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Silmakirjaühiskonna lõpu eel
Jaak Valge 

Tänase Eesti Vabariigi olemust võiks iseloomustada Tallinna–Kuressaare liini bussijuhi 
käitumine, kes kolistas oma peaaegu tühja ja ajagraafikust ees oleva sõiduriistaga läbi
kõik peatusekohad, ent jättis kohusetruult maha reisijad seal, kus peatust ette nähtud 

polnud. See eeskujulik bussijuht oli siiski mõneti närvilise olemisega, mida võis võib-olla 
põhjustada kusagil kummitav ebamugav teadmine, et algselt oli bussiliini sisseseadmise 
eesmärgiks reisijatevedu.

Võib-olla oli bussijuht lihtsalt rumal. Sedasama ei saa öelda Haridus- ja Teadusministee-
riumi, Eesti Teadusfondi, Teaduskompetentsi Nõukogu, avalik-õiguslike ülikoolide, teadus- ja 
arendusasutuste, teadust finantseerivate asutuste ning SA Archimedes juhtkonna kohta, kelle
seatud raamidest mina ja tuhanded teised minuga samas vallas tegutsejad peavad juhinduma. 
Meil, akadeemilise maailma praktikutel peaks sisulised motiivid olema ju vaieldamatult 
esikohal. Ometi käitub nimetatud asutuste koostöös sepitsetud Eesti Teadusinfosüsteemi 
(ETIS) nimeline tööriist samuti kui too bussijuht, triivides meid tegelikust eesmärgist kau-
gemale. Alahinnates rängalt meie teadustöö kroone – monograafiaid, ning jättes hoopis
väärtustamata uute teadustööde käsilevõtmise. ETIS-e suunanäidu järgi tegutsedes peaksime 
avaldama ühe teema eri versioonina võimalikult palju pisitrükiseid. Meie täidamegi nõudeid 
ja püüame vorpida üha rohkem selliseid publikatsioone. Ise me selle süsteemi objektiivsusse 
ei usu, sest registreerime ka mõnelauselisi annotatsioone kõrgetasemeliste publikatsiooni-
dena, peaasi, et ajakiri, kus need mõned laused ilmuvad, olgu ta kui tahes nurgatagune, oleks 
ETIS-e reeglite kohaselt defineeritud kõrgetasemelisena. Seega tunnustame, et ETIS-e abil
mõõdetakse mitte sisulist tööd, vaid võimet kehtivatele reeglitele kohaneda ja nende alusel 
end võimalikult heas valguses näidata ehk bluffimisoskust. Kuna ETIS-e alusel hinnatakse
meie kõlblikkust teadusraha taotlemisel ning akadeemilistele ametkohtadele konkureeri-
misel, peame ühtlasi loomulikuks ka seda, et tippteadlase ja tippõppejõu üheks olulisemaks 
omaduseks ongi formaalsete reeglitega kohandumise võime ja bluffimisoskus.

ETIS-es määratud ebasisulised reeglid pole akadeemilise elu silmakirjalikustumise 
ainus näide. Tartu Ülikooli õppejõudude ametinõuetes ei arvestata tudengite tagasisidet 
ega õppetulemuste kvaliteeti (seda ei üritata isegi mõõta!), küll aga peetakse professorite 
ja dotsentide puhul soovitavaks, et viimase viie aasta jooksul oldaks töötanud vähemalt 5 
kuud välismaal.1 Seejuures ei pea olema tegemist mingi maineka ülikooliga. Ning tähe-
lepanuväärne on veel see, et seda nõuet ei esitata madalamatele õppejõukohtadele, kelle 
puhul võiks tõesti pidada kogemuste omandamist vajalikuks. Iseasi, kas kogemusi peaks 
saama just välismaal. Ka Eesti Teadusfondi rahaeralduste üheks põhieesmärgiks on saa-
nud rahvusvahelise koostöö arendamine.2 Veel kümmekond aastat tagasi olnud piirang 
teadusrahade kasutamisel välislähetusteks on kadunud. Rahvusvaheline koostöö ehk 
vahend on saanud eesmärgiks omaette. Ühtlasi on vohav, ülikoolide teadus- ja õppetööd 
segav teadusturism  muudetud mitte ainult legaalseks, vaid nõutavaks. 

