
vat palgatöötajate eest.

Anu Toots,  
politoloog 

Raul Malmstein,  
poliitikavaatleja,  
Sharpminderi 
poliitika- 
horoskoop 
04.01.22

Lauri 
Läänemets 
soovib tegeleda 
maksude 
ja õiglase 
ümber-
jagamisega. 
Läänemets 
võiks olla SDE 
tõsiseltvõetav uus 
liider, kes suudab tekitada 
palju ebamugavust konku-
rentidele ja päästa sotsid 
varju surmast. 

5 ETTEpanEkuT, ET muuTa 
EEsTi TulEvikukindlaks
❶  kodu palga eest kättesaadavaks
❷  30 minuti Eesti
❸  Üks tööpäev nädalas õppimiseks
❹  vähemalt 1000-eurone miinimumpalk
❺  Tööjõumaksude alandamine ja  

 tasakaalustav maksusüsteem

RisTsÕna  lk 4
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uuriNg:  
Kasvuruumi on — õige teema valikuga 
võib kasvada erakonna reiting  
20 protsendini 
Uuringufirma Norstat tegi aasta lõpus  
avaliku arvamuse uuringu, kus küsiti  
inimeste valimiseelistusi – Sotsiaal- 
demokraatliku Erakonna toetusreiting 
oli detsembrikuu seisuga 9,5 protsenti. 
Uuringus selgus, et oma teise eelistusena 
näeb sotsiaaldemokraate aga veel lisaks  
14 protsenti valijatest. 

Nendel inimestel 
palut i  se lgita
da, mis muudaks 
sots iaaldemok 

raadid valimistel nende esi
meseks eelistuseks. Vasta
ja võis nimetada kuni kaks 
tema jaoks otsustava tähtsu
sega teemat. 

Vastustes kordus selge 
sõnum: tervelt 48 protsen
ti vastanutest pidas vaja
likuks, et erakond seisab 
selgelt tööinimese huvide 
eest ja ühiskonnas kasvava 
majandusliku ebavõrdsuse 
vastu. Lisaks pidas 31 prot
senti vastanutest vajalikuks, 

et erakond astub jõuliselt 
samme regionaalse eba
võrdsuse ja ääremaastumise 
vastu.

Suuremat pühendumist 
kliimateemadele ootas meie 
erakonnalt 15 protsenti vasta
nutest, suuremat keskendu
mist diskrimineerimise vastu 
võitlemisele ootas kümme 

ja sallivuse kasvatamisele 16 
protsenti vastanutest. 

Uuringu järgi on valijate 
hulgas selge ootus tööinimese 
toimetulekuga seotud polii
tikatele. Viimastel aastatel 
SDE fookuses olnud teema
dest aga enam toetuse kasvu 
välja ei pigista. 

On terve hulk valijaid, 
kes pole sotsiaaldemokraate 
veel päris unustanud. Õige 
teemadevalikuga on võima
lik nad enda poole võita ja 
kasvatada reiting 20 prot
sendini. See on ka loomulik 
suurusjärk, mis on sotsiaal
demokraatide toetus palju
des riikides. 

Edasi juurte juurde! 

Valitava uue esimehe ja uue juhatuse esmaseid 
ülesandeid on taastada Eesti ühiskonna usk sotsiaal
demokraatiasse, et jõuda märtsis 2023 medali kohale. 
Tegelikult on see kõigi meie, liikmete ülesanne. 
Peasekretäri roll on olla selles toeks: kujundada ja 
korraldada erakonna kui organisatsiooni tööd ning 
tagada selleks vajalikud ressursid.

Medalikohale jõudmiseks peame leidma viisi, 
kuidas kõnetada Eesti valijaid, kuidas hoida usku, 
et sotsiaaldemokraadid teavad, oskavad ja reaalselt 
viivad ka ellu. Selleks peame tegema vähemalt sada 
tuhat südamele koputamist üle kogu Eestimaa. Kõik 
koos, kõigis piirkondades ja osakondades.

