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Eessõna

Mis on konservatiivsus? Mis on konservatism? – Poliitikas, argielus,
politoloogias, filosoofias?

Kes on konservatiiv? – Tagurlane? Uuendusvastane?  Alalhoidlik? Tradit-
sioonide ja järjepidevuse hoidja? Põhiväärtuste säilitaja?

Need on mõned küsimused, milledele eestikeelses kirjasõnas ammen-
davaid teoreetilisi vastuseid õigupoolest polegi. Eriti, kui arvestada, et
nimetatud märksõnadki muutuvad koos aja, inimeste ja välise keskkonnaga.

Käesolev kogumik püüabki esimest korda pakkuda eesti lugejale pano-
raami sellest, mida me konservatiivsuse all käsitleda võiksime. Ja seda nii
ajalises, ruumilises kui ka mõttelises plaanis, võttes vaatluse alla konserva-
tiivsuse-konservatismi lätted, muutumised ja ilmingud erinevates eluvald-
kondades, erinevates riikides, erinevatel aegadel.

Kindlasti pole sellesse raamatusse jõudnu ammendav ega esinda ka
mingit viimase instantsi tõde. Ent ajal, kui liberalism näib olevat arenenud
maailmas jõudnud küsitava väärtusega äärmusteni, vajame kindlasti ülevaa-
det sellest, missugused võiksid olla alternatiivid ja kust leida püsiväärtusi,
mis vähendaksid üha tugevnevat turbulentsi fukuyamalikku ajaloo lõppu
jõudnud ühiskondades ning sedastaksid, kas on veel võimalik tõsta uuesti
ausse institutsioonid ning mõtteviisid, mis paljude poolt on kuulutatud juba
ajalukku läinuteks.

Poliitikas armastatakse sageli rääkida pendlist, mis kõigub vasakpool-
sete ja parempoolsete ideoloogiate vahel. Käesoleva raamatu koostajad
ning autorid on samuti seda meelt, et liberalismi loomulikuks vastukaaluks
on konservatism ning kui liberalismi kohati utopismini küündiv uuendus-
meelsus ühiskonna tasakaalustatud toimimist halvama kipub, on aeg
pöördeks teise suunda.
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Raamatut koostama asudes üllatas initsiatiivgruppi koosseisus Kaja Villem,
Berit Teeäär, Anneli Kivisiv, Aimar Altosaar, Mart Nutt, Andres Herkel,
Anne Taklaja, kirjastuse Kunst esindajana Martin Helme ja allakirjutanu, kui
heatahtlikku vastuvõttu idee potentsiaalsete autorite hulgas ja üldisemaltki
leidis. Siinkohal tänud kõigile nimetatutele, kõikidele autoritele ja muidu
julgustajatele!

Raamatu ilmumine oleks olnud märksa keerulisem, kui sellele poleks
õlga alla pannud Euroopa Uuringute Keskus – Centre for European Studies
(CES), Konrad Adenaueri Fond ning Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.
Suurimad tänud neilegi!

Nagu juba öeldud, tõmbame selle raamatuga vagu söötis maale. Ent
iga teekond algab esimesest sammust. Seepärast loodame, et tekitame siin
avatud teemade ja mõttekäikudega süvendatud huvi konservatiivsuse-
konservatismi vastu nii laiemas üldsuses kui ka ühiskonnateadlaste ja polii-
tikute hulgas.

Uks on igatahes lukust lahti keeratud ja praokil. Palume lahkesti sisse astuda.

    Mart Helme
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***

Euroopa Uuringute Keskus – Centre for European Studies (CES) on
Euroopa Rahvapartei (ERP) ametlik mõttekoda. Keskuse eesmärk on suu-
rendada Euroopa kodanike teadlikkust Euroopa integratsiooni arengust
ning aidata otsustajatel ja arvamusliidritel – näiteks ERP riigipeadel ja
valitsusjuhtidel ning ERP erakonnaliidritel – sõnastada uusi ja tõhusaid
poliitikavalikuid.

Keskuse ülesandeks on ühendada paremtsentristlike väärtushinnangute
poolest sarnaseid fonde, mõttekodasid, teadlasi, eksperte ja otsustajaid kogu
Euroopast, et arutada aktuaalsete teemade üle, vahetada mõtteid ning tut-
vustada oma tegevuse tulemusi nii avalikkusele kui ka otsustajatele.

Keskuse põhitegevuseks on uuringud jms projektid, mida täiendavad ja
toetavad konverentsid, seminarid, õpikojad ja trükised, millest paljud valmivad
koostöös liikmesorganisatsioonidega.

Selles vaimus tervitab CES-keskus Pro Patria Koolituskeskuse mõtet
avaldada raamat paremtsentristliku poliitika kohta. Sedalaadi trükise aval-
damine on väga vajalik, kuid piisavalt  ambitsioonikas ettevõtmine.

Praegune majanduslik ebakindlus on loonud soodsad tingimused popu-
listlike jõudude ja poliitilise demagoogia vohamiseks, mistõttu on ülim aeg
jääda kindlaks oma põhiväärtustele ja samas eristuda teistest poliitilistest
perekondadest.

Raamatul on rahvusvaheline mõõde: see ei keskendu ainult Eesti või
Euroopa paremtsentristlikule poliitikale, vaid käsitleb ka USA konserva-
tiivset mõtlemist.

Raamatus käsitletakse paremtsentristliku poliitika lätteid ja kristliku
demokraatia praegust poliitilist käekäiku, tõstes eriti esile ERP kogemusi,
ning esitatakse ka  tulevikuvisioone.

  Ärgitades debatti paremtsentristliku poliitika üle, võiks see trükis olla
samas kasulik juhendmaterjal nii politoloogidele kui ka laiemale üldsusele.

Euroopa Uuringute Keskus
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***

XXI sajandi kriisid – jõudude geopoliitilise ümberpaigutuse ja „turbo-
keinsianismi” praktika leviku ajastul – näitavad meile, kui kiiresti võib just
demokraatlik ja vaba Lääs kindlat pinda kaotada, seda kas või näiliselt. See-
pärast vajab ühiskond kindlaid vundamente täna rohkem kui kunagi varem.

Lähiminevikus on konservatiivi iseloomustamiseks sageli kasutatud
kuvandit mehest, kes suhtub internetti ikka veel skeptiliselt, kes ei tea, mida
tähendab „sotsiaalne meedia”, kellele abikaasa toob tuhvlid diivani ette ja
paneb söögi lauale. Lühidalt öeldes on ta pelglik, umbusklik ja vanamoodne
ning suur osa avalikkusest seostab mõistet „konservatiiv” just taoliste
omadustega.

Mõiste selline degenereerumine viib aga valele rajale – olla konservatiiv
tähendab pigem progressi harjal käimist. Võidakse arvata, et see on para-
doks. Tegelikkuses tabab see ütlus aga väga täpselt ehtsa, moodsa konser-
vatismi tuuma, sest olla konservatiiv ei tähenda mingi oleku iga hinna eest
alalhoidmist.

Olla konservatiiv tähendab vanale truuks jäämist seni, kuni on tõesta-
tud uue paremus. Üha enam üleilmastuva ühiskonna jaoks on see kõige
mõistlikum perspektiiv, mis teostuda võib. Meie aja uuendused ei esine
selles protsessis eesmärgi kui sellisena, vaid teevad läbi kriitilise eksami
selgitamaks, kellele need kasuks tulevad. Alles pärast selle eksami soorita-
mist – ning üksnes siis, ent mitte seepärast, et seda dikteerib „aja vaim” –
omistab konservatism „progressile” tema kvaliteedimärgi. Eksami tingimu-
sed on seejuures selged ning neid ei saa suvaliselt ümber teha. Konserva-
tiivide jaoks on olemas tõdesid, mis pärinevad meie ajaloolisest kujunemisest,
kristlusest, humanismist ja valgustusajast, ning mille kehtivuse üle ei vaielda.

Ka usutunnistuseta inimesele on selge, et meie ühiskonna vundamenti
kujundati sajanditepikkuses arengus koosmõjus ennekõike vaimuajaloo suurte
hoovustega. Selle vundamendi alustoeks on inimväärikuse austamine.

Käesolev kogumik tahab anda esmase ülevaate sellest, mida konserva-
tism tähendab.

Konservatism, mis on kui kompass näiliselt üha keerukamaks muutuvas
maailmas.

Konrad Adenaueri Fond
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Konservatismi väljakutsed1

Torbjørn Røe Isaksen

Erinevalt kahest teisest peamisest XIX sajandi jooksul arenenud ideoloo-
giast – sotsialismist ja liberalismist – ei püüdle konservatism lõppeesmär-
gina parema ühiskonna poole. Konservatism ei väida, et teatavad lahen-
dused kehtivad alati ja igal pool, kuid usub, et mõned ideed kehtivad alati ja
konservatismi põhieesmärk on neid ideid säilitada ja edasi arendada.

Konservatism peab iga inimest ainulaadseks ja kõigist teistest erinevaks.
Individuaalsus ei ole tingitud kultuurist, vaid on inimsuse olemuslik aspekt.
See ainulaadsus seletab konservatismi peamist aluspõhimõtet, mille koha-
selt kõik inimesed on võrdselt väärtuslikud.

Et inimesed on erinevad, on konservatismi kõige tähtsam poliitiline
põhimõte igaühe vabadus valida, kujundada oma elu ja teha oma otsu-
seid. Püüe muuta inimesed ühesuguseks rüvetab nende ainulaadsust ning
seetõttu eitab konservatism kollektivismi, mis seab enamuse võimu üksik-
isiku õigustest kõrgemale. Kuid vabad üksikisikud ei ole ka aatomid – nagu
inglise keeles öeldakse, inimene üksi ei ole saar. Me sünnime inimeste kogu-
konda ning alles kokkupuude teistega annab inimeste vabadusele tõelise
sisu. Vabadus ei tulene ühiskondlikust vaakumist ega eksisteeri selles, vaid
tuleneb ühiskondlikust arengust ja paradoksaalselt ka asjaolust, et inimesed
ei kasuta oma vabadust vabadusena, et teha mis tahes hetkel just seda, mis
neile pähe tuleb. Vabadus peab olema piiratud teiste inimeste õigusega
vabadusele ja teisi arvesse võttes.

Ühiskonna kõrgeim eesmärk ei saa olla midagi muud kui iga üksikisiku
eesmärkide summa. Ühiskond ei seisa igast inimolendist kõrgemal, vaid on
üksikisikute, perekondade, ettevõtete, institutsioonide, normide ja kul-
tuuri – isiku juurte ja lähtepunktide summa. Seega usuvad konservatiivid,

1 C. Arvanitopoulos (ed.), Reforming Europe: The Role of the Centre-Right, The Constantinos
  Karamanlis Institute for Democracy Series on European and International Affairs,
  DOI 10.1007/978-3-642-00560-2-7, (c) Constantinos Karamanlis Institute for Democracy,
  Ateena 2009.
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et ühiskonda ei saa taandada lihtsalt suvalisele üksikisikute kogumikule.
Konservatism ei võrdsusta riiki ega poliitilist kogukonda ühiskonnaga, vaid
väidab, et iga riik koosneb tohutust hulgast väikestest ja suurtest mine-
viku- ja olevikukogukondadest, mis on omavahel seotud ja mis üheskoos
moodustavad äärmiselt keeruka organismi.

Seetõttu tahavad konservatiivid vabadust, kuid see peab olema
ühendatud ühiskondliku vastutusega, mis on suurem kui seadusega kehtes-
tatud kohustused. Konservatiivid soovivad reformida selleks, et säilitada,
kuid eelistavad, et reformid tulenevad miljonite inimeste vabast valikust,
mitte poliitilistest käskudest ja otsustest. Konservatism on ilmselgelt vastu
vasakpoolsele plaanimajandusele, mis käsitleb inimesi mutrikestena kollek-
tiivi plaanides. Konservatism on vastu façsismile ja rassistlikele ideoloogia-
tele, mis mõõdavad isiku väärikust väliste kriteeriumide alusel, ja lihtsustatud
majanduslikule liberalismile, mis ei mõista, et inimesed vajavad vabaduse
sisustamiseks kultuuri.

Konservatism erineb sotsiaaldemokraatiast, sotsialismist ja liberalismist.
Isegi oma mõõdukates variantides lähtub sotisaaldemokraatia ideest, et
tugeva riigivõimuga saab luua parema ühiskonna ning seetõttu alahindab
sfääri, mis tuleks jätta üksikisikutele ja väiksematele kogukondadele. Sot-
sialism on radikaalne, kollektivistlik emantsipatsionistlik ideoloogia, mis
rõhutab majanduslikke raamistikke ja seetõttu alahindab nii kultuuri kui ka
traditsioonide osa ühiskonnas. Sotsialism ei ole end kunagi kokku sobitanud
üksikisiku vabaduse või asjaoluga, et ühiskond peab seetõttu aktsepteerima
inimestevahelisi erinevusi. Lihtsustatud majanduslik liberalism peab üksikisikut
ratsionaalseks tegutsejaks, ilma kultuuri või ajaloota inimeseks. Seetõttu
alahindab liberalism inimeste vajadust kogukonna järele ja ühiskonna vaja-
dust poliitiliste meetmete järele, millega hoitakse ära vaba turumajanduse
negatiivsed tagajärjed.

Riigi ja turu toetajate vaheline poliitiline lõhe on liiga lihtsustatud ega
võta arvesse paljusid tänapäeva tähtsaid probleeme. Üleilmastumise kii-
luvees kogeme varjatud ebakindlust, mis tegelikult tuleneb kuuluvuse ja
kogukonnatunde kaotamisest. Kosmopoliitse üleilmastumise ideoloogia,
mis keskendub vabadusele ja lõpututele võimalustele, ei ole arvesse võtnud
asjaolu, et ühiskonda kuulumine ja traditsioonid on olulised muutuste ümbrit-
semiseks turvalisuse raamistikuga. Muutus ilma seaduspärase põhjenduseta
on sama, mis ilma langevarjuta kaljult alla hüppamine.
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Muutus ilma seaduspärase põhjenduseta

Üleilmastumine ei põhjusta kiireid muutusi üksnes majanduses, vaid ka ini-
meste igapäevaelus. Kultuuri, maitseid, eelistusi ja avalikku arutelu mõjutab
asjaolu, et ideed, inimesed ja kaubad ületavad üha kiiremini riigipiire. Eilsetest
arengumaadest võivad saada homsed ülemaailmse tähtsusega suurriigid ja
täna kindlatest töökohtadest võib homme saada suletud tehas samamoodi,
nagu eilsest nurgapoest võib homme saada einelaud. Kokkuvõtteks on
üleilmastumine olnud positiivne. Võõramaine kultuur ja elanikkond on
rikastanud meie igapäevaelu ning peale selle on kultuuriline avatus meid
paremini muutusteks ette valmistanud. Liberaalsel entusiasmil on siiski
mõned suured nõrkused. Oma optimistliku usuga tulevikku ei ole see
arvesse võtnud asjaolu, et muutusi võidakse kogeda ka traumeerivana, eriti
kui need toimuvad mitmes valdkonnas korraga. Kui kultuur, tööhõive, elu ja
arutelukliima muutuvad kõik korraga, küsivad paljud inimesed endalt „mis
toimub?” Muutuse tulemused annavad paljudele tohutuid võimalusi, kuid
arvestatava vähemuse jaoks tekitavad need ka suuri probleeme. On oht,
et lõhe väljakutseist tulvil ja põnevasse maailma sukelduva kosmopoliitse
eliidi ja põhjavoolu kammitsetute vahel suureneb.

See kultuuriline ebakindlus teravneb, kui ühiskond on oma kultuuri
suhtes ebakindel või ei tea, kuidas kultuuri kiiretes muutustes säilitada.
Sügavamatest probleemidest võivad märku anda arutelud selle üle, kas
hijab peaks olema lubatud või mitte, kas Poola torumehed on Norras
teretulnud või kas sõna „neeger” on aktsepteeritav. Küsimus ei ole selles,
kas seda liiki arutelu tekitavad suhtumised on „õiged” (minu kõhutunne
ütleb, et ei ole), vaid selles, et need on olemas ja ükski ühiskond ei saa neid
tagajärgedeta eirata. Halvimal juhul võib ebakindlus viia ekstremismini ja
parem- või vasakpoolsete ideoloogiateni, mis ilmselt asendavad puudu-
vaid väärtusi. Mõnes riigis on need ideoloogiad suhteliselt tsiviliseeritud ja
viisakad, teistes aga apelleerivad need inimeste kõige primitiivsematele ja
barbaarsematele instinktidele. Ei ole oluline, kas need ideoloogiad nimeta-
vad end rahvusrindeks või demokraatlikuks rahvaerakonnaks või kas need
soovivad sulgeda tee sisserändajatele või kapitalile. Nad peavad ühist lahin-
gut avatud ühiskonna vastu, uskudes, et meid saab päästa ainult poliitiline
kontroll – eilsete kollektiivide mobiliseerimine.

Selles olukorras on äärmiselt tähtis püüda muutusi ja seaduspära
ühendada. Peame ära hoidma oma kultuuri – kultuuri, mida me ei suuda
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tänapäeva tingimustega kohandada – unustamise, unarusse jätmise või
muuseumieksponaadiks muutumise. Norra kultuuri ei saa isoleerida ja
alatiseks puhtana alles hoida, kuid samamoodi ei saa me eirata fakti, et
meie oma kultuuril on teatavad iseloomulikud jooned ja seda kujundab
konkreetne ajalugu. Ei ole võimalik teeselda, et Norras elavad inimesed on
liberalismi majandusagendid, kui tegelikkus on hoopis teistsugune.

Ära hoidmaks selliseid muutusi, millel puudub seaduspärane põhjendus,
peame vältima kunstlikku lõhet omaenda väärtuste tugevdamise ning teiste
rahvaste ja kultuuride vastuvõtmise vahel. Norra ajalugu ei ole maailmast
isoleeritud saare ajalugu. Alates esimeste elanike rändamisest läbi jääga
kaetud Euroopa, Lindisfarne kloostrist ja Hansa Liidu linnadest kuni kontak-
tideni Taani ja Rootsiga, võimsa kaubalaevastiku ning nafta- ja gaasitööstuseni,
on Norra liikunud edasi välismaailmaga sidet pidades. Sel moel on meie
kultuur püsinud. Meie ajalugu peaks meid motiveerima ka edaspidi vastu
võtma inimesi, kes otsivad turvalist sadamat või uusi võimalusi. See aga ei
tähenda, et kultuuriline mitmekesisus on sama, mis kultuuriline anarhia. Tradit-
sioonid, mis on kujundanud meie riiki, ajalugu ja minapilti, on endiselt alles
ning nende väärtus ei vähene üksnes seetõttu, et suureneb mitmekesisus.
Neid traditsioone saab kasutada müüride ehitamiseks või müüride lõhku-
miseks; mina eelistan viimast. Kultuuriline mitmekesisus tähendab, et me ei
alusta nullist ega muutu vähem norralasteks, nagu mõned liberalismi nimel
vääralt väidavad. Selle asemel saame leida seaduspärasuse, mis on vajalik
mitmekesisuse võimaldamiseks meie väärtustes, ajaloos ja minapildis.

Me ei saa luua uusi kogukondi, kuid saame astuda esimese sammu
tänapäevaga kohanenud kogukonna suunas, muutes kodanikuks olemise
tähendust. Norralased jäävad norralasteks, kuid me ei saa enam rajada
kodakondsust asjaolule, et kõik on samast rahvusest või kõigil on rah-
vuskultuuris sama lähtekoht. Seda liiki kodakondsus jätaks välja kasvava osa
ühiskonnast. Selle asemel tuleb mõiste „kodakondsus” sisustada teatavate
põhiväärtusega – teatavate õiguste ja kohustustega, mida kõik saavad
aktsepteerida isegi juhul, kui need pärinevad Norra traditsioonidest. Selline
ühiskond ei karda mitmekesisust ja sallivust, kuid ei karda ka rõhutada, et
mõni väärtus on absoluutne ja mõni traditsioon on meie riigis kesksem kui
teised. Üleminek rahvusühiskonnast on juba toimumas, kuid praegu püüame
leida edasist teed. Uus arusaam kodakondsusest on suur samm, mis põh-
justab mõne elanikkonnaosa vastuseisu ja reaktsiooni. Reformi alternatiiv –
mineviku säilitamise püüe – on saada minema uhutud, kui paisu hoidev
tamm puruneb.
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Uus alamklass

Norra töölisliikumine tekkis nn kollektiivse lootuse projektide ajastul. Sot-
sialism – nii selle mõõdukas kui ka marksistlik-leninistlik variant – kiirgas
lõputut optimismi. Laiaulatuslike kollektiivsete jõupingutustega, töö ja kol-
lektiivi, õiguste ja kohustuste kaudu hakkas uus klass ühiskonda üle võtma.
Norra tööpartei võttis üle vasakleeri nägemuse hariduse võimaldamisest
kõigile, kuid sotsiaaldemokraatide õppeasutustes kavatseti tasandada ka
erinevused töölise poja ja tehaseomaniku tütre vahel ning pakkuda ühist
kooli, mis lõhuks töölisklassi alla suruvad nähtamatud klassitõkked. Projekt
oli mitmes mõttes edukas. 1970., 1980. ja 1990. aastatel omandas Norras
kõrgharidust rekordarv üliõpilasi ning vähenes nende arv, kes pidasid end
n-ö talumehest tudengiteks ehk esimeseks kõrgharitud põlvkonnaks.
Suurimaks tõkkeks osutusid rahalised vahendid, kuid poliitikud said vajaliku
raha kerge vaevaga eraldada.

Me ei tea täpselt, millal olukord muutus, kuid tänaseks on selge, et
Norra koolisüsteem ei silu õpilastevahelisi erinevusi: n-ö ühtses koolis on
otsustavaks teguriks õpilase kodu, mitte õpetaja ega isiklikud ambitsioonid.
Norras lõpetab iga viies laps kooli, ilma et ta oskaks korralikult lugeda ja
kirjutada, ning lisaks sellele on keskkoolist väljalangenute arv viimasel
kümnendil oluliselt kasvanud. Paljud väljalangenud kuuluvad nende 700 000
tööealise (vanuses 18–67) norralase hulka, kes ei tööta ja kes elatuvad
mitmesugustest abirahadest. Eriti tõsine on probleem paljudes sisseränna-
nute rühmades. Tööpuudus on suur ja õppeedukus eriti poiste puhul halb.
Võõrandumine ülejäänud ühiskonnast, topeltidentiteedi surve ja kuuluma-
tuse tunne võivad põhjustada sotsiaalseid rahutusi, mida oleme näinud
Stockholmi lähistel Rinkebys ja Pariisi eeslinnades, kus sageli valgustavad
öid põlema süüdatud autod.

Lihtsustuse mõttes võib öelda, et 40 aastat tagasi võis erilise lugemis-
või kirjutamisoskuseta mees minna tehase väravasse, küsida tööd ja saada
kindla töökoha. Tänapäeval eeldatakse pädevust ja teadmisi ning viimased
töömahukad madalapalgalised töökohad tööstuses on kadumas. Need, kes
jäävad maha, ei jõua enam järele, olgu nad siis sisserändajad või nn aka-
deemilised luuserid. Uus alamklass on endisest arvuliselt väiksem, vähem
nähtav ja raskemini tuvastatav. Rahalised raskused ei ole samal määral seotud
konkreetse ühiskonnakihiga, vaid on samavõrd ka sügavamate sotsiaalsete
probleemide sümptomiks. Uus alamklass on ka killustatud ja organiseerimata.
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Tal ei ole ajaloolises arengus samasugust positsiooni nagu proletariaadil
sotsialismis. Uus alamklass ei ole kollektiivse lootuse projektide alus.

Paindliku tööturuga tugev majandus on kahtlemata üks lahendus, mis
aitab võimaldada rohkematele inimestele eluaegse tööhõive. Lahendus on
ka koolisüsteem, milles mõistetakse, et hoolivuse näitamiseks tuleb keh-
testada norme, ning poliitikud, kes muretsevad rohkem kooli sisulise külje
kui eelarve suuruse pärast. Kuid sellest üksi ei piisa. Selline areng näitab
meie hoolekandesüsteemi nõrkust, sest see on kujundatud hoolitsema
inimeste, kes on ajutiselt või alaliselt töövõimetud, eest, kuid on üha roh-
kem muutumas tööturult väljalangenute reservuaariks. Kui koolisüsteem
nurjub, muutub see kiiresti bürokraatiamasinaks ja viib lõpuks olukorrani,
kus paljud inimesed on hoolekandesüsteemi püsikliendid.

On ilmne, et hoolekandesüsteemi tuleb reformida, kuid konservatii-
vid küsivad ka, kas on kaduma läinud mõned ühiskonna põhiväärtused.
Varem uskus keskmine kodanik, et isiklik rikkus saavutatakse isikliku jõu-
pingutuse, raske töö ja säästmisega. Sotsiaaldemokraadid seletasid, et rikkus
saavutatakse tulude jaotamise poliitikaga. Heaolu saaks suurendada õige
erakonna poolt hääletades. Seega viis kasvava hulga kodanike kliendiks muut-
mine õpitud abituseni, mille juured on soovimatuses esitada igale üksik-
isikule nõudmised – alates koolist kuni hoolekandesüsteemi büroodeni.
On paradoksaalne, et just meie „lahkus” loob uut alamklassi. Oleme üks-
teisele öelnud, et õnn peitub riigieelarves ning tee selle juurde läheb
poliitiliste nõudmiste ja protesti kaudu. Seega ei ole üllatav, et õõnesta-
takse majanduslikku iseseisvust, ausat tööd ja jõupingutust väärtustavaid
tõekspidamisi. Maksmine hea tervise juures inimestele selleks, et nad
ühiskonnast välja langeksid, ei ole tee tugevama kogukonna poole.
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Uus konservatism

Konservatism, mis tugevalt pooldab kogukonda

Üksikisik elab! Kuid ta peab leidma tee tagasi teda ümbritseva ühiskonna
juurde. Kogukond ei kuulu poliitilise vasak- ega paremleeri juurde. Kogu-
kond on olulises mõttes inimlik, kogu ligimesearmastuse, isikliku arengu,
vabaduse ja vastutuse alus. Ilma kogukonnata ühiskond ei ole mitte üksnes
arusaadamatu, vaid selles on ka võimatu elada. Ilma kogukonnata muutub
ühiskond külmaks, ebaisiklikuks ja lepitamatuks. Kuuluvustunne, inimvääri-
kus ja aktiivne kodanikuks olemine on ilma kogukonnata mõeldamatu.

Konservatiivid on alati rõhutanud vajadust eristada neid elu aspekte,
mille puhul poliitika ei saa midagi teha, ja asjaolusid, millesse poliitika ei
peaks sekkuma. Konservatiivid peavad ühiskonda rohkem kui pelgalt riigiks.
Ühiskonna tähtsaid väärtusi peavad kaitsma poliitikavälised institutsioonid
ning seetõttu peavad poliitikud vältima sekkumist reguleerimise või hea-
soovliku hõlbustamise kaudu. Asjaolu, et üha rohkem ühiskonna aspekte
on poliitilise kontrolli all ning üha vähem üksikisikuid suudab seista omil
jalul ja olla ots otsaga kokku tulemiseks sõltumatu avalikust hoolekande-
süsteemist, ei näita demokraatia ega heaoluriigi edenemist. Konservatiivse
visiooni kohaselt tuleb pigem taastada üksikisikute, perekondade, kohalike
kogukondade ja institutsioonide võime lahendada probleeme ilma poliitilise
abita, et luua ühe suure kogukonna asemel palju tugevaid kogukondi.
Ühiskonnas, kus kõik on muutunud poliitikaks, kus me sageli kuuleme sõnu
„see on avaliku sektori ülesanne”, kahjustame ja raiskame kogukonna
ressursse. Kui eakate vajaduste hoolival ja arvestaval viisil rahuldamine muu-
tub üksnes kohalike omavalitsuste ülesandeks, kui kirikuid ja usukogukondi
peetakse ministeeriumi allüksusteks, kui lisajõupingutusi ja -toetust pee-
takse avalikke teenuseid ohustavaks, kui vabatahtliku tööga hakatakse kor-
vama avaliku sektori poolset alarahastamist, kui sotsiaalpoliitika saab suurema
avaliku sektori poolse rahastamise sünonüümiks või kui laste kasvatamine
antakse üle asutustele, oleme sattunud ohtlikult lähedale ühiskonnale, kus
meie kõigi panus ühiskonda piirdub iga-aastase maksude maksmisega.
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Konservatism, mis piirab turgu

Turumajandus loob vabadust ja võimalusi, kuid ilma elava kultuurita moon-
dub see ahnuseks, materialismiks ja lühinägelikuks kasuks. Vabamajandus
on vajalik, kuid sellest ei piisa vaba ühiskonna loomiseks. Turumajandus on
mitmes mõttes fantastiline süsteem. See eeldab, et inimesed saavad teha
midagi, mis on teistele inimestele kasulik ja tugineb inimeste tugevatele,
mitte nõrkadele külgedele. Turumajanduse suurim eelis ei ole mitte majan-
duskasv, vaid asjaolu, et see annab kõigile võimaluse püüelda isiklike ees-
märkide täitmise poole olenemata sellest, kas soovitakse teenida raha,
avaldada muljet äiale või lihtsalt kogeda rõõmu tehtud tööst. Turg on aga
üksnes majandussüsteem või pigem majandusareen. See ei ole parem ega
halvem kui inimesed, kes selles osalevad. Seetõttu ei saa turu eesmärgid
kunagi olla midagi rohkemat kui inimeste eesmärgid.

Konservatiivid peavad vabanema arusaamast, et turg on inimesteülene
autonoomne võim, mis automaatselt annab alati häid tulemusi. Turg võib
ka häiruda või luua kaupu ja teenuseid, millest me peaksime eemalduma –
näiteks alandavad telesaated või labane ajakirjandus. Mis tahes turumajan-
duse – olgu see kui tahes kitsas, ohtlik, õõnestav või kommertslik – kaitse
ei ole konservatism. Konservatism, mis ei erista valdkondi, mida poliitika
peaks reguleerima ja mida poliitika peaks hõlmama, kaotab kiiresti oma
tähtsuse. Ideede ajaloolase Guttorn Fløistadi (tsiteeritud: Willock, 2006)
sõnul „rikkus ja küllus näivad ergutavat isekust ja nõrgendavat kogukonna
moraali” ning seetõttu on tähtis rõhutada, mida konservatiivid peavad turu
eeliseks. Turu eelis ei seisne lühisõnumi teel tehtavas hääletamises, väärtusi
dikteerivates kõmulehtedes ega konsumerismis, vaid asjaolus, et vabamajan-
dus hajutab võimu, ergutab säästmist ja pikaajalisi väljavaateid, hüvitab ausat
tööd ja jõupingutusi ning tagab kõigile üksikisikutele suurima võimaliku mõju
omaenda elu üle. Turg ei ole ülejäänud ühiskonnast eraldi seisev valdkond,
kus puudub eetiline arutelu ja vastutus. Eetika on vajalik selleks, et tagada,
et kasumlikku ühiskonda ei saavutataks hea ühiskonna arvelt. Seetõttu ei
saa konservatiivid lihtsalt öelda, et „inimesed peaksid käituma nii, nagu
soovivad”, sest isegi kui vaba ühiskond jätab igale üksikisikule palju ruumi, ei
ole kõik, mis on seaduslik, ilmtingimata õige.

Meie kultuuri haiguse vastu ei ole lihtsat poliitilist ravimit, kuid poliitika
saab kaasa aidata haridussüsteemiga, milles rõhutatakse teadmisi ja õpe-
tatakse, kuidas omandada väärtusi, mis kestavad kauem kui tõsieluseriaalis
osalejate omad; aktiivse kultuuripoliitikaga, mis suudab tuua välja küsimused
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meie suhetest ühiskonna uute elementidega, säilitades samas ühiskonna
vanad elemendid; ning poliitikutega, kes selle asemel, et teeselda, et nad
suudavad kõike lahendada, julgevad rõhutada isikliku vastutuse väärtust.
Ainult autoritaarsed ühiskonnad võivad väita, et seaduslik on õige ja vastupidi,
seetõttu peab iga üksikisik igas kogukonnas ise seadma sündsa ja ebasündsa
piirid. Need piirid on tugevaimad tõkked nn turukultuuri negatiivsete mõjude
eest.

Konservatism, mis ühendab muutused ja seaduspärasuse

Et suudaksime valmistuda muutusteks, peame säilitama minevikupärandi.
Lars Roar Langslet esitas 30 aastat tagasi aktiivset, konservatiivset reformi-
poliitikat toetavad argumendid ning vahetuskurss ei ole selle aja jooksul
muutunud.

Konservatismi varem iseloomustanud järkjärguline lähenemisviis on
muutunud probleemseks. Mitte selles mõttes, et reformid toimuvad täna-
päeval nii kiiresti, et ei ole enam aega samm-sammult edasi liikuda ja asju
läbi mõelda. Hoopis selles mõttes, et muutused ei ole enam ebatavaline
nähtus, mida tuleks pehmendada ja viivitada, et need aeglaselt ja peaaegu
märkamatult süsteemi sisse viia. See konservatismi vorm on aegunud ja
võib anda ainult katastroofilisi tulemusi. Konservatiivid soovivad reformida
selleks, et säilitada, kuid kui varem oli rõhk säilitamisel, siis nüüd on see
reformimisel. Mida tuleb aga säilitada? Kust me leiame selle kultuuri, mille
säilitamisse konservatiivid on nii süvenenud ja mis seletab, kust me tuleme
ja kes me oleme? Teatavas mõttes väljendub see kultuur kogu riigis – ripub
seintel, on kirjas raamatutes ja etendub teatrites, kuid see on vaid kultuu-
ripärandi nähtav osa, varasemate aegade mõtete ja elude konkreetsed
ilmingud. See kultuuripärand, millest mina räägin, on elus ja ümbritseb meid
nagu need selged ja ähmased seaduspärad, mis annavad igapäevaelule
tähenduse ja suuna. See on meie keel – meie ühisidentiteedi põhiosa, mida
ei saa muutuste eest kaitsta, vaid mida tuleb säilitada ja arendada. See on
kristlik kultuuripärand, mis on sajandite vältel edasi andnud inimväärikuse
ja hoolivuse ideaale ja mis isegi ajal, mil üha vähem inimesi peab end usklikuks,
on elu tähtsaimate rituaalide esmane raamistik. See on monarhia – insti-
tutsioon, mille juured ulatuvad Norra hapra sünnihetkeni ja mis rasketel
aegadel ühendab inimesi olenemata soost ning rahalistest ja geograafilistest
lõhedest. See on lääne kultuuripärand oma inimlikkuse visiooniga, mis annab
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igale inimolendile puutumatu sisemise väärtuse. Need on meie demokraat-
likud institutsioonid, nende ajalugu Norras ja see, kuidas neid kaitsti türan-
nia ja okupatsiooni eest. See on rahvuslik iseloom – see müstiline omadus,
mis hõlmab meie ühisidentiteeti. Kultuuripärand annab rahvale, kes peaks
ja peab end maailmale avama, kindla pinna, millel seista.

Konservatism, mis pakub rohkemat neile,
kes seda kõige rohkem vajavad

Rikkad ja võimsad saavad alati ise hakkama. Kõige rohkem poliitilist abi
vajavad mahajääjad. Isiklik vastutus on tähtis, kuid me ei saa rajada kogu
ühiskonna hoolekandesüsteemi inimeste heale tahtele. Teatavates
põhiküsimustes peame üksteise eest hoolitsemiseks koostööd tegema.
Peame andma igaühele hea hariduse, mis inimesed eluks ette valmistab;
peame tagama, et tänavatel on piisavalt politseinikke; võimaldama haigetele
tervishoiuteenuseid – need on vaid mõned näited. Kuid poliitikasfäär ei saa
ega peagi püüdma pakkuda kõigile kõike. Programme, mis varem olid mõel-
dud abistama neid, kes abi kõige rohkem vajasid, on nüüd laiendatud suurele
osale ühiskonnast. Subsideeritud arstiabi eesmärk oli aidata neid, kellele
piisav ravi ei ole taskukohane, kuid hõlmab tänapäeval veerandit üle 12
aastastest elanikest ning tagab arstiabi ka näiteks juristidele ja parlamendi
liikmetele. Hoolekandeprogrammid olid mõeldud viimaste võimalustena
inimeste jaoks, kes ei suutnud ise hakkama saada, kuid täna elatub 700 000
norralast erinevatest toetusest. Lastetoetuse eesmärk oli anda nii rikastele
kui ka vaestele võimalus oma lapsed korralikult üles kasvatada, kuid nüüd
jagatakse seda nii miljonäridele kui ka koristajatele. Norra lasteaedade
reform oli hiiglaslik rahaülekanne mitte üksnes nendele lapsevanematele,
kes ei suutnud lasteaia eest maksta, vaid kõigile lapsevanematele. Meie
tervishoiusüsteem on tööpartei ühe tuntud poliitiku sõnul suure kriisi äärel,
kuid keegi ei soovi arutada prioriteete, millega saaks tagada kõige raske-
mini haigete ravimine esmajärjekorras. Konservatiivid peavad julgema seada
heaoluriigile piirid ja peatama protsessi, mis on muutnud heaoluriigi n-ö
ümberjaotamismasinaks, mis kogub raha enamikult kodanikelt ja jagab
selle samadele kodanikele ümber.
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Konservatism, mis usub paremasse tulevikku

Optimism ei tähendab pimedat usku progressi, vaid on arusaam, et inime-
sed saavad maailma paremaks muuta. Eraklik Henry David Thoreau oli
1800ndate Ameerika Ühendriikides maruvihane telegraafi ehitamise peale:
„Me kiirustame nii väga, et ehitada magnettelegraafi Maine’ist Texasesse,
kuid kuidas me teame, et Maine’il ja Texasel on teineteisele midagi öelda?
Oleme agarad suhtlema üle Atlandi ookeani, kuid tõenäoliselt jõuab amee-
riklasteni esimesena uudis, et printsess Adelaide’i on tabanud köha”. Tho-
reau kategooriline kultuuriline pessimism leiaks paljudes konservatiivide
ringkondades toetust. Maailm on aga väga mitmes mõttes paremaks muu-
tunud. Vähemad inimesed elavad absoluutses vaesuses ja rohkem inimesi
elab demokraatlikes riikides. Rohkem inimesi õpib lugema ja kirjutama ning
esmakordselt ajaloos on vaesuses elavate inimeste absoluutarv vähenemas,
samal ajal kui elanikkond kasvab. Norras elavad inimesed kauem, neil on
rohkem aega puhkuseks ja lõõgastumiseks ning rohkem võimalusi, kui kunagi
varem ajaloos. Meie probleemid on just need: probleemid, tõendid, et ühis-
kond ei ole mitte kunagi valmis, isegi kui ta saab olla parem. Seetõttu on
konservatiivide ülesanne inimestele meelde tuletada, et tee ei lõpe kunagi
ja teatavaid lõppeesmärke ei saavutata kunagi. Inimesi on alati tagant tõu-
ganud usk, et raske ja sihipärase tööga saavutatakse parem tulevik.

Seni, kuni eksisteerivad inimesed, on alati ka probleeme, mis vajavad
lahendamist. Alati on olemas oht, et turumajandus mandub ahnuseks, et
vabadust väärkasutatakse mõtlematu isekuse teenimiseks ja et tugevad
hoolitsevad enda eest vaeste arvel. Briti ideede ajaloolasele Isaiah Berlinile
meeldis osundada Immanuel Kanti: „Sellisest vildakast materjalist, millest
on tehtud inimolend, ei saa kunagi luua midagi päris sirget” („Aus so krum-
mem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades
gezimmert werden”).

Konservatism usub vabadusse koos vastutusega ja tugevatesse kogu-
kondadesse, raskesse töösse ja sellest saadavasse kasusse ning kõigi aitamise
asemel nende aitamisse, kes seda kõige rohkem vajavad. Ta usub vaba-
turgu, aga ka elavasse kultuuri, mis on ühiskonna tõeline ühendaja. Ta usub
vabadusse, progressi ja dünamismi, kuid ei unusta ka muutuse negatiivsemaid
külgi. Uus konservatism ei ole nõrga tahtejõuga põgenemine poliitilise skaala
keskele või vasakserva seetõttu, et sealseid väärtusi peetakse lahkemateks
või soojemateks kui meie enda omi. Selle asemel eelistab uus konservatism
võidelda heaoluriigi heade kavatsustega idealistide ja revolutsiooniliste
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fanaatikute vastu. Samas eristab uus konservatism end aga ka puhtast
turuliberalismist, sest on taasavastanud oma ideoloogilise aluse – asjaolu,
et üksikisik ja kogukond sõltuvad teineteisest.

Mina usun poliitikasse, mis usaldab üksikisikuid ja perekondi, mis ei usu
alati, et võimulolijad teavad kõike kõige paremini, ja mis tunnistab, et kõi-
gile probleemidele ei ole poliitilist lahendust. Ma usun poliitikasse, mis ei
näita üles lahkust sel moel, et takistab inimestel kasvada, vaid aitab kukku-
nutel taas jalule tõusta.

Usun, et Norras aitavad parimaid tulemusi saavutada mitte regulee-
rimine ja rahaliste vahendite ümberjaotamine, vaid vastutustundlikud
inimesed, kes soovivad parandada enda ja oma lähedaste elu.

Usun poliitikasse, mis võimaldab üksikisikutel säilitada suurimal määral
oma vabaduse, kuid ka kultuuri, milles inimesed mõistavad, et inimeseks
teeb nad sõltuvus, mitte sõltumatus teistest.

Usun poliitikasse, mida ei tehta ettevõtete, erasektori ega homo œco-
nomicuse jaoks, vaid luust ja lihast inimeste jaoks, kes unistavad ja muretse-
vad, kel mõnikord veab ja mõnikord mitte.

Usun, et nende ideede eest tasub võidelda.
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Konservatiivse ideoloogia
kujunemine ja

ajalooline areng
Mart Nutt

Tänapäevane konservatism tähistab maailmavaadet ja ideoloogiat, mis
ühendab väärtuspõhise arusaama ühiskonnast, parempoolsuse ja demo-
kraatia. Eesti keeles võiks konservatismi igati nimetada ka alalhoidlikkuseks.
Et erinevates keelekeskkondades ja kultuuriruumides elavad inimesed sellest
paralleelist ühtviisi aru saaksid, oleks otstarbekas seda ka pidevalt meelde
tuletada.

Kui väärtuspõhisust, parempoolsust ja demokraatiat konservatiivse
ideoloogia kontekstis pisut lahti mõtestada, siis näeme, et need parameetrid
on ühest küljest olnud võrdlemisi jäävad, kuid teisest küljest pidevas arengus
ja muutumises. Väärtuspõhisus kuulub lahutamatult kokku traditsioonidega.
Väärtused kujunevad ajas ja on püsivad ehk seega konservatiivsed. Väärtu-
sed ei saa olla relatiivsed või kiires muutumises, nagu mõni muu ideoloogia
armastab rõhutada, vaid need kannavad endas inimeste ajaloolist mälu,
kombeid, veendumusi, põlvkondlikku järjepidevust ja püsivat arusaama
sellest, mis on õige ja mis vale. Kuid inimesed muutuvad, ühiskond muutub
ja seega muutuvad ka väärtused ning muutub ka konservatism. Seega pole
konservatism kivistunud, vaid ajas arenev ideoloogia, säilitades aga kindla
vundamendi, millel põhinevad veendumused. Konservatism on vastu volun-
taristlikele otsustele, kampaanialikele ümberkorraldustele ja vägivaldse-
tele muudatustele ühiskonnakorralduses, kuid toetab igati ühiskonna
kaasajastamist. Kaasaegne konservatism vastandub samavõrd reaktsiooni-
lisusele kui sotsialismile ja liberalismile.

Tihtipeale ei ole ühist arusaama, mida mõista parempoolsuse all.
Konservatiivsel – liberaalsel teljel on see konservatiivsus. Turumajandus –
käsumajandus teljel on see turumajandus. Isikuvabadus – kollektivism teljel
on see isikuvabadus. Eraomand – riiklik (ühiskondlik) omand teljel kindlasti
eraomand. Kultuuri säilimine versus majanduslik pragmatism suhtes aga
kultuuri säilimine. Rahvuslus – internatsionalism teljel aga rahvuslus. Seda
loetelu võiks pikalt jätkata, kuid kui kõikide alternatiivide parempoolsed
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pooled kokku liita, saame küllaltki selge raamistiku konservatismile. Kon-
servatismi võimelisuse tõttu ajas muutuda ja ühiskonnas kohaneda on
seda kohati nimetatud ka järjepidevaks liberalismiks. Nagu me allpool
näeme, ei olegi selline hinnang väga vale, kuigi ei pruugi tõsikonservatiividele
meeldida.

Demokraatia on ühiskonnas võrdlemisi noor valitsemisvorm. Demo-
kraatia juured on küll juba Vana-Kreekas, V sajandi Ateenas enne Kristust,
kuid meelevaldne oleks kõrvutada vana-aja ja kaasaegset demokraatiat.
Konservatiivsus on olnud mõnedel etappidel skeptiline demokraatia kiire
laienemise suhtes, kuid samas sellega hästi kohanenud ja kujunenud demo-
kraatia kõige tugevamaks väärtustajaks. Just konservatiivid seisid kõige
selgemalt vastu XX sajandi inimvaenulikele ideoloogiatele: kommunismile,
natsionaalsotsialismile ja façsismile.  Seega kuulub konservatism vastupidiselt
nii mõnelegi arvamusele kaasaegsesse, modernsesse ühiskonda, kuid tal
on selgelt ajalooline ulatus. Paljuski on konservatism kaasaegsem kui sot-
sialism. On ju sotsialistlikud (sund)võrdsustamisideed vanemad kui meie
ajalooteadvus. Meieni on jõudnud selliseid utoopiaid  vanadest idamaadest
ja antiik-Kreekast. Mõnevõrra rohkem hiliskeskajast ja varasest uusajast.
Tänapäevase pilguga lugedes neid pööraseid ideid inimühiskonda ümber
korraldada ja inimesest kujundada mutrike sotsiaalses masinavärgis, nagu
väljendusid Mably, Morelli, More „Utoopias” ja Campanella „Päikeselinnas”,
on sotsialismi algideed päris hirmuäratavad.

Konservatism ei olegi tekkinud õigupoolest kui ideoloogia, vaid kui
vastuseis pöörastele ideoloogiatele. Mõttevooluks on see ehk kujunenud
pika aja vältel, järk-järgult, olles pidevas muutumises ja arenemises. Kon-
servatismi alguseks võiks tinglikult pidada Inglismaa 1688. aasta revolut-
siooni, mille käigus sündis konstitutsiooniline monarhia, lubati esmakordselt
opositsiooni olemasolu ja sellele laoti esimene kaasaegse demokraatia vun-
dament. Võib tunduda paradoksina, et kaasaegse alalhoidlikkuse ideed
kandsid kuni XIX sajandi keskpaigani pigem viigid kui toorid, kes end libe-
raalideks pidasid, toorid aga jäid pigem reaktsiooniliste ideede taha. Kaas-
aegne alalhoidlikkus ongi pigem segu liberaalsest majandusest ja konser-
vatiivsetest väärtushinnangutest.

Konservatismi kui mõttevoolu teket on seostatud Edmund Burke’i (kes
ise oli liberaalne Briti parlamendisaadik ega pidanud end sugugi konser-
vatiiviks) Prantsuse revolutsiooni vastase terava pamfletiga „Mõtteid
Prantsuse revolutsioonist” (1790). Ent paradoksina sai Burke’ist konser-
vatismi isa, kuna konservatismi mõistet hakati samastama Prantsuse
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revolutsiooni vastaste ideede ja tegevusega. Sellest ajast on üks konserva-
tismi mõiste sisu olnud vastuseis revolutsioonidele ja ühiskonna vägivald-
sele ümberkorraldamisele. Burke tegelikult ei eitanud muutuste vajadust
ühiskonnas ja samuti mitte Prantsusmaal, kuid rõhutas, et need ei tohi aset
leida vägivaldselt ja läbimõtlematult. Ühiskond peab arenema stabiilselt,
tuginedes traditsioonidele ja varasemale pärandile ning kogemusele ja iga-
suguste muutuste valgusel tuleb säilitada nii palju endistest väärtustest kui
võimalik. Revolutsioon aga lõhub väärtused ning viib ühiskonna varem või
hiljem türanniani. Muudatused ühiskonnas peaksid saama alguse ülevalt,
valitseva eliidi läbimõeldud tegevuse tulemusena, mitte aga valitsemise
põhimõtteid tundva lihtrahva spontaanse algatusena. Briti 1688. a võimu-
vahetust pidas Burke vajalikuks ja tõi seda eeskujuks, kuidas on võimalik viia
ühiskonnas läbi ümberkorraldusi ilma suuremate vapustusteta. Burke pidas
ühiskonda koos hoidvaks jõuks eetikat ja moraali ning nägi hea arengu-
mudelina Briti teed, kus ühiskond on järkjärgult suutnud vajalikud muutused
läbi viia, säilitades paindliku monarhiavormi ja traditsioonid, kuid vältides
vägivaldseid revolutsioonilisi vapustusi.

Burke’ist alates on konservatismile õigustamatult hakatud külge klee-
pima mainet, et see on ideoloogia, mis on suunatud kõigi muutuste vastu ja
seda mõistetavalt konservatismi ideeliste vastaste – algul liberaalide ning
hiljem sotsialistide ja kommunistide – poolt. Kahtlemata on ajaloos alati
eksisteerinud tagurlik ideoloogia. Nii oli XVIII – XIX sajandil ja nii on see ka
tänapäeval, aga seda konservatismiga samastada on ekslik. Teisalt tekkis
XIX sajandil  ka taktikaline konservatiivsus: võimule tulnud poliitilised jõud
(liberaalid, sotsialistid) hakkasid oma võimu kindlustamise nimel muutusi
pelgama ja võtsid ette abinõusid vältimaks revolutsioonide teket.

Kui XIX sajandi alguse konservatiive võis pidada demokraatia suhtes
skeptilisemateks kui liberaale, siis olukord muutus sajandi hilisematel
aastakümnetel. Klassikaliseks näiteks on Suurbritannia, kus konservatiivid
kehtestasid 1830ndatel aastatel lühiajaliselt isegi naiste valimisõiguse (tõsi
küll, väga kõrge varandusliku tsensuse alusel), mille aga liberaalid võimule
saades tühistasid. Kuni XIX sajandi teise pooleni õigustasid konservatiivid
aga valimistsensuste säilitamist põhjendusega, et sellekohase ettevalmistu-
seta ja piisava varata inimesed viivad ühiskonna võimule pääsedes kao-
sesse. Inimene, kellel pole vara, hakkab omakasust lähtudes kasutama oma
võimupositsiooni isiklikes huvides ja jätab ühiskonna kui terviku huvid taga-
plaanile. Liberaalid seevastu nägid valijaskonna laiendamises endi potent-
siaalsete toetajate suurendamise võimalust ja seetõttu seisid tsensuste
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alandamise eest. Paraku võttis praktilised sammud valimistsensuse alan-
damisel ette just konservatiivide valitsus 1880. aastatel.

XVIII – XIX sajandi konservatismi ja liberalismi kõrvutades nähtub selgelt,
et konservatiivide jaoks olid ühiskonna terviklikkus ja stabiilsus tähtsad,
liberaalide tähelepanu keskpunktis aga üksikisik, tema õigused, vabadus ja
huvide kaitse. Ühiskonna funktsioon oli üksikisikule need õigused ja vaba-
dused tagada. Küsimuses, kas ühiskonnal peab olema võimalus ka kasutada
võimu ja jõudu, et üksikisikuid korrale kutsuda, liberaalide seas üksmeelt ei
olnud, kuid selle ajastu suurimaid mõtlejaid John Stuart Mill vastas sellele
küsimusele „jah” ning sai hiljem seetõttu ka oluliseks konservatiivse mõtte
edendajaks.

Üks konservatiivide ja liberaalide filosoofilisi eriarvamusi on olnud
suhtumine inimloomusesse. Konservatiivid on olnud seisukohal, et inimene
on oma olemuselt halb ja egoistlik ning seetõttu teeb teistele inimestele
pigem kurja kui head, kui tema käitumist ei ohjeldata. Selleks ohjeldajaks
sai aga olla riik oma võimu, seaduste, kohtu, politsei ja sõjaväega. Selline
suhtumine inimesse haakus Thomas Hobbesi „Leviathanis” kirjeldatud
kaose seisundiga, kus inimesed pidasid kõikide sõda kõikide vastu ega suut-
nud vägivalda ületada muul moel, kui oma vabadust piirates anda riigile voli
endi üle valitseda. Riik seevastu omab võimet edendada traditsioonile
tuginedes ühishuvisid ja väärtusi. Liberaalide arvamus oli aga John Locke’il
tuginev tõlgendus, et inimene on loomuselt hea ja ühiskond pigem rikub
teda. Inimesele maksimaalse tegevusvabaduse võimaldamisega jõutakse
paremasse ühiskonda. Seetõttu peab ka ühiskond kohtlema inimest „hellalt
ja mõistvalt” ning karistamine pole kasvatamiseks hea vahend. Sotsialistid
väitsid, et inimene on abitu ega saa iseseisvalt hakkama. Ta vajab eeskostet
ja kaitset.

Hilisemad kriitikud on konservatiivide seisukohta pidanud liiga võimu-
keskseks, liberaalide oma aga sinisilmseks ning praktiline ühiskond on vali-
nud kesktee. Seega ei ole neil filosoofilistel vaatenurkadel inimesele olnud
sedavõrd erinevat mõju, kui esmapilgul tundub. Sotsialistide arusaam on
aga tootnud õpitud abitust ja viinud vastutustunde pideva vähenemiseni.

Konservatismi seisukohalt on märkimisväärne tähtsus John Stuart Millil.
Tema teost „Vabadusest” peetakse klassikalise liberalismi üheks peateo-
seks. Kuid Mill, kes XIX sajandil kandis liberaalseid ideid, oleks tänapäeva
kontekstis kindlasti konservatiiv. Milli üks keskseid tõdemusi oli, et vabadus
kui printsiip ei saa rakenduda enne, kui inimkond on selleks valmis. See
väide seab kahtluse alla liberaalide postulaadi, et inimene on loomult hea,
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vaid pigem viitab vajadusele inimest kasvatada. Samuti väidab Mill, et inimest
võib sundida tegema positiivseid tegusid, kuna inimene võib tegemata jät-
misega teha samuti kurja. Liberalismi hilisema klassiku Ludwig von Mises’e
positsioonilt ei ole sellisel seisukohal liberalismiga mitte midagi ühist. Lisaks
õigustas Mill türanni tapmist kui kodanikualgatuse väljendust, mis pälvis
teravat kriitikat just liberaalide hulgas. Jättes türanni tapmise kui kahtlase
väärtusega ettevõtmise kõrvale, kannab Milli ideid just XX sajandi konser-
vatism ja neile on selja keeranud liberalism.

Konservatiivid kujunesid erinevate nimede all alates XVII sajandi lõpust
Suurbritannias, XVIII sajandi lõpust USA-s ja Prantsusmaal ning XIX sajan-
dil enamike õhtumaiste demokraatiate üheks ideeliseks põhivooluks ning
poliitiliseks jõuks, kus püsivad tänini. Kui XVIII ja XIX sajandil olid nende
põhioponentideks liberaalid, siis XX sajandi alguses hakkasid viimaseid järk-
järgult kõrvale tõrjuma sotsialistid. Konservatiivid olid selleks ajaks võtnud
üle enamuse klassikalise liberalismi loosungitest, kuid säilitanud oma väär-
tuspõhise ühiskonnakäsitluse, mistõttu mitmel maal (eeskätt Suurbritannias)
jäid liberaalid nende varju. Sotsialistid, kes rõhutasid ühiskonna suurt täht-
sust ja riigi aktiivset rolli majanduselu, rahanduse ja sotsiaalpoliitika kor-
raldamisel ning võrdsuse tagamisel, surusid omakorda konservatiive
isikukesksemale positsioonile. Konservatiivid kritiseerisid eriti sotsialistide
„sundvõrdsustamispoliitikat” progresseeruvate maksude ja inimeste kunst-
likule võrdsustamisele suunatud seaduste abil. Konservatiivid kajastasid
kartust, et sotsialistide poliitika suurendab vägivalda ja ebakindlust ning
võib tuua võimule selle liikumise diktaatorlikud voolud – façsismi, kommunismi
ja natsionaalsotsialismi, nagu mitmetes riikides juhtuski.

Pärast Teist maailmasõda muutus maailmakorraldus päris põhjalikult.
Natsionaalsotsialism purustati ja keelustati. Mõned fa çsismi sugemetega
autoritaarsed reçziimid säilisid, kuid kaotasid globaalses plaanis ligitõmba-
vuse. Küll mitmekordistas oma võimsust kommunism, haarates enda alla
lisaks NSV Liidule ka Ida-Euroopa, Hiina ja osa Indo-Hiinast, lisaks veel
mõned väiksemad saarekesed Ladina-Ameerikast, Aasiast ja Aafrikast.
Kujunes bipolaarne maailm, mis seadis demokraatliku maailma ette hoopis
teistsugused koostöönõuded. Selle koostöö väljenduseks olid NATO ja
Euroopa Majandusühendus. Toimunud protsessid eeldasid koostöö tõhus-
tamist ka poliitilisel kaardil. Konservatiivid, liberaalid ja sotsialistid jäid edas-
pidigi konkurentideks, kuid üha enam tekkis parempoolsete ja vasakpoolsete
koalitsioonivalitsusi, et kaitsta demokraatiat ja tõrjuda tagasi kommunismi.
Konservatiivide panus liberaalsele majanduspoliitikale ja inimõiguste kaitsele
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tugevnes veelgi, eriti seeläbi, et inimõiguste küsimus muutus külma sõja
lõppfaasis keskseks ideoloogiliseks vaidlusteemaks demokraatliku lääne ja
kommunistliku ida vahel.  Ideoloogilises propagandasõjas jäi konservatismile
liigse vanameelsuse maik jätkuvalt külge ka läänes. Seda renomeed kartsid
isegi kolm ehk kõige suuremat XX sajandi parempoolset filosoofi Karl
Popper, Hannah Arendt ja Friedrich von Hayek, kes tajusid endi nimeta-
mist konservatiivideks rünnakuna vabaduse ideoloogia vastu ja püüdsid
sellist mainet igati tagasi tõrjuda. Ometi on kaasajal neid raske ka kellekski
muuks pidada kui konservatiivideks.

1970ndate lõpul ja 1980ndatel kujunes välja konservatismis uus suund –
neokonservatism ehk uusparempoolsus. Neokonservatism tõi konserva-
tiivsete väärtuste ja liberaalse majanduse sümbioosi kui kaasaegse alalhoidliku
poliitika nurgakivi juba jõuliselt välja. Majanduspoliitikat, moraaliküsimusi ja
riigivalitsemist hakkasid neokonservatiivid vaatama lahus. Majanduses asusid
neokonservatiivid täieliku vabaturumajanduse, rahanduses monetarismi ja
maksupoliitikas madalate maksude positsioonile. Moraaliküsimustes toimus
aga teatav tagasipöördumine varasemate väärtushinnangute juurde. Eriti
tugevnes religiooni rõhutamine, tugeva perekonna väärtustamine ja abor-
tide keelustamise nõue. Riikluses tõusis uuesti päevakorda väärtuste ja
demokraatia levitamise küsimus, milles oodati riigi jõulisemat sekkumist.
Välispoliitikas avaldus see jõu ja surve õigustamisena rahvusvahelistes suhe-
tes. Ronald Reagani tähesõdade programmi, mis kiirendas NSV Liidu ja
kommunistliku maailma kokkuvarisemist ning Kuuba interventsiooni tagasi-
tõrjumist Grenadas, peetakse selle doktriini edukateks väljendusteks. Afga-
nistani ja Iraagi sõja tagajärgi aga ei oska täna veel keegi ennustada.

Konservatismi moderniseerimine sundis vaatama tulevikku ka sotsialiste.
Anthony Giddensi (Briti peaministri Tony Blairi põhilisi ideedegeneraatoreid)
kolmanda tee ideoloogia püüdis impor tida sotsialismi hulgaliselt
parempoolseid ideid, tõstes selle läbi Briti leiboristide konkurentsivõimet,
kuid tekitades rahvusvahelises sotsialistlikus liikumises vasakpoolse tiiva uue
tõusu. Tänapäeval on vasak-sotsialistid saamas ülekaalu „kolmanda tee”
mõistlike sotsialistide üle. Viimane ülemaailmne majanduskriis tõi kaasa
vasakpoolsete tõlgenduse, et selle põhjuseks on liiga vähene majanduse
reguleerimine ja liiga suur turusuhete osakaal. Parempoolsed jõudsid aga
risti vastupidisele järeldusele: just jäik ja ülemäärane reglementeerimine
majanduses on toonud kaasa majanduskriisi, kuna maailmamajandus ei
suutnud enam paindlikult reageerida kriisinähtustele siis, kui tagasilööki oleks
saanud veel vältida. Täna on tõsine põhjus muretseda raha kontrollimatu
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juurdetrükkimise, üle jõu laenamise ja tohutu võlgu elamise pärast, mis
kummitab maailma hüperinflatsiooniga, inimeste säästude kadumise ja
globaalse elatustaseme langusega. Konservatiivse majanduspoliitika
põhimõtetest kinnipidamine oleks sellist olukorda võinud ära hoida.

See kõik lükkab ümber ideoloogiate lõpu teooriad ja näitab, et  ideo-
loogiad küll pidevalt muutuvad, kuid ideoloogiline vastasseis ei kao kuhugi.
Alalhoidlikkus on olnud alati individuaalsem kui sotsialism. Seega ka riigiti
mitmekesisem. Niisiis ei saa alalhoidlikkus Eestis olla sama, mis Suurbritan-
nias, Ameerikas, Saksamaal või isegi Soomes. Alahoidlikkus areneb alati koos
ühiskonnaga, tõrjudes voluntaristlikke eksperimente, kuid viies järjekindlalt
ellu vajalikke uuendusi. Seega ei saa alalhoidlikkus Eestis olla ka sama, mis
see oli sada või isegi kümme aastat tagasi. Seepärast ei olegi kunagi olnud
ühtset ja universaalset konservatismi teooriat ega ideoloogiat. Ja see
omakorda tõestab, et maailm ei saa elada ettekirjutatud mudelite järgi,
mille on keegi „geenius” kabinetivaikuses välja mõelnud.
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Ismid ja erakonnad:
liberalism, konservatism, sotsialism,
façsism, kommunism
ja kristlik demokraatia
Alar Kilp

„Ismid” viitavad „traditsioonilistele”, universaalsetele ja kõikehõlmavatele
„vanadele” ideoloogiatele, mis olid poliitika mõtestamisel olulised alates
Prantsuse revolutsioonist kuni Teise maailmasõjani. 1960ndatel täheldati
üsna üksmeelselt „vanade ideoloogiate ajastu lõppu”, mida ilmestas ühelt
poolt nii uute ideoloogiate (feminism, ökologism, usuline fundamentalism,
multikultuursus) lisandumine vanade kõrvale kui ka olulised muutused vana-
des ideoloogiates endis. Parlamentaarse poliitika teostamine ja poliitika
mõtes-tamine muutus oluliselt eelkõige tänu saavutatud kõrgemale mate-
riaalse heaolu tasemele ning uutele massikommunikatsioonivahenditele (toi-
mus üleminek trükikultuurilt visuaalsele meediale). Kui varem ideoloogiad
võitlesid üksteisega ainsa, kõikehõlmava ja õige üleühiskondliku mõtestaja
ja kontrollija positsiooni pärast, siis nüüd sai indiviidi valikuvabadus ja valikute
paljusus enesestmõistetavaks normiks nii lähisuhtes, religioonis kui ka maa-
ilmavaates, mistõttu poliitika keskendus terviknägemustelt rohkem üksik-
küsimustele, stabiilsetelt sotsiaalsetelt klassidelt grupi-identiteetidele ning
kodanike valimiskäitumine grupi või klassilojaalsusest maailmavaatelisele vali-
kule ja muutlikule erakondlikule eelistusele.

Kui sotsiaalmajandusliku arengu kõrgem tase ja uute kommunikat-
sioonivahendite tulek avasid uksed liberaaldemokraatlikule ideoloogiate
„turule” – nii võiks öelda olukorra kohta, kus maailmavaate kui toote
pakkujaid on mitu, valiku ja selle „headuse” üle otsustab kodanik suveräänselt
ise kui vaba valikut teostav tarbija, tooteid turustatakse eelkõige toote mainet
kujundades eesmärgiga võita võimalikult suurt nõudlust ning toote
pakkumine on otseses sõltuvuses nõudlusest –, siis traditsioonilised ideo-
loogiad tekkisid olukorras, kus üksteisest isoleerunud külaühiskondadest
koosnevast traditsioonilisest ühiskonnast sai linnastuv ning üks, ühine ja
jagatud industriaalühiskond. Ideoloogiad olid nii vahendiks kui ka tulemu-
seks selles protsessis, milles tekkisid sotsiaalselt solidaarsed klassid, jaotuvus
klassidesse oli suhteliselt stabiilne ja staatiline, sotsiaalsetest klassidest
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lähtusid nii ideoloogilised võitlused, parteisüsteemid kui ka poliitika teos-
tamine.

Erinevad klassid ja grupid järgisid küll erinevaid ideoloogiaid, kuid
lisaks arenevale riiklikule haridus- ja üleühiskondlikule haldussüsteemile,
tekitasid ja hoidsid alal ühiskondlikku sidusust ka uut liiki maailmavaateline
mõtlemine, taju ja käitumine. Vastanduti ideoloogiliselt küll teiste gruppide
või klassidega, kuid siiski tajuti selgelt ka kuulumist ühte ühiskondlikku ja
kultuurilisse tervikusse. Ideoloogiad olid seega gruppide ja klasside enese-
teadvuse ja ühiskonna mõtestamise viisiks, mis külaühiskondades ei olnud
võimalik ega veel ka vajalik ning mis industriaalühiskonnas aitas tagada ka
ühiskondlikku sidusust.

Ideoloogiatest sai seega kõige mõttekam ja vajalikum viis, kuidas
mõtestada inimsuhteid ja ühiskondlikku korda. Ideoloogiad ühendasid
kogukonda nii, nagu traditsioonilises ühiskonnas oli seda teinud kristlus ja
tavad-traditsioonid, kuid varasemast religioonist erinevalt tekkis ideoloogiaid
kohe alguses mitu, mitte üks. Kuna ideoloogiad tekkisid vastandumistes,
olid igaühel neist omad pooldajad ja vastased, igal ideoloogial on omad
atraktiivsused pooldajate jaoks ning omad põhjused kriitikaks vastaste
poolelt.

Ideoloogiatest said kui „prillid”, millega vaadates tekkis vaatlejal ühis-
konnast lihtsustatud, korrastatud ja selge pilt. Pelgalt oma silmadega ringi
vaadates ei „näe” inimesed „kogukonda”, „ühiskonda”, „kodanikuühiskonda”,
Euroopat, rahvust, kultuuri, Lääne tsivilisatsiooni ega maailma. Selliseid
ettekujutusi inimkooslustest või ettekujutletud inimkooslusi ei ole võimalik
nähagi ilma „prillideta”, mis niiviisi ühiskonda mõtestavad. „Prillide” analoogia
pole mõeldud ideoloogiate halvustamiseks. Vastupidi, ilma ideeliste
„prillideta” ei ole inimesed kunagi hakkama saanud. Olgu nendeks „prillideks”
ideoloogiad, religioonid, teaduslikud analüüsid või filosoofiad – ilma nendeta
ei ole inimestel võimalik hoomatavalt „reaalsust” tajuda. „Prillid” kaardistavad,
üldistavad ja lihtsustavad keeruka, kompleksse, oma olemuselt suuremal
määral seosetu, seaduspärasusteta ja kaootilise inimühiskonna lihtsaks üldi-
seks „reaalsuseks” umbes samamoodi, nagu gloobus esitab lihtsustatud kujul
maakera. Tulemuseks olev „reaalsus” ei ole ratsionaalne tõde, sest ratsio-
naalselt, objektiivselt ja ühemõtteliselt ühiskonda ja inimsuhtluse kõiki tahke
(näiteks inimloomust, seksuaalmoraali, õiglust, vabadust jms) lõpuni ana-
lüüsida ja tõestada polegi võimalik. Küll aga on inimeste, gruppide ja ühiskon-
dade ideoloogia kõige tõepärasem ja reaalsem kirjeldus sellest, kuidas vastavad
inimkooslused ise tajuvad end kultuuri, ühiskonna ja inimkonna osana.
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Inimesel, kel on vastavad „prillid peas”, läheb pilt mitte üksnes selgeks,
vaid kaootiline mitmevärviline pilt muutub selgelt must-valgeks, kus on
paigas nii hea ja halb, kui ka see, kuidas on õige kõike mõista: inimloomust,
õiglust ja ebaõiglust inimsuhetes ning ühiskonnas ja maailmas toimuvat.
Vaid selget maailmavaadet omavad inimesed – isegi siis, kui see maailma-
vaade on usuliselt fundamentalistlik või ideoloogiliselt äärmuslik –, on palju
paremas olukorras maailmavaateta inimestega võrreldes.2 Iseäranis sot-
siaalsete, majanduslike ja poliitiliste kriiside ajal vajavad inimesed olukorraga
toimetulekuks selget ja lihtsat taju ning tunnetust oma olukorrast ja „ise-
endast” ehk identiteedist üksikisiku, grupi, klassi või ühiskonnana.

Maailmavaatelised veendumused toimivad lõppeks küllalt lihtsal kujul –
inimesed usuvad „madalatesse maksudesse”, minimaalsesse riiki, sotsiaalsesse
õiglusesse või rahvusesse ja rahvuskultuuri üsna sama lihtsal moel, nagu
kunagi usuti, et Jeesus Kristus sündis neitsist ja on ainus tee Jumala juurde.
Uskumuse ja veendumuse teeb elujõuliseks ja tugevaks see, kui ta aitab
indiviidil, grupil, kultuuril või ühiskonnal positiivselt ja korrastatult mõtestada
olnut, olevat ja tulevat, kui ta toetab positiivset mina-pilti (identiteeti ja
enesehinnangut), aitab seada mõtestatud eesmärke ning pürgida nende
suunas. Kõige efektiivsem uskumus on selline, millesse suhtutakse kui reaal-
suskirjeldusse ehk mille enesestmõistetavus on niivõrd suur, et seda ei tead-
vustatagi isikliku või grupiviisilise „uskumusena”. Näiteks eestlastena me „ei
usu” end olevat eurooplased. Kui meilt küsitaks, kas ja kui piisava tõestus-
materjali alusel me usume end olevat eurooplased, me kahtleks küsija ter-
ves mõistuses. Ja hästi teeme. Me oleme eurooplased samamoodi, nagu
Jeesus sündis neitsist. Arutelu ja analüüsi, väite ja põhjenduse, erinevate
arvamuste ja tõlgenduste alates kaotab uskumus automaatselt oma elujõu.
Ratsionaalne, objektiivne ja teaduslik analüüs lagundaks jagatud uskumused.

Nii usuliste kui ka ideoloogiliste uskumuste toimimise puhul polegi
kuigivõrd oluline, kas nendes sõnastatud eesmärkideni jõutakse või mitte.
Uskumused toimivad alati „siin ja praegu” ehk need mõtestavad olevikulist
hetke teekonnal, kus me antud hetkel oleme. Kas jõutakse või kui realistlik
on jõuda heaoluriigini, kommunismini, tuhandeaastase aarialaste riigini,
„vendluse, võrdsuse ja vabaduse” ühiskonnani, surmajärgselt taevariigi või

2 Päris puhtal kujul „maailmavaateta inimesed” oleksid sellised, kes mitte üksnes ei oma
  teadvustatult „oma maailmavaadet”, vaid kes ka teadvustamata kujul ei järgi ühiskonnas
  domineerivaid maailmavaatelisi arusaamu ja norme ega vastandu nendega. Puhtal kujul
  „maailmavaateta inimesi” on ilmselt vähe, kuid samavõrd vähe on ka teadvustatult oma
  maailmavaadet omavaid.
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paradiisini, on alati olnud teisejärguline. Eestlastena me usume ühisesse
kultuurilisse päritolusse ning Eesti kultuuri ja rahva säilimisse. Meie usu
tugevusest sõltub meie kultuurilise mina-pildi, eneseteadvuse ja sihi-
tunnetuse tugevus ning ka see, kui selge tunnetusega me oma teekonda
käime. Teekond ise on palju olulisem selgest arusaamisest teekonna alguse
ja lõpu kohta. Me ei vaja tõsiteaduslikku, detailset ja ratsionaalset analüüsi
eestluse tekkimisest ja põlvnemisest ega ka selget nägemust, millises vormis,
kui pikaks tulevikuks ja millisel määral eestlus kindlasti säilima peab. Oluline
on vaid see üks ja ainus võimalik – „siin ja praegu”.

Inimeste vahel jagatud uskumuste puhul on subjektiivne reaalsustunnetus
seega olulisem ratsionaalsest ja objektiivsest tõest. Maailmavaade muutub
jagatuks ja ühendavaks inimeste vahel peamiselt jagatud kogemuste põhjal.
Palgatöölisel ja ettevõtjal, mõisnikul ja talupojal, monarhil ja kodanlasel, rikkal
ja vaesel, mehel ja naisel, mitte ainult et ei pea, vaid enamasti ka ei ole ühte
ja jagatud arusaama sellest, milline on hea ühiskond või „milliste prillidega”
on õige ühiskonda mõtestada, kuna ka nende elulised kogemused erinevad
üksteisest. Tõde elust ja ühiskonnast on – vähemalt arenenud ühiskonnas –
kogemuslik ning kogemuste erinevuste tõttu tekivad ühiskonnas loomu-
päraselt ka jagunemised erinevatesse maailmavaatelistesse gruppidesse.

Järgnevalt käsitlen põgusalt ideid, mida pean käsitletavate ideoloogiate
puhul kõige olulisemateks. Alustan „vanimatest” ideoloogiatest – liberalismist,
konservatismist ja sotsialismist; seejärel, peale kommunismi ja fa çsismi kui
revolutsiooniliste ideoloogiate, lõpetan kristliku demokraatiaga, mis erandina
ei kuulu otseselt „vanade ideoloogiate” hulka ning tekib „traditsiooniliste
ideoloogiate” ajastu lõpul ehk vahetult pärast Teist maailmasõda.

Liberalism lähtub eelkõige individualismist ja vabast turust. Inimene peaks
saama olla vaba, kuid vaba mitte ainult orjusest, rõhumisest ja ahelatest,
vaid  vaba ka oma meelsuselt, teadvuselt ja võimetelt. Vabadus eeldab
seega ka isikupärast eneseteadvust, autonoomsete otsuste tegemise või-
met ning võimete hulgas ka julgust end isikupäraselt teostada. Inimene, kelle
„valikud” on kammitsetud sellest, mida riik, isa, mees, kuningas, enamus,
avalik arvamus, mood, reklaam, tavad, ühiskondlikud (sh „hea isa” või „seksika
naise”) stereo-tüübid ja rollid ette kirjutavad, ei ole autentselt ja isikupära-
selt vaba. Et kaitsta inimeste individuaalset vabadust, on liberalismil eri-
liseks aateks sõna- ja arvamusvabadus ning antipaatia tsensuuri ja meelsus-
kontrolli vastu. Ei ole traditsiooni, uskumust, hoiakuid, eluviise ja moraali,
milles ei võiks kahelda ja mida ei võiks arvustada, niivõrd kuivõrd arvustatakse
ratsionaalselt ning oma arvamust peale ei suruta.
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Sellise maailmavaatelise hoiaku nõrkuseks on, et see on sotsiaalselt efek-
tiivsem arvustaja ja lammutajana, mitte ülesehitaja ja sidususe loojana. Kui
kõikide kõiki veendumusi võib vaidlustada – näiteks usuvabaduse tingimus-
tes on mistahes isiku või grupi usk üleühiskondlikult võttes ükskõik, keegi ei
pea mitte ainult uskuma samamoodi, vaid võib ka mitte uskuda ja mainitud
usust üldse mitte hoolida – on veendumuste omamisel juba iseenesest väga
kõrge hind ning jagatud veendumuste kujunemine raskendatud. Vastas-
tikku jagatud veendumustel ja arusaamistel aga inimkooslused alates pere-
konnast, sõprussuhtest kuni ühenduste, kogukondade ja kultuurideni koos
just püsivadki. Üheks suureks tugevuseks on aga käsitlus inimese õnnest.
Vaid inimene ise tunnetab, mis täpselt teda õnnelikuks teeb ja millises
koguses ning ka oma õnne suunas pürgida saab vaid ta ise. Keegi teine ei
saa teda püsivalt õnnelikuks teha ega suuda ka teada, mis teda õnnelikuks
teeb.

Et vabad inimesed vajavad üksteisega suhtlemiseks ja erimeelsuste lahen-
damiseks ka ühiseid reegleid, on indiviidide õiguste piiramine paratamatu,
kuid seda tehakse inimeste nõusolekul ning vastavalt kehtestatud seadustele
(mitte omavoliliselt), mis kohtlevad kõiki ühtmoodi. Liberalism algas, kui
vaba turumajandust pooldavad kodanlased vastandusid feodalismiaegse
absolutistliku võimukorraldusega (kirik, aristokraatia, monarhia). Kui esimesed
liberaalid olid kodanlased, siis nende järel on järjest enamad ühiskondlikud
klassid ja grupid soovinud poliitilise võrdsuse ja vabaduse laienemist ka
neile. Kui „jõukad valgenahalised mehed” said majanduslikult vabaks ja
poliitiliselt võrdseks ning olid veel vastu „vaeste meeste”, naiste ja musta-
nahaliste poliitilisele võrdsusele, võitlesid „vanad liberaalid” sisuliselt „uute
liberaalide” vastu. Seaduse ees ja poliitilistelt õigustelt võrdseks saada on
hiljem soovinud ka seksuaalvähemused ja kultuurilised vähemused. Võt-
meküsimus nendes vastandumistes on olnud: „Kas nad (orjad, naised, homo-
seksuaalid, omandimakse mitte maksvad mehed) saavad ise hakkama?”
Või vajab ori toimetulekuks orjapidajat, naine meest, mustanahaline valge-
nahalist?

Liberalismi jaoks on oluline ka küsimus sellest, mis kuulub erasfääri (mis
on eraasi) ja mis avalikku sfääri (mille osas on vaja üldkehtivaid reegleid).
Inimest ennast puudutavas peaks ta olema oma valikutes ja õnnetaotlustes
vaba. Tänasel päeval usutakse valdavalt, et ühiskonnad on muutunud järjest
vabamaks ning valikute hulk on järjest laienenud. Näiteks abordi ja sama-
sooliste abielu legaliseerimisel muudab riik sisuliselt abordi ja abielupaaride
seksuaalse orientatsiooni eraasjaks ehk inimeste vabaks valikuks, mille puhul
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selle valiku headus pole avalikult reguleeritud ning kõik ühiskonnaliikmed
on kohustatud sallima kõiki, kes legaalselt lubatud valikuid teostavad. Tei-
selt poolt aga reguleerivad ja piiravad arenenud (ja „vabadeks ja libe-
raalseteks” peetavad) riigid inimeste valikuid mitmetes valdkondades – nt
suitsetamine ja alkoholi tarbimine – suuremal määral ja viisil kui vähem
arenenud ühiskonnad.

Konservatismi esimene lootus oli, et areng liberalismi, sotsialismi ja
demokraatia suunas on ajutine ning vana reçziim (monarh, aristokraatia,
kirik, seisused) tuleb peagi tagasi.3 „Kunagi olnud” valitsemiskorrad ei „tule
tagasi” päris samasugusel kujul, kuid aastasadade jooksul välja kujunenud
ja seetõttu toimiv ühiskondliku korra mudel nägi ette kirikut, mis õpetas ja
hoidis alal ühiskondlikke väärtusi, monarhi, kes kaitses korda ja omandit
ning aristokraate, kes kaitsesid ühiskonda despootlike kuningate ja lihtrahva
türannia eest.

Kui liberaalid uskusid, et ühiskonna toimimiseks vajalikud moraalsed
sidemed tekivad „vaba turu toimimise” kaasnähtustena ning peaksid olema
inimeste endi otsustada, rõhutasid konservatiivid religiooni osatähtsust ühiste
uskumuste ja väärtuste ning inimestevaheliste moraalsete sidemete
alalhoidjana. Religiooni väärtustab konservatism kultuurilise traditsioonina,
mitte isikliku veendumusena või usuliselt motiveeritud poliitikana. Isiklikud
usulised veendumused pole poliitikas kuigivõrd olulised, usulistest veen-
dumustest tulenev radikaalne poliitika võib aga ühiskondlikku korda ja tradit-
sioone lagundada samavõrd kui kommunistlik või vabariiklik revolutsioon.

Kultuurreligioon, nagu näiteks eestlaste luterlus, iirlaste katoliiklus ja
rumeenlaste õigeusklikkus, esindab samaaegselt kõiki ühiskonnaliikmeid
ja on sümboolselt ka kehastatud kõigi ühiskonnaliikmete poolt (näiteks
niivõrd, kui me kujutame ette, et „jõulude ajal käiakse kirikus” ning seda
uskumust väljendavad jõuludeaegsed jumalateenistused). Kultuurreligioo-
nil on omad rituaalid (näiteks vabariigi aastapäeva jumalateenistus) ja süm-
bolid („Su üle Jumal valvaku” fraas Eesti hümnis), kuid see toimib lahus
inimeste ja usugruppide usulistest valikutest. Kultuurreligioon väljendab
sümboolselt meie etnilist või rahvuslikku identiteeti, sellele omast iseloomu
ja väärtusi.

Teine konservatismile omane tunnus on pragmatism ehk otsuste

3 Heaks näiteks XIX sajandi konservatismi ideelistest üldhoiakutest on 1864. aastast Rooma
  paavsti Eksimuste nimekiri (Syllabus Errorum), milles paavst mõistis hukka kõik radikaalsed ja
  progressiivsed ideed kui valeõpetused, sealhulgas ka liberalismi, demokraatia, sotsialismi ja
  rahvusluse.
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tegemine vastavalt vajadustele ja oludele, ettevaatlikult ning väikeste
sammudena, mitte veendumustepõhiselt ja revolutsiooniliselt. Nii mõtes-
tatult ei tohiks riigil olla ühtki suurt programmilist „maailmaparandamise”
eesmärki omaette – sotsialistlikku võrdsust, rassipuhtust ega ka üleilmseid
inimõigusi –, mida kehtestada. Konservatismi „isaks” peetav Edmund Burke
(1728–1797) oli oma kommentaarides Prantsuse revolutsiooni kohta igati
nõus, et sealne vana valitsemiskord omas vigu ja vajas muutusi, kuid ta oli
samas ühemõtteliselt vastu ka poliitikale, mis taotleb ühekorraga kogu vara-
sema kui vale kõiges uueks muutmist (monarhia kukutamist ta ei poolda-
nud). Aastasadu püsinud uskumused, tavad ja moraalireeglid annavad aluse
ühiskonna jagatud identiteedile, on kui „teerada”, mis on olnud enne meid
ja jätkub peale meid, millel me tunnetame enda seotust nii esivanemate
kui ka järeltulevate põlvkondadega. Inimõiguste, võrdsuse, õigluse ja vaba-
duse põhine veendumuspoliitika on aga kui reis teadmata kohast („ükskõik
kust”) tundmatusse („igale poole mujale”).

Euroopa hilises ajaloos on korduvalt püütud pöörata „uut puhast lehte”,
mõista kuritegeliku ja väärana hukka olnud absolutistlik, façsistlik, kommu-
nistlik, rassistlik, totalitaarne ja suletud ühiskond ja kord ühes tükis ja tervikuna
ning alustada „uut”, õiglast ja head ühiskonda. Selline lähenemine iseene-
sest aitab küll mõelda tänasest ühiskonnast kui „heast”, kuid ei aita õppida
varasemast ajaloost.

Nii liberaalsete, sotsialistlike, usuliste või äärmusparempoolsete
maailmaparandamiskatsete viga seisneb ka selles, et tõde ja täiuslikkus võivad
olla inimühiskonnas saavutamatud – ühiskond on kui Tallinn-Tartu maantee,
mis võib olla küll piisavalt toimivas korras, aga lõplikult valmis ei saa ilmselt
kunagi – ning võivad olla ka inimese loomuse ja inimühiskonna olemusega
vastuolus.