1  Õppejõudude ja teadustöötajate ametinõuded. Võetud vastu Tartu Ülikooli nõukogu 24. septembri 2010. a. 
määrusega nr. 11. Jõustunud 01.10.2010. 

2  Grandi taotlemise juhend 2012. Kinnitanud SA Eesti Teadusfond nõukogu 15. veebruar 2011, protokoll nr. 97. 
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Nõnda on lood akadeemilises elus, kus peame eeskujulikuks bussijuhiks seda, kes 
peatub ettenähtud peatustes, ehkki reisijaid ühest kohast teise eriti vedada ei pruugi. Mis 
siis veel mujal. Kohati isegi keelame mõelda laiemalt või mõelda põhieesmärgile. Üks Eesti 
massimeedia arvamusliidreid kritiseeris saates „Olukorrast riigis” Eesti Panga nõukogu 
esimeest, sest too mõtlevat majanduskasvule, mitte eelarvestabiilsusele. Nagu viimane 
polekski vahend esimese saavutamiseks. See, et majanduskasv on omakorda vaid üks 
vahendeid tasakaalustatud maailmas ühiskondade heaolu poole liikumisel, kõlaks meie 
massimeedia kontekstis vist hoopis võõrastavalt. 

Küllap on selle üks põhjusi paljuräägitud tänapäevakesksuses, Eesti ja kogu läänemaailma 
muutumises eesmärgituks. Mõttevaba loosung Eesti jõudmisest viie Euroopa rikkama riigi 
sekka sõnastab ühtlasi ka selle, et Eesti ühiskonnal puudub eesmärk või unistus. Eesti soikeseis 
võis alata pärast ühinemist Euroopa Liidu ja NATO-ga, ehk ajaliselt ligikaudu kümmekond 
aastat tagasi. Või juba Euroopa Liidu ja NATO liikmeks püüdlemise protsessis, sest selle käi-
gus me oma bluffimisoskust lihvisime ja ühtlasi unustasime ära põhjuse, miks õieti nendesse
organisatsioonidesse kuuluvust vajame. Nüüdseks on justkui piinlikki seda küsida, sest algne 
vastus – selleks, et tagada riiklik iseseisvus, ning seda omakorda Eesti identiteedi hoidmiseks 
ja arendamiseks – võib meie tegeliku käitumise valguses näida üsna naeruväärne.  

Tõesti, selles juristi- või silmakirjariigis, mille me viimasel kümmekonnal aastal oleme 
sisse seadnud, dikteerivad vormilised reeglid üheselt sisulisi väärtusi, olles nii superla-
tiivsed, et eesmärke justkui polekski. Kuid kui süveneda, võib siiski tuvastada, et need 
formaalsed reeglid lükkavad ikkagi meid kas edasi või tagasi, see tähendab, kusagile 
poole. Juristiriik per se kultiveerib bluffimist, tänapäevakesksust, individualiseerib ja lõhub
ühiskonna väärtusi ja identiteete. Kuid silmakirjariigi mudel Eesti anno domini 2011, sar-
nanedes küll teiste läänemaiste juristiriikidega, on siiski omapärane. Tuleneda võiks see 
vististi rahvuslikust alaväärsuskompleksist, ning kui see nii on, siis pole põhjust imestada, et 
meie silmakirjariigi eesmärgiks on liikumine iseenda kaotamise suunas. Võtame kriitikata 
ja isegi võimendatult omaks Euroopa Liidu ebasisulisi ja meile sobimatuid regulatsioone 
ning pingutame oma kodanike heaolu ohvriks tuues, et ilma igasuguse põhjuseta üle minna 
eurole, hävitades nii veel vähesedki võimalused iseseisvaks rahapoliitikaks. Kaotame rah-
vuskaaslasi laia maailma, nende üle isegi arvet pidamata. Tõesti, mis peakski neid siin ilma 
eesmärgita riigis kinni hoidma. Ning kui unistuseks peaks olema jõudmine viie Euroopa 
rikkaima riigi hulka, siis miks ei peaks nad minema mõnda sellisesse riiki otsekohe?     

