
 

Lugupeetud Eesti inimesed!  

Head erakonnakaaslased! 

 

Eesti Keskerakond jõudis 12. oktoobril olulise teetähiseni – Rahvarindest võrsunud erakond 

tähistab täna oma 25. sünnipäeva. Keskerakond ei ole ajutine projekt. Oleme tulnud Eesti 

poliitikasse, et jääda. Solidaarsus, iga inimese eest seismine ja ühiskonna liitmine on olnud 

Keskerakonna alusväärtused kõik need kakskümmend viis aastat. Nii peab see olema ka viie, 

kümne ja kahekümne viie aasta pärast.   

 

Olen otsustanud kandideerida Keskerakonna esimehe kohale, sest soovin tuua põhimõttelisi 

muutusi Eesti poliitikasse. Soovin anda oma panuse Keskerakonna programmi elluviimiseks 

riigi tasandil ja kohalikes omavalitsustes kogu Eestis. Inimesed ootavad sotsiaalsemat ja 

õiglasemat poliitikat, uusi algatusi ning julgust vajalikke otsuseid langetada. Eesti 

Keskerakonna põhimõtted pakuvad selget alternatiivi tänasele ummikseisule.   

 

Eesti inimesed ootavad uut poliitikat 

 

Kahjuks on Keskerakond olnud ligi kümme aastat järjest opositsioonis. Seetõttu pole me saanud 

oma programmi riigitasandil ellu viia ning Eesti poliitika on muutunud liialt parempoolseks. 

Keskerakond võitis Riigikogu valimised viimati 2003. aastal ning paraku kuulume opositsiooni 

juba kolmandas järjestikuses parlamendi koosseisus. Meie eesmärk olgu kohalike valimiste ja 

järgmiste Riigikogu valimiste võitmine ning uue laiapõhjalise valitsuse moodustamine.  

 

 Eesti ühiskond vajab põhimõttelisi muutusi. Senise poliitika ebaõnnestumist ilmestab 

kõige selgemalt meie rahvaarvu jätkuv langus. Vabandavad jutud „kestlikkust 

kahanemisest“ pole jätkusuutlikud ega paku lahendusi olukorra parandamiseks. Vajame 

terviklikku perepoliitikat, et tõsta sündide arvu. Vajame uusi töökohti ka väiksemates 

omavalitsustes ja maapiirkondades. Vajame lasteaedu, koole ja eluks vajalikke 

teenuseid kõikjal Eestis. Vajame riiki, kus mitte kedagi ei jäeta kõrvale.  

 

 Oleme kuulunud Euroopa Liitu üle 12 aasta, kuid vahe Euroopa jõukamate riikidega on 

jätkuvalt ülisuur. See väljendub nii palkade ja pensionite osas kui ka tervelt elatud 

aastates. Euroopalik solidaarsus ning heaoluühiskond on jäänud kaugeks unistuseks. 

Olen veendunud, et Keskerakonna pakutav õiglasem maksu- ja sotsiaalpoliitika ning 

senisest märksa tugevam regionaalpoliitika aitavad Eesti elu edasi viia. 

 

 Eesti edu alus on tugev ja ühtehoidev rahvas. Meie inimeste vastandamine rahvuse, 

vanuse, soo ja teiste kriteeriumite alusel peab lõppema. Riigijuhtide kohustus on 

kõnetada ja ühendada kõiki Eesti kogukondi, mitte ühiskonna lõhestamise hinnaga 

odavat populaarsust taga ajada. Vajame selgeid muutusi ka kodakondsuspoliitikas, et 

kaasata kõiki Eesti arengusse panustavaid inimesi.     

 



 

 Palju on räägitud rahva võõrandumisest riigijuhtimisest. Tegelikult on olukord 

vastupidine – poliitikud on võõrandunud Eesti rahvast. Oma arvamuse ainuõigeks 

pidamine, teisitimõtlejate allasurumine ning tagatubade kokkulepped on ohuks 

demokraatlikule riigikorraldusele. Vajame inimeste suuremat kaasamist 

ühiskondlikesse aruteludesse ning otseselt riigijuhtimisse. Seetõttu toetan presidendi 

otsevalimisi ning rahvaalgatuse seadustamist, mille eest peab Keskerakond jätkuvalt 

seisma.  

 

Eestimaa ja Keskerakonna tulevik on meie kätes 

 

Keskerakond on Eesti suurim ja vanim erakond ning meie edu tugineb kõigi liikmete ja toetajate 

panusele. Igaüks meist on pühendanud aega ja energiat keskerakondliku maailmavaate 

edendamiseks oma kodukohas ja riigis tervikuna. Selleks, et suudaksime Eestimaa arengus 

senisest rohkem kaasa rääkida, vajab meie organisatsioon üleriigiliselt tõsist tööd ja 

tugevdamist.   