Inimene vajab moraalset korda, kindlustustunnet ja mõtestatust, millele
toetuda, mitte niivõrd individuaalset vabadust kujundada välja iseendast ja
ühiskonnast omaenda nägemust, millega seejärel konkureerida loendama-
tute teiste nägemustega ning millesse uskumise tagajärgede eest võtta enda
kanda kogu vastutus ja koorem.

Ka ei ole inimene loomu poolest hea (liberalism) või potentsiaalselt
hea (saab heaks hästi korraldatud sotsialistliku ühiskonna tulemusena).
Inimloomus on ebatäiuslik ja sõltuv. Liberaalide nägemus enesekesksest ja
ise-endaga-toime-tulevast autentsest inimesest kirjeldab kas väga väheseid
inimesi või neidki vaid teatud inimsuhetes. Enamus inimesi osalevad enamus
ajast paljudes sõltuvus- või võimusuhetes, kus sõltumata sellest, kas ollakse
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autoriteetsel positsioonil või allutakse ja järgitakse – üksteisest sõltutakse
igal juhul. Tööandjad sõltuvad töövõtjatest ja vastupidi ning mõlemad
sõltuvad ettevõttest kui organisatsioonist ja süsteemist. Ülikooli õppejõud
omab autoriteeti tudengite üle tänu sellele, et ta on osa ülikoolist kui orga-
niseerunud inimkooslusest ja allub ülikoolile kui oma tööandjale. Supermar-
ketis ja liikluses puudub õppejõul tudengi ees autoriteet ja eelispositsioon.
Kui tudeng ja õppejõud on tervemõistuslikud, järgivad nad aga mõlemates
nii kehtestatud korda kui ka alluvad vastavatele autoriteetidele – turva-
mehele ja müüjale poes ning liikluspolitseile tänaval. Allumine ja kuuletu-
mine, autoriteet ja võim on sellisel moel kõikjal meie ümber. Inimühiskond
on paratamatult hierarhiline ning inimesed iseenda ja teiste sotsiaalsest
staatusest vägagi teadlikud.

Inimesed võivad elada „oma äranägemise järgi”, kuid ainuüksnes sellise
meelsusega ühiskonna ülesehitus võib lõppeda anarhia ja kaosega. Inime-
sed saavad realiseerida oma vabadust niivõrd, kuivõrd nad ka kuuletuvad
kehtestatud ühiselu reeglitele. Heaks näiteks on liikluskorraldus, kus reegleid
ja ettekirjutusi tuleb järjest juurde, kuid vaba ja ennast realiseerivana saab
olla niivõrd, kuivõrd ise järgid reegleid ning kuivõrd saad usaldada, et ka
kõik teised järgivad.

Kord ja kuuletumine on seega vabaduse ja eneseteostuse alus. Õigu-
sed ilma vastastikkuste kohustusteta ei toimi ei kodaniku suhetes riigiga,
lapse suhtes lapsevanematega, õpilase suhtes õpetajaga. Ning need, kelle
võim ja valikuvabadus autoriteet-suhetes on suurem, omavad ka suuremat
vastutust.

Sotsialismi põhisõnumiks läbi aegade on olnud võrdsus, koostöö ja
õiglus. Inimene ei ole inimesele ei konkurent ega isa, vaid vend, õde, kamraad
ja seltsimees. Inimese loomupärane soov on teha koostööd, olla meeskonna
liige, mitte solist või konkursi võitja. Konkurents pole tervislik, andeid ja
töökust arendav (liberalism), vaid teeb inimesed üksteise suhtes vaenulikuks
ja isekateks. Kui inimesed reaalselt ka elaks nii, nagu meritokraatlik konkurents
või sotsiaaldarvinistlik „tugevama ellujäämine” seda ette kujutab, lakkaks
inimliik kas olemast – inimkooslused perekonnast kuni ühiskondadeni püsi-
vad ja arenevad tänu võimele vastastikku üksteist abistada, mitte tänu ise-
kusele ja omakasule – või on tulemuseks enamuse rõhumine privilegeeritud
vähemuse poolt. Kuni XIX sajandi keskpaigani olid sotsialistliku mõtte voolud
Euroopas kristlikud. Seejärel arenesid mõttevoolud kahes suunas: seal, kus
tekkis talupoegadel ja töölisklassil reaalne võimalus parlamentaarse poliitika
kaudu oma elujärge parandada, arenes välja evolutsiooniline sotsialism
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(sotsiaaldemokraatia), revolutsiooniline sotsialism (kommunism) omas
laiemat kandepinda vaid kohtades, kus samaaegselt kuhjusid kokku mitmed
suured kriisid.

Ajalooliselt vaadates tundub, et revolutsioonilised ideoloogiad –
kommunism ja fa çsism – ei tulnud võimule mitte tänu parematele ideedele
või juhtide erakorralisele võimele rahva tunnetega manipuleerida, vaid eel-
kõige tänu majanduslikule, militaarsele, poliitilisele, sotsiaalsele ning seni
kehtinud ühiskondliku moraalse korra lagunemisest tekkinud eksistentsiaal-
sele ja moraalsele samaaegsele kriisile.

I Maailmasõda tekitas rahvastes ühekorraga tõelist kaost, ebakindlust,
korratust ja ärevust. Seni kehtinud ühiskondlik-poliitilised korrad lagunesid,
varasem usk progressi ja ühiskonna arengusse osutus korraga tühjaks ja
alusetuks. Mida rohkemaid valdkondi korraga kriis puudutab, seda suurem
on kaose- ja ebakindlusetunne ning rohkem võimalusi on millegi „täiesti
uue” tulekuks. Selles võtmes kuulutas paavst peale I Maailmasõda naasmist
kristlikku ühiskonda, poliitilised uuendajad soovisid rahvusriike impeeriu-
mite, demokraatiat absolutismi või üheparteiriike parlamentaarsete
valitsuskordade asemele. Mida äärmuslikum olukord, seda suurem vajadus
sellest välja saada ning seda õigustatumad on ka äärmuslikud meetmed.
Polnuks jagatud hirmu, ohu, kaose ja ebakindluse tunnet, olnuks võima-
lused totalitaarsete ideoloogiate võiduks olnud väiksed.

Fa çsistliku riigi prototüübiks sai Benito Mussolini (1883–1945) rohkem
autoritaarset diktatuuri kui totalitarismi meenutav üheparteiriik Itaalias
(1922–1943). Fa çsismi eesmärgiks oli tugev rahvusriik (rahvus ei pea olema
rassiliselt määratletud ega pea sel olema ka rassivaenlast), mis teiste
rahvustega loomupäraselt võideldes – seetõttu ka sõdades oma rahvuslikku
tugevust väljendades – püüab „tugevamana ellu jääda”. Rahvuskogukond
korraldatakse „ülalt alla” üheks korporatiivseks (korporatsioonidesse jagu-
nenud) tervikuks, rahvuse juht kehastab rahva tahet ja juhib rahvast vastu
oma saatusele. Fa çsistlikud reçziimid lõppesid reeglina kas kaotusega sõjas
või juhi surmaga, mitte ideelise ammendumise või tulemuste nõrkustega.
Façsismile, mitte liberalismile või demokraatiale, kommunismist rääkimata,
kuulus ka paavstide ilmne eelistus kahe maailmasõja vahelisel ajal4.

Kommunism kaasaegse ideoloogiana eeldab industriaalühiskonda, st nii

4 1930ndatel nägi katoliku kirik „parima võimaliku” riigikorraldusena (kirikut avalikult kaasavat ning
   samas ka kiriku sotsiaalõpetuse seisukohtadega kooskõlas olevat) klerikaalfaçsismi, mille ideaalseimaks
  kehastuseks oli paavst Pius XI jaoks kantsler Dollfussi juhitud Austria (1933–1934), mitte Mussolini
  Itaalia või Franco Hispaania, Hitleri Saksamaast rääkimata.
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kapitalismi kui ka töölisklassi olemasolu. Kommunismi eesmärgiks oli jõuda
klassideta ühiskonnani peale kapitalismis paratamatult eskaleeruvat klassi-
võitlust ja proletariaadi võitu. Oluliseks ideaaliks oli ka ühisomand ehk majan-
duslike tootmisvahendite kuulumine ühiskonnale. Eraomandi – sealhulgas
ka eluaseme ja muu mittetootva omandi – hülgamine on olnud ajaloos
idealiseeritud pea kõikjal niipea, kui inimeste vahel olid tekkinud märkimis-
väärsed varalised ebavõrdsused. Platoni ideaalriigis puudus kõige kõrgemal
klassil mitte ainult eraomand, vaid ka ettekujutus ja taju, et millegi (sh ka
eluaseme, lapse või elukaaslase) kohta keegi oskaks mõelda või öelda „minu
oma”, „tema oma” ja „mitte minu oma”.

Kristlus ülistas – ehkki küll vabalt valitud ja mitte-üleühiskondlikku –
omanditust kloostrikordades, kus üsna kommunismilaadselt oodati „iga-
ühelt tema võimete” ja anti „igaühele tema vajaduste” järgi. Ka Thomas
Morus (1478–1535) visandas teoses Utopia (1516) nägemuse ühiskonnast,
kus pole raha, rahahimu ega eraomandit, kõik kannavad ühest riidest teh-
tud riideid ning kuna tegeletakse vajaduste täitmisega, jääb inimestel töö
kõrval üle palju aega, et elu nautida.

Kuna ühelgi eespool mainitud näidetest ei õnnestunud tervet ühiskonda
ühisomandi vaimus rajada, siis pole ka kommunistlike reçziimide puhul põhi-
küsimus mitte selles, miks need lagunesid, vaid kuidas neid õnnestus üldse
rajada? Üks võimalik seletus on, et piisavalt suur hulk elanikkonnast pidi
lootma paremale elule just kommunistliku reçziimi kujul. Need lootused ei
pruukinud hiljem realiseeruda, kuid pidid olema reaalsed lootused just
reçziimi tekkimise ajal. Üldreeglina inimesed eelistavad ebavõrdsusel
põhinevat ühiskonda – ka liberaaldemokraatlikud ühiskonnad on
võimalustelt ja staa-tustelt ebavõrdsed, traditsiooniliste ühiskondadega
võrreldes on erinev vaid ebavõrdseks saamise viis ja õigustus – nii kaua,
kuni neil endil säilib realistlik lootus jõuda piisavalt soodsale ühiskondlikule
positsioonile või halvenenud tervisest ja kõrgemast vanusest tingituna madal
sotsiaalne staatus enam ene-sehinnangulist hingevalu ei põhjusta. Kristlik
demokraatia tekkis katoliku       kiriku ja poliitilise katoliikluse (pean silmas
katoliiklikke erakondi XIX sajandi teisest poolest alates, mis olid küll suures
osas seotud katoliku kiriku ideeliste ja institutsiooniliste huvidega, kuid polnud
kiriku otseses alluvuses ega kiriku käepikenduseks5) kompromissina kaasajaga

5 Näiteks tühistas paavst 1891. aastal katoliiklaste parlamentaarses poliitikas osalemise keelu.
   Katoliiklikud erakonnad aga olid selleks ajaks juba mitmes riigis täies elujõus. 1907. aastal mõistis
  paavst oma entsüklikas kristliku demokraatia modernismi ühe pahena hukka.
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ja leppimisega demokraatiaga. Teise maailmasõja lõppedes katoliku kirik
redigeeris oluliselt oma varasemat vastuseisu liberalismile ja demokraatiale,
sotsialismile ja ka kapitalismile. Vastav muutus toimus osalt ka tänu façsistlike
riikide militaarsele kaotusele, mitmete katoliiklike ühiskondade langemi-
sele kommunistlike reçziimide alla või ka tänu sellele, et 1940ndate teisel
poolel ei mõtestatud demokraatiat veel mitte niivõrd üksikisiku moraal-
setest valikuvabadustest lähtuvalt (ehk liberaaldemokraatlikult). Näiteks
abordiõigus aastal 1948, mil avaldati ÜRO inimõiguste deklaratsioon, ei olnud
veel enesestmõistetav indiviidi valik ja inimõigus –, vaid pigem lähtuvalt
enamusest ja vähemusest ning ühiskondlikest klassidest. Igatahes ei too-
nitanud katoliku kirik enam varasemal kombel ainuõiget nägemust riigi ja
kiriku suhetest, vaid üldisi põhimõtteid, mida tema sotsiaalõpetuse koha-
selt ühiskonnad majanduse korraldamisel ja võimu teostamisel arvestama
peaksid.

Huvitava näitena võib tuua käsitluse õiglasest palgast. Kuna katoliku
kirik väärtustab nii eraomandit,  loomuõigust kui ka perekonda, siis pakkusid
paavstid oma entsüklikates „õiglaseks palgaks” sellist palka, millest piisab
perekonna ülalpidamiseks nii, et mõlemad vanemad ei peaks töötama
väljaspool kodu ning lisaks jääks veel üle (tootva) eraomandi soetamiseks.
Et eraomand on inimõigus (st kõikide inimeste õigus), siis on selle võimalikult
lai jaotuvus Jumala soov ja tahe ning samas ka hea meede nii kapitalismi
haiguste kui ka kommunismi (halbade) ravimite vastu.

Käsitletud ideoloogiad tekkisid kõik Lääne ühiskondades, kujunesid ja
arenesid vastastikku üksteist mõjutades ning on kõik omal moel kujundanud
Euroopa ühiskondliku mõtte arengut.
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Ei saa me ilma sotsialismita...
Vladimir Bukovsky

Sotsialismiidee on viimane iidsete fantaasiate seas, mis on inspireerinud
filosoofe sajandeid, kui mitte aastatuhandeid: perpetuum mobile, tarkade
kivi, surematus ja ideaalne ühiskond. Alates Platoni „Riigist” kuni More’i
„Utoopiani” ja sealt edasi, on inimkond olnud selle illusiooni kütkes. Meie
esivanemad mõtlesid sellele palju – tükk maad rohkem, kui tänapäeva sot-
sialistid sellele eales on mõelnud. Võib-olla just seepärast ei püüdnud nad
seda kunagi tõeliselt teoks teha. Nad mõistsid lihtsat tõde, et üldiselt on
ühiskond täpselt nii hea, kui on selle liikmed. Nad teadsid, et patt on inim-
loomuse pärisosa. Seega mõistsid nad ka seda, et enne täiusliku ühiskonna
loomist tuleb luua täiuslik inimene.

Täiusliku inimese loomise võimalikkus, ja veelgi rohkem selle saavu-
tamiseks vajalikud vahendid, tekitasid aga suuri vaidlusi. Seega käsitlevad
pooled Platoni dialoogid küsimust, kas voorust on võimalik õpetada või on
see inimloomuse lahutamatu osa. Kõige targemad keskenduksid oma hinge
täiustamisele, ja veidral kombel oleks üks esimestest pahedest, millest nad
vabaneda sooviksid, ühiskonna reformimise tahe.

Teised püüaksid siiski leida lühemat teed. Kõige äärmuslikum – ja kõige
loogilisem – koolkond oli keskaja alkeemikud, kes püüdsid luua kunstliku
inimese homunkuluse, segades vajalikud koostisosad kokku katseklaasis. Me
oleme harjunud neid naeruvääristama, kuid tegelikult on selline esimene
samm ideaalse ühiskonna loomiseks vajalik. Kui me ei suuda keemilistest
koostisosadest luua inimest, siis kuidas on võimalik kogu ühiskonda ehk
tuhandeid täiskasvanud inimesi ümber kujundada? Lõppkokkuvõttes nur-
jusid kõik katsed sotsialismi ellu viia just selle fundamentaalse probleemi
tõttu: täiuslik kavand ei hakka tööle ebatäiusliku inimesega. Lihtsamalt öel-
des, sotsialism ei sobi kokku inimloomusega.

Selles mõttes oli natsionaalsotsialism, mis rõhutas rassi ja eugeenika
olulisust, loogilisem kui „internatsionaalsed” variandid. Natsid mõistsid
homunkuluse probleemi: täiusliku ühiskonna loomiseks oli vaja aretada
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täiuslike inimeste rass. Siit ka inimeste vivisektsioon, eugeenika, kõige edu-
meelsema rassi üleolek ja lootusetult alaarenenute genotsiid. See kõik tule-
nes loogiliselt tolle aja sotsialistlikust doktriinist: kõik selle kuulutajad, kaasa
arvatud Marx, pidasid mahajäänud inimeste genotsiidi vajalikuks ja õigus-
tatuks. Sotsialismi ülesehitamiseks on vaja selleks sobivaid inimesi ning kui
on kavatsus selliseid inimesi „aretada”, siis on kõikidest rahvustest kõige
parem valik sakslased.

Ülejäänu on juba ajalugu: natsism sai lüüa ja see mõisteti hukka kui
räigeim inimsusevastane kuritegu. Nende diskrediteeritud meetodid, ala-
tes eugeenikast kuni genotsiidini, kustutati sotsialismi „pühakirjadest” ja
väideti, et need on alati olnud parempoolsed tagurlikud ideed. Tegemist
oli sotsialistliku propaganda hämmastava trikiga: küllaltki suur osa nende
doktriinist pandi kalevi alla, samas kui peamise sotsialistliku eksperimendi
läbikukkumine ei diskrediteerinud mingil moel sotsialismi kui sellist.

Tegelikult ei ole mingit põhjust seostada natsionaalsotsialiste poliitiliselt
parempoolsetega. Nende tõlgendus sotsialismist erineb muudest tõlgen-
dustest nii teoorias kui ka praktikas ainult vähesel määral. Seepärast pole
ime, et selle väljundid olid tavapärased: ühe partei valitsus, füüreri kultus,
maipühaparaadid, koonduslaagrid, võitlus rahu eest, maailma vallutamine
jne. Siiski nähakse selles kõiges paremal juhul paradoksi, mis näitab ilmekalt,
et äärmused tõmbuvad. Vähesed söandavad teha ilmselge järelduse, et
sotsialism toob järjekindla elluviimise korral alati kaasa totalitaarse riigikorra.

See ongi sotsialismi ümber käiva väitluse peamine viga: liiga vähe tähele-
panu pööratakse selle doktriini alustõdedele ning liiga palju mudelite liigi-
tamisele ja nendevahelistele pisierinevustele. Põhjus peitub selles, et pea
kogu väitlus käib sotsialistide endi vahel. Loomulikult ei soovi nad analüüsida
oma eelmisi ebaõnnestumisi ega võtta vastutust mineviku kuritegude eest.
Seda eriti siis, kui nad on, nagu ikka, järgmiste globaalsete eksperimentidega
poolel teel. Loosungi „kes valitseb minevikku, see valitseb tulevikku” põhjal
võib öelda, et nad on vägagi valmis kaitsma enda tõlgendust ajaloost.

Seega peetakse kommunistide ja sotsiaaldemokraatide, enamlaste ja
vähemlaste vahelisi erinevusi tähtsaks. Järelikult ei võta Lääne sotsialistid
kunagi vastutust oma idapoolsete mõttekaaslaste kohutavate eksperi-
mentide eest. Vähesed mõistavad, et erinevused olid üksnes taktikalist
laadi, samas kui eraomandivastase sallimatuse põhimõttele jäid truuks kõik
sotsialistid – nii mõõdukad kui ka mittemõõdukad. Encyclopaedia Britan-
nica sisaldab kõige mõõdukama Lääne mudeli pooldaja George Bernard
Shaw kirjutatud artiklit sotsialismi kohta:
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Sotsialism – taandatuna oma kõige lihtsamale õiguslikule ja praktilisele
väljendusele tähendab täielikku loobumist eraomandist, muutes selle avalikuks
omandiks, ning sellest saadava avaliku tulu jagamist kogu elanikkonna vahel
võrdselt ja vahet tegemata.

Nagu näha, olid fabiaanide ja kommunistide vahelised lahknevused üks-
nes taktikalist laadi; lõplikes eesmärkides ei olnud mingeid erinevusi. Shaw
toetab „eraomandi konfiskeerimist avalikes huvides ilma igasuguse võimalu-
seta nõuda hüvitamist”, „kõrgemaid makse, pankrotistunud tööstusharude
kohustuslikku ümberkorraldamist või otsest natsionaliseerimist ning kõikide
klasside kohustuslikku osalemist tsiviil- ja sõjalises teenistuses.” Ta ei loonud
endale illusioone, et valijad toetaksid vabatahtlikult sellist helget tulevikku:
„valijad on poliitiliselt koolitamata ja harimata ning a) neil puudub arusaam
konstruktiivsetest meetmetest, b) nad vihkavad makse, c) neile ei meeldi, kui
keegi nende üle valitseb, ning d) nad pelgavad ja põlgavad igasugust ametlikku
sekkumist, kuna see on kallaletung nende isiklikule vabadusele.”

Shaw kurdab: „demokraatiast saab sotsialismi jaoks palju suurem takis-
tus kui plutokraatia mugav ja sihitu konservatism”. Tema jaoks ei tähenda see
siiski seda, et sotsialismist tuleks loobuda; loobuda tuleks demokraatiast. Ta
ei mõistnud hukka neid, kes „loodavad parlamentaarseid institutsioone
takistada riigipöörete ja diktatuuri abil, nagu Itaalias, Hispaanias ja Venemaal”,
samuti ei teinud ta vahet sotsialistidel ja kommunistidel või fa çsistidel. Ainus
lahendus, mille Shaw oskas välja pakkuda, oli ideoloogiline diktatuur, mille
puhul (nagu ta prohvetlikult mõista annab) tuleks teisitimõtlejad sulgeda
psühhiaatrilistesse kinnipidamisasutustesse: „Seni, kuni kaks peamist sot-
sialismi tõekspidamist – eraomandi (mida ei tohiks segamini ajada isikliku
omandiga) kaotamine ja võrdne tulu – ei ole inimesteni jõudnud kui vaidlus-
tamatud religioossed dogmad, ei ole stabiilne sotsialistlik riigikord võimalik.”

[autori rõhutus]

Pange tähele, et need seisukohad ei olnud poleemilised: tegemist oli
entsüklopeedia artikliga, milles esitati väga üldine ja sirgjooneline ettekuju-
tus sotsialismist per se (mitte selle konkreetsest mudelist). See oli miski,
mille üle sotsialismi erinevad koolkonnad ei vaielnud; see oli miski, milles
nad kõik olid ühel meelel – enamlased ja vähemlased nii Idas kui ka Läänes.

Nende järgnev areng oli teatavasti erinev ja seda lihtsalt põhjusel, et
neid ümbritsev keskkond oli väga erinev. Lääne demokraatia ei olnud
paraku nii tugev, kui Shaw kartis. Natsionaalsed ja internatsionaalsed sot-
sialistid hakkasid võitma ka valimistel, mitte üksnes riigipöörete tulemusel.
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Demokraatia tingimustes tegutsevad sotsialistid on loomulikult välja
arendanud revolutsionääridest ja diktaatoritest väga erinevad taktikalised
oskused. Lääne sotsialistid (kes toetavad Darwini evolutsiooniteooriat)
arendasid oma kõneosavust, samal ajal kui idapoolsed raudset rusikat. Kuid
nende eesmärgid jäid ühesuguseks. Nagu seltsimees Stalin rääkis 1946.
aastal uuesti võimule tulnud Briti Leiboristliku Partei delegatsioonile:

„Nõukogude Liit on liikunud sotsialismi suunas mööda Vene teed,
Nõukogude teed. Suurbritannia liigub sotsialismi poole mööda pikemat,
parlamentaarset teed. Mõlemad teed on seaduslikud. Meie, marksistid-leninistid,
ei leia, et sotsialismini saab jõuda ainult üht teed pidi. Meie tee on lühem, kuid
verisem. Teie tee on pikem, kuid verevalamist on vähem. Oluline on tunnustada
üht eesmärki, milleks on sotsialism.”

[Suurbritannia Kommunistliku Partei arhiivid, CP/CENT/INT/42/08]

Põhjus, miks nad mõlemad ebaõnnestusid, on lihtne: nende funda-
mentaalne arusaam inimloomusest oli täiesti vale. Inimeste käitumist ei
määra välised tingimused. Inimmõistus ei ole tabula rasa, kuhu Bernard Shaw
saaks vabalt kirjutada oma „religioosseid dogmasid”.  Homunkulust ei ole
võimalik valmis teha – vähemalt mitte elusast inimolendist. Eraomand ei
ole „ebaõiglase” ühiskonna õel väljamõeldis, vaid inimloomuse üks põhi-
instinkt. Lisaks on sellel väga vähe seost materiaalse ahnusega. See on palju
rohkem seotud ettevõtlikkusega (lõppude lõpuks ei saa ju kõik väljendada
ennast sotsialismimanifestide kirjutamise kaudu) ja oma iseseisvuse taga-
misega (minu kodu on minu kindlus). Nende instinktide purustamise katse
oli julm, aga lootusetu ettevõtmine.

Pärast seda, kui kõik sotsialistide eksperimendid on läbi kukkunud, esi-
tavad sotsialistid tuhandeid põhjusi, miks konkreetne mudel osutus nende
muidu nii suurepärase doktriini moonutuseks. Ei ole võimalik teha
abstraktset kavandit, mis oleks iseenesest täiuslik, võtmata arvesse selle
elluviimiseks kättesaadavaid materjale. Utoopiliste ideede moonutamine
praktikas on sama vältimatu kui entroopia, kusjuures ainsa kõrvalekal-
dena Newtoni kolmandast seadusest on inimmaterjali vastumõju alati
tugevam kui idee mõju.

Puuduvad objektiivsed tõendid, et ideed on moonutatud, välja arvatud
ilmne fakt, et sotsialistide kõikide eksperimentide tulemused on osutunud
algsetele ootustele risti vastupidisteks. See tähendab, et nad ehitasid üles
vabaduseriiki, aga lõpetasid suures koonduslaagris. Nad kavatsesid luua
klassideta ühiskonna, kuid lõid valitseva klassi koos enneolematute
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privileegidega. Riik pidi hääbuma, kuid tegelikult muutus uskumatult tuge-
vaks ja tsentraliseerituks. Ennustati kiiret tehnilist progressi, ülikõrget toot-
likkust, üldist õitsengut ja kõikide sotsiaalsete „mädapaisete” paranemist.
Selle asemel muutus Nõukogude Liit haletsusväärseks mahajäänud riigiks,
kus poeletid olid tühjad ja must turg õitses ning kus lokkas kuritegevus,
korruptsioon ja alkoholism. Lõpuks oleks pidanud võidutsema rahu ja rah-
vusvaheline sõprus, kuid selle asemel oli erinevatest rahvustest pungil hiig-
laslik vangla, genotsiidi lävel rahvuslikud pinged, äärmuslik militariseerimine
ja pidev maailmasõja puhkemise oht. „Sellel kõigel pole sotsialismiga midagi
ühist!” ütlevad sotsialistid.

Lääne-Euroopa mudelil – heaoluriigil – puuduvad küll koonduslaagrid,
kuid ka selle tulemused on olnud esialgsetele ootustele risti vastupidised.
Lääs on ennast selle kõrgelennulise unistuse täitmisel laostanud; praegune
võlakriis on alles esimene märk lähenevast katastroofist. Süüdistada selles
kapitalismi on puhas demagoogia. Mitu aastakümmet on lääneriigid kulu-
tanud suurema osa oma eelarvest heaoluriigile ning need kulutused on
kontrollimatult kasvanud, mis tähendab, et nad elasid lihtsalt üle oma võimete.
Pole ime, et nüüd on neil suur puudujääk ja võlad, mida ei suudeta kunagi
tagasi maksta. Ja ometi ei ole vaesus, kuritegevus, kirjaoskamatus ja medit-
siiniabi puudumine vähenenud: mõnes riigis on see vastavalt heaolu kasvule
hoopis suurenenud. Mis veelgi hullem – igas suurlinnas kasvab hoolekandest
sõltuv alamklass ning paljud pered elavad juba kolmandat-neljandat põlve
riigilt saadavatest toetustest. On põhjust arvata, et sellist ohtlikku suunda
toetavad tahtlikult need, kes vajavad võimul püsimiseks sellist valijaskonda.
Paljud abielupaarid lükkavad laste saamise edasi, kuni neil on võimalik lap-
sed korralikult üles kasvatada, ning „heaoluriigid” maksustavad neid halas-
tamatult, et maksta üksikemadele. Palju on haigeid ja eakaid, kes ei saa oma
haigusi ravida, ja „heaoluriik” võtab neilt veel viimase, et ravida narkomaane.
Oleks äärmiselt silmakirjalik kirjeldada seda süsteemi kui inimlikku alterna-
tiivi julmale kapitalistlikule maailmale.

Mõlema mudeli läbikukkumine sai täielikult selgeks 1980. aastateks.
Sotsialism sattus lõplikusse globaalsesse kriisi, mis oleks võinud ja pidanud
selle igaveseks hävitama. Sotsialistide ideoloogia tõeline tuum – era-
omandi kaotamine – sai põhjalikult diskrediteeritud. Kui nad loobuksid sel-
lest, nagu nad loobusid eugeenikast, siis mis jääks järele? Mingi ebamäärane
etatism, mingi ähmane modernism (mis muutuks ilma sotsialismi suunas
tehtavate sotsiaalsete edusammude ideeta suuresti mõttetuks). Ideoloogia
jaoks on sellest kindlasti vähe.
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Kui seda liikumist oleks endiselt juhtinud idealistlikud unistajad ja usta-
vad fanaatikud, kes sellega kunagi algust tegid, siis oleksid edasised sünd-
mused olnud hoopis teistsugused. Nad oleksid võinud vaatamata kõigile
raskustele oma ebareligioonile kindlaks jääda, muutudes seejärel üha
ebaolulisemaks ja lõpuks järk-järgult väikseks kahjutuks sektiks. Või (kui neil
oleks olnud veel mingitki intellektuaalset ausust) oleksid nad võinud tun-
nistada, et nende suurejoonelised sotsiaalsed eksperimendid ebaõnnes-
tusid, ja mõista hukka kõik maise võimu saavutamise püüdlused, nagu katoliku
kirik oli seda sajandeid varem teinud. Kahjuks olid selleks ajaks ausad sotsia-
lismi uskujad ammu lahkunud. Idas ja Läänes tegutses nüüd ainult enda
huvide eest seisev nomenklatuur, kelle jaoks ideoloogia oli üksnes võimu
säilitamise vahend. Nad ei olnud enam ammu huvitatud sellest, kas nende
ideoloogia oli õige või vale; neid huvitas ainult see, kuidas seda käigus hoida
ja kuidas oma „riknenud toodet” müüa. Lääneriikide vasakpoolsete põlvkond
(Bill Clinton USAs, Tony Blair Ühendkuningriigis, Gerhard Schröder Saksa-
maal jt) rääkis üsna häbitult iseenda „müümisest” valijatele ja nad pidasid
seda isegi kiiduväärseks „nüüdisaegseks” lähenemiseks. Nende seas muutus
populaarseks võtta oma esindajatena tööle professionaalsed suhte-
korraldajad.

Nii kasutas sotsialistide uus põlvkond poliitiliseks pinnalpüsimiseks
drastilisi ja küünilisi võtteid. Nad loobusid eraomandi kaotamise nõudest
(mis oli olnud iga vasakpartei poliitilise programmi olulisim osa kuni
1990ndateni). Neil oli isegi häbematust tähistada seda sammu kui vasak-
poolsete moodsate ja progressiivsete jõudude võitu. Lisaks sellele ei
maininud nad enam sõna „sotsialism”, kuna selle keelasid ära nende
suhtekorraldajad, et valijaid mitte peletada. Selle kõige põhjal tundub,
nagu nad oleksid oma ideoloogiast täielikult loobunud. Ometi ei suutnud
nad ilma ideoloogiata toimida.

Just selles lootusetus olukorras hakkasid vasakpoolsed uuesti läbi vaa-
tama oma doktriini revisionistlikke variante, mis lükati kunagi kõrvale kui
ketserlikud, kuid mida nüüd oli vaja oma võimupositsiooni säilitamise õigus-
tamiseks. Geopoliitilises mõttes võtsid nad uuesti kasutusele „maailma valit-
suse” utoopia, mis asendab kunagise Nõukogude valitsemismudeli kui
sotsialismi kehtestamise vahendi. Selle idee võtsid 1970ndatel esmakord-
selt kasutusele Itaalia kommunistid ja seejärel, nagu Nõukogude arhiivid
paljastavad, taaselustati see kümme aastat hiljem keset suurt kriisi.

Euroopas võtsid aga vasakpoolsed järsku omaks ühendatud Euroopa
superriigi loomise idee. Aastakümneid olid nad rünnanud ühisturgu kui
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kapitalistide vandenõu ja nüüd tegid nad täieliku kannapöörde, mille ees-
märk oli kaaperdada nn Euroopa projekt ja muuta Euroopa üheks sotsia-
listlikuks riigiks. See on ka peamine põhjus, miks integratsioon on Euroopas
viimase 20 aasta jooksul nii kiiresti arenenud: suurem osa selle tavapärastest
vastastest vahetas pooli. Samal ajal hakkas Euroopa Liit ilmutama juba
tuttavaid jooni: õnnelik pere, kuhu kuulusid erinevad rahvused, keda hoiavad
koos halastamatu sundus, demokraatia defitsiit, endeemiline korruptsioon,
bürokraatlik oskamatus ja eesotsas punt volinikke, keda rahvas ei ole valinud.
Ühisturu algsest ideest ei ole jäänud suurt midagi järele – sellest on saanud
tõeline NSVEL.

See kõik oli aga lihtsalt praktiline geopoliitika; see oli vajalik ka ideo-
loogia ajakohastamiseks, diskrediteeritud klassivõitluse asendamiseks mõne
puhta ideega vanade sotsialistlike eksiõpetuste varasalvest. Ühe sellise eksi-
õpetuse võib leida Itaalia kommunisti Antonio Gramsci teostest, kus ta väi-
dab, et mitte proletariaat, vaid intelligents on see revolutsiooniline klass,
kes kukutab kapitalismi pärast seda, kui on imbunud ükshaaval kõikidesse
selle institutsioonidesse. Gramsci arvates asendab selline teadlike marksist-
like intellektuaalide institutsioonidesse minek klassikalise marksistliku klassi-
võitluse.

Sellega on seotud ka nn Frankfurdi koolkonna kriitiline teooria – ideo-
loogia, mida me praegu nimetame poliitiliseks korrektsuseks. Nagu Gramsci,
nii koondas ka Frankfurdi koolkond oma tule pigem ühiskonna kultuurilisele
pealisehitusele kui selle majanduslikule vundamendile. Lisaks ühendasid nad
marksismi freudismiga. Tsivilisatsiooni süüdistati alateadvuse allasurumises;
seega sai uus sotsialistlik inimkond tekkida üksnes pärast selle vabastamist
kõikvõimalikest kultuurilistest tabudest, ja seks muutus revolutsiooni liikuma-
panevaks jõuks. See andis uue tähenduse mõnele traditsioonilise sotsialistliku
tegevuskava senini tähtsusetule aspektile: radikaalne feminism, vaba armas-
tus ning perekonna (kui kapitalistliku rõhumise tagurliku vahendi) lammuta-
mine kõikvõimalike vahenditega. Kuid see läks omadega veelgi kaugemale.
Frankfurdi koolkonna kõige mõjukam autor Herbert Marcuse omistas revo-
lutsioonilise klassi rolli igasugustele kapitalismi poolt rõhutud vähemustele
ja eelkõige seksuaalsetele vähemustele. Sallivus selliste vähemuste vastu ei
ole Marcuse jaoks piisav; tema arvates on vaja kõik sotsiaalsed normid
pahupidi pöörata, nii et patoloogiline muutub normiks ja vastupidi. Geid,
lesbid ja kõik need, keda traditsiooniliselt peeti pervertideks, olid kapitalismi
poolt kõige enam rõhutud, ja seepärast sai nendest revolutsiooni avangard.
Marcuse rääkis polümorfsest perverssusest, samas kui teine Frankfurdi
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koolkonna esindaja Horkheimer ülistas Marquis de Sade’i tema „protesti
eest askeetlikkuse vastu kõrgema moraali nimel”.

Sotsialistide vanem põlvkond lükkas selle siivutu mõttetuse vastikus-
tundega kõrvale ja heitis selle pooldajad oma ridadest välja. Mõned
Frankfurdi koolkonna loosungid muutusid populaarseks 1960ndate üli-
õpilasrahutuste ajal, nagu näiteks Marcuse ütlus „make love, not war”. Muidu
jäi see sotsialismi veider variant liikumise piiri peale kuni lõpliku kriisini
1980ndatel. Selles järgus ei saanud häbistatud ja lootuse kaotanud sotsialistid
enam piinlikult hoolikad olla. Nad klammerdusid iga progressiivse idee külge,
olenemata sellest, kui saamatu või räpane see idee ka ei olnud, peaasi et
see ei oleks silmnähtavalt verine. Loomulikult hoolivad nad oma
südamelähedastest vähemustest sama palju, kui Lenin hoolis proletariaadist,
ja nende ideoloogia rõhub vähemusi niisamuti kui teisi. Nende jaoks on
see üksnes ettekääne võimu saavutamiseks.

Selles on midagi sümboolset, et inimkonna vabastajate suurejooneline
liikumine leiab oma lõpu selliste lamedate dekoratsioonide keskel. Kuul-
susrikas revolutsiooniline ajajärk algas 1789. aastal tormijooksuga Bastille’
vanglale, kus ainus vabastatav vang oli Marquis de Sade. Pärast lugematuid
revolutsioone ja mitut maailmasõda, miljonite inimeste tapmist ja mitme
rahva hävitamist on nad nüüd tagasi alguses:  lammutamas seda vähest, mis
on meie tsivilisatsioonist säilinud, selle nimel, et vabastada meie hinges peituv
Marquis de Sade. Parim pühak, kelle nende usk eales andis. Nende enda
juhtide ja kangelaste (alates Marat’st ja lõpetades Che Guevaraga) kõrval
tundub Marquis de Sade tõepoolest pühakuna. Lõppude lõpuks on sotsia-
lism lihtsalt sadismi keerulisem variant.

Nende ideoloogia võis järk-järgult muutuda enesele vasturääkivaks
mõttetuseks, mis ei vääri tõsisemat arutelu. See polegi kunagi midagi
rohkemat olnud. Kuid me peame suhtuma sellesse tõsiselt – mitte selle-
pärast, et tegemist on tõsise argumendiga, vaid et tegemist on tõsise ohuga.
Nad ei ole kunagi esitanud oma ideid ausa väitluse pidamiseks. Nad ei
oleks sellest väitlusest mitte kunagi võitjana väljunud. Iga nende utoopiline
idee võib olla isegi absurdsem kui eelmine, kuni selleni välja, et nüüd, kui
me oleme inimeste jaoks häbimärgistatud vaenlased, siis peame püüdma
samaaegselt olla rohelised, sinised ja värvipimedad. Kõigele vaatamata ei
kao nad kuhugi – vähemalt mitte enne, kui nad võetakse vastutusele kõi-
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kide nende poolt ajaloo vältel sooritatud kuritegude eest. Nad sunnivad
oma saamatut utoopiat tõrkuvale maailmale jõuga peale. Nad püüavad
meist kõigist teha perversse homunkuluse. Lõppkokkuvõttes peab seda
200-aastast sõda üksikisiku, tema õiguste, tema väärikuse, tema sõltumatuse
vastu isehakanud võimunäljas eliit, sunnimeetoditega utopistid.

Kui väljend „inimsusevastane kuritegu” üldse midagi tähendab, siis
nende sõda inimloomuse vastu – seksuaalsest vabadusest omandini – on
just selline kuritegu. Kuni seda hukka ei mõisteta, ei saa me ka oma tsivili-
satsiooni tagasi.
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Liberalismi ja konservatismi vaheline
pinge XX sajandi teisel poolel ja
XXI sajandi alguses
Alar Kilp

1960ndad muutsid Lääne ühiskondi seniolematul määral. Selleks ajaks oli
façsism militaarselt ja kommunism (Läänes) ideeliselt kaotanud, ehkki viimane
alistati tänu kapitalismi kompromissile sotsialistliku heaoluühiskonna mude-
liga. Põhimõtteline vastasseis vasak- ja parempoolsete vahel asendus üldise
konsensusega liberaaldemokraatia ja heaolutaotluse, majanduskasvu ja turu-
majanduse osas. Selsamal kümnendil, mil massikommunikatsioonis sai uueks
ja domineerivaks vahendiks televisioon6, lagunesid lõplikult lääneriikide
koloniaalimpeeriumid, algas Euroopa ühiskondades üleüldine võõrandu-
mine kirikust,7 lõppes Ameerika Ühendriikides ajastu, mil aborti mõisteti
veel jagatud arusaama kohaselt samaaegselt nii patu kui ka kuriteona, said
abordist ja lahutusest, abielu-eelsetest ja -välistest seksuaalsuhetest legi-
tiimsed valikud ning tekkisid esmakordselt suuremad ühiskonnasisesed
erimeelsused noorema ja vanema põlvkonna, ühiskonna põhivoolu ning
alternatiivsete eluviiside ja ellusuhtumiste esindajate vahel. Seni kehtinud
kristlik-moraalse konsensuse asemele tuli liberaaldemokraatlik valikuvaba-
dus. Ühiskondade kestvaks tunnuseks sai paljusus nii maailmavaates, era-
kondades, eluviisides, arvamustes, religioonides kui ka kultuurides.

Nagu oli juhtunud ka varem – näiteks peale Prantsuse revolutsiooni ja
peale I Maailmasõda – jäid 1960. aastate tormilistes muutustes löögi alla
ka varasemad arusaamised ühiskonnast ja poliitikast. Traditsioonilised
ideoloogiad ei seletanud enam hästi ühiskondi, kus inimesed olid sotsiaalselt

6  Televisiooni tulek muutis oluliselt nii viisi, kuidas inimesed informatsiooni omandasid, kui ka
  varasemaid omavahelise suhtlemise ja vaba aja veetmise harjumusi.
7 1960ndaid peetakse murdepunktiks, millest alates hakkasid nii Ameerika Ühendriikides kui
  Lääne-Euroopa ühiskondades langema inimeste osavõtt traditsioonilistest jumalateenistustest,
  kuulumine usuühendustesse ning ka nende hulk, kes pidasid end usklikuks vastavalt kiriklikule
  traditsioonile (ehk tunnustasid kiriku peamisi usulisi, moraalseid ja sotsiaalseid seisukohti ning
  õpetusi). Kuni 1960ndateni olid kirikud Lääne-Euroopa ühiskondades endiselt moraalseteks
  autoriteetideks. Vaid mõnes üksikus ühiskonnas – kõige märkimisväärsemalt Prantsusmaal ja
  T çsehhis – astusid miljonid inimesed kirikutest välja juba I Maailmasõja järel.
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mobiilsed ega olnud enam „kinni” oma sotsiaalses klassis, olles varasemaga
võrreldes vähem seotud ka oma elukoha, suguvõsa ja perekonnaga. Inimeste
võimalused kujundada oma elu iseenda äranägemise kohaselt kasvasid.

Tootmisele orienteeritud industriaalühiskonnast oli saamas tarbimis-
keskne postindustriaal- ja infoühiskond8. Ühised ja jagatud ideed ja näge-
mused – olgu usulised, filosoofilised või ideoloogilised – „heast ühiskonnast”
ja sellele vastavast moraalsest korrast taandusid ning ühiseks ja jagatud
huviks sai pigem majanduse, üldise jõukuse ja heaolu kasv.

1970ndadel leidis aset usuliselt motiveeritud ja mõtestatud poliitika
märkimisväärne tõus Lähis-Idas ja Ameerika Ühendriikides. Kuigi „usuline
tee kaasaega” jäi siiski pigem erandlikuks reaktsiooniks ühiskonnas toi-
muvatele muutustele, lõppes suurte majanduslike tagasilöökidega ajalukku
jääv kümnend oluliste konservatiivsete pööretega. 1979. aastal rajas rahva
toetusel võimule tulnud usulis-poliitiline uuendaja ajatolla Khomeini Iraanis
pärslaste ajaloos ja Ç Siiitide varasemas usutraditsioonis pretsedenditu kaas-
aegse rahvusriigi, mille ülimaks autoriteediks oli vaimulike ja juristide nõukogu
ning mis valitsusvormilt kujunes teokraatlikuks demokraatiaks. Samal aastal
valiti Ameerika Ühendriikides presidendiks Ronald Reagan, Suurbritannias
sai peaministriks Margaret Thatcher ning paavst Johannes Paulus II tegi
kommunistlikkusse Poolasse esimese külaskäigu, mis algatas kommunismi-
vastase protestilaine ja tõi kümnend hiljem kaasa külma sõja lõpu.

1980ndad läksid ajalukku usulise enesetaputerrorismi jõulise ja efek-
tiivse tulekuga kõigepealt Liibanonis (Hezbollah), hiljem ka paljudes teistes
Lähis-Ida konfliktikolletes ja Sri Lankal.9 Kuni selle ajani ei õpetatud ei
politoloogias ega sotsioloogias, et religioonil peaks kaasaja poliitikas olema
suur kaal või et üksikud enesetapurünnakud võiksid edukalt survestada geo-
poliitilisi üliriike. Teadlased aga leidsid peagi seosed enesetapurünnakute efek-
tiivsuse, kaasaegsete kommunikatsioonivahendite ja liberaaldemokraatia vahel.
Reeglina oli enesetapurünnakute sihtmärgiks vaba meediaga demokraatlik
riik (nt Iisrael, Ameerika Ühendriigid, Türgi, Venemaa, India, Sri Lanka), mis

8 Postindustriaalseks nimetas Daniel Bell sellist ühiskonda, kus enamus inimesi ei tooda enam
  materiaalseid („käega katsutavaid”) tooteid, vaid toodavad kas informatsiooni või pakuvad teenuseid.
9 1980. aastal oli kuuekümne kuuest terroristlikust rühmitustest vaid kaks usulised, neid mõlemaid
  toetas Iraan, 1990ndate keskpaigaks oli iga neljas terroristlik rühmitus usuline.
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kajastab rünnakut ja edastab selle sõnumi rahvani. Demokraatlike ühiskon-
dade elanikud on inimkaotuste suhtes tundlikud, saavad vägivaldse rünnaku
kajastamisest esteetilise çsoki ning seejärel survestavad oma valitsusi tegema
järeleandmisi terroristide territoriaalsetele ja poliitilistele nõudmistele.

1991. aastal lõppes külm sõda ja algas (6. augustil 1991) World Wide
Web’i ehk interneti kui üldise suhtluse ja tarbekauba ajastu10. Euroopa
kommunistlike reçziimide ebaõnnestudes näis, et suured globaalsed ideelised
vastasseisud on lõppenud. Taas kord oli põhjust mõelda „ideoloogiate
lõpust” ning seekord näis, et uus ideeline konsensus on kujunemas mitte
ühiskondlikul, vaid üleilmsel tasandil ning konsensuslikult jagatud väärtuseks
on liberaaldemokraatia. Nii väitis Francis Fukuyama 1992. aastal ilmunud
raamatus „Ajaloo lõpp ja viimane inimene”, et inimkonna ideoloogiline
areng on lõppenud, läänelik liberaaldemokraatia on inimvalitsuse viimne
vorm ning ehkki kõik ühiskonnad pole liberaaldemokraatlikud, on
liberaaldemokraatia siiski võitnud kui ainus universaalselt tõsiselt võetav
idee sellest, kuidas kõikide inimeste väärikus võiks olla parimal moel tagatud.
Lisaks on maailm liikumas ühe tsivilisatsiooni ja läänelike moraaliväärtuste
suunas, kuna kõik kultuurid läänestuvad tänu Lääne kaupadele, meediale
ja kultuurile.11

Samuel P. Huntingtoni „tsivilisatsioonide kokkupõrke tees” aga tähel-
das vastupidist trendi – ühe üleilmse keele, religiooni või tsivilisatsiooni ase-
mel rahvad, kultuurid ja tsivilisatsioonid hoopis tugevdavad oma identiteeti,
kultuuride osakaal globaalses ja rahvuslikus poliitikas kasvab, globaalsete
konfliktide ärahoidmiseks tuleb kultuuriliste erinevustega arvestada ning
mitte eeldada varasemal kombel, et Lääs on parim (West is the best) ning
läänelik arengumuster ainus mõõdupuu kõikidele ülejäänutele.12

Võib-olla üks põhjus, miks Huntingtoni tees leidis oluliselt rohkem krii-
tikuid ja tõstatas rohkem poleemikat, oli inimestele igiomane soov uskuda,
et lõpuks ometi võiks olla rahu maa peal (kõik kas juba on liberaalsed,
mõistuspärased ja ettevõtlikud, tahavad sellisteks saada või kui ise ei taha,
siis eelistavad ikkagi elada sellises ühiskonnas üsna sarnaselt inimestele, kes
pooldavad ettevõtluse eraomandit võimaldavat ühiskonda, kuid ise ette-
võtlusomandit ei oma), suured konfliktid on lahendatud (tekkivad eri-

10 Internet või interneti analoogid olid teadus- ja militaarvaldkonnas kasutusel ka varem.
11 Francis Fukuyama (2002) Ajaloo lõpp ja viimane inimene. Tallinn: Tänapäev.
12 Samuel P. Huntington (1999). Tsivilisatsioonide kokkupõrge ja maailmakorra ümberkujunemine.
   Tallinn: OÜ Fontese Kirjastus.
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meelsused on lahendatavad konstruktiivselt ja ratsionaalselt, kuna libe-
raaldemokraatiad ja vaba turumajandust järgivad riigid omavahel ju ei sõdi),
maailm ongi lõpuks mõtestatud, korrastatud, turvaline ja ette ennustatav.

Kui Fukuyama nägemuses mitte-lääne ühiskonnad ise leiavad üles
kaasajastumise (st läänestumise) õige tee, siis samasugune suhtumine domi-
neeris ka Euroopa kultuuriliste vähemuste puhul. Veel 1990ndatel (ja ilm-
selt kuni Euroopa Liidu laienemiseni aastal 2004, mil veel pingsalt otsiti
Euroopa identiteedile ja kultuurile ühiseid aluseid ehk ühist osa positiivselt
mõtestatud keelelises, etnilises, usulises ja kultuurilises paljususes) oli multi-
kultuursus enesestmõistetav „hea” iseeneses ning loodeti, et kultuurilised
vähemused leiavad „õige tee” ise üles.

„Ela ise ja lase teistel ka elada” suhtumine hakkas muutuma küsitavaks
esmalt 11. septembri 2001 rünnakute järel – mitte paradoksaalselt, vaid
paratamatult nõuab liberaalsete vabaduste kaitse illiberaalseid vahendeid
ning kogusummas liberalismi langustrendi, vaid kriisiolukorra ja kriisitajude
lõppedes saavad „vabadused” taas kasvada.

XXI sajandi esimese kümnendi lõpuks oli ka multikultuursus ise juba
tulise ideoloogilise võitluse objektiks. Multikultuursusest sai kõikidele
tunnustele vastav ideoloogiline debatt, milles liberaalid ja konservatiivid nii
omavahel kui tihti ka isekeskis, on eri meelt kultuuridevahelise õigluse ja
võrdsuse, enamuskultuuri ja riigivõimu suhete ning vastutuse jaotumise üle
riigi ning vähemuste endi algatuse ja initsiatiivi vahel. Jagatud konsensus
puudutab vaid äärmuslike lähenemiste taunimist – Euroopa ühiskondadele
ajalooliselt omane monokultuursus on samavõrd valikute hulgast väljas, kui
seda on ka enamus- ja vähemuskultuure võrdselt kohtlev multikultuursus.

Viimase poole sajandi jooksul, alates 1960ndate televisioonist kuni sot-
siaalvõrgustikeni pool sajandit hiljem, on kommunikatsioonivahendite areng
süsteemselt killustanud traditsioonilisi inimkooslusi (perekonda, naabrus-
konda, usuühendusi, kohalikku kogukonda, ühiskonda ja kultuuri). Iga uus
suhtlusvahend on laiendanud inimeste võimalusi omandada informatsiooni
iseseisvalt ning luua nõrku sidemeid”13 sellisel arvul ja sellisel moel, mis
varasemas inimühiskonnas pole kunagi võimalik olnud. Kui kujutada ette
näiteks üht viieliikmelist perekonda, siis tänaste vahendite ja võimaluste

13 Nõrkade sidemete all pean silmas suhtlust, milles ei suhelda otseselt näost-näkku, mis võib
    toimuda suurte vahemaade tagant ning suurtes võrgustikes. Näiteks, kui inimesel on Facebookis
   tuhat sõpra, on tema suhe enamuse „sõpradega” väga nõrk ning ta isegi ei tea, kes, kus, millal ja
   millist tema kohta käivat informatsiooni, pilte ja videoid vaatab. Ning vastupidi, nt ta saab
   samamoodi suhelda „sõpruskonnas” oleva, kuid Senegalis elava inimesega.
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juures suhtlevad pereliikmed keskmiselt kordades vähem näost-näkku (kui
just elekter ära ei ole...), kui seda tehti ajal, mil majapidamises ei olnud ei
internetti, mobiiltelefone, televisiooni, raadiot ega arvuteid. Sidemed
pereliikmete vahel on paratamatult nõrgenenud, pereliikmete „ühine elu”
killustunud. Samasuguse moraalse ja identiteedilise killustumise ohus on ka
kogukonnad, kultuurid ja ühiskonnad, mille liikmed on täna „hajali” üha
rohkemates suhtlusvõrgustikes ning on seetõttu omavahel nõrgalt – kui
üldse – seotud.

Sõltuvalt suhtumisest, võib killustumisele viidata ka sõnadega „palju-
sus” või „erinevus”. Üha kasvav paljusus on nii viimase poole sajandi kasvav
trend kui ka individualismist ja vabast turust lähtuva liberalismi alusaade.
Liberalism oma põhialustelt ei korrasta ega loo jagatud arusaamu heast,
vaid vastupidi – ta kaitseb sõnavabadust, õigust teistsugusele arvamusele ja
kriitikale, õigust ise kujundada oma arusaamu moraalist, tõest ja reaalsusest
ning tunnustab seetõttu ka maailmavaatelist, usulist, kultuurilist ja informa-
tiivset („toodete”) paljusust, ehk kõike sellist, mille järele inimeste seas on
nõudlust. Kui selline ühiskondlik mentaliteet langeb kriisi, tullakse sellest
reeglina välja mitte „rohkema”, vaid „vähema” liberalismiga, sest liberalism
iseenesest ei tooda ühtsust, vaid paljusust. Liberaaldemokraatlikus süsteemis
on loomuomane, et inimesed tegelevad igaüks oma huvide, väärtuste ja
asjadega ning kodanikud kujunevad üksteisele loomupärasteks konkuren-
tideks nii majanduses, käitumises kui ka elu mõtestamises. Sellelaadne
konkurents on mõtestatud positiivselt, kuigi jagatud ühiseid tundeid, identi-
teeti ja taju jääb nii paratamatult vähemaks.

Kui varem oli ühiskonnas – Euroopas oli valdavalt niiviisi tavaks – üks ja
ühine religioon, siis kristlaste vastastikkuse sallimise tulemusena sai ühest
mitu (mitu kristlust), maailmareligioonide vastastikkuse sallimise tulemusena
sai religioone mitu ning tänapäeval liigitatakse religiooni alla ka see, kui
inimene „usub oma südame häält”, on „kristlane oma äranägemise järgi”
või usub natuke nii paavsti, dalai laamat, Trikimeest kui ka Adam Smithi.
Seega: religioon oli üks, siis sai temast mõned ning täna on teda järjest roh-
kem. Ning mida rohkem teda on, seda ebaselgem on, mis ta üldse on. Kas-
vav usuline paljusus on heaks näiteks sellest, kuidas paljusus (ehk killustatus)
kasvatab iseenesest ka ühiskondlikku ükskõiksust. Usuvabaduse tingimustes
on inimeste usulised valikud võrdsed ning see, mis ühele õige, võib teisele
õigustatult olla vale (tema seda religiooni „ei ostaks”) ning laiemas ühis-
kondlikus vaates on mõlema usulised eelistused „ükskõik”, st need pole
ühiskonna enesemõtestamise ja toimimise jaoks olulised.
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Kasvava paljususe teine iseloomulik tendents on, et nii moraali kui ka
igasuguse reaalsuse mõtestamise ja tõlgendamise üle käib konkurents. Elu
mõtte ja õnne, seksi ja armastuse, edu ja ebaõnne, ohu ja turvalisuse mõtes-
tamine pole enam üksnes kiriku või erakondade pärusmaa. Võib ju ette
kujutada, et inimesed ise otsustavad, kuidas nad moraali inimsuhetes
mõtestavad ning et igas inimsuhtes sõltub „hea ja halb” inimeste omavahe-
listest vastastikkustest kokkulepetest, usaldusest ja ootusest. Reaalsuses
paistavad asjad olevat paljuski vastupidi. Mitte inimesed ei ole järjest aktiiv-
semalt ja rohkem ise oma elu, suhteid, moraali ja mõtet kujundamas, vaid
järjest intensiivsemalt tungivad järjest rohkemad „tähenduse ja mõtte”
tootjad ja pakkujad järjest enamate kanalite ja meediumite vahendusel
inimese ellu. Et reaalsuse kujundajate vahel puudub igasugune konstruktiivne
koostöö, on õnnetu inimese kaela langenud tohutu koorem ja vastutus ise
nende hulgast valida, mida võtta ja mida jätta, mida uskuda ja mida mitte.
Ning nii, nagu igal teiselgi turul – tarbija vastutab ise toote kvaliteedi eest.
Sellises segaduses on küll võimalik saavutada ka püsiv rahulolu ja moraalne
kindlustunne, kuid see nõuab üksikisikult väga paljut ning reeglina need, kes
sellise kindlustunde saavutavad, ei saavuta seda üksi, vaid suhtlusringkonnas,
kus vastastikku üksteise arusaamu ja tõekspidamisi toetatakse.

Psühholoogilise kindlustunde saavutamisel vajab inimene seega sellist
suhtluskonda, mis toimiks tema jaoks nagu toimis traditsiooniline küla
talupojale. Sellist keskkonda, mis toetab tema vaateid ja arusaamu ning
mille vaadetel ja arusaamadel ta laseb ennast kujundada. Ainult erinevalt
traditsioonilisest talupojast, peab tänane inimene ise sellist suhtluskonda
otsima ega saa end kuidagi välja lülitada kontaktidest loendamatute
teistsuguste suhtluskondadega, mille vaated tema omadega ei haaku ning
arvamused tekitavad vaid segadust. Talupoeg traditsioonilises külas selliste
asjade üle oma pead ei vaevanud. Ta ei vajanud seda ning ilmselt ka ei
osanud. Tänane elu nõuab üksikisikult palju enamat, mistõttu on ka tema
stress ja pinge suuremad.

Ainuüksnes seda, mis on religioon, mõtestavad täna lisaks kiriku- ja
valitsusjuhtidele ka kirjanikud ja avaliku arvamuse liidrid, hariduse, meedia-
ja kultuuritootjad. Kui ühiskonnas oleksid normid ja reeglid ette antud, nagu
need on liikluskorralduses, saaks üksikisik lõdvestuda ning toimetada oma
tegemisi ilma, et peaks pidevalt „ise toimuvast aru saama”. Inimsuhete „heast
ja halvast” on saanud kui turundusobjekt, milles tarbijaeelistused mõjutavad
pakkumist ning tarbijate hulk määrab toote headuse. Mida vähem sõnastavad
väärtusi ja moraalinorme ühiskondlikud autoriteedid (riik, kirik, õpetajad,
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lapsevanemad), seda rohkem ohustab inimkooslusi lagunemine ning inimeste
moraalitunnetust anoomia (normituse tunne ehk olukord, kus inimene
tunneb end ebakindlalt, kuna ta ei tea, mille põhjal ja mida arvata enda
sotsiaalse staatuse ning ühiskonnas toimuva kohta). Kuna (arvamuste ja
valikute) paljusus iseenesest toodab relativismi, toodab ta inimestes ka
psühholoogilist ebakindlust ja stressi. Inimeste toimetulek sellises olukorras
sõltub nende stressitaluvuse tasemest.

Kolmas paljususe, vaba turu ja tarbimismentaliteediga kaasas käiv näh-
tus on piiramatute soovide ja püsiva rahulolematuse kultus. Kui varem
kõik maailmareligioonid ohjeldasid inimeste soove ja ihasid (meenutagem
„Sa ei tohi himustada” keeldusid kümnes käsus või Uue Testamendi manit-
sust, et „rahaahnus on kõige kurja juur”), millel sotsiaalsete piirangute puu-
dumisel ei pruugi olla otsa ega äärt, siis tarbimisühiskonnas levib jagatult
uskumus, et mida rohkem inimene tarbida suudab, seda kõrgem on ta
sotsiaalne staatus, seda rohkem õnne või „vahendeid õnneks” ta omab
ning seda parem ta elu on. Ta ei pruugi tunda end väga õnnelikuna, aga
teda ümbritsevad inimesed usuvad, et just niiviisi ta ongi õnnelik. Turu-
majanduslikus mõttes on ideaalne tarbija „püsivalt rahulolematu”. Tema
rahulolu kestab vaid tarbimise hetkel, ta ei klammerdu ühegi toote, tee-
nuse, kogemuse ega inimsuhte külge, ei pühendu millelegi pikaajaliselt, ei
oma ühtki täiel määral rahuldatud vajadust ning ükski tema rahuloludest ei
jää püsivalt kestma.

Inimloomus on selline, et me oleme täiesti võimelised tundma piira-
matuid ihasid ja soove, kuid sellised soovid on juba definitsiooni poolest
täitumatud. Süsteemne rahulolematus ei ole seega mitte niivõrd kadeduse
ja ambitsioonikuse väljendus või motivatsiooni ja elujõu allikas, vaid on
patoloogia inimeses. Inimene vajab oma ihadele ja soovidele sotsiaalseid
piiranguid ja korda, mistõttu moraalse korra puudumine või nõrkus on ka
sotsiaalne patoloogia (moraalse korrata inimkooslused lakkavad olemast).
Turumajandus iseenesest aga lakkaks efektiivselt toimimast niipea, kui
inimesed tuvastaksid, et neil on vajalik juba olemas ning piirduksid vähemaga
rohkema asemel.

Neljandaks, kui paljusus on turumajandusliku mõtlemise paratamatu
kaasnähtus, mis kaldub kasvatama kaost ja korratust, siis paljususe kui
„võrdsustamise” tagajärjeks on ka anonüümsus, identiteeditus, isikupäratus
ja olematus (nihilism).

Ehkki „erinevused rikastavad” (kuna erinevused on võrdse väärtusega
vähemalt nende pooldajate jaoks) võib loosungina hästi kõlada, on see eba-
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realistlik – igas ühiskonnas on endiselt olemas erinevusi, mida õigustatult
ei sallita ning mis seetõttu ka ei rikasta (nt pedofiil, oluliselt erinev, ei
rikasta siiamaani). Õigustatud sallivusel on alati piirid, kust alates algab õigus-
tatud sallimatus. Seda teavad ka need, kes korraldavad kampaaniaid „erine-
vused rikastavad”, kuna viimased ei ole kunagi olnud suunatud mis tahes
erinevuste väärtustamisele, vaid konkreetse eluviisi või moraalinormi avalikule
tunnustamisele.

Mis iganes valdkonnas ja põhjusel me leiame end olevat üksteisega
„konkurentsi” tingimustes, kuid konkurents iseenesest teeb meid
isikupäratumateks. Kuidas nii? Sest isikupärases arengus me inimestena ei
saagi üheski vormis konkureerida, me ei saa olla ei paremad ega halvemad,
me ei võida konkursse ega taandarene konkursil teiseks jäädes. Isiksuste
vahel ei ole võrdlust, isiksused on ainulaadsed. Nii võrdsus- kui ka
konkurentsi-mentaliteet võivad seega õõnestada meie eneseteadvust (ehkki
võrdlemine teiste inimestega aitab meie eneseteadvusele ka kaasa).

Kultuuriliste vähemuste ja enamuste vahel tekkivas identiteedikonfliktis
ei taha tegelikult kumbki osapool olla „identiteeditu või isikupäratu”, võrdne
valik lõputus „võrdselt väärikate” erinevuste kataloogis. Põhjust ei tule kaua
otsida, sest mida suurem on võrdsus, seda rohkem on anonüümsust ja mida
rohkem on anonüümsust, seda enam on olematust. Nii ei ole populaarne
mõelda, aga võrdsus teeb anonüümseks.

Valimiskasti juures antava hääle puhul on anonüümsus voorus (valimised
on salajased, keegi ei tea, kes käis valimas ja keda valis). See on ainus hetk,
mil rikas ja vaene, mees ja naine on kodanikena tõeliselt võrdsed. Selsamal
põhjusel valimiskasti juures valija ei avalda arvamust (valimiskasti juures ta
ei saa ega tohigi seda teha; avalikes aruteludes, demonstratsioonidel ja
kampaaniates avaldatakse arvamust ning arvamust avaldatakse tavaliselt
mitte-anonüümselt).

Kõik, mis on võrdne, on laias laastus „ükskõik”. Valimiskasti puhul on
seetõttu sisuliselt ükskõik, kes ja miks kellelegi oma hääle andis. Ainus, mis
loeb, on võrdsete, isikupäratute ja anonüümsete häälte kogus. Võrdsus kui
anonüümsus omab oma positiivset koha- ja ajafunktsiooni – näiteks libe-
raaldemokraatia aluspõhimõtteks on, et kodanike erakondlikud ja maailma-
vaatelised eelistused on võrdsed. Kui kodanike erakondlikke ja maailma-
vaatelisi eelistusi saaks hinnata „parem-halvem”, „targem-rumalam” skaalal,
oleks see vastuolus liberaaldemokraatia alusväärtustega. Kuid seejuures
peab arvestama, et võrdsus ja anonüümsus ilmnevad koos ning ei ole kind-
lasti niivõrd „head asjad iseeneses”, mille kohta saaks ühemõtteliselt öelda,
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et mida rohkem, seda parem või kui valikute võrdsus toimib juba parla-
mendivalimistel ja lähisuhetes, miks siis mitte ka kultuuris (ja religioonis).14

Kultuuride võrdsus teeks kõik kultuurid relatiivseks. Ruumitu ja ajatu
kõrvaltvaataja seisukohast kultuurilised erinevused ehk ongi relatiivsed,
kuid osalejatele on kultuur sellisena, nagu see on, alati reaalne. Reaalsus on
inimelus alati „siin ja praegu” – meie arusaamad tulevikust ja olevikust toi-
mivad üksnes olevikus („praegu”) ning olla saame ruumiliselt alati vaid „siin”.
Kohti, kus me ei ole, ning inimkooslusi, mis on suuremad sellest, kus me
oleme, saame vaid ette kujutada ning ette kujutamine käib ka alati „siin”.
Kultuurid pole küll objektiivselt, universaalselt ega ajatult tõesed, kuid
need on reaalsed niivõrd, kuivõrd need oma parimas võimalikus versioo-
nis inimelus reaalsed olla saavad. Need on siin ja praegu täielikult olemas
ning siin ja praegu „nii, nagu meil täna on”, võib olla vaidlustamatu norm.

Autoriteetne käsitlus Muhamedist ja koraani jumalikust päritolust oli
1980ndate lõpu ÇSiiitlikus Iraanis kultuuriliseks normiks, millega Salman Rushdie
oma teosega „Saatanlikud värsid” otseselt vastuollu läks. Toonastele euroop-
lastele oli juhtunu ehk samavõrd mõistmatu, kui on täna paljudele Lähis-Ida
inimestele arusaamatu, miks kaldutakse Euroopas kujutama islami ühtsena,
kaasaja-vastase, patriarhaalse, autoritaarse ja vägivaldsena. Teaduslikult ja
ratsionaalselt võttes on sedalaadi ettekujutused Euroopa muslimite vähe-
mustest liialdatud ja kallutatud, kuid sotsiaalpsühholoogiliselt väljendavad
need reaalset ebakindluse ja kaose tunnet, kõikumalöönud kultuurilist identi-
teeti ja nõrgenenud jagatud väärtusi.

Killustumist kõigis traditsioonilistes inimsuhtluse vormides soodustavad
nii uued kommunikatsioonivahendid kui ka liberaalne kultuur. Et tunda end
turvaliselt, vajab inimloomus lisaks vabadustele ja valikutele ka sotsiaalset
korrastatust ja mõtestatust, jagatud moraali ja identiteeti.

Ühiskondlike enamuste ja vähemuste seas kasvav ebakindlus tuleneb
üha suurenevast paljususest, normituse, kaose ja korratuse tundest. Palju-
sus on küll liberaaldemokraatia alusväärtus, kuid lagundab ühiskonda
süsteemselt. Inimkooslusi hoiavad koos jagatud tunded, väärtused ja normid.

Konservatism ja liberalism ei ole loomupärased maailmavaatelised liitla-
sed, kuid ühiskond vajab neid mõlemat.

14 Kultuur ja religioon pole reaalses ühiskondlikus olukorras kunagi „võrdsete valikute” valdkonnaks.
   Eesti luterliku taustaga kultuuris on ilmselgelt luterlusest islamisse pöördumise „kultuuriline
   hind” kõrgem luterlusest õigeusku või metodismi pöördumisest. Sama kehtib islamist luterlusse
   pöörduva inimese kohta Saudi Araabia kultuuris või mis tahes usust ateismi pöördumise puhul
   Ameerika Ühendriikide ühiskonnas.
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Konservatism Euroopas
Steven van Hecke

Konservatism ja laiemalt ka omadussõna „konservatiivne” on suurepärane
näide sõnast, mis on ühtaegu tabusõna ja katusmõiste. Paljudes riikides on
silt „konservatiivne” vähemalt mitteteaduslikus tähenduses (poliitiline) sol-
vang: olgugi et rangelt võttes tähendab see muu hulgas neutraalset tradit-
sioonide eelistamist, võrdsustatakse see ometi eeskätt tagurliku, vananenu
või reaktsioonilisega. Selle sõna tabu mainet on märgata kogu Euroopas,
n-ö konservatismi hällis. Ainus klassikaline erand on brittide Konservatiivne
Partei. Samal ajal on intellektuaalne maailm omaks võtnud, et konservatism
on üks XIX ja XX sajandi peamisi poliitilisi koolkondi. Erinevalt kristlikust
demokraatiast on konservatismi ajaloo uuringutel pikk traditsioon. Enda
eest räägib see, kui palju on sel teemal anglo-saksi päritolu teadlaste uuri-
mistöid. Ent hiljuti on ka muud päritolu teadlased ja haritlased hakanud
üles näitama suuremat huvi konservatismi kui nähtuse vastu. Sestap küsi-
gem kõigepealt, kust on konservatism pärit? Mida see tähendab? Millised
on konservatiivse maailmavaate põhijooned?

Konservatismi juured ja areng

Konservatism ja Suur Prantsuse revolutsioon
Ajalooliselt tekkis konservatism XIX sajandi esimesel poolel Prantsus-

maal vastukaaluks XVIII sajandi ratsionalismile ja klassitsismile, Prantsuse
revolutsiooni saavutustele ja Napoleoni tsentralismile. Konservatism seisab
Ancien Régime’i taastamise eest. Konservatiivne maailmavaade tõusis esile
eriti Prantsuse restauratsiooniperioodil (1814–1830). Ajaloolisest sünni-
hetkest on aga olulisem konservatismi substraat. Traditsionalism on ju omane
kõikidele aegadele, kuivõrd me võime eeldada, et igal suurte muutuste
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perioodil tekib muutustele ka vastuseis. Teisisõnu, me olime traditsiona-
listid juba enne konservatismi sündi. Ses mõttes ei ole konservatism piira-
tud mõne kindla ajastuga. Ent kuni Suure Prantsuse revolutsioonini ei
jõudnud see kunagi areneda poliitiliseks ideoloogiaks, mille mõte on vastu
seista kehtivale ühiskonnakorrale või soovida vana taastamist.

Mis oli siis seekord teisiti?
Määrav roll oli Suure Prantsuse revolutsiooni ulatusel ja pöördelisusel.

Kunagi varem ei olnud ühiskond muutunud nii radikaalselt ja nõnda lühikese
aja jooksul. Paari aasta jooksul muutus Prantsusmaa feodaalne klassiühiskond
võrdsusel põhinevaks kodanikuühiskonnaks. Samal ajal toimus evolutsioon
staatilis-naiivselt dünaamilis-reflektiivsele arusaamisele ühiskonnast. Muutus
puudutas kõike ja kõiki, Ancien Régime’ist ei säästetud kedagi ega midagi.
Muutus kui selline tõsteti uueks dogmaks. Sel taustal kujunes välja konser-
vatism kui poliitiline maailmavaade – vastandina ajatule, apoliitilisele ja ideo-
loogiavabale traditsionalismile.15

Prantsusmaa polnud üksnes kõikehaarava revolutsiooni näitelava, vaid
sünnitas ka hulga tähtsaid eestvõitlejaid konservatismile. Krahv Joseph de
Maistre (1753–1821) oli poliitik ja diplomaat, mitme revolutsioonivastase
kirjutise autor. Ta suunas oma terava sule selle vastu, mida ta pidas valgustuse
ja revolutsiooni liialdusteks – vägivald, moraalitus, kirikuvastasus ja ateism.
Poliitiliselt pooldas Maistre Bourboni absolutistliku monarhia restauratsiooni.
Tema hilisemates kirjutistes kandus rõhk poliitikalt teoloogiale ja filosoofiale.
Katoliikliku konservatismi teoreetikuna on ta vaimustanud põlvkondi Prant-
suse kuningriiklasi ja ultramontanistidest katoliiklasi, nagu Charles Maurras
(1868–1952), kes juhtis reaktsioonilist katoliiklikku liikumist Action française,
millel omakorda oli ambivalentne suhe Prantsuse personalismiga. Maistre’i
kaasaegne vikont Louis de Bonald (1754–1840) oli poliitik ja filosoof. Nagu
Maistre’gi pooldas ta absolutistliku monarhia restauratsiooni Prantsusmaal.
Ka tema oli aristokraatia ja vaimulikkonna eestkõneleja. Ta ei olnud nõus 1789.
aasta inimõiguste deklaratsiooniga ning oli vastu valgustuse ja revolutsiooni
ratsionalistlikele ja individualistlikele põhimõtetele. Osalt romantismist inspi-
reerituna rõhutas ta ajalooliste traditsioonide ning selliste institutsioonide
nagu perekonna, religiooni ja monarhia tähtsust. Nii Maistre’it kui ka Bonaldi
peetakse katoliikliku konservatismi ja traditsionalismi esindajateks.

15 Kõik uurijad ei tunnista Suure Prantsuse revolutsiooni ainulaadsust konservatismi substraadina.
   Vt S. Huntington, „Conservatism as an Ideology”, American Political Science Review, 51(2),
  1957, lk 463–467.
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Burke’i „Mõtisklusi Prantsuse revolutsioonist”

Kui Prantsusmaal sirgus vasttärganud konservatism poliitiliseks liikumi-
seks, sündis Inglismaal konservatism filosoofiana. ÇSoti filosoofi David Hume’i
(1711–1776) loetakse selle koolkonna alusepanijaks. Epistemoloogiliselt
on ta üks mõjukamaid skeptitsismi esindajaid. Hume’i vaade inimkonnale
oli ratsionalistlik-pessimistlik. Ta rõhutas traditsioonide tähtsust igapäevaelus
ja ühiskonnakorralduses. Tema ütlus „tava on inimelu hea teejuht” võiks
olla konservatismi moto.

Ent Suure Prantsuse revolutsiooni peamise vastasena võiks ajalukku
minna hoopis Iiri päritolu poliitik ja filosoof Endmund Burke (1729–1797),
olgugi et ta nõudis inimõiguste austamist, toetas Iiri vabadusvõitlust ja
Ameerika revolutsiooni 1776. aastal ning kritiseeris Briti koloniaalvalitsust
Indias.16 Aastal 1790. avaldas Burke oma teose „Mõtisklusi Prantsuse
revolutsioonist”,17 kus ta oli radikaalselt vastu revolutsiooni ajal Pariisis
valitsenud vaimsele õhustikule. Tema teos osutus suures osas Euroopast
kohe väga menukaks ning mitmed Euroopa monarhid kasutasid seda sel-
leks, et põhjendada oma vastuseisu revolutsioonile ja õigustada oma
võimulolekut. Lisaks näitas Burke’i teos teed kuju võtvale konservatismile.
Just selles mõttes on Burke’i õigustatult peetud konservatismi isaks, ehkki
ta ise ei oleks enda kohta eales neid sõnu tarvitanud.

Burke’ile sobib nimetatud roll seetõttu – kuigi tema põhiteose peal-
kiri seda ei kinnita –, et tema konservatismi ei saa taandada vastuseisuks
Prantsuse revolutsioonile. Revolutsioon oli andnud pelgalt ettekäände
laiemaks ja sügavamaks analüüsiks, millel omakorda oli potentsiaali panna
alus poliitilisele ideoloogiale.

Oma roll on ka Burke’i „liberaalsetel” vaadetel. Võrreldes teiste kon-
servatiivsete mõtlejatega, iseloomustatakse Burke’i kui mõõdukat liberaali
nii tema poliitilistes seisukohtades kui ka vaates ühiskonnale. Erinevalt

16 Burke’i tuntakse ka kui esindusdemokraatia põhimõtte leiutajat (vastandina otsedemokraatiale).
   E. Burke, „Speech Given to the Electors of Bristol on Being Elected”, I. Hampsher-Monk, The
   Political Philosophy of Edmund Burke, 1987, lk 108–111.
17 Täispealkiri on „Mõtisklusi Prantsuse revolutsioonist ja mõningate Londoni ühingute toimingutest
   seoses selle sündmusega” (eesti keeles ilmunud Avatud Eesti Raamatu sarjas. Varrak, 2008.
   Tõlkija Triinu Pakk-Allmann. Tõlkija märkus). See on Burke’i vastus ühele 1789. aastal talle
    saadetud kirjale, milles üks noor prantslane imestab, miks Burke suhtub nii jahedalt Prantsusmaal
   toimuvatesse sündmustesse. Burke’i vastus on mõeldud Londoni intellektuaalide ringkonnale,
    kes oli Prantsuse revolutsiooni poolt vallapäästetud muutuste suhtes võtnud suhteliselt positiivse
   hoiaku.
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paljudest oma kaasaegsetest oli Burke revolutsioonivastane, olemata
reaktsiooniline. Ta ei olnud muutuse kui sellise vastu, kuid pooldas järk-
järgulist arengut, mõistlikkust, pragmatismi ja parendusi säilitamise ees-
märgil.

Tema konservatism on pigem metoodiline kui sisuline, sest sisu on alati
muutumises.

Ses mõttes võib Burke’i – üsna paradoksaalselt – iseloomustada kui
dünaamilist mõtlejat.
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Konservatismi minevik

Ilmselgelt oli konservatismi kui poliitilise ideoloogia koidik nii Prantsus-
maal kui ka Inglimaal üsna hägune. Ainult tagantjärele on võimalik ära tunda
uue ideoloogia tekkimise märke. Ent see, mida on öeldud konservatismi
alguspäevade kohta, on veelgi paikapidavam tema edasise arengu kohta.
Läbi XIX ja XX sajandi arenes konservatism erinevates suundades ja erineva
kiirusega. Konservatismi ajalugu on seega kõike muud kui konservatiivne.
Konservatismi tekkimisest ja arengust rääkides märkame eelkõige seda, kui
tähtsaks peetakse selle ajaloolist alust või täpsemalt tekkepõhjust. Kon-
servatiivsed poliitikud, teoreetikud ja intellektuaalid viitavad ikka ja jälle selle
varaseimatele allikatele, konservatismi põhimõtetele ning eriti Burke’i teo-
sele „Mõtisklusi Prantsuse revolutsioonist”. See, millist tähendust omista-
takse jätkuvalt konservatismi juurtele, näitab ühelt poolt, kui oluline oli see
periood konservatismi kui ideoloogia arenguloos. Teiselt poolt rõhutab
see, kui suhteliselt ebaolulise panuse on andnud selle arenguloo muud osad.

Konservatismi edasine ajalugu siiski mõnevõrra kahandab selle vara-
semate joonte tähtsust. Lõpuks seadis algne konservatism sihikule ju val-
gustuse ja Prantsuse revolutsiooni. Filosoofiliselt väitis ta, et valgustus rõhutas
ülearu inimese mõistust; et aga inimese kognitiivsed võimed on piiratud,
on traditsioonid ja institutsioonid asendamatud. Poliitiliselt vastandus algne
konservatism Prantsuse revolutsiooni tulemustele: monarhia kukutamisele
ning aristokraatide ja vaimulike privileegide kaotamisele. Ent põhimõtted,
nagu kiriku ja riigi lahutamine, inimõigused, rahva suveräänsus ja demokraatia
oleks lõpuks siiski võitnud feodaalsed traditsioonid, absolutistliku monarhia
ning ühiskonna jagatuse privilegeeritud ja privilegeerimata klassideks.  Alates
XIX sajandi teisest poolest oli konservatism sunnitud loobuma Ancien
Régime’i taastamise eesmärgist. Teisisõnu, konservatism kohandas end ning
võttis omaks valgustuse ja Prantsuse revolutsiooni tähtsaimad saavutused
ja/või asjaolu, et konservatismi põhivool polnud enam doktriinne, vaid
pigem reformistlik. Ses mõttes on konservatism omaenda juurte ja mineviku
suhtes olnud valiv ja ebaustav ning need omadused on viinud neokonser-
vatismi tekkimiseni.18

18 Konservatismi ja valgustuse suhe on ühtaegu ambivalentne ja paradoksaalne. Ühtpidi on
   konservatism valgustuse „laps”: ilma valgustuseta poleks olnud konservatiivset reaktsiooni.
   Teistpidi väidab konservatism, et valgustus oli ühiskonna segipaiskumise ning traditsiooniliste
   väärtuste ja tõekspidamiste allakäigu põhipõhjus.
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Samas pangem tähele, et XIX ja XX sajandi konservatismi iseloomustab
suur varieeruvus. Konservatiivideks nimetavad end väga erinevad isikud,
inimrühmad ja erakonnad sama erinevate riikide reast. Ajalooliselt on
konservatism Inglise-Prantsuse päritolu poliitiline liikumine ja ideoloogia.
Just Inglismaalt ja Prantsusmaalt levis konservatism mujale Euroopasse.

Alates XIX sajandi keskpaigast juurdus konservatism ka teistes Euroopa
riikides. Kõiki konservatismi erinevaid versioone ühendab traditsionalism.
Näiteks Saksamaal leidis konservatism tuge romantismist ja selle vastupanust
Aufklärung’i ratsionalismile ja XIX sajandil üha süvenevale usule progressi
kõikvõimsusse.

Kuid täheldatud mitmekesisus ei ole üksnes ruumilise ja ajalise arengu
ja leviku tagajärg, nagu see kehtib muude poliitiliste ideoloogiate puhul.
See tuleneb eeskätt konservatismi enda loomusest. Siinkohal erineb
konservatism liberalismist ja marksismist/sotsialismist. Konservatism oma
vastumeelsuses ühiskonna ideaalse-ratsionaalse muutumise abstraktsete
kavade suhtes on sageli anti-ideoloogiline. Konservatiivid on ideoloogia
vastu, sest ideoloogia nõuab sageli traditsioonide, kommete, inimkogemuse
eiramist. Samas, need tavad ja kombed eksisteerivad üksnes mingil kindlal
ajal ja kindlas kohas ning on ses mõttes konkreetsed. Seega iga liikumine,
mis mingeid tavasid ja kombeid kaitseb, on teisest samasugusest erinev.
Minevik, olevik ja tulevik on igal ajahetkel isesugused, mistõttu konservatism
manifesteerib end mingis konkreetses ajaloolises vormis, mis on tingitud
konkreetsest ajaloolisest kontekstist.19 Seepärast ei saa konservatismil kunagi
olla ühtainsat „nägu”. Konservatism on olemuslikult ajalooline ja konkreetne.