Tuleb arutada, aga ka otsustada
Erakonna piirkondadele ja osakondadele tuleb anda 
kõvem sõna ja hääl, mida tuleb tähelepanelikult 
kuulata. Kui erakonnaliikmed tunnevad, et sotsiaal
demokraatide seisukohad on meie kõigi ühised 
seisukohad, koos läbi mõeldud ja ellu viidud, oleme 
õigel teel. Igaühel, kes soovib panustada, võiks 
olla selleks talle sobiv võimalus. Selleks, et tagada 
erakonna sees soovi panustada ja hoida selleks 
motivatsiooni, on vaja head infovahetust erakonnas 
pikuti ja põigiti. Sisekommunikatsioon on võtme
sõna usu hoidmisel. Kedagi ei tohi jätta infonälga.

Kohaliku juhid, valimisliitude liikmed
Sotsiaaldemokraatide tohutu ressurss on meie ko
halikud liidrid – tublid omavalitsusjuhid. Tuleks roh
kem panustada nende võimestamisse. Osakondades 
tegutsevad erakonnakaaslased peavad tundma 
erakonna toetavat õlga ka valimistevahelisel ajal.

Valimisliidud – tunnustan ja mõistan erakonna
kaaslasi, kes on valinud sellise viisi kohalikel valimis
tel osalemiseks. Väga paljud on saavutanud suurepä
raseid tulemusi üle Eesti. Kuid usu kasvatamiseks ja 
hoidmiseks peab sotsiaaldemokraatide nimi kõlama 
kõvemini samuti üle kogu Eesti. Arvan, et peame 
tegutsema valimisliitudes kandideerijate erakonna 
juurde tagasitoomise nimel.

Sõsarate rahastamine
Pean väga lugu meie sõsarorganisatsioonidest ja 
erakonnaühendustest. Tuleb kokku leppida kindlas 
plaanis nende arendamiseks. Noored, vanemad, nais
kogu, venekeelsed, Usutiib ja Vikerroos on erakonna 
jaoks selge, kuid mõneti realiseerimata potentsiaal.

Pean oluliseks panustada ka erakonna välissuht
luse arendamisse, eeskätt meie mõttekaaslastega 
kogemuste vahetamisse. Iseäranis riikidega, kus 
sotsiaaldemokraatidel läheb hästi. Võiksime kaaluda 
lisaks Belgia osakonnale osakonna avamist Soomes ja 
Kanadas.

Head sõbrad! Meil on koos palju teha. Peale polii
tilistele seisukohtade ja Eesti tulevikuvisiooni peame 
edasi arutama ka erakonna kui organisatsiooni aren
damise ideid ja mõtteid. Mis peamine – me hakkame 
neid ju üheskoos üsna pea ellu viima. Ühise eesmärgi 
nimel. Põhjamaa poole!

Loe ka  lk 4

Koputame 
sajale tuhandele 
südamele!

Tiim Lauri: mina soovitan!
Lauris on olemas  
vajalik kirg
Mulle meeldib, et 
Lauril on plaan, 
kuidas teha 
sotsiaalde
mokraatidest 
taas Eesti 
tugevaim 
erakond. Veelgi 
tähtsam –temas 
on vajalik kirg selle raske 
ja kohati tänamatu üles
ande elluviimiseks. Eks nii 
mõneski piirkonnas tuleb meil erakond 
sisuliselt uuesti üles ehitada. Lauril 
on selleks vajalik poliitiline kogemus 
tudengijuhina, Tallinna volikogu liikme, 
Väätsa vallavanema ja Riigikogu 
 liikmena. 

On väidetud, et peaministrikandi
daadil, kelleks ju parteijuht on, peab 
olema eelnev ministrikogemus. Eesti 
lähiajaloost leiab aga mitu edukat valit
susjuhti, kel seda pole olnud. Erakonna 
esimees peab olema juht, kes sütitab 
ja liidab erakonda ühise eesmärgi saa
vutamiseks. Lauri on oma eelnevates 
rollides näidanud, et ta suudab olla hea 
ja tugev liider.

Nišiparteist laiema 
rahva erakonnaks
Sotsiaaldemo
kraatide juhtide 
senisel maas
tikul torkab 
Lauri silma 
hea kiirusega 
avalikkuse ees 
sotside seisu
kohtade sõnasta
misel. Hea erakond on 
mõttekoda, mis suudab 
ühiskonna võtmeteemade 
kohta tempokalt seisukoha kujunda
da. 