 

 Keskerakonna juhtimine peab muutuma laiapõhjaliseks ja läbipaistvaks. Siinkohal näen 

olulist rolli erakonna kõigi liikmete kaasamisel. Toetan aktiivset sisevalimiste ja 

küsitluste kasutamist erakonna valimisnimekirjade koostamisel ning erakonna 

poliitiliste põhimõtete kujundamisel. Meie liikmeskond tervikuna teab alati kõige 

paremini, millist poliitikat erakonna toetajad ootavad.  

 

 Keskerakonna piirkonnad ootavad õigustatult senisest suuremat tuge. Ma pean silmas 

nii rahalisi võimalusi kui ka erakonna juhtide isiklikku panustamist meie maailmavaate 

tutvustamiseks igas Eesti omavalitsuses. Keskerakond peab olema nähtav kogu Eestis 

– Tallinnast ja Tartust kuni Sõrve sääre ja Piirissaareni.  

 

 Ainult tugeva üleriigilise organisatsiooni toel suudame võita järgmised kohalikud 

valimised. Meil tuleb taas saavutada enamus Tallinna Linnavolikogus ning parandada 

Keskerakonna positsiooni võimalikult paljudes Eestimaa omavalitsustes. Väga paljud 

inimesed kogu Eestis loodavad just meie peale.  

 

 Tõsist tähelepanu vajavad ka Keskerakonna erinevad kogud – Seenioride kogu, 

Roheliste kogu, Naiskogu KENA, Omavalitsuskogu, Õpetajate kogu jt. Aktiivsete 

inimeste ning erakonna büroo ja juhtkonna toel peame muutma erakonna kogud 

olulisteks koostööpartneriteks vastavates poliitikavaldkondades. Keskerakonna 

juhtkonna kohustus on toetada kõigi seniste ja loodavate kogude arengut. 

 

 Erilist tähelepanu vajab Keskerakonna Noortekogu ja selle tegevuse laiendamine kõigis 

Eesti maakondades. Noored on meie tulevik ja just Keskerakonna Noortekogu toel on 

poliitikasse tulnud väga palju teotahtelisi ja aktiivseid inimesi.   

 



 

 Meil tuleb laiendada ja elavdada volikogu komisjonide tööd. See on koht, kus töötatakse 

välja Keskerakonna pikaajalisi seisukohti ning arutatakse ka päevapoliitilisi küsimusi. 

Volikogu komisjonide kaudu võiks tulla märksa rohkem soovitusi ja avaldusi, mis on 

aluseks Keskerakonna esindajate tööle Riigikogus ja kohalikes omavalitsustes.   

 

 Korras rahaasjad on iga tõsiseltvõetava erakonna möödapääsmatuks eelduseks. 

Segadused ja ootamatud tagasilöögid finantsdistsipliini järgimisel ning juhatuse 

kinnitatud eelarve täitmisel peavad jääma minevikku. Rahaasjade eest vastutavad 

ennekõike erakonna esimees ja peasekretär, kuid laiemalt kogu juhatus.    

 

 Toetan eraldi vanematekogu loomist erakonna väärikate liikmete kogemuste ja mõtete 

paremaks kaasamiseks Keskerakonna juhtimisse. Vanematekogu roll oleks erakonna 

esimehe ja teiste juhtorganite nõustamine ning tasakaalukate lahenduste pakkumine 

keerulistel aegadel.  

 

Keskerakonna kongressist ja „leeridest“ 

 

Olen tänulik kõigile Keskerakonna liikmetele ja piirkondadele, kes on teinud mulle ettepaneku 

kandideerida Keskerakonna esimeheks. Annan endast parima, et mulle pandud usaldust 

õigustada. 

 

Rõhutan veelkord, et ma ei kandideeri Keskerakonna esimeheks, et au ja kuulsust võita. 

Poliitika on valdkond, kus tuleb alati seada esikohale Eesti riigi ja rahva huvid. Minu eesmärk 

on, et Keskerakond suudaks Eesti poliitikas kaasa rääkida nii täna ja homme kui ka viie, kümne 

ning kahekümne viie aasta pärast.  

 

Palun lõpetame jutu erinevatest leeridest ja konkureerivatest meeskondadest. Keskerakonnas ei 

ole „omasid“ ja „võõraid“ ning kohe kindlasti pole meie erakonnas üleliigseid inimesi. 

Austagem üksteist ja erinevaid seisukohti ning jäägem ka omavahel vaieldes alati viisakaks. 

Seisame ju tegelikult kõik samade põhimõtete eest.  

 

Olen meeskonnamängija. Seda nii spordis kui ka tööelus. Minu soov ja eesmärk on minna edasi 

ühtse Keskerakonna koondisega, kuhu on oodatud kõik, kes soovivad panustada erakonna ja 

Eestimaa tulevikku.  

 

Jüri Ratas 