19 H. W. von der Dunk, Conservatisme, Bussum, Unieboek, 1976, lk 27.
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Konservatismi ühtsus ja mitmekesisus

Eelöeldust järeldub, et konservatism seisneb usus, et midagi tuleb säilitada,
kuid see, mida on vaja säilitada, jäetakse ütlemata. Traditsionalismi objekt
on defineeritav ajalooliselt ja konkreetselt. See põhimõtteline piirang pole
takistanud paljudel autoritel konservatismi määratlemast nii, nagu oleks
tegemist üheainsa haruga. Silmas pidades konservatismi olemuslikku
mitmekesisust, on ühese positiivse definitsiooni andmine siiski välistatud.
Iga katse konservatismi kirjeldada saab seega olla vaid negatiivne ja põhi-
neda konservatismi ühel konkreetsel harul.20

Klassikaliselt on vahet tehtud konservatismil kui suhtumisel ja konser-
vatismil kui hoiakul. Ühelt poolt on konservatism inimese hoiak, reageeri-
misviis, spontaanne refleks, mida võib seostada teatavate kalduvustega, mis
on ühtaegu ajatud, ent ometi isikupärased. Selles mõttes uuritakse konser-
vatismi kui antropoloogilist nähtust vastandina teistele, nt progressiivsetele
hoiakutele. Teiselt poolt tähendab konservatism mõttesüsteemi, poliitilist
liikumist, kõrvu liberalismi ja sotsialismiga. Selles kontekstis räägime kon-
servatismist kui koha ja ajaga seotud ideoloogiast, selle paradoksaalse möön-
dusega, et konservatism on ise ideoloogiate vastane. Kristliku demokraatia
käsitluses räägime hiljem aga konservatismist ainult kui ideoloogiast. Olgugi
et konservatiivsus kui hoiak ja konservatism kui ideoloogia on olulisel määral
ühte põimunud – näiteks ilmneb see arutelus konservatismi olulisuse üle
tänapäeval –, on siiski oluline, et seda vahetegemist meeles peetaks.

Saksa-ungari filosoof ja ühiskonnateadlane Karl Mannheim (1893–1947)
polnud küll ise konservatiiv, kuid on kindlasti üks konservatismi tähtsamaid
autoreid. Aastal 1927 avaldas ta teose „Das konservatieve Denken”21, kus
ta tegi vahet konservatismi – kui teadliku, järjekindla hoiaku ning ühiskonna-
ja maailmavaate – ning traditsionalismi – kui ebateadliku, loomupärase
minevikuihaluse vahel.22 Ajaloolises mõttes on traditsionalism omane kõigile

20 J. Mendilow, „What is Conservatism? Some Signposts in the Wilderness”, Journal of Political
   Ideologies, 1(3), 1996, lk 221–238.
21 K. Mannheim, „Das konservative Denken, Soziologische Beiträge zum Werden des politischen-
   historischen Denkens in Deutschland”, teoses K. Mannheim, Wissensoziologie: Auswahl as
   dem Werk, 1970, lk 408–508. Vt ka K. Mannheim, Conservatism. A Contribution to the Sociology
   of Knowledge, 1986, lk 256.
22 K. Mannheim, op. cit., 1970, lk 416: „Traditionalistisches Handeln ist ein fast rein reaktives
   Handeln. Konservatives Handeln ist sinnorientiertes Handeln.” („Traditsionalistlik tegevus on
   peaaegu puhtalt reaktiivne. Konservatiivne tegevus on sihipärane.”)
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aegadele ja see oli olemas enne konservatismi, mis sündis XVIII sajandi
lõpus. Ses mõttes seostub traditsionalism väga tihedalt konservatiivse
hoiakuga. See tähendab, et erinevused konservatiivse hoiaku ja ideoloogia
vahel ühelt poolt ning traditsionalismi ja konservatismi vahel teiselt poolt,
on mingil määral paralleelsed. Paljud autorid, sh Mannheim, rõhutavad ka
klassikalist vahet konservatismi kui asise ja anti-ratsionalistliku ning progres-
sivismi kui abstraktse ratsionalistliku mõtteviisi vahel. Konservatism ja pro-
gressivism põhinevad seega täiesti erinevatel eeldustel. Nende vaated
ühiskonnale on risti vastupidised. Lühidalt: konservatism pooldab säilitamist
ja progressivism muutusi.

Arvestades konservatismi paljutahulisust, pole ime, kuidas erinevad auto-
rid eristavad konservatismi eri tüüpe. Nad kõik püüavad välja pakkuda ide-
aalseid tüpoloogiaid, mis aga ei vasta ega saagi vastata mitmekesisele reaal-
susele. Lisaks sellele kasutatakse ebakindlaid kriteeriume, mistõttu saadud
tüpoloogiad on süsteemsed ainult osaliselt.

Heywood eristab autoritaarset, patroneerivat ja libertaarset konserva-
tismi.23 Autoritaarne konservatism on autokraatlik ja reaktsiooniline ning tema
eesmärk on juhtida ühiskonda ülalt alla. See erineb pigem tagasihoidlikust
ja pragmaatilisest anglo-saksi konservatismist, mis lähtub Burke’i ideedest. Pat-
roneeriv konservatism eelistab samuti „ülalt alla reforme” „alt üles revolutsioo-
nidele”, kuid vähem jõulisel viisil ning kooskõlas mõistlikkuse põhimõttega.
See on ühiskonna parema osa kohustus või õigemini privileeg nõrgemate
eest hoolitseda. Nimetatud traditsioon on tugevalt esindatud nn ühe rahva
konservatismis, mis otsis keskteed majandusliku liberalismi ja etatismi vahel.24

Libertaarne konservatism pooldab kombinatsiooni suurimast võimalikust
majandusvabadusest ja vähimast võimalikust valitsuse regulatsioonist. Selle
majandusliku laissez-faire’i paariline on ühiskondlik-kultuuriline traditsionalism.25

Funderburk ja Thobaben ei loo eristust sisu põhjal, vaid pakuvad välja
kronoloogilise jaotuse klassikaliseks, nüüdisaegseks ja tänapäeva konserva-
tismiks.26 Klassikaline konservatism viitab konservatismi algusaastatel välja-
kujunenud filosoofiale, mis lähtub suuresti Burke’i ideedest ning tugineb

23 A. Heywood, op. cit., 2000, lk 52–54.
24 Mõiste on pärit mõjukalt poliitikult Benjamin Disraelilt (1804–1881), kes Konservatiivse Partei
   egiidi all tahtis klassid ühendada üheks rahvaks.
25 Uusparempoolsus seostub libertaarse konservatismiga, ent façsism pigem autoritaarse
   konservatismiga.
26 Ch. Funderburk ja R. G. Thobaben, op. cit., 1994, lk 124–152.
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orgaanilise ühiskonna, ebatäiusliku üksikisiku, riigi kui traditsioonide ja korra
kaitsja põhimõttele ja omandiõigusele. Funderburki ja Thobabeni kohaselt
on klassikalise konservatismi ainus näide brittide Konservatiivne Partei.
Nüüdisaegne konservatism lähtub nii klassikalisest konservatismist kui ka
(majanduslikust) liberalismist. Selles konservatismi harus teevad Funderburk
ja Thobaben omakorda vahet sotsiaalsel ja individuaalsel konservatismil.
Sotsiaalne konservatism on XX sajandi Ameerika variant klassikalisest kon-
servatismist. Selle puhul on konservatismi põhiprintsiipe kohandatud moodsa
ühiskonna vajadustele, nähes muu hulgas ette, et valitsus peab aktiivselt toe-
tama selliseid ühiskondlikke institutsioone nagu perekond. See nõuab tugevat
valitsust, kusjuures heaoluriiki tuleks pigem konservatiivsetele põhimõtetele
vastavalt ümber korraldada kui lammutada. Individuaalse (või individualistliku)
konservatismi lähtepunkt on üksikisik, mitte mõni sotsiaalne institutsioon.
Individuaalne konservatism vastandub etatismile ja selle eesmärk on saavu-
tada võimalikult suur vabadus (ettevõtlikule) üksikisikule. Majanduslikus mõttes
on see konservatismi liik kõige lähedasem laissez-faire liberalismile. Täna-
päeva konservatismi puhul teevad Funderburk ja Thobaben vahet neokon-
servatismi, uusparempoolsete ja kaastundliku konservatismi vahel. Viimane
variant püüab lepitada või leevendada uusparempoolset neoliberalismi sot-
siaalse konservatismi elementidega. Ent moraaliküsimustes on selle seisukohad
ranged.

Sarnase ajaloolise, ent mitte kronoloogilise tüpoloogia, on välja pakkunud
von der Dunk.27 Laias laastus eristab von der Dunk kolme liiki konservatismi:
status-quo konservatism, reformikonservatism ja reaktsiooniline konserva-
tism. Status-quo ehk säilitav konservatism pooldab olemasoleva ühiskonna-
korra säilitamist. Muutused, olgu positiivsed või negatiivsed, lükatakse tagasi.
Olevik on norm, ehkki minevik ei kao täielikult kunagi ära. Reformikonser-
vatism võtab dünaamilise hoiaku, lähtudes eeldusest, et muutused on välti-
matud. Nagu status-quo konservatismigi, lähtub ta reaalsusest, kuid püüab
reformidega ennetada radikaalseid või revolutsioonilisi muutusi (st ta muudab
selleks, et säilitada).28 Reaktsiooniline või restauratsiooniline konservatism

27 Von der Dunki tüpolooga kohta vt K. Epstein, The Genesis of German Conservatism, 1975, lk 733.
28 See seostub Burke’iga ja tema metodoloogilise konservatismiga.
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ei välista üksnes ajalisi mööndusi, vaid ka mõiste status quo. Reaktsioonilised
konservatiivid tahavad minevikku tagasi.29 Asjaolu, et tegemist on alati
konkreetse ja sageli romantilise versiooniga minevikust, kahandab selle
konservatismi haru usaldusväärsust. Ses tähenduses on reaktsiooniline
konservatism paradoksaalselt revolutsiooniline.30

Kolm konservatismi tüüpi vastavad ajalisele jaotusele minevikuks,
olevikuks ja tulevikuks: esiteks püüdeks taastada möödunu (reaktsiooniline
või restauratsiooniline konservatismi), teiseks püüdeks säilitada olemasolev
olukord (status-quo ehk säilitav konservatism) ja kolmandaks püüdeks läbi
viia muutusi (reformikonservatism).

Negatiivsetele muutustele vastu seisva reaktsioonilise konservatismi ja
positiivseid muutusi pooldava progressiivse konservatismi ühisosa on
kriitiline suhtumine olemasolevasse reaalsusse.

Lisaks sellele peavad nad mõlemad oma positsiooni sõnaselgelt seletama.
Status-quo konservatism on siinkohal diametraalselt erinev.  Tema otsib õigus-
tust olemasolevast ühiskonnakorrast. Algse konservatismi puhul, kui toi-
mus üleminek traditsionalismilt konservatismile, oli olukord teine. Mida
enam hakkas konservatism õigustust otsima olevikust, kehtivast olukorrast,
ei olnud see õigustus enam nii hädavajalik. Nii naaseb konservatism oma
mittereflektiivse algse olukorra juurde, samas kui konservatism kui ideoloogia
läheneb konservatismile kui hoiakule.

29 See võib tähendada integrismi (traditsioonide tingimusteta säilitamine muutuste aegadel) või
   restauratsiooni (traditsiooni taaskehtestamine pärast muutusi).
30 Nt nn Weimari Vabariigi (1918–1933) Konservative Revolution, milles osalesid teiste hulgas
   Oswald Spengler, Arthur Möller van den Bruck, Ernst Jünger ja Carl Schmitt, või Ameerika
   revolutsiooni kui sisuliselt konservatiivse revolutsiooni kirjeldus teoses P. Viereck, Conservatism
   Revisited, 1959, lk 16–17.
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Tänapäeva konservatism

Ehkki konservatismi ajaloo ja selle variantide arengu tähtsus pole vaidlus-
küsimus, vastandub kristlik demokraatia eeskätt tänapäeva konservatismile.
Allpool vaatleme Scrutoni rolli, konservatismi ja neokonservatismi erinevusi
ja sarnasusi, konservatismi ja neoliberalismi suhteid, endismi ja nn kolmandat
teed ning ka konservatismi taassünni küsimust.

Scrutoni „Konservatismi tähendus”

Roger Scruton (s 1944) on mitmekülgne inglise filosoof ja väidetavalt olulisim
tänapäeva konservatiivse mõtte esindaja. Ta on avaldanud raamatuid
esteetika, kirjanduse, kultuurikriitika ja (poliitilise) filosoofia teemadel. Oma
sõnul sai temast konservatiiv tudengipõlves, 1968. aasta Pariisi sündmuste
ajal. Sellest ajast alates on ta olnud üksnes ja ainult konservatiiv, ent ta pole
end sidunud ühegi parteiga. Scrutonit tunneb üldsus kui konservatismi ikooni,
inglise (maa)traditsionalismi tõelist esindajat ning thatcherismi otsekohest
kriitikut. Lisaks sellele peab Scruton oma ülesandeks konservatismi
puhastamist kõigist mittekonservatiivsetest mõjudest. Tema raamat „Kon-
servatismi tähendus” („The Meaning of Conservatism”) püüab levitada ja
propageerida just sellist konservatismi. Scruton on sõnaselgelt öelnud, et
tema raamat käsitleb konservatismi kui doktriini, ideoloogiat ja dogma,
mitte aga kui filosoofiat või poliitikat.31 Scrutoni puhul tähendab see, et
tema analüüs on ajalooline ja konkreetne. Lisaks viitab see konservatismi
loomuomasele mitmekesisusele. Scrutoni sõnul ei tähenda see siiski, et
homo conservans ei võiks sügavamalt tunnetada mõnda konservatismi põhi-
aksioomi. Konservatiivse ideoloogia uurimine selle alalhoidmise kontekstis
püüab otseselt selliseid aksioome esile tuua.32

31 Scrutoni jaoks tuleneb see eeldus tähtsusest, mida ta omistab ideede arenguloole. R. Scruton,
The Meaning of Conservartism, 2001, lk 83: „Doktriin vajab konkreetsust. Kuid selleks, et rääkida
konkreetsest, tuleb minna ajalukku.”
32 Ibid., lk 34–35: „[...] doktriini ülesanne on ületada lõhe filosoofia ja praktika vahel ning üksnes
praktikas on mõistetavad meie traditsioonide kogusumma.”
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„Konservatismi tähendus” ilmus 1980. aastal, aasta pärast Konservatiivse
Partei valimisvõitu. Scruton on alati arvanud, et Margaret Thatcheri poliitika
mõjub Briti konservatismi mainele ja sisule hävitavalt. Ta on alati pidanud
vajalikuks võimalikult laiale publikule selgitada, mida konservatism tähen-
dab, ja kuidas see mitmes mõttes erineb thatcherismist. Algselt sisaldas ana-
lüüs ka marksismi, sotsialismi ja 1968. aasta mai ideede kriitikat. 2001. aastal
lisas ta peatüki „Liberalism versus konservatism”. Pärast Berliini müüri lange-
mist ja kommunismi kokkuvarisemist pole põhivaenlased enam vasakpool-
sed, vaid, vähemalt Scrutoni meelest, igikestev (neo)liberalism.

Scruton jagab klassikalise konservatismi antropoloogilist pessimismi.
Inimesed on „loomu poolest” ebavõrdsed. See tähendab muu hulgas, et
võrdsed võimalused pole võimalikud ega ka vajalikud. Loomulikult on
olemasoleval oma sisemine loogika, mida väline sekkumine võib häirida, olgu
või taastamise eesmärgil. Seega on Scruton võtnud omaks orgaanilise vaate
ühiskonnale. Ühiskond on kehand, millel on oma tahe, isiksus, ajalugu, ins-
titutsioonid, kultuur, iseloom ja eesmärgid. Orgaanilise loomuse tõttu on
ühiskond surelik ja võib surra. Kuid karta pole vaja, ütleb Scruton: sel juhul
võivad konservatiivid hakata taastajateks. Sõltuvalt ühiskonna seisundist
on konservatiivsetel valitsejatel seetõttu säilitamise ülesanne. See on
„konservatiivse hoiaku” olulisim aspekt: teha seda, mida peab – mõnikord
suurt ei midagi, mõni kord palju – et organism jääks ellu.33

Scrutoni jaoks on kõige alus kodanikuühiskond. See on orgaaniline
ühiskond, vastand riigile. Kodanikuühiskond on traditsioonide kandja palju
rohkem kui riik. Riik võiks üksnes reguleerida kodanikuühiskonna õiguslikku
seisundit ja tagada vabadused. Ses mõttes ei ole riigi kodanikel täielikku
vabadust. Vabadus on suhteline ja riigivõimu kõrval teisejärguline.34 See on
taust, millel tuleb näha Scrutoni ideid seoses „vanade” väärtustega, nagu
vagadus, au ja austus.35 Nagu Burke’gi, loobub Scruton otsedemokraatia
ideest nii praeguste kui ka tulevaste põlvede jaoks, viidates suhtelise vaba-
duse mõistele.36

33 Ibid., lk 14: „Konservatism eeldab ühiskondliku organismi olemasolu. Tema poliitika seisab selle
    organismi säilimise eest nii headel kui ka halbadel päevadel, läbi allakäigu või muutuste.” Scruton
   ei tee vahet konservatismi kui hoiaku ja konservatismi kui poliitilise ideoloogia vahel.
34 Ibid., lk 8: „Vabadus ilma institutsioonideta on pime [...]. [...] konservatiivi jaoks pole isikliku
   vabaduse väärtus absoluutne, vaid allub teisele, kõrgemale väärtusele, valitsuse autoriteedile.”
35 Ibid., lk 24: „Ühiskonna seisundi määrab ära lojaalsus; see teeb ühiskonnast midagi suuremat kui
   „üksikisikute kogumi”, nagu seda näevad liberaalid.”
36 Ibid., lk 48: „Kui demokraatialt eeldada mõistlikkust, peab see toimuma institutsioonide ja
   protseduuride kaudu, mis annavad hääle puuduvatele sugupõlvedele.” (Autori kursiiv.)
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Konservatiivses riigis on esikohal õigusriik (nii tsiviilses kui ka militaarses
mõttes). Kogu muu võim (nt sotsiaal-majanduslik reguleerimine) omab vähem
tähtsust või on koguni välistatud (nt riigi otsene osalus majanduses). Seega
pole üllatav, et Scruton on tugevalt vastu ülereguleerimisele, euroopasta-
misele ja riigi ülesannete jagamisele piirkondadele.37 Et riik saaks tagada
õigusriigi toimimise, on tal vaja võimu ja autoriteeti (hierarhiat). Detsentra-
liseerimine ei ole vastuvõetav nii põhimõtteliselt kui ka konkreetsetest kaa-
lutlustest lähtuvalt. Scrutoni kohaselt teeb tsentraliseeritud riik patriotismi
(või rahvusluse) poliitiliselt asendamatuks. Majanduses ei võta konservatii-
vid omaks marksistlikke (st kollektivistlikke) ja/või kapitalistlikke mudeleid.
Need mõlemad viivad inimsuhete tasandamisele ja kaubastamisele. Sot-
siaalse ebavõrdsuse kõrvaldamine ei saa olla kunagi konservatiivide ees-
märk.38 Samal ajal seisab Scruton siiski heaoluriigi eest, nimetades seda
sotsiaalseks ja poliitiliseks vajaduseks. Need seisukohad nõuavad aga hea-
oluriigi defineerimist teataval kindlal viisil.39

Mõistagi omistab Scruton suurt tähtsust traditsioonile. Traditsiooni jõud
on kahekordne: „see teeb ajalugu mõttega ja toob mineviku tänapäeva
eesmärkidesse” ning „traditsioone sünnitab ühiskonna iga organisatsioon”.40

Traditsioonide kaudu korraldavad mineviku institutsioonid meie elu ja mõt-
teid. Traditsioonid äratavad ellu mineviku, – st institutsioonidesse ladestunud
teadmised ja tarkused.41 See ajalooline perspektiiv on konservatismile loo-
muomane. Religioonil on Scrutoni jaoks kindel funktsioon. See on konserva-
tiivne jõud par excellence, ehkki konservatism kui selline ei ole religioosne.
Võimalik on olla konservatiiv, olemata usklik, kuid on täiesti võimatu, et
religioon toetaks konservatiivset hoiakut muu hulgas ühiskonnakorra kinnis-
tamisega. Lõpuks on silmapaistev roll eraomandil. Konservatism seisab era-
omandi eest. See aga ei tähenda tingimusteta kapitalistliku omandistruktuuri
kaitsmist, kus pakkumine ja nõudlus määrab ära omandi hinna (või väär-
tuse).42 Vastupidi, Scruton eitab omandi kaubastamist, sest see viib jõukuse

37 Ibid., lk 176: „Peaks olema ilmne, et ses olukorras pole konservatiivsel poliitikal väljavaateid.”
38 Ibid., lk 167: „ Konservatiiv peab uskuma, et klassierinevusi võib pidada kas hädavajalikuks
   kurjuseks või ühiskondlikuks hüveks.”
39 Ibid., lk 172: „Heaoluriigi eesmärk pole kaotada rikaste ja vaeste erinevused, vaid julgustada
   inimesi seda olukorda aktsepteerima.”
40 Ibid., lk 31.
41 Ibid., lk 124: „[...] traditsioon on konservatiivse poliitika lahutamatu osa, sest see esindab mitte
   ajalugu kui sellist, vaid olevikku toodud ja tajutavat ajalugu [...].”
42 Ibid., lk 87: „Konservatismi ja kapitalismi vahel pole loogilist ühisnimetajat [...].”
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kumuleerumise ja tarbimiseni, õiglust loomata. Scruton vaatab asja hegel-
likult seisukohalt: omand on eneserealiseerimise vahend.

Lisaks omandiõigusele on konservatismi jaoks fundamentaalse tähtsu-
sega ka jõukuse jaotamine.43

43 Ibid., lk 95: „[...] majapidamise ja perekonna loomuomast seost ei saa eitada. Sellest järeldub, et
   konservatiivid peavad mõtlema jõukuse jaotamisele ja mitte ainult seoses jõukuse
    akumuleerumisega. Arvestades seda, kuidas konservatiivid tähtsustavad perekonda ja tuginevad
    peresidemetele olemasoleva poliitilise korralduse vastu usalduse loomisel, peavad nad soovima
    jõukuse jaotumist kõigi ühiskonnaklasside vahel, sõltuvalt sellest, missugune majapidamise mõiste
   on ühes või teises loomuomane.”
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Konservatism ja neokonservatism

Poliitilisel areenil taaselustus konservatism 1970ndate lõpus uusparem-
poolsusena. 1990ndate lõpus sai neokonservatism ise uue hingamise.

On selge, et praegune konservatism à la Scruton ja uusparempoolsete
neokonservatism ei ole vaatamata paljudele sarnasustele samased. See
ilmne pinge tuleneb mitmekesisusest (mille tõttu neokonservatism meeldib
üksnes konservatismi teatud harule) ning konservatismi konkreetsusest ja
seotusest ajalooga.

Kuna konservatismi eesmärk on säilitamine, mistõttu on ta alati hiljaks
jäänud ja ühtlasi valiv, siis on võimatu konservatismi erinevaid avaldumis-
vorme teises kohas ja/või teisel ajal lihtsalt kopeerida. Seetõttu on konser-
vatismi iga taastulemine fundamentaalselt erinev algsest konservatismist.
Niisiis erineb ka neokonservatism fundamentaalselt ja tingimata algsest
konservatismist. Ühtlasi annab neokonservatismi vältimatus tunnistust
konservatismi läbikukkumisest: viimane ei ole ilmselt hakkama saanud ajaloo
arengu või täpsemalt traditsioonide allakäigu hääbumise peatamisega.

See „ajalooline” läbikukkumine ei takista (neo)konservatismil olulisel
määral ideoloogilises debatis kaasa rääkimast, olgu see siis negatiivselt (muud
poliitilised ideoloogiad defineerivad end konservatismile vastandumise kaudu)
või positiivselt talle ainuomaste tunnusjoonte kaudu.

Poliitilise ideoloogiaga seoses hoiatas konservatism täiesti õigesti
ratsionalismi arrogantsuse eest ja väite eest, et mõistuse abil võib luua uue
maailma (façsism, kommunism).

Selles mõttes seob konservatism rohkem kui ükski teine ideoloogia
poliitilise teooria poliitilise reaalsusega (ning allutab esimese teisele).
(Neo)konservatismi „tõde” võibki seisneda selle skeptilisuses just poliitilise
ideoloogia mõiste kui sellise suhtes.
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Konservatism ja neoliberalism

Konservatism on nii oma päritolu kui ka oma ajaloolise arengu erinevate
etappide tõttu liberalismi vastand. Konservatism on põhimõtteliselt anti-
liberaalne. Seda nendib ka Scruton.44 Tema vastuseis Thatcheri konservatis-
mile sobib sellesse konteksti kui rusikas silmaauku, kuna tema arvates ei olnud
thatcherism mitte konservatismi haru, vaid liberalismi suund, nn neolibera-
lism. Scrutoni arvates ei ole konservatismil neoliberalismiga mingit pistmist.
Ta leiab, et see vastuolu väljendub põhjapanevalt parteipoliitikas, doktriinis
ja filosoofias. Konservatiivne filosoof John Gray (s 1951) läheb kriitikaga veel
veidi kaugemale. Gray arvates märgib neoliberalismi domineerimine konser-
vatismi ja Konservatiivse Partei lõppu.45 Neoliberalism on kõik traditsioonid,
normid ja hierarhiad vabaturu destruktiivse jõuga minema pühkinud.46 Enam
ei ole midagi säilitada ega taastada. Neoliberalism on seega põhimõtteliselt
antikonservatiivne.

Teesi, et neoliberalism ja konservatism on kokku sobimatud, on rünnatud
kahelt poolt. Kõigepealt on väidetud, et neoliberalism on eeskätt majandus-
teooria. Seega võib seda kombineerida eetilis-kultuurilise konservatismiga
(kõlblusseadus) või libertarismiga. Neoliberalismi võib seega kokku sobitada
indiviidiga, vaba ettevõtlusega ja laissez-faire’iga, kuid see on vastuolus sot-
siaalse konservatismiga. Teiseks ei suuda kokkusobimatuse tees õigustada praegust
konservatismi ja neoliberalismi liitumist uusparempoolsuses. Lõppude lõpuks
tähendab konservatismi mitmekesisus, et neoliberalismi saab konservatiivselt
taaskasutada. Seetõttu nimetatakse selliseid neoliberaalseid majandusteadlasi
nagu Friedrich A. Hayek ja Milton Friedman tihti konservatiivseks.47

44 Ibid., lk 2: „[...] ei ole suuremat kitsarinnalisust [...] kui liberalismi kitsarinnalisus [...]”.
45 Gray väide raamatus „The Undoing of Conservatism” on põhjustanud tuliseid vaidlusi Briti
   konservatismi ja Konservatiivse Partei lõpu teemadel. Vt näiteks R. Eccleshall, „The doping of
   Conservatism”, Journal of Political Ideologies, 5(3), 2000, lk 275–287; A. Danham ja M. Gartnett,
   „Sir Keith Joseph an the Undoing of British Conservatism”, Journal of Political Ideologies, 7(1),
   2002, lk 57–75. Tähelepanuväärne on see, et Giddens pöörab selle mõttekäigu ümber ning
   väidab, et neoliberalism on kriisis, kuna selle kahe koostisosa – vabaturu ja konservatismi – vahel on
    pinge, ning kinnitab seega Gray kriitikat: A. Giddens, The Global Third Way Debate, 2001, lk 15.
46 J. Gray, Enlightment’s Wake. Politics and Culture at the Close of the Modern Age, 1995, lk 87:
   „Konservatiivses mõtlemises ja praktikas valitseva neoliberaalse ideoloogia ülemvõimu tulemus
   on konservatismi kui elujõulise poliitilise projekti hävitamine praeguseks ja ka lähemas tulevikus.
   Traditsiooniline konservatism ei ole enam realistlik poliitiline valik, kuna turujõud, mida
   neoliberaalne poliitika tekitab või kindlustab, on vanad  institutsioonid ja tavad minema pühkinud.”
47 Von Hayek ise väidab, et ta ei ole (neo)konservatismi teoreetik: F. Von Hayek, „Why I Am Not
   a Conservative”, The Constitution of Liberty, 1976, lk 379–411.
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Konservatism, endism ja kolmas tee

Konservatismi kujunemise ajalugu iseloomustab ambivalentne suhe poliiti-
lise ideoloogia mõistesse. Ühelt poolt ei taha konservatism olla poliitiline
ideoloogia, kuna ideoloogia viitab usule, et ühiskonda on võimalik kujundada.
Teiselt poolt, kuivõrd konservatism võtab selle lähtekoha eksplitsiitselt ning
kujundab sellest põhimõtte, on see iseenesest poliitiline ideoloogia.48 Seega
on igasugune katse konservatismi teooriat sõnastada põhiolemuselt eba-
konservatiivne. Teisisõnu: konservatismi ideoloogia iseenesest on antiideo-
loogiline. Sellepärast viitab Von der Dunk konservatismile kui n-ö vastuideo-
loogiale ehk nähtusele, mille olemus seisneb iseenda eituses.49 Ideoloogiast
distantseerumise mõttes langeb konservatism kokku endismiga.

Lisaks tagab ideoloogia, ajaloo ja suurte narratiivide lõpp status quo säi-
limise ning kaitseb meid uute ja võib-olla saatuslike plaanide eest.50

Neokonservatiiviks peetakse ei kedagi muud kui Fukuyamat. Mõned
tema ideed – ideoloogiliste plaanide hülgamine, status quo säilitamine, aja-
loolise pärandi austamine – vastavad tõepoolest konservatismi aluspõhi-
mõtetele. Teiselt poolt on Fukuyama arvamused vabaturu ja liberaalse
demokraatia võidust aga klassikalise konservatiivse mõtlemisega raskesti
ühitatavad. Samasugune on ka konservatismi ja kolmanda tee vaheline suhe.
Deideologiseerimise ja kolmanda tee ehk kahe äärmuse vahelise kesktee
mõisted on täielikult kooskõlas mõistlikkuse põhimõttega ja säilitamise nimel
muutmise ideega.51 Niikaua, kui seda kolmandat teed aktiivselt ja voluntarist-
likult tõlgendab ning edendab poliitiline vastane, st Uus Tööpartei (New
Labour), kelle käsituse järgi on konservatism üks kahest äärmusest, vastan-
dub konservatism siiski kolmanda tee realiseerumisele poliitikas.

48 R. Scruton, op. cit., 2001, lk 126: „[...] seega peab konservatiivsesse doktriini kuuluma maailma
kirjeldamine mitte neutraalsete, vaid ideoloogiliste sõnadega.”
49 H. W. von der Dunk, op. cit, 1976, lk 21.
50 Selles mõttes langeb konservatism kokku postmodernismiga, kuid seda üksnes pealiskaudselt,
   nagu väidab Pilbeam. B. Pilbeam, „Conservatism and Postmodernism. Consanguineous Relations
   or ‘Different’ Voices?”, Journal of Political Ideologies, 6(1), 2001, lk 33: „[...] vaatamata sellele, et
   konservatiivsete ja postmodernistlike argumentide vahel on tuvastatud palju märkimisväärseid
   paralleele, muudab konservatiivide tegelik eesmärk seista vastu traditsioonilistele väärtustele ja
   institutsioonidele esitatavatele väljakutsetele lõppkokkuvõttes võimatuks postmodernismi
   nõuete laialdase heakskiidu.”
51 Nt Harold Macmillan, Ühendkuningriigi konservatiivist peaminister aastatel 1957–1963, oli
   meister leidma keskteed kuskil laissez-faire liberalismi ja sotsialistliku riigiplaneerimise vahel:
   A. Heywood, Political Ideologies. An Introduction, 1991, lk 74.
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Konservatismi taassünd?

Konservatiivse mõtte taaselustumine 1970ndate teises pooles väljendus
uusparempoolsuse võidukäigus. Alates1990ndate teisest poolest52 on
täheldatav sama arengusuund. Siiski ei ole selge, kas see taassünd eelneb
hulgale konservatiivsetele (või parempoolsetele) poliitilistele edulugudele
või on see pigem neist tingitud. Igal juhul on uus huvi märgatav nii poliiti-
lises debatis kui ka politoloogide töödes. Lisaks on (neo)konservatismi
kese taas kord anglosaksi maades.

Avalikes aruteludes, parteiprogrammides ja uurimistöödes kerkivad
taas kord esile sellised väärtused nagu perekond, kõlblus ja religioon.53

Üsna laialdaselt on levinud arusaam – mis on küll teaduslikult tõestamata –,
et mitmesugused tänapäeva ühiskonnale iseloomulikud jooned, nagu näi-
teks individualism, mõistuse kriitika ja stressipelgus, toovad kaasa õhustiku,
mida võib nimetada konservatiivseks.

Asjaolu, et sellised teemad nagu heaoluriigi ümberkujundamine, pere-
kondlikud väärtused, rahvuslus, kuritegevus, mitmekultuurilise ühiskonna
lõpp ning normid ja väärtused, on poliitilistes programmides esikohal, osutab
ehk samuti sellele suundumusele. Lisaks on see (eba)teaduslik tähelepanu
vastus konservatismi ülemäärasele tabuks kuulutamisele ning on põhjusta-
tud uute teemade otsingutest (partei)poliitiliste liikumiste sees ja vahel.

Ennekõike on konservatism esile kerkinud poliitilise ideoloogiana. See
nähtub näiteks uuesti tekkinud huvist Oakeshotti ja Scrutoni tööde vastu.

Paradoksaalselt on nende autorite edule kaasa aidanud just asjaolu, et
mõlemad ütlevad lahti poliitilisest ideoloogiast. Ehkki nad lükkavad tagasi
endismi, on nende edu osaliselt tingitud kahtlustest, mis endism on tekita-
nud. Lisaks on konservatismi taassünd toimunud ka parteipoliitilises sfääris.
Sotsiaalmajanduslikust lähenemisest ja suurenevast ilmalikustamisest tingi-
tud ideoloogiline homogeniseerumine üldiselt ja eelkõige kolmas tee on

52 Konservatismi tõusud ja mõõnad (ja tõusude puhul on tegemist n-ö uue konservatismiga)
   annavad tunnistust sellest, et taassünd on suhteline nähtus. Sellest ka küsimärk pealkirjas.
   Ameerika Ühendriikides näiteks kerkis uue konservatismi mõiste esile 1940ndatel aastatel
   külma sõja kontekstis.
53 Ameerika Ühendriikides püüab nn kaastundliku konservatismi suund lepitada või ehk täpsemalt
   mahendada uusparempoolsete neoliberalismi sotsiaalse konservatismiga. Vähemalt kõlbluse
   osas säilitab see jäiga hoiaku. Raskepärase liberaalse konservatiivse hoiaku tasakaalustamine
   tuleb asetada Newt Gringrichi nn „Contract with America” (vabariiklaste mitte eriti edukas
   poliitika 1990ndate keskelt) konteksti. See omakorda määrab ära konservatismi taassünni
   ulatuse Ameerika Ühendriikides või vähemalt selle kandumise parteipoliitikasse.
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sotsialismi ja liberalismi teineteisele lähendanud ning murendanud kristlik-
demokraatliku mõtte jagamatust.

Seoses kristliku demokraatia seisundi ümbermõtestamisega asumaks
oma populaarsuse saavutamiseks ainulaadsele lähtepositsioonile ning see-
juures mitte ainult vastandudes paremäärmuslastele, pakuvad mõned
autorid, poliitikud ja politoloogid välja hoopiski lähenemise konservatismile.

See eeldab aga omakorda konservatismi differentia specifica olemasolu.
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Konservatismi peamised tunnusjooned

Konservatismi iseloomustab antropoloogiline pessimism. Indiviidide tead-
mised, võimed ja tegevus on piiratud. Seega ei saa isiklik ja sotsiaalne elu
kunagi põhineda ainuüksi mõistuspärasusel. Konservatismi puhul on keskne
inimese ekslikkus ning seetõttu on oluline traditsiooni kaitsmine. Traditsioon
väljendab möödunud aegade jooksul kogutud tarkust, kogemusi, mis on
ajale vastu pannud (epistemoloogia). See tarkus sisaldub ühiskonna insti-
tutsioonides ja tavades. Traditsioonidest tuleb seega praeguste ja tulevaste
põlvkondade huvides kinni hoida (vastupidiselt ühiskonna kujundamise või-
malikkuse ja poliitika esimuse ideedele). Mõnikord väljendatakse tradit-
sioonide olulisust religioossete argumentidega, viidates jumalale (maailm,
ühiskond ja selle institutsioonid on jumala loodud). Tihti põhinevad kasu-
tatavad argumendid ajalool. Institutsioonide pikaealisus iseenesest võib olla
veenev argument nende säilitamise kasuks (nt monarhia puhul). Kuna insti-
tutsioonid, väärtused ja positsioonid on kujunenud ajaloo vältel n-ö loo-
mulikult ning neid tuleb seetõttu kaitsta, näevad konservatiivid ühiskonda
orgaanilise tervikuna. See Gemeinschaft on ajalooliselt, loogiliselt ja eetiliselt
indiviidist olulisem. Inimene ei loo ühiskonda, vaid pigem loob ühiskond
inimest.

Selleks, et inimloomuse ebatäiuslikkusele asjakohaselt reageerida, on
vaja tugevaid sotsiaalseid sidemeid (vahendajaid): perekonda, kogukonda,
kutseühingut, kirikut, rahvust. Lisaks tuleb seda ebatäielikku inimloomust
õigesse suunda juhtida sellega, et seaduse ja ühiskonnas valitseva korra
nimel võetakse temalt osa vabadusest. Siin on oluline, ehkki üsna piiratud
roll riigil. Ühelt poolt peab riik tagama kõikidele kodanikele võrdsed õigused.
Teiselt poolt nähtub ühiskonna tegelikest ilmingutest, et ebavõrdsus on
reegel: inimesed ei ole de facto võrdsed. Ebavõrdus on n-ö asjade loomulik
käik. Nii loomulikud kui ka sotsiaalsed erinevused (klassid) annavad oma
panuse ühiskondlikku korda. Seetõttu ei peaks riik üritama ühtlustada seda,
mis on loomuldasa erinev.54

Ebavõrdsuse tõttu vajavad inimesed autoriteeti. Autoriteet on ühis-
konna stabiilsuse ja sidususe alus. See näitab suunda nii juhtidele kui ka
massidele – igaüks teab oma kohta – ning kajastab ühiskonna ja selle

54 Ch. Funderburk ja R. G. Thobaben, op. cit., 1994, lk 129: „Ebavõrdsuse üle ei tule kurvastada –
   see on lihtsalt osa loomulikust korrast.”
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institutsioonide hierarhilist olemust. Autoriteet ei ole siiski absoluutne ega
vankumatu ning seda piirab vastutustunne. Vastutust ja nn loomulikku
ebavõrdsust väljendab ka eraomandile omistatav tähtsus. Omandit peetakse
seaduse nurgakiviks, kuna see annab kindlustunde, loob korda ja soodus-
tab üksteise omandi austamist ning tagab samas kodanike materiaalse
sõltumatuse valitsusest. Lisaks ergutab see majandustegevust.

See usk ebavõrdsusse ning sellest tulevad väärtused nagu autoriteet,
hierarhia ja eraomand on peamised konservatismi iseloomustavad jooned,
eelkõige seetõttu, et ebavõrdsuse põhimõte esineb konservatismi kõikides
variantides ning eristab neid egalitaarsetest ideoloogiatest.

Religioonile omistatav roll on samuti silmapaistev. Tõelise Gemeinschaft’i
puhul ei hinnata religiooni selle sisemiste omaduste pärast, vaid pigem sot-
siaalsete ja lõimivate funktsioonide pärast (funktsionalism). Tihti on rahvus
poliitilise ja sotsiaalse elu alus (rahvuslus, natsionalism).  Veel üks konserva-
tismi iseloomustav tunnus on aja ja ajaloo staatilis-tsükliline käsitus erinevalt
kristlusest.

See on täielikult kooskõlas traditsiooni väärtustamisega ning risti vastu-
pidine valgustusajastul ja sellele järgnenud liberalismi ja sotsialismi ideo-
loogiate raames esile kerkinud lineaarse progressi mõistega.
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Ameerika nüüdisaegne konservatism
Lindsay Lloyd

USA konservatism on viimastel kümnenditel osutunud visaks poliitiliseks
jõuks. Tal on sarnasusi Euroopa paremtsentristliku mõtlemisega, aga ka
olulisi erinevusi. Ameerika konservatism on lai liikumine, millel on palju
harusid ja allrühmi. Järgnevalt tuleb juttu USA konservatismi ajaloost ala-
tes 1950. aastatest, selle tähtsamatest põhimõtetest ning sarnasustest ja
erinevustest Euroopa konservatismiga.

Nüüdisaegse konservatismi kolm sammast

Ameerika nüüdisaegne konservatism seisab kolmel sambal – sotsiaalne
konservatism, majanduslik konservatism ja riikliku julgeoleku (või välis-
poliitiline) konservatism. Need suunad ei ole üksteist välistavad ning paljud
poliitikud ja mõtlejad järgivad kõiki kolme. Nii näiteks oli USA möödunud
poolsajandi kõige edukam konservatiivist riigipea Ronald Reagan tuntud
kõigi kolme samba tulihingelise esindajana.

Sotsiaalne konservatism on USAs olnud tihedalt seotud religioossete
konservatiividega: roomakatoliiklased, evangeelsed protestandid, konser-
vatiivsed juudid jt. Paljude sotsiaalsete konservatiivide prioriteetide hulgas
on usu- ja perekonnaküsimused. Paljud neist eitavad abordi- ja homoõigusi
ning pooldavad hariduses ja kultuuris traditsioonilisi väärtusi ja traditsioonilist
peremudelit.

Majandusliku konservatismi jõud on suunatud poliitikale, mis toetaks
majanduskasvu erasektori algatuste ja piiratud valitsemisega.  Konservatiivide
eesmärgid on maksude alandamine, majanduskasvu ja investeeringuid soo-
dustav maksupoliitika, majanduse reguleerimise vähendamine, vabakau-
bandus, föderaalsete kulutuste kasvu peatamine või vähemalt aeglustamine.
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Riikliku julgeoleku konservatism rõhutab tugevat riigikaitset ja USA
jõulist esindatust maailmaareenil. Külma sõja ajal väljendasid riikliku julge-
oleku konservatiivid sageli teravat vastuseisu Nõukogude Liidule, olles vastu
näiteks relvastuskontrolli lepingutele ning toetades kommunismivastaseid
liikumisi ja jõude (vabadusvõitlejad).

Pärast Nõukogude Liidu lagunemist edendavad riikliku julgeoleku
konservatiivid rahvusvahelise terrorismi tõkestamist ja äärmuslusevastast
võitlust, toetades selleks muu hulgas kaitsekulutuste suurendamist ning
luureasutustele suuremate vahendite ja volituste andmist.
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Konservatism ja Vabariiklik Partei

Konservatismi ja Vabariikliku Partei vahele pannakse sageli võrdusmärk.
Kuigi on tõsi, et Vabariiklik Partei on Demokraatide omast konservatiivsem,
on mitu asjaolu, mille tõttu on konservatismi võrdsustamine vabariiklastega
raskendatud. Erinevalt Euroopa riikidest, mille parlamentaarses süsteemis
on palju omavahel võistlevaid parteisid ja koalitsioonivalitsused on tavalised,
on USAs kaua aega püsinud kord, kus on kaks tugevat tsentrierakonda.
Alates 1950ndatest on Vabariiklik Partei liikunud paremale ja Demokraadid
vasakule, kuid mõlemad hoiavad poliitilise keskme lähedale. Kui valijad taju-
vad, et kumbki neist on liiga palju äärmusse kaldunud, nagu juhtus 1964. aastal
vabariiklaste presidendikandidaadi Barry Goldwateriga või 1972. aastal
demokraatide kandidaadi George McGoverniga, saab see erakond vali-
mistel lüüa.

Kuigi mõlemad erakonnad on alates 1970ndatest oma ideoloogias
muutunud sidusamateks, peetakse nii vabariiklasi kui ka demokraate
massi- või rahvaparteideks. Kummastki erakonnast on kongressis esindajaid
tähtsatel kohtadel, nagu näiteks komisjonide esimehed, samuti väike rühm
mõõdukaid, kellel on sageli oluline roll. Lisaks on Vabariikliku Partei presi-
dendikandidaadid konservatiividega sageli olnud vastuolus. Konserva-
tiivid on skeptiliselt suhtunud 1952. ja 1956. aastal Dwight Eisenhowerisse,
1968. aastal Richard Nixonisse, 1976. aastal Gerald Fordi, 1988. ja 1992. aas-
tal George H.W. Bushi ning 2008. aastal John McCaini.

Kuigi statistika kõigub, paigutab enamik ameeriklasi ennast poliitilisest
keskmest paremale. Vahetult pärast 2010. aasta valimisi läbi viidud küsit-
luste kohaselt, kus 1 tähistas liberaalseid vaateid ja 9 konservatiivseid, oli
valijate keskmine hinne 5,9. Küsitletud märkisid samas, et mõlemad erakon-
nad on nende enda seisukohtadest erinevalt äärmuslikumad. Kongressi
demokraatidele andsid nad vaadete skaalal 3,5 ja vabariiklastele 6,4 palli.55

Konservatiivsed või paremtsentristlikud vaated ei pruugi paljude valijate
jaoks alati kokku langeda vabariiklaste erakonna seisukohtadega, kuigi
rohkem on neid, kes peavad end nii konservatiiviks kui ka vabariiklaseks,
kui neid, kes esindavad korraga nii konservatiivseid kui ka demokraatlikke
seisukohti.

55 David Winston, Put Out the Fire! An Analysis of the 2010 Midterm Elections,
    http://winstongroup.net/2010/12/22/put-out-the-fire-an-analysis-of-the-2010-midterm-elections/
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Pealegi ei ole paljud valijad truud ainult ühele erakonnale. Statistika küll
kõigub, aga 2011. aasta juunis korraldatud Rasmusseni küsitluse kohaselt
peab 34,4% ameeriklastest ennast vabariiklasteks, 34,7% demokraatideks
ja 31,0% sõltumatuteks.56

Eelnevast järeldub, et kuigi vabariiklased kuuluvad pigem konserva-
tiivsesse erakonda, ei ole kõik konservatiivid vabariiklased ja kõik
vabariiklased ei ole konservatiivid.

56 Partisan Trends – July 2, 2011, http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/
   mood_of_america/partisan_trends
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USA ja Euroopa konservatismi erinevused

USA ja Euroopa konservatismil on palju sarnasusi, aga ka olulisi erinevusi.
Erinevalt paljudest Euroopa riikidest on USAs kaua aega olnud ainult kaks
tugevat poliitilist erakonda. Euroopas levinud ideoloogiad, nagu näiteks
sotsialism, sotsiaaldemokraatia ja kristlik demokraatia, ei ole Ameerikas
kunagi tõsiselt kanda kinnitanud.57 Lisaks erineb Ameerika liberalism tuge-
valt Euroopa omast: Ameerikas seostatakse liberalismi vasakpoolse polii-
tikaga. Sõna „liberaalne” kasutatakse nende kohta, kes pooldavad valitsuse
suurt rolli majanduses, ulatuslikku sotsiaalprogrammide, nagu näiteks tervis-
hoiu- ja pensioniprogrammide võrgustikku ning muid sarnaseid seisukohti,
mida enamasti seostatakse sotsiaaldemokraatiaga.

Kuigi valitsuse osatähtsuse kasvamine on iseloomulik mõlemal pool Atlan-
dit, on see enamiku Euroopa riikide majanduses ja ühiskonnas palju suurem
kui USAs. Euroopas pooldab enamik paremtsentristlikke parteisid sotsiaalse
turumajanduse ideed. Ameerika konservatiivid on palju sagedamini valmis
selles kahtlema ja seda eitama. USA konservatiivid kalduvad rohkem rõhu-
tama individualismi ja isemajandamist. Enamasti pooldavad nad ka valitsemist
kohalikul või osariigi tasandil. Euroopas jällegi väärtustavad konservatiivid
sageli rohkem solidaarsust ja kommunitarianismi. USA konservatiividele
meeldib riigi suur roll majanduses vähem. Seoses valitsuse ja kohtute rolliga
poliitika edendamisel, mida peetakse traditsioonilisi väärtusi kahjustavaks,
toetavad mõned neist aga valitsuse aktiivset rolli sotsiaalpoliitika valdkon-
dades. Kui liberaalid välja arvata, on konservatiivide hulgas neid, kes usuvad,
et valitsus peaks edendama traditsioonilisi väärtusi, nagu näiteks tradit-
sioonilist abielu (ja olema vastu samasooliste abieludele), rangeid karistusi
uimastitarbijatele ning abordiõiguste piiramist. Ameerika ja Euroopa kon-
servatiivid on erinevatel arvamustel ka näiteks kliimamuutuste ja energia-
küsimustes.

Ka kristlik demokraatia on USAs osaliselt kiriku ja riigi pikaaegse lahu-
tatuse tõttu võõras idee. Samas on huvitav, et religioonil on Ameerika polii-
tikas palju suurem roll kui Euroopas. Üks tähtsamaid rühmi Ameerika kon-
servatismis on tõepoolest usklikud ja paljud mõjukad konservatiividest liidrid
on kuulunud vaimulikkonda.

57 Vt Seymour Martin Lipset ja Gary Marks, It Didn’t Happen Here: Why Socialism Failed in the
   United States.
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Ameerika konservatismil on tugevad patriootilised või rahvuslikud joo-
ned, mida Euroopas nii palju ei näe. Mõlemal pool Atlandit rõhutavad kon-
servatiivid traditsioonilisi väärtusi, nagu näiteks usk ja perekond, kuid USAs
käivad need käsikäes patriotismiga. Ameerika kui globaalse jõu rolli silmas
pidades peavad paljud USA konservatiivid oluliseks tugevat sõjalist ja aktiiv-
set välispoliitikat. Euroopa Liidu aluseks olevaid jagatud suveräänsuse ja
riigiüleste struktuuride ideid Ameerika konservatiivid USA puhul ei tunnusta.
Riikliku suveräänsuse pooldamist võib näha ka paljude konservatiivide skep-
titsismis mõnede institutsioonide (nt ÜRO) suhtes. Ameerika konservatii-
vid toetavad välispoliitikas mitmepoolseid suhteid siis, kui need toetavad
Ameerika huvisid, ja on samas valmis tegutsema ühepoolselt palju sageda-
mini kui eurooplased. Patriotismi tähtsust võib näha ka immigratsiooni ja
multikultuursuse suhtes valitsevates hoiakutes. Ameerika konservatiivide
hulgas on nii immigratsiooni pooldajaid kui ka vastaseid, kuid pea keegi
neist ei poolda multikultuursust, nagu see on avaldunud Kanadas ja paljudes
Euroopa riikides.

Föderalismiküsimuses on paljud Euroopa ja Ameerika konservatiivid
samal arvamusel. Ameerika konservatiivid on vastu riigi kui tähtsaima
võimukandja ideele ning toetavad kohalike ja osariigivalitsuste ideed, nagu
seda on ette näinud USA asutajad ja nagu see on väljendatud USA kon-
stitutsioonis.

Euroopas on paljud konservatiivid sarnastel seisukohtadel, pooldades
Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelistes suhetes subsidiaarsust.
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1950ndad ja 1960ndad –
nüüdisaegse konservatismi algusaastad

Ameerika nüüdisaegne konservatism tekkis president Dwight Eisenhoweri
valitsemisajal valitsenud õitsenguperioodil. Eisenhowerit kuigi konserva-
tiivseks ei peetud. 1952. aasta valimised võitis ta suuresti tänu sellele, et
teda peeti sõjakangelaseks ja valijad tahtsid pärast 16 aastat kestnud
demokraatide valitsemist Franklin D. Roosevelti ja Harry Trumani all
muutust. Kuigi 1950ndatel valitses USA sõjapoliitikas pärast Korea sõda
rahu, olid välispoliitikas pingelised ajad.

Kui pool Euroopat langes Nõukogude domineerimise alla ja NSVL
lõhkas 1940ndate lõpus oma esimese tuumarelva, algas külm sõda. Ameerika
poliitikas keskenduti välismaisele kommunismiohule ja kommunistide
võimalikule õõnestustööle kodumaal. California noore senaatorina ja hil-
jem asepresidendina tõusis Richard Nixon mõjukaks isikuks osaliselt tänu
oma järjekindlale kommunismivastasele retoorikale. Kuid 1950ndatel esi-
nesid peaaegu kõik tähtsamad poliitikategelased veendunud antikommu-
nistidena.

Poliitikateoreetik ja kirjanik Russell Kirk avaldas 1953. aastal raamatu The
Conservative Mind („Konservatiivne mõte”). Kirk oli oma kirjutistes esimene
tuntud mõtleja, kes määratles Ameerika nüüdisaegse konservatismi. Tugi-
nedes paljuski Edmund Burke’i ja Ameerika asutajate ideedele, arendas ta
välja sidusa konservatiivse maailmavaate, mis rõhutas loomuõiguse tähtsust,
tavasid, traditsioonilist kultuuri ning vabaduse ja omandiõiguste seotust.
Jagades paljusid Kirki seisukohti, avaldas William F. Buckley, Jr. 1951. aastal
oma raama-tus God and Man at Yale hävitava kriitika akadeemilistes
ringkondades levivate vasakpoolsete vaadete aadressil. 1955. aastal asutas
Buckley kaks korda kuus ilmuva National Review, mis on tänini jäänud
Ameerika konservatiivide üheks tähtsaimaks häälekandjaks. Buckley oli
Ameerika konservatiivide intellek-tuaalne superstaar kuni oma surmani 2008.
aastal. Tema suurimaks teeneks peetakse konservatismi edendamist ühisel
eesmärgil koondumise õiguse toeta-mise teel. Ajastul, kui eelarvamuslikkuse
väljendamine avalikkuses oli lubatud ja rassiline diskrimineerimine seaduslik,
tegi Buckley kõik selleks, et tõrjuda kitsarinnalised fanaatikud ja antisemiidid
sündivast konservatismist eemale. Tema katsed äärmuslasi isoleerida ei
kandnud küll alati vilja, kuid aitasid konservatismil liikuda USA poliitilise
mõtte peavoolu. Buckley kõige suurem panus nüüdisaegsesse konservatismi
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seisneb siiski intellektuaalide, kirjanike ja poliitikategelaste, keda ta aitas
avastada ja tuntuks teha, leidmises.

Eisenhoweri mõõdukas ja pragmaatiline lähenemine valitsemisele häiris
paremtiival paljusid, kes olid lootnud, et ta peatab Roosevelti ajal toimunud
valitsuse mõjuvõimu suurenemise ning asub südikamalt vastu Nõukogude
mõju laienemisele.

Vabariiklaste 1960. aasta presidendikandidaadina valmistas Richard
Nixon pettumuse paljudele konservatiividele, kelle jaoks ei erinenud ta
palju demokraatide kandidaadist senaator John F. Kennedyst. Kennedy
napp valimisvõit ajendas Buckley’t ja teisi konservatiive otsima Vabariikli-
kule Parteile uut suunda. Seni olid erakonnas domineerinud poliitilised
mõõdukad, kes nagu Eisenhower aktsepteerisid valdavalt suure valitsuse
status quo’d. 1964. aasta valimiste eel toetas Buckley Arizona senaator Barry
Goldwaterit kui meest, kes pakub Vabariiklikule Parteile uut nägemust.
Goldwater edestas teisi, tuntumaid ja mõõdukamaid rivaale ning sai
vabariiklaste presidendikandidaadiks. Ta esindas tugevat, konservatiivset
nägemust, mis erines oluliselt demokraadist presidendi Lyndon B. John-
soni omast. Goldwater ei olnud nõus Franklin D. Roosevelti majanduse
päästepoliitikaga (New Deal) ning nõudis populaarsete sotsiaalprogram-
mide tühistamist. Ta kritiseeris presidente Kennedyt ja Johnsoni sellepärast,
et need polnud vastu astunud Nõukogude Liidule ja kommunismile.
Goldwater jäi valimistel Lyndon Johnsonile suurelt alla, kuid tema osalus
andis konservatiivide liikumisele uut hoogu ning käivitas Vabariikliku Partei
ümberkujunemise, mis kestis veel kaks aastakümmet.

Lyndon Johnsoni presidendiks olemise ajal toimusid USAs valitsemises
ja ühiskonnas suured muutused. Nagu paljudes Lääne-Euroopa riikides, nii
ka USAs suurenes 1960ndatel valitsuse mõjuvõim, toimusid tohutud
sotsiaalsed muutused ja radikalismi tõus. Ameerika sajanditepikkune heit-
lus rassilise võrdsuse nimel hoogustus märkimisväärselt 1960ndatel, kui
võeti vastu olulised seadused, mis edendasid neegerameeriklaste võrdseid
võimalusi, kodanikuõigusi ning poliitilist osalust. Valitsuse roll majanduses
kasvas plahvatuslikult, kui Johnson rakendas massiivsed sotsiaalprogram-
mid, ja föderaalvalitsus laienes uutesse valdkondadesse. Samal ajal ajas Viet-
nami sõda paljusid noori ameeriklasi protestibarrikaadidele. Konservatiivide
jaoks olid 1960ndad katastroofiline aeg, mil Ameerika traditsioonilised
arusaamad valitsemisest, ühiskonnast ja majandusest heideti lihtsalt kõrvale.

1966. aastal said konservatiivid uue liidri, kui California kuberneriks
tõusis Ronald Reagan. Populaarse näitleja ja kõnemehena sai Reagan polii-
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tikuna riigis tuntuks kõigepealt 1964. aastal Barry Goldwateri tulihingelise
toetajana. Reagani  oponendid ja ajakirjandus olid teda valesti hinnanud,
pidades teda lihtsameelseks ja äärmuslikuks. Reagani valimine tõstis ta kohe
kogu riigi tähelepanu alla. Riigi suurima osariigi kubernerina ajas Reagan
oma konservatiivseid toetajaid sageli segadusse sellega, et toetas majandus-
ja sotsiaalpoliitikat, millele nad vastu olid. Kuid Reagani osav suhtlusstiil ja
asjaolu, et ta jäi alati kindlaks paarile aluspõhimõttele, tegid temast popu-
laarse ja eduka liidri. 1968. aastal üritas Reagan saada vabariiklaste presiden-
dikandidaadiks, kuid jäi alla endisele asepresidendile Richard Nixonile. Nixoni
konkurendid olid demokraadist asepresident Hubert Humphrey ja Ala-
bama ekskuberner George Wallace, kes oli neegerameeriklastele koda-
nikuõiguste andmise terav vastane.

1968. aasta oli Ameerika jaoks väga rahutu aeg, sest siis mõrvati
kodanikuõiguste eest võitlejate liider Martin Luther King, Jr. ja demokraadist
presidendikandidaat Robert Kennedy.

Suurlinnades toimunud Vietnami sõja vastased meeleavaldused ja rassi-
rahutused panid paljusid ameeriklasi uskuma, et riik on sattunud ohtlikku
allakäiguspiraali.

Nixon osales valimistel programmiga, mis rõhutas korda ja stabiilsust,
ning sai üpris kena enamuse. Tema võiduga algas aastakümneid kestnud
poliitilise ümberkohanemise protsess, mille käigus paljud Ameerika
lõunaosariigid eemaldusid demokraatidest ja asusid vabariiklaste poolele.
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1970ndad – nüüdisaegse konservatismi tõus

Kuigi Nixoni 1968. aasta valimisvõit oli võit ka vabariiklastele, ei olnud see
võit konservatiividele. Kuigi paljud tema seisukohad olid konservatiivsed,
valitses ta kui tsentrist. Nixon vihastas konservatiivid välja sellega, et ta
jätkas ja isegi laiendas New Deal’i ajast pärit valitsusprogramme. Nixon
toetas ka keskkonnapoliitikat, millega föderaalvalitsuse haare veelgi laie-
nes ja mis soodustas konservatismi kasvu Ameerika lääneosas. Erinevalt
oma algusaastate poliitikast asendas Nixon oma kunagised tugevalt kom-
munismivastased seisukohad reaalpoliitikaga. Suhetes Nõukogude Liiduga
ajas ta pingelõdvendus- ja relvastuskontrolli poliitikat. See, nagu ka tema
katsed Hiinale läheneda, olid konservatiividele vastuvõetamatud.

Samal ajal jätkusid 1960ndatel alguse saanud sotsiaalsed rahutused.
USA Ülemkohtu 1973. aastal palju kära tekitanud otsus abordi lega-
liseerimise kohta, uued valitsusprogrammid, mis nägid ametiasutustele ja
koolidele ette rassikvoodid ning sundisid vanemaid lapsi saatma rassiliselt
integreeritud koolidesse, vihastasid paljusid ameeriklasi. Naisõiguslaste ja
ka oma esimesi samme teinud homoõiguslaste liikumist pidasid mõned
rünnakuks Ameerika traditsiooniliste väärtuste ja peremudeli vastu. 1972.
aastal võeti Kongressis vastu väga suurt vastuseisu tekitanud konstitut-
sioonimuudatus võrdsete õiguste kohta. Ameerika õiguskorras peab
konstitutsioonimuudatuse jõustumiseks selle ratifitseerima vähemalt 3/4
osariikidest. Võrdõiguslikkuse muudatust, mis keelustas naiste diskrimi-
neerimise, pidasid paljud konservatiivid tarbetuks, liiga üldiseks ja tra-
ditsioonilisi väärtusi rikkuvaks. Konservatiividest aktivistidel õnnestus
muudatuse ratifitseerimine vajaliku arvu osariikide abiga nurjata ning
muudatus kukkus läbi. Sotsiaalsed teemad nagu abort, haridus, naiste ja
homoõigused ning uimastite legaliseerimine ärritasid paljusid konserva-
tiive. Asutati uued rühmad, nagu näiteks Eagle Forum 1972. aastal ja Moral
Majority 1979. aastal. Need rühmad keskendusid sotsiaalsetele teemadele
ja toetasid traditsioonilisi või juudi-kristlikke väärtusi. Paljud nende rühmade
toetajatest olid protestandid ja konservatiivsed roomakatoliiklased. Pro-
testantide aktiivne osalemine poliitikas oli uudne, sest enamik konserva-
tiivseid kristlasi oli poliitikast traditsiooniliselt kõrvale hoidnud. Rühmad
nagu Moral Majority said tuntuks ja mõjukaks sellega, et nad organiseerisid
toetajaid, esinesid ajakirjanduses ning tegid reklaami ametnike ja partei-
liidrite valimistel.
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Uued aktivistid tekkisid poliitikasse seoses majanduskonservatiivide
liikumisega. 1978. aastal toimus Californias referendum, kus võeti vastu otsus
piirata omandimakse, mis olid kümnendi algusest kiiresti tõusnud. Propo-
sition 13 oli konservatiivide algatus, millega taheti piirata osariigi õigust tõsta
majamakse. Poliitiline eliit oli sellele vastu, kuid poolthääle andis ligi 2/3
California valijatest ja nii inspireeris Proposition 13 sarnaseid maksuvastaseid
aktiviste teisteski osariikides.

Sedamööda, kuidas konservatiivid muutusid paremini organiseerunuks
ja aktiivsemaks, tõusid nende seast esile ka uued liidrid ja institutsioonid.
1972. aastal valiti Põhja-Carolinast senatisse konservatiivne telekommen-
taator Jesse Helms. Helms oli esimene, kes kasutas poliitikas otsepostitust.
Ta lõi võimsa aktivistidest ja rahalistest toetajatest koosneva võrgustiku,
mis toetas vabariiklaste tõusu kõigis lõunaosariikides. Senatis sai Helmsist
üks paremaid vasaktiiva kriitikuid, eriti välispoliitilistes ja sotsiaalküsimus-
tes. Helms oli 1976. ja 1980. aasta valimiskampaaniates Ronald Reagani
tähtsamaid liitlasi. 1970. aastal valiti esindajatekotta endine kutseline jalg-
pallur Jack Kemp, kes Kemp oli 1970ndatel ja 1980ndatel üks põhilisi
konservatiivide eestkõnelejaid. Eelkõige sai ta tuntuks kui üks esimestest,
kes pooldas avalikult maksureformi. 1970ndatel hakkasid konservatiivid
asutama ka institutsioone, et poliitilisel areenil otsesemalt konkureerida.
Nii näiteks asutati 1973. aastal The Heritage Foundation, mille eesmärgiks
oli konservatiivsete poliitikaalternatiivide sõnastamine ja edendamine
piiratud valitsusosaluse, üksikisiku vabaduse ja vaba ettevõtluse põhi-
mõtete põhjal.

1970ndad olid USA jaoks raskeks kümnendiks. 1975. aastal taganes
USA Vietnamist, kus seejärel kommunistid võimule said. See pani paljud
kahtlema USA sõjalise ja pikaaegse välispoliitika alustes. Ameerika majan-
dust raputasid mitu energiakriisi, mis kiirendasid inflatsioonitempot ja
kasvatasid tööpuudust suurema osa ajast sel kümnendil. Peale selle süven-
das riigi poliitiliste institutsioonide suhtes lokkavat künismi ka president
Nixoni tagasiastumine 1974. aastal seoses Watergate’i skandaaliga.

Nixoni järeltulija, Gerald Ford, oli pikka aega olnud vabariiklaste liider
Kongressis. Inimesena oli ta meeldiv ja aus, vabariiklasena mõõdukas ja pea-
voolu hoidev. Paljud konservatiivid vaatasid tema tsentristlikele vaadetele
ja kompromissivalmidusele umbusuga. Ronald Reagan, kes oli 1975. aastaks
olnud kaks korda järjest California kuberner, konkureeris Fordiga 1976.
aastal vabariiklaste presidendikandidaadi valimisel. Reaganit toetasid tekkivad
konservatiivsed rohujuurerühmitused. Ta kritiseeris Fordi parempoolsete
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argumentidega ja pakkus sellele tugevat konkurentsi, kuid jäi lõpuks ikkagi
kaotajaks. Reagan süüdistas Fordi selles, et tema valitsemisajal oli riik alla
käinud, et ta oli jätkatud Nixoni pingelõdvenduspoliitikat, mille tõttu õnnestus
kommunistidel Lõuna-Vietnam oma kontrolli alla saada, ja et kirjutati alla
1975. aasta Helsingi aktidele, mis konservatiivide silmis väljendasid Kesk- ja
Ida-Euroopa üleandmist kommunistide ülemvõimu alla. Reaganil õnnestus
Fordi kandidatuuri murendada ja nii jäi Ford napilt alla demokraat Jimmy
Carterile, kes lubas Ameerika valitsemisse tuua tagasi aususe ja korralikkuse.

Paljude konservatiivide arvates süvenes Carteri valitsemisajal USA kui
sõjalise ja majandusliku jõu allakäik. Carteri ajal vaevasid Ameerika majandust
tõusvad energiahinnad, suur tööpuudus ja inflatsioon. Tema välispoliitikat
pidasid konservatiivid nõrgaks ja isegi katastroofiliseks. Carterit süüdistati
selles, et ta loobus ajas äraproovitud põhimõtetest ning soodustas
vasakpoolseid ja kommuniste Ameerika traditsiooniliste sõprade ja liitlaste
arvelt. Ta kirjutas alla Panamaga sõlmitud lepingule, mis andis viimasele üle
USA ehitatud Panama kanali õigused. Carter normaliseeris suhted Hiinaga,
mis vihastas paljusid konservatiive, kes pooldasid kommunismivastast
valitsust Taiwanil. Carter korraldas Nõukogude Liiduga strateegiliste
relvastuskontrolliläbirääkimiste teise vooru (SALT II) ja sõlmis nende
tulemusel valminud lepingud, millega ta andis konservatiivide arvates
Nõukogude Liidule strateegilise eelise. Poliitilised lahingud Panama kanali
ja SALT II lepingute pärast ajasid kopsu üle maksa paljudel Ameerika
konservatiividel. Carteri nõrkuse tunnistuseks peeti ka 1979. aasta Iraani
revolutsiooni, kui kukutati riigi ameerikameelne çsahh ja loodi läänevastane
islamire çziim. Carter ei andnud tõhusat vastust Nõukogude invasioonile
Afganistanis ega Moskva-meelse reçziimi loomisele Nicaraguas. Carterit peeti
nõrgaks ka siis, kui Iraani äärmuslased võtsid USA Teherani saatkonnas
pantvangi 52 Ameerika diplomaati ja hoidsid neid oma meelevallas üle
aasta. Lootusetult läbi kukkunud sõjaline päästmiskatse ainult süvendas muljet
Ameerika allakäigust.

Carteri poliitika tõttu tekkis 1970ndate lõpus neokonservatiivide liiku-
mine. Paljud tuntud neokonservatiivid olid alguses demokraadid, kellele ei
meeldinud oma partei nõrkus riigikaitse ja välispoliitika küsimustes. Paljud
neokonservatiivid astusid demokraatlikust parteist välja ja said tähtsaks
hääleks konservatiivide liikumises. Neokonservatiivid nõudsid harilikult
suhetes Nõukogude Liiduga karmi kätt ja Iisraeli tugevat toetamist. Mõned
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juhtivad neokonservatiivid, kellel oli järgneva kahe aastakümne jooksul
konservatiivses poliitikas tähtis roll: Jeane Kirkpatrick, kes oli Reagani saadik
ÜROs; William Kristol, asepresident Dan Quayle’i tähtsaim nõunik ning
hiljem kirjanik ja kirjastaja; ning Paul Wolfowitz, kes oli mitmel tähtsal välis-
ja kaitsepoliitilisel ametikohal.
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1980ndate aastate konservatiivne Ameerika

1980. aastal tegi Ronald Reagan kolmanda katse saada USA presidendiks.
Reagan oli ameeriklastele tuntud kui kaheksa aastat Californiat valitsenud
kuberner, 1968. ja 1976. aasta presidendikandidaat ja kauaaegne näitleja
ning figureeris 1970ndate lõpus sageli ajakirjanduses. Tema ajaleheartik-
lid, raadiokommentaarid ja kõned ning tema konservatiivsete ideede toe-
tamine, nagu näiteks vastuseis Panama kanali lepingule, aitasid tal võita
konservatiivide usaldust.

Reagani oponendid ja ka paljud ajakirjandusväljaanded kujutasid teda
äärmuslasena, kuid tema järjekindlad sõnumid ja tema enesekindlus
meeldisid valijatele.

Carter oli Reagani jaoks lihtne konkurent. Reagani geniaalsus ja
erakordne suhtlemisoskus oli tugevas vastuolus Carteri reserveerituse ja
kõrkusega. Kuna USA majandus ja välispoliitika olid varemeis, leidis Reagani
sõnum ameeriklaste südameis kõlapinda. Ronald Reagan keskendus oma
kampaanias konservatiivsetele teemadele – maksude alandamine ja valit-
suse haarde piiramine, Ameerika sõjalise jõu ja rahvusvahelise mõjuvõimu
taastamine, Ameerika traditsiooniliste väärtuste edendamine ning omariik-
luse ja patriotismi uuendamine. Reagani võit Carteri üle oli mäekõrgune.
Sellega said vabariiklased esimest korda pärast 1950ndaid senati oma
kontrolli alla ning oluliselt suurenes konservatiivide arv ka esindajatekojas.

Presidendina jätkas Reagan oma valimiskampaania ajal välja öeldud
teemade rõhutamist. Majanduspoliitikas toetas ta kongresmen Jack Kempi
ettepanekut tulumaksu oluliseks vähendamiseks ja maksuseadustiku refor-
mimiseks. Ta soovitas kärpida valitsuskulutusi paljudes valdkondades, seal-
hulgas kaotada mitu suuremat valitsusasutust, piiras reguleerimist ning kaotas
majandust pärssivaid seadusi.

Reagan oli vastu vasakpoolsete ja mõnede parempoolsete poolt
pooldatavale protektsionismile poliitikas ning pooldas vabakaubandust. Ja
kuna tal oli volitus määrata ametisse kohtunikke, käivitas Reagan Ameerika
kohtusüsteemi ümberkujundamise, millega see süsteem muutus aja jook-
sul palju konservatiivsemaks.

Reagani tegevusel selle nimel, et piirata valitsuse sekkumist majandusse,
olid konservatiivide liikumise jaoks kaugeleulatuvad tagajärjed. Ameerika
sidetööstus oli drastiliselt erastatud, mis soodustas konkurentsi. Reagani
valitsuse turgude avamise poliitika lõpetas vasakpoolsete tõttu seni peaaegu



M I T M E K Ü L G N E  K O N S E R VAT I S M

94

monopoolses seisundis olnud kolme riikliku televõrgu ajastu. Kaabel-
televisiooni tulekuga tekkis telemaailma juurde hääli, mis sillutasid teed
telekanali Fox News sünnile 1990ndatel. Riigi regulatsiooni kaotamisega
sündisid ka konservatiivsed raadiosaated, millest kõige populaarsemaks sai
konservatiiv Rush Limbaugh’ üleriiklik saade. Esimene saade anti eetrisse
1988. aastal, pärast mida kuulasid selle vahendusel konservatiivseid mõtteid
miljonid kuulajad. Ka enam kui kakskümmend aastat pärast esimest
eetrisseminekut on Rush Limbaugh’ raadiosaade suurima kuulajaskon-
naga. Lõpetades uudiste- ja ühiskondlike saadete peaaegu monopoolse
seisundi, pani Reagan alguse drastilistele muutustele riigi ajakirjanduses ja
poliitilisel maastikul.

Riiklikus julgeolekus õnnestus Reaganil tasa teha suurem osa 1970.
aastal tekitatud kahjust. Ta suurendas agressiivselt kaitse- ja luurekulutusi,
mis olid aastaid jäänud hooletusse. Reagan toetas kommunismivastaseid
jõude Angolas, Nicaraguas, Afganistanis ja mujal, mis surus Nõukogude
mõju laienemise tagasi. Ta korraldas Kariibi mere saare Grenada sõjalise
invasiooni 1983. aastal ja kukutas selle käigus Kuuba-meelse reçziimi. 1983.
aastal asutas ta ka mittetulundusühingu National Endowment for Democ-
racy, mis jagas raha ja oskusteadmisi dissidentidele Nõukogude Liidus ja
teistes riikides. Reagan sai jagu ka tugevast siseriiklikust ja rahvusvaheli-
sest opositsioonist ning paigutas Euroopasse keskmaaraketid, mis olid
vastukaaluks Nõukogude relvastusele piirkonnas. Tema jõuline vastuseis
Nõukogude süsteemile ja tema valmisolek kõnelda tõtt tema sõnul „kurjuse
impeeriumist” valmistas õudu tema kriitikutele ning andis lootust türannia
all elavatele inimestele. Tema ind nn strateegilise kaitse algatuse (Strategic
Defense Initiative, SDI – süsteem, mis pidi kaitsma potentsiaalse tuuma-
rünnaku eest) toetamisel aitas kiirendada NSVLi kokkuvarisemist. Ronald
Reagani tahe vastustada Nõukogude Liitu, pani Moskva raske dilemma
ette – oma liiga suure sõjaväega, mureneva majandusega ja oma vasallriiki-
des pead tõstva vastupanuga tema valitsemisele ei suutnud N Liit enam
Läänega sammu pidada. Reagani poliitika käivitas sündmusteahela, mille
tulemusel Nõukogude Liit ja selle valitsemiskord 1980ndate lõpus ja
1990ndate alguses kokku varises.

Reagan domineeris 1980ndatel aastatel USA poliitilisel maastikul.
Tema tugevalt ja selgelt väljendatud poliitilised põhimõtted majanduse ja
riikliku julgeoleku kohta taastasid Ameerika võimu ja enesekindluse. Kuna
ta toetas konservatiivseid seisukohti sotsiaalsetes küsimustes, jäi väheedu-
kaks näiteks abordiõiguse küsimus. Aja jooksul õnnestus Reaganil ame-
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tisse määrata kohtunikke, kes suutsid sotsiaalsetes küsimustes läbi suruda
konservatiivseid prioriteete, kuid paljud religioossed konservatiivid olid
Reagani väheses tähelepanus sotsiaalsetele küsimustele ja nende edutuses
pettunud. Reagan aga saavutas 1984. aastal tänu oma optimismile, isiksusele
ja pikale saavu-tustereale ülekaaluka tagasivalimisvõidu.

Reagani populaarsusest hoolimata ei saavutanud vabariiklased tema
valitsemisajal kunagi täielikku kontrolli Kongressi üle. Vabariiklased olid sena-
tis enamuses esimesed kuus aastat Reagani kaheksast valitsemisaastast,
kuid ei saavutanud kunagi enamust esindajatekojas. Reagan oli kogu oma
valitsemisajal paratamatult sunnitud tegema demokraatidega kompromisse.
Kokkuvõttes õnnestus Reaganil läbi suruda mitu tähtsat konservatiivset
reformi, kuid samas ärritas ta ka konservatiive sellega, et võttis vastu maksude
tõstmise seadused ning immigratsiooniseaduste muudatused.

Kui Reagani teine ametiaeg hakkas 1988. aastal lõppema, tekkis talle
arvukalt vabariiklastest potentsiaalseid järeltulijaid. Vabariiklaste presi-
dendikandidaadiks valiti lõpuks Reagani asepresident George H. W. Bush.
Kuigi Bushi oli kaua seostatud vabariiklaste mõõduka tiivaga, esines ta ise
jäägitult Reagani-meelse konservatiivina. Oma kampaania ajal lubas ta jätkata
Reagani poliitikat paljudes valdkondades ja väljendas Reagani suhtes vaid
üldsõnalist kriitikat, rõhutades rohkem vaeste ja majandusbuumile jalgu
jäänute toetamist.

George H. W. Buhsi tähtsaimaks sõnumiks sai konkreetne lubadus mitte
tõsta makse. Bush sai kergelt võitu demokraatide kandidaadist Michael
Dukakisest, kelle seisukohad olid juba ta enda parteikaaslaste jaoks pisut
liiga vasakpoolsed, rääkimata kogu rahvast. Rahvusvahelises poliitikas jätkas
George H.W. Bush presidendina suuresti Reagani joont. Tänu tema polii-
tikale lõppes kommunism Nõukogude Liidus ja Kesk-Euroopas valdavalt
rahumeelselt. Bushi tahtmatus suruda Nõukogude Liitu kiirema lõpu poole,
ei meeldinud osadele paremas tiivas, kuid tema targal juhtimisel said miljonid
võimaluse elada vabaduses.

Bushi riigimehelikkus aitas Saksamaa ühendada lääne kombe kohaselt.
Kui Iraak 1990. aastal Kuveiti tungis, pani Bush kokku diplomaatilise ja sõjalise
koalitsiooni, mis lõpuks Saddam Husseini kukutas. Liitlasvägede võit Lahe-
sõjas tõstis Bushi populaarsuse korraks taevasse. Kuid kuigi tema välispo-
liitika oli kahtlemata edukas ja võitis kõikjal lugupidamist, ei olnud tema
majanduspoliitika nii mõjus. Tema populaarsus langes, kui USA majandus
vajus surutisse. Tema otsus oma kampaania ajal lubatule vastukäivalt makse
tõsta jättis ta ilma paljude konservatiivide toetusest.
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1990ndad – konservatiivid tsentristlikus Ameerikas

1992. aastal sai demokraatide presidendikandidaadiks Arkansase kuber-
ner Bill Clinton. Selleks ajaks olid demokraadid juba kolm korda presiden-
divalimistel lüüa saanud. Clinton lubas demokraadid võimule tagasi tuua
sellega, et partei tuleb vasaktiivast uuesti tuua poliitilisse tsentrisse. Clin-
toni noorus ja moekas väljanägemine olid vastuolus Bushi reserveerituma
olekuga. Kuigi konservatiivid püüdsid Clintonit kujutada peavoolust
väljapoole jääva vasakpoolsena, kritiseeris Clinton järeleandmatult Bushi
majanduspoliitikat ning esines mõõdukana.

President Bushi tagasivalimisele sai saatuslikuks konservatiivse kirjaniku
ja telekommentaatori Patrick Buchanani terav kriitika. Tema arvamust jagasid
paljud konservatiivid ja nende toetuse äralangemine muutis presidendi
positsiooni nõrgemaks. Bush kaotas ka sõltumatute kandidaadi populistist
Ross Perot’ toetuse. Bill Clinton võitis valimised enamushääletuse teel, millega
lõppes 12 aastat vabariiklaste valitsemist Washingtonis.

Kuigi Clinton viis demokraadid tagasi poliitilisse keskmesse, ajas ta oma
kahel esimesel valitsemisaastal pigem vasakpoolset poliitikat. Koos demo-
kraatidest kongresmenidega tõstis Clinton makse ja suurendas riigi kulutusi,
hakkas uuesti suurendama riigipoolset reguleerimist, mida Reagani ajal oli
vähendatud, ning tegi ettepaneku riikliku tervishoiusüsteemi reformimiseks.
Ajakirjanduses esinenud konservatiivid, nagu näiteks raadiokommentaa-
tor Rush Limbaugh, sõimasid Clintonit 1960ndate radikaaliks, kes ei oska
peavooluga sammu pidada.

Enne 1992. aasta kongressivalimisi kasutasid konservatiivid ära Clin-
toni vasakpoolsust ja ebapopulaarsust. Kongress oli demokraatide käes
olnud alates Eisenhowerist, välja arvatud kuus aastat Reagani ajal, kui sena-
tis olid ülekaalus vabariiklased. Kongressi mässumeelsed noored konser-
vatiivid eesotsas Newt Gingrichiga ei olnud nõus kongressi vabariiklaste
fraktsiooni liidrite lepliku stiiliga ning valmistasid ette raevuka valimiskam-
paania. Nad koostasid oma valimisprogrammiks kümnest punktist koosneva
lepingu Ameerikaga, lubades selles kongressi pärast mitmeid skandaale
puhtaks lüüa, kärpida valitsuse kulutusi ja langetada makse. See selge sõnum
jõudis valijateni, kes andsid esimest korda aastakümnete jooksul vabariik-
lastele enamuse nii esindajatekojas kui ka senatis.

Demokraatide valimiskaotus kongressivalimistel andis uue suuna nii
Bill Clintonile kui ka riigile. Kui Clinton oli kaks aastat ajanud vasakule kalduvat



97

M I T M E K Ü L G N E  K O N S E R VAT I S M

poliitikat, siis nüüd pöördus ta paljudes küsimustes uuesti poliitilise keskme
poole. Ta tegi kongressis koostööd vabariiklaste uue enamusega ja võttis
vastu ulatuslikud hoolekandereformid, mis põhinesid suuresti konserva-
tiivsetel ideedel. Vastu võeti ka maksureform, mis sisaldas konservatiivide
poolt pooldatavaid majanduskasvu toetavaid põhimõtteid. Lisaks pööras
Clinton selja oma olulistele toetajatele demokraatlikus parteis, kiites heaks
ja saavutades ajaloolise vabakaubanduslepingu sõlmimise Kanada ja Meh-
hikoga. Kuigi konservatiivid panid Clintonile paljugi pahaks, saavutasid nad
tema valitsemisajal mõned tähtsad võidud. Nii õnnestus konservatiividel
mõjutada poliitilist debatti enda kasuks, nii et isegi president Clinton tun-
nistas ühe 1996. aastast pärit kuulsa lausega, et „suure valitsuse aeg on
ümber”.

Poliitilist võimalust haistes püüdsid konservatiivid Clintoni valitsemis-
ajal ära kasutada mitut skandaali. Kui vabariiklastest kongresmenid aruta-
sid Clintoni valitsuse väärtegusid, olid päevakorral valdavalt tippametnike
kohatu käitumise ja korruptsioonisüüdistused. Vabariiklased pingutasid lõpuks
üle, kui esindajatekoda esitas president Clintonile süüdistuse noore abiga
seksuaalafääri varjamise pärast. Clinton mõisteti süüdi senatis ja, mis on
veelgi olulisem, Ameerika avalikkuse silmis.