Hindan seda, et Lauri seab esi
kohale organisatsiooni, erakonna
sisese kaasamõtlejate võrgustiku, mis 
ühtlasi toetab arusaadavate argumen
tidega kõiki meie eestkõnelejaid. 

Lauri küsib nõu, võtab ühendust, 
räägib piirkondadega. Paljud meist üle 
Eesti on seda kogenud, kui Lääne
mets helistab, soovib kokku saada ja 
mõnel sisuteemal nõu pidada. Kiirus, 
sisu kogumine piirkonnainimestelt, 
rahvaerakonnaks saamise ambitsioon 
– minult saab nendeks muutusteks 
usalduse Lauri.

Uut valijat 
kõnetame  
eelkõige 
tööteemadega.

Lauri on parim 
võimalik juht
Lauri näeb suurt 
pilti ja tal on vi
sioon, kuidas 
kasvatada 
sotsiaalde
mokraatide 
populaarsust 
ja kujundada 
õiglasemat Eestit. 
Selleks tuleb tegele
da teemadega, mis on 
sõnastatud pikas plaanis 
Eestile ja erakonnale. Sealt leiab ka 
ühiskonnas ebapopulaarseid teema
sid, nagu maksureform, kuid ilma nen
deta me võrdsemat Eestit ei saavuta. 
Oma tõekspidamiste eest seistes on 
Lauri valmis võitlema. Kui vaja, siis 
nagu revolutsiooniline madrus, aga 
võitluse juurde käib ka selgitus võitlu
se vajalikkusest.

Lauris on nii riigimehelikkust kui 
ka rahvamehelikkust. Ta on teeninud 
ja teenib Eestit vallavanema, Riigi
kogu liikme, kaitseliitlase ja abi
politseinikuna. Kogukonna eestveda
ja rollis on Lauris säilinud lihtsus, mis 
ühendab ja kõnetab inimesi. 

•  astub jõuliselt regionaalse  
ebavõrdsuse ja ääremaastumise vastu 

•  seisab selgelt tööinimese huvide eest ja ühiskonnas 
kasvava majandusliku ebavõrdsuse vastu 

•  keskendub keskkonna ja kliimamuutuse teemadele
•  keskendub jõulisemalt sallivusele ja vähemuste kaitsele
•  keskendub diskrimineerimise vastu võitlemisele

14% 
valijaid,  

kelle teine  
eelistus  
on SDE

9,5% 
SDE  

praegune  
toetus

SdE esimene ja teine eelistus

20%

31%

48%

15%
10%

16%

VALMIS SOTSE VALIMA, KUI ERAKONd...

Anneli 
Pärlin
Usutiiva 
asutaja, 
Naiskogu 
Kadri liige

Jaak  
Juske
Riigikogu 
liige, 
ajaloolane

Kadri 
Leetmaa
Tartu SdE  
juht, inim 
geograafia  
kaas 
professor

Eduard Odinets
Riigikogu liige, 
SdE IdaVirumaa piirkonna juht
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On suur vahe, kas juhtida sadamas seisvat suurt laeva või lumetormi 
kätte jäänud üksust. Meie erakonna teekond lähema aasta jooksul 
saab sarnanema rohkem viimasega. Tuleb valida sobivaim teekond, 
julgeda otsustada, hoides samas võitlusvaimu ja oma inimesi. 

Lauri on Kaitseliidu 
ohvitserina treenitud 
planeerima ja valima 
strateegiat  mitme

sajaliikmelisele üksusele. 
Kuid innuka skaudijuhina 
juhtis ta lastegruppe juba 
noorukina ja on korraldanud 
mitmel aastal Eesti raskei
maks peetavat Erna matka.

„Meie erakonna tänane 
seisukord toob mulle meelde 
kohaliku põhikooli, kui ma 
Väätsa vallavanemaks sain. 
See oli kahaneva laste arvu
ga ja sellele ennustati vaikset 
hääbumist. Kohalikku kogu
konda oli vaja natuke ärata
da, anda usku, et saab teha 
teisiti. Viie aastaga kasvata
sime kooli õpilaste arvu kol
mandiku võrra, viisime ellu 
haridusuuendused ja tegime 
tavalisest koolist „kosmose
kooli“, mida haridusministee
rium uhkusega väliskülalistele 
näitamas käib,“ selgitab oma 
juhtimispõhimõtteid nüüd 
erakonnajuhiks kandideeriv 
Lauri Läänemets. „Tuleb leida 
peen tasakaal: peab olema 
julgust asju muuta ja oskust 
vajaduse korral inimesi hoida 
ja innustada,“ lisab ta.