Koos teiste läänemaadega devalveerime aga oma kultusväärtusi. Demokraatiat käsit-
leme nüüd pigem loosungina, millega õigustada oma väärtuste, või õigemini väärtuste 
puudumise pealesurumist teistele. On isegi groteskne, et 20 aastat pärast Nõukogude Liidu 
lagunemist ja Eesti iseseisvumist, 20 aastat pärast Francis Fukuyama nn. ajaloo lõpu teesi 
esitamist, mis ühtlasi märkis demokraatlike väärtuste triumfi, ei tea me jälle, mida demo-
kraatia õieti tähendab. Sheffieldi ülikooli professor Jean Grugel, demokratiseerumise ja
inimõiguste juhtiv uurija, leiab, et olla demokraat tähendab uskuda inimesesse, arvata, et 
inimestel on võõrandamatu õigus teha enda jaoks otsuseid ja olla veendunud arusaamas, 
et kõik inimesed on fundamentaalselt ja sisuliselt võrdsed.3  

Tänapäeval on niisugune lähenemine pigem uusradikaalne, kuna asetab tavalise inimese 
demokraatia mõistmise keskmesse. Tegelikult on see algne tähendus, mis on viimastel aasta-
kümnetel laiali valgunud ning muutnud ka demokraatia formaalseks, demokraatia imitatsioo-
niks, mis on kaotanud oma peamise sisu, s. t. inimeste võõrandamatu õiguse teha otsuseid. 
Demokraatia tähendus on muutunud ülemaailmse rahamaailma pealetungi tõttu. Briti  sotsio-
loogiaprofessori Colin Crouch’i raamatu „Post-Democracy” põhisõnumiks on, et ehkki insti-

3  J. Grugel. Democratization. A Critical Introduction. Palgrave, 2002, lk. 12.
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tutsioonid, mehhanismid ja demokraatia on olemas, on võim tegelikult koondunud kitsa eliidi 
kätte.4 Rahamaailma, eelkõige suurkorporatsioonide kätte. USA, üks demokraatia kodumaid, 
toetab demokratiseerumist ja poliitilisi režiime üldse selle järgi, kas nad on kasulikud USA-le. 
Õigemini ameeriklaste suurkorporatsioonidele, mitte tingimata ameeriklastele endile. 

Demokraatlikud väärtused peaksid olema universaalsed, kuid Ameerika politoloogide 
demokraatia ja vabaduse mõõtesüsteemide Polity ning Freedom House’i järgi on Iisrael 
demokraatlik ja vaba riik. Massimeedia on meile aastakümneid sisendanud, et tegemist 
on koguni ainsa demokraatiaga Lähis-Idas. Tõsi, nii on see juudi soost kodanike jaoks, 
kuid palestiinlaste jaoks küll kõike muud kui demokraatia. Pigem Lähis-Ida esimene dikta-
tuur, nagu pealkirjastab oma loo Iisraelist Marwan Bishara, Al Jazeera poliitikaanalüütik 
ning Pariisi Ameerika Ülikooli professor. Eirates ÜRO resolutsioone, valitsevad Iisraeli 
sõjalised ja julgeolekuteenistused nende „teiste” inimeste üle nende tahte vastaselt. „Nad 
rõhuvad, piinavad, ekspluateerivad ja röövivad palestiinlastelt nende maa, vee ning, mis 
kõige olulisem, nende vabaduse. Iisraeli vanglates on rohkem poliitvange kui ühelgi tema 
naabril.”5 Kas saame ikka usaldada seda läänemaailma autoriteetseimat, maailma riikide 
vabadust hindavat asutust ning Lääne massimeediat üldse? Valgevene režiimi kritiseeri-
des on kerge end demokraadina näidata, ent pingekolded, mis määravad tänase maailma 
vastasseisu, on Lähis-Idas. Hoopis ebamugavam on küsida: mis ikkagi on pannud Iisraeli 
vaenlased end pommidega vöötama? Kas me oleme üldse kunagi tõsiselt teada soovinud, 
missugused on selle seltskonna sõjasihid, keda me oleme harjunud nimetama terroristi-
deks? Kelle sõda see õieti on – kas rahvusvahelise rahamaailma sõda moslemiradikaalide 
vastu? Kui jah, siis mis meil, eestlastel, sellega pistmist peaks olema?