1990ndatel oli meedia arengul konservatiivsele liikumisele tohutu mõju.
1996. aastal alustas tööd uudistekanal Fox News, mis pakkus vastukaalu
traditsiooniliselt pisut vasakapoolsetele uudistesaadetele. Kuigi Fox väidab,
et tema uudistesaated on neutraalsed, on tema kommentaarides ja
väitlussaadetes sageli näha konservatiivseid isikuid ja eksperte. Fox News
kogus endale kiiresti riigi kõige suurema vaatajaskonna ning sai uueks olu-
liseks väljundiks konservatiividele. 1995. aastal hakkas ilmuma uus konser-
vatiivne nädalaleht Weekly Standard. Paljusid sellele kaastöid teinud
toimetajaid ja kirjutajaid, nagu näiteks William Kristol, peeti neokonser-
vatiivideks, kes toetasid 2000. aastatel avalikult Afganistani ja Iraagi sõda.
Kuigi Weekly Standard’i lugejaskond on võrdlemisi väike, on ta poliitikute ja
liidrite hulgas saanud mõjukaks häälekandjaks. Sedamööda, kuidas inter-
netist sai üha tähtsam uudisteallikas, kujunesid tähtsateks kanaliteks ka
konservatiivsed veebisaidid nagu National Review Online ja The Drudge  Report
(mõlemad avatud 1995. aastal) ning Townhall.com (1997).
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Kaastundlik konservatism
ja riikliku julgeoleku domineerimine

Uue sajandi algul läks Valge maja tagasi vabariiklaste kätte. Asepresident
Al Gore, kes alustas oma karjääri mõõdukana ja liikus hiljem vasakule, sai
ülekaalukalt demokraatide presidendikandidaadiks. Texase kuberner
George W. Bush edestas Arizona senaatorit John McCaini ja paljusid teisi
vabariiklaste kandidaate. Bush oli sellel ajal Texase ajaloos esimene kuber-
ner, kellel õnnestus oma ametikohale valitud saada kaks korda järjest. Tema
kampaania keskendus suures osas siseriiklikele küsimustele, nagu näiteks
tervishoid ja majandus. Bush esines „kaastundliku konservatiivina”. See
väljendab ideed, et valitsus peaks julgustama ja hõlbustama erasektori alg-
a-tusi, mis aitavad leevendada sotsiaalseid vajadusi nagu vaesus. Kuigi Gore
saavutas valijate häälteenamuse, saavutas Bush Floridas korraldatud pikaks
veninud ja pingelisel uuestilugemisel valijameeste häälteenamuse.

Oma ametiajal õnnestus Bushil läbi suruda mitu tähtsat sisepoliitilist
projekti, sealhulgas maksude vähendamine, immigratsiooni- ja haridusreform
ning tervishoiuhüvitiste laiendamine. Paljud konservatiivid olid presidendi
sisepoliitikale vastu, kui 11. septembri 2001. aasta terrorirünnakud muutsid
radikaalselt tema kurssi. Aastakümmet jäi domineerima võitlus rahvusvahe-
lise terrorismi vastu, mille raames käivitas USA kaks sõda Afganistani ja Iraagi
vastu. Kulutusi kaitsele ja luurele suurendati ning asutati uus suur ministee-
rium – sisejulgeolekuministeerium. Bush kuulutas välja ambitsioonika valit-
susprogrammi, mille eesmärk oli edendada demokraatiat ja inimõigusi Lähis-
Idas ja mujal. Pärast 2001. aasta rünnakuid koondusid ameeriklased oma
uue presidendi ümber, saades nii ajutiselt üle pärast 2000. aasta valimisi
tekkinud teravast lõhest. Kuid ei läinud kaua, kui tekkisid taas erakondlikud
erimeelsused, mida ajendasid vastuseis sõdadele ning kahtlused sisejulge-
oleku programmide üle.

Välispoliitikas olid kõik konservatiivid enamasti presidendi poolt. Neo-
konservatiividel, kelle liikumine sai alguses 1970ndate lõpus oma parteis
pettunud demokraatidega, oli Bushi valitsuses tähtis roll ja neid oli ka väga
tihti näha meedias. Paljud neokonservatiivsed autorid ja mõtlejad olid Iraagi
sõja avalikud pooldajad. Hoolimata sellest, et paljud neokonservatiivid
tõusid Reagani ja George W. Bushi ajal tähtsatele kohtadele, on tra-
ditsiooniliste ja neokonservatiivide erimeelsused USA rahvusvahelise rolli
üle alles jäänud. Kuid samas olid paljud konservatiivid pettunud ka Bushi
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sisepoliitikas ja konservatiividest kongresmenides, kes hääletasid valitsuse
kulutuste suurendamise poolt. Riiklikud kulutused kasvasid vaatamata
vabariiklaste enamusele Bushi esimesel kuuel aastal plahvatuslikult. Tohu-
tutele sõjalistele ja luurekulutustele lisaks rahastati kõrgelennulisi ja kulu-
kaid uusi programme, muu hulgas ka tervishoius ja hariduses. Clintoni ajast
pärit eelarveülejääk muutus Bushi ajal kiiresti puudujäägiks. 2008. aasta
finantskriis võimendas neid probleeme, kui riigi kulutused kasvasid taas
kiiresti majanduse elavdamiseks ning pankadele ja muudele finantseeri-
misasutuste ja autotööstuse päästmiseks vastu võetud programmidega.

Rahulolematus Bushi majanduspoliitikaga, tüdimus Afganistani ja Iraagi
sõjast ning vabariiklastest kongresmene tabanud skandaalid aitasid demo-
kraatidel 2006. aastal kongress esimest korda pärast 1994. aastat taas oma
kontrolli alla saada.
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Tänane Ameerika konservatism

Kui George W. Bushi kaheksa valitsemisaastat 2009. aastal lõpule jõud-
sid, oli konservatiivide liikumine väsinud ja lõhestunud. Vabariiklaste kaotu-
sele 2006. aasta kongressivalimistel järgnes Illinoisi senaatori Barack Obama
võit 2008. aasta presidendivalimistel. Vabariiklaste kandidaat Arizona
senaator John McCain oli lugupeetud sõjakangelane, kellel oli oma peaga
mõtleja ja pragmaatiku maine. Kuid pärast kaheksat aastat George
W. Bushi, kaht ebapopulaarset sõda ja Suurest depressioonist alates ras-
keimat majanduslikku olukorda, jäi McCain alla Obama muutusesõnumile.

Demokraatide suure enamuse toel kongressis suurendas president
Obama juba niigi rekordiliselt suuri riigi kulutusi veelgi. Konservatiivid leidsid
ühise keele vastuseisus Obama kõrgelennulisele poliitikale, mis hõlmas tohu-
tut abikava majandusele, tööstuse suuremat reguleerimist, uusi keskkonna-
õigusakte ning esimese riikliku tervishoiusüsteemi vastuvõtmist. Hoolimata
presidendi jõupingutustest – või konservatiivide väitel just nimelt nende
tõttu – jätkus majanduses stagnatsioon. Muutes vastuseisu presidendi
poliitikale oma kampaania tähtsaimaks osaks, said vabariiklased esindajatekoja
2010. aastal taas oma kontrolli alla. Suur osa selles võidus on uuel konser-
vatiivsel liikumisel nimega Teepartei, mis on oma nime saanud ühe 1773. aasta
mässu järgi, kus Ameerika kolonistid hakkasid vastu Briti kroonile.

Teepartei on killustunud ja detsentraliseeritud liikumine, mis on sellegi-
poolest avaldanud Vabariikliku Partei poliitilistele suundadele sügavat mõju.
Teeparteil ei ole küll ühtset struktuuri ega selget liidrit, kuid ta on ligi mee-
litanud neid, kes pooldavad õhemat valitsust, madalamaid makse ja USA
konstitutsiooni ranget tõlgendamist. 2010. aastal valitud kongressi uue vab-
ariiklaste enamuse hulgas on palju Teeparteiga seostatud isikuid, kes on
korduvalt rünnanud president Obamat riigi kursi pärast. On oodata, et
2012. aasta presidendi-valimistel mängib Teepartei keskset rolli vabariiklaste
kandidaadi leidmisel ja valimistel endil.
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Kokkuvõte

Viimase 60 aasta jooksul on Ameerika konservatism kasvanud väikesest
intellektuaalsest liikumisest võimsaks ja vastupidavaks poliitiliseks jõuks.
Aja jooksul on konservatiivid vabariiklikku parteid muutnud ja nihutanud
seda paremale. Ameerika konservatism on USAs läbi löönud ja õitsenud
suuresti tänu oma valmidusele ja võimele võtta vastu uusi mõtlemissuundi
ja uusi rühmi. Kuigi Ameerika konservatismis on üldlevinud põhimõtteid
ja veendumusi, ei ole ta kaugeltki ühtne.

Tänastele konservatiividele annavad kirjeldamatult jõudu mitmesugused
konservatiivsed institutsioonid, nagu näiteks mõttekojad, konkreetseid
teemasid esindavad toetusrühmad jms organisatsioonid, mida leidub kõikjal
riigis.

Tänaseid konservatiive toetab tohutult ka konservatiivne meedia, mille
kaudu nad saavad kiiresti ja ulatuslikult oma ideid ja mõtteid levitada.

Paari viimase aastakümne jooksul on paljud vasakpoolsed tõtanud välja
kuulutama konservatismi surma, nagu näiteks pärast Bill Clintoni ja Barack
Obama valimisvõite. Kuid oma südames on Ameerika jätkuvalt parem-
tsentristlik.

Seni, kuni konservatiivid jäävad truuks traditsiooniliste väär tuste
kaitsmisele, olles samal ajal siiski avatud uutele ideedele ja värskele verele,
jääb konservatiivide liikumine mängima keskset rolli Ameerika poliitikas ja
ühiskonnas.
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Konservatiivne revolutsioon
Mart Laar

Konservatiivsel maailmavaatel on tänase maailma kujunemisel olnud ülimalt
oluline roll. Kuigi nii, nagu teiste poliitiliste peavoolude puhul, jäi selle
kujunemine suhteliselt hiliseks, langedes XVIII sajandi lõppu, XIX sajandi
esimestesse aastatesse. Oluliselt mõjutas konservatiivsete vaadete kujune-
mist Prantsuse revolutsiooniga kaasas käinud vägivald, ülekohus ning kaos,
millele reaalseid muudatusi kaitsvad ja õigusriigi tähendust rõhutavad mehed,
nagu Edmund Burke vastu astus. Burke on tänapäeva konservatiivide jaoks
kujunenud esimeseks „tõeliseks” konservatiiviks, kelle vaadetele jätkuvalt
tuginetakse, kuigi mõnedele tundub see Ameerika revolutsiooni toetanud
mees „kahtlaselt” liberaalsena. Ometi on just Burke’lt tulnud tänapäeva
konservatismi mitmed põhimõisted, näiteks Adam Smithi „nähtamatu käe”
majanduspoliitika.

Näiliste muudatuste asemel taotlevad konservatiivid tegelikke, säilita-
des seda, mis säilitamist väärib ning parandades seda, mis seda ei vääri.
Konservatiivid tuginevad püsiväär tustele – usk, isamaa, perekond,
isikuvabaduse eelistamine valitsuse juhtivale rollile – ega vaheta neid vastavalt
olude muutumisele. Kuna ausus aetakse tänapäeval sageli segi arrogantsuse
või vähemalt karmusega, pole konservatiivid tihti just kuigi populaarsed,
küll aga pöördutakse nende poole rasketel aegadel. Ka valijatele on teada,
et konservatiivid on valmis langetama vajalikke, kuid raskeid otsuseid isegi
siis, kui need algul ebapopulaarsed tunduvad.58

XX sajand pole konservatiividele olnud hea aeg. Kuigi rasketel päevadel
lükati just nemad tavaliselt valitsuste etteotsa ning konservatiivide seast
pärinevad vaadeldava perioodi tuntuimad poliitikud, nagu Winston Chur-
chill, sai konservatiivide maine tugevalt kannatada. Kaks maailmasõda ning
totalitaarsete reziimide esiletõus diskrediteerisid paljude silmis konserva-
tiivseid väärtusi. Kõike kontrollivas, juhtivas ja õpetavas valitsuses nähti nii

58 David Willets, Modern Conservatism. Penguin Books 1992, lk 3–18.
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idas kui ka läänes lahendust kõigile maailma hädadele. Konservatiividele
riputati külge vanamoodsuse silt, neid süüdistati kõikide vanade asjade säi-
litamises ning igasuguste muutuste eitamises. Nii vajus maailmas poliitika
vasakule, viies endaga mitmel pool kaasa ka konservatiivsed erakonnad,
kes oma vaateid vasakpoolsemaks hakkasid muutma. Peagi polnud erineva-
tel suundadel poliitikas praktiliselt enam võimalik vahet teha – kõik nad
ehitasid üles heaoluriiki, lasid eelarve tasakaalust välja, ei muretsenud
inflatsiooni pärast ning suhtusid kui mitte arusaavalt, siis vähemalt suhteliselt
rahulikult maailma suurimasse töörahva riiki – Nõukogude Liitu. Jalta kok-
kulepete tulemusel tekkinud maailmakorda peeti lõplikuks ja selle
kõigutamine oli mitte ainult lootusetu, vaid lausa kahjulik.

Tagasi vaadates tundub, nagu oleks elatud mingis vasakpoolses või sot-
sialistlikus uimas, mis takistas otsa vaadata nii iseenda väärtuste kadumisele
kui ka vastu seista idas lääne nõrkuse arvel tugevnevale kommunistlikule
Mordorile. Selline hoiak võimaldas NSV Liidul oma mõjuvõimu laiendada
ning läänemaailma samm-sammult tagasi suruda. Punane udu hõljus Lääne
juhtide ees nii majandus- kui ka kaitsepoliitikas. Näis, et koos põhimõtete
kaotamise ja heaoluühiskonda sukeldumisega kaotas Lääs otsekui pers-
pektiivi ning elutahte – kommunistlikku maailmakorraldust lugesid elu-
jõulisemaks mitte ainult vasakparteid, vaid ka tähtsad õpetlased. Selle vastu
välja astunud tegelased naelutati häbiposti. Autoriteetide kadumine ja
väärtuste jalge alla tallamine suurendas anarhiat, kuritegevust ning terro-
rismi, mida NSV Liidu poolt pealegi aktiivselt toetati. NSV Liit laiendas oma
võimupiire, keskendudes tavaliste mõjuringkondade kõrval nii Aasiale kui
ka Ladina-Ameerikale. Pingelõdvendus vähendas oluliselt Lääne sõjalist
võimsust, andes NSV Liidule järjest suurema ülekaalu. SS-20 rakettide pai-
gutamine Euroopasse ähvardas otseselt juba NATO julgeolekut. Mis aga
kõige hullem: Lääs sisuliselt loobus nõukogude süsteemi vastu võitlejate
toetamisest, pakkudes tegude asemel vaid sõnu. Alles sissetung Afganistani
pani osade poliitikute mõtted liikuma, kuid konkreetseid tegusid järgnes
vähe. Sellel taustal pole imekspandav ka „Sõrmuste isandas” pärit süngus,
mis leidis tee isegi lääneriikide juhtide kirjavahetusse, kus avameelselt rää-
giti ähvardavast pimedusest ja „pikenevatest varjudest”.59

1970ndate lõpuks hakkas vaba maailm siiski aru saama, et sellel teel
kaugele ei jõua. Lootusetus ja jõetus muutusid sedavõrd masendavaks, et
midagi tuli selle vastu ette võtta. Juba mõnda aega teadlaste tasemel käiv

59 Frum. How we got here: the 1970s. Basic Books, New York 2000.



M I T M E K Ü L G N E  K O N S E R VAT I S M

104

vaikne revolutsioon jõudis äärmuslaste mõttekodadest korraga poliitika
ballisaali, pannes aluse liikumisele, mida võiks nimetada konservatiivseks revo-
lutsiooniks. Selle esimene taganttõukaja polnud tegelikult üldse poliitik, vaid
hoopis usujuht. 16. oktoobril 1978 andis kirikukellade helin märku, et maa-
ilmale on valitud uus paavst, nimelt Poolast pärit Karol Wojtyla, kes võttis
endale nimeks Johannes II Paulus. Tegemist polnud mitte ainult esimese
paavstiga Kesk- ja Ida-Euroopast, vaid ka nn raudse eesriide tagant. Uus
paavst teadis, mida kommunism endast kujutas ning ta luges oma esime-
seks ülesandeks selle vastu välja astuda. Johannes II Pauluse võimuletulek
tekitas õudust nii Varssavis kui ka Moskvas, kus tema pidurdamiseks kohe
plaane hakati tegema. Uus paavst ei lasknud end aga millestki häirida –
tema sõnum ikestatud rahvastele oli selge: „Ärge kartke, seiske julgelt
oma õiguste eest, see teeb teid vabaks!”. Raske oli ette kujutada sõnu,
mis kommunistlikku süsteemi oleks valusamalt tabanud. Oli see ju üles ehi-
tatud hirmule – niipea, kui kadus hirm, algas süsteemi kokkuvarisemine.60

Johannes II Pauluse üleskutse mitte karta, ei leidnud aga vastukaja mitte
ainult idas, vaid ka läänes, kus korraga pääsesid üksteise järel võimule sootuks
teistsugused poliitikud kui varasematel aastatel. Pehmete ning malbete, kasside-
koerte ja ametiühingute sõprade, kõigi rõhutute kaitsjate ning kodutute
kaitseinglite asemel astusid korraga ausalt ning karmilt oma tõde kuulutavad
poliitikud, kes seadsid rahva huvi üheselt kõrgemale huvigruppide tahtmistest
ning soovidest. Seetõttu julgesid nad ka ette võtta asju, mis tavalistele
poliitikutele polnud pähegi tulnud ning mida nad ilmvõimatuks pidasid. Esi-
meseks selliseks oma riigi etteotsa tõusnud ning seejärel kogu maailma
otsustavalt mõjutanud poliitikuks oli Margareth Thatcher Suurbritannias.

Margareth Thatcher sündis 13.oktoobril 1925 Granthami vürtspood-
niku perekonnas, õppides esialgu keemiat ning täiendades end hiljem õigus-
teaduse alal. Huvitudes juba noorena poliitikast, mõjutas teda eriti Hayek’i
„suure valitsuse” vastu suunatud „Tee orjusesse”. Kiire poliitiline karjäär viis
noore naise esialgu parlamenti, seejärel 1970. aastal aga Heathi konser-
vatiivide valitsusse. Energilise Thatcheri jaoks oli see aga liig pehme ja
järeleandlik, mistõttu konservatiivide ebaõnnestumine teda väga ei üllatunud.
Konservatiivide tollase parteiladviku jaoks oli Thatcher tõeline mässaja, kelle
ümber hakkasid koonduma teised rahulolematud. Aristokraatlik osa era-
konnast ei suutnud kuidagi ette kujutada, et konservatiivide etteotsa võiks
tõusta kellegi vürtspoodniku tütar. Thatcher sai sellega siiski hakkama, tõus-

60 George Weigel. Witness to Hope. The biography of John Paul II. New York: HarperCollins 1999.
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tes 1975 esimese naisena konservatiivide juhiks. Thatcheri ägedad rünna-
kud kommunistliku süsteemi vastu tõid talle nõukogude ajakirjanikult
hüüdnime „Raudne Leedi”, mida Thatcher siiani kannab. 1979. aastal võitsid
konservatiivid valimised ning Thatcherist sai esimene naispeaminister Suur-
britannia ajaloos. Downing Street 10 majja sisse astudes teatas „Raudne
Leedi”, et sinna, kus ta näeb valet, toob ta tõde. Kus ta näeb kahtlusi, toob
ta usku. Kus ta näeb lootusetust, toob ta lootust.”61

Margareth Thatcheri jälgedes astus Ameerika Ühendriikides tema suur
austaja Ronald Reagan, kes samuti pärines lihtsast perest. Olles end omal
jõul üles töötanud, tegutses ta Hollywoodis näitlejana, seejärel mujal
meelelahutusmaailmas. Reagan on tuntud ka raadiokommentaatorina. Olles
Hollywoodis lähedalt kokku puutunud kommunistlike löömameeste
kihutustööga, hakkas Reagan huvituma kommunismist, kasvades kiirelt veen-
dunud antikommunistiks. Sellele veendumusele aitas kaasa tegelemine Kesk-
ja Ida-Euroopa ikestatud rahvaste sünge saatusega, millele Reagan raadio-
programme ja televisioonisaateid pühendas. Olles pettunud demokraatide
nõrkuses kommunismi suhtes, siirdus Reagan vabariiklaste leeri. Vabariik-
liku parteiladviku jaoks oli Reagan tõeliselt raske juhtum – teda oli võimatu
kontrollida ning kompromissidele kallutada. Kongressi lehmakauplemine
oli talle olemuslikult võõras. Juba oma esimestes esinemistes lõi Reagan lai-
neid avameelselt radikaalsete seisukohtadega. California vabariiklased tegid
talle ettepaneku kandideerida osariigi kuberneriks. Reagan nõustus ning
võitis, teenides sellel kohal täis kaks ametiaega, 1967–1975. Seejärel kandi-
deeris Reagan vabariiklaste eelvalimistel presidendikandidaadiks, kuid jäi
vabariiklaste parteinomenklatuurile napilt alla. Tema selge ja otsene esi-
nemine jättis paljudele aga sügava mulje, viies Reagani järgmistel valimistel
presidendikandidaadiks ning sealt 1981. aastal Ameerika Ühendriikide presi-
dendiks. Tajudes kriisi, kuhu läänemailm oli langemas, oli Reagan täis otsus-
tavust olukorda muuta.62

Presidendiks saades kuulutas Reagani oma peamiseks eesmärgiks kom-
munismi hävitamise. Kui Richard V. Allen küsis Reaganilt, millised on tema
plaanid seoses nn külma sõjaga, vastas Reagan: „See on lihtne, meie võidame
ja nemad kaotavad”. Paraku uskusid vaid vähesed inimesed selle võima-

61 John O’Sullivan, The President, the Pope and the Prime Minister. Regnery Publishing.
   Washington DC 2008.
62 Lee Edwards. Ronald Reagan: A political Biography. MA: Nordland Publishing and Carolin
   House 1981.
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likkusesse. Reagan oli aga veendunud, et NSV Liit on tegelikult majake savi-
jalgadel, mille nurka surumine pole sedavõrd raske ülesanne. Läänes peeti
sellist seisukohta hullumeelseks ning Reaganit üritati valitud eesmärgist
kõrvale kallutada. Reagan jätkas aga ikka samas liinis.  Teades, et Venemaa
tunnustab ainult jõudu, asus ta tõstma läänemaailma enesetunnetust ning
kurjust selle õige nimega nimetama. Oma Suurbritannia parlamendis peetud
kõnes lubas ta heita NSV Liidu „ajaloo prügikasti” ning hiljem hakkas ta
NSV Liitu nimetama „kurjuse impeeriumiks”. Need avaldused tekitasid
nõukogude juhtkonnas tõelise paanika. Kui varem olid nad ise kõikjal hirmu
külvanud, siis nüüd põrkusid nad ise tegelasega, kes ei näinud midagi kart-
vat. NSV Liit kaotas senise enesekindluse, mis oli aga juba lõpu algus. Seda
enesekindlust demonstreerisid uued liidrid kogu oma käitumisega. Vägi-
valda ning demokraatia ründamist ei vaadatud enam niisama pealt, vaid
sellele astuti otsustavalt vastu. Thatcheri otsustav käitumine ning sõda
Argentiinaga Falklandi pärast või Reagani rünnak Kuuba mõju alla langenud
Grenada vastu on siin vaid mõned näited.63

Sellel taustal pole imestada, et kolme erakordse isiksuse vahel tekkis
tihe koostöö, mis etendas olulist rolli kommunistliku „kurjuse impeeriumi”
hävitamisel. Esiteks olid kõik kolm – paavst. peaminister ja president – põhi-
mõttelised kommunismi vaenlased, kes ei pidanud seda püsivaks nähtuseks
ning olid veendunud, et selle olemasoluga ei saa ega tohi leppida. Nad olid
veendunud, et kommunismi on võimalik hävitada ja tegid selleks tihedat
koostööd, surudes NSVLi ühelt poolt majanduslikult nurka ning toetades
samal ajal rahvuslikke vabadusliikumisi kogu maailmas. Nad uskusid püsi-
väärtustesse ning pidasid vasakpoolset heaoluühiskonda ning riiklikku
kontrolli vabadusele ohtlikuks.64

Kummalisel kombel tunnetasid nad kõik ka üsna täpselt neile osaks saa-
nud missiooni. Võimalik, et sellele aitasid kaasa tõeliselt imelised pääsemi-
sed nende vastu suunatud atentaatidest. 30. märtsil 1981 tuli Reagan
uskumatul kombel välja atentaadist – peale seda kinnitas ta, et Jumal on talle
andnud konkreetse ülesande ja tema kohus on see täita. Sama kinnitas ka
Johannes II Paulus, tervenedes rünnakust enda vastu. Thatcher pääses lausa
imekombel IRA pommist, mis tappis 12. oktoobril 1984 Brightonis ühe tema
lähima sõbra. Kõik kolm käisid üsna tihedalt omavahel läbi ning vahetasid
informatsiooni, kavandades konkreetseid samme Lääne jaluletõstmiseks.

63 Steven F. Hayward. The age of Reagan. Prima-Forum. New York 2001.
64 John O’Sullivan. The President, the Pope and the Prime Minister. Regnery Publishing 2008.
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Peamiseks vahendiks selles lugesid nad kommunistliku süsteemi hävitamist.
Reagan  andis  selleks välja mitu direktiivi, asudes neid ka täitma. Olles

jõudnud veendumusele, et nõukogude majandus on väga haavatav, sõltudes
naftatuludest ning kulutades tohutuid summasid sõjalisele ülesehitustööle,
otsustas Reagan NSV Liidu pankrotti ajada. Esiteks viis Reagan võidurelvas-
tumise uuele tasemele, keskendudes nendele valdkondadele, kus NSV Liit
oli Läänest totaalselt maha jäänud, näiteks kõrgtehnoloogia. Reagan viis
Euroopasse Pershing raketid ning kuulutas välja „Tähtede sõja” programmi,
mis kommunistidele eriti laastavalt mõjus. Lisaks sellele lõpetas Reagan iga-
suguse majandusliku koostöö NSV Liiduga ning mis kõige hullem – mõjutas
Saudi Araabiat vastutasuks USA sõjalise abi eest järsult langetama õli hinda.
Nõukogude poole sissetulekud varisesid kokku ning nende endi alustatud
reformikatsed tegid asja veel hullemaks. Teiseks tõstis Reagan järsult NSV
Liidu kulusid oma impeeriumi ülalpidamisel. Reagan asus tõhusalt toetama
antikommunistlikke partisane kõikjal üle maailma. Eriti ränki väljaminekuid
nõudis NSV Liidult sõda Afganistanis. Järsult vähenenud majanduslike või-
maluste taustal ladus sotsialistliku maailmasüsteemi ülalpidamise vajadus NSV
Liidule koorma, mida ta enam kanda ei suutnud. See koorem suurenes veelgi,
kui Reagan asus toetama ikestatud rahvaste võitlust oma vabaduse eest.
Esimeseks selliseks maaks oli Poola. Kuigi välisministeerium leidis, et sõjaseisu-
korra kehtestamisega on Poola „Solidaarsus” purustatud, siis Reagan nii ei
arvand. Ta asus paavsti toel vastupanuliikumist tõhusalt toetama, mistõttu
seda ei õnnestunud kuidagi maha suruda. See omakorda õhutas vastupanu-
liikumisi kogu Nõukogude impeeriumis. „Solidaarsus” lõi NSV Liidule haava,
millest see enam ei toibunudki. 1985. aastaks oli NSV Liit sisuliselt pankrotis.
Uus ametisse astunud parteijuht Mihhail Gorbatçsov üritas Reaganiga kokku
leppida, et ta vähendaks survet NSV Liidule, kuid Reagan seda ei teinud.
1986. aasta Reykjaviki kohtumisel tegi Gorbatçshov viimase meeleheitliku
katse, pakkudes Reaganile järeleandmisi ning sundides teda loobuma NSV
Liidule eriti laastavalt mõjuvast „Tähtede sõja” programmist, kuid Reagan
jäi endale kindlaks. Sellega oli külm Sõda vaba maailma poolt tegelikult
võidetud. Järgnes järelmäng, kus vabaduse hõngu maitsnud ikestatud rahvad
Nõukogude impeeriumi järgnevate aastate jooksul lammutasid. 1991. aasta
lõpus kuulutas NSV Liit end likvideerituks. Tihti on küsitud, keda võiks pidada
nende tohutute muudatuste ristiisaks. Vastus sellele küsimusele on lihtne:
Johannes Paulus II, Margareth Thatcher ja Ronald Reagan.65

65 Peter Schweizer. Reagan’s War: The epic story of His Forty-Year Struggle and Final Triumph Over
   Communism. New York, Random House 2002.
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Paavsti, peaministri ja presidendi ametisse astumiste alguses ei osatud
seda kõike ette näha. Kerge nende tee igal juhul polnud. Eriti Thatcheri ja
Reagani populaarsus avalikkuse seas polnud just kõrge. 1984. aastal hääleta-
sid Tussaud’ vahakujude muuseumi külastajad Dracula kõrval just Thatcheri
ja Reagani maailma ajaloo kõige suuremate kurjategijate hulka. Thatcherit
võiks lausa pidada oma ametiajal kõige ebapopulaarsemaks peaministriks
Suurbritannia ajaloos. Vaid korra tõusis toetus Thatcherile kõrgemaks vae-
nulikkusest tema vastu. Ometi võitis ta järjest kolmed valimised. Olgu surve
neile kui suur tahes, ei Reagan ega Thatcher lasknud end valitud teest kõrvale
kallutada. Lisaks omavahelisele heale koostööle, aitas siin oluliselt kaasa
konservatiivse revolutsiooni levik teistesse maadesse, eriti Saksamaale, kus
võimule pääses Helmut Kohli valitsus.

Kuigi konservatiivsest revolutsioonist haaratud maad olid erinevad, oli
nende juhtide poliitika mitmeti sarnane. Nad said aru, et oma vabaduse
kaitsmiseks peab Lääs ka ise seesmiselt uuenema. See tähendas konkreet-
seid samme liiga suureks kasvanud riikliku kontrolli, heaoluühiskonna ning
vastutustundetu poliitika vastu – see tähendas võitlust inimese vabaduse
eest, mille kõrvale tõsteti ka kohustus vastutada. Kui Johannes Paulus II andis
sellele poliitikale oma entsüklikaga õnnistuse kiriku poolt, siis Thatcher ja
Reagan pidid Lääne muutmiseks astuma konkreetseid samme. Esimeseks
sammuks oli siin ausa ning vaba konkurentsi tagamine ühiskonnas. See soov
viis Reagani ja Thatcheri vastamisi ülepea kasvanud ametiühingutega, kes
igale katsele ühiskonda uuendada piduri peale tõmbasid. Reagan murdis
lennukontrollijate streigi, Thatcher aga veelgi raevukama kaevurite streigi,
näidates, et vajadusel on nad suutelised otsustavalt tegutsema.

Teiseks oluliseks eesmärgiks oli mõlemal riigi rolli vähendamine ühis-
konnas. Nii Thatcher kui ka Reagan leidsid, et bürokraatia, kõikjale tungi-
nud kontrollimeh-hanismid ning inimeste vaba tahte asemel ettekirjutustest
lähtumine ei lase inimestel end vabalt teostada. Seetõttu viisid mõlemad
läbi ametkondade olulise kärpimise ning kontrolli vähendamise, andes
valitsuse käest võimu inimeste kätte. Riigi kulutusi enamikes valdkondades
kärbiti ning asuti ajama vastutustundlikumat rahapoliitikat, surudes alla
inflatsiooni. Selle juurde käis Thatcheril olulise punktiga ka erastamine –
Reaganil lihtsalt polnud Ameerika Ühendriikides midagi erastada. Raudse
käega läbi viidud erastamine muutis Inglismaad tundmatuseni. Ühelt poolt
kasvas efektiivsus, teisalt muutis Thatcher suure hulga inimesi neile jaga-
tud ettevõtete osakutega, samas ka nende koduostusid soodustades,
omanikeks, ehitades sellele üles tugeva keskklassi. Seda kõike soodustas
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nii Reaganit kui ka Thatcherit iseloomustanud maksupoliitika, mille oluli-
seks osaks oli maksumäärade oluline alandamine. Seejuures tõestasid mõle-
mad, et alandatud maksumääradega on kokkuvõttes võimalik oluliselt
rohkem makse koguda kui varem kõrgemate maksumääradega. Soodne
maksukeskkond aitas kaasa nii investeeringute kiirele kasvule kui ka uute
töökohtade loomisele, mis omakorda andsid majandusele hoogu juurde.

Oluline osa konservatiivses revolutsioonis oli inflatsiooni vähendamisel
ning valitsussektori kulude kokkutõmbamisel, mis on hetkel maailmas pal-
jude riikide jaoks taas aktuaalne.

Paberil näeb see kõik lihtne välja, tegelikkuses põrkasid sedavõrd radi-
kaalsed uuendused aga ägedale vastupanule. Olukord oli seda keerukam,
et tihti tekitasid uuendused esialgu segadust ega andnud kohe tulemusi.
Need saabusid alles teatud aja möödudes. See nõudis otsustajatelt aga
külma rahu ning kainet närvi. Seda õnneks jätkus ning peagi olid ka tulemu-
sed käes. Reformide läbiviimine nõudis tõeliselt tugevat kätt ning oma ees-
märkidele kindlaks jäämist. Selleta oleks kõik kiirelt kokku varisenud. Nii
olidki Reagani ja Thatcheri valitsuse rolli vähendavad valitsused paradok-
saalsel kombel oma riikide kõige otsustavamalt ja tõhusamalt tegutsevad
valitsused. Kindla juhtimiseta kukub valitsuse kulude vähendamine haledalt
läbi.

Paraku saab iga hea asi ükskord läbi. Reagan lahkus ametist kahe
ametiaja järel, Thatcher võeti maha tema karmusest väsinud omaenda
erakonna poolt, Johannes II Paulus suri. Thatcheri ja Reagani populaarsus
oli sedavõrd kõrge, et seda kasutades õnnestus nende erakondadel ka
järgmised valimised võita. Seejärel järgnesid aga lüüasaamised mitmel
järjestikusel valimisel.

Thatcheri ja Reagani poliitiline pärand oli aga nii tugev, et seda ei
õnnestunud ka vasakpoolsetel ignoreerida. Maailm oli sedavõrd põhjalikult
muutunud, et ka vasakpoolsed olid sunnitud oma kunagistest teooriatest
loobuma ning suuresti konservatiivide poliitika üle võtma.

Tööpartei liider Tony Blair ei varjanud oma lugupidamist Margareth
Thatcheri vastu ning näib, et sümpaatia oli vastastikune. Pole ime, et mit-
med oponendid Blairi tõeliseks thatcheriidiks nimetasid. See omakorda
võõrandas neist nende traditsioonilisi valijaid, mis omakorda aitas kaasa
vahepeal vasakpoolsete muutumise tõttu teatavas ideelises kriisis olnud
konservatiivide uuele tõusule.

Euroopa pole kunagi olnud sellises ulatuses konservatiivsete valitsuste
võimu all kui praegu – konservatiivide kontrolli all on ka Euroopa Parlament
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ning Euroopa Komisjon.  Paraku on nende poliitika olnud enam kui kõikuv.
Klassikalist konservatiivset poliitikat on aetud rohkem Euroopa põhja-
poolsemas osas, nii Suurbritannias kui ka Põhjalas. Tihti on konservatiivide
otsused aga taas pehmeks läinud, mitmel pool lausa populistlikeks.

Alles viimasel ajal on avastatud, et võlgu loodud heaolu ei saa olla
jätkusuutlik ning maailm vajab sama tõsiseid kärpeid ja ümberkorraldusi,
nagu Thatcher ja Reagan omal ajal pakkusid.

Tänane Lääs vajab just selliseid juhte, kes ei karda raskeid otsuseid ning
on suutelised need läbi suruma – mitte mingi pahempoolse revolutsiooni
teostamiseks, vaid Lääne tagasitoomiseks väärtuste juurde, mis ta kunagi
suureks tegid.
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Kristlik-demokraatliku
poliitika teke ja olemus

Steven van Hecke

Kristlik demokraatia

Nagu poliitiline ideoloogia ei ole ühemõtteline mõiste, ei ole seda ka krist-
lik demokraatia. Pealegi pole kahtluse alla seatud üksnes selle sisu, vaid ka
olemasolu ideoloogiana. Seda tuleb kristliku demokraatia kui ideoloogia
arutelus alati arvesse võtta. Siiski ei kavatse me siin kristlikku demokraa-
tiat ega ka personalismi ammendavalt uurida. Analüüsist jäävad välja nii
kristlik-demokraatlik maailmavaade (kristlus, katoliiklus) kui ka kristlik-
demokraatlik parteiprogramm. Need mõisted on kahtlemata omavahel
lahutamatult seotud ja jäävad seetõttu taustal alles, sealhulgas arutelus
kristliku demokraatia ja konservatismi üle. Veelgi enam – just nende
„vahelesegamisest” kujuneb – ei vähem ega rohkem – kui meie käsitluse
lähtepunkt kristliku demokraatia üle.

Kas kristlik demokraatia on poliitiline ideoloogia?
Kristlus ja poliitika

Ajalooliselt ja teoloogiliselt on kristlaste sekkumine poliitikasse alati olnud
vastuoluline. See, kas poliitika saab või peaks olema kristlusest innustatud,
on saanud vaidlusküsimuseks suhteliselt hiljuti. Mis aga juhtub, kui rühm
poliitikuid otsustab tegutseda eelkõige ja kooskõlastatult oma usulise, st
kristliku veendumuse alusel? Teisisõnu, mida toob kaasa usulise (laias
tähenduses) „allika” valimine kristliku demokraatia poliitilise tegevuse aluseks?
Usuliselt homogeenses või premodernses ühiskonnas, kus usk ja poliitika
ei ole rangelt eraldatud, ei tekita see probleeme. Tegelikult ei ole sellises
ühiskonnas demokraatiat üldse, sest demokraatia eeldab erimeelsust,
konflikti ja võitlust. Seevastu valitseb usuliselt pluralistlikus ja ilmalikustunud
tänapäeva ühiskonnas kristluse (kui usutunnistuse) ja demokraatia (kui
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poliitilise süsteemi) vahel teatav pinge. See ei kujuta endast kristliku
demokraatia jaoks probleemi (st ei nõrgenda selle alustalasid), vaid on
pigem selle lahutamatu osa. Ilma selle pingeta oleks kristlik-demokraatlik
„erakond” (mis apelleerib vaid osale valijaskonnast) tähendusetu.

Lisaks sellele pingele on kristlikul demokraatial keerukas suhe oma
allikatega nii filosoofilises kui ka ajaloolises plaanis. Osaliselt usulise pluralismi
ja ilmalikustumise mõju tõttu on maad võtnud arusaam, et kristlik
demokraatia ei saa olla kristluse ainus poliitiline esindaja, ja vastupidi, see ei
ole ka poliitiline ideoloogia. Lõppude lõpuks on kristlus eelkõige usuline
veendumus ja usul põhinev eetika.66 Alates teisest Vatikani kirikukogust on
kirik nn kristliku poliitilise ideoloogia mõistest ametlikult loobunud. Seetõttu
ei sattunud kiriku ühiskonnaõpetus samasse loetellu teiste poliitiliste
ideoloogiatega, vaid esitles end pigem (mis tahes poliitilise ideoloogia)
ideoloogilise kriitika väljendamise vahendina. Selles mõttes on oluline, et
allikat, st evangeeliumi, ei peetaks poliitiliseks manifestiks ega platvormiks.
Evangeeliumi ja poliitika vahel ei saa olla otsest seost. Võimalik ja soovitav
on üksnes kaudne, kaugem seos.67

See ei lahenda aga kristlike demokraatide ega üldiselt kristliku
demokraatia jaoks kõiki probleeme. Esiteks ei puuduta kristliku demokraatia
arusaam inimesest ja maailmast ainult üksikisiku ja ühiskonna, vaid ka
üksikisiku ja jumala ning jumala ja ühiskonna vahelist suhet. See tähendab,
et usuline aspekt on alati olemas. Teiseks on kristlik demokraatia suhteliselt
ebasoodsas olukorras, sest tema lähteallikas evangeelium on apoliitiline ja
saab omada vaid kaudset rolli. Kolmandaks on poliitiline probleem – see,
kuidas erakond saab end esitleda kristlik-demokraatlikuna usulise pluralismi
ja ilmalikustumise kontekstis. Nendele küsimustele puudub ühene vastus.
Kõnealused pingevaldkonnad on lahendamatud, sest need on kristliku
demokraatia eripära ja keerukuse lahutamatu osa.

66 A. Dondeyne, Geloof en wereld, 1961, lk 177.
67 H. E. S. Woldring, De christendemocratie. Een kritisch onderzoek naar haar politieke filosofie,
   1996, lk 370.
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Kristliku demokraatia mõistest

Mõiste „kristlik demokraatia” koosneb kahest sõnast, millest üks viitab usule
ja teine poliitilisele süsteemile. Ehkki üheskoos on nende tähendus üsna  lai,
on kristluse ja demokraatia mõisted eraldi nii kvantitatiivses kui ka kvalita-
tiivses tähenduses palju laiemad. Selles mõttes on kristlik demokraatia konk-
reetsem. Kahe universaalse termini ühendusest tekib teatav tervik. Et kristlus
ja demokraatia ei ole vähemalt esmapilgul just päris ühilduvad mõisted
ning arvestades kiriku ja riigi teineteisest lahutatust tänapäeval, on kristliku
demokraatia mõistes sisemine pinge. Termin „kristlik demokraatia” on selle
pinge keeleline väljendus. See ühendab kaks teoreetilist ja faktilist asjade
korda: immanentne kord (st nüüd ja praegu), mida iseloomustab teatav suh-
telisus, ja transtsendentne kord (st seal ja siis), mis ületab aja ja ruumi piirid.

„Kristliku demokraatia” mõiste on mitmetahuline. Nimisõnana viitab
see poliitilisele ideoloogiale, omadussõna võib aga tähistada asjaomaseid
erakondi ja organisatsioone.68 Tegemist ei ole just sensatsioonilise väitega,
kui see ei põhjustaks tähenduse nihkeid. Kristliku demokraatia mõiste tähen-
dusvarjundid võivad ajaloolises, ruumilises ja funktsionaalses kontekstis eri-
neda. See ilmne mitmevormilisus, mis pole omane üksnes kristlikule demo-
kraatiale, muidugi raskendab kõiki määratluspüüdlusi. Seetõttu puudub kirjan-
dusallikates üksmeel selle osas, mida kristliku demokraatia mõiste täpselt
hõlmab.69 Näiteks Fogarty kasutab väga laia määratlust, mis hõlmab kristliku
demokraatia mitmekesisust.70

Irving kirjeldab tänapäeva kristlikku demokraatiat, lähtudes kolmest
normatiivsest „põhimõttest”: kristlus, demokraatia ja lõimumine.71 Kui

68 E. Gerard, „Christendemocratie in België tussen 1891 en 1945. De ‘Archeologie’ van de Christelijke
   Volkspartij”, Trajecta, 2(2), 1993, lk 154.
69 D. Hanley, „Introduction. Christian democracy as a Political Phenomenon”, D. Hanley (ed.), Christian
   democracy in Europe. A Comparative Perspective, 1994, lk 3–4.
70 M. Fogarty, Christian democracy in Western Europe (1820–1953), 1957, lk 6: „Kristlik demokraatia
   (...) on nende liikumine, kes kristlike põhimõtete ja n-ö demokraatlike võtete abil püüavad
   lahendada neid ilmalikke probleeme, mis kiriku korduvate pühalike väidete kohaselt kuuluvad
   ilmaliku ühiskonna „kõrgeimasse” pädevusse ega ole kiriku otsese kontrolli all”.
71 R. E. M. Irving, The Christian democratic Parties of Western Europe, 1979, lk xviii-xix: „Kristliku demokraatia
   kolm aluspõhimõtet või -teemat sisalduvad sõnades „kristlikud põhimõtted” (lai pühendumine
   peamistele inimõigustele, eriti üksikisiku õigustele), „demokraatia” (selgepiiriline pühendumine
   liberaalsele demokraatiale) ja „integratsioon” (pühendumine ühest küljest ühiskonnaklasside
    lepitamisele laiapõhjalise rahvaerakonna mõiste kaudu ja teisest küljest rahvusvahelisele lepitamisele
   tugeva kristlik-demokraatliku pühendumise kaudu Euroopa integratsioonile)”.
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esimene määratleb kristlikku demokraatiat tema päritolu alusel, siis teine
teeb seda kristliku demokraatia omaduste alusel. De Clercq püüab kristliku
demokraatia päritolu ja arengu perspektiivid ühendada, jättes loetlemata
põhijooned: tema väitel on kristlik demokraatia katoliiklaste ja üldiselt
kristlaste ühiskondliku ja poliitilise mõtlemise koolkond, mis kirikuhierarhia
ühiskonda sekkumisest innustatuna, ja mõnikord sellele suhteliselt
vastandudes, hakkas endast märku andma XX sajandi alguses, jätkates algselt
vanemat sotsiaalse katoliikluse liikumist ja kujunedes lõpuks iseseisvaks jõuks.
Lääne-Euroopas (ja seejärel Ladina-Ameerikas) on alates sellest ajast
tekkinud arvukalt kristlaste ja katoliiklaste organisatsioone, mis on liikumist
veelgi hoogustanud; alates Teisest maailmasõjast on see liikumine leidnud
oma seni selgeima väljundi kristlik-demokraatlike erakondade ja kristlike
kutseühingute doktriinis ja tegevuses, millega kristlikku demokraatiat ei
saa siiski täielikult samastada.72 Rõhutades kristliku demokraatia mitme-
vormilisust ajas ja ruumis, võetakse arvesse ka kristliku demokraatia arengu
jooksul toimunud tähenduse muutumist.

72 B. J. De Clercq, „Christelijke democratie”, B. J. De Clercq, L. Verbist ja G. Vandewalle (ed.),
   Politieke opties. Christelijke democratie, liberalisme, socialisme, 1971, lk 12.
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Kristliku demokraatia päritolu ja areng

Algselt tähendas kristlik demokraatia üksnes XIX sajandi lõpu katoliiklikku
liikumist, mis eelkõige tegeles sotsiaalsete küsimustega ja inimeste, st töö-
liste, põllumajandustöötajate jt saatusega.73 Kuivõrd sotsiaalne küsimus oli
ühtlasi poliitiline küsimus, võis kristlikku demokraatiat pidada ka poliitiliseks
liikumiseks. Siiski ei olnud mingil juhul tegemist erakonnaga avant la lettre.
Selles varases kristlik-demokraatlikus liikumises oli kesksel kohal paavst Leo
XIII (1878–1903) entsüklika „Rerum Novarum” (1891), millega katoliiklaste
päevakorda võeti töölisklasside olukord industrialiseeritud Euroopas. Just
see avalik kiri avas kristlikele demokraatidele võimaluse iseseisvalt tegutseda
kõrvu ja sageli ka vastuolus teiste olemasolevate organisatsioonidega, kelle
hulka kuulusid näiteks ka usutunnistuslikud erakonnad. Järk-järgult kujunes
samuti kristliku demokraatia sildi all välja eraldiseisev kristlik töölisliikumine.
Kuivõrd kristlikud demokraadid asusid tegutsema olemasolevate või tekki-
vate usutunnistuslike erakondade sees või kõrval, omandas mõiste poliitilise
tähenduse, eriti sõdadevahelistel aastatel. Seega hakkas kristlik demokraatia
esindama katoliiklike erakondade vasak- ehk töölisklassi leeri. Omadussõna
„kristlik-demokraatlik” hakkas mitmesuguste, suuremal või vähemal määral
usutunnistuslike, sageli eranditult katoliiklike eelkäijate struktuuridele raja-
tud erakondade nimes esinema pärast Teist maailmasõda. Selles mõttes
poliitiline tähendus kinnistus ja laienes kogu liikumisele. See aga ei tähenda,
et ajalooliselt lahknevaid tähendusi kasutataks tänapäevani vaheldumisi.

Kristliku demokraatia ajaloolise tähenduse mõistmisel on oluline koht
varem tekkinud usupõhistel erakondadel. Nende teke võimaldas kristlikul
demokraatial poliitiliselt areneda. Üldiselt seostatakse usutunnistuslike era-
kondade loomist Lääne-Euroopas kasvava vastuseisuga tänapäeva riigi suu-
renevale mõjule denominatsioonilisele valdkonnale ja eriti liberaalsusest
innustatud antiklerikalismile demokratiseerimise, industrialiseerimise ja töö-
lisliikumise tõusu tingimustes. Selles leidsid kristlased, kristlikud demokraadid,
katoliiklikud liberaalid ja konservatiivid oma poliitilises võitluses kiriku ühis-
kondliku positsiooni säilitamise eest teatava üksmeele. Rahvusvaheliselt
väljendus see areng Püha Tooli ilmalikke huve kaitsvas liikumises – ultra-
montanismis.

Usutunnistuslike erakondade tekke täpsete asjaolude osas lähevad

73 E. Gerard, op. cit., 1993, lk 160–161.
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seisukohad lahku, eriti mis puudutab ühelt poolt kiriku ja teiselt poolt
konservatiivse poliitilise eliidi rolli ning kristliku demokraatia panust.74 Mayeur
eristab liberaalseid ja kompromissituid katoliiklasi.75 Liberaalid aktsepteerivad
kiriku ja riigi lahutamist, kompromissitud ei lepi aga usulise võimu allutamisega
ilmalikule võimule. Erinevalt paljudest teistest ja varasematest autoritest
väidab Mayeur, et kristliku demokraatia vundamenti ei rajanud mitte
liberaalsed katoliiklased, kes on programmiliselt teatavas mõttes kristlikule
demokraatiale lähedasemad, vaid just kompromissitud katoliiklased oma
sotsiaalse katoliikluse kaudu.76 Ehkki Mayeur viitab eelkõige olukorrale
Prantsusmaal, on tema väide elavdanud arutelu kristliku demokraatia päritolu
üle. Seda küsimust käsitleb põhjalikumalt Kalyvas.77

Kalyvase väitel seletab usutunnistuslike erakondade teket konservatiivide
ja laia katoliikliku liikumise juhuse tahtel tekkinud koostöö XIX sajandi teisel
poolel.78 Niiöelda algsed kristlikud demokraadid hakkasid selles protsessis
vähegi tähtsat rolli mängima alles mitu kümnendit hiljem. Usutunnistuslike
erakondade sõjajärgse järjepidevuse ja taasloomisega hakati aga seostama
nende nime.79

Tagasi vaadates võib selgelt seostada nii liberaalset kui ka konservatiivset
poliitilist katoliiklust ja sotsiaalset katoliiklust (kristlikku töölisliikumist)
usutunnistuslike erakondade ja lõpuks tänapäeva kristlik-demokraatlike
erakondade kujunemisega.80 Need erinevad allikad ei aidanud aga tänapäeva
kristliku demokraatia arengule alati ühtmoodi kaasa. Näiteks usutunnistus-
like erakondade kujunemise kaudu tekkis kristlik demokraatia millestki, mis

74 E. Gerard, op. cit., 1993, lk 155 e.v.; S. N. Kalyvas, The Rise of Christian democracy in Europe, 1996, lk 3–4.
75 J.–M. Mayeur, „Catholicisme intransigeant, catholicisme social, démocratie chrétienne”, Annales,
   27(2), 1972, lk 483–499; J.-M. Mayeur, Des partis catholiques à la démocratie chrétienne (XIXe-
   XXe siècles), 1980, 248 lk.
76 J.-M. Mayeur, op. cit., 1972, lk 490: „(...) la démocratie chrétienne des Annes 1890 et le catholicisme
   social du début du siècle sont profondément liés au catholicisme intransigeant” („1890. aastate kristlik
    demokraatia ja sajandi alguse sotsiaalne katoliiklus on sügavalt seotud kompromissitu katoliiklusega.).
77 S. N. Kalyvas, op. cit., 1996, lk 258–259.
78 Ibid., lk 257: „Usutunnistuslikud erakonnad ei olnud ajalooliselt tingitud ega peegeldanud eelnevalt
   olemasolevaid identiteete ja vastuolusid automaatselt, samuti ei tulenenud need struktuurilisest,
    majanduslikust ega poliitilisest moderniseerimisest. Usutunnistuslikud erakonnad tekkisid rangete
   piirangute ja arvukate probleemidega silmitsi seisvate mitmesuguste organisatsioonide võitluse
   tulemusena”.
79 Paavst Leo XIII entsüklikaga „Graves Communi” (1901) keelati termini „kristlik demokraatia”
   poliitiline kasutus. Keeld kehtis Teise maailmasõja lõpuni.
80 Kalyvase arvates ei tähenda see faktiline järjepidevus ajaloolist paratamatust: Ibid., lk 5; 17.
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algselt oli (katoliikliku) konservatismi vastu.81 Peale selle ei pärine kristlik
demokraatia üksnes kompromissitutest juurtest, vaid kätkes ka liberaalseid
ja sotsiaalseid ideid.82

Need ajaloolised teisendused ja tähendusvarjundid seletavad muu hul-
gas, miks mõistel „kristlik demokraatia” on Lääne-Euroopa erinevates kon-
tekstides endiselt mitu tähendust. Näiteks Belgia prantsuse keelt kõnelevas
osas tähendab see üksnes kristlikku töölisliikumist ja selle poliitilisi esinda-
jaid Parti Social Chrétien’is, nüüdse nimega Centre Démocrate Humaniste, tema
flaami sõsarerakond on aga olnud täiesti n-ö kristlik-demokraatlik alates
1960. aastatest. Saksamaal eristatakse Christlich Demokratische Union’i ja
Baieri Christlich-Soziale Union’i. Prantsusmaal ja Luksemburgis kannavad
kristlikdemokraatlikud erakonnad nimesid Centre des Démocrates Sociaux
ja Chrëschtlech Sozial Vollekspartei.

81 Ibid., lk 263.
82 E. Gerard, op. cit., 1993, lk 158.



M I T M E K Ü L G N E  K O N S E R VAT I S M

118

Kristlik-demokraatliku ideoloogia olukord

Poliitilises arutelus eeldatakse kristlik-demokraatliku ideoloogia olemas-
olu mugavuse mõttes, st deduktiivselt, kristlik-demokraatlike erakondade
pelga olemasolu põhjal. Teaduskirjanduses ei peeta seda kaugeltki endast-
mõistetavaks. Kristlikku demokraatiat ei peeta üldiselt originaalseks, eraldi-
seisvaks ega klassikaliseks poliitiliseks ideoloogiaks.

Tegelikult ei loetle enamik, eriti anglosaksi autoreid, kristlikku demo-
kraatiat tänapäeva poliitiliste ideoloogiate hulgas.83 Mõni autor lihtsalt eitab
kristlik-demokraatliku ideoloogia olemasolu, tuues erinevaid põhjusi: kristlik
demokraatia ei ole poliitilise ideoloogiana käsitlemiseks piisavalt ühtne;
vähesed ideoloogilised seisukohad on ebapiisavad, et rääkida täieulatuslikust
ideoloogiast jne.84 Selles kontekstis on mõnikord väidetud, et nn keskleeri
või kolmanda tee poliitilist ideoloogiat ei saa olla olemas.85 Teised autorid
vaidlustavad kristliku demokraatia kui iseseisva poliitilise ideoloogia olemas-
olu ja kirjeldavad seda kui konservatismi kontinentaalset ja/või üsna vasak-
poolset varianti.86 Vaid vähesed tunnustavad kristlikku demokraatiat omaette
ideoloogiana.87

Peale selle viitavad nii poliitikud kui ka teadlased kristliku demokraatia
poliitilise ideoloogiana sageli personalismile.88

83 Vt näiteks: Ch. Funderburk ja R. G. Thobaben, op. cit., 1994, lk 8: „Meie analüüs piirdub viie peamise
   ideoloogiaga: kommunism, sotsialism, liberalism, konservatism ja façsism ning nende peamiste
   teisendustega. Need hõlmavad kõiki suuri vasak-, kesk- ja parempoolseid ideoloogiaid”.
84 Näiteks: R. E. M. Irving, op. cit., 1979, lk 29; 56; R. Papini, The Christian Democrat International,
   1997, lk xiv: „neil [kristlik-demokraatlikel liikumistel] puudub ühendav ideoloogia”.
85 M. Duverger, Les partis politiques, 1951, lk 245: „(...) il peut y avoir un parti du centre, mais non
   pas une tendance du centre, une doctrine du centre” („(...) olemas võib olla keskpartei, kuid
   mitte tsentristlikku suunda  või doktriini”).
86 K. van Kersbergen, „The Distinctiveness of Christian democracy”, D. Hanley (ed.), op. cit., 1994,
   lk 31–32.
87 H. E. S. Woldring, op. cit., 1996, lk 366. Lamberts tunnustab kristlik-demokraatliku ideoloogia
   eripära, kuid vaidleb vastu kristliku demokraatia (jätkuvale) olemasolule autonoomse poliitilise
    perekonnana: E. Lamberts, „The Influence of Christian democracy on Political Structures in  Western
   Europe”, E. Lamberts (ed.), Christian democracy in the European Union (1945–1955), 1997,
   lk 282–293; E. Lamberts, „General Conclusions. Christian democracy int he European Union
   (1945–1995)”, E. Lamberts (ed.), op. cit., 1997, lk 473; lk 474: „Usu- ja hilisemaid kristlik-
   demokraatlikke erakondi võib iseloomustada kui traditsionalismi või konservatismi vasakharu (...)”.
88 Vt näiteks G. Dierickx, „Christian democracy and its ideological Rivals. An Empirical
  Comparison in the Low Contries”, D. Hanley (ed.), op. cit., 1994, lk 15–16.
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Personalism poliitilise ideoloogiana89.
Kristlik demokraatia ja personalism

Nagu kristlikul demokraatial, on ka personalismil selle laias mõttes palju
allikaid. Sõjajärgne personalism on eelkõige üldise juudi-kristliku traditsiooni
ja konkreetselt uustomismi koolkond; uustomism on Aquino Thomase
(1225/27–1274) filosoofia taaselustamine XIX sajandi lõpus. Peale selle
lähtub sotsiaal-majanduslik personalism katoliiklikust solidarismitraditsioonist
ja rooma-katoliku kiriku ühiskondlikest õpetustest. Viimased tõstavad
sotsiaalküsimustele osutatava tähelepanu, uustomismi ja solidarismi
elemendid ametliku doktriini staatusesse. Sotsiaalse doktriini ja solidarismi
kõige mõjukamad teerajajad on vastavalt Mainzi piiskop W. E. Von Ketteler
(1811–1877) ja Saksa jesuiit Heinrich Pesch (1854–1926). Sotsiaalne
katoliiklik mõtlemine põhineb solidarismi ja kiriku ühiskonnaõpetuse
põhimõtetel ning seda võib pidada kristliku demokraatia ja kristliku
töölisliikumise algseks ideoloogiaks. Sellega seotud tähtsad entsüklikad on
paavst Leo XIII „Rerum Novarum” ja Pius XI „Quadragesimo Anno” (1931).
Ranges mõttes personalism tekkis Prantsusmaal 1930ndatel ning avaldas
mõju peamiselt antropoloogia ja eksistentsialismi valdkondades; eelkõige
iseloomustas seda demokraatia radikaalne kriitika. See mitmene päritolu –
millest kristliku demokraatia puhul arenes järk-järgult sümbioos, mistõttu
nüüdseks on erinevaid allikaid üsna raske eristada – määrabki kindlaks per-
sonalismi ja kristliku demokraatia põhijooned.

Sõjajärgse kristlik-demokraatlike erakondade moodustamise juured ei
peitu mitte kristlik-demokraatlikus ideoloogias selle ranges tähenduses, vaid
personalismis.90 Sellest vaatepunktist saab personalism seletada, miks puudus
poliitiline doktriin kui selline – poliitiline doktriin, mida kristlikud demokraadid
ei pärinud oma sõjaeelsetelt usutunnistuslikelt eelkäijatelt või mida nad

89 Personalism viitab isikule. Personalismi ideed on kristlik-demokraatlike erakondade seas laialt
   levinud, kuid terminit „personalism” ei kasutata kõigis keeltes. Saksa keeles võib kasutada näiteks
   terminit „Personalität”, mis Uertzi määratluse kohaselt on „Vorrang des Individuums vor dem
   System” („üksikisiku esmatähtsus süsteemi ees”): R. Uertz, „Das christliche Menschenbild in
   Politik und Politikwissenschaft”, H. Zehetmair (Hrsg.), op. cit., 2007, lk 109.
90 D. Hanley, op. cit., 1994, lk 4: „Kristlik-demokraatliku doktriini kõige selgemini väljendatud versioon
   on personalism (...). (...) see on vanema katoliikliku sotsiaalse doktriini kindlasti kõige kauem
   püsinud pärand ning eristub kvalitatiivselt liberalismist ja konservatismist”; E. Lamberts, op. cit.,
   1997, lk 478: „Pärast 1945. aastat pidi (sotsiaalsest) personalismist saama kristliku demokraatia
   valitsev doktriin, vähemalt ladinamaades”.
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kiriku sotsiaalse doktriini näol ei soovinud otseselt säilitada. Sõjajärgne
kristlik demokraatia püüab ületada konfessionalismi ja sündikalismi ning
samal ajal vastu astuda uue ajastu probleemidele.91 Mis puutub seostesse
kristluse ja poliitika vahel, siis selles püüdis kristlik demokraatia lahku lüüa
konfessionalismist,92 mis on sisuliselt poliitika ilmalikustamine. Siiski tõsta-
tati küsimusi personalismi kui poliitilise ideoloogia seisundi üle. Arvati, et
nii struktuuri kui ka ühtluse puudumine kahjustab personalismi seisundit.
Osa-liselt on selles aga süüdi personalism ise, mis lisas sageli tautoloogilisi
omadussõnu, nt „sotsiaalne”, „kogukondlik”, „radikaalne” jne.

Bouckaerti arvates võib personalismi määratleda „tänapäeva kontekstis
tehtava mis tahes filosoofilise püüdena anda inimese metafüüsilisele olemu-
sele eksistentsiaalset sisu ja ühiskondlikku kuju”.93 Seega on personalism
eelkõige n-ö filosoofiline püüe, üsna tagasihoidlik „harjutus”: tegemist ei ole
üldise maailmavaate ega valmis parteiprogrammiga. Seega ei ole perso-
nalismil kristlik-demokraatlikku parteiprogrammi. Samuti ei olnud perso-
nalism eelaimus sellest, mida hakatakse kristlikuks demokraatiaks nimetama
pärast sõda. Personalism on ühtaegu laiem, st mitte vajalik tingimus, ja kit-
sam, st mitte piisav tingimus, kui kristlik demokraatia. Siiski, nagu ajalugu on
näidanud, meeldis personalistlik mõtlemine oma sisu poolest katoliiklikele
ringkondadele ning sõjajärgse perioodi poliitikud võtsid selle kasutusele
kristlik-demokraatlike erakondade loomise ideoloogilise alusena. Teiseks
on personalism n-ö nüüdisaegne: see püüab vastata tänapäevastele küsi-
mustele. Ajalooliselt tekkis personalism vastandumisest ühelt poolt mitme
katoliikliku mõtleja ning teiselt poolt (kapitalistliku) liberalismi ja (ateistliku)
sotsialismi ja kommunismi vahel. Personalism püüdis leida nende kahe n-ö
äärmuse vahel kolmandat teed. Kolmandaks sisaldab personalismi täna-
päevakäsitlus metafüüsilist aspekti. Poliitilise ideoloogia objektiks ei ole mitte

91 R. Papini, op. cit., 1997, lk 242: „Kristlik-demokraatlik poliitiline mõtlemine jätkas arengut peamiselt
    kiriklikes piirides (...). Kiiresti oli vaja poliitilisi, sotsiaalseid ja majandusteooriaid, mis ühendaksid
   kõrged põhimõtted ja sõjajärgse tegelikkuse”.
92 Lahknemine on sarnane poliitilise katoliikluse ja konfessionalismi lõhega, mis oli juba kaasa
   aidanud poliitika ilmalikustumisele: S. N. Kalyvas, op. cit., 1996, lk 245: „Katoliikluse
    uuestimääratlemine usutunnistuslike erakondade poolt võimaldas neil lahendada usu ja poliitilise
   tegevuse vahelise pinge probleemi usu arvelt. Poliitiline katoliiklus eemaldus järk-järgult, kuid
   otsustavalt nii katoliku kirikust kui ka religioonist. Usutunnistuslikud erakonnad võisid väita, et
    on ühtaegu katoliiklikud ja ilmalikud. Selle tulemusena aitasid nad vähendada religiooni tähtsust
   poliitikas”.
93 L. Bouckaert, „Metafysiek en engagement. Een inleiding in het personalisme”, L. Bouckaert ja
   G. Bouckaert (ed.), Metafysiek en engagement. Een personalistische visie op gemeenschap en
   economie, 1992, lk 12.
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ainult ilmalik aspekt. Probleemi formuleerimise ja lahendamise olulised osad
on ka transtsendentaalne (filosoofia) ja püha (religioon) element. Neljan-
daks on personalism antropoloogia. Termin tuleneb ladinakeelsest sõnast
persona. Personalism määratleb üksikisikut relatiivse olendina; tunnistab, et
inimene on sisemiselt vaba ja loov; ühendab materiaalse (horisontaalne) ja
ideaalse (vertikaalne) ning seisab vastu kõigile inimese absoluutsuse (indi-
vidualism) või eitamise (kollektivism) väidetele. Selles inimisiku primaarsu-
ses tunneme ära nii kristluse kui ka „uue inimese” mõistet propageeriva
ajavaimu mõju.

Erinevalt kommunismist ja fa çsismist järgib personalism Kanti põhi-
mõtet, mille kohaselt inimest ei tohiks kunagi hinnata vaid eesmärgi saa-
vutamise vahendina, vaid alati eesmärgina iseeneses. Peale selle on üksik-
isik relatiivne olend, keda ei saa kogukonnast eraldada. Ainult kogukonnas
muutub üksikisik isikuks ja saab täielikult areneda.94 Selles mõttes eelneb
(ürgsus) ja ületab (välisus) kogukond isikut. Viimaks kätkeb personalism
endas konkreetset sotsiaalset doktriini. Lisaks riigile on olemas inimesele
suu natud vabade ja vastutustundlike kogukondade paljus (subsidisaarsus).95

Majanduslik kord põhineb sotsiaalsel õiglusel ja solidaarsusel. Üldiselt ise-
loomustab personalismi terviklikkus, mittetotalitaarsus (erinevalt façsismist
ja kommunismist) või sünteetilisus.96

Personalism oli 1930ndatel  ja 1940ndatel olulisel kohal Prantsusmaa
haritlaste väitlustes ning leidis positiivse vastuvõtu Ladina-Euroopa kato-
liikliku haritlaskonna tähtsates osades. Filosoofiana oli see tihedalt seotud
eksistentsialismiga. Samal ajal esitles see uut ühiskondlikku väljavaadet, mis
meenutab korporatismi ning on innustust saanud antiliberaalsusest, anti-
kapitalismist ja antikommunismist. Liberaalse demokraatia vastu suunatud
kriitika poolest sarnanes personalism väga façsismi filosoofiale.97 Sellele,
peamiselt Prantsuse personalismi harule, vastavad Saksamaal muu hulgas

94 W. Becker jt (Hrsg.), Lexikon der christlichen Demokratie in Detschland, 2002, lk 574: „Zugleich
   ist der Mensch van Natur ein soziales Wesen und kann sich nur ‘inmitten der Gesellschaft’
   (Heinrich Pesch) entfalten und zusammen mit anderen gemeinsame Ziele verwirklichen und
    Kultur aufbauen” („Samas on inimene loomult sotsiaalne olevus ja saab ainult „ühiskonna keskel”
   (Heinrich Pesch) areneda ning teistega koos ühiseid eesmärke saavutada ja kultuuri luua”).
95 Protestandid kasutavad sageli termineid „hajutatud vastutus” ja „oma ringkonna suveräänsus”.
96 Geert Bouckaert, „Mounier en de beweging rond Esprit”, L. Bouckaert ja G. Bouckaert (ed.),
   op. cit., 1992, lk 125: „Prantsuse personalism esitleb end seega sünteetilise filosoofiana, mis
   peab ületama mitu dihhotoomiat: filosoofilises (idealism-materialism), poliitilis-majanduslikus
   (liberalism-kommunism), kultuurilises (usk ja mõistus) ja vaimses sfääris (kirik ja riik)”.
97 Z. Sternhell, Ni droite, ni gauche. L’idéologie fasciste en France, 2000, lk 425–467.
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Max Scheleri (1874–1928) ja Romano Guardini (1885–1968) ideed. Üldi-
selt laienes personalism XX sajandi jooksul nii sisult (eetika, pedagoogika,
majanduse jne suunas) kui ka geograafiliselt. Nn poliitilise personalismi aluste
seas annavad aga teiste hulgas endiselt enim tooni Maritaini ja Mounier’
filosoofiad.
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Maritaini nn terviklik humanism

Prantsuse filosoofi ja diplomaati Jacques Maritaini (1882–1973) peetakse
üldiselt personalismi tähtsaimaks esindajaks, kuigi ta terminit „personalism”
ise kunagi ei kasutanud. Usk mitte ainult ei mänginud olulist osa protestandist
katoliiklaseks hakanud ja juudi päritolu naisega abiellunud Maritaini isiklikus
elus, vaid tema jaoks eeldas igasugune mõtlemine usulist veendumust. Samal
ajal koges ta noore Pariisi haritlasena omal nahal 1920ndate  ja 1930ndate
poliitilist kriisi. Maritain reageeris sellele teosega „Terviklik humanism”,98

millega ühtlasi lõppes Maritaini sümpaatia reaktsioonilis-katoliikliku Action
française’i vastu.

Erinevalt kapitalismist ja kommunismist keskendub Maritaini filosoofia
inimesele. Inimest tuleks eelkõige muuta inimlikumaks. Inimlikustamise prot-
sess avaneb, erinevalt sotsialismi/kommunismi ja façsismi ateistlikust huma-
nismist, kristliku saatuse kaudu. See kuulub le spirituel valdkonda ning eelneb
ühiskondlikule ja poliitilisele inimlikustamisele (le temporel). Ehkki spiritu-
aalne on ürgne, ei ole need kaks mõõdet diametraalsed vastandid. Vastupidi,
nn tervikliku humanismini on võimalik jõuda üksnes kahe eraldiseisva, kuid
mitte kunagi teineteisest täiesti lahutamatu valdkonna kaudu. Seda dihho-
toomiat ületades saab luua nn uue kristluse alusmüüri.99 Ajalikus sfääris
eristab Maritain omakorda riiki (État) ja poliitilist ühiskonda (société politique).
Riigi ülesanne on luua inimisikule taust spirituaalse täiuse saavutamiseks ja
ühiskonnale pühendumiseks. Riik ei saa mitte kunagi olla eesmärk omaette
ning allub poliitilisele kogukonnale.100 Viimane tegeleb bonum commune
ehk üldise heaoluga ning on kõige täielikum ühiskonnas koos elamise vorm.
Seega on kooselu mitmetine mõiste. Maritain rõhutab erinevate kogu-
kondade autonoomiat tänapäeva ühiskonnas. See tähendab, et iga
erakogukond valitseb end ise vastavalt oma õigustele, vabadustele ja

 98 Maritaini kolme peamise teose pealkirjad peegeldavad tema filosoofia kolme põhisammast:
    J. Maritain, Primauté au spirituel, 1927, 314 lk; J. Maritain, Humanisme Intégral, 1936, 317 lk;
    J. Maritain, Homme et l’état, 1953, 204 lk.
 99 „Humanisme intégral” alapealkiri on „Problèmes temporels et spirituels d’une nouvelle chrétienté”.
    Maritaini le spirituel ja le temporel eristamine põhineb otseselt Augustinuse De civitate dei’l:
    J. Maritain, op. cit., 1927, lk 11–71.
100 H. E. S. Woldring, Herman Dooyeweerd ja Jacques Maritain. De strijd om een sterke staat en
    een vitale civiele samenleving”, G. J. Buijs ja H. E. S. Woldring (eds.), Grote politieke denkers.
    Hun strijd tussen goed en kwaad. Een rondblik, 2001, lk 134.
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kohustustele (subsidiaarsus).101 Samas vaimus väidab Maritain, et töö on
ülimuslik kapitali ees, ning tähtsustab eraomandit, kodanikuõigusi, poliitilisi
õigusi ja kultuuris osalemise õigust. Et vertikaliseerimine kaitseb inimisikut
individualismi (ja antropotsentrismi) eest, kaitseb see horisontaalne plura-
lism totalitaarsuse ja kollektivismi ohtude eest.

Kristlik demokraatia on omaks võtnud mitu Maritaini tervikliku huma-
nismi elementi: spirituaalse/transtsendentaalse integreerimine arusaama
inimesest; religiooni ja eriti kristluse roll olemasolu lõplikkuses (antiinstru-
mentalism); ühiskonna ülimus subsidiaarse, detsentraliseeritud riigi ees;
ühiskondlik pluralism; töö ja eraomandi isiklik ja ühiskondlik tähtsus jne.
Üldisemalt tunneme kristlikus demokraatias ära Maritaini kriitilise suhtumise
Lääne ratsionalistlikkusse kultuuri, materialismi ja ohjeldamatusse kapita-
lismi.102 Siiski ei ühti Maritaini veendumised päriselt kristliku demokraatia
aluspõhimõtetega. Maritain oli algselt nn sotsiaaldemokraatia pooldaja,
võttis aga pärast mitmeaastast elamist Ameerika Ühendriikides omaks libe-
raalsema majandusliku ja poliitilise maailmavaate.103 Sisulisem erinevus seis-
neb le spirituel ja le temporel vahelise dihhotoomia laiendamises poliitikasse.
Mõlemad sfäärid kutsuvad inimest üles osalema. Maritaini arvates on osa-
lemine võimalik aga ainult mõlemas korraga.104

See mitte ainult ei välista respublica christiana (või selle juurde tagasi-
pöördumise), kus poliitika ja kristlus sulavad kokku, vaid tähendab ka erakon-
napoliitika ja katoliikluse või konfessionalismi vahelise seose tagasilükkamist.105

Ei ole siis ime, et Maritainist ei saanudki sõjajärgse kristliku demokraatia
järgijat.106

101 A. Klink, „Het perspectief van het christelijk-sociaal denken”, B. Van Stokkom (ed.), Voorbij de
    ideologie? Zingeving en politiek na Fukuyama’s „Einde van de geschiedenis”, 1991, lk 117.
102 Sternhelli arvates on see primauté du spirituel personalismi ja façsismi ühine joon: Z. Sternhell,
    op. cit., 2000, lk 425–246.
103 Seoses sellega pakub huvi Maritaini eristus la démocratie comme tendance sociale (kristlik
     demokraatia, sotsiaaldemokraatia), la démocratie politique (politeia) ja le démocratisme (otsene,
     täielik demokraatia) vahel. Ta eelistab selgelt esimest demokraatia vormi, otsese demokraatia
    lükkab aga ühemõtteliselt tagasi: J. Maritain, op. cit., 1927, lk 206–209.
104 J. Maritain, op. cit., 1953, lk 149.
105 J. Maritain, op. cit., 1927, lk 125: „Elle [l’Évanglie] ne veut pas que l’action catholique comme
     telle se lie à aucun parti, à aucune classe, à aucune servitude politique.” („Ta [evangeelium] ei
    eelda, et katoliiklik liikumine kui selline oleks seotud ühegi partei, klassi või poliitilise vaatega”)
    (Maritaini kursiiv).
106 J.-D. Durand, L’Éurope de la démocratie chrétienne, 1995, lk 125.
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Mounier’ nn kogukondlik personalism

Ehkki Emmanuel Mounier (1905–1950), nagu ka Maritain, on üks peamisi
personalismi esindajaid, on nende kahe prantsuse mõttetarga filosoofias
vaieldamatuid erinevusi. Mounier’d tuntakse peamiselt ajakirja Esprit, sama-
nimelise liikumise häälekandja peatoimetajana. Mounier tajus 1930ndate
Prantsusmaal eksistentsialistlikku rahutust rohkem kui Maritain. Peagi sai
temast noor vihane mees ja antikonformist, mis viis 1940ndate alguses lühi-
ajalise liitumiseni marssal Pétaini „rahvusliku revolutsiooni” ja tema État
français’ga.107

Mounier uskus isiku ja kogukonna taassündi.108 Ta püüdles (erinevalt façsis-
mist ja kommunismist) mitte uue inimese tekke, vaid inimisiku absoluutse
väärtuse taastamise poole. See n-ö personalism on sisuliselt hegellik: välispi-
dise sisse ja seespidise välja toomise protsessis109 ning kommunikatsiooni (dia-
lektika) kaudu saab inimene moodustada kogukonna. Selles vaatepunktis
tunneme ära nii Maritaini spirituaalse ja ajaliku vahelise dihhotoomia kui ka ini-
mese ja kogukonna vahelise sisulise seose. Mounier’ puhul on metafüüsiline
sisu vähem esileküündiv. See asendub teatava aktiivsusega, milles on kesksel
kohal tunnistamine ja osalemine. Osalemine toimub kogukonnas (commu-
nauté), millest tuleneb ka nimetus „kogukondlik personalism”. Tunnistamine
ja osalemine kuuluvad kokku ja on mõlemad hädavajalikud isiku ja kogukonna
arenguks – taassünniks. Nagu Maritaini, nii ka Mounier’ personalism on katoliiklik/
kristlik, kuigi Mounier jätab rohkem ruumi teiste, kristlike ja mittekristlike usklike,
samuti uskmatute jaoks. See on ka sünteetiline ja põhineb sarnasel ühiskonna
analüüsil. Mounier’ arvates on tsivilisatsiooni kriis kõikehõlmav: igakülgset perso-
nalistlikku uuendamist vajavad mitte ainult sotsiaal-, majandus- ja institutsiooni-
line valdkond, vaid ka eetika, kultuur ja religioon (sh kristlik kirik). Samal ajal
on Mounier’ filosoofia vähem süstemaatiline ja akadeemiline, st vähem anglosaks-
lik, ja rohkem prohvetlik, st prantslaslik.110

107 Maritaini flirt façsismiga eelneb Esprit’ järkjärgulisele parempoolsemaks muutumisele ja Mounier’
    osalemisele selles mõttes, et ta 1935. aastal lahkus lühikeseks ajaks Esprit’st, sest see oli tema
    arvates liiga vasakpoolne: Z. Sternhell, op. cit., 2000, lk 438.
108 E. Mounier, Le personnalisme, 1950, lk 117: „(...) le temps approche de ‘refaire la Renaissance’ “
    („(...) varsti on käes aeg uueks renessansiks”).
109 Ilmne viide Hegeli Erinnerung’ile ja Ausserlichkeit’ile.
110 E. Mounier, op. cit., 1961, lk 6: „Le personnalisme est une philosophie, il n’est pas seulement une
    attitude. Il est une philosophie, il n’est pas un système. Il ne fuit pas la systématisation”. („Personalism
     on filosoofia, see ei ole üksnes hoiak. See on filosoofia, mitte süsteem. See ei pääse süstematiseerimisest.”)
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Mounier’ mõju filosoofiale avaldub kahes aspektis. Ühest küljest oli tema
ajakiri Esprit paljude Prantsusmaa haritlaste, sh tuntud filosoof Paul Ricceuri
(1913–2005) jaoks tähtis inspiratsiooniallikas. Teisest küljest lõi tema töö
kaudse aluse personalistliku majanduskontseptsiooni arenguks. Mounier
suri liiga vara, et tõeliselt kogeda sõjajärgset kristliku demokraatia tõusu.
Põhimõtteliselt suhtus ta üsna umbusklikult mõttesse, et erakond võiks
rajaneda kristlusel.111 Siiski oli tal sama suur roll kui Maritainil.

Paljud Mounier’ põhimõtted aitasid kujundada sõjajärgset kristlikku
demokraatiat: sotsiaal-demokraatia, kodanikuosalus, isiku-ühiskonna
binomiaalne kontseptsioon jne. Mounier’ mõju ei piirdunud aga sõjajärgse
kristliku demokraatiaga. Enne Teist maailmasõda oli ta peamiselt mõjuta-
nud paremleeri. Nn parempoolsel revolutsioonil ja Mounier’ personalismil
on tõepoolest mitu kokkupuutepunkti. Mounier’d peeti üheks sotsialismi/
kommunismi ja liberalismi vahelise autoritaarse, antiparlamentaarse ja era-
konnapoliitikavastase kolmanda tee idee autoriks.112 Erinevalt liberaalsest
Maritainist hakati Mounier’d pärast sõda pidama vasakpoolse sotsiaalse
võrdsuse ja õigluse revolutsiooni eest võitlejaks ning Ameerika Ühend-
riikide propageeritava Lääne kapitalismi kriitikuks.

111 J.-D. Durand, op. cit, 1995, lk 123.
112 S. Bastow, „Third Way Discourse in Inter-War France”, Journal of Political Ideologies, 6(2), 2001,
    lk 178; Z. Sternhell, op. cit., 2000, lk 441.
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Personalismi kui poliitilise ideoloogia ulatus

Eespool öeldust on ilmne, et puudub konsensus nii kristliku demokraatia,
poliitilise ideoloogia kui ka personalismi seisundi ja rolli osas seoses kristliku
demokraatiaga. Personalismi ja kristliku demokraatia vaheline suhe on eba-
selge ka teises mõttes. Ühest küljest on personalism ühtaegu laiem ja kitsam
kui kristlik demokraatia. Teisest küljest on tõsi ka vastupidine. Kuivõrd kristlik
demokraatia ei ole ainus personalismi erakonnapoliitiline pärija, on kristlik
demokraatia neist kahest mõistest n-ö kitsam. Kuivõrd kristlik demokraatia
ei tugine oma poliitilise ideoloogia allikana ainuüksi personalismile, on kristlik
demokraatia neist kahest mõistest n-ö laiem. Personalismi roll piirdub (ruu-
miliselt) de facto mitme kristlik-demokraatliku erakonnaga ja (ajaliselt) sõja-
järgse kristliku demokraatia ajaloo teatava perioodi või teatavate perioodidega.
Tüüpilised näited on Belgia, Prantsusmaa, Itaalia, Luksemburgi ja Madalmaade
peamiselt rooma-katoliku kiriku mõjust innustatud erakonnad, kus eeldatakse,
et erakonnad omistavad igal juhul suuremat tähtsust poliitilisele doktriinile,
eriti nende loomise ajal, esimestel tegutsemiskümnenditel ja kriisihetkedel.113

Peale selle õõnestab personalismi staatust kristliku demokraatia poliitilise
ideoloogiana mitu loomuomast probleemi. Esiteks ei arenenud persona-
lism ideoloogiana pärast Maritaini ja Mounier’d enam edasi. Osaliselt tuleneb
see kahtlemata nõudluse, st sõjajärgsete kristlik-demokraatlike erakondade
huvi puudumisest.114 Vähemalt sama tähtis on aga nn pakkumispoolne prob-
leem. Personalism ei alustanud pärast sõda uuesti, vaid jäi ruumiliselt ja ajali-
selt truuks oma algsele olekule: 1930ndate  ja 1940ndate Prantsusmaale.
See tekitab paratamatult küsimuse, kas personalism suudab nendest asja-
oludest välja kasvada ja kas personalism tegelikult väärib universaalse polii-
tilise ideoloogia staatust. Peale selle on teooria edasiarengu puudumise tõttu
endiselt ilmsed Maritaini ja Mounier’ arvamuste erinevused. Väärib veel mär-
kimist, et Mounier suri vara ja tal oli vähe õpilasi, kui üldse, Maritain aga elas
pärast sõda kaua Ameerika Ühendriikides. Kahe mõtleja füüsiline puudu-
mine tähendas, et neil oli vähe mõju sõjajärgses Pariisis, kus hakkas kujunema
uus Prantsuse ja Euroopa vaimuelu. See kahjustas kohe personalismi tule-
vikku. Peale selle on Maritaini personalism mõnikord üsna rahvuslik ja piirdub

113 E. Lamberts, op. cit., 1997, lk 478: K. Von Beyme, Political Parties in Western Democracies, 1985, lk 92.
114 R. Papini, op. cit., 1997, lk 243: „(...) kristlikud demokraadid on moderniseerimise käigus tekkinud
    arvukate probleemide valguses jätnud uuendamata oma põhimõtted”.
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seega Prantsuse kontekstiga, kristlik demokraatia aga arenes ka rahvusvahe-
liselt.115 Personalism ei suutnud seda arengut järgida, veel vähem seda juhtida.