„Omavalitsusjuhina olen 
saanud koos kogukonnaga 
tõestada, et igal pool Eestis 
on võimalik peaaegu kõik, 
mis Tallinnas, Londonis või 
Stockholmis,“ sõnab Lauri.

Nüüd on vaja üles äratada 
erakond. Üles äratada ja tule
muslikult tegutsema panna.

Tallinna poiss  
türi vallast
Aga enne oli Tallinn, ja üli
õpilasesindusest – alates 
aastast 2003 – saigi Lauri 
organisatsioonide juhtimi
se esmase kogemuse. Laurit 
peetakse Väätsas elamise, 
kunagisse Rahvaliitu kuulu
mise ja regionaalvaldkonna 
eest seismise tõttu tihti põli
seks maakaks, kuid nii see 
pole. Ta on sündinud ja kas
vanud pealinnas. Ta mõistab 
suure päraselt nii linna kui 
ka maapiirkonna elanikke. 

Lauri senine töökäik 
on ehe näide, kuidas läbi 
elu toimetades on võimalik 
kogukondi võimestada. Tal 
on hea kombinatsioon prob
leemide nägemise, lahendus

ideede genereerimise, nende 
elluviimise ja käigushoid
mise võimest. Näiteks üli
õpilasesinduses alustades oli 
tema üks suuri võite Tallinna 
ühiselamute korrastamine.

Selle võti on kindlasti ini
meste kuulamise ja kuulda
võtmise oskuses. „Inimeste 
tegutsemise retsept on nende 
usaldamises, koos planee
rimises ja elluviimises. Ini
mestel on nii palju ideid ja 
soove, millest vaimustuda, 
mida toetada,“ näitab Lauri 
oma unistajapoolt. See on 
suur kunst – ühendada enda 
ja teiste loovus, unistused 
ning need ka ellu viia nii, et 
uus asi ka toimiks. Suuresti 
toetub see usaldusele: „Mulle 
on omane unistada suurelt ja 
unistused ka täide viia. Kui 
mina ei tea lahendusi, teavad 

seda teised – koostegemises 
peitub jõud.“ 

Lauri näeb, et koos
tegutsemine kogukonnas ja 
ka laiemalt võrgustikuna on 
õigupoolest üks parimaid 
ühiskonna sidustajaid. „Kui 
inimesed ei osale otsusta
mises ja elluviimises, siis on 
raske tekkima ka ühtesulan
dumine – see pole lihtsalt 
sinu nägu ega tegu,“ sõnab ta. 

Peame ka võitlema
Koostegemise mündil on ka 
teine pool, mis Eesti aren
gut tagasi hoiab. Kunagi 
pole nii, et vaidlusi ja teisiti 
arvamisi ei kohta. „Kui teist
sugust arvamust nimetada 
vastu tegutsemiseks, nagu 
kahjuks teeb Eestis nii KOV 
kui riigi tasandil koalitsioon 
liigagi tihti, siis võtab see 
väga paljudel motivatsiooni 
maha üldse kaasa mõelda. 
Demokraatlikus ühiskonnas 
on aga teistsugune arvamus 

kõige suurem edasiviiv jõud. 
Kui seda pole, siis sumbume 
ja hääbume ning see oht meil 
praegu on, kui muutust ei 
toimu,“ nendib Lauri.

Kariks nimetab ta ka iga
sugust näivat tegutsemist, 
millel puudub sügavam sisu, 
ja selle näevad inimesed 
mõistagi üsna ruttu läbi. 

Mäletatavasti oli lõppe
nud poliitikaaasta kõige kirg
likum vastasseis Riigi kogus, 
kui Lauri takistas EKREl 
Anti Poolametsa juhtimisel 

opositsiooni vaikima sundida, 
teenides vastastelt hüüdnime 
Revolutsiooniline Madrus. 
„Kannan seda uhkusega, kui 
see märgib, et ma julgen seisa 
õigluse eest,“ lisas Lauri.