Silmakirjalikkuse oleme ära õppinud hästi. Meie president räägib püüdlikult demokraa-
tiast ja vabadusest, aga kui suhetest Kasahstani diktaatori Nazarbajeviga võivad võita Eesti 
transiidiärimehed, pole väärtused enam olulised. Poliitik ja tipp-politoloog Toomas Alatalu 
märkis Nazarbajevi Eesti visiidiga seoses: „See demokraatia ja autoritarismi küsimus on 
ka omamoodi suhteline. Tooksin väga lihtsa ja robustse võrdluse, et kui president Sarkozy 
alles aasta tagasi kallistas Gaddafit, kui proua riigisekretär Clinton alles jaanuaris vabandas
Gaddafi ees ja Berlusconi eelmisel aastal suudles Gaddafi kätt [– – –], on küsimus selles,
kas me ikkagi peame olema suuremad katoliiklased kui Rooma paavst ise?”6 Eesti poliitik 
ja juhtiv sotsioloog Marju Lauristin pidas taotlust korraldada referendum eurole ülemineku 
kohta koguni provokatsiooniks.7 Eesti sotsiaaldemokraatlik erakond – ainus Eesti partei, kus 
demokraatia juba nimes esile tõstetud, õhutab aktiivselt koostööd diktatuuri-Hiinaga.  

Jah, niisugused juhid oleme me endale valinud. Aga kas see on ikkagi rahva valik, kas 
meie riigijuhid on parimad, kelle ühiskond saab välja panna? Demokraatia matkimine 
– valimiskampaania pseudoteemad, väärtuste kaotus, tegelikest probleemidest rääkimisest 
hoidumine, nende rääkijate süüdistamine reeglitest üleastumises ja nimetamine äärmus-
lasteks-populistideks annab ka demokraatiat imiteerivaid tulemusi. Uute värskete ideede 
tulek riigijuhtide sekka on takistatud nii valimisseaduse kui ka teiste regulatsioonidega, 
mis on sedavõrd ebaõiglased, et osa kodanikke loobub valimas käimisest seetõttu, et 
osalemisega tunnustaksid seda süsteemi. Aga kõige enam takistab seda ikkagi meie enda 
tahtepuudus, ning vähemalt osaliselt põhjendatult. Parlamendivalimised on nagu Eesti 

4  C. Crouch. Post-Democracy. Polity Press, 2004, lk. 19–28.
5  M. Bishara. The Middle East’s oldest dictatorship.  http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/04/

201142114189933416.html. 10.05.2011.
6  Politoloog: transiidiühendus Kasahstaniga oleks Eestile suur tunnustus. – ERR uudised 21.04.2011. – http://

uudised.err.ee/index.php?06227674
7  T. Kosmõnina. Lauristin: eurole ülemineku küsitlust ei tasu tõsiselt võtta. – ERR uudised 29.06.2010. – http://

uudised.err.ee/index.php?06208216
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eurolaulu valimine: kõigepealt on raske konkureerivate toodete seast endale meelepärast 
leida, sest meeldivaid lihtsalt ei ole. Kuid need tooted on ette antud ning kui ikka valida 
tahame, toimub kaalutlemine printsiibil, missugune toode võiks Euroopa massimeediatu-
rul läbi lüüa. Nii saame küll oma esindaja, kuid selle, kes meie arvates kehtivatele reeglitele 
ehk laiatarbemaitsele kõige paremini vastab. Et see ei ole sama, kes meile meeldib, tõestab 
Eesti plaadimüügi edetabel. Ning peaaegu üleliigne on märkida, et hoolimata oma püüd-
lusest laiatarbetruudusele, mõistame seda ikka iga kord valesti.