Teiseks on ilmalikustumise ajastul probleemne personalismi otseselt
kristlik iseloom. Teatavas mõttes on personalism kristliku demokraatia krist-
liku sisu mõõdupuu, sest religioosse, spirituaalse ja metafüüsilise lõimimine
eristab kristlikku demokraatiat muudest poliitilistest ideoloogiatest. Kui seda
kristlikku iseloomu võib käsitleda (sisemise ja/või välise) pluralismi tänapäe-
vase vormina, siis personalismi ühest kesksest mõistest loobumine seab
personalismi kui sellise rolli tegelikult kahtluse alla.116

Kolmandaks väidetakse kristliku demokraatia ja personalismi vahelist suhet
arutades sageli, et ehtne, tõeline või radikaalne personalism ei ole kristliku
demokraatiaga seotud. Siinjuures vihjatakse mitte niivõrd personalismi ja
fa çsismi vahelisele sugulusele, sealhulgas nende väga sarnasele arusaamale
ühiskonnast. Palju põhimõttelisem küsimus on see, kas personalism saab
tõesti pretendeerida kristliku demokraatia poliitilise ideoloogia staatusele.
Väidetavalt on personalism oma põhimõtted reetnud ning tiheda seotuse
tõttu kristliku demokraatiaga kaotanud oma revolutsioonilise iseloomu.117

Peale selle muudab „personalismi põhimõtteline ambivalentsus, selle
abstraktsete vormelite nii antimodernse kui ka modernse tõlgendamise
võimalus” personalismi ebasobivaks, et kasutada seda tänapäevase era-
konna alusena.118 See argumentatsioon viib kas paradoksaalse väiteni, et
personalism on arenenud tavaliseks, küpseks poliitiliseks ideoloogiaks, sest
vastasel juhul ei oleks ta saanud oma tiheda suhte kaudu kristliku demo-
kraatiaga denatureeruda, või järelduseni, et personalism ei saa olla kristliku
demokraatia poliitiline ideoloogia. See toob meid tagasi küsimusteni, mis
on seotud kristliku demokraatia poliitilise ideoloogia staatusega.

Neid personalismi ilmseid puudusi arvesse võttes on kristlik demokraatia
otsinud liitu kommunitarismiga.119 Kommunitarism oli algselt Ameerika mõt-

115 Maritaini personalismi rahvusvahelistumine Ameerika Ühendriikides tuli liiga hilja ja kristlik-
    demokraatlikud ringkonnad ei võtnud seda omaks: J. Maritain, op. cit., 1953, lk 176jj.
116 Ilmalikustumine ei pruugi aga mõjutada kristlik-demokraatlike erakondade populaarsust valijate
    hulgas. Tegelikult on probleem pigem vastupidine: kristlik-demokraatlikud erakonnad on –
    tahtmatult – aidanud kaasa poliitilise elu ilmalikustamisele: K. van Kersbergen, op. cit., 1994, lk
    45; S. N. Kalyvas, op. cit., 1996, lk 261.
117 H. D. Van Hoogstraten, „Succes en échec van het christelijk-sociaal denken”, B. Van Stokkem
    (red.), op. cit., 1991, lk 165.
118 E. Gerard, op. cit., 1993, lk 171.
119 Kommunitarismi ja personalismi vahel on aga seos, nagu ilmneb Maritaini mõjust: H. E. S.
    Woldring, op. cit, 1996, lk 334.
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teviis. Viimasel kahel kümnendil on see olnud vaidluses Ameerika liberalis-
miga. Selle peamine esindaja on Saksa-Ameerika filosoof ja poliitikanõustaja
Amitai Etzioni (s 1929).120 Kommunitarism rõhutab „ühiskonna kõlbelise kanga”
üleshargnemise vastase abinõuna kogukonna huve. Etzioni pooldab kesk-
teed, mille puhul vastutustunne ja üksikisiku õigused tasakaalustavad teine-
teist. Ehkki kommunitarismi seostatakse ka kolmanda teega, sarnaneb selle
filosoofia personalismi ja kristliku demokraatiaga.

120 A. Etzioni, The New Golden Rule. Community and Morality in a Democratic Society, 1997,
    314 lk; A. Etzioni, The Common Good, 2004, 251 lk; The Communitarian Network’i  veebileht
    (http://www2.gwu.edu/-ccps).
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Kristlik demokraatia, personalism ja neoliberalism

Ideoloogiliselt on kristlikul demokraatial ja personalismil neoliberalismiga
vähe ühist. Neoliberalism on lõppude lõpuks vastus Keynesi heaoluriigile, mis
valitsuse sekkumise ja vaba majandusalgatuse kombinatsiooni kaudu sobib
täiuslikult kokku kristliku demokraatia sotsiaal-majandusliku hoiakuga. Põhi-
mõtteliselt on neoliberalismi ja kristlik-demokraatliku sotsiaalse kapitalismi
mõiste eeldused risti vastupidised, seahulgas selles, mis puudutab vahenda-
vate organite rolli.121 Konkreetsemalt on neoliberalism põhimõtteliselt (riigi)
sotsiaaltoetuste, ametiühingute ülemäärase võimu ja suure maksukoormuse
vastu, kristlikud demokraadid on nendes küsimustes aga pragmaatilisemal
seisukohal eeldusel, et on täidetud teatavad tingimused, nt eraalgatuse kaitse.
Kaks filosoofiat erinevad täielikult oma arusaamas inimesest. Neoliberalism
peab inimest sõltumatuks, isemajandavaks ja isemääravaks ning ühiskond
allub inimesele. Kristlikus demokraatias on isik aga lahutamatult seotud kogu-
konnaga, milles ta elab. Absoluutse enesemääramise õigust usulistel ja ühis-
kondlikel põhjustel ei tunnistata. Individualismi peetakse pigem probleemiks
kui lahenduseks. Kristlikud demokraadid on eriti mures neoliberalistliku polii-
tika eeldatava sotsiaalse kõrvalmõju, nt vaesuse kasvu ja sotsiaalse struktuuri
lagunemise pärast.

Neoliberalismi atraktiivsuse ja kommunismi kokkuvarisemise ühismõju
on viinud Lääne-Euroopas alates 1980ndate lõpust kasvava konsensuseni
makromajanduspoliitikas. Vasak- ja paremleeri nõrgenedes on ühelt poolt
konservatiivid ja teiselt poolt sotsiaaldemokraadid liikunud tsentri suunas.122

See lähenemine on nõrgendanud kristliku demokraatia ainulaadset kesk-
positsiooni. Sotsiaalmajanduslike erimeelsuste puudumisel seisneb libera-
lismi/sotsiaaldemokraatia ja kristliku demokraatia peamine erinevus nende
vaadetes inimkonnale ja ühiskonnale. Selles valdkonnas panevad kristliku
demokraatia eripära proovile veel usuline pluralism ja laienev ilmalikus-
tumine. Eriti tugev on konkurents sotsiaaldemokraatlikust perspektiivist,
kus nii neoliberalismi kui ka liberalismi suhteline mõõdukus on tugevaim,
nagu ilmneb väga selgelt kolmanda tee tõusust.

121 K. van Kersbergen, op. cit., 1994, lk 40–42.
122 D.-L. Seller, „Bilan des partis démocrates chrétiens et conservateurs à l’aube du XXle siècle”,
    P. Delwit (réd.). Démocraties chrétiennes et conservatismes en Europe. Une nouvelle convergence?,
    2003, lk 56.



131

M I T M E K Ü L G N E  K O N S E R VAT I S M

Kristlik demokraatia, personalism ja kolmas tee

Enne XX sajandi lõppu oli termin „kolmas tee” personalismi ja kristliku
demokraatia kõrval juba kasutusele võetud. Nimi pärineb ühest kristliku
demokraatia allikast.123 Kolmas tee ise on suhteline mõiste: see on määrat-
letud esimese ja teise tee suhtes. Kuna kaks teed on muutlikud, on ka erinevaid
kolmandaid teid. Eespool öeldust ilmneb, et personalismi võib kolmanda
teena nimetada nii vasak- kui ka parempoolseks. Sõltub sellest, kuidas on
määratletud esimene ja teine tee: personalismi puhul loetakse nendeks
kommunismi ja liberalismi, kristliku demokraatia puhul sotsialismi ja libera-
lismi. Lähiminevikus on terminit „kolmas tee” kasutatud ainult konkreetse
keskideoloogia, st järgnenud neoliberalismi ja kommunismi kokkuvarise-
misest nõrgendatud sotsialismi vahelise alternatiivi tähistamiseks.124 Kristliku
demokraatia ja personalismi vaatenurgast on tõlgendus ebamäärane: kolmas
tee on omaks võtnud personalistliku ja kristlik-demokraatliku çzargooni,  kin-
nitades, et traditsioonilised ideoloogiad – personalism ja/või kristlik demo-
kraatia – on iganenud. Pealegi piirdub religiooni roll inimese isikliku sfääriga.

Kolmanda tee ideed on tihedalt seotud Hegeli determinismi ja eriti Fuku-
yama ajaloo lõpu teesiga. Kontseptuaalselt on need diametraalselt vastandid
kristlikule arusaamale ajaloost, mis on omane ka kristlikele demokraatidele.125

Lõppeks välistab kristlik lootuse, ülestõusmise jne perspektiiv kohanemise
(maise) status quo’ga.126 Ajaloo lõpu, ideoloogia lõpu või poliitika lõpu tees
ei sobi seetõttu kokku personalismi ja kristliku demokraatia põhijoontega.
Ühtse ja ainutähendusliku kristliku poliitilise ideoloogia tagasilükkamine
põhineb samadel väidetel. Kristlusest innustatud arusaama põhjal inimesest
ja ühiskonnast võib püüelda sünteesi ja järjepidevuse poole, kuid see ei sobi
kokku arusaamaga, et on võimalik luua suletud süsteem, veel vähem öelda
viimane ideoloogiline sõna või omada õigust seda teha. – lükkab kristlik demo-
kraatia selgelt tagasi „endismi” või idee, et poliitiline ideoloogia on surnud.

123 A. Klink, op. cit., 1991, lk 121.
124 Giddens on tõenäoliselt teadlik, et termin „kolmas tee” on vanem ja laiem, kuid ei ta viita selle
    kristlik-demokraatlikule tähendusele. Giddensi arvates on kristlik demokraatia hiljuti
    neoliberalismi suunas arenenud konservatismi vorm. A. Giddens, „Introduction”, A. Giddens
    (ed.), op. cit., 2001, lk 18–20.
125 K. van Kersbergen, op. cit., 1994, lk 45.
126 „See on lõpetatud” (Joh.19:30) ei ole viimane sõna. Lõppude lõpuks järgnevad suurele reedele
    ülestõusmispühad (ja kristlaste usk ülestõusmisse).



M I T M E K Ü L G N E  K O N S E R VAT I S M

132

Kristliku demokraatia põhijooned

Eespool esitatud kristliku demokraatia ja personalismi käsitluse põhjal saame
kokkuvõtteks ja üldistamiseks, et õiglaselt hinnata täheldatud mitmevormi-
lisust, välja tuua mõned kristliku demokraatia põhijooned. Esiteks on kristlikus
demokraatias keskne roll üksikisikul.127 Isik on ühtaegu kristliku demokraatia
lähtepunkt ja eesmärk. Inimene on vaba ning just sellisena oodatakse temalt
ühiskondlikku vastutust ja osalemist.128 Antropoloogiline optimism ei ole mitte
kohustav (antilibertarism).129 Inimene on seotud nii Teisega (vertikalism) kui
ka teistega (horisontalism). Seega omistatakse suurt tähtsust kogukonda-
dele, eriti kogudustele (kirik) ja loomulikele kogukondadele, nt leibkond,
perekond, naabrus, kutseühingud ja rahvus. Arusaam ühiskonnast on orgaa-
niline. Kristlik demokraatia võitleb sotsioloogilise pluralismi eest rohkem
kui usulise pluralismi eest. Inimene saab täielikult areneda ainult kogukonna
elus aktiivselt ja passiivselt osaledes. Inimese ja kogukonna lahutamatul seo-
tusel on kaugele ulatuvad tagajärjed. Eelkõige tähendab see, et majandus
on inimese ja kogukonna teenistuses (antiökonomism). Samuti kätkeb see
radikaalset kriitikat kapitalismi aadressil, mis tuleb struktuuriliselt kohandada
sotsiaalselt korrigeeritud turumajanduse abil. Peale selle tähendab see, et
lisaks kodaniku- ja poliitilistele õigustele, mida kristlik demokraatia peab
endastmõistetavaks, eriti usuvaldkonnas, tuleb kaitsta ka sotsiaal-majandus-
likke õigusi. (Neo)korporatismis on kogukondadele osutatav tähelepanu ja
nende autonoomia ühendatud sotsiaalselt vastutustundliku majanduskor-
raga, mis põhineb solidaarsusel ja subsidiaarsusel. Üldiselt iseloomustab
kristlikku demokraatiat teatav pragmatism, püüdlus konsensuse, kompro-
missi, sotsiaalse harmoonia poole, eriti majanduses (klassivõitluse vastasus).

127 P. Pombeni, „The Ideology of Christian democracy”, Journal of Political Ideologies, 5(3), 2000, lk 296:
    „Katoliiklased uskusid, et olid leidnud uue kompassi, mille abil määrata oma roll nüüdisaja
    kriisis: „isiku” idee”.
128 H. E. S. Woldring, op. cit., 1996, lk 44: „Kristliku demokraatia poliitilises filosoofias on tähtsal kohal
    vabadus. Vabadust ei tõlgendata end autonoomseks ja ülimalt tähtsaks pidava inimese
    omadusena. Selles poliitilises filosoofias tõlgendatakse vabadust alati millegi suhtes: ühelt poolt
    kogukonna, armastuse, solidaarsuse, õigluse ja usu suhtes, teiselt poolt olulise eemaldumisena
    endastmõistetava võimust”.
129 Teisisõnu ei ühildu kristlik demokraatia Lebensstil-Liberalismus’ega: L. Kühnhardt, „Das christlich-
    demokratische Gesellsschaftsmodell und die Folgen von 1989", G. Buchstab ja R. Uertz (Hrsg.),
    Christliche Demokratie im zusammenwachsenden Europa, 2004, lk 21–22.
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Poliitiliselt on kristlik demokraatia riigi vastu: ametiasutused peaksid vaid
looma vajalikud tingimused üksikisiku arenguks kogukonnas. Riik ei tohiks
kunagi tegutseda kogukonna või kogukondade asemel. Riigivõim on vajalik,
kuid üksnes funktsionaalselt, ja hajutatud erinevate tasandite lõikes (detsent-
raliseerimine ja subsidiaarsus).130 Traditsiooniliselt omistab kristlik demok-
raatia suurt tähtsust kohalikule tasandile. Kristlikku demokraatiat iseloomus-
tab veel ka tundlikkus isikliku ja kogukonnaelu usuliste ja eetiliste, st kristlike
aspektide suhtes.

Selge poliitilise identiteedi otsing läbib kogu kristliku demokraatia ja selle
eelkäijate ajaloo.131 Tänapäeva poliitilise ideoloogia kriisis on see otsing pea-
legi üldine. Konservatismiga vastandumise valguses on oluline teada, millised
probleemid on omased kristlikule demokraatiale kui poliitilisele ideoloogiale.
Kui määratleda kristlikku demokraatiat selle usulise ja sotsiaal-majandusliku
arusaama põhjal inimesest ja ühiskonnast, on viimaste kümnendite kõige
märgatavamad arengusuunad kasvav ilmalikustumine ja makromajandus-
liku poliitika lähenemine Euroopas.132 Seda kaksipidist ülesannet arvestades
ilmneb kristliku demokraatia differentia specifica otsingus märkimisväärne
paradoks, nimelt teatav kompromiss kristliku demokraatia usulise ja sotsiaal-
majandusliku eripära vahel. Esiteks võib ilmalikustumist kui kristliku demok-
raatia usulise omapära ees seisvat probleemi tõlgendada positiivselt või
negatiivselt. Kui ilmalikustumine tähendab, et kristlik usk ei ole enam üldine
(st domineeriv), vaid  konkreetne (st usuliselt pluralistlikus keskkonnas),
muutub religioon erakonna moodustamisel eristavaks jooneks (positiivne
tulemus). Kui ilmalikustumine tähendab, et religiooni avalik otstarve väheneb,
olenemata sellest, kas domineerib see või mõni muu religioon, mõjutab
see kristliku demokraatia eripära (negatiivne tulemus).133 Viimast võib oma-
korda tõlgendada positiivselt või negatiivselt vastavalt seoses religiooni taan-
dumisega erasfääri (ja seega selle kadumist poliitikast) ja seoses algselt krist-
like väärtuste muutumisega üldtunnustatud inimväärtusteks. Viimane on

130 Teisisõnu peaks poliitiline võim alati olema piiratud: A. Rauscher, „Das christlich-soziale und
    christlich-demokratische Ideenspektrum”, G. Buchstab ja R. Uertz (Hrsg.), op. cit., 2004, lk 29.
131 S. N. Kalyvas, op. cit., 1996, lk 244.
132 Teatavas mõttes on kolmas joon, st demokraatia kaitse (õigusriik, inimõigused jne) põhiomane
    ka kristlikule demokraatiale, kuid ei erista seda Euroopa muudest poliitilistest ideoloogiatest.
133 Kalyvase arvates leevendab religiooni kui sellise tähtsuse vähenemine kristliku demokraatia ja
    kiriku vahelisi pingeid. Seega ei ole viimane tingitud ühelt poolt üksnes kristliku demokraatia
    „enda” ilmalikustumisest ja teiselt poolt kiriku depolitiseerimisest pärast teist Vatikani kirikukogu:
    S. N. Kalyvas, op. cit., 1996, lk 255.
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eriti oluline, sest kristlikud demokraadid on – ilmalikustumise teesi positiivse
tõlgenduse põhjal – hakanud end esitlema kristlike väärtuste kaitsjatena
ühiskonnas olenemata sellest, kas need kristlikud väärtused on marginaalsed
või üldised.134 Mõlemad vaatenurgad kahjustavad aga kristliku demokraatia
eripära. Arvestades jätkuvat sotsiaal-majanduslikku lähenemist, kesken-
dutakse (positiivse) eristava joonena üldjuhul usulisele aspektile. Seda sei-
sukohta ei jaga aga Van Kersbergen.135 Tema arvates eristab kristlik demo-
kraatia end sotsialismist ja liberalismist just oma sotsiaal-majandusliku
arusaamaga ühiskonnast.136

Sotsiaalne kapitalism tuleneb paratamatult kristlik-demokraatlikust aru-
saamast inimesest ja ühiskonnast ning on Lääne-Euroopa heaoluriigi nurga-
kivi.137 Kristliku demokraatia sisemine sotsiaalne mitmevormilisus (meso-
tasandil) on ühiskonna sotsiaal-majanduslike lõhede ületamise alus
(makrotasandil).

Seega asendub traditsiooniline eristav joon konfessionalism sotsiaal-
kapitalismiga. Sotsiaalkapitalismi mõiste kasutuselevõtu kaudu ei keskendu
kristliku demokraatia eripära otsing enam usulisele aspektile.

134 E. Lamberts, op. cit., 1997, lk 476–477.
135 K. van Kersbergen, Social Capitalism. A Study of Christian democracy and the Welfare State,
    1995, 289 lk; K. van Kersbergen, op. cit., 1994, lk 40–42.
136 Asjaolu, et kõik ei jaga Van Kersbergeni seisukohta, ilmneb Pombeni samavõrd tähelepanuväärsest,
    kuid Itaalia näitel põhinevast seisukohast, et kristlik demokraatia on n-ö üleminekuideoloogia,
     mis on lepitanud katoliiklased kapitalismiga ja mis nüüd, kui tema ülesanne on täidetud, muutub
    sotsiaaldemokraatia osaks: P. Pombeni, op. cit., 2000, lk 299.
137 K. van Kersbergen, op. cit., 1994, lk 42: „(...) Kristlik demokraatia on eristuv poliitiline nähtus ning
     see, mis kõnealust liikumist teistest eristab, on religioonist innustatud sotsiaalse reformi mudel,
    mis on ühtaegu nii sotsiaalne kui ka kapitalistlik”.
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Kristlikud väärtused ja poliitika.
CDU – Saksamaa

Kristlik-Demokraatlik Liit
Johannes Christian Koecke

Andreas Klein

„Me nimetame end kristlikeks demokraatideks sellepärast, et oleme sügavalt
veendunud, et ainult demokraatia, mille juured on õhtumaises kristlikus maailma-
vaates, kristlikus loomuõiguses ja kristliku eetika põhimõtetes, suudab täita saksa
rahva kasvatamise suure ülesande ja viia ta uuesti tõusuteele.

Konrad Adenaueri kõne 24. märtsil 1946

Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) on Saksamaa Liitvabariigi
poliitilisel maastikul kõige kaalukam jõud. Tänaseni, 60 aastat pärast SLV
loomist, on kantsler neljakümne aasta jooksul tulnud CDU ridadest. Erakond
on välja töötanud olulised kontseptuaalsed suunised ja need ka poliitiliselt
teoks teinud: sotsiaalne turumajandus, läänesuunitlus, Euroopa koostöö,
Saksamaa taasühinemine.

CDU puhul on tegemist seda tüüpi rahvaparteiga, millel on ajaloos
ainulaadselt ja edukalt õnnestunud ühendada niivõrd erinevad poliitilised voolud
nagu konservatism, liberalism ja kristlik-sotsiaalne liikumine, samuti mõlemad
suuremad kristlikud usutunnistused, katoliiklus ja protestantlus. 2007. aasta par-
teiprogrammi preambulis nimetab erakond end „rahvalikuks keskerakonnaks”.
See nimetus võtabki lühidalt kokku, milles seisneb selle, Saksamaa sõjajärgses
poliitikas tegelikult uue nähtuse erilisus. See annab aga aimu ka väljakutsetest,
millega peab tegelema erakond, kes on XIX sajandil tekkinud kristlik-demokraat-
liku idee erakordselt edukalt ümber sulatanud tänapäevaseks poliitikaks.

CDUst on saanud rahvapartei, sest et tal on õnnestunud ületada Weimari
Vabariigi aegsel kodanlike parteide maastikul valitsenud ideoloogiline ja usu-
tunnistuslik lõhe ning leida liberaalsete, kristlik-sotsiaalsete ja konservatiivsete
ideede keskpunkt. Keskpunkt aga ei tähenda lihtsalt kompromissi või kesk-
pärast lahendust, vaid õnnestunud operatsiooni tulemust, mis on vastandid
ja äärmused ühendanud paremaks tervikuks, ilma et partei erinevate voolude
lähtealused oleksid seejuures kaduma läinud.



M I T M E K Ü L G N E  K O N S E R VAT I S M

136

CDU ajalugu

CDU rajasid mehed ja naised, kes olid avaldanud vastupanu natsionaal-
sotsialismile. Neid ühendas arusaamine, et pärast natsionaalsotsialistlikku
terrorit ja sellele järgnenud hävingu katastroofi tuleb Saksa ajaloost pärinevad
konfessionaalsed, poliitilised ja sotsiaalsed vastuolud ületada. Paljud CDU
asutajad tulid otse Gestapo vanglatest ja Kolmanda Reich’i koonduslaagritest.

Äsja asutatud CDU esimene esimees (Reichsvorsitzender) Andreas
Hermes oli 1945. aasta jaanuaris 20. juulil 1944 toime pandud Hitleri
mõrvakatse pärast rahvakohtus (Volksgerichtshof) surma mõistetud. 25. aprillil
1945 vabastati ta Plötzensee surmakambrist, kus ta oli oma hukkamist
oodanud. Juba 26. juunil kirjutas ta alla uue erakonna asutamise üleskutsele.
Nii nagu tema, pidasid ka teised vastupanuliikumise tegelased, näiteks Kreisau
ringi liikmed, nende hulgas Eugen Gerstenmaier, või natsionaalsotsialistide
poolt tagandatud Kölni linnapea Konrad Adenauer Reinimaal, totalitarismist
ülesaamist kristlike printsiipide kohaselt CDU rajamise juhtmõtteks.

Kohe pärast natsireziimi kokkuvarisemist tekkis kõikjal Saksamaal poliitilisi
rühmitusi, mis liikusid erinevaid konfessioone ühendava rahvapartei poole.
Kui Kölnis kõlas 1945. aasta juunis üleskutse asutada kristlik-demokraatlik
partei (CDP), tähendas see ühtlasi otsust, et katoliiklikku Saksamaa
keskparteid ei taasasutata. 26. juunil 1945 avaldas asutajate rühm eesotsas
Andreas Hermesega Berliinis üleskutse kristlike, demokraatlike ja sotsiaalsete
jõudude ühendamiseks.

Eristamaks end senistest erakondadest, nimetas uus partei end liiduks
(Union). Uueks alguseks pärast natsionaalsotsialismi katastroofi andsid
parteile vaimse ja moraalse suuna kätte kristlikud riigi- ja ühiskonnamõistmise
põhimõtted. Uut erakonda iseloomustavad kolm juhtmõtet:

• silla ehitamine katoliiklaste ja evangeelsete kristlaste vahel,

• erinevate ühiskonnakihtide lõimimine,

• riigi föderaalse ülesehituse tunnustamine sellisel viisil, et Saksamaa
  kõikides osades kasvaksid kokku maakondlikud ja föderaalse
   iseloomuga eripärad.
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CDU Nõukogude okupatsioonitsoonis
Berliini CDU asutajad Andreas Hermes ja Jakob Kaiser taotlesid
esialgu uuele parteile niihästi keskset tähtsust kogu Saksamaal kui
ka iseseisvat rolli Nõukogude okupatsioonitsoonis. Nõukogude
okupatsioonivõim aga tagandas nad. Olnud kuni 1947. aasta lõpuni
iseseisev ja edukas partei Nõukogude tsoonis (üle 200 000 liikme),
muutus CDU 1952. aastaks Saksa DVs „tingimusteta sotsialistlikuks
parteiks” ja nn blokiparteiks. Tuhanded erakonna liikmed kadusid
1945. aastale järgnenud aastatel Nõukogude laagritesse.

Seega oligi sündinud rahvapartei, mille eesmärgiks oli Saksamaa uuen-
damine kindlate väärtuste põhjal.

Selleks ajaks, kui 1950. aasta oktoobris toimus Goslari parteikongress,
mis ühendas CDU üleriiklikuks parteiks, olid valimisvõidud kommuunides
ja liidumaades ning läbilöögijõud Frankfurdi Majandusnõukogus ja Parla-
mentaarses Nõukogus viinud 1949. aastal napi võiduni Bundestagi valimistel.

Üks tähtis suunamuutus tehti juba Parlamentaarses Nõukogus, mille
eesistujaks valiti Konrad Adenauer. 1948. aasta septembrist kuni 1949. aasta
maini Parlamentaarses Nõukogus välja töötatud Saksamaa Liitvabariigi põhi-
seadus kajastab CDU olulisi veendumusi, nagu näiteks kristlikud väärtused
nii nagu need on sätestatud preambulis: „Olles teadlik oma vastutusest Jumala
ja inimeste ees, soovides kõigest hingest võrdse liikmena ühendatud Euroopas
teenida rahu maailmas, on Saksa rahvas [...] andnud endale selle põhiseaduse.”

1969. aastani iseloomustas CDU arengut võimuloleva riigikantsleri-
erakonna roll. Adenaueri ajastul, kui kantsleriteks olid Konrad Adenauer
(1950–1966), Ludwig Erhard (1963–1966) ja Kurt Georg Kiesinger (1966–
1969), saavutas CDU suurepäraseid valimisvõite. 1953. aastast alates ei saanud
ta ühelgi valimisel vähem kui 45% häältest. 1957. aastal saavutas ta ka ainsa
korrana Saksa Liitvabariigi ajaloos 50,2%-ga häältest absoluutse enamuse.

Pärast 1966.–1969. aasta suure koalitsiooni faasi jõuti 1969. aastal
Saksamaa Sotsiaaldemokraatliku Partei ja Vaba Demokraatliku Partei (SPD
ja FDP) koalitsioonini. CDU sattus esimest korda enda jaoks harjumatusse
opositsioonipartei rolli. Pärast ägedaid diskussioone Willy Brandti Ida-poliitika
küsimuses ja ebaõnnestunud umbusaldushääletust kaotas CDU 1972. aas-
tal Bundestagi valimised. Esimest korda sai Bundestagis suurimaks
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fraktsiooniks SPD. Sellega lõppes CDU senise esimehe Rainer Barzeli aeg.
Bazel oli 1971. aasta valimistel saavutanud võidu Helmut Kohli ees.

Helmut Kohl valiti partei esimeheks 1973. aastal. Tema juhtimisel sai  CDUst
liikmete ja programmierakond; enne seda oli CDU olnud enamsti silma-
paistvate isikute partei (Honoratiorenpartei).

Mõne aastaga kasvas CDU liikmeskond kolmekordseks (750 000 liiget).
1978. aasta parteikongressil Ludwigshafenis võeti vastu CDU esimene prog-
ramm, milles kirjeldati kristlikku eneseteadvust, sotsiaalse turumajanduse
väljakujundamist ning Euroopa ja Saksamaa poliitilisi eesmärke seoses muu-
tunud raamtingimustega.

Seda, et CDU on võimeline saavutama rahva enamiku poolehoidu,
tõestasid Bundestagi valimised aastatel 1976–1987, kui erakond saavutas
üle 45% valijate häältest. Ka liidumaade parlamendivalimistel oli CDU edukas.
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Helmut Kohli valitsus

1. oktoobril 1982 toimus konstruktiivne umbusaldushääletus Helmut Schmidti
(SPD) vastu, millega Helmut Kohl sai kantsleriks. Seejärel toimusid 6. märt-
sil 1983 ennetähtaegsed Bundestagi valimised, kus CDU saavutas oma
ajaloos paremuselt teise tulemuse, mis kinnitas rahva usku Helmut Kohli
valitsusse. Aastatel 1982–1989 uuendas valitsus sotsiaalset turumajandust,
pöördudes tagasi korrapoliitika (Ordnungspolitik) juurde (nt vähendades riigi-
võlga ning stabiliseerides ja parandades sotsiaalkindlustussüsteeme). Valit-
suse tegevuskavades olid tähtsal kohal ka Euroopa ühendamine (nt euro
kasutuselevõtu ettevalmistamine) ja NATO stabiliseerimine (nt NATO 1979.
aasta kaksikotsus), perekonna tugevdamine (nt lapsekasvatusraha ja -puh-
kuse sisseviimine), keskkonnakaitse parandamine (nt katalüsaatori ja pliivaba
bensiini kohustuslikuks muutmine ning Liitvabariigi keskkonnaministeeriumi
asutamine).

Nõukogude impeeriumi kokkuvarisemine ja SDVs toimunud rahumeelne
revolutsioon andsid Helmut Kohlile riigimehelikult kasutatud võimaluse
rajada teed Saksamaa taasühendamisele. Samas kasutas ta ka võimalust, et
legitimeerida SDVs demokraatlik ja kodanikuõiguslike liikumiste võrra täie-
nenud CDU.

Ida-Saksamaal oli CDU pärast Andreas Hermese ja Jakob Kaiseri tagan-
damist olnud 40 aastat nn blokipartei ja seega tihedalt seotud SED-riigiga
(SED – Saksamaa Sotsialistlik Ühtsuspartei). Helmut Kohli otsustaval toel
tekkis enne SDV parlamendi (Volkskammer) esimesi vabasid valimisi 1990.
aasta märtsis „Saksamaa allianss” (Allianz für Deutschland), kuhu kuulusid
„demokraatlikust keskblokist” välja astunud Ida-Saksamaa CDU, mida juhtis
esimees Lothar de Maizière, ning SDV kodanikuõiguslaste poolt asutatud
rühmitused „Demokraatlik start” (Demokratischer Aufbruch Angela Merkeliga
eesotsas) ja Saksamaa Sotsiaalne Liit (Deutsche Soziale Union). Sellega oli
kodanikuõiguslastele tagatud võimalikult suur mõju. Järgnevatel aastatel
leidsid aina rohkemad neist CDUs oma poliitilise kodu.

Helmut Kohli panus valimisvõitlusse oli oluline põhjus, miks „Saksamaa
allianss” saavutas 18. märtsil 1990 toimunud Volkskammeri valimistel
48,15%-ga võimsa võidu, kusjuures CDU ise sai 40,82% valijate häältest.
1. oktoobril 1990 ühinesid viie Ida-Saksamaa liidumaa CDU ühendused
Hamburgi parteikongressil Saksamaa CDUga.

Berliini müüri langemisega, Saksamaa taasühinemisega ja idabloki
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lagunemisega põhjalikult muutunud poliitiline olukord nõudis uut partei-
programmi. See võeti vastu 1994. aasta veebruaris ja kandis pealkirja „Vaba-
dus vastutuses” (Freiheit in Verantwortung). Kuni 1994. aasta Bundestagi
valimisteni keskendus valitsuse poliitika Ida-Saksamaa ülesehitamisele ja
Saksamaa sisemisele ühtsusele (nt 1993. aasta solidaarsuspakt), taasühine-
nud Saksamaa uuele rahvusvahelisele rollile (nt Bundeswehri osalemine
Balkani operatsioonides) ning ka Euroopa Liidu süvendamisele ja laien-
damisele (1992. aasta Maastrichti leping, Poola, Ungari ja teiste Kesk-Euroopa
riikide vastuvõtt ELi).

1994. aasta Bundestagi valimised võitis taas CDU-FDP (FDP: Vaba
Demokraatlik Partei) koalitsioon; CDU ja CSU (Kristlik-Sotsiaalne Liit) sai
41,5% häältest. Eesseisvate ülesannete hulka kuulusid ühtse Euroopa
vääringu euro kasutuselevõtt ja Saksamaa ettevalmistamine uuteks majan-
duslikeks väljakutseteks. Sotsiaalriigi ümberehitamise ja majanduse glo-
baliseerumisega seoses tehtud jõupingutused (maksureform) takerdusid
opositsiooni blokaadi tõttu Liidunõukogus (Bundesrat). Posti ja telekommu-
nikatsiooni ümberkorraldamist ning algavat erastamist juhtis autoriteetselt
CDU, kes lõi eeldused selleks, et nendes valdkondades saaks edaspidi
toimida konkurents.

1998. aastal oli Helmut Kohl taas CDU esinumber Bundestagi vali-
mistel. Need valimised kaotati (CDU ja CSU 35,1%). Helmut Kohl võttis
vastutuse selle eest enda peale ja astus erakonna esimehe kohalt tagasi.
Tema järeltulijaks valiti Wolfgang Schäuble.

1999. aastal tabas erakonda nn parteiannetuste afäärist puhkenud
kriis, mille tulemusel Wolfgang Schäuble astus tagasi. Tema asemele asus
senine peasekretär Angela Merkel, kes on praeguse ajani partei esimees.
2002. aasta Bundestagi valimised kaotati napilt annetuste afääri järellaine-
tuse tõttu, millele aitas kaasa Gerhard Schröderi (SPD) valitsuse Iraagi kriisi
aegne väga emotsionaalne valimiskampaania.
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Angela Merkeli valitsus ja Suur Koalitsioon

18. septembril 2005 saadeti puna-roheline valitsuskoalitsioon laiali ja
korraldati ennetähtaegsed Bundestagi valimised, kus ükski erakond ei saanud
vajalikku enamust, nii et moodustati Suur Koalitsioon. 22. novembril 2005
valiti Angela Merkel CDU, CSU ja SPD häältega esimese naisena Saksa-
maa kantsleriks.

Kantslerina keskendus ja keskendub Angela Merkel siiani välispoliitikas
Euroopa ühendamisprotsessi jätkamisele, kliimakaitsele ning transatlantilise
partnerluse taastamisele.

Erinevalt eelkäijate valitsusest rõhutab Angela Merkeli valitsus tugeva-
mini inimõiguste tähtsust Hiinas ja Venemaal. Paljude mitmepoolsete koos-
töösuhete raames on selgemaks saanud uus julgeolekukäsitlus. Afganis-
tanis on Saksamaa osalenud nii sõjaliste kui ka tsiviiljõududega, mis on toe-
tanud piirkonna stabiliseerimist. Saksamaa on osalenud ÜRO, NATO ja ELi
egiidi all rahvusvahelistes projektides kõikjal maailmas toimunud rahuvalve-
operatsioonidel. 2007. aastal oli Saksamaa Angela Merkeli juhtimisel ELi
ning samal ajal ka G8 eesistujamaa, mille puhul leitakse, et see on parandanud
Saksamaa mainet maailmas.

Sisepoliitikas on Angela Merkeli valitsus seni keskendunud sotsiaalsele
turumajandusele koos töö- ja väljaõppekohtade loomisega, föderalismi-
reformile, bürokraatia vähendamisele, koostöös Islamikonverentsiga integ-
ratsioonipoliitikale, perepoliitikale raskuskeskmega lapsevanematasul ja
lastesõimeseadusel ning tervishoiureformile.

Et vastata paremini uue aastatuhande väljakutsetele, võttis CDU 2007.
aasta Hannoveri parteikongressil pärast intensiivseid arutelusid vastu uue
parteiprogrammi. See kannab pealkirja „Vabadus ja julgeolek. Saksamaa
põhimõtted” ning kirjeldab CDU seisukohti. Programmi sõlmpunktid on
abielu ja perekonna tugevdamine, pere- ja tööelu parem ühendamine ning
mõisted rahvas, juhtkultuur (Leitkultur) ja põimunud julgeolek. Aastatel 2008
ja 2009 oli suure koalitsiooni poliitikas põhiülesandeks rahvusvahelise
finantsturgude kriisi vastu võitlemine.

2009. aastal toimusid taas Bundestagi valimised, kus CDU moodustas
koalitsiooni Saksamaa Vaba Demokraatliku Parteiga (FDP). Nii valiti Angela
Merkel 28. oktoobril 2009 taas kantsleriks. CDU, CSU ja FDP koalitsiooni-
leping, millest valitsus peab juhinduma, kannab pealkirja „Kasv. Haridus.
Ühtsus”. Kristlik-demokraatliku poliitika aluspõhimõtetele peab järgnevatel
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aastatel keskkonna- ja energiapoliitikas lisanduma jätkusuutlikkuse põhimõte.
Kliimakaitset peetakse praegu kogu maailmas suurimaks keskkonnapolii-
tiliseks väljakutseks. See on eeldus pikas perspektiivis jätkusuutlikule majan-
duslikule ja ökoloogilisele arengule ning ühtlasi uue tehnika konkurentsivõime
mootor. Koalitsiooni eesmärk kliima- ja keskkonnapoliitikas on ideoloogia-
vaba, tehnika arengule avatud ning turule orienteeritud energiapoliitika, mis
tähendab taastuvenergiaallikate suuremat kasutamist ning energiatõhususe
parandamist.
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Organisatsiooni ülesehitus

CDU on iseloomult rahvapartei, mis on subsidiaarsuse põhimõttel üles
ehitatud alt üles. Erakonnal on 360 kreisiühingut (Kreisverbände), mis on
kõige väiksem iseseisev organisatoorne üksus, millel on oma põhikiri ja raa-
matupidamine. Kreisiühingud otsustavad liikmete vastuvõtmise üle ning
valivad delegaate nii liidumaade kui ka üleriiklikele parteikongressidele.

Kreisiühingute allüksused on linna- või vallaühingud (Stadtverbände,
Gemeindeverbände). Need omakorda võivad moodustuda kohalikest ühin-
gutest (Ortsverbände). Kokku on CDU-l umbes 11 700 allüksust. Kreisiühin-
gud kuuluvad liidumaaühingutesse (Landesverbände), mis on CDU organisat-
sioonid liidumaades. Nende tegevus poliitilises argielus peegeldab erakonna
föderaalset mõtlemis- ja tegutsemislaadi. Enamasti on igal liidumaal üks liidu-
maaühing. Ainult Niedersachseni liidumaal on ajalooliste eripärade tõttu jätku-
valt kolm liidumaaühingut (Braunschweigi, Hannoveri ja Oldenburgi liidumaa-
ühingud). Seega on erakonnal praegu 17 liidumaaühingut. Ka Baieri liidumaal
on oma eripära, kus CSU eksisteerib iseseisva erakonnana. Liidumaaühinguid
koondab omakorda liidupartei (Bundespartei) ehk Saksamaa CDU.

Euroopa tasandil kuulub CDU Euroopa Rahvaparteisse (ERP). See
ühendus moodustati 1976. aastal. ERP esindab oma kristlik-demokraatlike
ja konservatiivsete liikmeserakondade poliitilist tahet Euroopa Liidus, eriti
aga Euroopa Parlamendis, kus teda poliitiliselt esindab Euroopa Rahvapar-
tei fraktsioon.

CDU sees on tekkinud teatavaid huvigruppe, kes on ühinenud ühin-
gutesse ja eriorganisatsioonidesse, mis pakuvad neile foorumit aruteludeks
ja oma tahte kujundamiseks. Lisaks on selliste allorganisatsioonide mõte
äratada huvi kodanikes, kes erakonda ei kuulu, ja seeläbi kanda erakonna
sõnumit kaugemale ühiskonda.

Sel taustal on CDUs ajaloo jooksul tekkinud seitse ühingut, millest
mõned kuuluvad CDU-le, teised aga CDU-le ja CSU-le:

• Saksa Noorte Liit (JU – CDU ja CSU),
• CDU Naisliit (FU),
• Saksamaa Kristlik-Demokraatlikud Töövõtjad (CDA),
• CDU/CSU Kommunaalpoliitiline Ühendus (KPV),
• CDU/CSU Väikese ja Keskmise Suurusega Ettevõtete ning Tööstuse
   Ühendus (Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung MIT),
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• CDU/CSU Ida- ja Kesk-Saksa Ühing – Põgenike ja Pagulaste Ühendus
   (OMV),
• CDU Seenioride Ühing (SU).

Saksa Noorte Liit asutati 1947. aastal ning on praegu oma 130 000 liik-
mega Euroopa suurim poliitiline noorsoo-organisatsioon. Noorte Liit soovib
olla CDU ja CSU pideva uuenemise mootoriks ning otsib seepärast kõla-
pinda 14–35aastaste kodanike juures. Ta on avatud ka neile, kes ei ole era-
konna liikmed. Paljud tänastest tähtsatest CDU poliitikutest olid varem
Noorte Liidu tähtsad funktsionäärid. Liidu kõrval on kristlik-demokraatli-
kult meelestatud noored koondunud Õpilasliitu (Schülerunion, SU, asutatud
1972. aastal), kus on 10 000 liiget, ning Kristlik-Demokraatlike Üliõpilaste Ringi
(RCDS).

Naisliit (FU) on CDU naisliikmete ühendus. FU asutati 1948. aastal Maini-
äärses Frankfurdis ning esindab poliitilisi teemasid, mis on seotud naiste elu-
olu eripäraga. Eesmärgiks on aga saavutada naistemaatika käsitlemine kogu
poliitikat läbivalt, mitte eriküsimustena.

Organisatsioon Saksamaa Kristlik-Demokraatlikud Töövõtjad (CDA) ühen-
das 1945. aastal kristlikud töövõtjad. CDA, mida nimetatakse ka „CDU
sotsiaalkomisjonideks”, näeb ennast kristlik-sotsiaalsete ühingute parlamen-
taarse haruna. Lisaks esindab ta CDUs kristlik-sotsiaalset liikumist ja töö-
võtjaid. Vastavalt sellele tegeleb ta palju majandus- ja sotsiaalpoliitiliste,
inimväärsete töötingimuste, koormuse õiglase jagamise ning töötajate kaasa-
mise parandamise küsimustega.

CDU/CSU Väikese ja Keskmise Suurusega Ettevõtete ning Tööstuse
Ühendus esindab CDUs keskklassi huve ja on asutatud 1956. aastal. Sotsiaalse
turumajanduse põhimõtetele tuginedes püüavad ettevõtjad, käsitöölised,
vabakutselised, talunikud ja keskastme juhid tuua oma ettekujutusi CDU
poliitilise tahte kujundamisse.

CDU Seenioride Ühing on CDU ühingutest noorim ja asutati alles 1988.
aastal. Liikmeks on võimalik saada alates 60. eluaastast. Praegu on liikmeid
umbes 60 000. Seenioride ühing esindab vanema põlvkonna huvisid CDUs
ja ühiskonnas. Iseenesestki mõista ei taha ühing kujundada ainult eakamaid
puudutavat poliitikat, vaid aidata leida ka lahendusi ühiskonnas praegu
toimuvatele demograafilistele muutustele.
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CDU ja CSU Kommunaalpoliitiline Ühendus (KPV) on liidumaades
iseseisvalt tegutsevate allühingute katusorganisatsioon. KPV esindab kohali-
kes omavalitsustes ühiskondlikult tegutsevate ametnike huve erakonnas.
Eesmärgiks on kohalike omavalitsuste haldussuutlikkuse parandamine. KPV
asutati 1946. aastal.

CDU/CSU Ida- ja Kesk-Saksa Ühing (OMV) esindab kesk- ja idasakslaste
ning Ida-Euroopa saksa asualadelt pärit sakslaste seisukohti. Ühing asutati
1969. aastal, kui korraldati ümber seni tegutsenud CDU/CSU Oder-Neiße
Ühing. Eesmärgiks on toetada CDU/CSU poliitikat seoses põgenike, ümber-
asujate ning hilisümberasujatega, kellele ta pakub ka poliitilist ja sotsiaalset
toetust. Lisaks tegeleb OMV ka oma uuele kodumaale jäänud sakslastega.
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Paremtsentristid Europarlamendis –
Euroopa Rahvapartei fraktsioon
Kadri Vanem
Kaja Sõrg

Euroopa Rahvapartei fraktsioon (ERP fraktsioon) oma 264 liikmega on
Euroopa Parlamendi (EP) suurim fraktsioon, mis ühendab Euroopa Liidu liik-
mesriikide peamisi paremtsentristlikke poliitilisi jõude. Kuna ERP fraktsioon
on Euroopa Parlamendis suurim ning mitte-sotsialistidest erakondadel on
seal nüüd selge enamus, siis on ERP fraktsioonil parimad võimalused mõju-
tada parlamendi poliitilist päevakorda ning võita otsustavad hääletused.

Kõnekaks näiteks saadikurühma tugevusest on tõsiasi, et alates 1999.
aastast on ERP fraktsioon olnud EP igakuistel täiskogu istungitel toimunud
hääletustel võitjate poolel sagedamini kui ükskõik milline teine fraktsioon.
Arvuline ülekaal tagab ka selle, et fraktsiooni liikmete käes on Euroopa
Parlamendi mitmed võtmepositsioonid: kümme EP parlamendikomisjoni
või allkomisjoni esimehe kohta kahekümne kahest; viis asepresidendi kohta
neljateistkümnest; kaks kvestori kohta viiest.

Olulisemate seaduseelnõude ja raportite puhul on ERP fraktsiooni liik-
metel parlamendikomisjonides parimad võimalused mõjutada EP seisu-
kohtade kujundamist: tähtsamate raportite koostajateks nimetatakse sageli
just ERP fraktsiooni liikmeid.

Väga paljud ERP fraktsioonis esindatud erakonnad kuuluvad ühtlasi
Euroopa Rahvaparteisse – esimesse Euroopa tasandil loodud rahvusva-
helisse erakonda, millel on suurim esindatus Euroopa Ministrite Nõukogus.

Kõik Euroopa Rahvaparteisse kuuluvad erakonnad tegutsevad ühiselt
selle nimel, et liikuda sotsiaalsel turumajandusel põhineva konkurentsi-
võimelisema ja oma kodanikele lähemal oleva demokraatlikuma Euroopa
suunas.
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Järgneb kronoloogiline ülevaade ERP fraktsiooni
tekke- ja arenemisloost138

ERP fraktsiooni juured ulatuvad Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ühis-
assambleesse, kus 1953. aasta 23. juunil asutati kristlik-demokraatlik frakt-
sioon. 9. mail1950 esitas Prantsuse kristlik demokraat Robert Schuman
valitsuse deklaratsioonis kava viia Prantsusmaa ja Saksamaa söe- ja terase-
tootmine ühise ülemameti alluvusse organisatsiooni raames, milles osalemine
oleks avatud ka Euroopa teistele riikidele. „Euroopat ei looda üleöö ega
ühe hooga. Euroopa sünnib konkreetsete tegude kaudu, mis kõigepealt
loovad reaalse ühtekuuluvuse.” Robert Schumani, keda peetakse nn Euroopa
isaks, tähelepanek tema 9. mai 1950. aasta deklaratsioonis tähistab teadliku
Euroopa ühendamise idee algust. 18. aprill 1951 allkirjastati Pariisis Euroopa
Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) asutamisleping.

1952. aastal loodi Ühisassamblees (mitteametlikult) esimene Kristlike
Demokraatide fraktsioon (CD), mille esimeseks esimeheks sai holland-
lane E.M.J.A. Sassen. Esimesel kristlike demokraatide fraktsioonil oli ühis-
assamblees 38 kohta 78st, st vaid kaks kohta vähem, kui olnuks vaja abso-
luutseks häälteenamuseks. Aasta hiljem, 1953 avaldati Kristlike Demokraa-
tide fraktsiooni asutamisdeklaratsioon ning ühisassamblees toimus selle
ametlik tunnustamine vastavalt kõnealusel ajal kehtinud kodukorra artiklile
33a. Fraktsiooni kuulus 40 liiget.

Järgnevad aastad olid kristlikele demokraatidele ESTÜs edukad: aastal
1954 valiti itaallasest kristlik demokraat Alcide De Gasperi ESTÜ Ühis-
assamblee presidendiks. Ka 1955. ja 1956. aastal valiti ESTÜ Ühisassamblee
presidentideks kristlikud demokraadid Giuseppe Pella ja Hans Furler.

Tähelepanu vääriv oli Kristlike Demokraatide fraktsiooni pressiesindaja
Eduardo Martino avaldus, milles öeldi, et Euroopa Parlamendi ülesanne on
ehitada Euroopa üles poliitilise, geograafilise, majandusliku ja sõjalise üksu-
sena (1958). See oli reaktsioon Kristlike Demokraatide fraktsiooni esimehe
Pierre Wigny raportile, mille eesmärgiks oli assamblee töö hindamine ning
hääletus tulevase ühise Euroopa Parlamendi kui kolme ühendust kontrol-
liva organi üle. Kui täna võime öelda, et nii poliitiline, geograafiline kui ka
majanduslik üksus on suuremal või vähemal määral saavutatud, siis sõjalise
üksuse rolli täidab NATO.

138 Refereeritud/ Allikas: www.eppgroup.eu
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19. märtsil 1958 toimus kolme Euroopa ühenduse ühisassamblee
esimene koosolek. Kristlikud demokraadid moodustasid 67 liikmega 142st
selgelt kõige suurema fraktsiooni. Robert Schuman valiti assamblee pre-
sidendiks kõigi fraktsioonide toetusel. Oma esimesel istungil võttis ühis-
assamblee nimeks Euroopa Parlamentaarne Assamblee. 1962. aastal sai
sellest Euroopa Parlament.

1965. aastal oli Euroopa ühendus kriisis seoses lahkarvamustega ühise
põllumajanduspoliitika rahastamise, EP eelarvepädevuse ja Euroopa Komis-
joni rolli üle – nn tühja tooli kriis. 1966 lepiti kokku Luksemburgi kompro-
missis: aluslepingutega vastuolus olev üldine vetoõigus, jättes jõusse
eriarvamusel olemise õiguse, mis antakse liikmesriikidele eraldivõetuna juhul,
kui selle riigi jaoks oluline huvi on ohus. Kristlike Demokraatide fraktsioon
ei ole seda õigust kunagi heaks kiitnud.

25. novembril 1969 valiti Kristlike Demokraatide fraktsiooni esimeheks
sakslane Hans-August Lücker. Tema andis fraktsioonile tugevama aluse
riigi tasandil, laiendades koostöös Euroopa Kristlike Demokraatide Liidu
esimehe Mariano Rumoriga fraktsiooni institutsioonilisi ja struktuurilisi side-
meid riiklike kristlik-demokraatlike erakondadega. See oli esimene vajalik
samm Euroopa Rahvapartei loomiseks.

21.–22. aprillil 1970 allkirjastati leping, mis käsitles teatavate eelarvesä-
tete muutmist ja otsust liikmesriikide rahalise toetuse asendamise kohta
ühenduse omavahenditega ning EP eelarvepädevuse laiendamist. Samal
aastal asutati Euroopa Kristlike Demokraatide Liidu raames ka liikmesriikide
kristlik-demokraatlike erakondade ja parlamendifraktsioonide esimeeste
ning EP Kristlike Demokraatide fraktsiooni juhatuse alaline konverents. Kaks
aastat hiljem moodustati Euroopa Ühenduse kristlik-demokraatlike era-
kondade poliitiline komitee eesmärgiga parandada Euroopa poliitika ja koos-
töö koordineerimist.

1. jaanuaril 1973 võeti Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriik Euroopa Ühen-
duse liikmeks. EP koosnes 198st liikmest, kellest 52 olid kristlikud demo-
kraadid. Moodustati uus Euroopa Konservatiivide fraktsioon, kuhu kuulusid
ka Ühendkuningriigi ja Taani parlamendiliikmed. Ühendatud Iirimaa erakonda
Fine Gael kuuluvad parlamendiliikmed ühinesid Kristlike Demokraatide
fraktsiooniga.

14. jaanuaril 1975 võttis EP vastu Patijni raporti konventsiooni kohta,
millega kehtestati Euroopa Parlamendi otsesed ja üldised valimised.

10. juulil 1975 kiitis EP heaks Euroopa Liidu kohta käiva raporti, mille
koostas belglasest kristlik demokraat Alfred Bertrand ja mis oli parlamendi
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panus Tindemansi raportisse139. Bertrandi raporti olulisimad punktid
sätestasid:

•  Tulevasel Euroopa Parlamendil peaks olema ulatuslik eelarve- ja kont-
rollipädevus ning sellest peaks saama ühenduse tegelik seadusandlik organ
(või tal peaksid vähemalt olema samaväärsed õigused);

• Parlamendi juurde tuleks luua Euroopa otsuste tegemise keskus,  mis
toimiks tõelise Euroopa valitsusena, mis oleks sõltumatu liikmesriikide
valitsustest ja vastutav Euroopa Parlamendi ees;

• Liikmesriikide koostöö liidu otsustusprotsessis peaks tagama riikide
koda;

• Tuleks selgelt ja üksikasjalikult määratleda erinevate institutsioonide
pädevuspiirid nii üksteise kui ka liikmesriikide suhtes.

Hääletus täiskogus näitas, et kristlikud demokraadid ja konservatiivid
toetasid kindlalt resolutsiooni vastuvõtmist; sotsialistide hulgas lükkasid
selle tagasi leiboristid ja liberaalide hulgas Taani parlamendi liikmed. EPD
(gollistide) fraktsiooni esimees väljendas tagasihoidlikku nõusolekut, kuid
enamik tema fraktsiooni liikmeid ei võtnud hääletusest osa. Kommunistid
hääletasid resolutsiooni vastu.

29. aprillil 1976 loodi Brüsselis Euroopa Rahvapartei, mis koosnes ühen-
duse seitsme liikmesriigi erakondadest. Selle põhikiri lubas teistel kesk-
parteidel ühineda, kui nad on valmis kristlike demokraatide väärtusi toetama.
See oli eriti tähtis ühenduse nendele riikidele, kus ajaloolistel põhjustel ei
olnud erakondi, mida nimetati selgesõnaliselt kristlik-demokraatlikeks era-
kondadeks. Euroopa Rahvapartei asutajaerakonnad olid järgmised: CDU
ja CSU (Saksamaa), PSC ja CVP (Belgia), CDS (Prantsusmaa), Fine Gael
(Iirimaa), DC (Itaalia), CSV (Luksemburg), KPV ja CHU ja ARP (Madalmaad).

8. juulil 1976 toimus Euroopa Rahvapartei avakoosolek Luxembour-
gis. Poliitiline komitee kiitis Euroopa Rahvapartei põhikirja ühehäälselt
heaks: „Käesolevaga jõustatakse järgmine põhikiri, mille aluseks on meie

139 Tippkohtumisel Pariisis kutsuti Belgia kristlikust demokraadist peaministrit Leo Tindemansi üles
    koostama 1975. aasta lõpuks raportit Euroopa Liidu kohta, mis esitatakse Euroopa Ülemkogule
   1976. aasta jaanuaris.
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kristlik-demokraatlik idee inimesest ja ühiskonnast ning soov edendada
Euroopas vabade isikute ja vastutusvõimeliste kodanike ühendust, kes osa-
levad täielikult mitmekesise ühiskonna sotsiaalsetes, majanduslikes ja polii-
tilistes struktuurides, ühendust, mis on õiglane, rahumeelne ja üksmeelne
kogu maailma inimestega sõlmitud suhetes”140. Esimeheks valiti Belgia krist-
likust demokraadist peaminister Leo Tindemans.

12.–13. juulil 1976 kiitis Euroopa Ülemkogu Brüsselis heaks konvent-
siooni EP otsevalimiste kohta ning sätestas otse valitavate parlamendiliikmete
arvuks 410. Esimesi EP valimisi, mille toimumisajaks määrati 1978. aasta,
reguleerivad sätted kehtestati 1976. aasta aktis EP valimiste kohta.

Märtsis 1977 valiti EP presidendiks Kristlike Demokraatide fraktsiooni
itaallasest liige ning endine Itaalia välis- ja peaminister Emilio Colombo.
Fraktsiooni esimeheks sai sakslane Egon Klepsch, kes oli esimees 1982. aas-
tani ning valiti 1984. aastal tagasi. Perioodil 1992–1994 oli ta Euroopa Parla-
mendi president. 1978. aastal nimetati Euroopa Rahvapartei fraktsioon
ümber Kristlike Demokraatide fraktsiooniks.

7.–10. juunil 1979 toimusid esimesed EP valimised. Valimisosalus oli
63,8% , st 111 miljonit inimest 180 miljonist hääleõiguslikust kodanikust.
ERP fraktsiooni erakonnad kogusid 32,8 miljonit häält (29,6%) ja said 107
kohta. Euroopa Rahvapartei sai ligikaudu 3,3 miljonit häält (2,9%) rohkem
kui sotsialistid – hoolimata sellest, et Taanis ja Ühendkuningriigis ei olnud
Euroopa Rahvapartei kandidaate üles seatud.

9. juulil 1979 toimus ERP fraktsiooni esimene koosolek EPs pärast otse-
seid ja üldisi valimisi ning üheksa päeva hiljem sai fraktsioon jälle tagasi oma
endise nime – Euroopa Rahvapartei fraktsioon.

17.–20. juulil 1979 toimus otse valitud EP esimene istung Strasbourgis.
ERP fraktsiooni toetusel valiti presidendiks Prantsuse poliitik ning liberaa-
lide ja demokraatide fraktsiooni liige Simone Veil.

2.–3. aprillil 1981 toimus Roomas,  tähistamaks saja aasta möödumist
Alcide De Gasperi sünnist, pidulik tseremoonia, kus osales ka paavst Johan-
nes Paulus II. De Gasperi uskus kirglikult Euroopa ühendamise ideesse
ning mängis põhirolli sõjajärgse Itaalia taastamises ja Euroopa Ühenduse
rajamises. 2011. aasta märtsis austati De Gasperi panust Euroopa ühtsuse
ning demokraatia idee edasiviimisel sellega, et ERP grupi ruum Euroopa
Parlamendis nimetati Alcide De Gasperi ruumiks.

1981. aastal esitasid Itaalia välisminister Emilio Colombo ja Saksamaa

140 katkend Euroopa Rahvapartei põhikirjast
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välisminister Hans-Dietrich Genscher Euroopa Parlamendile oma ühtse
Euroopa akti eelnõu. „Me kutsume üles taaselustama Euroopa integratsiooni,
tahame, et tugevdataks institutsioone ja parandataks otsuste tegemise prot-
sessi, ning soovime edendada ja viia kõrgemale tasemele kümne liikmesriigi
vahelise poliitilise koostöö toimumise pragmaatilise protsessi. Sel viisil
muutub koostöö laiaulatuslikumaks kõigis valdkondades, alates julgeole-
kust kuni kultuuri- ja õigusvaldkonnani, mis omakorda viib meid lähemale
Euroopa Liidu põhieesmärkide saavutamisele. Me saavutame selle paindliku
lähenemisviisi kasutamise ning poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete
aspektide vastastikuse toetamise abil, ning kui me järk-järgult edu saavu-
tame, võime seada endale uued eesmärgid ja need ka saavutada.”141

14. veebruaril 1984 võttis EP ERP fraktsiooni tugeval toetusel vastu
Euroopa Liidu lepingu, nn Spinelli leping, eelnõu.

10.–13. juunil 1984 toimusid EP teised otsevalimised. ERP fraktsiooni
liikmesparteid said 110 kohta. Uueks Euroopa Parlamendi presidendiks valiti
Prantsusmaa endine peaminister, kristlik demokraat Pierre Pflimin.

1. jaanuaril 1986 ühinesid Euroopa Ühendusega Portugal ja Hispaania.
Parlamendis oli siis 518 liiget, neist 60 kohta määrati Hispaaniale ja 24 Por-
tugalile. ERP fraktsiooniga ühinesid Portugali CDS, Hispaania Unión de Centro
Democrático (UCD), Kataloonia Unió Democràtica de Catalunya (UDC) ja
Baskimaa Partido Nacionalista Vasco (PNV). Fraktsiooni liikmete arv suure-
nes üheksa liikme võrra, st 118-le liikmele. 1987. aasta jaanuaris valiti Briti
konservatiividest parlamendiliikmete esindaja lord Henry Plumb EP
presidendiks.

1. juulil 1987 jõustus ühtne Euroopa akt. ERP fraktsioon hakkas tegema
koostööd sotsialistide fraktsiooniga, et parlamendil oleks võimalik koguda
häälteenamus, mis võimaldaks tal täita koostöömenetluses täieulatuslikku
rolli.

15.–18. juunil 1989 toimusid EP kolmandad otsevalimised. Valimisosa-
lus oli 58,5%. ERP fraktsiooni liikmesparteid, kaasa arvatud ka Hispaania
Partido Popular, kes tuli Konservatiivide fraktsioonist üle ERP fraktsiooni,
said kokku 122 kohta.

18. oktoobril 1989 asutas ERP fraktsioon Euroopa kristlike demokraatide
koostööfondi, mis alates 1994. aastast kannab nime Robert Schumani Fond.

10. detsembril 1990 jõuti Euroopa Ülemkogus kokkuleppele Euroopa
Liidu lepingu suhtes – Maastrichti leping, allkirjastatud 7. veebruaril 1992.

141 Katkend Emilio Colombo kõnest
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14. jaanuaril 1992 valiti ERP fraktsiooni esimees Egon Klepch Euroopa
Parlamendi presidendiks. Tema järglasena fraktsiooni esimehena jätkas Leo
Tindemans.

1. mail 1992 ühinesid Briti ja Taani konservatiividest parlamendiliikmed
koos mõne Prantsuse UDFi parlamendiliikmega samuti ERP fraktsiooniga,
suurendades liikmete arvu 162-le liikmele.

1. jaanuaril 1993 jõustus ühtne turg. Sama aasta 1. novembril jõustus
Maastrichti leping, mis tähistas Euroopa Liidu loomist.

1993. aasta Euroopa Rahvapartei kongressil võeti vastu ERP  fraktsiooni
tegevuskava parlamendi ametiajaks 1994–1999: „Euroopa 2000 – ühinenud
mitmekesisuses”.

9.–12. juuni 1994 toimusid EP neljandad otsevalimised, kus Euroopa
Rahvapartei fraktsiooni liikmesparteid said 125 kohta. Valimisosalus oli 58,9%.
Samameelsete parlamendiliikmete (Briti ja Taani konservatiivid ja Prantsuse
liberaalid) koosseisu võtmine suurendas ERP fraktsiooni kuuluvate liikmete
arvu 157 liikmeni.

1. jaanuaril 1995 ühinesid Euroopa Liiduga Austria, Soome ja Rootsi.
Euroopa Parlamendis oli siis 626 liiget. ERP fraktsiooniga ühines 16 uut lii-
get: kuus Austriast, neli Soomest ja kuus Rootsist. ERP fraktsiooniga ühi-
nesid viis erakonda: Austria Österreichische Volkspartei, Rootsi Kristdemokra-
tiska Samhällspartiet (nüüd Kristdemokraterna) ja Moderata Samlings-
partiet (Moderaterna), Soome Kansallinen Kokoomus ja Taani Konservative
Folkeparti.

1996. aastal sai Portugali PSDst Euroopa Rahvapartei täieõiguslik liige
ning selle liikmed ühinesid ERP fraktsiooniga. ERP fraktsioonil oli 180 liiget.

14. jaanuaril 1997 valiti ERP-ED liige José-María Gil-Robles Gil-Delgado
Euroopa Parlamendi presidendiks. 1997. aasta Euroopa Rahvapartei 12. kong-
ress Toulouse’is ütleb: „Me kõik kuulume ühte maailma”. Kongress võttis
vastu nii strateegiadokumendi tööhõive kui ka resolutsiooni Euroopa Liidu
laienemise kohta.

1998. aastal ühinesid erakonda Forza Italia kuuluvad parlamendiliikmed
ERP fraktsiooniga.

10.–13. juunil 1999 toimusid EP viiendad otsesed valimised. Valimisosalus
oli 49,4%.ERP fraktsioonist sai 233 liikmega Euroopa Parlamendi kõige
suurem fraktsioon. Juulis 1999 valiti ERP-ED fraktsiooni esimeheks Hans-
Gert Pöttering, kes oli sellel ametikohal 2007. aasta jaanuarini. ERP frak-
tsioon nimetati ümber Euroopa Rahvapartei ja Euroopa Demokraatide
fraktsiooniks. RPR (gollistide) partei liikmetest said fraktsiooni ühinenud
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liikmed. EPP-ED fraktsiooni liige Nicole Fontaine valiti Euroopa Parlamendi
presidendiks.

3. aprill 2001 sai ERP-ED fraktsiooni Schumani nimelise medali Jelena
Bonner Venemaalt.

2001. aasta detsembris ühinesid Euroopa Rahvaparteiga Prantsusmaa
RPR partei ja Itaalia UDEUR partei. Ungari MDF parteile anti assotsieerunud
liikme staatus.

1. jaanuaril 2002 võeti Austrias, Belgias, Hispaanias, Iirimaal, Itaalias, Kree-
kas, Luksemburgis, Madalmaades, Portugalis, Prantsusmaal, Saksamaal ja
Soomes kasutusele ühisraha euro.

Aastal 2002 asutati Oxfordis parlamendiliikme James Elles’i algatusel
uus Euroopa paremtsentristlik eksperdirühm – Euroopa Ideede Võrgustik
(European Ideas Network – EIN).

9. aprillil 2003 toimus EP täiskogu istungil hääletus kümne soovituse
üle (üks hääl riigi kohta), millega anti heakskiit EL-iga ühinemise taotlus-
tele.

16. aprillil 2003 allkirjastati Euroopa Ülemkogu kohtumisel Ateenas
ühinemislepingud.

1. mail 2003 alustasid Euroopa Parlamendis tööd 162 vaatlejat kandi-
daatriikide parlamentidest.

5. mail 2003 toimus ERP-ED fraktsiooni ja Euroopa Rahvapartei ametlik
tseremoonia, et tervitada 69 uut vaatlejat kandidaatriikide ühinenud ja
vaatleja staatust omavatest erakondadest.

2003. aasta juunikuus Kreekas toimunud Euroopa Rahvapartei laien
datud tippkohtumisel – valitsustevahelisel konverentsil – kutsus ERP

üles täiendama ja võtma vastu Euroopa põhiseaduse ettepanekul põhinevat
Euroopa põhiseaduse lepingut.

10.–13. juunil 2004 toimusid EP kuuendad otsesed valimised, mis olid
kõige ulatuslikumad valimised ligikaudu 450 miljoni kodanikuga Euroopa
Liidu 25-s liikmesriigis. Valimisosalus oli 45,5%. ERP-ED fraktsioon võitis
jälle, saades 278 liikmega Euroopa Parlamendi kõige suuremaks fraktsiooniks.
See oli ka ainus fraktsioon, kuhu kuulusid parlamendiliikmed kõigist 25-st
liikmesriigist, ning ainus üle 200 liikmega fraktsioon. Hans-Gert Pöttering
valiti tagasi ERP-ED fraktsiooni esimeheks. Aseesimeeste arv suurenes ühek-
sani. Fraktsiooni liikmeteks said T çsehhi SNK-ED partei liikmed. T çsehhi ODS
partei, Portugali Partido Popular ja Itaalia Partito Pensionati ühinevad ERP-ED
fraktsiooni Euroopa Demokraatide poolega. Nüüd kuulus ERP-ED frakt-
siooni 268 liiget.
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Aastal 2004 pälvisid Schumani nimelise medali komisjoni ametist lah-
kuvad volinikud ning asepresidendid Loyola de Palacio, Franz Fischler, Chris
Patten, Mario Monti ja Viviane Reding.

30. novembrril 2004 andis Hans-Gert Pöttering eravastuvõtul paavsti
eraraamatukogus Schumani nimelise medali tema pühadus paavst Johannes
Paulus II-le tänutäheks silmapaistva panuse eest Euroopa integratsiooni.
Vastuvõtu ajal on peamiseks arutlusteemaks Euroopa põhiseadus.

2005. aastal anti Schumani nimeline medal kahele inimõigusaktivistile
Sergei Kovaljovile ja Natalja Estemirovale. Samal aastal sai Schumani nime-
lise medali ka endine Poola peaminister Tadeusz Mazowiecki ning Saksa-
maa Bundestagi CDU/CSU fraktsiooni aseesimees ja endine Saksamaa
siseminister Wolfgang Schäuble.

26. septembril 2005 tervitas ERP-ED 13 uut vaatlejaliiget Rumeeniast
ja Bulgaariast.

8. juunil 2006 toimus Brüsselis ERP-ED õppepäev, mille põhiteemaks
on Euroopa ajaloo taasühendamine.

4. juulil 2006 sai Schumani nimelise medali Eesti iseseisvusliikumise
juhtfiguure, parlamendiliige Tunne Kelam.

14. novembril 2006 nimetas ERP-ED fraktsioon Hans-Gert Pötteringi
Euroopa Parlamendi presidendi kandidaadiks.

1. jaanuaril 2007 liitusid ERP-ED fraktsiooniga uued Bulgaaria ja Rumee-
nia parlamendiliikmed: Bulgaaria UDF, DSB ja DP partei ning Rumeenia
PD, DP, UDMR ja DFDR partei. Nüüd kuulus fraktsiooni 277 liiget.

9. jaanuaril 2007 valiti Joseph Daul ERP-ED fraktsiooni esimeheks.
16. jaanuaril 2007 valiti Hans-Gert Pöttering Euroopa Parlamendi presi-

dendiks.
Juunis 2007, pärast 20. mail 2007 Bulgaarias toimunud esimesi Euroopa

Parlamendi valimisi, ühinesid ERP-ED fraktsiooniga viis uut Bulgaaria parla-
mendiliiget GERB parteist. Detsembris 2007, pärast Euroopa Parlamendi
esimesi valimisi Rumeenias

25. novembril 2007, ühinesid ERP-ED fraktsiooniga 18 uut parla-
mendiliiget Rumeenia PD, PDLi ja DAHRi erakonnast. ERP-ED fraktsiooni
kuulus seega 288 liiget.

Aasta hiljem kasvas ERP-ED fraktsiooni liikmete arv 289 liikmeni, tänu
millele sai fraktsioonist Euroopa Parlamendi kõigi aegade suurim fraktsioon.

4.–7. juunil 2009 toimusid EP seitsmendad otsevalimised. Kõige ulatus-
likumad valimised ligikaudu 500 miljoni kodanikuga Euroopa Liidu 27-s liik-
mesriigis. Valimisosalus oli 43%.
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Euroopa kodanikud olid otsustanud kolmandat korda järjest usaldada
Euroopa Rahvaparteid ja tema liikmeserakondi, mis tagas selle, et ERP-EDst
sai 265 liikmega taas EP suurim fraktsioon. See on ka ainuke fraktsioon,
kuhu kuulub üle 200 liikme.

1. detsembril 2009 jõustus Lissaboni lepe, mis tähistab olulist pöörde-
punkti Euroopa institutsioonide arengus ja nende omavahelistes suhetes.
EP volitused on oluliselt kasvanud. Lissaboni leping asetab EP võrdsele
positsioonile Euroopa Liidu Nõukoguga, kes kahekesi koos otsustavad suure
osa ELi õigusloome üle.
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Popkultuur ja konservatiivsus,
popkultuur kui konservatiivsus
Briti näiteid viidetega Eestile
Berk Vaher

Konservatiivsusel ja popkultuuril on üks oluline sarnasus – kumbki mõiste
toimib lõhkelaenguna, mis paiskab keskustellu hulga üldistusi, lihtsustusi ja
eelarvamusi (mida nood nähtused on küllap ka üksteise suhtes nimme
tootnud) ning tekkinud käras ja sumus võib olla raske hoomata, kuivõrd
heterogeenne, vastuoluline ning oma ilminguis konkreetsest aegruumist
sõltuv kumbki on.

Ma ei evi illusioone, et suudaksin siinse napi käsitluse raames seda liht-
sustuste ja eelarvamuste sumu jäävalt hajutada. Ma saan tuua näiteid, paral-
leele ja vastandusi, mis on mõnes mõttes konservatiivsuse ja popkultuuri
suhetele olemuslikud, kuid igale sellisele näitele on võimalik tuua vastand-
näide või vähemalt osutada detailidele, mis seda näidet komplitseerivad.
Rahuldutugu siin usuga mu võimesse neid komplikatsioone tajuda ka siis,
kui ma neid alljärgnevas otsesõnu ja põhjani ei väljenda.

Loodetavasti aitab seni väidetu ka põhjendada, miks väldin siinkohal
lühidate ja kõikehõlmavusele pretendeerivate definitsioonide esitamist. Kui
konservatiivset maailmavaadet ongi võimalik (ja selle vaate kandjatele vajalik)
mingisuguse ideaaltüübina, kindlate ja sidusate hoiakute kogumina
modelleerida (ning usun, et teised autorid on seda käesolevas kogumikus
juba küllaldaselt teinud), siis popkultuuri puhul sellist mudelit või ideaal-
tüüpi esile manada ei saa või siis oleks see lootusetult vigane.142 Ei mass-
tiraçzeerimise tehnoloogiatele tuginemine, kommertsedu taotlemine ega
teatav võimutrotsimise retoorika ole kriteeriumid, millega oleks võimalik
hõlmata möödunud ja praeguse sajandi popkultuuri kogu selle mitmekülg-
suses: Hollywoodi ja Woodstocki, West Endi muusikale ja Banksy tänava-
kunsti, Michael Jacksonit ja jalgpallifännide ühislaule.

Suurte üldistuste esitamise asemel pean mõistlikumaks viidata mõnin-

142 Ühe hiljutise heauskse, kuid kummati nurjunud katsena tasub mainida Raoul Kurvitza teost
   „Attitude. Ülevaade hoiakulisest popkultuurist” (Valgus 2008), mida on veenvalt kritiseerinud
   Tõnis Kahu („Popimeelsuse paradoksid”, Vikerkaar nr 4–5/2009).
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gatele erijuhtumitele popkultuuri ja konservatiivse maailmavaate suhestu-
mises. Mu näited pärinevad valdavalt briti lähemast kultuuriloost, võttes
arvesse sealse popkultuuri suurt globaalset mõju nii XX sajandil kui nüüdki,
kuid ka selle mõju kujunemist ambivalentsetes kontaktides majanduslik-
poliitiliste jõuväljadega –, milles teadagi konservatismil on olnud suur ja
omakorda ambivalentne roll. Kõnealune viiteväli võib eesti lugejale huvi
pakkuda seetõttu, et briti popkultuur on olnud siinsete popkultuuriliste
suundumuste peamiseks mõjutajaks – julgen väita, et isegi rohkem kui muus
maailmas ihatud-kardetud Ameerika meelelahutustööstus ja selle sub-
kultuursed „lahkusud” – ning samuti on briti konservatismi traditsioon tublisti
mõjutanud Eesti tänaste poliitiliste konsensuste teket. Võimalusi huvitavate
seoste ja paradokside tuvastamiseks on niisiis mitmeid.

Ühelt poolt võib (ikka veel) tunduda, et popkultuur ja konservatism
on loomuldasa vastandlikus, isegi suuresti teineteist välistavas positsioonis.
Suure jao popkultuuri enesekehtestuslikus retoorikas on olnud kaalukal
kohal futurism ja hedonism, mäss institutsioonide ja hierarhiate vastu, maitse-
piiride ületamine ja sugutabude rikkumine; sex drugs & rock’n’roll, mis ongi
mõeldud konservatiivides nördimust ja tülgastust tekitama ning tekitabki,
isegi kui tegu on vaid ähvarduspoosiga. Teiselt poolt on tänases päevas või
isegi paari viimase aastakümne jooksul lähemal vaatlusel üpris raske leida
tõendeid tolle romantilise vastanduse kinnitamiseks. Nii Suurbritannia kui
ka Eesti ühiskonnas on popkultuur paljudes ilmingutes tunnustatud ja väär-
tustatud, ka vanemate traditsioonidega seostatult riiklikku identiteeti
kaasatud ja selle enesepühitsusteks hõlpsasti kohaldatav – ehkki puhuti
võib esile kerkida mõneti ootamatuid pingeolukordi, mis tekitavad küsimusi
selle kohaldatavuse määrast ja piiridest: pean siin Eesti kontekstis silmas
hiljutist Vabaduse Laulu, mille juurde käesoleva analüüsi lõpus tahan naasta.
Ent ometi võime juba tõdeda, et taolistes pingeolukordades vastandab kon-
servatiivne vaatepunkt üht, „vääritut” või „kahtlast” osa popkultuurist teisele,
„väärtuslikule” osale, mitte ei eita popkultuuri kui sellise väärtust, nagu see
veel poole sajandi eest tavapärane oli.

XX sajandil ning eriti Teise maailmasõja järgsel perioodil kiirelt mõjuvälja
laiendav meedia (nii ajakirjanduslikus kui ka tehnoloogilises tähenduses)
tõi esile ja võimendas populaarkultuuri praktikaid, mis ehk polnudki ise-
enesest nii uued, kuid mida kõrgklassid ja akadeemilise intelligentsi esindajad
olid seni võinud edukalt vältida või pidada perifeerseks, nende tundmist ja
kogemist mittevajavaks. Popkultuuriga kohtumise çsokk, selle tööstusliku
kasvuga silmitsi seismine ja selle tõrjumine iseloomustas nende ühiskon-
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nakihtide hinnanguid veel 1960ndate hakulgi; seejuures väljendasid oma
vastumeelsust popkultuuri (või „massikultuuri”) suhtes nii parem- kui ka
vasakpoolsed intellektuaalid. Esimesed (nt abielupaar F. R. ja Q. D. Leavis)
kurtsid kõrgkultuuri väärtuste ohustatust harimatu lumpeni pealiskaud-
sest maitsest, teised (nt Frankfurdi koolkonna esindajad Adorno ja Hork-
heimer) aga kuulutasid „massikultuuri” omakorda kapitalistliku süsteemi
poolt lihtrahvale peale surutud ajuloputuseks.

Tolle murranguaja meeleolusid on tähtis meeles pidada, et suhtuda briti
kultuuri (ja selle edasise globaalse mõju) kontekstis kriitiliselt hilisematesse
kergekäelistesse samastustesse ja vastandustesse, mille kohaselt popkultuur
oli justkui loomuldasa vasakpoolse töölisklassi protest justkui loomuldasa
parempoolse konservatismi vastu. Konservatiivsus ei võrdu Konservatiivse
Parteiga ning leiboristid võisid osutuda tooridest märksa aeglasemateks
kohanejateks: Simon Frith meenutab parlamendi Lordidekoja koosolekut mais
1964, kus biitlite ja teiste samalaadsete ansamblite esiletõusu pidas ohtlikuks
just leiboristliku taustaga Ted Willis, rünnates informatsiooniministrit söör
William Deedesi noortekultuuri tervitavate avalduste pärast!143

Akadeemias toimus järsk paradigmanihe suhtumises popkultuuri alles
1960ndate lõpul, kui rock’n’rolli ja biitlite populaarsus oli osutunud märksa
enamaks hetkemoest, kinost oli saanud suurtööstus ning tudengid ja hipid
protestisid kogu läänemaailmas nii ühiskonna kui ka akadeemia aegunud
elu- ja kunstitõdede vastu. Oluliseks katalüsaatoriks sellele muutusele oli
Birminghami Ülikooli Kaasaegse Kultuuri Uuringute Keskus, mille 1964. aastal
oli rajanud „massikultuuri” suhtes põlglik vasakpoolne professor Richard
Hoggart; neli aastat hiljem sai see uue juhi Stuart Halli käe all märksa popi-
sõbralikuma suuna. Sealt pärinebki suuresti subkultuuride käsitamine töö-
lisklassi järelkasvu vastupanurituaalidena144; selles tõlgenduses oli omajagu
soovmõtlemist ja patustamist teadusliku objektiivsuse vastu, kuid ilmselt
teadlikult: Birminghami koolkonna teoreetikud võisid näha, kuidas nad
(näiteks kunstikoolides õpetatava kaudu) reaalajas mõjutavad subkultuuride
enesekaemuse kujunemist, annavad neile relvad intellektuaalseks
enesekehtestuseks nii sotsiaalses kui ka esteetilises plaanis (näiteks
rokkmuusika mõtestamiseks nii poliitilise protesti vahendina kui ka uue

143 Simon Frith, From the Beatles to Bros: Twenty-Five Years of British Pop. Social Change in
    Contemporary Britain, toim. Nicholas Abercrombie ja Alan Warde, Polity Press 1992, lk 43.
144 Vt näiteks Resistance through Rituals – Youth subcultures in post-war Britain, toim. Stuart Hall
    ja Tony Jefferson, Routledge 1993 (1975).
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kõrgkunstina, millel on potentsiaali jõuda suurte rahvahulkadeni). Valgustades
läbi meedia, tööstuse ja võimuorganite toimemehhanisme, näitasid toonased
uurijad ühtlasi kätte popkultuuri loonud/loodud kogukonna võimalused
kehtestada nendegi (või neis vastureaktsioonide provotseerimise) kaudu
avalikus teadvuses oma agentsust, oma tähendusi ja teguviise.

Hilisemad teoreetikud ning ka mõned koolkonna liikmed ise on siiski
tunnistanud, et koolkonna strukturalistlik analüüs kaldus lihtsustustesse ning
liigselgete vastanduste kehtestamisse; subkultuurid ei olnud sõjajärgsetel
kümnenditel ega ole olnud hiljem üheselt klassiteadlikud ega isegi töölisklassi
noortest koosnevad; pigem on neid iseloomustanud teatava klassidevälise
kontingendi loomise püüd (millest sündinud karjääride kumuleerumine
võimaldab täna juba kõnelda omaette „loovklassist”). Lähiajalugu on korduvalt
tõendanud, mil määral ikkagi noorte subkultuursed eluviisid rajanevad
hedonismil ja materialismil (identiteedi kujundamisel rõivaste, heliplaatide,
liiklusvahendite, mõnuainete jms tarbimise kaudu ning neil väärtustel
põhinevate kogukondade rajamisel). Neid eluviise pärssiv ja tauniv nn
täiskasvanukultuur oma fikseeritud tööaja ja käitumisreeglitega võib tekitada
trotsi, ent sidusama ja põhjalikuma poliitilise alternatiivi arendamine sellele
on pigem erandlik kui reeglipärane. Nii on 1960ndate popkultuurile hilisemate
teooriate valguses tagasi vaatavad mängufilmid nagu Quadrophenia (1979)145

juba paljuski ambivalentsed: Jimmy ja ta modidest sõbrad võistlevad
moeriietuses ja tuunivad oma motorollereid, pidutsevad, varastavad apteegist
erguteid ja sõidavad nädalavahetuseks mere äärde rivaalitseva rokkarite
subkultuuriga tänavalahinguid pidama; ent seejärel leiab Jimmy, et on üksi
oma tahtmises mässu ja ekstaasi üha käigus hoida – teised lülituvad vaguralt
tööellu tagasi. Ehkki teatraalsel moel, kajastavad taolised filmid siiski üsna
tabavalt argieluski toimuvat ja ärgitavad küsima: mil määral on subkultuuridel
üldse olnud agentsust ühiskonna ümberkujundamisel läbi tarbekaupade ja
meelelahutustööstuse toodangu sümboolse tähenduse muutmise, kui nende
olemasolu eeltingimuseks on turumajandus ja seda toetav ühiskonnakord.146

1960ndate algupoolest Margaret Thatcheri võimuletulekuni 1979. aastal

145 Reçzissöör Frank Roddam. Film valmis The Who 1973. aasta kontseptalbumi põhjal, kuid
     modifitseeris selle süçzeed nii, et hägustus ka pealkirja tähendus (originaalis oli peategelane koguni
    neljaks lõhestunud isiksus).
146 Eriti pessimistlikke vastuseid annab Joseph Heathi ja Andrew Potteri The Rebel Sell: How the
     Counterculture Became Consumer Culture (Capstone 2005), mis väidab, et popkultuuril põhinevad
    „alternatiivsed” liikumised ongi olnud mitte ainult võimetud võitluses kapitalismi vastu, vaid
    lausa eeskujulikult kapitalistlikud.
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vahetusid valitsused Suurbritannias suhteliselt sageli ning võim ristles
leiboristide-tooride vahet. Mõlemad üritasid, kumbki omal moel, ühiskonda
moderniseerida, suutmata siiski majanduskriisi pidurdada ja töötust kärpida.
Noortekultuuri esiletõusus oli tähtis roll fordistlikul majanduspoliitikal, mis
madala tootluse kiuste hoidis palgad ja sotsiaalgarantiid suhteliselt heal
tasemel ning soodustas tarbimist, lootusega tugevdada kodumaist majandust,
kuid noorte eelistused kuulusid tihtilugu hoopis Ameerika või mandri-
Euroopa toodangule.147 Kuigi subkultuurid andsid hoogu poptööstusele
(eriti briti biidi globaalse invasiooni käigus), jagus seal karjäärivõimalusi ikkagi
märksa vähem, kui oli nende soovijaid-unistajaid; frustratsioon üha kehveneva
majandusseisu pärast ning suutmatuse pärast ühitada moetrendide järgimist
kombeka tööeluga, leidis 1970ndate lõpuks ja 1980ndate alguseks (punk-
ja postpunk-subkultuurides) küll plahvatusliku väljundi demonstratiivses
vastandumises Margaret Thatcheri juhitud tooridele, kuid oli samavõrd ajen-
datud leiboristide jõuetusest.