Majandus pole koll
Lauri on veendunud, et me 
peame rääkima majandu
sest. „Juba aastakümneid 
oleme pidanud tegelema 
parempoolse majanduspolii
tika tagajärgede silumisega. 
Kuid ühiskonnas süveneva 
ebavõrdsuse põhjused on 
just majandusmudelis,“ sel
gitab ta.  

Kui teemast ise ei tea, 
tuleb küsida neilt, kes teavad, 
ja endale asjad selgeks teha.
Ja siis saame juba läbi aru
tada ja kokku leppida meie 
kavas, kuidas Eestist saaks 
heaoluriik. 

Tuleme korraks tagasi 
loo alguses mainitud koolide 
hääbumise juurde. Kool on 

teatavasti kogukonna süda. 
„Minu arvates on see aeg 
läbi saanud, kus Excelis lii
detakse kokku vaid eelarves 
olevad numbrid ning kõike 
muud, mis kogukonna aren
gut ja inimeste heaolu puu
dutab, arvesse ei võeta,“ ütleb 
poliitik Lauri ja täiendab 
oma mõtet skaudijuhi koge
musele tuginedes: „See on 
umbes sama hea, kui matka 
planeerides tõmbate joon
lauaga kaardile joone, loete 
kilomeetrid kokku ja korru
tate keskmise liikumiskiiru
sega, võtmata arvesse, et joon 
läbib näiteks raba või järve.“ 

Kuldkalaküsimusele, 
mida muuta, kui saab muuta 
vaid ühte asja, vastab Lauri, 
et ta muudaks ära suhtumise. 
„Tuleb teha koos inimestega, 
neid usaldada, kuulata – ning 
bürokraatliku keele asemel 
inimlik. Suhtumisest ehk 
väärtustest saavad alguse kõik 
meie valikud ja teod.“ 

lauri läänemets –  
20 aastat liidrikogemust

Lauri Läänemets
poliiTika
2019–… XIV Riigikogu koosseisu liige, põhiseadus
komisjoni aseesimees, Euroopa Liidu asjade komisjoni 
liige, SdE aseesimees, Järvamaa piirkonnajuht
2017–… Türi vallavolikogu liige
2013–2018 Väätsa vallavanem
2016–2017 Tallinna linnavolikogu liige
2011–2013 Noored Sotsiaaldemokraadid, president

kaiTsEliiT
2020–… Kaitseliit, leitnant, Kaitseliidu Toompea 
 Malevkonna juhatuse liige
2019 Kaitseliidu kool, kompaniiülema kursus

ÜliÕpilasElu
2004–2009 Tallinna Ülikooli Üliõpilaskond, juhatuse liige 
/ juhatuse esimees / ülikooli senati ja nõukogu liige
2004–2006 Tallinna üliõpilaskondade protestiliikumise 
„Ühikad Korda!“ eestvedaja

skauTlus
2003–2013 Eesti Skautide Ühing, Erna Matka staabi liige 
/ peakorraldaja

vabaTahTlik TEgEvus
2016–2019 Politsei ja Piirivalveamet, abipolitseinik
2013–2018 Järvamaa Omavalitsuste Liit, aseesimees
2008–2009 „Päästkem Eesti metsad“ eestvedaja
2007–2011 Kodanikuühiskonna Sihtkapital, nõukogu liige

 Lauri Läänemets     Riina Sikkut

SdE piirkondade toetusavaldused esimehe 
kandidaatidele

„Mulle  
on omane  
unistada suurelt 
ja unistused ka 
täide viia.“  
Lauri Läänemets 
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Eduard on olnud nii 
erakonna kantselei 
juhataja kui ka Noorte 
Sotsiaaldemokraatide 

peasekretär. On kuulunud ka 
erakonna juhatusse. Praegu 
on ta Riigi kogu kultuuriko
misjoni liige ja korruptsiooni
vastase eri komisjoni esimees. 
Erakonna IdaVirumaa piir
konna esimees, pikaaegne 
Kohtla Järve linnavolikogu 
liige, praegu sealse sotsiaal
demokraatide fraktsiooni 
esimees ja revisjonikomisjoni 
esimees.