Isegi kui meil polekski väikeriigina omaette kohustusi või rolli pakkuda rahvusena 
maailmale meieomast vaadet ega käitumist, tuleb ometigi tunnistada, et nii nagu sadakond 
aastat tagasi peeti üht Aasia riiki Euroopa haigeks meheks, on nüüd haiged mehed need, 
kelle järgi me joondume – Euroopa päritolu ühiskonnad või ühiskondade riigikestad. Jättes 
isegi kõrvale vananemise, mis mõnekümne aasta pärast viib paratamatult senise Lääne 
riigimudeli kokkuvarisemisele, kuid mille vältimiseks ettevõetud sammud on naeruväärselt 
ebapiisavad, tuleb tunnistada, et kui isegi otsustavaid samme on tehtud, on need tehtud 
vales suunas. Kui 2001. aasta 11. septembri rünnak maailma kaubanduskeskusele – ühele 
neoliberalistliku globaliseerumise sümbolile – signaliseeris ameeriklaste domineeritud 
maailma väljakannatamatust ebavõrdsusest ja -õiglusest ning 2008. aastal lõpuks alanud 
majanduskriis teatas lihtsa tõe, et pole võimalik järjest kulutada rohkem kui teenid, olid 
need justkui kaks infarkti, millele Lääs oleks loogiliselt pidanud reageerima kahjulike 
harjumuste mahajätmisega. Selle asemel reageeriti nende võimendamisega. Esimesel juhul 
agressiooniga Iraagi ja Afganistani vastu, provotseerides sellega enda vastu tegutsema osa 
moslemimaailmast, mis tähendab mõistetavalt üha laienevat vastasseisu. Teisel juhul aga 
reageeriti tarbimise vähendamise asemel selle edasise õhutamisega ja laenamise vähen-
damise asemel panganduse päästmise ja laenamise suurendamisega. Kuid uut lisaraha ei 
tule ju kusagilt kõrvalt, seda pumbatakse (panga)süsteemi meie kõigi – ning mis on eriti 
drastiline, just vaesemate ühiskondade – arvelt. Meie aga vaatame sellest kohusetundlikult 
mööda. On märgilise tähendusega, et me näeme küll põhjendatult Rahvusvahelise Valuu-
tafondi juhi Dominique Strauss-Kahni käitumises Aafrika päritolu USA hotelliteenijaga 
väärkohtlemist, ent ei pea ebaõigeks IMF-i ja tema juhi finantsilist käitumist. Jättes kõrvale
kõik muu, võiks küsimärke tekitada juba selle sotsialisti 3000-dollariline hotelliarve. IMF-i 
eesmärgiks on muu hulgas ka vaeste maade arengu hõlbustamine laenude ja abi teel, ning 
juba selle arve maksmiseks kulunud summaga oleks võinud edasi lükata või päästa tuhan-
dete inimeste elu. Me kaitseme ühte naist USA-s, sest seda nõuavad reeglid, kuid meid 
jätab ükskõikseks miljonite naiste, laste ja meeste saatus Aafrikas. 

Inimesele on kolmas infarkt tavaliselt ärakellaks. Kas need ongi Lääne ühiskondade 
tegelikud valikud või tulenevad need ebapiisavast informeeritusest ning massimeedia 
ajupesust? Sellele pole muidugi kerge vastata, kuid üks on selge – tegelikke rahva valikuid 
me ei tea. Igatahes see kolmas, ärakella infarkt, võib meie endi ehitatud kasiinomaailmas 
juhtuda juba homme. 

Mingid muutused on toimunud, ent needki on takistatud inertsist, mis nõuab kohutus-
likes peatustes peatumist, mitte reisijate vedu. Vanadest peatuskohtadest hoitakse kinni, 
ehkki keegi seal enam ei oota. Nii nagu Nõukogude Liitu 1970. ja 1980. aastatel, on täna-
seid Lääne ühiskondi laostanud varjamatu silmakirjalikkus. 1980. aastate lõpul nimetati 
meil äärmuslasteks ERSP-d. Nüüd nimetame äärmuslasteks-populistideks põlissoomlasi 
ja nende ideekaaslasi mujal Euroopas. Mis ei tähenda, et nende „äärmuslaste” seisukohad 
oleksid iseenesest pädevad. Arenemisvõimeline ühiskond ei tohiks mis tahes muutuste 
pakkujaid kõrvale lükata ainult seepärast, et nad on erinevad. Ning seejuures on eriti 
märgiline nende süüdistamine populismis, s. t. tunnistamine, et tänaste Lääne ikka veel 
demokraatlikeks nimetatavate ühiskondade valikute tegijaks ei peagi olema rahvas.  