Ehkki punki käsitati omas ajas radikaalse protestina ning varasema
popkultuuri, eriti kunstipärase progeroki eitusena, hiljem lausa kompromissitu
mässulisuse kvintessentsina, on ajapikku ilmnenud, et punk ise oli märksa
konservatiivsem, kui selle ajakirjanduslikud eestkõnelejad näidata tahtsid.
Briti pungile eelnenud Ameerika punk ju oligi katse pöörduda tagasi pop-
kultuuri „kunstistumise” aega, varajasse rokenrolli ja garaaçzibändide ajastusse;
ent ka briti punk jätkas mitmeid varasemaid traditsioone (music hall, skiffle).
Ajapikku on muutunud ka pungi juhtkujude hinnangud oma ajastule: kui
Sex Pistolsi laulja John Lydon 1980ndate lõpul Eestis Rock Summeril esines,
suhtus ta pilklikult siinsesse punki ja kuulutas: „Viimane, mida me Idast vajame,
on moeohvrid” (kestis ometi kümnend, mis küllaga tõestas, kuis punk õpetas
välja terve uue põlvkonna küünilisi popkarjeriste, kes vastalisi võtteid kasu-
tades hoopiski keskvoolupoppi sisenesid); hiljaaegu taas Eestis punklaulu-
peol esinedes kiitis ta aga toda algatust kui eheda punkvaimu esindajat,
samas kui paljud kohalikud punkarid suhtusid taolisse riiklikult tunnustatud
kultuuriformaadi „pungimängu” tuntava skepsisega. Künism ja iroonia kuna-
gise „megahaibi” üle olid asendunud nostalgiaga oma ajaloolise rolli suh-
tes; ja ehk ei peakski sellesse omakorda pilklikult suhtuma; ehk ongi
(pop)kultuuri üks võluvaid paradokse selles, et ka suuresti produtsentide,

147 Fordismist ja selle probleemide ebarahuldavatest lahendustest Suurbritannias vt Bob Jessop,
    From Social Democracy to Thatcherism: Twenty-Five Years of British Politics, Social Change in
    Contemporary Britain, toim. Nicholas Abercrombie ja Alan Warde, Polity Press 1992, lk 14–39.
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ajakirjanike ja teoreetikute poolt „äranimetatud” ja ülevõimendatud stiilid
leiavad reaalajas ja aja kulgedeski siiraid järgijaid, kes muudavadki haibi
rahvaliikumiseks. Ent seejuures on kurioosne, mil määral on need liikumised
kantud traditsionaalsusest, mingisuguste varasemate väärtuste truu hoidmise
ja ennistamise retoorikast.

Simon Reynolds pakub oma tänavuses mahukas teoses Retromania lausa,
et popkultuuri futuristlikuim periood jäigi 1960ndate keskpaika ning hiljem
on (vaid mõne erandiga) aina tagasi vaadatud (ja kuulatud), püütud tolle
ajastu julget uuendusmeelsust ja popkultuuri tohutut tähenduslaengut
tagasi võita (õigupoolest oli ju ka esimene sõjajärgne briti noorte subkul-
tuur, teddy boy’de liikumine romantiline tagasivaade sõjaeelse ühiskonna
aukoodeksitesse ja patriotismi). Nende minevikuihaluste kumuleerumisel
oleme XXI sajandiks jõudnud seisundisse, kus popkultuuri enam midagi
tuntavalt uut ja erilist ei lisandugi – või siis on muutused tehnoloogilised,
mitte kunstilised, võimaldades vaid veel andunumalt kaevuda erinevaisse
nostalgiatesse või nende segusse (alusmaterjal on ju internetti üles laetud,
haruldasemadki plaadid ja unustatumategi artistide salvestised on üleilm-
selt kättesaadavad ning igaüks võib homse kujutlemise asemel omatahtsi
ajalugu ümber kirjutada). Reynoldsi jaoks on popkultuuri viimaseks futu-
ristlikuks plahvatuseks 1990ndate alguse illegaalsed reivid ja neid täitnud
tehnomuusika, kuid seegi subkultuur jõudis kiiresti retrostumiseni.

Hiljutiste noortemässude puhul Suurbritannia linnades tuleks siis mitte
niivõrd muretseda mässu enda kui fakti pärast (sest puhuti laamendasid ja
lõhkusid ju juba nii tedid kui modid ja rokkarid kui isegi 1960ndatel tradit-
sioonilise d çzässi ümber koondunud subkultuur, nagu Reynolds meenutab),
kuivõrd selle pärast, et laamendamisega ei kaasne mingit alternatiivset
kultuurilist sõnumit ega esteetikat; see toimus vaid kõige primitiivsemate
tarbekaupade omandamise nimel, lõhkumise ja joovastumise enese mõnust.
Seda võidakse püüda kujutada sotsiaalselt ähvardava või murrangulisena,
kuid see on rebel without a cause – mäss selle pärast, et justkui tuleks kui-
dagi eelmiste popkultuuri kujundanud põlvkondade kombel mässata, ehkki
popkultuur ise on sügavas stagnatsioonis, millest uus mäss ei üritagi väljapääsu
pakkuda.

Suurbritannia näitel, aga nähtavasti ka laiemas plaanis, võib niisiis väita,
et kuigi popkultuur on inimeste elus laiemalt ja enam kohal kui kunagi
varem (või on ehk juba saanudki „ametliku kultuuri” põhiosaks), on sel
paradoksaalselt (?) anda inimestele vähem lahendusi ja lootusi kui eales
varem; see ei paku enam isegi illusiooni ühiskonnas tekitatavate muutuste
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võimalikkusest ega loo vägevaid utoopiaid inimkonna tulevikust, vaid on
keskendunud iseenda stiilide- ja poosidevaramu taastootmisele.

 Kui popkultuur veel mõneti inimeste käitumist mõjutab, siis mängi-
des ette viise, kuidas toime tulla igikestvas argisuses, (lääne) maailmas ja
(kapitalistlikus) ühiskonnas kõigi selle puuduste ja pingetega; lihtsa, „nor-
maalse” inimesena. Teisisõnu, popkultuur ise on muutunud mõjusaimaks
konservatiivsena ja oma konservatiivsust tunnustades, pakkudes „kuldset
keskteed”. Näitena „valgustatud konservatiivsusest” sel keskteel võib aga
mainida rollimudeleid, mida esindavad meilgi populaarsete briti krimisar-
jade nagu „Midsomeri mõrvad” või „Lewis” peategelased.

Mõlema sarja vanemuurija tegevuspaigaks on ju konservatiivne idüll (esi-
mesel juhul jõuka keskklassi külakesed, teisel Oxfordi campus), mis ometi
osutub petlikuks: maaomanikud, kirikuõpetajad ja professorid, keda on peetud
ühiskonna alustaladeks, varjavad hukutavaid saladusi, komplekse ja pervers-
susi, mis viivad mõrvadeni; rahu ja korra rituaalse taastajana tegutsev vanem-
uurija on ühtlasi common sense’i kehastus, kes kurjategija tabamise protsessis
väljendab enda väärtushinnanguid, mis mõjuvad usaldusväärse ja nõnda ka
normatiivsena. (Seejuures ei ole need politseinikud kujutatud mingite üli-
inimestena: „Midsomeri mõrvades” kuni 2011. aasta alguseni tegutsenud
Tom Barnaby kaldub ülekaalulisusele ja tipsutab tublisti, Lewis on tihti torssis
ja närviline – nõnda on kummalgi lähimaks kaastööliseks noorem ja mõneski
asjas vabameelsem seersant, ehkki Barnaby esimene abiline Troy oli suhtu-
mises geidesse ja mõnes teiseski küsimuses ülemusest isegi jäigema hoiakuga.)

Võib ju tunduda mõneti õõvastavana, et inimeste tapmisest teleek-
raanil on saanud kerge puhkepäevaõhtune meelelahutus, ent samas toimib
pingesituatsioonide esitamine ja lahendamine krimisarjades ju ilmselt
teraapilisena, omamoodi identiteediravina: osutatakse, kus ja kuidas kogu-
konna fassaad ja tegelikud elupraktikad teineteisest ohtlikul määral (neuroosi
või psühhoosi tekitavalt) lahknevad ning kuidas mõnelgi juhul on väärtus-
hinnangute revideerimine ja pehmendamine kogukonnale parem lahendus
kui fassaadväärtuste vägivaldne kaitsmine. Seriaalide episoodides pole ka
haruldane, et algul konservatiivse elukorralduse ohustajana tundunu osutub
aumeheks, selle kaitsjana esineja aga väärituks; detektiivi tehtavad eetilised
valikud annavad mõista, et ta on kaaskondseist ja tavavaatajaist parem ini-
mestetundja ja orienteerub ka ühises väärtuste süsteemis seetõttu paremini,
laskmata end pealispinnal eksitada ja keskendudes seda süsteemi pikaaegselt
säilitavate lahenduste kehtestamisele.

Üks tähelepanuväärne näide on „Midsomeri mõrvade” episood „Blood
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Will Out” (1999), kus tekib vastasseis erusõjaväelasest kohaliku rahukoh-
tuniku ning new age traveller’ide vahel. Viimati mainitu oli eriti 1980ndate
lõpul ja 1990ndate algul tähelepanu äratanud nomaadlik subkultuur, mis
koosnes „mustlaselu” elavaist, kuid peamiselt valgest keskklassist pärinevaist
väikekogukondadest – vanadest hipidest, tätçserismi hammasrataste vahele
jäänud sisepagulastest ning lihtsalt seiklevaist noortestki. Pingeid tekitas
nende kalduvus endid eramaale laagrisse seada ning neid süüdistati vargustes
ja rüüstamises, kuid enamasti olid rändurid vägivallatud nagu vagabundid
ikka – pelgalt häiriv ja ehk südametunnistusele rõhuv meeldetuletus, et on
olemas ka teistsugune elu, millest jõukatel maaomanikel ei õnnestu end
täienisti eraldada. Episoodis saabub üks taoline kogukond just rahukohtuniku
haldusalasse (seejuures avalikule külaplatsile, mitte ta eravaldusse); too kutsub
ööseks välja oma vana sõjaväekaaslase löökrühmaga, kes kurikate abil peaks
laagri laiali peksma. Rahukohtuniku kasutütar helistab aga Barnaby’le, kes
õigeaegselt sekkub. „Ma arvasin, et olete üks meist,” toriseb rahukohtunik
hiljem Barnaby’le. Barnaby vaist aga ei peta: rändurite juht osutub Falklandi
sõja veteraniks, kes ei sulandu enam tavaellu, rahukohtunik aga sõjas tema
ja kaaslaste suhtes reetlikult käitunud jõhkardiks.

Nende krimisarjade populaarsus Eestis lubab eeldada, et nende edas-
tatavad väärtushinnangud on siin üsnagi levinud; levinud on seega ka respekt
just taolise paindliku konservatiivsuse suhtes, mis seab esikohale inimese ja
kogukonna, olles avatud hoiakute ja elupraktikate muutustele ning soodus-
tades nende muutuste tunnustamist, kui see aitab ära hoida neuroose,
silmakirjatsemist ja vägivalda.

Samas ei tohiks unustada, et need sarjad manavad ka kogu oma mõr-
vade ja hälvete külluses ikkagi esile ilustatud mudelühiskondi, millest paljud
pingeväljad on eemaldatud – nood pingeväljad on aga hakanud sekkuma
nende sarjade tootmisse samamoodi, nagu tungivad mahavaikitud ja
kõrvalejäetud inimesed ja nähtused seriaali vanamoelisse külaidülli. Nii tagan-
das All3Media 2011. aasta algul „Midsomeri mõrvade” kauaaegse pea-
produtsendi Brian True-May, kes kuulutas, et sari on „inglaslikkuse viimane
kants” ja ei peagi kaasama etnilis-rassilisi vähemusi.148 Tipp-professionaali
tagandamine võis tunduda ülereageerimisena, kuid seriaali austajadki on
täheldanud, kui kunstlik on Midsomeri elanikkond kas või mitmete teiste
krimisarjadega võrreldes, tegelikust elust rääkimata. Vaevalt ootab keegi

148 Midsomer Murders producer suspended over race row, 15. märts 2011, http://www.bbc.co.uk/
    news/uk-12741847.
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telesarjalt üksühest vastavust argielule (see muudaks sellise seriaali tegemise
ülepea võimatuks), kuid teatavate ootuste kõnetamist ja hirmude leeven-
damist eeldab vaatajaskond ometi ning kapitalistlikus meelelahutustööstuses
sõltub sellest ka reitingute ja turuosa hoidmine või suurendamine.

Samade eesmärkide nimel tekitatakse aga juurde uusi vaikusealasid ja
tabuteemasid. Reformid „Midsomeri”-taolises sarjas ei pruugi anda elulähe-
dasemat tulemust; poliitkorrektsus on hillitsenud realistlikumaidki krimisarju.
Nõnda on isegi rassismi ja stereotüüpe vaenavale vaatajale näha, kuis
„Surnud ärkavad” või „Sündinud tapjaks” võivad kaasata küll rohkem asi-
aatidest ja mustanahalistest tegelaskujusid, kuid mõrtsukaiks osutuvad
reeglina ikkagi valgenahalised; pigem kesk- kui alamklassist, pigem mehed
kui naised. Nende teemade käsitlemiseks on vaja leida tegevuspaik mujalt,
väljastpoolt oma riiki. Nõnda on üks avameelsemaid immigrantidega seotud
hirmude ja eelarvamuste käsitlusi Briti telekrimi vallas hoopiski Rootsis
kulgeva tegevustikuga „Wallanderi” jagu Faceless Killers (2010), milles Wal-
lander arvab surija suust kuulvat viidet tapjatele kui välismaalastele, kuid
käsib seda kolleegidel meedia eest varjata, et vältida paremäärmuslaste
rassivihast kantud kuritegusid süütute vastu; ometi lekib info välja ja järgne-
vad kardetud kuriteod süütute vastu. Ometi selgub, et surija ei valetanud
ning Wallander kuulis õigesti... Tegelikkus osutub keerulisemaks nii vihka-
mise kui sallivuse retoorikast.

„Wallanderi” menu Suurbritannias (ja ilmselt Eestiski) on küllap seleta-
tav ka tõigaga, et nimitegelane on mitmes aspektis samuti traditsiooniliste
eluhoiakute kandja, kuid kahtleb eneses märksa enam kui Lewis või Barnaby;
seriaali Rootsi on üsna tinglik ja abstraktselt euroopalik ning paljukogenud
politseiuurijagi reageerib valuliselt sellele, kuis mitmed kolleegide, kaas-
maalaste kui võõraste suhtes heaoluühiskonna toimimise nimel omaks võe-
tud hoiakud tõeluselt lööke saavad. Common sense’i taaskehtestamine on
märksa raskemaks muutunud ning ilmselt on palju neidki, kes end Wallanderi
kalkvelsilmise ebakindlusega rohkem identifitseerivad kui Barnaby kõike-
hüvitava ja idülliennistava muigvelsuise vaimukusega koduaias ja pereringis.

Ent keskne joon on käsitletud teledetektiividel ühine: nad elavad läbi
kogukonna mikrokriisi, mis omakorda kajastab ühiskonna üldisemaid valu-
küsimusi, ning nende kohus on iga juhtumi, iga jao lõpuks taaskehtestada
piirid lubatu ja keelatu, mööndu ja taunitu vahel. Nende kaudu tajub vaataja
ühiskonna aluste kinnitamist (ma ei suuda meenutada ühtki krimifilmi, mille
lõpuks uurija järsult oma põhihoiakuid muudab või „poolt vahetab”, kuitahes
mõistetav kurjategija motiiv talle ka oleks – ja samas pole ju haruldane, et
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motiiv osutubki inimlikult mõistetavaks). Nõnda pole ime, et taolised
krimisarjad on tõstnud çzanri välja kunagisest „massikultuursest” staatusest
ning kujunenud uue väärtkultuuri osadeks, psühholoogilise realismi laialdaselt
tunnustatud meistriteosteks.

Popkultuur on XX sajandi kestel olnud kogu maailmas drastiliste muu-
datuste tekitaja või vahendaja, kuid väga sageli on need muutused kas
kantud taotlusest mingisuguseid varasemaid ja kadumisohus väärtusi
taaskehtestada või siis jõuavad tsükli käigus varasemate väär tuste
taaskehtestamiseni. Nii on popkultuuri ja konservatiivse maailmavaate
romantilised vastandused muutunud üha ebarealistlikumaks; paljuski astuvad
need nähtused ühte jalga. Parimal juhul üksteise neuroose ravides, halvemal
neid vastastikku võimendades.

On oluline, et neil oleks veel teineteisele uusi väljakutseid esitada. Et
XXI sajandi algus pole tehnoloogiliste muutuste kõrval esile kutsunud radi-
kaalseid sisulisi muutusi, ei pruugi veel tähendada, nagu neid üldse tulemas
poleks – me ei pruugi neid veel lihtsalt aimata. Sel määral, mil popkultuur
on konservatiivsele poliitikale või muudele maailmavaate väljendustele
vastandunud, on see siiski olnud ka neist sõltuv; mida süngemates värvides
mõni popkultuuriline artist või liikumine vaenlast tajub, seda intensiivsem
ja leidlikum on ta oma loomingulistes võtetes. Ning konservatiivsus saab
omakorda inspiratsiooni nähtustest, mis tunduvad kuulutavat kultuuri ja
ühiskonna dekadentsi (innustades nende äramainimisega omakorda pop-
kultuuri).

Samas ei pruugiks kummalgi teineteise toime suhtes liiga paranoiline
olla. Inimühiskond on niigi homoöstaatiline (nagu kõik ökosüsteemid) – iga
nähtus tekitab vastasnähtuse, iga aktsioon reaktsiooni, iga äärmuslik meede
äärmuslikke vastumeetmeid, et tasakaal ennistuks. Arenenud ühiskonna
võimuses on saavutada tasakaal vägivallatult, kui probleeme ja vastuolusid
tunnistatakse. Ning ei maksa unustada, et üldistused (ühiskond, popkultuur,
konservatiivsus) on asustatud indiviidide poolt, kes ei vasta ühelegi ideaal-
tüübile ning kellest igaüks kannab unikaalset kombinatsiooni väärtushinnan-
gutest, kultuurilistest eelistustest, hirmudest ja ihadest. Tark oskab seda
paljusust tajuda ja sellele vastata, mitte ei taotle selle tasalülitamist.

P.S. 20. augustil, juba siis, kui artikkel oma põhiosas valmis oli, toimus
Tallinna Lauluväljakul kahekümnendat taasiseseisvumispäeva tähistav
Vabaduse Laul. Ma ei viibinud seal ise ega näinud ka teleülekannet, kuid
sündmusele järgnenud internetidiskussiooni jälgides adusin, kui palju
teemasid sellest käesoleva jutu jätkuks võiks sobida. Sündmuse osapoolte
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(korraldajad, artistid, publik jne) vahel tekkinud hõõrdumistes tuleb taas
ilmsiks konflikt erinevate (pop)kultuuritõlgenduste vahel: kultuur kui
rahvusidentiteedi elementide kordamisel põhinev rituaal versus kultuur kui
artisti ideoloogilisele sõltumatusele püüdlev eneseteostus versus kultuur
kui loomemajanduse edusammude „väljanäitus”. Argielus eksisteerib nende
tõlgenduste vahel rahuks küllaldane ühisosa, kuid riiklikel-rahvuslikel
tähtpäevadel (või ka riigi ja rahva esindamisega seostatud sündmustel nagu
Eurovisiooni lauluvõistlus) löövad pinged nende vahel lõkkele.

Ma ei vali siinkohal poolt, vaid esitan mõned sündmuse artistinimistust
ning otsese ja kaudse publiku pettumusavaldustest inspireeritud küsimused,
mille üle konservatiivsuse ja popkultuuri suhete raamistikus on igaühel
võimalik edasi mõtiskleda:

• Mis oli üleüldse Eesti vabaduse saavutamise kultuuriline mõte
kodanikele – kas piirideülese eneseteostuse võimalus või ärkamisaegse
õndsuse ja ühtsustunde lõputu pikendamine? Erineb see mõte põlv- või
paikkonniti? Kas nende alternatiivide ühendamine on võimalik? Kas see on
ülepea välditav? (See küsimustejada haakub mitmeti Vabadussõja võidu-
samba üle toimunud ja puhuti jätkuva poleemikaga: kas riiklikke ressursse
on kohasem suunata kättevõideldud vabaduse edasisse, tänapäeva ja tule-
vikku suunatud loomingulisse rakendamisse või võidu kui tänaste tingimuste
aluse sümboolsesse meenutamisse?)

• Kas artistidel ja promootoritel on selliste sündmuste puhul mingeid
vaieldamatuid ideoloogilisi (või ka kõlbelisi) kohustusi ja kes need kehtes-
tab? Kas „vabadusmärgilisel” artistil (mõne suure sümboliväärtusega laulu
loojal-esitajal) on kohustus teisi pakkumisi kõrvale jättes igal tähtpäeval
sama rolli täita, isegi kui see roll publiku ja meedia jaoks ta uuema ja ta
enda jaoks juba olulisema loomingu varjutab? Kas promootoril on kohustus
selliseid artiste iga hinna eest ikka tähtpäevale noidsamu laule esitama
meelitada? Kas nendel artistidel on mingisugune moraalne kohustus esineda
tasuta (ja kui, siis mille heaks ja mille nimel täpsemalt?).

• Millised välisesinejad sobivad „meiega” koos meie vabadust tähistama,
mis alustel – ja kellel on voli seda määrata? Mida ütlevad need valikud ja
reaktsioonid nendele meie enesekaemuse võimaluste ja võimetuste kohta?

Küsida võiks veel palju. Loodetavasti koguneb ajapikku ka rohkesti
vastuseid ning arutelu nendel teemadel ei vaibu.
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Konservatiivne arusaam
riigi ja kodaniku vahekorrast

Aimar Altosaar

Algselt ei ole inimene end tunnetanud kogukonnast lahus olevana, sugu-
kond-suguharu-hõim on olnud esmane ja vältimatu elamistingimus. Üksik,
teistest eraldi elav indiviid võis ju suure erandina eksisteerida, kuid selline
tegelane oli tavaliselt mingi  kuriteo eest hukka mõistetud ja inimeste seast
välja saadetud. Sellist lindprii seisundit ei soovinud endale keegi, enda
vastandamine kogukonnale ei olnud mõeldav ning tõenäoliselt ei tuntud
neoliitikumi lõpuni vabaduse mõistetki. Indiviid ja ühiskond ei ole seega
suurema osa  inimkonna eksisteerimise ajast olnud eristatud ega seega ka
vastandatud. Vabadusiha tekkis alles siis, kui ühtedel inimestel oli kasulik
teiste vabadust piirata, kui kogukondadesse ja hiljem riikidesse tekkisid väga
erineva vabadusemääraga isikud. Puudust saab tunda vaid sellest, mis on
ära võetud. Vabadusest ilma jäetud hakkasid mõtlema, kuidas seda tagasi
saada, vabaduse võtjad aga looma ühiskonnastruktuure, mis nende privi-
leege ja vabaduse kaotanute – orjade – seisundit kindlustaks. Kindlasti tek-
kisid vastandused üksikisikute vaba tahte ja riiklusega kaasneva sunni  vahel
juba esimeste riikide tekkimisel Mesopotaamias ja Egiptuses, kuid detail-
semalt on võimalik iskuvabaduste arengut jälgida Vana-Kreeka kirjalike allikate
põhjal.

Filosoof Karl Popper on oma teose „Avatud ühiskond ja selle vaenlased”
I köites „Platoni lummus” kirjeldanud isiku vabanemist kogukondlikust
eestkostest läbi filosoofia tekke.149

Refereerides Antiik-Ateena riigimehe Periklese kõnet, kirjutab Karl
Popper: „Ma arvan, et filosoofia enese teket võib tõlgendada kui vastust
suletud ühiskonna ja selle maagiliste uskumuste kokkuvarisemisele. See on
katse asendada kadunud maagiline usk ratsionaalse usuga; see muudab

149 Karl Popper „Avatud ühiskond ja selle vaenlased I. Platoni lummus”,  Eesti Keele Sihtasutus.
    Tallinn, 2010.
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teooria või müüdi edasiandmise traditsiooni, luues uue, teooriate ja müütide
vaidlustamise ja kriitilise arutamise traditsiooni.”150 Edasi Popper sedastab,
et esimeste fiolosoofidena tuntud joonia koolkond ja Pythagoras mõtlesid
välja kriitika ja arutelude traditsiooni ning ühes sellega ratsionaalse mõtlemise
kunsti, reageerisid ratsionalistid hõimuühiskonna ühtsuse kadumisele üsnagi
emotsionaalselt. „Nende mõttekäigud väljendavad nende triivimisetunnet,
pinget, mida põhjustas areng, mis oli loomas meie individualistlikku tsivilisat-
siooni. /---/ Avatud ühiskonna uus usk, usk inimesesse, egalitaristlikku õiglu-
sesse ja inimmõistusesse, hakkas võib-olla juba kuju võtma, kuid ei olnud
veel formuleeritud.”151 Koos demokraatia arenguga 25–26 sajandit tagasi,
teadvustati Vanas-Kreekas juba üksikisiku ja ühiskonna eristumine ja vastasseis.

Karl Popper tsiteerib Demokritost: „Mitte hirmu tõttu, vaid tunnetamise
tõttu, mis on õige, peame loobuma väärast käitumisest. Voorus tugineb kõige
enam teise inimese austamisele.Iga inimene on omaette väike maailm. Me
peaksime tegema parima, et aidata neid, kes on ülekohut kannatanud.Head
teha tähendab mitte vääralt käituda; ja ka mitte tahta vääralt käituda. Loevad
head teod, mitte sõnad. Demokraatia vaesus on parem kui jõukus, mis
väidetavalt käib käsikäes aristokraatia või monarhiaga, justkui vabadus on
parem kui orjus. Tark mees kuulub kõikidele maadele, sest suure hinge kodu
on kogu maailm.”152 Need targad sõnad kõlavad kui igavene põhjendus väär-
tustele, mille meenutamine on ka tänapäeval aktuaalne ning mida reaalpolii-
tika nii sageli eirab!

Jätkates Popperiga, kes  tsiteerib Periklese surematuid sõnu:„ Meie linn
on maailmale avatud; me ei pagenda iialgi välismaalasi. Oleme vabad elama
täpselt nii, nagu meile meeldib, ja siiski oleme alati valmis ükskõik millise
ohuga vastamisi seisma. /---/ Oma vaesuse tunnistamine ei ole meie seas
häbiasi; kuid me peame häbistavaks mitte teha pingutusi selle vältimiseks.
Ateena kodanik ei jäta oma erategevusele pühendudes hooletusse avalikke
asju. Me peame inimest, kes ei huvitu riigist, mitte kahjutuks, vaid kasutuks;
ja kuigi vaid vähesed suudavad poliitikat põhjustada, oleme kõik võimelised
selle üle otsustama. Me ei pea vaidlusi komistuskiviks poliitilise tegevuse
teel, vaid targalt käitumise vältimatuks eeltingimuseks. Me usume, et õnn
on vabaduse vili  ja vabadus vapruse vili ning me ei põrku tagasi sõjaohtude

150 Karl Popper „Avatud ühiskond ja selle vaenlased I. Platoni lummus”,  Eesti Keele Sihtasutus.
    Tallinn, 2010, lk 294.
151  Sama, lk 295.
152  Sama, lk 290.
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eest.”153 Popper kommenteerib samas, et nii formuleerib oma poliitilise
programmi suur egalitaristlik individualist, demokraat, kes mõistab hästi, et
demokraatiat ei saa ammendada mõttetu põhimõttega, et „valitsema peab
rahvas”, vaid see peab tuginema usule mõistusesse ja humanismile. Pop-
per kinnitab ka, et Periklese sõnad väljendavad tõelist patriotismi, õigustatud
uhkust oma maa (Vanas Kreekas linna) üle, mis oli võtnud endale ülesandeks
olla eeskujuks teistele maadele.

Popperi poolt välja toodud Periklese sõnadest võime lugeda välja ka
tänapäevase konservatiivi usutunnistuse: vaba inimene hoolib mõlemast –
nii endast kui ka ühiskonnast. Infoühiskond loob igale indiviidile enneole-
matud võimalused ennast arendada, oma individuaalseid huve realiseerida,
kuid samas on kasvanud ka meie kõigi võimalused osaleda avalikus elus ja
mõjutada poliitikuid. Iseasi, kuidas me neid võimalusi tegelikult kasutame!

Pollitikateaduse õpikust võime lugeda, et konservatiivse ideoloogia
lähtepunktiks võib pidada seisukohta, et inimese olemus on muutumatu ja
inimestevaheline ebavõrdsus paratamatu. Ühiskond on orgaaniline tervik,
mis areneb järjepidevuse põhimõttel. Järsud muutused ja revolutsioonid
pidurdavad arengu järjepidevust ning viivad selle umbteele. Inimühiskonna
kultuur on sajanditepikkuse sihipärase arengu tulemus ja seda ei või ohustada
läbimõtlematute reformidega. Ühiskonna ja üksikisiku vabaduse kindlaimaks
garantiiks on seaduslikkuse ja korra säilimine.154

Klassikaline konservatism näeb välja üsna uuendustevaenulikuna, kuid
kannab edasi inimkonna ajaloolist kogemust mitte liiga kergekäeliselt refor-
mida ühiskonda koos hoidvaid intsitustioone ning loobuda põlistest väär-
tustest. Varraku õpiku kohaselt ei tunnista konservatiivne ideoloogia indi-
vidualismi, kuna see satub vastuollu ühiskonna kui terviku huvidega. Kuid ta
ei toeta ka järjekindlat kollektivismi, sest see piirab üksikisiku vaba tahet
ning loovust. Konservatiiviks on loetud ka ühte marksismi allikat Hegelit,
kes väitis,et kõik olemasolev ühiskonnas on mõistlik.

Inimese ja ühiskonna suhetes tuleb kõige selgemini välja inimese ole-
mise duaalsus – pürgides üksiksiku vabaduse poole ei ole inimene võime-
line oma võimeid ja võimalusi realiseerima ilma teiste inimeste ehk ühis-
konnata.  Eksivad  nii need, kes kinnitatavd, et ülim hüve on inimesele
täielik sõltumatus teistest, absoluutne vabadus, kus ei ole vaja arvestada

153 Karl Popper „Avatud ühiskond ja selle vaenlased I. Platoni lummus”, Eesti Keele Sihtasutus.
    Tallinn, 2010.
154 Toomas Varrak „Poliitika- ja riigiteadus” Külim, 2001, lk 40.
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ühegi teise inimese ega ühiskonnaga. Kuid kindlasti ei ole õigus ka neil, kes
väidavad, et inimene on eelkõige kollektiivne olend ning ühised huvid on
igal juhul prioriteediks. Individualism ja kollektivism iseloomustavad inimest
võrdsel määral ning kahe põhimõtte parima tasakaalumomendi otsimise
ja määratlemisega konservatism tegelebki.
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Konservatiivsus tänapäeval

Friedrich August Hayek on tänapäeval konservatismi ideoloogiat edasi
arendanud ning tema käsitlus indiviidi ja ühiskonna vahekorrast on kokku
võetav järgnevalt. Ühiskonna majanduslikud ja sotsiaalsed institutsioonid
on küll inimese loodud, aga mitte teadliku või plaanipärase tegevuse
tulemusena, vaid tekkinud ja arenenud tiheda omavahelise koostöö käigus.
Selline koostöö saab toimuda vaid teatud kindlate reeglite,  sh  omandi- ja
lepinguõigusest tulenevate reeglite alusel. Sellised reeglid on tekkinud ini-
meste endi poolt tiheda omavahelise koostöö käigus. Sotsiaalne õiglus on
müüt, selle taotlemine tähendab võimatut asja. Vastandina sotsialismile rõhu-
tab konservatiivne ideoloogia isikuvabadust, poliitilist pluralismi, sh ka eri-
nevate poliitiliste õpetuste ja põhimõtete üheaegset eluõigust ning
majanduselu korraldamist turumajanduslike põhimõtete alusel.

Friedrich August Hayek esitab raamatus „Hukutav upsakus” konser-
vatiivset arusaama inimmõistusest. Ta ütleb, et algusest peale tuleb vältida
arusaama, et inimese oskuste omandamine sõltub mõistusest ning  Hayek
nimetab seda hukutavaks upsakuseks.  Tegelikult on vastupidi: meie mõistus
on samal määral evolutsioonilise valikuprotsessi tulemus, nagu seda on
moraal. Kunagi ei maksa eeldada, et meie mõistus on kõrgema kriitilise
seisundiga ja et kehtivad need moraalireeglid, mida mõistus toetab. Käitumise
äraõppimine  on pigem intuitsiooni, mõistuse ja mõistmise allikas kui tulemus.
Inimene ei sünni targa, mõistusliku ja heana, vaid ta tuleb õpetada selliseks
saama.155

Seisukohta, et inimese tavapärane evolutsioon on lõppenud ning nüüd
on ohjad haaranud mõistus, nimetatakse konstruktiivseks ratsionalismiks
(sotsialistlik antropoloog V. Gordon Childe’ „Man Makes Himself ”). See
põhineb ebateaduslikul ja isegi animistlikul ettekujutusel, et mingil eluetapil
ratsionaalne inimmõistus ehk hing sisenevad inimkehasse ning nii saab ini-
mesest edasise kultuurilise arengu juht. Sellise ettekujutuse kohaselt
kultuuriline evolutsioon algas alles siis, kui bioloogiline evolutsioon oli lõppe-
nud! Selline ettekujutus kriipsutab läbi evolutsiooniprotsessi kõige tähtsama
osa – selle, kus tegelikult vormus mõistus.

Mõistus arenes tsivilisatsiooniprotsessis ning areneb igal indiviidil uuesti,
kui seda võimaldab geneetiliselt määratud varustus – aju jms. Vormitud

155 Friedrich August Hayek „Hukutav upsakus”, Olion, 1997, lk 34.
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indiviidi kasvukeskkonna poolt, tingib mõistus omakorda nende traditsioo-
nide säilimise, arengu, rikkuse ja mitmekesisuse, millest juhinduvad üksik-
isikud. Mõistus edastatakse peamiselt perekondade kaudu, mistõttu säilib
ka voolude paljusus, millesse võib siseneda kogukonna iga uustulnukas.156

Instinkti ja mõistuse vahel asuvad komme ja tava – need, mida me oma
perekonnalt õpime. Kuigi meie käitumist reguleerib see, mida oleme õppi-
nud, ei tea me sageli, miks me toimime nii, nagu me toimime. Omandatud
moraalireeglid ja kombed kõrvaldasid järk-järgult loomupärased reagee-
ringud. Mitte sellepärast, et inimesed oleksid mõistuse abil aru saanud, et
need on paremad, vaid seepärast, et need tegid võimalikuks ükskõik kelle
vaateulatusest (Aristotelese heerold!) kaugemale ulatuva majanduskorra
kasvu, kus tõhusam koostöö võimaldas tema liikmetel, olgu või pimesi, ülal
pidada rohkem inimesi ja välja tõrjuda muid rühmi.157 Ilma kindlate tradit-
sioonideta ei suudaks inimtsivilisatsiooni majanduskord jätkata eksisteerimist.
Kui hülgame need traditsioonid läbimõtlemata ettekujutuse tõttu sellest,
mis peab olema mõistlik, mõistame me suure osa inimkonnast viletsusse ja
surma. 158  Konservatiivne eesmärk – hoida jätkusuutlikumal viisil tasakaalus
individualism ja sotsiaalsus, üksikisiku ja riigi huvid.

Modernse industriaalühiskonna tasemel on seda küsimust põhjaliku-
malt käsitlenud Saksa filosoof Hans Freyer artiklis „Sotsiaalne tervik ja indi-
viidi vabadus industriaalajastul”159.

Ta kirjutab: „Industriaalühiskonna suur tees on aga, et asi on tagatud
juba ühiskonna struktuuriga; inimese vabadus ei ole enam ühisikondliku
progressi järk-järgult saavutatav resultaat, vaid sellest on saanud ühiskonna
struktuuri element – ehk nagu on öeldud Hegeli „Õigusfilosoofias”, on ta
selle printsiip”. Ning järgnevalt: „Vaba üksikindiviid, kes võib käsutada ise-
ennast ja seda, mis on tema oma, nii et ta on võimeline sõlmima vabu
lepinguid ja näiteks müüma ka vabalt oma tööjõudu, on tõepoolest selle
ühiskonna element: tema element, st niihästi tema eeldus kui ka elustiil.

Üksikisikute sõltumatus ja vabadus müüa oma tööjõudu andis indust-
rialiseerimisel eelise kõigepealt Inglismaale, hiljem ka Ameerika Ühendrii-
kidele.”160 Indiviidi, ühiskonna ja riigi koosmõjul ning vabade indiviidide

156 Friedrich August Hayek „Hukutav upsakus”, Olion, 1997, lk 36.
157 Sama, lk 37.
158 Sama, lk 42.
159 Tuna nr 4, 2002.
160 Tuna nr 4, 2002, lk 6.
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omaalgatusliku tegevuse tulemusena tekkivat kodanikuühiskonda kirjedas
Freyer nõnda: „... modernse industriaalühiskonna sotsiaalset süsteemi iseloo-
mustab eeskätt asjaolu, et riigi ja ühiskonna lahutamine on kõrvale jäänud.
See protsess algas XIX sajandi viimasest veerandist ning kui I maailmasõja
ajal hakkas vaba turumajandus kaduma, edenes see veelgi. Riik ja ühiskond
konvergeeruvad, sulavad kokku, lähtudes mõlemalt poolelt: riik sekkub
ühiskonnaelu kõigisse valdkondadesse ning ühiskondlikud jõud, organi-
seerudes liitudeks, sobitavad oma aktsioone riigi kaudu. Ühiskondlike jõu-
dude vaba mängu asemele riigi raames, mis on pouvoir neutre, astub seega
ühelt poolt ühiskondlikku protsessi üksikasjadeni dirigeeriv riiklik haldamine,
teiselt poolt aga ühiskondlike gruppide võitlus riigi pärast, see tähendab
õiguse eest õigust kehtestada.”161

Kassikaline konservatism pöörab suurt tähelepanu ka riigile ja selle
kaitsele. Riigi olemusega seondub jõud ja tahe, vajadusel ka astumine võõra
tahte vastu, rahva kaitsmine vallutajate vastu. Patriotism ehk isamaalisus on
seega lahutamatu osa  konservatismist.

Alates 1970ndatest on vastandina vasakpoolitsevatele 1960ndatele
hakanud eriti USA-s arenema neokonservativism. Ka neonservatiivide
poliitika põhieesmärgiks on traditsiooniliste väärtuste – moraal, perekond,
rahvusriiklus, religioon jms – kaitse, nende kindlustamine ühiskonna alus-
tena. Nende  filosoofia lähtub väitest, et ühiskonna ja kodanike materiaalne
heaolu on rajatud tervele kompleksile kultuurilistele väärtustele, mis
liberaalses ühiskonnas erodeeruvad: töökus, kainus, kokkuhoidlikkus,
usaldusväärsus, vagadus. Need väärtused pärinevad mineviku protestantlik-
puritaanlikust ühiskonnast.

1960ndate algusest levinud radikaalne noorsooliikumine, mille tuntui-
mateks esindajateks olid hipid, heitis need väärtused kõrvale ja õõnestas
sellega Ameerika majandusliku edu aluseid. Sellele põlvkonnale on küll ise-
loomulik kõrgelennuline idealism, kuid samuti enesekesksus ja elunauti-
misele suunatud hedonism. Selliste kultuuriliste nihete peegelduseks pidasid
neokonservatiivid ülemääraste demokraatlike nõudmiste esitamist valit-
semissüsteemile.

Niisuguste sotsiaal-kultuuriliste protsesside tagajärjeks on usalduse
kaotus ja kahtlus, kas riik ja selle institutsioonid on võimelised neid nõudmisi
rahuldama.Tagajärjeks on ka uue valitseva eliidi tekkimine. Selle moodusta-
vad poliitilised administraatorid, keda huvitab ja motiveerib ainult võim.

161 Hans Freyer „Sotsiaalne tervik ja indiviidi vabadus industriaalajastul”, Tuna nr 4, 2002, lk 11.
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Selle klassi liikmeskond on kõrgeltharitud professionaalne intelligents, kes
peab riiklikku võimu ja riigieelarvet instrumentideks, mille abil on võimalik
lahendada ühiskonna ees seisvaid majandusliku ebavõrdsuse ning vaesuse,
inimõiguste ning haridusprobleeme.

Kuivõrd selle klassi võim sõltub riigi funktsioonide laienemisest, siis on
uus klass ise huvitatud olemasolevate funktsioonide ülekoormamisest
mitmesuguste täiendavate sotsiaalsete ja majanduslike ülesannetega.162

162 Toomas Varrak „Poliitika- ja riigiteadus” Külim, 2001, lk 43–44.
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Platon – avatuse esimene vaenlane

Konservatiivsele vaatele vastanduvad riigikesksed ning üksikisiku vabadust
ja rolli mitte aktsepteerivad õpetused. Kuulsaim on filosoof Platon, keda
Karl Popper on nimetanud avatud ühiskonna ja seega üksikisiku vabaduse
kõige suuremaks vaenlaseks antiikajal.
Popperi kriitika Platoni aadressil on täpne:„...Platon tunnistab ainult ühte
lõplikku standardit, riigi huvi. Kõik,  mis seda edendab, on hea ja vooruslik ja
õiglane; kõik mis seda ähvardab, on halb ja paheline ja ebaõiglane. Teod,
mis seda teenivad, on kõlbelised; teod, mis seda ohustavad, ebakõlbe-
lised. Teisisõnu, Platoni kõlbeline kood on rangelt utilitaristlik; see on kollek-
tivistliku ja poliitilise utilitarismi kood. Kõlbelisuse kriteerium on riigi huvi.
Kõlbelisus pole muud kui poliitiline hügieen.”163

Platon ei usaldanud inimesi ja kartis vaidlusi ning tema võitlus avatud
ühiskonna vastu, püüd seista vastu poliitilistele muutustele avatuse suunas
ei saanud Popperi kinnitusel õnne tuua. Ta kinnitab, et mida enam me
püüame taastada traibalismi164 kangelasajastut, seda kindlamini jõuame
välja inkvisitsiooni, salapolitsei ja romatiseeritud gangsterluseni.

Alustades mõistuse ja tõe allasurumisest, lõpetame paratamatult kõige
inimliku kõige brutaalsema ja vägivaldsema hävitamisega. Looduse har-
moonilise sesisundi juurde ei ole tagasiteed. Kui pöördume tagasi, peame
minema lõpuni – laskuma tagasi lojuste tasemele.165

163 Karl Popper „Avatud ühiskond ja selle vaenlased I. Platoni lummus”  Eesti Keele Sihtasutus,
    Tallinn 2010, lk 175.
164 Traibalism – pol konkureerivatele hõimudele v rahvusrühmadele ustavuse ilmutamisest tulenev
    ebapüsiv poliitika,  mis võib viia kodusõjani.
165 Karl Popper „Avatud ühiskond ja selle vaenlased I. Platoni lummus” Eesti Keele Sihtasutus,
    Tallinn 2010, lk 313.
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Inimese duaalne olemus

Inimese ja ühiskonna suhetes tuleb kõige selgemini välja inimese olemise
duaalsus – pürgides üksiksiku vabaduse poole, ei ole inimene võimeline
oma võimeid ja võimalusi realiseerima ilma teiste inimeste ehk ühiskonnata.
Eksivad nii need, kes kinnitatavd, et ülim hüve inimesele on täielik sõltumatus
teistest – absoluutne vabadus, kus ei ole vaja arvestada ühegi teise inimesega.
Kuid ka need, kes väidavad, et inimene on eelkõige kollektiivne olend ning
ühised huvid on igal juhul prioriteediks ehk siis tänapäevaselt – ilma riigita
poleks inimene midagi väärt. Inimene on oma päritolult karjaloom: üle 95%
oma eksisteerimise ajast on inimkond elanud paarikümneliikmeliste rühma-
dena. Neist arenesid välja sugukonnad, kogukonnad ning lõpuks keerulise
seostevõrguga ühiskonnad. Ilma koostöö ja üksteisega arvestamiseta poleks
inimesed ellu jäänud, kuid läbi suhtlemise arenesid ka keel ja mõtlemine,
tekkis teadvus, mis on loonud ka aluse tänapäeva „targale inimesele”.

Iga indiviid, üksikisik eraldi võetuna, võib näida piisavalt võimekas ja
teguvõimas, et olla üksi elus edukas, näiliselt vajamatagi teiste inimeste ja
ühiskonna toetust. Teatud määrani see nii ongi, sest  individuaalsed
pürgimused ongi andnud kogu inimkonnale arengutõukeid. Inimeste otsiv
vaim, leidurlikkus, enneolematute lahenduste väljamõtlemine – see sünnib
kõigepealt ühe inimese peas, kuid ellu saab uusi lahendusi viia ja neid nau-
tida vaid koos teiste inimestega ehk ühiskonnas. Aktiivne ja initsiatiivikas
peab saama väärilise tasu, kuid  tekkinud hüvest peab kõigil olema või-
malik osa saada, sest muidu poleks see ju hüve ning siis ei saaks ka algataja
mingit kasu!

Inimühiskonna arenedes on kasvanud üksikisiku võimalused ennast indi-
viduaalselt realiseerida, esile tõusta ning oma tööst ise vahetult tulu saada.
Inimühiskond on liikunud ja liigub ilmselt edaspidigi üksikisikute emantsi-
peerumise ja individuaalsete vabaduste suurenemise suunas. See tundub
tänapäeva Lääne tsivilistasiooni kandjatele nii loomulik, et üksikisikute vaba-
dused ja võimalused on alati primaarsed ning riik on vaid selleks, et neid
vabadusi garanteerida. Me teame aga ka, et selline üksikisikute vabane-
mine ja sõltumatu käitumine ühiskonnas on suhteliselt uus nähtus, arenenud
läbi tõusude ja mõõnade vana-ajast ja antiigist keskaega, saades uue impulsi
renessansis ning arenedes maksimumini Valgustusajastul. Rousseau õilis
metslane – üksikindiviid kui tsivilisatsioonist rikkumata olend – sai ajastu
individualistliku mõtte sümbiliks. Nii oli see tolle aja eesrindlikes riikides,



177

M I T M E K Ü L G N E  K O N S E R VAT I S M

kuid teame ju, et samal ajal, veel XIX sajandilgi olid paljud eurooplased
alles sunnismaised. Pooleldi pärisorjastatud staatuses olid inimesed isegi
veel XX sajandi lõpulgi, seda nn kommunsitlikes maades.

Üksikisikute vabaduse aade on arenenud pikka aega, selle nimel on
kannatatud ning kantud suuri ohvreidki. Alles hiljuti ränkadest piirangutest
vabanenud maades, näiteks postkommunistlikes, kus inimesed alles paar-
kümmend aastat naudivad demokraatliku õigusriigi tagatud vabadusi, võib
juhtuda, et üksikisikute eraalgatustele ei taheta enam mingeid piiranguid.
Üksikindiviidi huvide eelistamisel ei saa liiga kaugele minna ühishuvide arvel.
Valitsusel ja omavalitsustel on kohustus kaitsta ka ühishuve. Neid huve peak-
sid arenenud kodanikuühiskonnas esindama vabade inimeste ühendused –
seltsid ja ühistud.

Ühiskond ei püsi koos mitte üksikisikute artimeetilise summana, vaid
läbi inimeste tunnetatud vajaduse teha koostööd, kaitsta ühiselt oma huve
ning lahendada  probleeme.  Demokraatiat ja vaba ühiskonda üles ehitama
asunud riikides on tavaliselt kiiresti kehtestatud demokraatiale omased insti-
tutsioonid ja regulatsioonid, korraldatakse valimisi, tehakse näiliselt kõike
seda, mida tehakse vanades demokraatlikes riikides. Kuid mõnel puhul jäävad
need tegevused matkimise tasemele, sest ei mõisteta ühtede või teiste
demokraatlike protseduuride sügavamat sisu. Halvemal juhul kasutatakse
neid atribuute varjamaks diktatuuri ülesehitamist ja toimimist – diktatuuri,
kus üksikisiku vabadused on taas äärmiselt piiratud.

Vaba ühiskond on väga haavatav senikaua, kui see püsib vaid üksikisikute
õiguste absoluutsel aktsepteerimisel, kui seda ei seo kokku vabade inimeste
vaba tahe oma asju ise lahendada ehk kodanikuühiskond. Viimast ise-
loomustab avaliku- , era- ja vabaühendusliku sektori tihe koostöö ning ühiste
eesmärkide tunnetamine, mis eeldab tagatud isikuvabadusi ning vabade
inimeste arenenud  vastutustunnet ühishuvi realiseerimisel.  Absolutiseerides
igasuguse individuaalse initsiatiivi ilma ühishuvide kaitsmise vajaduseta,
mängime me tegelikult ühiskonna taas näiteks osavamate „oligarhide” kätte,
mis toob tagantuksest uuesti sisse sõltuvuse ja reaalsete vabaduste piira-
mise. Vabadusega käib kaasas ka vastutus, konservatiivse individualismi
ühishuvidega arvestamine.
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Euroopa ja Ameerika – kaks lähenemist

Individuaalne vabadus ja vajadus ühineda seltsidesse, ühingutusse, ühen-
dustesse – need on vaba inimese tunnused. Õhtumaade poliitiline kultuur
on tootnud kaks erinevat  lahendust üksikisikute ja riigi vahekorrale. Lääne-
Euroopas kujunes pikaajalise arengu tulemusena välja riigikesksem ning
Uues Maailmas vabadele indiviididele põhinev lähenemine.

Sageli on tsiteeritiud XIX sajandi I poole Prantsuse filosoofi Alexis de
Tocqueville’,  kes, tutvunud Ameerika ühiskonnaga, kirjutas raamatus „Amee-
rika demokraatiast”, et ameeriklased on suured vabadust väärtustavad indi-
vidualistid, kuid samas väga kodanikumeelsed.

Tüüpilised ameeriklased on ka tänapäeval tegevad paljudes vabataht-
likes ühendustes ning seal maal täidavad just vabaühendused sageli neid
funktsioone, mille Euroopas on enda peale võtnud riik.

Jeremy Rifkinit tsiteerides: „Ameerika on maailma kõige protestantli-
kum, kristlikum ja reformatsioonilisem tööstusriik.

Kui Martin Luther või John Calvin tuleksid maa peale tagasi, tunneksid
nad end Ameerikas paremini kui Euroopas.

Ja ka Adam Smith – valgustusajastu juhtiv majandusteoreetik – tunneks
tagasi tulles end paremini Ameerika vabas ja piiranguteta turukapitalismis
kui Euroopa sotsiaalses turumajanduses.”166

Rifkini järgi on Ameerikas puhtal kujul säilinud protestantliku refor-
matsiooni ja valgustusajastu ideaalid. Iseenesest tähendavad reformatsioon
ja valgustus täiesti erinevaid ideid.

Reformatsioon ütleb: tunnista Jeesust ja sind ootab teispoolsuses iga-
vene lunastus.

Valgustus ütleb: otsi isiklikku õnne ja sind saadab materiaalne edu. Need
on täiesti erinevad ideed. Kuid mõlema idee keskme moodustab üksikindiviid.

Martin Luther ütles: sa seisad üksi oma jumalaga – su kõrval ei ole preestrit,
ühtegi vahendajat, sa oled üksi.

Ameerika unelm keskendub kasvule ja isikliku rikkuse kogumisele. Iga
eurooplane ütleb hoopis, et tema soovib elukvaliteeti. Ameeriklased isegi ei

166 Jeremy Rifkinit „ ... „Mõte”, 10. juuni 2005.
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kasuta sellist mõistet nagu „elukvaliteet”! Ameerika unelm keskendub kasvule,
Euroopa unelm jätkusuutlikule arengule. Meie tahame avardada võimaluste
piire, teie tahate kaitsta keskkonda.

Ameeriklased keskenduvad omandiõigusele ja eraõigusele. See tähendab
individualismi: kui sul on varandust, siis oled sõltumatu.

Eurooplased keskenduvad aga universaalsetele inimõigustele ja sotsiaal-
sele keskkonnale: teil on universaalne tervishoiusüsteem, tasuline puhkus,
lapsepuhkus.

Ameerika unelm keskendub tööeetikale, ameeriklased töötavad Rifkini
kinnitusel rohkem tunde kui korealased. See on protestantlik tööeetika: sa
pead olema produktiivne, alati midagi tootma. Kui meie kuuleme sõna
„jõudeolek”, siis mõistame selle all pattu, laiskust.

Kui eurooplased kuulevad sama sõna, siis nad mõtlevad puhkusele,
hetke nautimisele.

Ameeriklased elavad, et töötada, aga enamik inimesi, keda olen kohanud
Euroopas, ütlevad: nad töötavad selleks, et elada. Nad tasakaalustavad
puhkust ja tööd.

Eurooplased usuvad, et kedagi ei tohi ühiskonnast kõrvale tõrjuda.
Rifkin loetleb kuus põhjendust:

• Esiteks: turuplats ei tohi olla ainus kohtumõistja.
• Teiseks: eurooplased usuvad kultuurilisse mitmekesisusse.
• Kolmandaks: eurooplased usuvad vajadusse kaitsta keskkonda ja
   säästvasse arengusse.
• Neljandaks: eurooplased soovivad tööd ja vaba aega tasakaalustada.
• Viiendaks: eurooplased usuvad sotsiaalsesse õiglusse ja inimõigustesse.
• Kuuendaks: enamik eurooplasi usub rahusse.

Eurooplased ütlevad, et nad on väsinud tuhandest aastast, mil nad on
üksteist tapnud, nüüd tahavad nad avada piirid ja teha koostööd. Esimest
korda ajaloos on poolel miljardil inimesel ühine unistus – tegemist on glo-
baalse teadvuse esimese katsega. See võib läbi kukkuda, aga ometi on
lootust!

Eestis, Euroopa riigis, ei ole aga alati selge, kuhu õhtumaakultuuri harru
me kuulume. Viiskümmend aastat nõukogude sotsiaalset eksperimenti
hävitas meis väga palju euroopalikku, purustati sajandite pikkused kogu-
kondlikud seosed, Saksamaa ja Skandinaavia kultuuridega vastastikuses
lõimumises välja kujunenud ühiskond. See meie traditsiooniline, juurteni



M I T M E K Ü L G N E  K O N S E R VAT I S M

180

läänelik ühiskonnamudel asendati pooleks aastasajaks meile täiesti võõra
mudeliga. See oli segu asiaatlikust kollektivismist, bütsantlikust avalikust
teenistusest ja venelaslikust hoolimatusest üksikisiku vastu. Omariikluse
taastamine 1990ndate alguses oli tagantjärele vaadates lihtsam, kui taastada
inimestevahelist usaldust ning harjumust teha koos- ja ühistööd. Eestlastele
harjumuspärane individualism lõi vabanemisel palju kergemini välja kui seda
tasakaalustanud ühisalgatuslikkus ja talgulisus.

Nõukogude ikkest vabanenuna tundus iga Läänest saadud ja üle võe-
tud regulatsioon hea, me ei teinud ju erilist probleemi, kas see tuli Ameeri-
kast või Euroopast – kõik oli alles äsja olnud üks vaba maailm!  Väga suure
üldistusena võib väita, et kui riigi regulatsioonid tulid valdavalt kontinentaal-
Euroopa eeskujude järgi, siis kodanikuühiskonda hakkasime taastama
ameerikalike eeskujude järgi. Ainult Georg Sorost ja Avataud Eesti Fondi ei
saa selles kuidagi süüdistada, sest ka eestlastel välja kujunenud vaba ühis-
konna arhetüüp lähtus ameerikalikust mudelist. Küllap on selles suur osa nii
selgel vastandusel riiklikult pealesunnitud kollektivismile kui ka holliwood-
likul filmikultuuril. Kuigi mõnetise irooniga, meeldivad meile Ultima Thule
laulusõnad „ameeriklased võrdsed on ja vabad”!

Seetõttu oleks kohane küsida: „Kas Eesti jagab Euroopa väärtusi?”, nagu
seda teeb samanimelises artiklis Tartu Ülikooli eetikakseskuse juhataja  pro-
fessor Margit Sutrop.

Ta eristab selles artiklis167 liberaalsed ja kommunitaarsed väärtused
ning avab nende sisu, jõudes kokkuvõtlikult järeldusele, et liberalismi ja
kommunitarismi vastandamine on mitmes mõtte kunstlik ning ka ameeri-
kalike ja euroopalike väärtuste vastandamist võib pidada tinglikuks.

Põhiline  erinevus kahe moraalikäsitluse vahel seisneb selles, et libe-
ralistlik individualism ütleb: indiviid on tähtsam kui ühiskond, kus ta elab.
Kommunitarism aga leiab, et ühiskond on tähtsam kui indiviid. Inimesed on
loomult sotsiaalsed olendid, nad pole vabad ega iseseisvad, võib-olla ka
mitte võrdsed. Oluline on, kuidas neid ühiskonnas kasvatatakse ja ühis-
kondlik kontekst. Liberaalid kaitsevad inimeste individuaalseid õigusi, millest
põhiline on indiviidi autonoomia ehk enesemääramisõigus. Kommunitaristide
jaoks on põhiväärtused solidaarsus ja vastutus. Liberalism rõhutab õigusi,
kommunitarism ühishüve (common good).

167 Margit Sutrop „Kes jagab Euroopa väärtusi?” Riigikogu Toimetised nr 11/2005
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Ühiskond on aga dünaamiline, pidevas muutuses ja liikumises ning puhtal
kujul ükski „-ism” ei eksisteeri. Rõhutatud individualism toodab tasakaaluks
kollektivismi ning ülepingutatud kollektivism sünnitab egotsentrismi. Ühis-
väärtustest mitte hoolimine, ühiskonna sidususe ohverdamine suhteliselt
väiksemaarvulise ettevõtlikumate edu nimel võib viia ühiskonna võõrandu-
miseni ja sotsiaalsete pingete kasvuni, mis omakorda  nõrgestab ühiskonna
suutlikkust vastu panna välisele survele. Poliitkorrektse ehk formaalse kollek-
tivismi pealesurumine samaaegse rahvuslike väärtuste eitamisega võib viia
vastupidiselt oodatule Euroopa taas rahvuslikule sulgumisele ja sotsiaalse
egoismi kasvule. Mõõdutundetu „multikulti kultiveerimine” on taas loomas
tugevat enesesse sulgumise ideoloogiat, rassismi ja võõraviha.
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Kokkuvõtteks

Konservatiivne lähenemine riigi ja üksikindiviidi vahekorrale on lihtne ja
inimlik. Kõik erinevad riigimudelid pole ju muud, kui inimeste endi poolt
loodud töövahendid oma ühiskonna korraldamiseks.

Vabadus kui tunnetatud väärtus hakkas muutuma oluliseks, kui inimeste
tootlikkuse kasvades inimestevahelised suhted asjastusid, hõimuühis-
konna asemel loodi riike.

Ürgne indiviidi ja kogukonna ühtsus asendus vastandusega, kus ena-
muse jaoks muutus ühiskonda kooshoidev riiklik organisatsioon võõraks
ja rõhuvaks jõuks. Inimeste jätkuva emantsipeerumise käigus muutus indi-
viidi vabadus järjest valdavamaks ning tänapäeva demokraatlikud riigimu-
delid püüavad taas kujundada selliselt toimivaid riigimudeleid, kus indiviid
ja riik oleksid ühtsed.

Konservatiivid peavad inimest evolutsiooni käigus välja kujunenud
olendiks, kes pole küll võimeline muutma iseennast, kuid kes on võimeline
kujundama ümbritsevat elukeskkonda võimalikult täiuslikuks.

Erinevalt sotsialistlikest õpetustest, mis seavad esikohale riigi, või libe-
raalidest, kes alahindavad vabade inimeste tungi teha koostööd, näevad
konservatiivid võimalust leida indiviidi huvide ja riiklike vajaduste vahel parim
tasakaalupunkt. Riigid, kus on suurim respekt ükiskisikute vabaduste suh-
tes ühitatud otstarbeka ja inimeste huvidest lähtuva riigikorraldusega, on
tänapäeval kõige edukamad ja stabiilsemad.

Inimlik vabaduseiha ja vajadus vaba ühiskonnakorra järele on lahuta-
matult seotud eraomanduse ja vaba ettevõtluse arenguga.

Eraomandi tähendus on läbi aegade muutunud – see on piiratud moel
olnud olemas ka kõige algelisemates ühiskondades, kuid tänapäeval on
sellest saanud üks individuaalse vabaduse ja eneseteostuse paratamatu
tingimus. Riik, kui inimeste elukeskkonda hoidev ja korraldav sotsiaalne
instrument on iga sellise instrumendi loonud rahva rahvuslik rikkus.

Kui riik tagab reaalselt individuaalsed vabadused ning teisalt kaitseb
efektiivselt ühishuve, kui kodanike vabade ühenduste, era-algatuse ja avaliku
sektori piirides kujuneb välja tugev kodanikuühiskond, siis selline riik on
kodanike poolt hoitud ning püsiv. Õiglase pealiku või kuninga asemel on
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tänapäeval demokraatlik riik, mis peab tagama keeruliste seostega ühis-
konna toimimise.

Igal rahval kujunevad läbi ajaloolise kogemuse ja poliitilise otstarbekuse
välja omad haldusmustrid, mis seovad just konkreetsele rahvale kõige oma-
semal viisil ning  jätkusuutlikult kokku erinevad huvid. Konservatiividele on
kõrgelt hinnatud väärtuseks kõik need rahvuslikud haldusmustrid, mis
ühendavad edukalt indiviidi ja ühiskonna ning loovad demokraatlikel
põhimõtetel toimiva rahvusriigi.
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Konservatiivse majanduspoliitika
võimalikkusest XXI sajandi Euroopas
Andres Arrak

Nii Eesti kui ka Euroopa seisavad täna teelahkmel. Demograafilised, polii-
tilised ja majanduslikud protsessid on esitanud uued väljakutsed maailma
riikidele, joonistanud uusi geopoliitilisi ja majanduslikke jõujooni. Euroopaga
üha tihedamalt integreerunud Eestil tuleb palju enam arvestada ka kogu
Euroopa ees seisvate probleemidega. Järjest teravamalt tõusetub seniste
majanduspoliitikate ümbervaatamise vajadus, kuna endiste jätkamine on
seadnud senised arenenud riigid tõsise jätkusuutlikkuse probleemi ette.

Priiskav ja kallis majanduspoliitika, kus valitsused üha enam vastutust
erasektorilt üle võtavad, on viinud enamuse rikkaid riike akumuleerunud
eelarvedefitsiitide kaudu süvenevasse võlakriisi, mistõttu on oluline heita
pilk majanduspoliitika olemusse, tööriistadesse ja valikutesse. Klassikalise ja
keinsistliku majanduspoliitika dilemma on täna, XXI sajandi alguses, aktu-
aalsem kui kunagi varem.

Stabilisatsioonipoliitika vajadus ja olemus

Viimane kolmveerandsajand on valitsuste (ja keskpankade) pühaks kohuseks
peetud majanduse üldise tasakaalu saavutamist.

Alates ÇSoti majandusteadlase Adam Smithi 1776.a avaldatud teosest
„Rahvaste rikkus” kestis ligi poolteist sajandit arusaam, et turud saavad ise
endaga hakkama ja et nähtamatu käe abil paigutuvad kõik ressursid
ühiskonnas optimaalselt.

Suur Depressioon (vt Joonis 1) tõestas, et turg on n-ö puudulik ning
turumajanduse puudusi peab hakkama korvama valitsuste stabiliseerimis-
poliitika.
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Joonis 1.
Suure Depressiooni mõju USA töötuse määrale ja sisemajanduse kogutoodangule

1936. aastal, Suurest Depressioonist ajendatuna, kirjutas Briti majandus-
teadlane John Maynard Keynes raamatu „Tööhõive, intressi ja raha üldine
teooria”, mis õpetas valitsusi raha- ja eelarvepoliitika abil majandust stabi-
liseerima. Õige pea muutus aga valitsus turumajanduse teravate nurkade
mahalihvijast majandusarengu piduriks. Milton Friedmani vastulause Keyne-
sile kõlas, et kui turud võivad läbi kukkuda, siis valitsused kukuvad läbi nii-
kuinii (government failed). XXI sajandi alguses arenenud riikides (loe:
ülepaisutatud valitsustega riikides) levinud võlakriis on ühelt poolt tõestuseks,
et Friedmanil oli õigus. Teiselt poolt seab see kahtluse alla sotsiaalse
kapitalismi jätkusuutlikkuse pikemas perspektiivis. Valitsuste sekkumisega
turgudelt võetud paindlikkus, ametiühingute tegevuse tulemusena kaotsi
läinud palga ja laiemalt tööturgude paindlikkus, on majanduselt võtnud kiire
ja paindliku kohanemisvõime. Miski ei võta valitsustelt ka tulevikus majanduse
stabiliseerimise ülesannet. Viimase lahtimõtestamiseks on oluline defineerida
majanduslik tasakaal, et hiljem asuda vaatlema selle tagamise erinevaid
mooduseid. Kõige üldisemalt loetakse turgu tasakaalus olevaks siis, kui nõutud
kaubakogus (või tootmistegurite hulk) vastab pakutavale kaubakogusele (või
tootmistegurite hulgale). Tasakaalustatud turul on kõiki kaupu toodetud
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vajalikul hulgal ja vajaliku kvaliteediga ning kõik toodetu leiab ka ostja. Seega
saavad ettevõtted tagasi tootmiskulud ja kasumi, majapidamised aga tasu
nende pakutud tootmistegurite eest.

Turgude üldise tasakaalu all mõeldakse olukorda, kus kõik turud, nii kauba-
kui ka teguriturud, on üheaegselt tasakaalus. Valitsuse või keskpanga astutud
samm, mõne suurema ettevõtte tootmisotsus või muudatus tarbijate mait-
ses võivad valla päästa terve sündmusteahela, mille lõppresultaati on sageli
raske täpselt ette ennustada. Majanduse üldist tasakaalu on võimalik majan-
duspoliitiliste vahenditega muuta. Alates J. M. Keynesist on riikide valitsu-
sed ja keskpangad õppinud majandust suunama. Meetodite ja vahendite kogu-
mit majanduse üldise tasakaalu mõjutamiseks nimetatakse majanduspoliitikaks.

Eesti majanduspoliitikat taasiseseisvumisperioodil iseloomustab ühelt
poolt avatus nii sisemisele kui ka välimisele konkurentsile, teisalt konserva-
tiivne raha- ja eelarvepoliitika. Õigem oleks öelda: Eesti loobus valuuta-
komitee kaudu iseseisvast rahapoliitikast ja sattus 1990ndate alguses Saksa
Keskpanga konservatiivse rahapoliitika mõjusfääri. Eesti on suutnud hoida
riigieelarvet jooksvalt tasakaalus. See on trikk, millega saavad maailmas
hakkama vaid väga üksikud valitsused. Viimase tunnusena võib mainida
Eesti tööturu paindlikkust, mis on majanduse kui terviku paindlikkuse
nurgakiviks. Just sellest aga sõltub, kui kiiresti majandus väljub tsükli langus-
faasist.

Oma olemuselt on Eesti puhul tegemist väga avatud ja liberaalse majan-
dusmudeliga, mida iseloomustavad nii konservatiivne raha- kui ka eelarve-
poliitika. Hinnangu antud poliitikate toimimise efektiivsusele saab anda tagasi
vaadates viimase kahekümne aasta majandusdünaamikale. Enne aga heidame
korraks pilgu erinevate majanduskoolkondade suhtumisele majandustsükli
ja selle stabiliseerimise võimalustesse laiemalt.
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Kaks erinevat majanduspoliitikat

Nagu eespool kirjeldatud, esindab tsüklikõver majandusteaduse ja -poliitika
põhiprobleemi. Kuna aga probleemi ennast nähakse erinevalt, siis on sellest
loogiliselt tulenevalt ka retseptid probleemi lahendamiseks väga erinevad.
Järgnevalt püüame Joonise 2 abil anda ülevaate kahest äärmuslikust prob-
leemi nägemisest ja majanduspoliitikast, et pärast seda asuda Eesti konk-
reetse majanduspoliitilise keskkonna analüüsi juurde. Selleks oleme prob-
leemi jaganud seitsmeks erinevaks positsiooniks. Esimene ja teine annavad
ülevaate probleemi erinevast nägemusest, kolmas toob esile probleemi
peapõhjuse ning neljas kuni seitsmes positsioon kirjeldavad vastavat
majanduspoliitikat.

Joonis 2.
Kaks erinevat majanduspoliitikat
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1. Pika- või lühiajaline?
Klassikaline ja liberaalne majandusteadus lähenevad majanduse

tasakaaluprobleemile pikaajalises, keinsistlik aga lühiajalises perspektiivis.
Tegemist on põhimõttelise erinevusega – sama probleemi erineva tõlgen-
damisega. Kas me peame mingi tsükliliselt kõikuva majandusnäitaja puhul
võtma aluseks selle keskmise (pikaajalise) väärtuse või igal konkreetsel aja-
hetkel (lühiajaliselt) omandatud väärtuse. Selge on see, et majandus asub
perioodiliselt tsükli põhjas ja perioodiliselt tsükli harjal. Kord võrdub tegelik
tootmismaht potentsiaalsega, kord on sellest väiksem, kord suurem. Kui
võtame aluseks pikaajalise keskmise väärtuse, siis millise? Ehk teiste sõnadega:
millise majanduse tasakaaluseisundi tunnistame majanduse jaoks tüüpiliseks?

2. Kas klaas on pooltäis või -tühi?
Klassikute jaoks on klaas kogu aeg pooltäis, st majanduse tüüpiliseks

seisundiks (pikaajaliselt) on see, et toodetakse  potentsiaalses tootmismahus.
Keinsistide jaoks on klaas pooltühi – majandus tüüpiliselt toodab vähem
potentsiaalsest tootmismahust. Selline erinev tõlgendus ei tähenda, nagu
väidaksid klassikud, et majandus ei saa kunagi toota allpool potentsiaalset
tootmismahtu. Saab küll, kuid ainult lühiajaliselt. Ka keinsistid ei lähe nii kau-
gele, et nad väidaksid – majandus ei jõua kunagi potentsiaalsesse toot-
mismahtu. Jõuab küll, kuid vahel harva ja pikaajaliselt. Tuntud on klassikute
väide: küll pikaajaliselt saavad asjad korda. Keynesi kuulus vastus sellele kõlab:
„Pikaajaliselt oleme me kõik surnud.” Niimoodi vastama ajendas Keynesi
1929–1932 kestnud Suur Depressioon. Keynesi väljendis peitub kogu tema
õpetuse filosoofia: kui pikaajaliselt saavadki asjad korda – kõigil on tööd ja
ressursse ei raisata –, siis meie lihtsalt ei jõua seda „pikaajalist” ära oodata,
mistõttu sekkuda tuleb lühiajaliselt. Sekkuda saavad makrotasandil valitsus
ning keskpank.

3. Kes või mis on süüdi?
Mis annab klassikutele alust väita, et majandus puhastub ise ehk tasa-

kaalustub täishõives. Ja millele baseerub keinsistide pessimism? Kogu tasa-
kaalumehhanismi nurgakivi on hindade ja kõige tähtsama hinna – palga –
paindlikkus. Kui majandus on langusfaasis ja töökäsi jääb üle, st tööpuudus
kasvab, siis oleks ju odavama hinna (palga) eest võimalik müüa rohkem
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tööd. Miks siis töölised ei ole tööpuuduse tingimustes nõus madalama pal-
gaga? Tööturg ei ole juba ammu reeglina pandlik, eriti allapoole, st palkade
alanemise suunas. Just tööturu ja palga paindumatus andis Keynesile põhjust
väita järgmist: kuna palk ei ole (lühiajaliselt) paindlik, siis tekib tööpuudus ja
majandus toodab vähem kui ta võiks. Põhjuseks on eelkõige tööturu insti-
tutsionaalne areng (ametiühingute tegevus) ja heaoluühiskonnas rakendatud
arvukad sotsiaalsed garantiid, mis näiteks ei luba töölisi vallandada või palka
alandada ettevõtetele majanduslikult raskel perioodil. Järelikult on majan-
duse tüüpiliseks seisundiks toota allpool potentsiaalset tootmismahtu.

Klassikute vastuargument kõlab: parim, mida valitsus teha saab, on
vähemalt mitte takistada palkade paindlikkust; mitte reguleerida tööturgu
üle. Nende uskumuse kohaselt: kui poliitikud ja majandusteadlased usu-
vad paindlikesse palkadesse, st ei tee takistusi nende paindlikuks reageeri-
miseks turusignaalidele, siis suure tõenäosusega need osutuvadki paindli-
kuks. Või vähemalt paindlikumaks sellistest riikidest, kus sotsiaalse heaolu ja
sotsiaalsete garantiide varjus on tööturg oma paindlikkusest ilma jäetud.

Eesti ja kogu Baltikumi kogemus viimase majanduskriisi vältel tõestab, et
nendes riikides oli palkade paindlikkus säilinud (vt Joonis 3). Kui enamikes Lääne-
ja Põhja-Euroopa riikides kasvasid palgad ka kõige sügavama kriisi ajal, siis Balti-
kumis ja Sloveenias palgad reaalselt alanesid. See aitas nendel riikidel ka kiire-
mini teha tasa mahajäämus tootlikkuses ning väljuda sügavast langusest kiiremini.

Joonis 3.
Tunnitööjõukulude muutumine EL riikides 2009.a IV kvartalis (%, võrreldes eelmise aastaga)
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Reaalsus on selline, et kõige sügavamas kriisis tõusid EL27 palgad 2,4%
ja Euroliidus (16 riiki) 2,2% (2009. aasta neljas kvartal võrreldes 2008. aasta
neljanda kvartaliga). Bulgaarias tõusid palgad koguni 11,3% ja Austrias 6,5%.
Ainsana langesid palgad Lätis (-10,8%), Eestis (-5,8%), Leedus  (-5,6%) ja
veidi ka Sloveenias (-3,6%). Toodud arvud tõestavad, et Baltikumis ja mõnes
teises idapoolses riigis on säilinud tööturgude paindlikkus, mis on ammu
kadunud vanades heaoluriikides. See andiski Sami Seppänenile, Eesti Elisa
juhile, põhjuse 2010.a märtsikuises Postimehes öelda:  „Soome ametiühingud
ongi Eesti Nokia.”  Öeldu mõte seisneb selles, et paindumatud ametiühingud
Soomes, Rootsis ja mujal loovad täna Eestisse töökohti.

4. Kui palju valitsust on optimaalne?
Klassikute ja liberaalide optimismist tuleneb ka nende suhtumine

majanduspoliitikasse – kuna turg saab ise endaga hakkama ja puhastub
pikaajaliselt (st tasakaalustub täishõives) niikuinii, siis peab ka majandus-
poliitika olema vaoshoitum ja valitsuse volitused peavad olema väiksemad.
Sellise poliitika tagajärjeks on väiksem valitsus ja avalik sektor. Pole ju vaja
sekkuda, kui asjad toimivad iseenesest. Keinsistide pessimism tingib ka
uskumuse, et majanduspoliitika peab olema aktiivne ja valitsus peab toimima
kui kiirreageerimisüksus, kes kord lükkab majandust tagant (langusfaasis),
kord jahutab maha (kui majandus on üle kuumenenud). Tulenevalt erinevast
suhtumisest valitsuse majanduslikesse funktsioonidesse, näeb kumbki kool-
kond ka valitsuse optimaalset suurust väga erinevalt. Passiivseks ehk kon-
servatiivseks majanduspoliitikaks vajamineva valitsusaparaadi suurus on palju
väiksem, kui on vajalik aktiivse majanduspoliitika teostamiseks.

Seetõttu võibki väita, et need riigid, kus pikka aega on majandust juhitud
keinsistlikest printsiipidest lähtuvalt, on valitsuse ja avaliku sektori osakaal
majanduses palju suurem kui liberaalse turumajandusega riikides. Järelikult
on ka maksukoormus kõrgem riikides, kus valitsust on rohkem vaja, sest
valitsuse põhiline tulu on laekunud maksud. Keinsistliku loogika kohaselt
peaks valitsus majandusliku languse puhul sekkumist aktiviseerima ja
tõusufaasis tagasi tõmbuma. Kui majandusel läheb hästi, pole ju aktiivset
sekkumist vaja.

Oponentide kriitika sellise paindliku reageerimise suhtes tuleneb aga
teooriast mõnevõrra erinevast praktikast. Nimelt on valitsused tõestanud,
et nad on küll valmis langusfaasis oma volitusi ja funktsioone laiendama (st
bürokraatia-aparaati suurendama), ent pole sageli nõus tõusufaasis tagasi
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Taani 58,2 Portugal 48,2

Soome 56,2 Saksamaa 47.5

Prantsusmaa 56.0 T çsehhi Vabariik 45.9

Rootsi 54,9 Küpros 45,8

Belgia 54,2 Norra 45,8

Kreeka 53,2 Hispaania 45,8

Austria 52,3 Poola 44,4

Itaalia 51,9 Läti 43,9

Suurbritannia 51,7 Malta 43,9

Holland 51,4 Leedu 43,6

EL 15 50,8 Luksemburg 42,1

Island 50,9 Slovakkia 41,5

EL 27 50,8 Rumeenia 41,0

Ungari 50,5 Bulgaaria 40,6

Sloveenia 49,0 ÇSveits 33,7

Iirimaa 49,9 Eesti 33,6

tõmbuma (aparaati kahandama). Rohkem näeb see välja nii, et langusfaasis
valitsus kasvab, tõusufaasis ei kahane, langusfaasis kasvab jne.
Lõpptulemusena jõutakse liiga suurteks ja bürokraatlikeks paisunud
valitsusteni, mille kärpimisega ei saa tänapäeval hakkama mitte kõik riigid.
Tulemus on näha Tabelis 1.

Tabel 1
Valitsuste kulud, % SKPst (2009)
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5. Nõudmis- või pakkumispoolne majanduspoliitika?
Pakkumispoolse majanduspoliitika põhisisu on veendumus, et eelkõige

tuleb luua soodsaid majandamistingimusi pakkujatele ehk tootjatele. Kui
tootjatel läheb hästi, siis inimesed saavad tööd ja palka, millega luuakse ka
piisav nõudlus. Sellise poliitika üheks kandvaks seisukohaks on näiteks mak-
sude alandamine. Nõudmispoolse majanduspoliitika pooldajad näevad põhi-
süüdlast ebapiisavas kogunõudmises. Majanduse elavdamine nõudmispoolse
majanduspoliitika abil sisaldab kahte põhilist tööriista. Esiteks: intressi alan-
damisega püütakse stimuleerida nii eratarbimist kui ka investeeringuid. Kuna
kogunõudmise elementidest kõiguvad kõige suurema amplituudiga inves-
teeringud, siis on ka loomulik, et nimetatud vahendit kasutatakse aktiivselt.

Tuleb aga märkida, et intressi saavad kasutada majanduspoliitilise inst-
rumendina vaid suurte riikide keskpangad. Väikesed riigid on rahvusvahe-
listel finantsturgudel hinnavõtja rollis (analoogiliselt täiusliku konkurentsiga)
ning seetõttu intressi mõjutada ei suuda (v.a juhul, kui tegemist on suletud
majandusega). Intress mõjutab (kaudsemalt) kindlasti ka tarbimist, kuna suur
osa tarbimist toimub liisimise korras. Ja loomulikult on kogunõudmise ele-
mentidest valitsuse jaoks kõige otsesemalt mõjutatavaks valitsus ise.

Eelarvekulutuste suurendamine ja maksude tõstmine on nõudmispoolse
majanduspoliitika loogiline tagajärg. Lisaks intressile ja eelarvepoliitikale
on kogunõudmist võimalik suurendada ka näiteks rahvusvaluuta devalveeri-
misega, mis peaks suurendama eksporti, kahandama importi ja seega suu-
rendama kogunõudmise neljandat elementi – puhaseksporti.

Oponendid (klassikud) väidavad, et nõudmispoolne majanduspoliitika
on kallis, aeglane ja rakendamiseks kohmakas. Lisaks eelnevale viib see inflat-
siooni eskaleerimiseni ja valitsuste liiga suureks paisumiseni. Igasugune mak-
sude tõstmine ning eelarvekulutuste suurendamine käib demokraatlikes
riikides valuliselt ja poliitiliste vaidluste kaudu. Pealegi, kui valitsustel lubatakse
minna eelarvedefitsiiti, toob see endaga enamasti kaasa selle võimaluse
kuritarvitamise ja üha kasvava avaliku sektori ning riigivõla.

6. Stabiilne raha või stabiilne ja usaldusväärne valitsus?
Pakkumispoolse majanduspoliitika põhiliseks tööriistaks on rahapolii-

tika, mida on nende arvates odav rakendada ning mis on kiire ja paindlik.
Ka monetarism, kui M.Friedmani loodud majanduskoolkond, on oma ole-
muselt pakkumispoolse majanduspoliitika komponendiks. Monetarismi teo-
reetilised alustalad võib kokku võtta väitesse, et kui keskpank töötab tõrgeteta,
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finantssüsteem ning pangad on usaldusväärsed ja rahvuslik raha on stabiilne,
siis pole võimalik ega vajalik anda suuremat garantiid majanduse kui terviku
efektiivseks funktsioneerimiseks.

Usk sellesse, et finantsturgude stabiilsus tagab kogu majanduse stabiil-
suse, on nn passiivse majanduspoliitika iseloomulik joon. Peale selle väida-
vad monetaristid, et rahapoliitika on kiire ja paindlik ning seda on odav raken-
dada. Keskpank saab vastu võtta otsust intressi langetamise või valuuta
devalveerimise kohta ilma suurema poliitilise vaidluseta. Lisaks väidavad
monetaristid, et eelarvepoliitikal puudub erinevalt rahapoliitikast nn peen-
häälestuse võimalus, st et tegemist on suhteliselt rohmaka valitsuse käes
oleva tööriistaga.

Keinsistide vastuargument kõlab: finantsturud ei saa juba oma olemuselt
olla stabiilsed ning juhul, kui need seda ka oleksid, ei piisaks sellest kogu
majanduse stabiliseerimiseks. Lähiajalugu pakub neile oma väite tõestuseks
ka hulgaliselt näiteid finants-, panga- ja börsikrahhidest maailma juhtivates
riikides. Järelikult jääb üle ikkagi vaid loota demokraatlikult valitud valitsuste
usaldusväärsele ning õigel ajal ja määral rakendatud majanduspoliitikale.