„Viimastel valimistel 
õnnestus Eduardil koos mõt
tekaaslastega hetkeks murda 
KohtlaJärvel ligi 30 aastat 
kestnud võimumonopol. See 
on märkimisväärne saavutus, 
mis kinnitab Eduardi võime
kust juhina,“ selgitab Lauri.

Miks me peaksime valima 
Lauri Läänemetsa ja temaga 
koos peasekretäriks Eduard 
Odinetsi? „IdaVirumaal 
on sotsiaaldemokraatide 

Raskeid ja 
julgeid valikuid!
Kutsun hääletama üldkogul 
julgemate muutuste poolt 
ning usaldama Laurit oma 
meeskonnaga neid muutusi 
ellu viima.

Kergema vastupanu tee, 
lihtsalt tuntuma, leebema, 
keskteelisema valiku lange
tamine ei aita ei sotsiaalde
mokraate, ühiskonda ega 
selle alaesindatud osi. Palju 
raskem on otsustada tuge
vama muutuse kasuks, aga 

seda tuleb teha. Intellek
tuaalne väikepartei, kerge 
partner igas pulmas lihtsalt 
ei saa olla eesmärgipärane, 
kui me tõesti tahame täita 
seda missiooni, mida meie 
põhjamaised partnerid nii 
kaua on vedanud. Kui me 
tegelikult ei tee raskeid 
valikuid peaministripar
teiks tõusmisel, ei ole me 

erakonnast nii või teisiti 
peaministrit loota.

Muutused pole kerged, 
sest tänane suund on juba 
aastaid olnud neist teema
dest pigem eemale. Oleme 
vabastanud ruumi Kesk
erakonnale ja veel hullem 
– EKREle.  
Viimane tuleb aga valijatest 
ilma jätta ja see on meie 
töö – intellektuaalselt ja 
füüsiliselt pagana raske 
töö. Paraku on see ainus, 
mis tegelikult hoiab Eesti 
demokraatia lainel ja lähen
dab Eestit idealiseeritud 
Põhjamaadele. Raskeid ja 
julgeid valikuid! Luban, et 
olen Laurile toeks vastutu
se kandmisel ja põhjamaise 
sotsiaaldemokraatia taas
ülesehitamisel!

Vajame jõulist 
käimatõmbajat
Minu jaoks ei ole 
 sotsiaaldemokraadid 
lihtsalt selline toredate ja 
lahedate ja tarkade inimes
te klubi, vaid ma tahaksin, 
et need ideed jõuaksid 
ka Eestisse, laiema rahva 
sekka. Seepärast oleks 
vaja jõulist käimatõmbajat. 
Lauri  Läänemets on selleks 
praegu kõige sobivam isik! 
Ole hea, vali Lauri  
Läänemets!

Erakonna üldkogu on 
kriitilise tähtsusega. See on 
liikmete võimalus korrigee
rida erakonna suunda ja 
anda uus hoog.  

Miks valida Lauri Läänemets?Peasekretäri kandidaat  
eduard odinets –  
kogemus ja pühendumus

reiting Eestis kõrgemaid, 
kuid arenguhüppeks peab 
erakond tervikuna tugevne
ma. Selleks on vaja muutust 
organisatsioonitöös, aga ka 
poliitika rõhuasetustes. Edu
ard Odinets KohtlaJärve 
populaarseima poliitiku ja 
SDE IdaViru piirkonna
juhina mõistab hästi mees
konnatööd ja liikmetega 
suhtlemise kriitilist tähtsust,“ 
ütleb sotsiaaldemokraatide 
IdaVirumaa piirkonna ja 
KohtlaJärve osakonna ase
esimees Etti Kagarov. „Koos 
Lauri Läänemetsaga on nad 
tugev tandem käivitajatest ja 
eestvedajatest. Just seda on 
sotsidel vaja, et leida ennast 
enne 2023. aasta Riigikogu 
valimisi,“ täiendab ta.   

Lauri ja Eduard on tugev tandem  
käivitajatest ja eest vedajatest.

Tuleb teha 
julgem valik.

Eduard Odinets
Riigikogu liige, 
SdE IdaVirumaa piirkonna juht

Peep 
Peterson
Ameti 
 ühin gute 
Keskliidu  
juht

Kadri 
Kõusaar
Tallinna 
linna
volikogu 
liige, 
kirjanik, 
režissöör