Jaak Valge / Silmakirjaühiskonna lõpu eel
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Kuigi globaliseerumise USA versioon on tänaseks ummikusse jõudnud, pole see, nagu 
ükski teinegi ajajärk möödunud positiivseid teadmisi jätmata. Iseasi, kas me oskame neid 
ära tunda. Kindlasti on tänane maailm meie ümber mitmes mõttes parem sellest ajast, mil 
meie iseseisvusime ning USA domineeritud läänemaailm kiirendas oma marssi tänase 
ummikseisu poole. Uus maailm on märksa avatum, rassilised stereotüübid on ära lange-
nud. Selles maailmas, kus rahvuste kõrval on võtnud koha sisse ka need, kes peavad end 
teadlikult multikultuurseteks, pole natsismil kohta, ning reaalse maailma silmakirjalik-
kusest hoolimata pole mõne rahvuse tõstmine teistest paremaks ideoloogiana enam või-
malik. Natsism on ajalugu, selle kasutamine poliitilise malgana pole enam vajalik. Senise 
immigratsioonipoliitika vastasus ei tähenda immigrantidevastasust. Tänane, ülemaailmselt 
rahamaailma teeniv majandus- ja immigratsioonipoliitika diskrimineerib inimesi neis ühis-
kondades, kust lahkutakse, ega lahenda ühtegi strateegilist probleemi neis ühiskondades, 
kuhu siirdutakse. Uus rahvuslus peab tunnistama kõigi õigust elada inimväärilist elu oma 
kodumaal. Uus rahvuslus saab küll olla vasakpoolne, kollektivistlik nagu varasemgi, kuid 
erinevalt varasemast ka intellektuaalselt avatum ja tingimusteta demokraatiat, võrdõigus-
likkust ning teiste rahvaste õigusi ja eripära nõudev. Püüdlus kestva õigluse ja avatuse poole 
ei ole kuidagi konfliktis rahvusliku omapära tunnistamisega.

William I. Robinson, California Santa Barbara Ülikooli sotsioloogia ja globaaluurin-
gute professor kinnitab: „Kapitalismi kriis on pretsedenditu, nii suurusjärgu, globaalse 
ulatuse, ökoloogilise allakäigu ning sotsiaalse mandumise kui ka vägivallavahendite poo-
lest. Me seisame tõesti silmitsi inimkonna kriisiga.”8 Küllap pidasid ka roomlased enne 
barbarite sissetungi oma allakäinud riigi kriisi kogu inimkonna kriisiks. Nagu ka osa britte 
siis, kui lagunes nende koloniaalimpeerium. Nad eksisid, ning ka see, mida me näeme 
viimasel kümnendil, ei ole kogu inimkonna kriis, vaid ühe tarbijalikuks, ebademokraatli-
kuks, ebaõiglaseks ja silmakirjalikuks mandunud eluviisi kriis. Euroopa Liidu kärisemine 
igast õmblusest väljendab lisaks demokraatia ja õigluse tühiloosungiks muutumisele ka 
ühiskondade rahvusliku mõõtme eitamise tulemusi. Täna püüavad Lääne ühiskondade 
mandunud riigikestad teistele peale suruda valikuid, mis neil endil on ummikusse jooks-
nud. Tegelikult vajame teisi valikuid hoopis ise, ning need ei jää ka tulemata. Meile teeb 
ülemineku ühest mudelist teise ohtlikuks meie avatud geopoliitiline positsioon. Hoidkem 
siis silmis eesmärke, mitte vahendeid, ning võib-olla teeb tulevaste muutuste ebamugavuste 
talumise kergemaks teadmine, et nii nagu N. Liidu edasikestmisel poleks meil, eestlastel, 
olnud tulevikku, poleks meil tulevikku ka käesoleva mudeli edasikestmisel.

8  Global capitalism and 21st century fascism. http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/04/
201142612714539672.html 
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