7. Diskreetne või mittediskreetne poliitika?
Diskreetne majanduspoliitika tähendab seda, et valitsus ja keskpank

reageerivad paindlikult ja lühiajaliselt vastavalt majanduses tekkinud situat-
sioonile. USA Föderaalreserv alandab intressi, kui on tekkinud majanduse
mahajahtumise oht, ning tõstab seda, kui majandust on vaja maha jahu-
tada. Eelarvepoliitika ja maksude abil ressursside ümbersuunamine ning pro-
portsioonide muutmine majanduses on iseloomulikud jooned diskreetsele
majanduspoliitikale.

Reeglist lähtuva ja pikaajalisele stabiilsusele orienteeritud majandus-
poliitika markantseimaks näiteks on valuutakomitee süsteemi rakendamine
Eestis alates 1992. aastast.

Mittediskreetne majanduspoliitika on selline, mis kehtestab teatud ava-
likkusele hästi teada olevad reeglid ning püüab neist siis kinni pidada isegi
siis, kui konkreetne olukord toob ilmsiks reegli järgimise lühiajalise negatiivse
mõju.

Püüame järgnevat teadmist ja majandusteaduses valitsevat teoreetiliste
seisukohtade paljusust arvesse võttes anda hinnangu Eesti majanduspoliiti-
lisele mudelile, mis on maailmas suhteliselt haruldane.
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Majanduspoliitilised vahendid

Alates J. M. Keynesist võib piltlikult väita, et valitsuste ja keskpankade käes
on kaks „tööriistakasti”: eelarvepoliitika ja rahapoliitika. Kui palju vahendeid
(tööriistu) kummaski kastis on, ja kuidas need toimivad ehk majandusele
mõju avaldavad, sõltub kolmest tegurist: majandussüsteemi suurusest, ava-
tusest ja kursire çziimist.

Kahtlemata on valitsused tänapäeval õppinud nende käsutuses olevaid
vahendeid üha efektiivsemalt kasutama, ent nagu näitab lähiajalugu, saa-
vad erinevad valitsused siiski erineval määral hakkama ja ka erinevad
majandustüübid pole veel omavahel välja selgitanud, milline neist kõige
paremini toimib ning majanduspoliitikale kuuletub.

Oma suunitluselt on raha- ja eelarvepoliitika erinevad (vt Joonis 4).
Valitsuse eelarvepoliitika on oma olemuselt nõudmispoolne ning suunatud
kaubaturgude mõjutamisele. Tasakaalustunud kaubaturg determineerib üht-
lasi tulude (Y) taseme ühiskonnas, kusjuures, nagu eespool vaadeldud, võib
tasakaalustumine toimuda kas potentsiaalses tootmismahus – sellest allpool
või ülalpool.

Rahapoliitika ülesanne on kindlustada raha-, kapitali- ja finantsturgude
tasakaal ning luua sellega stabiilne majandamiskeskkond.

Kapitaliturgude tasakaalu ja selle dünaamika kirjeldamiseks kasutatakse
enamasti intressi, st kapitaliturgudel tasakaalustuvad pakkumine ja nõudmine
teatud (tasakaalu)intressi juures. Samal ajal on raha- ja eelarvepoliitika mõju
vastastikune ning seda läbi kauba- ja rahaturgude.

Siit tuleneb üks oluline järeldus: eelarve- ja rahapoliitika mõjutavad
majandust koos ja läbi mitmete keeruliste ahelate. Nii selle koosmõju kui ka
ahela üksikute lülide tundmine on eelduseks efektiivse (loe: turge stabiliseeriva)
majanduspoliitika teostamiseks.
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Joonis 4.
Raha- ja eelarvepoliitika vahendid

Kuna valitsus koondab enda kätte suhteliselt suure osa ühiskonna
tuludest, siis on nimetatud vahendite suunamisel ühte või teise eluvaldkonda
ja majandussektorisse kogu ühiskonna seisukohalt oluline roll. Seetõttu on
demokraatlikes riikides eelarve kujunemise protsess väga pikaajaline ja toi-
mub läbi teravate poliitiliste vaidluste. Valitsus esitab eelarveprojekti kin-
nitamiseks riigi parlamendile, kelle poolt vastu võetud eelarve omandab
seaduse jõu ja on täitmiseks kohustuslik.

Eesti konservatiivse eelarvepoliitika põhiliseks tunnusjooneks võib
pidada tasakaalustatud  eelarve põhimõtet. See tähendab, et Eesti Vabariigi



M I T M E K Ü L G N E  K O N S E R VAT I S M

196

valitsus ei tohi esitada Riigikogule kinnitamiseks eelarvet, millesse on sisse
planeeritud puudujääk ehk eelarve defitsiit. Tegemist on riigi seisukohalt
printsipiaalse küsimusega, seda enam, et maailma enamikes riikides sellist
eesmärgipüstitust ei ole. Eelarve tasakaalustamise kohustus on valitsuse
jaoks suure distsiplineeriva tähtsusega. Ometi ei tähenda see, et n-ö jooksvalt,
näiteks aasta keskel ei võiks eelarve olla üle- või puudujäägis. Tasakaalustatud
eelarve tähendab, et eelarve tulud peavad võrduma kuludega eelarveaasta
lõpuks.

Keskpanga rahapoliitika „tööriistakast” sisaldab üldistatult kolm vahendit:
raha pakkumine, intress ja kurss. Raha emiteerijaks on riigi keskpank. Raha
pakkumisest sõltub nii üldine hinnatase kui ka intress ja kurss. Võib öelda,
et rahal endal on kaks hinda – kurss ja intress – ning selle abil mõõdetakse
samal ajal kõigi teiste kaupade hindu. Kusjuures teatud tingimustel on kurssi
ja intressi võimalik kasutada ka majanduse mõjutamiseks otse. Raha
pakkumist saab keskpank otseselt mõjutada ujuva kursi puhul, kus emi-
teeritud ja ringluses oleva koduse raha kogus ei sõltu otseselt välisvaluutast
ega kullareservidest. Fikseeritud kursi puhul peavad reservid katma vähemalt
50% raharinglusest; valuutakomitee puhul 100%. Järelikult on kahel viimasel
juhul keskpanga „käed rohkem seotud”.

Raha pakkumise kontroll peab aitama stabiliseerida hindu ja ohjata
inflatsiooni. Nimetatud seos tuleb hästi esile monetaristide kasutatavas
vahetusvõrrandis:

M x v = H x YR

Vahetusvõrrand ütleb, et kui raha käibekiirus (v) on konstant, siis põhjustab
raha pakkumise (M) ennakkasv reaalse SKPga (YR) võrreldes üldise
hinnataseme (H) tõusu ehk inflatsiooni. Võrrandi vasak pool kujutab raha
pakkumist. Põhimõtteliselt pole vahet, kas üks 500-kroonine ringleb üks
kord või üks 100-kroonine viis korda. Mõlemal juhul „teenindab” ringlev
raha võrdses koguses kaubaringlust. Kuna monetaristid loevad raha
käibekiiruse (v) konstantseks, sõltub raha pakkumine otseselt keskpangast.
Võrrandi parem pool moodustab nominaalse SKP, st reaalne SKP korruta-
tud hindadega. Kuna üldise hinnataseme tõus (inflatsioon) on tänapäeval
kuulutatud tööpuuduse kõrval olulisemaks majanduslikuks paheks, siis siit
tuleneb keskpankade otsene ülesanne – kontrollida raha pakkumist ja selle
kaudu inflatsiooni.
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Teiseks olulisemaks rahapoliitiliseks vahendiks on intress. Nagu ees-
pool öeldud, saavad intressi majanduse suunamiseks otseselt kasutada vaid
suurte riikide keskpangad. Intressi alandamine on kaasajal keskpankade
üheks käepärasemaks vahendiks majandusliku languse ärahoidmiseks või
pehmendamiseks. Ülekuumenenud majanduse mahajahutamiseks intressi
vastavalt tõstetakse. Avatud ja väikse majanduse puhul kehtib intressi-
pariteedi tingimus ehk kodune (r) ja välisintress (r*) ühtlustuvad läbi intressi-
arbitraaçzimehhanismi: Põhjus, miks selline ühtlustumine toimub, on lihtne.
Riigis, kuhu tuleb kapitali juurde, st laenuressursi pakkumine kasvab, hakkab
intress alanema. Sealt, kust kapital ära voolab, hakkab toimima vastupidine
protsess. Kapital voolab nii kaua, kuni intressitasemed võrdsustuvad.

Kas keskpank saab kolmandat vahendit – kurssi – kasutada või mitte,
oleneb kursire çziimist. Nagu öeldud, ujuva kursi puhul tekib kurss (E) valuu-
tade omavahelise nõudmise-pakkumise vahekorrast. Iseasi, kas keskpank
tahab ujuvat kurssi mõjutada või mitte.
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Eesti esimene majandustsükkel –
kas konservatiivne majanduspoliitika toimis?

Tänaseks on Eestil läbitud tervikliku majandustsükli kõik faasid (vt Joonis 5)
ja seetõttu on eestlane täna kindlasti targem, kui ta oli veel paar aastat
tagasi. Sotsialistlik „stabiilsus” on asendunud turumajandusliku volatiilsusega.
Viimase negatiivsed aspektid tulid paljudele ootamatusena ja on põhjustanud
nii nostalgilist minevikuigatsust kui ka kapitalismi kriitikat. Aastatuhande
alguse piiramatu kasvu eufooria on end lõhki tarbinud ja laenu võtnud eest-
lase jaoks tänaseks kohati asendunud masenduse ja lootusetusetundega.
„Põhi” tuli vastu 1994. aastal. See polnud mitte loogilise tsükli põhi, vaid
totalitaarse majandussüsteemi kokkuvarisemise tagajärg. Kommunistidel oli
„suure mõttetegevuse” tulemusena õnnestunud tsüklist lahti saada. Mil-
lega see lõppes, teame kõik. Peab märkima, et Eesti kukkus koos arene-
nud maailma enamusega, kuna aastatesse 1991–1992 langes ka globaalne
majanduskriis.

Hea oli aga see, et kui Eesti majandus juba jalule oli tõusnud, oli ka muu
maailm kriisist väljumas ja me tõusime koos.

Alates 1995. aastast algas kiire kasv. Ülikiiresti orienteeriti Läände ümber
kogu väliskaubandus. 1992–1994 tehtud reformid olid loonud keskkonna,
kuhu väliskapital tahtis tulla. Pangandusturg korrastus, tekkisid esimesed
pikaajalised laenud ning inimesed said hakata soetama kinnisvara; laenu-
intress tuli alla ja börsiindeks TALSE kerkis nagu pärmitaigen 100-lt 500-le.

Aastatel 1992–1994 kujundati Mart Laari ja Isamaaliidu juhitud valitsuse
poolt tänaseni kestva Eesti majandusmudeli põhijooned, mida iseloomustab
liberaalsus, avatus konkurentsile, riigi suhteliselt tagasihoidlik sekkumine,
konservatiivne eelarve- ja rahanduspoliitika.
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Joonis 5.
Eesti reaalse SKP muutus aastatel 1990–2011

Kogu süsteemi nurgakiviks sai otsus asendada Nõukogude rubla
valuutakomitee kaudu jäigalt Saksa margaga seotud Eesti krooniga. Saja-
protsendiline kaetus välisreservidega andis Eesti kroonile ühtlasi suurima
võimaliku usaldusgarantii, kuid ühtlasi jättis Eesti Panga ilma iseseisva
rahanduspoliitika atribuutidest. Iseasi, kuivõrd ühe väikse ja avatud majanduse
keskpank neid üldse omada võiks. Valuutakomitee oluline aspekt oli, et see
tingis konservatiivse eelarvepoliitika – keskpank ei pea valitsusele laenu
andma. Siit tulenes valitsuse kohustus planeerida eelarvet iga-aastaselt tasa-
kaalu. Tagajärjeks on meie enamasti tasakaalus eelarve ja maailma üks väik-
semaid riigivõlgu (6,6% SKPst 2010.a, EL keskmine on 80%, lubatud Maast-
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richti lepingu järgi 60%), mis väärib erilist tunnustust end lõhki laenanud ja
kriisis oleva Euroliidu kontekstis.

Eesti majanduskeskkonda määravaks teiseks oluliseks sammuks oli üht-
lase maksumäära (flat tax) kehtestamine kõigile. Me ei mõelnud seda küll
välja, kuid olime üheksakümnendate alguse uues majandussituatsioonis esi-
mesed, kes unustatud vana uuesti ellu äratasid. Tänaseks on meiega ühi-
nenud suur osa Kesk- ja Ida-Euroopast ning kunagise NLiidu vabariikidest.
Ainsa rikka ning arenenud riigina on ühtlase maksumäära kehtestanud Island.

Küsimus on põhimõtteline ja seisneb maksusüsteemi õigluses. Milline
maksusüsteem ikka on õiglane? Kas see, mis premeerib kaks korda kiiremini
jooksnut kaks korda suurema rahasummaga? Või see, mis lõikab esimesena
finiçsisse jõudnult auhinnast osa ära ja jagab tagapool lohisejatele? Ja kuidas
eristada neid, kes ei saa joosta kiiremini nendest, kes ei tahagi joosta? Igatahes
on ühtlane maksumäär siiani premeerinud ettevõtlikkust ja algatusvõimet
ning aidanud kaasa Eesti kiirele majanduslikule arengule.

Olulistele majandusreformidele järgnes kiire majanduskasv üheksa-
kümnendate teises pooles. Eestisse voolas välisraha kiiremas tempos kui
teistesse Kesk- ja Ida Euroopa riikidesse. Kui aastal 1993 „voolas” Eestisse
otseinvesteeringutena välismaalt 132 miljonit eurot, siis aastal 1998  juba
516 miljonit eurot. Portfelliinvesteeringud välismaale on oma olemuselt
väga volatiilsed: 1997 voolas sisse 234 miljonit, 1998 voolas välja 1,5 miljonit.
Igatahes on Eesti võitnud nii kodumaise kui ka välismaise investori usal-
duse. Eestisse tekkis pikaajaliste (kodu)laenude turg. Börsiindeks TALSE väär-
tus viiekordistus lühikese aja jooksul. 1997. aasta majanduskasv oli enne-
olematu – 10,5%.

Siis tuli järsk ja ootamatu tagasilöök, kusjuures meist mitte olenevatel
põhjustel. Kagu-Aasia finantskriisi tagajärjel muutus rahvusvaheline kapital
ettevaatlikuks ja raha sissevoolu tempo Eestisse aeglustus. Taist alguse saanud
ja rahvaarvult kuut väga suurt riiki hõlmanud järjestikused devalveeri-
mislained külvasid ebausku fikseeritud kursi reçziimi laiemalt ning Eesti tao-
lisse noorde ja kogenematusse rahasüsteemi eriti. Finantsturud on juba
kord nii üles ehitatud, et maailma ühes servas tekkinud paanika võib lainetada
üle ookeanide ka teistesse riikidesse.

Seda tõendas eriti ilmekalt Lehman&Brothers’i pankrotist vallandunud
kriis 2008. aasta septembris. Enne kriisi kasvas Saksa marga külge seotud
Eesti krooni pakkumine ühe 12-kuulise perioodi jooksul kaks korda, mis on
ilmselt maailmarekord. Sissevoolu aeglustumine pani lõhkema börsimulli
(TALSE kukkus 96 peale), tõstis lakke intressid ja likvideeris kodumaise
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panganduse. Olles hariduse omandanud sotsialismiperioodil, polnud tollased
esipankurid ja praegused rahvuskangelased koolis majandusteooria loen-
gutes kuulnud midagi valuutakomiteest. Suure ähmiga müüdi Eesti pangad
skandinaavlastele maha. Nad ei teadnud, et raha, mis on rohkem kui 100%-
liselt kaetud reservidega, vastu ei saa spekuleerida. Tallinnas sõlmiti aastal
1997 kihlvedusid teemal, et Eesti kroon kukub aasta jooksul.

Aasta hiljem järgnes Venemaa kriis, mis lõi eriti tugevalt Eesti toidu-
ainetööstust. Hea oli see, et need kaks kriisi kokku ei sattunud. Vahel tundub
tõesti, et koeral kaks korda saba maha raiumine on vähem valus. Meil oli
üks valus kogemus juba ees olemas. Teiseks puudutasid need meie jaoks
välised sündmused majanduse erinevaid sektoreid. Kagu-Aasia kriis puudutas
meie rahaturgusid, Venemaa kriis reaalmajandust – Eesti kalakombinaadid
tootsid kuude kaupa lattu, kuna Venemaaga polnud võimalik kaubelda.

Niisiis tekkis 1997–1998 tagasilöök meist mitte olenevatel põhjustel.
Eestis ei tehtud sel ajal veel ühtegi suuremat majanduspoliitilist lollust. Aas-
tast 1999 tuleb siiski mainida juba esimese laenubuumi lõhkemist. Tuden-
gid võtsid õppelaenu ja ostsid börsilt aktsiaid. Samaga said hakkama mõned
majandusprofessorid. Eesti tegi esimest tutvust laenukontorite püramiid-
skeemidega. Kuna mahud olid siiski veel väikesed, jäi ka tekkiv majanduslik
kahju suhteliselt tagasihoidlikuks. Eesti valitsuse eelarve sattus majandusliku
tagasilöögi järel esmakordselt miinusesse, ent see kaeti peagi saabuvate
aastate maksutulude ülelaekumistest.

Eesti jooksevkonto seisu vaatame edaspidi põhjalikumalt.
Tuleb tunnistada – viimaseks positiivse jooksevkonto aastaks jäi esimene,

mil seda üldse arvutati: 1993.a +17,8 miljonit eurot. Eesti muutus koheselt
ülekulutavaks riigiks – 1997.a oli miinus juba pool miljardit eurot. Samal
aastal oli laenuraha sissevool (+352 miljonit eurot) siiski veel tagasihoidlik,
võrreldes XXI sajandi alguses ees ootavaga. Kahe välise çsoki tagajärjel jäi
1999. aastal SKP kasv nulli. Edasine areng on aga nagu pilt muinasjutust.
Avatud majandus, stabiilne raha ja suuremate äpardusteta majanduspoliitika
on meelitanud Eestisse kaks korda rohkem välisinvesteeringuid kui Lätti ja
Leetu. Maailmapanga andmetel moodustasid otsesed välisinvesteeringud
Euroopa Liiduga ühinemise aastaks (2004) Eesti SKPga võrreldes 66%.
Kõrgem oli see näitaja vaid Maltal – 74%. Eestile järgnesid T çsehhi (55%),
Slovakkia (43%) ja Ungari (38%). EL15 keskmine on 31% ja Hiina 36%.
Kuna eestlaste endi säästud on parasjagu just nii suured, nagu need on, siis
ilma välisrahata poleks meie areng sellises tempos kindlasti mitte võimalik
olnud.
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Vahepeal jõudis Eesti teha aga ühe tõeliselt originaalse ja meist lääne
ning põhja pool ennekuulatu majandusreformi. Hoolimata pikkadest vaid-
lustest ja käteväänamisest Brüsseli erinevates koridorides, õnnestus Siim
Kallasel läbi suruda ettevõtte tulumaksu reform. Põhjendusega, et tulu
teenimist ei tohi maksudega kaks korda karistada, vabastati reinvesteeritud
ehk omaniku poolt välja võtmata kasum maksustamisest. Kahtlemata soo-
dustas taoline reform investeeringute kasvu.

Uus aastatuhat algas enamusele arenenud riikidele halvasti. Tehno-
loogiasektori börsiindeksid hakkasid kukkuma juba aastal 2000. Perioodil
2001–2002 oli paljude riikide majanduskasv negatiivne. USA jäi hoolimata
kahe torni kokkukukkumisest 2001. aasta septembris küll õhkõrna plussi.
Jaapan, kes oli 1989 üle elanud halvima, mis ühe majandusega saab juhtuda –
kinnisvaramulli lõhkemise (Jaapani keisri paleealune maa maksis rohkem
kui California osariik), sisenes 1991. aasta majanduslanguse järel pärast ruma-
laid majanduspoliitilisi otsuseid üle aastakümne kestvasse stagnatsiooni.

Euroopa majanduse taandareng oli alanud juba 1990ndate alguses. Kui
1990. aastani lähenesid suuremad tööstusriigid SKP arvestuses elaniku
kohta USA-le, siis sealt edasi on asutud kaugenema. Et asi on hull, taipasid
Euroopa liidrid sajandi lõpus. Märtsis 2000 tuldi Lissaboni kokku ja lubati
USA-le järele jõuda ning möödagi minna. Kui aga 2004 asuti vahekokku-
võtteid tegema, avastati, et jõudsa järelejõudmise asemel on veelgi roh-
kem maha jäädud. Nüüd on nii Lissaboni plaanist kui ka EL-i Konstitut-
sioonist piinlik juttugi teha. Teist vahekokkuvõtet enam ei tehtudki.

Eesti astus Euroopa Liitu viimase jaoks mitte kõige parematel päeva-
del. EL-i potentsiaalne majanduskasvu tempo oli sel perioodil 2%, USA-s
3,5% ja maailmas tervikuna 4%. Euroopa suurim – Saksa majandus – oli
aastal 2004 kõike muud kui Euroopa majandusvedur. Kas Eesti on peale
seda arenenud kiiresti ja tõusvas joones tänu EL-ile või hoopis selle kiuste?
Propageerides Eesti astumist EL-i, ei olnud meie poliitikud rahva suhtes
lõpuni ausad. Meile lubati „pudrumägesid ja piimajõgesid”. Piltlikult öeldes
lubati, et astume rikaste ja ilusate klubisse. Tegelikult oli Euroopa juba sel
ajal vana ja laisk (tegi vähe ja ebaproduktiivset tööd). Vananeva ühiskonna
suutmatus finantseerida üliheldeid ja ülikalleid sotsiaalseid mudeleid pol-
nud selleks ajaks veel Euroopa teadvusse jõudnud, kuigi üksikuid hoiata-
vaid artikleid juba ilmus (A.Sapir). Kogu probleem seisneb selles, et mudelid
ise – nii majanduslikud kui ka sotsiaalsed – pärinevad aastakümnetest, mil
Euroopas tuli neli-viis töötegijat ühe maksumaksja kohta. Praeguseks on
see suhe paljudes riikides 2:1 ja varsti on (Itaalias) 1:1. Just siin peitub
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tänase võlakriisi üks olemuslikest põhjustest. Eestis on praegu, 2011. aas-
tal, veidi üle kuuesaja tuhande reaalse töötegija ja kolmsada tuhat vanadus-
pensionäri.

Huvitav ja majandusteooria põhitõdesid eirav on asjaolu, et Eesti just
nagu „ei märganud” sajandialguse globaalset majanduslangust. Iga makro-
majanduse teooria õpik ütleb juba umbes  kolmandal leheküljel, et väike ja
avatud majandus on väga tundlik väliste çsokkide suhtes. Ülitugeva ekspordi-
orientatsiooniga Eesti ei pannud aga väliskeskkonna taandarengut tähelegi.
Tekib küsimus, milline on see majandusmudel, mis võimaldab kiiresti ede-
neda ka siis, kui sinu põhilistel kaubanduspartneritel ei lähe hästi. Eespool
kirjeldatud Eesti mudel on maailmas väga haruldane ja vähe on riike, kellega
end võrrelda. Paratamatult tekib küsimus: kas teised kõik on rumalad ja
meie üksi targad ... või on hoopiski vastupidi. Usun, et tulemus – majandus-
areng – on kõige parem kriteerium majandusmudeli hindamiseks.

Kõikvõimalikke riikide edetabeleid vaadates võib teha järelduse, et majan-
dusvabaduste poolest oleme riikide esikümne lähedal: Heritage Foundation
2011 – 14. positsioon. Siiski tuleb märkida, et mingil hetkel olime majandus-
vabadustelt maailma neljas riik. On selge, et majandusvabadusi ei saa tekiks
peale võtta ega leivale määrida. Küll aga on majandusvabaduste olemasolu
kiiresti rikkaks saamise üks olulisemaid tingimusi. Riikide konkurentsivõime
arvestuses asume kolmandas kümnes: World Economic Forum 2011 –  33.
koht, IMD 2010 – 34. koht. Maailmapanga Ease of Duing Business Indeks
2011 – 17. koht, Milken Institute Capital Access Index 2009 – 17. koht.

Kui need konkurentsivõime näitajad oleksid paremad, oleks see pigem
üllatus. Loomulikult oleme suhteliselt tagasihoidlikul positsioonil ÜRO poolt
tellitavas Inimarengu Indeksi tabelis – 34. koht. Elukvaliteediga on see
probleem, et hea elu on lihtsalt kallis, nagu seda on ka puhas keskkond ja
turvalisus. Heaoluühiskonna kriteeriumide rakendamine varakapitalistlikus
riigis ei ole eriti mõistlik.
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Kokkuvõtteks

Kokkuvõtteks võib öelda, et kui meil oleks palju paremini läinud, oleks see
pigem üllatav. Valitud mudel on püsinud tänu sellele, et Eestis pole kogu
iseseisvusajal olnud ühtegi selgelt vasakpoolset valitsust. Pealegi, kui tsiteerida
Ronald Reaganit, siis pole tänapäeval oluline majanduspoliitika vasak- või
parempoolsus. On majanduspoliitikad, mis viivad majandust üles, ja on need,
mis viivad alla. Võrreldes riikide edetabeleid, leiab tipust enamasti ühed ja
samad nimed. Paradoksaalsel moel on Eestile edu toonud majandusmudeli
käimalükkajad sellest maailmavaatest distantseerunud. Mudel ise on kahelda-
matult liberaalne vabaturu mudel. Üles ehitasid selle tänased konservatiivid
ehk Isamaaliit. Mudeli vilju lasevad nad maitsta aga tänastel liberaalidel ehk
siis Reformierakonnal. Viimasel ei ole selle vastu muidugi midagi ja tema
populaarsusreiting püsib jätkuvalt kõrge.

Eesti edasised arenguperspektiivid sõltuvad eelkõige arengutest Euroo-
pas ja Rahaliidus. Euroopa on kõike muud kui ühtne. Jagunemine „vanaks”
ja „uueks” Euroopaks, kus esimesed tähistavad sotsiaalse turumajanduse
ideede ja sotsiaalse kaitstuse kaitsjaid ning teised deregulatsiooni ja
konkurentsile avatuse propageerijaid, on tänapäeval tõde vaid osaliselt.

Euroopasse kuuluvad mitmed maailma kõige vabama majandusega
riigid: ÇSveits, Luksemburg, Eesti, Iirimaa, Suurbritannia ja Holland. Euroopa
riigid on maailma ühed kõige konkurentsivõimelisemad. Euroopa on rikas
ja Euroopas on hea elada. Seniks kuniks!

Meeldib eurooplastele seda tunnistada või mitte, ent vananev ja hea-
oluga ära hellitatud Euroopa marginaliseerub nii demograafiliselt kui ka
majanduslikult niikuinii. Euroopa muutub umbes ühe põlvkonna vältel hea-
olukantsist ning majanduslikust ja poliitilisest superjõust maailma mastaabis
suhteliselt vähetähtsaks piirkonnaks.

Atlandi ookeani asemel maailma sisemereks muutuva Vaikse ookeani
koostööd tegevad ja integreeruvad vastaskaldad arenevad tänapäeval
tempos, mis ei jäta vananevale, uute ideede defitsiidis ning majandusliku
paindumatuse, stagneerunud majanduspoliitika, madala tootlikkuse ja võla-
kriisi küüsis olevale Euroopale kuigi suuri çsansse rahvusvahelises konku-
rentsis ellu jäämiseks.

Euroopa paigaltammumine ja suutmatus põhimõttelisi reforme läbi viia
on muutmas globaalmajanduslikke ja geopoliitilisi jõujooni kogu maailmas.
Majanduse elavdamise puudumine võib viia killustumiseni või halvimal juhul
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EL-i lagunemiseni, mis aga kahjustab euroliidu ambitsioone mängida
suurt rahvusvahelist rolli. Euroopa vajab reforme. Euroopa riigid peavad
kohandama oma tööjõudu, reformima sotsiaalsüsteemi, haridust ja makse
ning majutama kasvavat immigrantide hulka – või neid ootab ees pikaldane
majanduslik seisak.

Lihtne on olla sõber ja hästi läbi saada, kui kõik läheb hästi. Kui teki-
vad olulised probleemid, on vastastikused süüdistused ja peretüli kerge
tulema.
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Haridus ja konservatiivsus
Peeter Olesk

Artikkel käsitleb rahvuslikku, st eestlase huvidest lähtuvat hariduskorraldust
Eestis selle praegustes piirides ja ka mujal, kus eestlane kui mitte alaliselt ei
ela, siis vähemalt õpib. Käsitluse aluseks on isiklikud tähelepanekud ana-
lüütiliselt vaatekohalt.

Pisut terminoloogiat

„Hariduskorralduse” all on mõeldud kõiki vahendeid ja nende valdamise
oskust inimese maisel teekonnal ruumilises vahemikus „sünnikodu” –
„matusepaik” selle nimel, et inimene saaks kogenumaks.

Probleemile niimoodi lähenedes toetun ma kahele aksioomile. Esi-
mese järgi võib inimene kujundada enda – ja paljudel juhtudel ka teiste –
hariduskorralduse ise. Kuidas nõnda? Õpetaja võib puududa, aga õpilane
ollakse alati. Teiseks olen ma veendunud, et haridusel on alati olukorda
parandav funktsioon.

Konservatiivsus on üks käitumuslikke ideoloogiaid, mõtlemisviis, mida
iseloomustab kontrollitud individuaalsus.

Konservatiiv on seega niisugune inimene, kelle vabadusi piirab näiteks
konventsionaalsus ehk mõni ühiskondlik kokkulepe. Pole eriti oluline, mil
viisil too kokkulepe on sõlmitud, vaid on tähtis, et see toimiks.

Näiteks isikutevaheline sõprus ei saa olla juriidilise akti objektiks. Küll
saab sõprust kontrollida, sest see peaks välistama reetmise. Kui tuleb tun-
nistada, et sõprus siiski on reedetud, siis see tähendabki, et konventsio-
naalsus on kaotanud oma jõu ja inimese minakesksus osutub määravamaks
kui konservatiivsus eespool toodud tähenduses.

 Igal juhul tuleb meeles pidada, et hariduskorraldus ja konservatiivsus
on järgnevas operatsionaalsed mõisted. Need seovad mind, jättes igale
lugejale vabaduse mõelda teisiti.
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Mõnda isiklikku

Olen sündinud väljaspool abielu väga vanas poliitilises perekonnas, mille
esivanemad olid ateistid tähenduses „antiklerikaalid” ja ühtlasi ka alusepanijad
vasakpoolsusele Eestis. Mind ei ole aga kunagi kasvatatud vasakpoolseks
ega sotsiaaldemokraadikski, sest mõlemad kätkevad endas ohtu muutuda
dogmaatikuks. Inglise ja saksa keele õpetaja Maja Olesk (1909–2000) oli
frankist, sest kindral Francisco Paulino Hermenengildo Teódulo Franco y
Bahamonde (1892–1975), sünnikohalt galeeg, oli antikommunist ja seda
oli ka Maja Olesk. Mitte küll Franco mõjul, vaid tõenäoliselt oma ema, Eesti
naisliikumise ühe rajaja Minni Kurs-Oleski (1879–1940) bonapartismi tõttu
oli Maja Olesk ühtlasi monarhist, kes arvas lõpuni, et monarhia on odavam
kui demokraatia ilma tugeva riigipeata. Mis puutub siia Napoleon? Enam
kui küll, sest Napoleon pooldas ja ehitas riiki kui regulaarsust, mis on ka
tugeva monarhismi üks aluseid.

Olgu täpsustatud, et Nikolai Verist ema monarhiks ei pidanud, too
oli ikka isevalitseja. Monarh heas mõttes oli Maja Oleskile Elisabeth II ehk
üldistatud kujul pooldas ema parlamentaarset monarhiat. Kuna niisugune
riigikord eeldab tolerantsi, siis on ka mind kasvatatud tolerantsena samas
mõttes, nagu ma eespool kirjeldasin konservatiivsust. Seepärast ma ei näe
vastuolu tõsiasjas, et pärinedes vasakpoolsest perekonnast, kuulun ma ise
parempoolsesse parteisse.

Siinkirjutaja pedagoogilistel seisukohtadel pole minu erakondliku
kuuluvusega aga mingit otsest seost. Tartu Riiklikus Ülikoolis, mille lõpeta-
misel 1977 sain ma diplomi kui eesti keele ja kirjanduse õpetaja, polnud
õppejõudu, kes oleks meile lugenud pedagoogika ja ideoloogia vastastik-
mõjusid kõrgemalt vaatekohalt.

Ei ERSP-s ega Isamaliidus ega IRL-is ole ilmaski kogunetud asjaomaste
küsimuste arutlemiseks seminari õiges vormis – nii, et sõna saavad kõik,
mitte ainult need, kelle osaks jääb kiita põhiettekande seisukohad heaks.

Minu seisukohad on kujunenud dialoogis iseendaga tegeliku töö keskel.
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Ajaloo olevikupoolne ots

Võib tunduda kõrvalisena, kuid haridus ja konservatiivsus puutuvad minu
jaoks kokku kahes punktis, mis mõlemad jäävad ainekavadest ja -punktidest
välja. Üheks on saavutada, et ajalugu tuntaks suuremas mõõtkavas kui
rahvuslikud pildid isamaa sündinud asjust. Konservatiiv peab tundma
üldajalugu võrdlevalt, diakrooniliselt ja tüpoloogiliselt. Et olla näitlik, siis
üldajalukku kuuluvad näiteks ususõjad Lääne-Euroopas XVI–XVII sajandil.
Võrdlev aspekt avaneb siis, kui me oskame tuua protsessidele Inglismaal
samal ajavahemikul paralleele Rootsist. Diakrooniline on üldajalugu sel juhul,
kui me vaatame absolutismi sündi Prantsusmaal ususõdade järel. Tüpo-
loogia on üldajaloos alati irriteeriv näiteks küsimuses, kuivõrd ajalugu kordub.
Kordumise üksühele teeb võimatuks tehnoloogiline progress. Me ei kasuta
enam tootmismaa suuruse mõõduna mõistet „adramaa”. Linnade pere-
elamute ehk kunagises mõistes individuaalelumajade ja kortermajade
„õueaiamaade” pindalaühikuks sobib märksa õigustatumalt „automaa” –
see osa õuest, mis jääb seal pargitud sõiduautode alla (võrrelduna peredega,
kus sõiduauto puudub). Kuid kordumine on siiski võimalik. Parema palga ja
kindlama töökoha otsijate väljaränne Eestist XXI sajandi algul sarnaneb
väga väljarändele 1920. aastate lõpul.

Kui konservatiiv äsja kirjeldatud mõõtkava ei valda, kaotab ta ühe oma
eksistentsiaalsetest nurgakividest, nimelt järjepidevuse olnuga. Seda järje-
pidevust on täiesti ekslik käsitleda ilmse pidurina. Otse vastupidi, järjepidevus
tähendab siinkohal lapse vanemate (tegemist pole kirjaveaga, sest last võib
kasvatada ka vanavanem või lihtsalt keegi, kes on kogenum) suutlikkust
aidata kodus edasi õpilast, kellele kooli konveiertund hakkab vastu sedavõrd,
et ta tegeleb tunnis kõrvaliste asjadega ega mõtlegi omandada seda, mis
peaks olema tunni sisuks. On tõsi, et see suutlikkus muutub järjest kee-
rulisemaks, sest noor inimene kohaneb arvutimaailma võimalustega tun-
duvalt kiiremini kui vana, ent näiteks mitmete arvutusvõtete nagu korrutus-
tabeli või logaritmilise skaala valdamine peast annab vanemale inimesele
tolle iseseisvuse, mis noorel veel puudub.

 Teiseks punktiks on generatiivsus ilma nihilismita ehk looming ilma
buldooseriefektita. Viimane seisneb püüdes lükata kõik kokku hunnikusse
ja lasta see siis vedada laiali näiteks teesillutamiseks. Nihilism tähendab kõige
olemasoleva mahakandmist jääkväärtusega 0 (protseduur, millest lõikavad
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vaheltkasu paljud antikvaarid). Generatiivsus koos nihilismiga oleks seega
vaba ruumi tekitamine uuteks teosteks nõnda, et kõik eelnev pühitakse
ära. Generatiivsus ise pole muud kui valmisolek uueks loominguks ja selle
valmisoleku realisatsioon. Looming kõrvale või pinnale, mis on tõepoolest
tühi. Konservatiiv ongi looja kõrvale, mitte nihilist.

Meie teema seisukohast – mida on varasemast hariduspraktikast üle
võtta olukorras, kus didaktiline kompressioon on möödapääsmatu? Didak-
tilise kompressiooni all mõistan ma pidevate vastuste leidmist küsimusele,
(a) milline osa ainest tuleb tunnistada fakultatiivseks, (b) missugused tõsias-
jad tuleb suruda punkti alla „ja teised” ning (c) millele tuleb leida täiesti uus
metoodiline lahendus? Metoodiline lahendus mitte ainult tunnis, vaid ka
tunnis omandatu rakendamisel tegelikus elus. Olgu näiteaineks valdkond,
kuhu pole varasemast hariduspraktikast üle võtta mitte midagi, nimelt Eesti
poliitiline ajalugu aastatel 1987–2012, niisiis ligemale veerandsajandi kestes.
Lähtugem vajadusest õpetada seda peatükki Eesti ajaloost kui tervikust
järgmistel astmetel: 1) põhikool; 2) gümnaasium; 3) kutsehariduskeskus; 4)
ülikoolide bakalaureusefaas; 5) muulased; 6) töötute ümberõpe; (7) eri-
õppevormid (nt kaitsevägi). Oletagem, et iga aste on kaetud kõikide
õpivahenditega: a) õpik; b) ülesannete ja harjutuste kogu (miks ei? – näiteks
protsesside paralleelsus Eestis ning Soomes või Berliini müüri kirjeldus);
c) poliitiline kaart; d) biograafiline leksikon ja e) võtmetekstid originaalide
järgi. Lisagem veel nõue, et iga õpivahend oleks kättesaadav kolmes vormis:
1) trükituna paberile ja köidetuna; 2) tüüpilise lauaarvuti kuvari formaadis
ning 3) tahvelarvuti tehniliste eeliste kaudu.

Jätame lihtsustamise mõttes siin kõrvale kogu komplekti maksumuse
ja aja, mis kulub komplekti valmistamiseks. Küsigem vaid, kui suur on see
miinimum, mida peavad konservatiivsusest eespool toodud aastate lõikes
teadma gümnasist ja ümberõpet saavad töötud? Miinimum ning maksimum.
Kusjuures töötu „näidiseks” võtame mitte tööoskused minetanud joodiku,
vaid ministri poliitilise nõuniku, kes lahkudes oma kohalt ministeeriumist
peab õppima ümber gümnaasiumi direktori asetäitjaks klassivälise töö alal
ehk huvijuhiks ehk omaaegses kõnepruugis kitarristiks.
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Hariduse indefiniitsus

Põhimõtteliselt võib viimase veerandsajandi ajaloo õpetamisel jätta
konservatiivsuse kui ideoloogilise hoiaku üldse välja, otsustades, et seda
pole vaja või et see on kuni gümnaasiumi lõpuni liiga raske, sest sinnani noor
inimene poliitilisi valikuid ise üldiselt ei tee. See ei ole nii, sest konservatiiv-
sus algab kodust, aga meie kodud on äärmiselt stratifitseeritud. Mõtlen
mitte seda, et nad on ebavõrdsed üksteise suhtes, vaid et nad on mobiil-
sed. Tunnen noormeest, kes on vanemate tõttu vahetanud kodu viis korda,
alati seetõttu ka kultuurilist keskkonda. Ta ei saa öelda, et „mu kodu on mu
kindlus”, ta saab kindel olla üksnes vanaemale, vanematele, paarile sõbrale
ja hingelisele tugiisikule. Nüüdseks on ta tudeng Eestist täiesti erinevas aka-
deemilises ümbruses, aga ma ei saa väita, et tal oleks konservatiivsus kui
peatükk Eesti poliitilisest ajaloost gümnaasiumiastmes läbitud. Järelikult on
tal väga raske argumenteerida Mart Laari majanduspoliitilist strateegiat,
selle allikaid ning täiesti erinevat retseptsiooni Eestis ja nn Läänes. Süste-
maatiline haridus ses suhtes tal puudub. Konservatiivsus algab aga ju
küsimusest, mis saab sellest, mis sul on, mis on sinu oma.

Oleme jõudnud probleemini, kuidas konservatiivsust õpetada nii, et
me samas väldiksime sattumist libedale teele teha vasakpoolsus lihtsalt maha.
Miinimumi korral peaks noor inimene tundma järelikult kolme (3) nime:
kristlikku demokraati Konrad Hermann Joseph Adenauer´it (1876–1967;
liidukantsler 1949–1963), brigaadikindral Charles Andrè Joseph Marie de
Gaulle´i (1890–1970; Prantsuse Vabariigi president 1959–1969), kes oli
katoliiklane ja Margaret Hilda Thatcher‘it (1925; Suurbritannia ja Põhja-
Iirimaa Ühendatud Kuningriigi peaminister 1975–1990), kes on anglikaan.
Kõige pudemlikumalt on eesti keeles tuttav Adenaueri pärand, ehkki see
puudutab Nõukogude Liidu taastunnustamise (1955) kaudu vahetult ka
meid – kui piirduda kõigest ühe näitega. Pikemalt lugeda pole rohkem kui
tõlget Gösta von Uexkülli (1909) aastal 1976 avaldatud raamatust „Konrad
Adenauer. Mälestusi, pihtimusi ja fotosid” (Tallinn, 2003). Aastal 2003 ilmus
eesti keeles Charles Williamsi (1933) raamat „Charles de Gaulle” (originaalis
1993). Margaret Thatcher avaldas oma mälestused „Aastad Downing-
tänaval” 1993. Eesti keelde tõlgiti need aastal 1995. Kas on palju nõutud, et
gümnasist oleks lugenud vähemasti ühte neist? Võib-olla, et on, sest kõigi
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loetletud teoste raskuspunktiks on kas välispoliitika või riigikorraldus, aga
mitte agraarpoliitika ega energeetiline konversioon, siis need probleemid,
mis on aktuaalsed just meil. Kui me käsitame gümnaasiumi lõpetanut kui
pre-akadeemikut, siis kulub 5-aastasest stuudiumist teadmiste ühtlustamiseks
lähiajaloo poliitilises elus umbes paar aastat, kuid arvestagem algusest peale
jätkajate hulgast ligikaudu 30 % kaoga. Ühed pettuvad, teised vahetavad
ülikooli jne.

Siiani me oleme vaadelnud gümnasisti suhet konservatiivsusse. Töötul,
kes on löödud ministeeriumist kõrgema ametniku kohalt tänavale, on
võrreldes gümnasistiga kaks „eelist”. Ta on kogenud valitsemiskorda seest-
poolt, ent teab, kuidas selle kogemuse väärtus on 0, kui tema minister valit-
suses enam ei jätka. Ta ei vaja loenguid konservatiivsuse dünaamikast ega
Inglismaa ajaloost. Ta ootab vastust küsimusele, kuidas põhjendab kaasaegne
konservatiivsus inimese ülearusust. Ülearune inimene vajab aga „tagasi-
õpetamist”, mis aga võib nõuda selliseid väljaminekuid, mida hariduskulud
otseselt ette ei näe (nt kohtukulude katmine kõigest 50 % ulatuses ring-
konnakohtus õigeksmõistva otsuse korral, mida edasi ei kaevata). Eestis
asjaomane käitumisliin puudub, sest postokupatsionaalses riigis on kogu
vastav problemaatika läbi töötamata.
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Aine struktureerimine ja tehnilise lahenduse kiirus

Hetkel määrab tehnilise kiiruse paljude ainete õpetamisel ära tahvelarvuti
olemasolu koos tema töökindluse ja tunni või loengu ettevalmistus koos-
kõlas tahvelarvuti võimalustega. Jättes tunni julgeoleku küberterrori korral
siin kõrvale, võime väita, et mis tahes aine alapeatükk on tahvelarvuti jaoks
metoodiliselt õigesti ja heuristiliselt ergutavana ette valmistatud siis, kui
tunni või ka loengu materjal on töötatud läbi nii diferentseerivalt kui ka
integreerivalt. See tõde on nüüd küll igivana. Niisamuti on igivana ühise
ülesande (nt kompleksarvu defineerimine) individuaaliseeritus, st niisugused
juhtumid, kus noore inimese pea lihtsalt ei võta matemaatikat. Uus on
tarkvara seadistamine sõltumatult tollest konkreetsest eesmärgist, milleni
selle abil tahetakse jõuda ja nagu mõista antud, tehnilised lahendused
saadakse siin kätte kiiremini, kui suudetakse formuleerida ülesande sisu.

Ülesande sisuks on käesolevas konservatiivsuse semantika ehk mida
see sõna Eesti poliitikas kaasajal tähendab. Lugeja on kindlasti märganud, et
eespool pole võetud jutuks seda, kuivõrd konservatiivsed hariduse suhtes
on meie erakonnad. Koolielu igapäevaste probleemide lahendamine ei sõltu
kuigivõrd sellest, kas direktor või kohaliku omavalitsuse juhtkond on kon-
servatiivid või mitte (konservatiivsuse antipoodiks on siinkohal liberaalsus
kui hoiak, mis tihtipeale lubab ükskõiksust). Üldiselt pooldavad konservatii-
vid tugevat eraomandit, kusjuures oluline on mitte omandi suurus, vaid
selle jätkusuutlikkus. Eestis käib praegu vastupidine protsess: osa günaa-
siumitest riigistatakse ehk natsionaliseeritakse sõna õiges mõttes (1940.
aastal ei toimunud mingit natsionaliseerimist). Siit saame asja mõistmiseks
ühe vajaliku sõnapaari – „konservatiivsus – riik”. Teise paari annab meile
suhe „konservatiivsus – üksikisik”. Avatud ühiskonnas on hädavajalik kolmas,
„üks riik – teised riigid”, sest riikidesisesed haridusstandardid ei lange kokku.
Haridus ise seab meie ette neljanda, nimelt „hariduse jõukohasus –
haridustee pikkus (jõukohasuse haripunktini)”.

Olgu viimase näitematerjaliks teoloogia. Luterlikus teoloogias on vai-
muliku inimese ametialase tõusu tipuks saada valitud peapiiskopiks. Siiani
see pole eeldanud tingimata doktorikraadi, kuid on loomulik, et see nõuab
teatavat õpetatust. Lähtepunktiks teel sinnani on leerikursuse läbimine, mis
minu käsitluses annab igale luterlasele õiguse matta kõrgema vaimuliku
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puudumisel kiriklikult ise. Hariduse jõukohasus on ses vallas määratletud
inimese otsusega jätkata õpinguid kuni doktorikraadi kaitsmiseni või piirduda
luterlike kommete tundmise ja nende täitmisega.

Üks on selge: konservatiivsust ei saa realiseerida ihuüksi, ka mitte siis,
kui näiteks pastor on andnud mungatõotuse. Kuna see on ilmvõimatu, tekib
küsimus, kuivõrd tolerantne saab riik konservatiivsuse või mis tahes teise
ideoloogilise hoiaku suhtes olla. See ei ole nii lihtne isegi mitte siis, kui me
okupatsioonikorra välistame. Tolerants on kategoorilisem või preskrip-
tiivsem kui liberaalsus, sest selle üheks ülesandeks on omariikluse kaudu
kaitsta omakultuursust. Nõnda on tolerants kasvatuslik kategooria, mille
kujundamisega alustatakse juba enne esimest klassi. Kuivõrd see on ühtlasi
aga ka aksioloogiline kategooria, siis on täiesti lootusetu näha selle õpe-
tamiseks ette teatavat arvu tunde, mille järel sooritatakse eksam.

Kuna sõna „tolerants” ei ole sünonüüm sõnale  „moraal”, siis väidaksin,
et tolerantsi sisaldav konservatiivsus on eeskätt suhe omandisse kui teatud
varasse, mis käib inimesega koos ja on tema päralt – näiteks ta looming.
Konservatiiv respekteerib seda, liberaal mitte. Siin peitub põhjus, miks ma
ei võta tõsiselt ainsatki ainekava, mis on koostatud väljaspool kutsealast
eetikat, umbes nii, nagu poleks seda olemaski.

Struktureerime aine nii, et selle temaatilised punktid sisaldaksid eetikat.
Olgu selleks aineks taas Eesti poliitiline ajalugu 1987–2012, ent kitsamaks
vaatenurgaks rahvusliku julgeoleku areng noil aastail. Eraldi seda kitsamat
vaatenurka ei õpetata ja see ei saa ühelgi juhul olla ühe-mehe-aine –
distsipliin, mida loeb üks ja ainult üks õppejõud ja mis lõpeb eksamiga
igaveseks. Rahvuslik julgeolek on elukestev distsipliin, mis algab pereplanee-
rimisest ja lõpeb haua eest hoolitsemisega. Vastav ainekava on paratamatult
astmeline, kuid ametialane tõus jääb tahtmatult fakultatiivseks, sest näiteks
pensionäride rahulolematuse kanaliseerimiseks ei pea olema kindral.
Kaitseväeteenistus moodustab rahvuslikust julgeolekust ainult ühe osa.
Reaalsuses on neid osi märksa rohkem, sest on olemas ka tuumaohutus,
toidujulgeolek, diplomaatiline balanss jt. Eespool toodud astmestik rahvusliku
julgeoleku aluste omandamise kirjeldamiseks paraku ei sobi, sest sealt
puudusid mõned komponendid.

Järgnev astmestik on töökindlam: 1) koolieelne haridus; 2) üldharidus
kuni gümnaasiumi lõpetamiseni nendes ainetes, mis on kohustuslikud kõigile
(prantsuse keel pole, füüsika on); 3) kutseharidus ehk hariduskäik astmeni,
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mille lõpetamise järel saab inimest atesteerida (nt taksojuht, kes eelneva
hariduse järgi on ülikoolidiplomiga maaparandusinsener, kuid peab taksojuhi
õiguste saamiseks läbima eraldi kursuse); 4) teadusharidus, mis päädib
õigusega kandideerida järeldoktorantuuri; 5) kaitsevägi kui distsipliinikool;
6) võõras kultuuris käitumise omandamine ja 7) töökogemus diplomijärgsest
hariduskeskkonnast väljaspool (väga paljude ametnike probleem).

 Kõik loetletud astmed sisaldavad kas hüpoteetiliselt või potentsiaalselt
rahvuslikku julgeolekut, järelikult ka aspekti, mida punktidega mõõta ei saa,
nimelt lojaalsust. Nagu teada, on see probleem väga terav korraga mitmes
ülikoolis töötavate õppejõudude puhul. Analoogiliste probleemide
kumuleerudes tekibki rahvuslikule julgeolekule oht, mida saab
kübersõjatehnikaga veelgi võimendada. Mina alustaksin mõistete
defineerimisest (nt mis on „opositsioon” ja „teistimõtlemine”), tehetest
erisuguste mõistetega (nt kuidas dikatuur „kasvatab” truid alamaid) ja
pragmatismist mõistetega opereerimisel (nt Eesti solidaarsus USA-ga ja
meie kui Euroopa Liidu liikme kohustused Kreeka ees).



215

M I T M E K Ü L G N E  K O N S E R VAT I S M

Lineaarsus seina ääres

Siinkirjutaja meelest ei suutnud maareformi läbiviijad sõnastada ühemõtte-
liselt mitte ühtegi printsiipi nõnda, et asja sisu olnuks kõikidele arusaadav.
Mälu järgi ei algatatud 1991–1992 mitte ainsatki kriminaalprotsessi maja-
valitsuste nende töötajate, kes hangeldasid maaga, mille seadusjärgsed
omanikud nad olla ei võinud, suhtes. Pole ka meeles ühtki protsessi võlgade
sissenõudmiseks inimestelt, kelle arendusprojektid seisuga juuni 1940 olid
lõpuni välja maksmata. Osalt hoidis see ära kodusõja, ent ühtlasi on vaiel-
damatu, et Eesti maa polnud pärast 1939. aasta nõukogude baaside pai-
gutamist Eesti Vabariigi territooriumile enam tagastatav sõjaeelsel kujul.
Asjade sellist käiku võib õpetada kui paratamatust, kuid otsekohe tekib siis
küsimus: kui fundamentaalne on konservatiivsus, kui pragmatism on veelgi
fundamentaalsem? Konservatiivsus rajaneb veendumusel, et omandi jätku-
suutlikkust võib usaldada. Pragmatismi seisukohast talitleb konservatiivsus
tihtipeale pidurina, sest selle aksioloogiline dimensioon „konservatiivsus –
üksikisik” kärbib üksikisiku vabadusi.

Kärpimisroll annabki konservatiivsusele vajaliku lineaarsuse, mille tõttu
seda peetakse segajaks. Segajana on konservatiivsus kergesti rünnatav ole-
nevalt sellest, kui lühike on rihm liberaalsuse ja populismi vahel. Populism
on näiteks tasuta kõrgharidus ilma täpsustuseta, kuidas see kompensee-
ritakse jätkuõpingutel nendes riikides, kus see ei ole tasuta. Liberaalsus
samas eeldab, et õppida on arukam seal, kus distsiplinaarne tase on kõr-
gem – ja see viib väga kiiresti küsimuseni, miks peaks mõni gigantfirma
lubama oma territooriumile intellektuaalse omandi kaitsealuste objektide
keskele võõrriigi kodanikku tasuta. Maaküsimuses puudutab see eeskätt
põllumajandustehnikat, aga mitte ainult. See puudutab ka töötlemist, näiteks
seda, mis saab mahlaõunast edasi.

Kuid vaadakem veelgi kaugemale. Piir põllumajanduse ja maaelu vahel
on tegelikult väga lahtine, olgu näiteks kas või see, kelle vahenditega lükatakse
lahti tee kodutare ja maantee vahel. Olen täiesti teadlikult toonud erinevaid
näiteid tegelikust elust võrreldes konservatiivsuse kui üldise ideoloogiaga,
mis just kui peaks argipäevase kogemuse üldistama. Nii on ka too lume
kõrvalelükkamine tunduvalt elulähedasem ülesanne, kui sõnastada konser-
vatiivsus Eesti ühiskonnas Konrad Adenaueri järgi. Üks kokkupuutepunkt,
õigemini konfliktikoht siiski on, nimelt munitsipaalvõimu tugevus riigis, kus
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keskvõim ei tohi olla nõrk. Et ei tohiks, sellele osutavad praegu kõik, kes
pooldavad gümnaasiumite, aga isegi põhikoolide riigistamist. Et keskvõim
ometi on ebakindel, seda näitavad konfliktid ühenduses Tallinnaga, kus
vastaspoolde jäävad keskvõim, teised kohalikud omavalitsused (kusjuures
siin on väga suur vahe selles, kas me räägime ümarvallast nagu Viimsi või
hoopis Tartust), migratsioonimagneti ja divergentsipumba ühisroll ning suur
sõltuvus Helsingist. Anda Tallinnale seaduse mõttes eristaatus ilma üldise
haldusreformita tähendab minu jaoks seda, et ülejäänud Eesti ääremaas-
tumise poolt on mitte koalitsioonierakonnad, vaid nende järeleandlikkus
Keskerakonnale.
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Vahepeatuseks

Ilma viidetetagi näeb igaüks ise, kuidas eespool pole püstitatud küsimust,
kes meie poliitikutest on konservatiivid ja missugune on konservatiivsuse
ning parempoolsuse vahekord. Niisugused määratlused võivad kergesti
aeguda ja on üldiselt subjektiivsed. Olulisem on olnud kirjeldada ligikaudugi
toda virtuaalset õpperuumi, mille sees konservatiivsust pigem otsitakse
kui omandatakse, kusjuures selle kui aine asukoht distsipliinide hierarhias
pole fikseeritud. Võib-olla fikseerib selle koha kogemus, kuid igasugusel
kogemusel peab ju leiduma ka mingi alguspunkt. Nagu öeldud, selline
alguspunkt peab asuma kodus. Ja siin on olulised kaks faktorit. Esimene
seisneb selles, kui palju õpetatakse meie peredes õigust juriidilises ning
moraalses mõttes. Õigust mitte kui vahendit võimu kehtestamiseks, vaid
kui massiraskust tasakaalu saavutamiseks hea ja kurja vahel. Teise sisuks on
hirmust vabanemine vastutustunde sügavuse ees, jõudmine arusaamisele,
et sa ei pea kartma tegu, mis pole vägivald.

Alapealkiri „Vahepeatuseks” ei tähenda siin muud, kui seda, et ühest
artiklist konservatiivsuse avamiseks Eesti hariduspoliitikas on vaieldamatult
vähe. Väga ümardatult võiks väita, et konservatiivsus kui maarahva men-
taliteet sündis enam-vähem samal ajal, kui tulevane eestlane pärisorjusest
priiks lastuna sai hakata taluhooneid pidama enda omadeks ja aastakümneid
hiljem jõudis ka võlad ära maksta. Esiteks ei too protsessi nii suur ümardus
esile selle intensiivsust ja teiseks toimus protsess ise paikkonniti väga
erinevalt.

Käesolev pole seega muud kui vaid sissejuhatus.
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Konservatiivse hariduspoliitika
järjepidevuse kindlustajana
Tõnis Lukas

Konservatiivsel hariduspoliitikal on kaks põhialust: perekond kannab vastutust
oma alaealiste laste harimise ja kasvatamise eest ning seniseid hariduspolii-
tilisi kokkuleppeid ei muudeta järsult. Kumbki neist põhimõtetest ei välista
muutusi, mis on pikaajaliselt planeeritud ja mille eesmärgiks on ajast mitte
maha jääda. Kuna haridussüsteemi ülesanne on lapse või noore arengu
toetamise kõrval kindlustada ka ühiskonna arengu põlvkondlik järjepidevus,
siis on selle tähendus konservatiivses poliitikas suurem kui näiteks sotsiaal-
hoolekandealasel poliitikal.

Eesti näitel on nüüdseks viimase 20 aasta jooksul olnud võimalik teha
maailmavaatelisi valikuid ja hariduspoliitikas on suur osa neist lähtunud kon-
servatiivselt aluselt, kuna nõukoguse aastatel laastatud eesti ühiskonna järje-
pidevaus nõudis taastamist.

Nüüd, kui vaba ühiskonna ülesehitamiseks tarvilikud esmased muuda-
tused on ellu viidud ja juurdunud, on põhjust ja võimalust pühenduda sisu-
listele aruteludele tulevikusuundadest meie hariduselus. Rahuliku ja mõtes-
tatud arutelu puhul tõusevad ka maailmavaatelised valikud esile selgemalt
kui kiirustades läbi viidud kampaaniates.

Filosoofilised erisuunad hariduspoliitikas lähtuvad küll võrdsusest, kuid
ühel juhul peavad oluliseks võrdsete võimaluste loomise õppeasutusse pää-
sul, teisel juhul võrdse taseme saavutamise haridustaseme lõpul.  Konser-
vatiivsus tähendab üldiselt kokkuhoidu (isegi koonerdamist) ressurssidega.
Väikse rahva puhul on selleks ressursiks inimesed ja kui akumuleerida igasse
inimesse oluliselt ühiskonna tähelepanu ja kasutada maksimaalselt tema
võimeid, suureneb ka ühiskonna üldine jõukus. Ühesõnaga, mida rohkem
inimesi suudab endast kõik anda, seda rohkem läheb sporditarkust kasu-
tades „hoog viskesse”, mille tulemusel „oda” lendabki kaugemale. Ühiskonnas
tõuseb tööviljakus ja kõik vajalikud tööd saavad tehtud.

Kui keegi ei lange liiga noorelt haridussüsteemist välja, ei ole vaja tule-
vikus kulutada liigselt vahendeid ise ennast abituks muutnud inimeste
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abistamiseks, raviks, vangistamiseks. Nii ulatub „rahvuslik odakaar” võimaliku
maksimumini, st ühiskond areneb oodatud tasemel. Seetõttu ei peaks me
keskenduma üksnes võrdsete võimaluste loomisele õppeasutusse vastuvõtul.
Siin peab olema muidugi võrdsus reeglites – need peavad olema kõigile
ühesugused (põhikooli võetakse vastu kõik soovijad, igasse ülikooli kindlasti
mitte, sest seal kehtivad oma reeglid). Palju rohkem tuleb aga panustada
juba vastu võetud õpilaste ja üliõpilaste arengu toetamisse, et nad saaksid
ennast maksimaalselt realiseerida.

Mõni esmapilgul väike otsus võib oma ettenägelikkuses mõjutada kogu
valdkonda määral, mis paljudele enne kätte ei paistagi. Võib kaasa tuua
isegi teatud paradigma muutumise. Üks sellistest on Riigikogu 2003.aasta
otsus vähendada klassitäituvuse piirmäära põhikoolis 24 õpilaseni klassis.
Väärib tähelepanu, et seda otsust toetasid kõik poliitilised jõud parlamendis
ja sellisena on see üks konsensuslikumaid hariduspoliitilisi otsuseid Eestis
läbi aegade. Kuigi seejuures kurdavad mõned omavalitsustegelased ja need,
kes näevad haridusökonoomikas vaid aritmeetikat, et see otsus olevat üks
neist, mis hoidvat Eesti koolides õpilaste ja õpetajate suhtarvu ebamõistlikult
madalal – kui Saksamaal on 17 õpilast iga õpetaja kohta, siis meil vaid 13.
Seetõttu olla meil tarvis „liiga palju” õpetajaid ja seetõttu peab neile kokku-
võttes ka „liiga palju” palka maksma. Õpetajate arvu vähendades saavat
tõsta iga alles jääva õpetaja palka. Seda muidugi juhul, kui n-ö kokku hoitud
vahendid jääksid ikkagi süsteemi sisse. Kui see vaid nii oleks! Tegelikult on
ainult kokkuhoiule mõtlemise puhul sisulistel vajadustel alati oht jääda tähele-
panuta ning arvestuslike üksuste (olgu siis klassikomplektid või õpetajate
ametikohad) arvu vähenemisel püüab rahandusministeerium ka vastavalt
vähem raha eraldada. Seetõttu on maailmavaatelise hariduspoliitika juures
tark näha muutuse sisulist, mitte pelgalt rahalist mõju.

Sisuliselt on õpilaste arvu vähenemine põhikooli klassides toonud kaasa
ka õpetaja koormuse vähenemise. Tal kulub vähem tähelepanuressurssi
ja seega suudab õpetaja sama pingutusega, mis ta tegi enne, andes päevas
neli kvaliteetset tundi, anda selle asemel nüüd viis tundi. Tunni kvaliteedi
puhul on peamiseks näitajaks õpilase rahulolu ja areng. Just viimase kasuks
saabki õpetaja uutes tingimustes senisest rohkem teha. On teada, et suurim
õpilaste hulk, millest on õpetajal enam-vähem täielik ülevaade, on 24. Ka
õpilane tunneb ennast sellises kollektiivis veel aktiivse osalisena. Kui õpetaja
tähelepanu jaguneks näiteks 30 või suurema hulga õpilaste vahel, hakkaks
vähemalt osa neist tajuma, et õpetaja tegeleb teistega ja nemad on pelgalt
pealtvaatajad. Tekibki tunnetus, et tähtsad on ainult kontrolltööde hinded,
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mitte aktiivsus nendeni jõudmise protsessis – sealt siis ka spikerdamine ja
muud ilmingud, mis lasevad öelda, et „õpilane ei õpi endale, vaid õpetajale”.

Mida väiksem on õpperühm või klass, seda rohkem informatsiooni on
ka õpetajatel rollijaotusest õpilaste hulgas – seda hõlpsam on märgata
tõrjutust ja kiusamist, aga ka kiita tunnustust väärivat. Märkamise puhul saab
pedagoog ka probleemide lahendamiseks vastavalt vajadusele sekkuda. Seega
on senisest väiksemad põhikooli klassid vähendanud koolikiusamist ja
suurendanud turvalisust koolis.

Selle kõige taustal on loomulik, et oluliselt on vähenenud koolist
väljalangevus. Kui 2006/2007 õppeaastal langes Eestis põhikoolist välja üle
900 õpilase, siis 2009/2010 õppeaastal pisut üle 300. Märkamine ja õpilaste
kaasamiseks võetud meetmed on vilja kandnud. See on võimalik, sest oleme
loobunud mammutklassidest kui anonüümsust soosivast keskkonnast. Varase
väljalangevuse vähenemine tähendab väiksemaid sotsiaalseid ja kriminaal-
sest käitumisest tingitud pingeid tulevikus. Liig varased kõrvalejääjad ei saa
oma eluga tulevikus tavaliselt hakkama. Arendavas keskkonnas pikemaaja-
liselt viibinud noored on lihtsalt targemad ja loomingulisemad, oskavad hoida
tervist ning läbi lüüa tööturul.

Selleks, et lõpetajate kvaliteet oleks ühtlaselt kõrge, tuleb motiveerida
ka õpetajaid ja õppejõude, luua neile toetav keskkond, et nemad omakorda
saaksid selle luua oma õpilastele. Ses mõttes ei ole konservatiivne hari-
duspoliitika sugugi kitsi. Ressursi kasutamine peab olema kokkuhoidlik, aga
kui seda kasutatakse mõistlikult, peab seda olema heade tulemuste saa-
vutamiseks piisavalt! Haridus ja kultuurivaldkonna rahastamisel võib seega
konservatiivne valitsus olla küllaltki avarapilguline. Eestis ongi konserva-
tiivse erakonna valitsuses olles hariduse ja teaduse rahastamine prioriteediks
olnud. Eriti, kui vaadata, et lühikese ajaga (2006–2010) tõusis haridus-
valdkonna rahastamine niivõrd, et moodustas osakaaluna sisemajanduse
kogutoodangust kunagise 4,6% asemel 7,1%. Sellist tähelepanu ja tõusu ei
ole vahepealsetel vasakpoolsematelgi valitsustel vastu panna, mis tähen-
dab, et hariduse ja kultuuriküsimustes on konservatiivne poliitika eelistav.
Rahandus- ja majanduspoliitiline parempoolsus võib ühiskonna oma näo
(identiteedi) ja demograafilise olukorra parandamiseks suunatud tegevus-
tega seotud „pehmetes” valdkondades kasutada konservatiivses poliitikas
ressursimahukalt ka vasakpoolset lähenemist.

Konservatiivne ehk alalhoidlik vaade peab silmas rahva, tema keele ja
kultuuri jätkusuutlikkust. Meie eesmärk on jätkata traditsioonilise ühiskonna
edasiarendamist ja välistada suuremahuline immigrantide vajadus tuleviku
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Eesti tööjõuturul. Seetõttu ei tohi me kaotada ühtki inimest. Eesti peaks
olema siinsete noorte jaoks peale hariduse omandamist elu jätkamise jaoks
jätkuvalt esimene valik. Kõik noored eestlased peavad saama just siin oma
andeid avada, siis on täiuslikum ka ühiskond ise.  Haridusvõimalused peavad
olema kättesaadavad muidugi kõigile, kes selle maaga ennast siduda taha-
vad – seetõttu luuakse mitmekülgne keskkond ka mujalt tulnutele rahvu-
sest sõltumatult, kuid seda ikkagi riigikeeles ja enamusele sobiva õppekava
alusel. Kuna konservatiivsus peab üksikisiku identiteeditunnetust austus-
väärseks, siis on ka Eesti kooli – ja huviharidussüsteemi olemuses pakkuda
oma kultuuriga tegelemise ja iseendaks jäämise võimaldamiseks paindlikke
võimalusi ka teistele rahvustele eestlaste kõrval. Kes austab oma kultuuri,
austab ka teiste oma! Samas ei ole Eestis nii palju ressurssi, et säilitada või
luua omakeelset formaalharidussüsteemi teistes, riigikeelest erinevates
keeltes, sest nendes õppivate laste hulk on paratamatult väiksem, kui pika-
ajaliselt õppekvaliteedi hoidmiseks tarvis oleks. Samas on siiski nii kaua, kui
näiteks vene keeles õppida tahtjate hulk põhikoolis märkimisväärsena püsib,
sellel võimalik ka edasi kesta. Venekeelse gümnaasiumi jaoks on aga nii
aineline kui ka õpilastest-õpetajatest moodustuv „inimvara” sedavõrd kokku
sulanud, et kvaliteetselt jätkata on võimatu, mistõttu jäävad avaliku sektori
eelarvetest rahastatud venekeelsed gümnaasiumid minevikku ja nendega
ei jätkata.

Eesti keele rolli laienemine haridusvallas tähendab seda, et peame kõiki
siinseid inimesi meie väikese ühiskonna liikmeks ega pea õigeks hariduslikku
eraldatust ehk segregatsiooni. Noorte, olenemata rahvusest, konkurentsi-
võime sellel maal on kogu ühiskonna konkurentsivõime. Riigikeeles õppi-
mine tuleb sellele kasuks.

Kuna kogu haridussüsteem aitab edasi kanda ühiskonnas juurdunud
väärtushinnanguid ja on kujundatud siin elava põhirahvuse keskselt, siis
aitab selline dominant kaasa ka uute tulijate integreerumisele siinsesse ühis´-
konda. Samas oleme integratsioonivaldkonnas tegudeni ja sellest lähtuvalt
tulemustenigi jõudnud alles viimasel kümnendil. Üheksakümnendatel aas-
tatel oli okupatsiooni taak veel nii mõjus, et sellega tuli arvestada ning ka
Venemaa surve jahutas ilmselt samuti ühe osa meie poliitikute indu kaasa
tulla eestikeelse haridussüsteemi ühtseks muutmiseks tehtavate radikaalsete
uuendustega. Kui aga alustasime 2000. aastal keelekümblusprogrammiga,
millega liitunud koolides alustavad vene kodukeelega lapsed kohe esime-
ses klassis emakeelest suuremas mahus eestikeelset õpet ning lisasime
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2001. aastast alates sellele ka nõude, et kõik siinsed muukeelsed koolid
peavad võimaldama oma õpilastele eesti keele õppimist juba alates esi-
mesest klassist, on murrang toimunud ja eesti õppekeele levik pöördumatu.

Konservatiivsus avaldub ka õppekava koostamise filosoofias, mille
oluliseks osaks on saanud väärtuskasvatus. Ühiskonna põhiväärtusi on küll
õppesisus hakatud senisest enam esile tooma, kuid väärtused ise pole sugugi
uudsed. Õieti on väärtused samad, mis liberaalsemaski ühiskonnakäsitluses,
kuid kui seal on üksikisiku õigused ühiskonna üldhuvide ees eelisõigusesse
tõstetud, siis väärtuskasvatuse rõhutamisega pedagoogilises protsessis
tahame tõsta ühiskonna sidusust ja anda sellele tuge traditsioonide abil, et
siinse elukeskkonna muudatused poleks võõristusttekitavalt kiired. Konser-
vatiivsus annab üldiselt põhiväärtustele ka suhteliselt ühtse tõlgenduse,
liberaalsus lubab relativismi.

Väärtuskasvatus ongi sel sügisel koolides rakenduvates uutes õppekava-
des tõusva tähelepanu all. Loomulik osa on väärtustel ja kasvatusel ka
koolieelsete lasteasutuste raamõppekavas, millega nii isikuomaduste kui ka
sotsiaalsete oskuste väljaarendamisele pannakse suurt rõhku juba õige õrnas
eas. Nii siinse ühiskonna mõistmisel kui ka isiksusliku arengu suunamiseks
on seal traditsioonilised teed, mis kasvatades küll tolerantsust inimlike
erinevuste suhtes, juhivad last siiski siinsele ühiskonnale lojaalseks kujunema.
Vähemustel tuleb austada ka enamuse soove ühiskonna näo kujundamisel.

Tolerantsus on samuti ju tegelikult ühiskonna teenistuses, sest selleks,
et saaksime hakkama, peaksid ennast siin turvaliselt tundma kõik inimesed.
Hoolimata perekonna koosseisust, nahavärvist, meelsusest, rahvusest. Ilma
põhirahvuse kultuurilise turvalisuseta ei saaks ennast turvaliselt tunda ka
teised siin elavad rahvad.

Sama lähenemine on ka koolide õppekavas – seda nii läbivate teemade
puhul kui ka üksikainete selgitamisel õpilastele. Uue õppekavaga muutub
gümnaasiumidele kohustuslikuks pakkuda eraldi õppeainetena õpilastele
võimalust valida kas riigikaitse-, usundi- või ettevõtlusõpetust. Nii kaitsetahe,
kultuuritundlikkus kui ka ettevõtlikkus on noorte kujunemisel olulised.

Õppekavade koostamisel kaasati eesmärgipäraselt Haridus- ja Tea-
dusministeeriumi algatatud ja Tartu Ülikooli Eetikakeskuse poolt arenda-
tud Väärtuskasvatuse programmi. Tegemist on riikliku programmiga, mille
sisus-tavad akadeemilised uurijad ja pedagoogid, kuid mille tellijaks on riik.

Kõrghariduslikud õppekavad koostatakse küll ülikoolides ja rakendus-
kõrgkoolides, kuid väärtuskasvatuse roll, näiteks arstieetikast kuni demo-
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kraatlikku ühiskonda arendavate sotsiaalteaduslike uuringuteni välja, on ka
neis olulise tähendusega. Konservatiivseks jooneks võib lugeda ka eesti
keeles nii kirjaliku kui ka suulise väljendusoskuse arendamise mooduli lisamist
kõigisse eestikeelsetesse kõrgkooliõppekavadesse.

Konservatiivsus kirjeldab võrdsust olulisel määral läbi kvaliteedi. Ja
seda kõigil haridustasanditel toimuva õppetöö puhul. Võrdne peab olema
noorte ligipääs kvaliteetsele õppele ning ka õppeasutuste vastutus selle
organiseerimisel. Konkurents kvaliteedis on eriti oluline gümnaasiumi- ja
kõrghariduse tasemetel. Seal ei ole õppeasutuse tegevusel ei regionaalseid
ega sotsiaalseid õigustusi – tagada tuleb õppe kvaliteet. Õppekeskkond
peab olema selleks piisavalt arendav.

Kuigi põhikooli tasemel on kooli olemasolu õigustuseks lisaks kvalitee-
dile ka väga suurel määral õppimisele ligipääsu võimaldamine, seda ka tingi-
mustes, kus mõnel pool konkurents puudub, on ikkagi tähtis luua võimalusel
kooli valikuid. Seetõttu on tähtis, et erinevate huvidega vanemad saaksid
oma lastele valida ka näiteks alternatiivpedagoogikaid kasutavaid koole,
millest suur osa on erakoolid. Eraalgatuse kasutamine ja stimuleerimine
ühiskonnas on üks mitmekesiste võimaluste tekkimise eeldusi. Ühiskond
moodustab siinsete inimeste jaoks terviku, kui meie kõik leiame oma eri-
nevatele huvidele ja vajadustele lahenduse ning rakenduse selle raames,
ilma et peaksime minema seda päris oma otsima Eestist väljapoole. Avatuse
tingimustes on parema puudumisel muidugi seegi võimalik.

Eesti jaoks tähendab see meie ühiskonnas kokku lepitud ja seni järgitud
konservatiivse aluseesmärgi püsimist – luua oma riigis terviklik keskkond,
et kodanike kokkuleppena tekkinud riik suudaks teenida kõiki oma kodanikke
kõikides nende valikutes ning et ühtegi olulist riigile omast „teenust” ei peaks
me tellima täiel määral väljapoolt oma ühiskonda.
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Märkmeid konservatiivse välis- ja
väärtuspoliitika kohta
Andres Herkel

Artikkel sisaldab peamiselt parlamentaarses välissuhtluses talletatud
praktilisi ja vahel ka kurvastavaid tähelepanekuid. Kui konservatiivide
ideoloogiline eristumine sotsiaaldemokraatidest ja liberaalidest on küllalt selge
ja loogiline, siis praktilises tegevuses on seda erinevust mõnikord raskem jälgida.
Õnneks pole see siiski võimatu.  Püüan lõpuks jõuda  mõnede ideaalideni, mille
säilitamine poliitikas on üha konservatiivsem väljakutse.

Üllad põhimõtted ja tegelik poliitika

Minu pikaajaline osalusvaatlus parlamentaarses välissuhtluses kinnitab, et
üsna raske on leida kinnitust hüpoteesile, nagu oleksid mõne parteipere-
konna esindajad inimõiguste ja demokraatia põhiväärtuste  kaitsel oluliselt
usinamad kui teised. Selline järeldus oleks poliitiliselt vildak, sest oma tööle
pühendunud inimesi on kõikides rühmades ja pole õige kedagi ta kuuluvuse
järgi ette halvustada, liiatigi oleks poliitilise ebakorrektsuse süüdistus sel
juhul kerge tulema.

Teatud erinevus võib ilmneda selles, mida inimõigusteks loetakse. Ehkki
piirjooned on ette antud selliste alusdokumentidega nagu ÜRO Inimõi-
guste Ülddeklaratsioon (1948) ja Euroopa Inimõiguste Konventsioon (1953),
võib mõnikord märgata, et vasakpoolsed mõtlejad ja poliitikud peavad tihti
silmas inimõiguste laiendavat käsitlust, nähes inimõiguste rikkumist sageli ka
teatud hüvedest ilmajäämises. Kas vaesus ja tööpuudus tähendavad inim-
õiguste rikkumist? Otseselt ilmselt mitte. Meile hästi tuntud näiteks on see,
kuidas lennutatakse kriitikanooli Eesti kodakondsus- ja keelepoliitika vastu.
Nimetatud kriitika põhineb valeväitel, nagu oleksid kodanikuõigused inim-
õiguste osa. Seejuures jäävad Eesti vastu suunatud süüdistused enamasti
retoorilisteks, kuna ühegi alusdokumendi põhjal pole võimalik tõsiseid
etteheiteid teha.

Inimõiguste ja demokraatia valdkonnas võib leida alasid, kus Euroopa
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Rahvapartei liikmed on olnud oluliselt aktiivsemad kui teised parteirühmad
(liberaalid, sotsiaaldemokraadid, vasakpoolsed jt). Nii oli see totalitaarse
kommunismi kuritegude hukkamõistmise puhul Euroopa Nõukogu Parla-
mentaarsel Assambleel (2006) ning Euroopa Parlamendis (2010). Sotsiaal-
demokraatidelt, kes on absorbeerinud oma ridadesse hulganisti endisi Ida-
Euroopa kommuniste, olnuks seda ka hoopis raskem oodata. Samuti võtsid
parempoolsed poliitikud  Vene-Georgia sõja puhul Venemaa agressiooni
suhtes keskmisest selgelt teravamaid positsioone. Tõsi, rohkemgi kui ideo-
loogilistes positsioonides, võib põhjus peituda hoopis selles, et Euroopa
Rahvapartei saadikurühma ei kuulu ükski Venemaa parlamendisaadik.

Maailmavaatelised erinevused tõusevad teravdatult esile selliste küsi-
muste nagu abort ja eutanaasia puhul. Siin eristub Euroopa Rahvapartei
elu pühadust rõhutava positsiooniga, mis on iseäranis tugev katoliiklike
maade esindajatel. Tegemist on küll väga oluliste ja tihti ka pilkupüüdvate
väärtusotsustustega, kuid need küsimused ei puuduta otseti välispoliitika
tuuma. Võib vist isegi öelda, et tegemist on demokraatliku heaoluühiskonna
dilemmadega, sest seal, kus valitseb vaesus ja võimu omavoli, kerkivad muud
inimõigusprobleemid hoopis teravamalt esile. Sellepärast on mu meelest
algusest saati ebaõnnestunud säärane vahepeal rakendatud surveabinõu
Valgevene reçziimi suhtes, mis seadis surmanuhtluse kaotamise õigusriigi
arengu peamiseks kriteeriumiks ja Läänelt tunnustuse saamise tingimuseks.

Majanduskriisi päevil nihkub välispoliitika tuumale palju lähemale eel-
arvetasakaalu ja konservatiivse rahapoliitika küsimus. Kui läbipaistvate,
solidaarsete ja ühtsete reeglite järgi tegutsevad Euroopa Liidu liikmesriigid?
Ehkki siin eristub maailmavaateliselt paremparteide alalhoidlik ja defitsiiti
vältiv suund, kerkis 2011. aastal Kreeka võlakriisist ja paljude Vahemeremaade
raskustest tulenevalt hoopis tugevamalt esile veelahe Põhja- ja Lõuna-
Euroopa maade vahel. Ideoloogiliselt võiks küll olla uhke ütelda, et larista-
mine on üksnes sotsiaaldemokraatliku valitsemisviisi tulemus, aga paraku
kinnitavad faktid, et raskustesse sattunud riikides on ka parempoolsed
parteid aastakümnete jooksul „lõdva rahanduse” kujunemisse oma kaaluka
osa andnud.

Välispoliitilisele küsimuseasetusele on üsna lähedal näiteks immigrat-
siooniküsimused.  Multikultuurilisuse ebaõnnestumisest hakkasid 2010. ja
2011. aastal kõnelema konservatiivid: Saksamaa liidukantsler Angela Merkel,
Briti peaminister David Cameron ja Prantsusmaa president Nicolas Sarkozy.
Sotsiaaldemokraadid kaldusid sellistes sõnavõttudes sisalduvat „pühaduse-
teotust” arvustama, kuid näiteks Euroopa Nõukogu peasekretär, endine
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Norra peaminister Thorbjørn Jagland väljendas kolme konservatiivse riigijuhi
kriitika suhtes mõistvust. Tuleb arvestada, et praktilise välispoliitika  puhul
kerkib esile hulk olukordi, kus riikide huvid mängivad palju suuremat rolli
kui ideoloogilised imperatiivid.

Harvad pole ka need juhtumid, kus vasakliberaalid kritiseerivad parem-
poolsete parteide „pessimistlikku realismi”, mis ei sekku piisava jõulisusega
inimõigusküsimustesse diktatuuririikides. Kui saabus nn Araabia kevad ja
Cameronil oli aeg otsustada, kas ja kui teravalt Liibüas sekkuda, siis tuletati
sarkastiliselt meelde konservatiivide varasemat otsustamatust ning vaadete
lahknemist alates Suessi kriisist ja lõpetades Bosnia sõjaga. Vägivald Bosnia
muslimite vastu oli kõigile nähtav, aga sekkuda ei söandatud – ikka mõeldi
sellele, et Jugoslaavia jääb alles, olgu kas või Suur-Serbia kujul. Veel kergemini
kui inimõigused, tuuakse nn reaalpoliitikale ohvriks rahvaste õigused.
Täiendavaid näiteid pole vaja kaugelt otsida, sest Nõukogude Liidu lagunedes
kordasid Lääne juhtpoliitikud parteikuuluvusest sõltumata meile üsna pikalt
ühte ja sama: ärge kõigutage Gorbatçsovi paati, teie demokraatiapüüdlused
on küll sümpaatsed, aga Nõukogude Liit ei pea teie pärast lagunema!

Mis aga puudutab Briti konservatiive ehk algselt „kõige konservatiiv-
semaid konservatiive”, siis ideoloogiline traditsioon on küll üks asi, kuid vii-
mastel aastakümnetel tehtud poliitilised valikud juhivad neid tihti hoopis
mujale. Pean eeskätt silmas tooride otsust lüüa lahku Euroopa Rahvaparteist
ja katseid koondada enda ümber Ida-Euroopa euroskeptilisi või parem-
populistlikke parteisid. Euroopa Parlamendis tagas see eristumise ja endale
eristaatuse loomise. Hoopis keerulisemate väärtusdilemmadeni on brit-
tide eristaatus viinud neid teistel parlamentaarsetel assambleedel, näiteks
ENPA-l, kus briti konservatiivid moodustavad ühise saadikurühma „Ühtse
Venemaa” poliitikutega. Neile sekundeerivad SRÜ riikide poliitikud par-
teidest, mida Euroopa Rahvapartei pole vastuvõtukõlblikuks pidanud. Lisaks
kuulub sellesse rühma hulk Türgi Õigluse ja Arengu Partei saadikuid –
viimased jagavad end Euroopa Rahvapartei ja nn konservatiivide vahel.
Tulemuseks on veider konglomeraat, mis tihti lähtub väärtusotsustuste
tegemisel mitte selgepiirilisest maailmavaatest, vaid Vladimir Putini poolt
dikteeritud huvidest.

Eesti jaoks on väärtustel põhinev välispoliitika erakordselt oluline –
sisuliselt on see põhimõte kodeeritud meie riikluse õigusliku järjepidevuse
kontseptsiooni. Meile on tähtis rahvusvaheline õigus, demokraatia ja inim-
õigused. Eelmise sajandi hakul Ida-Euroopa rahvaste vabanemist mõjutanud



227

M I T M E K Ü L G N E  K O N S E R VAT I S M

Woodrow Wilsoni enesemääramisõiguse põhimõte on keskse tähtsu-
sega. Siinjuures tuleb au anda tõigale, et Wilson oli Ühendriikide president
demokraatide, mitte vabariiklaste leerist. Kummati ei tähenda see, et rahvaste
vabaduse idee konservatiivses filosoofias puudub, küll aga on „pessimistlik
realism” liiga sageli takistanud selle realiseerimist. Nii oluline konservatiivne
mõtleja nagu Edmund Burke võitles poliitikuna raevukalt Briti koloniaal-
impeeriumi halvimate tegevuspraktikate vastu Indias, seisis rõhutud isikute,
sealhulgas naiste õiguste eest ning põhjendas oma kirjutistes koloniaalim-
perialismi demoraliseerivat toimet.

Ent lõpetagem see sissejuhatus ilmavaateliste põhimõtete ja praktilise
välispoliitika segadusttekitavast vastuolust pisut positiivsemates toonides.
Kuuba kommunistliku re çziimi püsimine on nüüdismaailma suuremaid
kurioosumeid. Kultuuriliselt ja ajalooliselt on Kuuba suhtes Euroopa riikidest
eriroll Hispaanial. Tegelikult sõltub kogu Euroopa Kuuba-poliitika suurel mää-
ral sellest, kas Hispaanias on parasjagu võimul sotsialistid või rahvaparteilased.
Parempoolsed rõhutavad järjepidevalt inimõiguste kaitset ja teevad Kuuba
re çziimile vastukarva käivaid tunnustusavaldusi dissidentidele. Sotsialistid
püüavad arendada huvidest lähtuvat majanduskoostööd ja kinnitavad, et
re çziimi tuleb muuta tasa ja targu. Edu pole see paraku toonud.
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Neokonservatiivne maailmakord

Vaateväli jääb ahtaks, kui me ei puuduta eelmise sajandi lõpus Ameerika
Ühendriikides esile kerkinud neokonservatiivset mõttesuunda. Neokon-
servatiive ehk neokoneid on kritiseeritud, kardetud ja imetletud. Tegemist
on vast mõjuvõimsaima suunaga Ühendriikide viimaste dekaadide välis-
poliitika kujundamisel, ent paraku pole alati selge, mis on ja mis ei ole neo-
konservatism. Lihtsustatud ja tihti neokonite suhtes kriitilise käsitluse järgi
tähendab see jõulist unilateralismi, ameerikaliku maailmakorra pealesuru-
mist ja demokraatia eksporti. Just sellisele jõulisele lähenemisele hakkasid
end vastandama Vene uuseuraasialased ja geopoliitilised ekstremistid
Aleksandr Duginiga eesotsas.

George W. Bushi võimuperioodil ellu viidud neokonservatiivse poliitika
puhul pälvisid kõige enam kriitikat ebaõnnestumised Iraagis ja iseteadlik
vastandumine Euroopale. Samas võib neokonite tõsisteks ebaõnnestumis-
teks pidada mitmeid siseriiklikke samme, eeskätt taganemist eelarvetasa-
kaalust ja piiranguid, mis seati põhiõigustele, eeskätt eraelu puutumatusele.
Mõlemal puhul on põhjendusena nimetatud vajadust võidelda ülemaailmse
terrorismiga.

Vähem meenutatakse seda, et esimeste neokonservatiividena kirjeldati
hoopis Ronald Reagani administratsiooni poliitikakujundajaid (Jeane Kirk-
patrick jt), kellel õnnestus Reagani juhtimisel võita külm sõda. Toona suruti
Nõukogude Liit põlvili üle jõu käiva võidurelvastumisega, mitte niivõrd inim-
õigustest kõnelemise või demokraatia ekspordiga. Meie jaoks on olulised
siiski mitmed Reagani administratsiooni algatused, mida ei saa mõista teisiti
kui väärtuspõhiselt. Siia kuulub Balti vabaduspäeva väljakuulutamine
kaheksakümnendate aastate algul, Poola Solidaarsuse jõuline toetamine,
samuti teravad seisukohad Afganistani sõja suhtes.

Samas heideti tollastele neokonservatiividele vasaktiivalt ette inimõiguste
vähest väärtustamist ja kitsast antikommunismi. Sellal, kui parempoolseid
diktaatoreid koheldi üpris sõbralikult, muudeti nende kommunistidest ameti-
vendade elu põrguks. Uuemaid neokoneid seevastu sarjatakse selle eest,
et nad kaitsevad inimõigusi ja toetavad reçziimipöördeid peamiselt seal, kus
on mängus ameeriklaste majandushuvid, mitte tingimata seal, kus selleks
on kõige rohkem põhjust.
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Vabariiklaste kaotusega viimastel presidendivalimistel vähenes nii
neokonite roll poliitikas kui ka Ameerika Ühendriikide roll maailmapolii-
tikas. Samas hoiab selline rituaalne sündmus nagu Osama bin Ladeni taba-
mine ja tapmine 2011. aasta kevadel sise- ja välispoliitilist Ameerika-usku
üleval ja annab president Obamale jõuimid çzi, mis muidu on pigem kuulu-
nud neokonservatiivide juurde. Neokonite uueks tulekuks on vaja uut
puhangut ja usku Ameerika kõikvõimsusesse, kuid Ühendriikide majanduse
seisund seda praegu kuigi veenvalt ei ennusta.
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Kuidas portreteerida ideaali?

Niinimetatud soovmõtlemise osa püüab kokku võtta ja välja arendada parima,
milline võiks olla konservatiivse välispoliitika ideaal. Püüan ritta seada mõned
punktid, mida pean olulisteks ja mille seos konservatiivse filosoofia peamiste
postulaatidega on hõlpsasti tuletatav. Kui neid põhimõtteid tegelikult ei
järgita, siis on loogiline avada debatt ning pärida lahknevuse põhjuste kohta.

Rahvaste enesemääramisõigus

Konservatism on vabaduse filosoofia ja selle laiendamine üksikisiku õigus-
telt kollektiivsele subjektile on õigustatud. John Stuart Mill kõneles vaba-
dusest, Burke vastustas kolonialismi ja Wilson tõi enesemääramisõiguse
rahvusvahelisse poliitikasse. Wilson, nagu öeldud, oli demokraat, kuid neo-
konid on Ühendriikides tema pärandit tähtsaks pidanud. Loomulikult ei
tähenda see mis tahes enesemääramisõiguse tingimusteta tunnustamist.
Tunnustus eeldab säärast asjade käiku ja korraldust, mis järgib vägivallatu
võitluse vahendeid ning üldarusaadavaid demokraatlikke protseduure.
Euroopa rahvaste vabanemine Vene ja Austria-Ungari impeeriumi alt toimus
suuresti Wilsoni mudeli järgi; Eesti pole siin erand. Samas on näiteid, mida
ei saa tunnustada, sest enesemääramine on toimunud pigem välise jõu kui
kõigi elanike väljendatud poliitilise tahteväljenduse kaudu. Siia kuuluvad nn
külmutatud konfliktid endise Nõukogude Liidu alal, näiteks Mägi-Karabahh,
Lõuna-Osseetia jt.

Lepingute ja rahvusvahelise õiguse ülimuslikkus

Konservatiivide jaoks on „õigus” ja „leping” keskse tähendusega. Kokku-
lepped peavad pidama. Tartu rahulepingu kehtivuse rõhutamine ja iseseis-
vuse taastamine õigusliku järjepidevuse alusel seavad Eesti riikluse vägagi
konservatiivsele alusele. Lepingutest taganemine, kui need pole enam kasu-
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likud, on meie arusaama järgi kommunistlik või postkommunistlik tava.
Pärast Vene-Georgia sõda kasutasid Vene poliitikud ja diplomaadid väljendit
„uus reaalsus”, mis pidi tähendama midagi, mis varjutab kõik senised kokku-
lepped ja rahvusvahelise õiguse põhimõtted.

Rahvusvaheline õigus on olnud nii mõnigi kord nõrk punkt ka neo-
konitele, kes väärtustavad kiiret ja efektiivset tegutsemist, mitte siidkin-
daid.

Meie vaatepunktist on kindlasti õigem selliseid riske mitte võtta ja mitte
õigustada, kui seda on teinud keegi teine. Lepingukonservatism on ka ar-
gument eespool kirjeldatud „pessimistliku realismi” vastu. Nimelt on inim-
õigusi ja täisväärtuslikku demokraatiat põhjust nõuda riikidelt, mis on
rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuulumise ja konventsioonide kaudu
võtnud endile sellekohaseid kohustusi. Jutt siseasjadesse sekkumisest on
sel juhul kohatu.
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Kommunismi- ja totalitarismivastasus

Konservatiivid eristuvad nii ideoloogilisest kui ka praktilisest antikommu-
nismist. Erinevalt sotsiaaldemokraatidest pole konservatiividel põhjust
mängida endiste kommunistide jaoks vanemat venda või neid salongikõlbliku
ideoloogiaga tsiviliseerida. See andiski võimaluse olla eestkõneleja tota-
litaarsele kommunismile hinnangu andmisel. Veel tähtsam on praktiline mõju,
mida president Reagan suutis avaldada näiteks sõnavõttudega „Solidaarsuse”
toetuseks või mõistes hukka Nõukogude vägede sissetungi Afganistanis.

Ida-Euroopa maade arengulugu kinnitab, et seal, kus kommunistlikule
minevikule anti kiire ja tauniv hinnang, edenes paremini ka demokraatia,
turumajanduse ja õigusriigi ehitamine. Samas on kommunismile hinnangu
andmisel välditud ideoloogilist ja isiklikku süüdistamist. Hukka mõisteti süs-
teem, kuna üksikisikute osalust kuritegudes saab kinnitada üksnes kohus.
Samuti ei saa süüdi mõista ideoloogiat, vaid selle konkreetseid raken-
dusi. Siinjuures tuleb rõhutada, et ehkki kommunism oma erinevates vor-
mides siin-seal jätkub (Hiina RV-s, Kuubal), võib nüüdismaailm esile tuua
uusi totalitarismi ja autoritaarsuse ilminguid, mis on niisama taunitavad, kui
ka vahetu seos kommunistliku vasakideoloogiaga puudub.
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Vaba kaubandus ja range rahandus

Neid põhimõtteid on kaitsnud erinevad teoreetikud alates Adam Smithist
kuni Friedrich August Hayeki ja Milton Friedmanini. See tähendab avatust
ja vaba konkurentsi, protektsionistlike piirangute puudumist ja turu
eneseregulatsiooni. Vaba konkurentsi eelised ja sellest tulenev võime
meelitada juurde välisinvesteeringuid on Eesti-suguse väikese majanduse
puhul ilmselt pareminigi märgatavad kui mujal. Konservatiivse rahanduse
olulised printsiibid on eelarve tasakaal ja madal laenukoormus. Pärast majan-
dussurutist ja Kreeka võlakriisi ilmsikstulekut on just paremparteide eest-
võttel hakatud Euroopas enam kõnelema vajadusest sätestada liikmesriikide
jaoks senisest rangemad ja ühtsed nõuded jätkusuutliku eelarvepoliitika
tagamiseks. Arvestades seda, kui tihedalt on riigid ja regioonid kaasaegses
maailmamajanduses üksteisega seotud, on nende põhimõtete rakendamine
meie partnerite ja eriti Euroopa Liidu riikide poolt ühtaegu ka meie huvi.

Ressursirikkusele ei saa teha hinnaalandust

Maavarad ja loodusressursid ei jagune riikide vahel ühtlaselt. Võib koguni
väita, et demokraatlikud riigid sõltuvad suurel määral puuduliku demo-
kraatiaga riikides leiduvatest energiaressurssidest. Seega on ressursirikastel
riikidel võimalik teisi riike survestada, seades kasulikud kaubanduskokku-
lepped otse või kaude sõltuvusse sellest, millised on hinnangud inimõiguste
olukorrale ja muudele väärtusküsimustele. Oodatakse, et demokraatlikud
riigid demokraatiaküsimustes oma suu sulgeksid. Dalai-laama vastuvõtmine
seab ohtu majandussuhted Hiina RV-ga. Venemaa on kasutanud loodus-
ressursse selleks, et naaberriike oma mõjusfääris hoida. Samuti on Venemaa
keeldunud Euroopa energiaharta lepinguga ühinemast. Euroopa Liidu ühtne
energiapoliitika on põrkunud separaathuvidele ja „Gazpromi” üsna edukale
strateegiale sõlmida riikidega kahepoolseid lepinguid. Seega ohverdatakse
väärtused liiga sageli huvidele. Tihti materialiseerub see leplikes, hambututes
avaldustes või avalduste tegemata jätmises, kui ressursiriigid ohustavad kas
oma kodanike õigusi või naaberriikide suveräänsust. Konservatiivne
põhimõte peaks olema julgem koostöö väärtuspoliitika kaitseks.
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Sisserände piiramine

Sisserände- ehk immigratsiooni piiramine saab moraalse õigustuse siis, kui
on olemas tõhus surve immigratsiooni lähteriikidele, et tagada demokraatia-
ja inimõigusnõuete järgimine. Kõige paremini tunneb inimene end harju-
muspärases, ajalooliselt ja kultuuriliselt lähedases keskkonnas. Juurtetuse
sündroom ohustab nii immigrantide turvatunnet kui ka sihtmaa ühiskonna
sotsiaalset sidusust. Hõlbus riikilubamine on esmapilgul humanistlik akt, kuid
probleemid tekivad hiljem, mõnikord lausa aastakümneid hiljem, kui selgub,
et immigrantide teine ja kolmas põlvkond pole kohanenud ning kiidetud
multikulturalism ei toimi. Seejuures on probleemi tekkes sageli süüdi siht-
riikide lõtv poliitika, mis ettevõtjate survele alludes avas uksed odavale
võõrtööjõule. Euroopa jaoks on sisserändega seotud probleemid ammugi
üle pea kasvanud. Kui varem kõneldi sallivusest, siis nüüd räägitakse üha
rohkem Euroopa Liidu riikide solidaarsusest pealetungiva immigratsioonivoo
jagamisel. Immigratsiooni piiramine eeldab rahvusvahelist koostööd, samuti
julgust tehtud vigadele näkku vaadata.

Kahtlemata ei ole ideaalpunktide järgimine jooksvas poliitikas lihtne.
Vastuolu rahvaste enesemääramisõiguse ja riikide territoriaalse terviklikkuse
vahel on ilmselt kõige silmatorkavam näide. Veelgi keerulisem, kui seda on
teoreetiliste vastuolude lahendamine, on teha õigel ajal õiged valikud.
Parimad kavatsused ei vii mitte alati parima sihini. Kui Ronald Reagan oleks
liiga palju rahuaktiviste kuulanud ja tähesõdade programmi maha matnud,
poleks ta külma sõja lõppfaasis kindlasti nii edukas olnud.
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Konservatismi väärtuspõhisus.
Põlisus, rahvuslus, eetika
Mart Nutt

Konservatismi ideestik rõhutab võrreldes teiste maailmavaadetega kõige
enam väärtusi. Traditsioonidele, järjepidevusele ja stabiilsusele tugineva
ideoloogiana vastandub konservatism revolutsioonile ja relativismile, kuid
samuti türanniale, omavolile ja voluntarismile. „Kodu, usk ja isamaa” võtavad
kõige lakoonilisemalt kokku konservatiivide põhiideed – umbes nii, nagu
„inimese vabadust saab piirata üksnes teise inimese samasugune vabadus”
liberaalidel ja „kõigi maade proletaarlased, ühinege” sotsialistidel.

Konservatiivsuse mõistet on ajaloos ja poliitikateaduses kasutatud mit-
mes tähenduses, mis on kohati tekitanud mitmetimõistmist. Viimati tekkis
selline olukord NSV Liidu ja kommunistliku süsteemi lagunemise aegadel,
mil võrdlemisi sageli samastati konservatiive igasuguste muutuste vastas-
tega ja seetõttu nimetati ka ortodoksseid kommuniste konservatiivideks.
Samal ajal pidasid end konservatiivideks kommunismi kõige järjekindlamad
vastased ja paljud dissidendid, kelle jaoks konservatiivsus ei tähendanud
kommunismi säilitamist, vaid traditsiooniliste väärtuste ja demokraatia taas-
tamist ning inimõiguste austamist. Seega kujunes paradoksaalne olukord,
kus konservatismist sai kõige revolutsioonilisem ideoloogia. Ka käesolevas
kirjutises mõistetakse konservatismi just maailmavaatelises tähenduses ja
mitte kui millegi säilitamist iga hinna eest.

Teine möödarääkimist tekitav küsimus on, kas parempoolsus võib eri-
nevatel skaaladel, näiteks majanduses ja rahvusluses olla erimärgiline, tähis-
tades ühes avatust ja teises suletust? Vastus on ei. Kaasaegne konservatism
on avatud ühiskonna ideoloogia ja seda igas valdkonnas. Küll peetakse eksi-
taval kombel parempoolseteks ja konservatiivideks mõnikord ka suletusele
suunatud liikumisi nagu immigrantide vastaseid, marurahvuslasi ehk nat-
sionaliste või religioosseid radikaale. Viimatimainitud ideoloogiad tõepoo-
lest eksisteerivad, need ei kajasta konservatiivseid väärtusi. Konservatismi
põhiideedena aga saab tunnistada järgmisi arusaamu.
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Konservatism ja traditsioonid

Konservatismi on alati kõige enam seotud traditsioonidega. See ei tähenda,
et konservatiivid on traditsioonides kramplikult kinni, vaid seda, et võrreldes
teiste ideoloogiatega väärtustavad nad traditsioone kõige enam. Tradit-
sioonilisus tähendab selles kontekstis põhiväärtuste tähtsustamist ja säili-
tamist ning muutuste läbiviimist järkjärguliste, evolutsiooniliste sammude
teel. Konservatiivid ei kiida heaks revolutsioone ega muid järske, ühiskonna
alustalasid kõigutavaid ümberkorraldusi. Ka institutsioonilises arengus ei
pea konservatiivid õigeks toimivate institutsioonide lammutamist, vaid järk-
järgulist moderniseerimist. Näiteks on konservatiivid kaitsnud monarhia
säilitamist riikides, kus see on alles, kuid ei ole olnud vastu monarhia ühi-
tamisele muudatustega ühiskonnas seoses poliitilise süsteemi, demokraatia,
majanduse ja tehnoloogia arenguga. Euroopa monarhiad kuuluvad maailma
kõige arenenumate riikide hulka. Samas on maailmas arvukalt vabariike,
mis kuidagi ei sobitu kaasaegsesse ühiskonda ei arengutaseme ega
väärtushinnangute poolest. Traditsioonid ei ole head mitte niivõrd seepärast,
et need kajastavad minevikku, vaid sellepärast, et neile ehitatud ühiskond
on stabiilne ja innovaatiline, võimaldades kiiret arengut, kuid vältides suuri
eksimusi. Kogemusest lähtumine annab alati paremaid tulemusi – traditsioon
on allikas, millest õppida, kuna selles sisaldub ajaloos kogunenud tarkus ja
teadmised, aga samuti näited eksimustest, mida traditsiooni tundes saab
vältida.
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Konservatism ja põlisus

Põlisusel on konservatiivide jaoks nii traditsiooni kui ka õiguse mõõde. Põli-
suse teema läbib erineval määral teisigi ideoloogiaid, kuid ainult konserva-
tismi jaoks on põlisus üks keskseid teemasid ja õiguse allikaid. Eriti oluline
on just viimane aspekt – põlisusest tulenevad õigused on osa inimõigus-
test. Teiste ideoloogiate arusaamades ei tunnistata põlisõigusi kui inimõigusi,
vaid vaadeldakse heal juhul teisejärguliste õigustena, millel ei ole märkimis-
väärset kaalu.

Põlisõigused puudutavad konservatiivide jaoks nii üksikisikuid kui ka
inimrühmi. Üks üldtunnustatumaid põlisõigusi on õigus kodule ja selle puu-
tumatusele. See põhimõte sisaldub paljude demokraatlike riikide põhisea-
dustes ja avalikult ei vaidle peale kommunistide ja anarhistide eriti keegi
sellele vastu. Vasakpoolsete arusaamades on kodu rikaste privileeg ning vaes-
tele kättesaamatu, mistõttu kodu väärtustamine on ekspluataatorliku ühis-
konna igand. Konservatiivset arusaama kodust kannab väga kenasti põhimõte
„minu kodu on minu kindlus”. See põhimõte ei tähenda vaenulikku suhtumist
külalisse, vaid vastastikust lugupidamist ja tunnustust: võõrustajalt eeldab
see külalislahkust ja abivalmidust, külaliselt aga võõrustaja kodu ja kommete
austamist. Ära mine teise inimeste koju oma reegleid kehtestama! Sellele
vastandub bolçsevistlik arusaam, et igasugune omand on kokku röövitud ja
sellest tulenevalt on õigus neil, kellel (erinevatel põhjustel) omandit ei ole,
seda hävitada, röövida ja ümber jagada.

Kollektiivsed põlisõigused tulenevad loogiliselt koduõigusest ja avaldu-
vad enamasti ka üksikisiku õiguste kaudu. Loogiline oleks järeldada, et kui
inimesel on õigus elule ja kodu puutumatusele, siis rahval kui inimrühmal
peaks olema õigus olemasolule, enesemääramisele ja kodumaale. Ometi
ei ole rahvaste õigused sugugi üldtunnustatud. Õiguse kodumaale ja selle
hoidmisele (kaitsmisele) seavad vasakpoolsed internatsionalistid kahtluse
alla väitega, et see piirab inimese õigust kodumaad vahetada. Selle ideoloogia
kaugem eesmärk on riikide kadumine ja rahvaste assimileerumine ühtseks
kosmopoliitiliseks massiks („proletaarlasel pole isamaad”). Nii, nagu vasak-
poolne ideoloogia näeb inimeste ebavõrdsuse põhjusena eraomandit, näeb
see rahvuste vaheliste pingete allikana rahvuste, keelelise mitmekesisuse ja
rahvuskultuuri olemasolu. Radikaalne vasakpoolsus on sageli õigustanud
nii eraomanduse kui ka rahvuste likvideerimiseks vägivaldseid meetmeid.
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Konservatiivid näevad seevastu keelelises mitmekesisuses ja rahvus-
kultuuride arengus väärtust, mis tugevdab pinnast rahvastevaheliseks
dialoogiks ning hoiab ära imperialistlike türanniate, mis hävitavad inimeste
õiguse otsustada ise oma tegevuse ja tuleviku üle, tekkimise. Seepärast
tunnustavad kaasaegsed konservatiivid inimeste õigust emakeelele, selle
säilimisele, kaitsmisele, arendamisele ja põlisrahvaste puhul emakeelsele
haridusele. Põlisrahvaste õiguste hulka kuulub õigus enesemääramisele,
kodumaa säilimisele ja maavaradele, mis leiduvad nende rahvaste tradit-
siooniliste asualadel. Viimastega haakub otseselt inimeste ja rahvaste õigus
nii looduskeskkonna kui ka kultuurilise keskkonna säilitamisele, aga samuti
oma identiteedi, elulaadi ja psühholoogilise keskkonna kaitsele.

Konservatiivid ei ole sugugi mitte alati põlisväärtusi praktikas ellu viinud.
Ajaloos on seda pigem vaadeldud kui „omade” õigust, mis ei laiene teistele
rahvastele. Ka konservatiivid on õigustanud koloniaalpoliitikat ja seeläbi
eiranud kolooniates elavate rahvaste õigusi, vabandades end nende rahvaste
madala arengutasemega. Tänapäeval on olukord muutunud ja konservatiivid
püüdlevad põlisrahvaste õiguste tunnustamise poole.

Nagu öeldud, ei ole põlisõigused teiste ideoloogiate jaoks oluline teema.
Liberaalid absolutiseerivad üksikisiku õigusi ja näevad sellest lähtudes põlis-
õigustes piirangut üksikisikule toimida igas olukorras ja kõikjal oma tahtmise
järgi. Selline vormiline võrdsete õiguste käsitlus tunnistab tugevama õigust
ja kätkeb ohte näiteks väikerahvaste ja vähem kasutatud keelte tulevikule.
Miks toetasid USA iseseisvussõjas paljud indiaani hõimud Briti koloniaal-
võime ja mitte USA vabadusvõitlejaid? Aga seepärast, et nad tunnetasid
liberaalsetes ameeriklastes oma olemasolule märgatavalt suuremat ohtu
kui konservatiivsetes brittides.

Sotsialistide arusaamades on sotsiaalsetel õigustel olnud suurem tähtsus
kui põlisõigustel. See lähenemine on toonud parimal juhul kaasa ükskõiksuse
põlisõiguste suhtes, kuid mõnikord on neis nähtud sotsiaalsete õiguste pii-
ranguid, eriti seoses immigrantrahvastiku ja võõrtöölistega. Paljude vasak-
poolsete ideaaliks kujunes 1990ndatel multikultuursus, mis rõhutas vajadust
arvestada immigrantide kultuuriliste vajaduste ja sotsiaalsete harjumus-
tega, kuid jättis tähelepanuta põlisrahvaste huvid ja ootused. Positiivse
diskrimineerimise ja poliitkorrektsuse propageerimise käigus anti põlis-
õigustele miinusmärk ja nende tõstatamist hakati samastama parem-
äärmuslusega. Multikultuursuse kampaaniaga läksid alguses kaasa ka mitmed
konservatiivid, lootes selle kaudu maandada põliselanike ja immigrantide
vahelisi pingeid. Tänaseks on Euroopa konservatiivsed liidrid tunnistanud
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multikultuursuse läbikukkumist. Immigrantide rahulolu ei ole suurenenud,
vaid pigem on agressiivsed liikumised tugevnenud. Samas on tekkinud põlis-
elanike hulgas rahulolematus ja õigustatud küsimus – miks meid diskrimi-
neeritakse immigrantide huvides? Kui multikultuursus on rõhutanud vajadust
tulla vastu nõrgemale osapoolele, siis paljudes piirkondades on just põlis-
elanikud osutunud nõrgemaks osapooleks, kuid nende huve erinevalt immi-
grantide huvidest ei kaitsta. Arusaamatust on tekitanud ka suhtumine, et
põliselanikud peavad kohanema immigrantidega, aga immigrandid põlis-
elanikega mitte. Need arengud on kaasa toonud immigrantide vastaste
meeleolude tugevnemise ja toetuse suurenemise populistlikele parteidele
ja äärmuslikele liikumistele.

Natsionaalsotsialistid eirasid põlisõigusi ja nende jaoks ei olnud põlisusel
tähtsust rassi- ja rahvuskuuluvuse kõrval. Põlisuse retoorikat kasutati mingil
määral propagandistlikel eesmärkidel õigustamaks juutide ja mustlaste
hävitamist. Natsionaalsotsialistide jaoks oli keskne aaria rassi ja seda kandva
saksa rahva maailmavalitsuslik ekspansioon, mis pidi tooma kaasa paljude
põlisrahvaste sunniviisilise ümberasustamise eesmärgiga suurendada aaria-
laste eluruumi.

Põlisõigusi eirasid ka kommunistid, kelle jaoks ümberasustamine muutus
rahvaste juurte hävitamise ja nn homo soveticuse aretamise üheks keskseks
vahendiks.

Põliselanike kaitsmise teemat on viimastel kümnenditel püüdnud eks-
pluateerida mitmed immigrantidevastased populistlikud ja äärmusrühmi-
tused. Mõnikord on neid nimetatud ka paremäärmuslasteks, kuigi nende
meetodid on olnud pigem iseloomulikud vasakpoolsetele: näiteks suhtumine
inimestesse läbi grupikuuluvuse (mitte individuaalselt) ja sellest tulenevalt
ka rünnakud kollektiivi vastu. Immigrantide vastased ei lähtu põlisõigustest,
vaid ksenofoobiast ja rassismist. Nendele liikumistele on võõrad külalis-
lahkuse ja austuse teemad, nende tegevus on rajatud immigrantide õiguste
piiramisele ja survele sundida neid riigist lahkuma. Sellised arusaamad toi-
davad aeg-ajalt vägivaldset käitumist ja terrorit, mis äärmuslikel juhtudel
viivad massilisele tapmisele, nagu juhtus 2011. aasta juulikuu keskpaiku
Norras.

Põlisusele tuginevate õiguste kaitse on viimastel aastakümnetel nõr-
genenud ja nende arvelt on tugevnenud tähelepanu sotsiaalsetele õigustele.
Neil ei ole vastuolu ja põlisõigused ei välista mingilgi moel teisi õigusi, kuid
ideoloogiline surve põlisuse vastu ja relativismi poolt, mida põhjendatakse
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küll globaliseerumise, postmodernismi jms, on nõrgendanud ka konserva-
tiivide tähelepanu põlisõiguste küsimusele.

Edasiminekut on olnud märgata üksnes arktilise piirkonna põlisrahvaste
õiguste kaitsmisel: eskimod, aleuudid, indiaanlased ja saamid. Vähekasuta-
tud keelte staatust, nii nagu ka Regionaal- ja vähemuskeelte harta poolt
põlisvähemuste keelte kaitset on lahjendanud püüe laiendada nendele
keeltele antud õigusi ka immigrantkeeltele. Kas konservatism suu dab
põlisõiguste ja juurte küsimuses oma positsioone säilitada ja tugevdada, on
selle maailmavaate tuleviku suhtes väga suure tähtsusega.
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Konservatism ja rändepoliitika

Rände- ehk immigratsioonipoliitikal on ilmne kokkupuude põlisõigustega.
Riigiti on konservatiivide rändepoliitikal mitmesuguseid erinevusi, kuid võr-
reldes teiste poliitiliste suundadega nagu liberaalid ja sotsialistid, pooldavad
konservatiivid tugevamat riigipoolset kontrolli rände üle ja samuti võõr-
tööjõu riiki kutsumise suhtes. Konservatiivide seisukoht on, et immigratsiooni
ja immigrantide õigusi tuleb vaadelda lahus. Immigratsioonireeglite kehtesta-
mine on riikide suveräänne õigus ja see, kas riik rakendab rangeid immi-
gratsioonipiiranguid või võimaldab välismaalastel lihtsalt riiki asuda, on iga
riigi siseasi. Inimeste õiguste hulka ei kuulu ilma tingimusteta ühest riigist
teise ümber asumine. Perekondade ühinemine ja varjupaigaõigus on need
tingimused, mis annavad ümberasumiseks õiguse, kuid perekondlikel põh-
justel ümberasumine peab olema põhjendatud, samuti vajadus varjupaiga
saamiseks üheselt selge ja põhjendatud. Perekondade ühinemise ja varju-
paiga saamise tingimused ei saa olla aluseks võõrtööjõu sissetoomisele või
elamis-tingimuste parandamisele.

Võõrtööliste riiki toomisel ei ole samuti olnud konservatiividel üks-
meelt. Perioodil 1950–1980, mil Lääne-Euroopa ja USA majandused kasva-
sid kiiresti, aktsepteerisid ka konservatiivid liberaalset võõrtööjõupoliitikat.
Osaliselt oli see tingitud ärimaailma survest ja soovist suurendada odava
võõrtööjõu sissetoomisega oma kasumeid.

Täna ollakse silmitsi tõsiasjaga, et teise ja kolmanda põlvkonna immi-
grantide hulgas ületab tööpuudus tuntavalt (mõnikord lausa kordades)
tööpuuduse näitajad põliselanike hulgas. Seega ei kaasne immigrantidega
enam kasum, vaid hoopiski suured kulud riigi sotsiaalkaitsesüsteemi kaudu.
Selleks, et eelarvet tasakaalustada, on kaks teed – kas kulusid vähendada
või uusi võõrtöölisi sisse tuua, mis omakorda tähendab surve järjekordset
suurenemist sotsiaalsüsteemile paarikümne aasta pärast. Konservatiivid eelis-
tavad esimest ja leiavad, et võõrtööliste sissetoomine võiks piirduda üks-
nes kvalifitseeritud tööjõuga. Siin põrkuvad tihtipeale konservatiivide ja
ärimaailma huvid.

Sotsiaalsüsteem lasub valdavalt maksumaksjate õlgedel ja puudutab
ärimaailma üksnes kaudselt. Soov saada kasumeid odavast tööjõust ei ole
aga kuhugi kadunud. Samas on ärimaailm arvestatav konservatiivide rahas-
taja.
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Immigrantide õigused ei saa erineda teiste inimeste õigustest. Konser-
vatiivid seisavad inimõiguste tagamise eest ja igaühel, kes riigis viibib, pea-
vad inimõigused olema tagatud. Nii, nagu igal kodanikul peavad olema
tagatud kodanikuõigused. Küll leiavad konservatiivid mitmel maal, et
pikaajaliste elamislubade väljastamine võiks toimuda läbi tihedama filtri ja
elamisloa tühistamine ning riigist väljasaatmine võiks olla lihtsam juhul,
kui immigrant rikub seadusi või ilmutab selgelt ebalojaalsust riigi suhtes,
kus ta peatub.

Mitmete riikide konservatiivid on vastu immigratsioonialaste seaduste
ühtlustatud liberaliseerimisele Euroopa Liidus ja immigratsiooniküsimuse
viimisele Euroopa Komisjoni pädevusse.

Konservatiivne põhimõte on, et immigratsioon ei tohi kahjustada
varasemate elanike õigusi ja heaolu. Praktikas ei ole seda põhimõtet ammu
arvestatud ja see on ka põliselanike hulgas üks rahulolematuse allikas. mis
on viinud varem konservatiividele antud hääli nii populistidele ja äärmus-
rühmitustele.
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Konservatism ja rahvuslus

Ühesugust arusaamist, mis on rahvuslus, ei ole ka politoloogide keskel.
Rahvusriik tekkis kui riik, mille subjektiks oli rahvas vastandina feodaalriigile,
mille võimukeskmes olid valitseja ja võimuinstitutsioonid. Rahvuslus tähen-
das oma põhiideena soovi moodustada demokraatlik riik, kus rahva huvid
oleksid kaitstud. Seega sai rahvusriigist modernse riigi sünonüüm, kaas-
aegne demokraatia. Ühe rahvuse üleolekut rõhutav ideoloogia oli pigem
kõrvalekalle kui rahvusriigi põhimõte.

Kaasaegne konservatism lähtub avatud rahvusluse põhimõttest. Ava-
tud rahvuslus ei samastu natsionalismiga. Natsionalismi mõistetakse enamasti
kui tõrjuvat hoiakut teiste rahvaste suhtes, enesesse sulgumist ja kseno-
foobiat. Rahvuslusel on selgelt positiivne mõõde. See on kaasaegse demo-
kraatia alus, mis põhineb iga rahvuse väärikuse ja eluõiguse tunnustamisel.

Võrreldes rahvusriikide kujunemise ajaga on maailmas palju muutunud.
Kuid küsimus, kas rahvusriik on ammendunud, on konservatiivide jaoks
aktuaalne ja seondub küsimusega, mis on alternatiivid rahvusriigile.

Kaasaegses ühiskonnas on ilmnenud kolm võimalikku riigimudeli arengu-
suunda: äririik, sotsiaalriik ja rahvusriik.

Äririik oleks selline riigimudel, mis seab esiplaanile majanduse arengu,
efektiivsuse, konkurentsivõime ja allutab kõik muu ärilisele edukusele. Seega,
sotsiaalsfäär on tähtis niivõrd, kuivõrd see tagab tööjõu ja selle taastoot-
mise ning elementaarse kodurahu. Sotsiaalne õiglus ei ole äririigi moto.
Rahvuskultuuri hindab äririik sedavõrd, kuivõrd see on hädavajalik rahvus-
liku haritlaskonna rahustamiseks. Kui efektiivsem on tuua riiki odavat töö-
jõudu ja hoida palgakuludes kokku, suurendades töötust varasema tööjõu
hulgas, siis äririik seda ka teeb.

Suurim takistus hariduse globaliseerumisel on hariduse andmine ema-
keeles. Äririigi apoloogia on viia kõrgharidus üle laialdaselt maailmas kasu-
tatavale keelele, et olla globaalses plaanis konkurentsivõimelisem. Kuigi
rahvuskultuuri marginaliseerimisega ei ole veel ükski riik muutunud edukaks,
ei soovita sellele tõigale äririigis tähelepanu pöörata, sest pikaajalised inves-
teeringud ning perspektiivne mõtlemine ei ole äririigi tugevad küljed.

Klassikaline näide äririigist on Singapur – edukas, jõukas ja stabiilne.
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Singapur ei ole küll kuigi demokraatlik, kuid on selle eest efektiivne: imeb
vaesemad riigid tühjaks nende parimast tööjõust, jättes aga kaadri
koolitamise nende vaeste riikide õlule. Sotsiaalne kindlustatus on Singapuris
teisejärguline, aga vaesemate naaberriikidega võrreldes kordades parem.
Neli riigikeelt ja väline sallivus kõigi rahvusgruppide suhtes varjab tõsiasja,
et maa-alal, kus saja aasta eest olid elanikeks 100%-liselt malai rahvad, on
nüüd 80% hiinlased. Singapur ei ole tegelikult riik. Singapur on ettevõte,
suurkorporatsioon.

Äririigi arengutee toob kaasa järgmised arengud:

• Riigikord kas jääb või muutub presidentaalseks ja võrdlemisi autokraat-
   likuks; parlament marginaliseerub jätkuvalt.
• Kehtestatakse maksimaalsed maksuvabastused ettevõtlusele,
   minimaliseeritakse ettevõtlust ahistavat bürokraatiat. Üksikisikute
   maksukoormust see ilmselt ei alandaks, sest avalikud kulud, nii vähe
   kui neid ka on, tuleks millegi arvelt kinni maksta.
• Tööjõu sisseränne liberaliseeritakse, kuna see suurendab
   konkurentsi tööjõuturul ja võimaldab hoida palgakulud madalal.
   Sellises arengus on kahtlemata nii positiivseid kui ka negatiivseid
   momente. Õnnestumise korral muutuvad riigid, mis on valinud
   äririigi tee, jõukamaks. Kuid äririigi mudel muudab riigi ettevõtteks,
   jättes samas vastamata küsimusele, kelle huvides see on välja
   arendatud. Kaasaegne liberalism näeb oma eesmärke just äririigis.

Sotsiaalne riik on riik, mis seab esiplaanile oma elanike heaolu. Sageli on
teisejärguline, mil moel see heaolu saavutatakse. Sotsiaalne riik on ideena
humaanne, põhiküsimus seisneb aga selles, kas see on ka teostatav. Kõige
keerulisem dilemma on sotsiaalses riigis, kust leida ressurssi sotsiaalkulutuste
kasvuks olukorras, kus tulud ja tootlikkus ei tule kulutustele järele. Olukorras,
kus sündivus on vähenenud ja rahvastik vananeb, on see küsimus muutunud
erakordselt teravaks. Sotsiaalriik soosib samuti võõrtööjõu sissetoomist ja
seega olukorda, kus teiste maade madalapalgalised töötajad peavad täitma
riigikassat, et omadele pensioni maksta.

Teise maailmasõja järel on demokraatlik Euroopa pürginud sotsiaalriigi
poole ja mitmel pool, näiteks Põhjamaades, on sotsiaalriigid olnud senini
edukad.
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Sotsiaalriik toob kaasa järgmised muudatused:

• Riigikorra arengu nn korporatiivse osalusdemokraatia suunas,
   poliitkorrektsuse tähtsustumise ja kodanikuühiskonna mõju kasvu.
• Üldise maksukoormuse tõusu ja bürokraatia suurenemise, mis
   mingil hetkel hakkab pärssima majanduskasvu.
• Odava võõrtööjõu sisserände kiire suurenemise.
• Riik satub mingil hetkel tõsistesse raskustesse, mille arvelt katta
   sotsiaalkulutusi.

Keskne küsimus on, kas ühiskond suudab sotsiaalriigi koormat kanda?
Sotsialistid ei ole osanud sellele küsimusele vastata.

Rahvusriik on paljude arvates minevikurelikt. Saja-aasta tagune rahvus-
riik seda ilmselt ongi. Kuid tänapäevasest riigist rääkides ei ole mõtet
kanda üle rahvusriiki koos XIX sajandi ja XX sajandi alguse tunnustega.

Siinjuures on tänapäevase rahvusriigi juures oluline rõhutada järgmist:

• Rahvusriik ei ole sama, mis üherahvuseline riik, vaid riik, mille
   prioriteediks on rahvuse identiteedi ja kultuuripärandi kaitse.
• Kas rahvusriik võib olla ka paljurahvuseline? ÇSveits ja Belgia seda ju
   on, esimene päris edukas, teine suurte probleemide küüsis.
• Rahvusriik ei tähenda erinevaid õigusi erinevatele rahvastele, vaid
   positiivset õigust põlisrahvastele, andes nende kultuuri ja keele
   arengule täiendavad tagatised.
• Rahvusriik ei ole immigrantide vaenulik, vaid lähtub eeldusest, et
   põlisrahval on õigus säilitada oma traditsioonid, euroopalikud ja
   kristlikud väärtused.

Enamus tänaseid Euroopa riike on rahvusriigid. Küsimus on selles, kas
need jäävad rahvusriikideks või mitte?

Äririigi, sotsiaalriigi ja rahvusriigi arengumudelid ei ole tingimata vastu-
olus. Äri, sotsiaalsus ja tänapäevane rahvuslus on tegelikult lahutamatult
läbi põimunud ja saavad demokraatliku riigi tingimustes eksisteerida tasa-
kaalus ja harmoonias ning areneda paralleelselt. Konservatiivide tänane
eelistus on kaasaegne rahvusriik ja avatud rahvuslus, mis lähtub ühiskonna
harmoonilisest arengust, stabiilsusest ja võimaldab kõige paremini vigu
vältida. Rahvusriik on konservatiivide jaoks väärtuspõhine riik.



247

M I T M E K Ü L G N E  K O N S E R VAT I S M

Konservatism ja eetika

Konservatismi jaoks on eetika ja moraal ühiskonda koos hoidev kategooria,
ühiskonna sidustaja. Moraal on kujunenud käsikäes traditsiooniga – on
aluseks hea ja halva, õige ja vale ning selle kaudu õiglase ühiskonna tun-
netusele. Samas ei pea konservatism moraalinorme universaalseteks,
vaid pigem partikulaarseteks – kehtivateks kindlas kultuuriruumis, riigis või
rahvuskogukonnas. Moraal ei ole konservatiivide arvates relatiivne, vaid
püsiv ning ajalises plaanis aeglaselt muutuv. See arusaam on sidunud
konservatiive kristlike väärtuste ja kiriku institutsiooniga isegi juhul, kui
konkreetsed konservatiivid ei ole usklikud.

Konservatiivide käsitlus eetikast ja moraalist on tugevasti mõjutanud
nende arusaamu ka autoriteedist, perekonnast ja kogukonnast. Kõige
selgemalt vastandub konservatism kommunismile, millega puudub konser-
vatiividel ühisosa. Ajalooliselt on konservatism tunnistanud ühiskonna
hierarhilisust ja vajadust autoriteedi järele. Kaasaegne konservatism on
seevastu selgelt autokraatiavastane ja peab hierarhiat pigem traditsiooni-
liseks kui tänapäevase ühiskonna raamistikuks.

Perekond ja abielu on konservatiivide jaoks ühiskonna vundament,
püha ja peab olema kõrgelt tunnustatud. Perekondlikkusega on tihedalt
seotud kogukondlikkus kui perekondade ühendus ja omavalitsusliku võimu
lähtekoht. Kõrgelt tunnustatud moraalsed tegevused on konservatiivide
jaoks heategevus, solidaarsus ja töö. Töö on tunnustatud viis jõukuse
kogumiseks, aga ka tingimuseks, et olla moraalne inimene.
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Konservatismi erinevad voolud

Konservatism ei ole kunagi olnud universaalne ega ühtne. See on tingitud
juba asjaolust, et konservatism on lahutamatult seotud selle ühiskonna,
kust ta on võrsunud, traditsioonidega, ning keskendunud oma ühiskonna
probleemidele ja mitte niivõrd globaalsetele teemadele. Seetõttu on
konservatism nii liberalismi kui ka sotsialismiga võrreldes kodu- ja oma
rahva kesksem ning vähem rahvusvaheline. Samas on erinevate maade
konservatismil mitmeid ühisjooni kas või juba sellest tingituna, et erine-
vatel ühiskondadel on sarnasusi. Ka konservatismi on püütud mitmete
tunnuste alusel jagada ja rühmitada.

Kaasaegses konservatismis eristatakse kõige sagedamini nn klassikalist
konservatiivset poolt ja kristlikku demokraatiat. Kui esimene on iseloomu-
likum rohkem protestantlikele maadele ja konservatiivsete parteide kõrval
on seal tihtipeale ka religioossed kristlikud parteid, siis katoliiklikes maades
domi-neerivad kristlik-demokraatlikud parteid ühendavad nii ilmaliku kui
ka kirik-liku tiiva. Viimaseid on sageli peetud pisut vasakpoolsemateks kui
konser-vatiive, mida on kinnitanud näiteks Saksamaa kristlikest demokraa-
tidest alguse saanud sotsiaalse turumajanduse, aga samuti heaoluriigi
kontseptsioon.

Erijooni, võrreldes teiste konservatiividega, on ka Skandinaavia ja Kreeka
konservatiividel, samuti postkommunistlikes ja muhameedlikes riikides tegut-
sevatel konservatiividel. Kuid see teema väärib juba eraldi käsitlust.
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cals. He graduated from the University of Tartu law school in 1981 and
received his master’s in economics in 1991. He is a founding member of the
Free Society Institute (2007), member of the advisory board of the Ministry
of Finance (2008). He was voted most press-friendly public figure (2010),
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Instituudi teadurina, ajakirja „Vikerkaar” toimetajana,
ajakirja „Kultuur ja Elu” lisaväljaande „Eesti Elu” pea-
toimetajana, Eesti Humanitaarinstituudi õppejõuna,
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poliitika kohta” autor.

ANDRES HERKEL, member of Parliament since 1999, most recent inter-
national position as vice-president of the Parliamentary Assembly of the
Council of Europe 2009–2011. Graduated from the University of Tartu
cum laude with a degree in psychology (1985), MA in history (UT 1997).
Previously employed at Pedagogical Research Institute as a researcher,
editor of the Vikerkaar literary journal, editor in chief of the Kultuur ja Elu
supplement Eesti Elu, teacher at the Estonian Institute of Humanities,
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spent 12 years working in American politics. After graduating from
Georgetown University’s School of Foreign Service, he worked for several
members of the U.S. House of Representatives including members of the
U.S. House Republican leadership. In addition, Lloyd worked as the Politi-
cal Director for a political action committee, and for Jack Kemp’s 1988
presidential campaign.
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riumis osakonnajuhatajana. Lõpetas 1985 Tartu Üli-
kooli ajaloolasena ja 1988 TÜ aspirantuuri etnoloo-
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In this book, he is the author of the article  “Education and conservatism.”
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mitmetasandilise poliitika keskuse ACIM (Antwerp
Centre for Institutions and Multilevel Politics) vanem-
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(Belgium) and a visiting fellow at the Robert Schuman Centre for Advan-
ced Studies of the European University Institute (Florence, Italy). His
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parties. He recently co-authored ‘At Europe’s Service: The Origins and
Evolution of the European People’s Party’ (Springer 2011).

In this book, he is the author of “Conservatism in Europe” and “Origins
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TORBJØRN RØE ISAKSEN, Norra poliitik ja kon-
servatiivide esindaja parlamendis alates 2009.
Lõpetanud Oslo ülikooli politoloogiamagistri kraadiga.
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In this book, he is the author of “Conservative Challenges”.
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1995, including posts as Minister of Education 1999–2002 and Minister of
Education and Research from 2007–2011. Graduated from the University
of Tartu with a degree in history in 1987, and a master’s degree in history
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policy as a safeguard of continuity”.
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„Vaba Isamaaline Kodanik” jt ühingutesse.

Artikli „Konservatiivse hariduspoliitika järjepide-
vuse kindlustajana” autor.
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VLADIMIR BUKOVSKY, rahvusvaheliselt tunnustatud
kirjanik ja poliitiline aktivist, üks tuntumaid NLiidu dissi-
dente. Alates 1976 elab Suurbitannias Cambridges.
On eksiilis omandanud magistrikraadi bioloogias ning
pühendunud ennekõike neuropsühholoogiale ja raa-
matute ning poliitiliste esseede kirjutamisele. Sai üle-
ilmselt tuntuks, kui avalikustas karistusliku psühhiaatria,
mida nõukogude võimud kasutasid poliitvangide ja
teisitimõtlejate vastu. 1971 õnnestus Bukovskil NLiidust
välja toimetada suurel hulgal tõestusmaterjale karis-
tusliku psühhiaatria kasutamise kohta, millele järgnes
tema arreteerimine ja järjekodne vangistus. Bukovskit
hoiti kokku 12 aastat erinevates kinnipidamisasu-
tustes ning „ümberkasvatusel” psühhiaatriakliinikutes.
Vangistatud Bukovski deporteeriti NLiidust 1976, kui
ta vahetati T çsiili kommunistliku partei peasekretäri
Luis Corvaláni vastu.  Venemaa vabameelsed oposit-
sioonierakonnad esitasid Bukovski kandidaadiks
Venemaa 2008 presidendivalimistele, kuid keskvali-

VLADIMIR BUKOVSKY is an internationally acclaimed Russian writer and
political activist – one of the most widely known former Soviet dissidents
living in Cambridge. He has a master’s degree in biology and is devoted to
neuropsychology and writing books and political essays. Bukovsky is remem-
bers for exposing the use of psychiatric punishments by the Soviets against
political prisoners and dissidents. In 1971 Bukovsky was able to smuggle a
large volume of evidence regarding the use of punitive psychiatry out of
the USSR, which resulted in his arrest and imprisonment. He was impriso-
ned in various detention facilities for 12 years, including at psychiatric clinics.
He was deported in 1976. He took up residence in Great Britain. During
the reign of Vladimir Putin, he has become a prominent member of the

miskomisjon tema kandidatuuri ei registreerinud, tuues põhjuseks topelt-
kodakondsuse. Bukovski nõuab järjekindlalt kohtuprotsessi kommunismi
kuritegude üle. On Fondi Kommunismiohvrite Memoriaal nõukogu liige
ning kuulub mitmetesse rahvusvahelistesse demo-kraatia ja inimõiguste eest
võitlevatesse ühendustesse.

Artikli „Ei saa me läbi sotsialismita” autor.
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opposition. In 2007, Russia’s Liberals nominated him as a candidate for
presidential elections the following year, but the election commission dis-
qualified him due to his dual citizenship. Bukovsky continues to call for juri-
dicial process for the crimes of communism. He is a member of the board
of a foundation dedicated to remembering the victims of communism and
belongs to a number of international organizations that uphold democracy
and human rights.

In this book, he is the author of the article “Stuck with socialism.”
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E x c e r p t s

Foreword
Mart Helme

What does it mean to be conservative? What is conservatism, in poli-
tics, daily life, political science, and philosophy?

Who are conservatives? Reactionary? Anti-innovation? Conservative?
Steward of traditions and continuity? Defender of basic values?

These are some of the questions which for many Estonian readers
lack exhaustive theoretical answers, especially considering that these key-
words change along with time, people and the external environment.

For the first time, this book tries to offer readers in Estonia a pano-
rama of what we might consider to be conservatism. We examine the
nature of conservatism in time, in space and on the conceptual level: its
roots, changes and manifestations in different walks of life, different count-
ries and different eras.

A common metaphor in political circles is that of a pendulum swinging
between left-wing and right-wing ideologies. The editors of this book share
the belief that the natural counterweight to liberalism is conservatism –
and when liberalism starts to verge on utopianism and excessive progres-
sivism tends to keep society from functioning in a balanced manner, it is
time for an about-face.

The initiative for putting the book together came from Kaja Villem,
Berit Teeäär, Anneli Kivisiv, Aimar Altosaar, Mart Nutt, Andres Herkel and
Anne Taklaja as well as Martin Helme (as representative of the Kunst pub-
lishing house) and the undersigned. We were pleasantly surprised at the
interest from prospective contributors and people in general, and would
like to thank all of the initiators, the contributors and everyone else who
provided encouragement!

The publication of the book would have been much more compli-
cated without support from the Centre for European Studies, the Konrad
Adenauer Foundation and the Estonian Ministry of Education and Re-
search. Many thanks go out to them all.
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CES Foreword

The Centre for European Studies (CES) constitutes the official think tank
of the European People’s Party (EPP). CES’ aim is both to increase public
awareness among European citizens on the development of European
integration and to help decision-makers and opinion leaders, such as EPP
heads of state and government and EPP party leaders, to formulate new
and effective policy options. Its role is to bring together like-minded founda-
tions, think tanks, academics, experts and decision-makers across Europe,
from the perspective and the values of the centre-right, to debate and
exchange views and ideas as well as to disseminate the results of activities
to the public and decision-makers. The core activities of CES are its research
and study projects, which are complemented and supported by conferences,
seminars, workshops and publications, many of which are executed in con-
junction with its member organisations.

In this sense, CES welcomes the initiative taken by Pro Patria Training
Centre to publish a book on centre-right politics. A publication of these
characteristics is ambitious but nonetheless necessary. The current economic
turmoil is a breeding ground for populist forces and political demagogy. It
is therefore high time to stand by our core values, while setting ourselves
apart from other political families. The book will have an international
scope, not only focusing on Estonian or European centre-right politics, but
also at conservative thinking in the US. It will examine the roots of centre-
right political foundations, the current political life within Christian Demo-
cracy (with special emphasis on the EPP experience) and will also present
visions for the future.

This is a publication that aspires to contribute to the discussion on
centre-right politics while serving as a useful guide for political scientists
and the general public alike.

              The Centre for European Studies
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KAS Foreword

The major crises of the 21st century – an age of geopolitical change and
spreading turbo-Keynesianism – show us how quickly the democratic and
free West can ostensibly lose ground. This is why society needs solid foun-
dations more than ever before.

In the recent past, “conservative” was often illustrated by the image of
a person who is still sceptical about the Internet, who doesn’t know what
“social networking” means and whose spouse fetches his slippers and pre-
pares his meals: in short, someone who is fearful, suspicious and old-
fashioned: A large part of the public associates conservatism with pre-
cisely these qualities.

This kind of debasement of language leads down the wrong track: Being
conservative is actually more about riding the cusp of real progress. Some
may see this as a paradox. But actually the image of wave-rider comes close
to the essence of genuine modern conservatism. After all, being conser-
vative does not mean trying to preserve the status quo at all cost.

To be a conservative is to true to the old way until a new and better way
has proved its worth. In our increasingly global society, this is the most reaso-
nable perspective that can be effectuated. The technological and other advan-
ces of our time are not a goal unto themselves, for first they have to undergo
the critical test of whether anyone finds them useful. Only after passing that
test – only then and not because the zeitgeist so dictates – does conservatism
give progress its seal of quality. The conditions of the test are clear and the
goalposts cannot be moved. Conservatives have an array of postulates that
are not in dispute. They come from our historical development, Judaeo-Chris-
tian belief system, humanism and the Age of Enlightenment.

Even those who do not profess a religious creed understand that our
society’s foundation developed over a centuries-long process; above all by
the major intellectual currents mentioned above. This foundation rests on
a respect for human dignity.
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Hence the main purpose of this volume: to provide a fundamental
overview of what conservatism means –.conservatism as a compass in a
increasingly complex world.

     Konrad-Adenauer-Stiftung
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Conservative Challenges
Torbjørn Røe Isaksen

Unlike the two other major ideologies developed during the nineteenth
century, Socialism and Liberalism, Conservatism does not have a final goal
for a better society. Conservatism does not argue that some solutions are
valid at all times and everywhere, but it does believe that some ideas are
always valid and that the main task of Conservatism is to preserve and
develop these ideas.

Conservatism regards every human being as unique and different from
all other human beings. This individuality is not contingent on culture but is
a fundamental aspect of being human. This uniqueness is the ultimate expla-
nation for Conservatism’s most fundamental principle, the fact which is
that every human being has equal value.

 Because people are different, the freedom to choose, shape one’s
own life and make one’s own decisions is the most important political
principle of Conservatism. To try to make people identical is to violate
their uniqueness, and Conservatism therefore rejects the collectivism that
puts the power of the majority above the rights of the individual. But free
individuals are not atoms either _ ‘no man is an island’, as the English saying
goes. We are born into a community with other people, and it is first in the
encounter with other people that individuals can fill their freedom with a
real content. Freedom does not arise or exist in a social vacuum, but is a
consequence of social evolution and, paradoxically, of the fact that indi-
viduals do not use their freedom as an excuse to do whatever they please
at a particular moment. Freedom needs to be constrained in relation to
others’ claims to freedom and in consideration of other people.

Conservatism is different from Social Democracy, Socialism and Libe-
ralism. Even in its moderate versions Social Democracy builds on an idea
that strong state power can create a better society, and therefore it underes-
timates the sphere which should be left to individuals and smaller commu-
nities. Socialism is a radical, collectivist emancipationist ideology which
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emphasises how economic frameworks are organised and therefore under-
estimates the place of both culture and traditions in society. Socialism has
never reconciled itself to the concept of individual freedom or to the fact
that society therefore has to accept differences among people. Simplistic
economic Liberalism considers the individual as a rational actor, an indi-
vidual without culture or history. Therefore Liberalism underestimates
human beings’ need for community and society’s need for political action
to prevent the negative consequences of a free market economy.

Globalisation causes rapid change, not just in the economy but also in
people’s everyday life. Culture, tastes, preferences and public debate are
influenced by the fact that ideas, people and goods are rnoving across
borders with ever-increasing speed. Yesterday’s developing countries can
become tomorrow’s superpowers, and yesterday’s safe workplace can
become tomorrow’s closed factory, in the same way that yesterday’s shop
on the corner can become tomorrow’s snack bar. All in all, globalisation
has been a good thing. Not only have foreign cultures and populations
enriched our everyday life, but cultural openness has made us better pre-
pared to face change. Still, Liberal enthusiasm has some decisive weak-
nesses. With its optimistic faith in the future it has not taken into account
the fact that change can also be experienced as something traumatic,
especially when it encompasses many areas at once. When culture, employ-
ment, life and the climate of debate all change at once, many people will
stop and ask themselves: What is going on? The results of change repre-
sent enormous possibilities for many, but also great challenges for a size-
able minority. There is the risk of an increasing gap between the cosmo-
politan elites who venture out into a world of excitement and challenges
and those who are caught in the undercurrent.

 In this situation it is extremely important to try to combine change
and legitimacy. We have to prevent our own culture from being forgotten,
neglected or reduced to an artefact in a museum, a culture which we are
unable to adapt to the context of our times. Norwegian culture cannot be
put ill a box and preserved in pure form forever, but neither can we
disregard the fact that our own culture has some distinct characteristics
and is shaped by a distinct history.

Socialism, in both its moderate and its Marxist-Leninist variety, projec-
ted endless optimism. With large-scale collective efforts, through work and
community, rights and duties, a new class was about to take over society.
The Norwegian Labour Party took over the Left’s state vision or a school
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for all, but Social Democracy’s learning institutions were also going to
equalise the differences between the worker’s son and the factory owner’s
daughter, and be a common school which could tear down the old, invisible
class barriers which were still keeping the working class down.

Not only do one out of five students in the Norwegian school system
graduate without knowing how to read or write properly, but the number
of high school dropouts has again increased dramatically in the last decade.
One finds many of these people among the 700,000 Norwegians of working
age (between 18 and 67) who do not work and who survive by living on
various welfare benefits. This is an especially serious problem for many
groups of immigrants. Unemployment is high and, for boys especially, school
achievement is low. The combination of alienation from the rest of society,
the pressure of a double identity and the feeling of not belonging anywhere
can lead to the kind of social unrest we have seen in Rinkeby outside
Stockholm and in the suburbs of Paris, where the night is frequently lit up
by cars set on fire.

To simplify things a bit, 40 years ago a man with no particular skill in
reading and writing could show up at the gates of a factory, ask for work
and get a secure job. Today competence and knowledge are key require-
ments, and the last labour-intensive low-paid industrial jobs are disappea-
ring. Those who fall behind remain behind, whether they be immigrants or
so-called academic losers. The new lower class is smaller in number than
before, less visible and harder to identify. Financial difficulties are not linked
to the same extent to a particular social class, but are just as much a
symptom of deeper social issues. The new lower class is also fragmented,
not organised. It does not have the same position in historical develop-
ment as the proletariat has in Socialism. The new lower class is not the
base of collective hope projects.

It is obvious that the welfare system is in need of reform, but Conserva-
tives will also ask the question whether some of society’s fundamental
values have vanished. Previously the average citizen believed that the road
to personal wealth went through personal effort, hard work and savings.
Social Democracy explained that the road goes through a policy of income
distribution. By voting for the proper ticket welfare would Increase. Thus
the clientelisation of an increasing share of citizens led to an acquired
helplessness which has its roots in the unwillingness to make demands of
each individual – from school to the offices of the welfare system. It is a
paradox that it is our ‘kindness’ which creates the new lower class. We
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have told each other that happiness is found in the state budget and that
the road to get there passes through political demands and protests, and
thus it is not surprising that the values of self-sufficiency, honest work and
effort are undermined. Paying people who are in good health to drop out
of society is not the way to a stronger community.

Conservatives have always emphasised the need to draw the line at
aspects of life which politics cannot do anything about and circumstances
in which politics should not intervene. Conservatives consider society to
be something more than just the state. Important values in society have to
be safeguarded by institutions outside the realm of politics, and therefore
politicians have to refrain from intervening with regulation or welt-meaning
facilitation. It is not a sign of progress for democracy or the welfare state
that more and more parts of society are subject to political control and
that fewer and fewer individuals are able to stand on their own feet and
be independent of the public welfare system to make ends meet. The
Conservative vision is rather to restore the ability of individuals, families, local
communities and institutions to solve problems without political help, in
order to build many strong communities instead of one big community. In
a society where everything has become politics, where we frequently hear
that ‘this is a public responsibility’, we undermine and drain the community’s
resources. When responding to the needs of the elderly with thought and
consideration becomes a task for the municipalities alone, when churches
and religious communities are considered a subdivision of a government
ministry, when extra effort and benefits are considered threats to public
services, when voluntary work becomes a compensation for lack of public
funding, when social policy becomes synonymous with increased public
funding or when child rearing is delegated to institutions, we have come
dangerously close to a society where my contribution and your contribution
to the community are reduced to annual tax contributions.

The market economy creates freedom and opportunities, but without
a living culture it is perverted into greed, materialism and short-sighted
gain. /-/ Its biggest advantage is not economic growth, but the fact that it
gives all the opportunity to follow their own purpose in life, whether their
motivation is to earn money. to impress a father-in-law or to experience
the sheer joy of a day’s work. But the market is merely an economic system
or, rather, an economic arena. II is no better or worse than the people who
participate in it. Therefore the market’s goals can never be more than the
people’s individual goals.
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Conservatives need to rid themselves of the perception of the market
as a supra-individual autonomous power which automatically creates good
results at all times. The market can also fail or create goods and services
which we should distance ourselves from – whether they be degrading
television programmes or vulgar journalism. The defence of any kind of
market economy, no matter how narrow, dangerous, subversive or com-
mercial it is, is not Conservatism. A Conservatism which does not see the
difference between what politics should regulate and what politics should
embrace will quickly lose importance.

The gradualist approach which characterised Conservatism in previous
times has become problematic. Not in the sense that reforms now pro-
ceed at such a rapid pace that one no longer has time to move forward
step by step and think things through. But undoubtedly in the sense that
change is no longer an unusual phenomenon, which should be subdued
and delayed so that it can be incorporated into the system slowly and
almost without being noticed. That form of Conservatism is passé and can
only lead to catastrophic results.

Conservatives wish to reform to preserve, but previously the empha-
sis was on preserving while at present it is on reforming. What, however,
needs to be preserved? Where can we find this culture which Conserva-
tives are so preoccupied with preserving and which explains where we
come from and thus who we are? In one sense it is exhibited around the
country, hanging on walls, written in books or playing in theatres, but this is
just the visible part of the cultural heritage, the concrete manifestations of
the lives and thoughts or previous times.

On certain key issues we need to work together to provide for each
other. We must give everybody a good education which prepares people
for life, we must make sure there are enough policemen on the streets
and we must provide healthcare services for the sick, to mention a few
examples. But the political sphere cannot and should not attempt to be
everything 10 everybody. Programmes which were previously meant to
help those who needed it the most have now been expanded to large
portions of society. /–/ Our challenges are just that: challenges, proof that
society is never complete even if it can be better. Therefore the task of
Conservatives is to remind people that the road is never finished and that
some final goals will never be achieved. The fundamental driving force of
humanity has always been the belief that with hard and goal-oriented
work, tomorrow can be better than yesterday.
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There will always be a risk that the market economy will degenerate
into greed, that freedom will be misused for the purpose of thoughtless
selfishness or that the strong will look after themselves at the expense of
the poor.
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Historical development
of conservative ideology

Mart Nutt

When we analyze qualities such as values-based governance, right wing
and democracy in the context of conservative ideology, we see that these
terms have remained fairly constant; on the other hand they are continuously
developing and changing. Values-based governance is an integral part of
traditions. Values take shape over time and are enduring – i.e. conservative.
Values cannot be relative or undergo rapid change, as some other ideologies
are fond of emphasizing. Rather, values are the embodiment of people’s his-
torical memory, customs, beliefs, generational continuity and unwavering
view of what is true and what is false. However, people change, society
changes and thus so do values. Conservatism changes, too.. After all, conser-
vatism is not set in stone; it is an ideology that develops over time, preser-
ving a solid foundation on which convictions are based. Often people lack
a common understanding of what right-wing means. On the conservative-
liberal continuum, conservatism would be situated on the right side. On
the market economy to command economy continuum, conservatism would
be associated with market economy. On the axis that runs between indi-
vidual liberty and collectivism, it would be personal freedom. As for the
axis between private property and state property, being right-wing is cer-
tainly the former. In terms of cultural preservation vs. economic prag-
matism, conservatism champions preservation of culture. On the scale of
nationalism and internationalism; it is again the former. The list could go on
and on. If we were to add up all of the right-wing poles of these axes, we
would obtain a clear framework for what conservatism is. Due to the
capability of conservatism to change over time and adapt in society, it has
sometimes been called consistent liberalism. As we shall see below, such
an assessment is not far off the mark, although it may not be to the liking
of true-blue conservatives.

Truth be told, conservatism was not conceived as an ideology; it deve-
loped out of opposition to misguided ideologies. Its evolution into an
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intellectual current happened over a long period of time, gradually, through
constant change and development. The origins of conservatism can be
considered to lie in the England’s Glorious Revolution of 1688, which gave
us the constitutional monarchy. For the first time there was a legal opposi-
tion, and this laid the first foundation for modern democracy. It may seem
paradoxical that the standard-bearers of modern conservatism up to the
19th century were the Whigs rather than the Tories (who considered them-
selves liberals yet stuck fast to reactionary ideas). Modern conservatism is
more of a mix of liberal economics and conservative values.

As an intellectual tradition, conservatism has been associated with Edmund
Burke (he in fact being a liberal British MP who did not consider himself
conservative at all) and his strident 1790 pamphlet condemning the French
Revolution (Reflections on the Revolution in France). Paradoxically Burke came
to wear the mantle of the father of conservatism as the concept of con-
servatism began to be equated with antirevolutionary ideas and action. Since
that time, one meaning of conservatism has come to be opposition to
revolution and violent transformation of society. In fact, Burke did not deny
the need for changes in society, not even in France, but emphasized that they
must not take place through violent means or on ill-considered grounds.

Since Burke, conservatism’s opponents – starting with the liberals and
extending later to socialists and communists – have unfairly attempted to
saddle it with the reputation of being opposed to all change. Now certainly
unprogressive or reactionary ideologies have existed in every era. This was
so in the 18th and 19th centuries and it remains so today, but it is a fallacy to
consider it synonymous with conservatism. On the other hand the 19th

century saw the rise of tactical conservatism: as the political forces that
ascended to power then (liberals, socialists) began to consolidate their
hold on power, they shied away from change and adopted measures to
prevent revolutions from occurring.

Comparing the conservatism and liberalism of the 18th and 19th centu-
ries, we clearly see that conservatives considered society’s integrity and
stability important, while liberals focused on the individual and protection
of the rights, freedom and interests of the individual. Society’s function was
to guarantee these rights and liberties. As to whether society should have
the possibility to exercise power and force for the purpose of controlling
individuals, there is no consensus among liberals, but one of the greatest
thinkers of the era, John Stuart Mill, answered this affirmatively and later
became considered a seminal figure in conservative thought.
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One philosophical difference between conservatives and liberals cent-
res on human nature. Conservatives believe people are evil and selfish by
their nature and likely to do harm rather than good to others unless
behaviour is curbed. Such checks on human behaviour can be imposed by
the state with its authority, laws, judiciary, police and military. The liberals
however subscribed to the interpretation based on John Locke: that   people
are basically good and society has a corruptive influence on them.

John Stuart Mill plays a noteworthy significant role in the conservative
standpoint. His work On Liberty is considered one of the major works of
classical liberalism. But Mill, who championed liberal ideas in the 19th cen-
tury, today would have been classed as conservative. One of his central
tenets was that liberty as a principle cannot be implemented before human-
kind is ready for it. This claim weakens the liberal postulate that man is
basically good, and suggests a need to educate and mould humankind.

Under various names, conservatives developed into a primary intellec-
tual current and political force in the late 17th century in Great Britain, the
late 18th century in the US and France and in the 19th century most Wes-
tern democracies – and they remain so today. Whereas their principal
opponents in the 18th and 19th century were liberals, in the early 20th

century liberals began to be swept aside by socialists. By that time, conser-
vatives had adopted most of the credos of classical liberalism while retai-
ning their values-based view of society, as a result of which they overshad-
owed liberals in many countries (chiefly Great Britain). Conservatives reflec-
ted the fear that socialist politics would increase violence and insecurity
and lead to authoritarian currents – fascism, communism, and national
socialism, as did in fact happen in a number of countries.

After World War II, the world order underwent a fairly complete trans-
formation. Conservatives, liberals and socials remained rivals, but coalition
governments uniting right-wing and left-wing developed as a bulwark for
defending democracy and repelling communism. Conservatives came to
play an even greater role in liberal economics and human rights, especially
as the human rights issue became the central ideological bone of conten-
tion between the democratic West and the communist East.. In the ideo-
logical propaganda war, conservatism took on a lasting taste of anachro-
nism in the West. In the late 1970s and 1980s, conservatism sprouted a
new direction – neo-conservatism. Neo-conservatism boldly advanced a
hybrid of conservative values and liberal economics as the cornerstone
of modern conservative policy. Neocons viewed economic policy, moral
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issues and governance as separate. Conservatism has always been more
individual than socialism. And it has also varied more from one country to
another. Conservatism in Estonia cannot be the same as in Great Britain,
America, Germany or even Finland. Conservatism always develops along
with society, rejecting voluntarist experiments but continuing to carry out
necessary innovations.
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Isms and political parties:
liberalism, conservatism, socialism,

fascism, communism and
Christian democracy

Alar Kilp

 “Isms” refer to “traditional,” universal and all-encompassing “old ideologies
that remained relevant in political philosophy from the French Revolution
to World War II. The 1960s marked an “end to the era of old ideologies”,
characterized on one hand by new ideologies (feminism, ecologism, religious
fundamentalism, multiculturalism) taking their place alongside old ones,
and major changes in old ideologies. The exercise of parliamentary policy
and intellectual political discourse underwent significant changes mainly
thanks to a higher standard of living and new mass communications (the
transition from printed culture to visual media). Ideologies used to be loc-
ked in a struggle for the position of sole, all-encompassing arbiter of social
mores, but now individual freedom of choice and the multiplicity of choices
became the self-evident norm – in interpersonal relationships, religion and
worldview. As a result, politics shifted its focus from an integral vision to
individual issues, from stable social classes to group identities; and, in terms
of civic electoral behaviour, from group- or class loyalty to selection of world
view and changing political party preferences.

Ideologies became the wisest and essential way of making sense of
human relations and the social order. Ideologies united a community as
Christianity, customs and traditions had once done in traditional society;
but unlike the religion in the past, many ideologies developed, rather than
just one. As ideologies took shape through opposition to each other, each
one of them had its own proponents and opponents, and each techno-
logy offered its own appeal to supporters and its own reasons for criticism
from the opposite camp.

When it comes to religious and ideological beliefs, it is not all that
important whether the objectives expressed in them are attained or not.
Beliefs always take place “here and now” – in other words they revolve
around the present instant on a journey, the point at which we are now.
As to whether we reach (or whether it is realistic to reach) a welfare
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state, communism, an Aryan state that endures for a thousand years, a
society of fraternity, equality and liberty, or paradisiacal afterlife, that has
always been secondary. As Estonians, we believe in a common cultural
origin and that the Estonian culture and people will endure. The fervency
of our belief dictates the strength of our cultural self-concept, self-awareness
and sense of our goal, and also how clear our sensibility with regard to our
progress. The journey itself is much more important than having a clear
understanding of the beginning and end of the journey. We do not need a
rigorously scientific, detailed and rational analysis of the formation and
lineage of Estonian identity, nor a clear vision of what form, for how long
and to what extent Estonian identity must be maintained. Only one thing,
one possibility is important: the “here and now”.

Liberalism proceeds above all from individualism and the free market.
People should be able to be free but not only free of slavery, oppression
and shackles but should also free their mind, conscience and capabilities.
Freedom thus presupposes an individual self-consciousness, the ability to
make autonomous decisions, and among other abilities, the courage to
self-actualize oneself in a uniquely individual manner. A person whose
“choices” are hampered by the dictates of such entities and forces as state,
father, man, king, majority, public opinion, fashion, advertising, customs and
social stereotypes and roles (such as a “good father” or “sexy woman”) is
not truly free as an individual. To protect people’s individual liberty, libera-
lism’s particular virtues are freedom of speech and expression and an
antipathy toward censorship and ideological control. There is not a single
tradition, belief, attitude, lifestyle or moral that can be beyond scepticism
or criticism, as long as the criticism is rational and not demagogical.

The first hope of conservatism was that the development toward
liberalism, socialism and democracy was temporary and the old regime
(monarch, aristocracy, church, classes) would soon return. The govern-
ment systems of the past will not “come back” in the exact same form, as
model of society that took shape over the centuries and functions was
envisioned by the church, which taught and preserved social values, the
monarch, who defended order and property and aristocrats who defended
society from despotic kings and tyranny of the common people.

The main message of socialism throughout history has been equality,
cooperation and justice. People do not compete against or rule over each
other – they are brothers, sisters, comrades. Man’s natural desire is to
engage in cooperation, be a team member, not a soloist or competition
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winner. Competition is not healthy, and does not breed talent and indust-
riousness (liberalism); rather, it makes people selfish and antagonistic toward
each others. If people actually lived in accordance with the social Darwi-
nist dictates of “only the strong survive”, the human race would cease to
exist – human groups from family to societies endure and develop thanks
to their ability to assist each other, not through selfishness and self-profit –
or the result is oppression of the many by the privileged few. Up to the
middle of the 19th century, socialist thought in Europe was Christian. From
that point on, the currents diverged: where peasants and workers had a
real opportunity to improve their living conditions via parliamentary poli-
tics, evolutionary socialism (social democracy) developed, but revolutio-
nary socialism only gained a foothold in places where many larger crises
happened to coincide.

Looking back at history, it seems that the revolutionary ideologies –
communism and fascism – did not come to power only due to better ideas
or the extraordinary ability of their leaders to manipulate people’s minds,
but above all due to economic, military, social and moral decay, which set
off an existential and moral crisis at the same time.

Christian democracy came about as a compromise of the Catholic
church and political Catholicism (I refer to the Catholic parties from the
late 19th century on, which were largely tied to the ideals and institutional
interests of the Catholic church but were not directly subordinate to the
church or extensions of the church2) with modernity and their accep-
tance of democracy. At the end of World War II, the Catholic church
substantially amended its earlier opposition to liberalism and democracy,
socialism and capitalism as well. The change took place partially due to the
military defeat of the fascist states, the fact that a number of Catholic
societies fell under the communist boot-heel or thanks to the fact that in
the late 1940s, democracy was not yet seen as stemming from the indi-
vidualistic freedom of moral choice.
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Stuck with socialism
Vladimir Bukovsky

The idea of socialism is the last survivor from that ancient set of fantasies
inspiring philosophers for centuries, if not millennia: perpetum mobile, phi-
losopher’s stone, immortality and, indeed, an ideal society. From Plato’s
Republic to More’s Utopia and beyond, the humankind has been haunted
by that mirage. Our distant ancestors thought about it a great deal – much
more than any modern socialist has ever done. This is probably why the
former have never seriously tried to put it into practice. They realised the
simple truth that, by and large, the society can only be as good as its mem-
bers. They knew that the sin was inherent in human nature. Therefore,
they did realise that before creating a perfect society, one has to start
from creating a perfect man.

Whether that was possible was a matter of great dispute; even more
so the means of achieving that. Thus, half of Plato’s dialogues turn around
the question of whether the virtue can be taught or is inherent in a man’s
character. The wisest of them would concentrate on perfecting their own
souls; and ironically, one of the first vices they would get rid of was this zeal
of reforming the society.

In this sense, the ‘National’ Socialism with its emphasis on race and
eugenics was more logical than the ‘International’ versions. The Nazis
appreciated the problem of the homunculus: in order to construct a per-
fect society, it was necessary to breed a race of perfect men. Hence was the
human vivisection, eugenics, supremacy of the most progressive race and
genocide of hopelessly backward ones. All this followed logically from the
socialist doctrine of that time: all its high priests, Marx included, thought
genocide of ‘backward’ peoples necessary and justified. If you are to build
socialism, you need the people who are up to it; and if you are to breed
such people, Germans, of all nations, are certainly the best material.

The rest is history: the Nazism failed and was condemned as the ulti-
mate crime against humanity. Their discredited methods, from eugenics to
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genocide, were erased from the socialist scriptures and declared to have
always been right-wing reactionary ideas. That was an amazing trick of
socialist propaganda: a sizable part of their doctrine was simply swept
under the carpet, while the failure of a major socialist experiment in no
way discredited socialism as such.

In fact, of course, there is no reason to associate the National Socia-
lists with the political “Right”. Their version of Socialism has only minor
differences from any other, both in theory and in practice. No wonder
that it produced all the usual results: one-party rule, cult of the fuehrer,
May Day parades, concentration camps, ‘struggle for peace’, conquest of
the world, etc, etc. Yet, all of this is seen, at most, as a paradox illustrating
that the extremes meet. Few dare make the obvious conclusion that
socialism, if consistently implemented, always results in a totalitarian
state.

This is, indeed, a major flaw of the modern debate around socialism:
too little attention is paid to the fundamentals of that doctrine, and too
much – to the classification of ‘models’ and the minor differences between
them. The reason is that the debate has been practically monopolised by
the socialists themselves. Of course, they are reluctant to analyse their
previous failures or to accept responsibility for their past crimes. Especially
not while they are, as usual, mid-way through further global experiments.
‘Whoever controls the past controls the future’, so they are as keen as
ever to defend their own version of history.

Encyclopaedia Britannica entry on socialism, written by George Bernard
Shaw –  a proponent of the most moderate Western ‘model’ – reads:

Socialism, reduced to its simplest legal and practical expression, means
the complete discarding of the institution of private property by transfor-
ming it into public property, and the division of the resultant public income
equally and indiscriminately among the entire population.

As we can see, the Fabians’ differences with Communists were in fact
purely tactical; as for the ultimate goals, there was no difference at all.
Shaw advocates  ‘confiscation of private property incomes for public purposes
without any pretence of compensation’, ‘increased taxation, compulsory reor-
ganisation or frank nationalisation of the bankrupt industries, and compulsory
national service in civil as in military life for all classes’. He was under no
illusion that the electorate could voluntarily support this bright future: the
voters, he writes, being politically untrained and uneducated, have (a) no
grasp of constructive measures, (b) loathe taxation as such, (c) dislike being
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governed at all, and (d) dread and resent any extension of official interference
as an encroachment on their personal liberty.

The Western democracy, alas, was not as strong as Shaw feared. The
socialists, national and International, began to win power at elections, not
only in coups. Of course, socialists operating in a democracy developed
very different tactical skills from revolutionaries and dictators. The Wes-
tern socialists (true to the Darwinist laws of evolution) grew silver tongues
while the Eastern ones grew iron fists. Yet, their goals remained exactly the
same. As comrade Stalin told a visiting delegation from the British Labour
Party, newly elected to power, in 1946:

The Soviet Union has moved to socialism along the Russian road, the
road of Soviets. Britain is proceeding to socialism along a longer road, the
parliamentary road. Both roads are legitimate. We Marxists-Leninists do
not consider that socialism can only be realised along one road, that of the
Soviets. Our road is shorter but involved more bloodshed. Your road is
slower but involves less bloodshed. The important thing is that you recog-
nise one goal – socialism.

 The reason why they both failed is very simple: their common funda-
mental idea of human nature was thoroughly wrong.

After a failure of each socialist experiment, the socialists offer a thou-
sand reasons why that particular ‘model’ was a ‘distortion’ of their other-
wise excellent doctrine. However, you cannot have a design which is perfect
in itself, in abstracto, without taking account of the materials available to
implement it.

There is certainly no objective evidence that the idea had been ‘distor-
ted’, except, perhaps, the obvious fact that the results of all socialist experi-
ments have turned out to be diametrically opposite to the original expec-
tations. That is to say, they were building a realm of freedom, but ended up
in a huge concentration camp. They planned to create a classless society
but created a ruling class with unprecedented privileges. The state was
supposed to wither away, but in fact, it became incredibly powerful and
centralised. There were prophesies of galloping technical progress, sky-
high productivity, universal prosperity and healing of all social ‘ulcers’.

The ‘Western European model’ - the ‘welfare state’ - has fallen short of
concentration camps, but has also led to results directly opposite to origi-
nal expectations. Indeed, the West has now bankrupted itself by trying to
fulfil this lofty dream; the current debt crisis is only the first sign of the
forthcoming disaster. Blaming it on “capitalism” is pure demagoguery. For
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many decades, Western countries have been spending the majority of
their budgets on the “welfare state”; that expenditure grew uncontrollably;
quite simply, they lived beyond their means. No wonder they have ended
up with enormous levels of deficit, and debts which can never be repaid.
And yet, poverty, crime, illiteracy, lack of medical care have not diminished;
in some countries they have actually grown in direct proportion to the
growth of welfare.

The ultimate failure of both ‘models’ became clear enough by 1980s.
Socialism entered its ultimate global crisis, which could have, and should
have, buried it forever. The very core of their ideology, the abolition of
private property, was thoroughly discredited. If they dropped it like they
had dropped eugenics, what would remain? Some vague statism, some
vague ‘modernism’ (which became largely meaningless without the old
concept of ‘social progress’ towards socialism)... Certainly not enough for
an ideology.

 In the East and in the West, it was now a self-serving nomenklatura,
who were interested in the ideology only as means of preserving their
own positions of power. They were no longer concerned about the truth
or falsity of it; they were only worried how to ‘spin’ it, how to ‘sell’ their
rotten product. That generation of the Western Left (Clinton in the US,
Blair in Britain, Schroeder in Germany, etc.) would talk quite shamelessly
about ‘spinning’ and ‘selling’ themselves to the electorate, and even consid-
ered that to be a praiseworthy ‘modern’ approach. It even became fashio-
nable among them to employ professional PR people as ‘spin-doctors’.

So that new generation of socialists took drastic and cynical measures
to secure their political survival. They did abandon the demand to abolish
the private property (which, of course, had remained at the top of nearly
every left-wing party’s political program until 1990s). They even had the
cheek to celebrate that step as another victory of ‘modern’, ‘progressive’
forces within the Left. Moreover, they stopped mentioning socialism at
all – the ‘S-word’ was now forbidden by their spin-doctors, lest it scared
away the voters. It would seem they had now abolished their ideology
altogether. And yet, they remained institutionally incapable of operating
without one.

It was in that desperate situation that the Left began re-examining
the revisionist variations of their doctrine, once rejected as heresies, but
now required as a new justification for preserving their position of power.
In geopolitical terms, they re-adopted the old utopia of the ‘world
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government’, which would now replace the Soviet domination as the means
of imposing socialism on the world. That idea first put in circulation by
Italian communists in the 1970s and then, as the Soviet archives demonst-
rate, resurrected amid the ultimate crisis a decade later.

At another level, in Europe, the Left suddenly embraced the idea of a
united European superstate. After decades of attacking the ‘Common Mar-
ket’ as a capitalist conspiracy, they made a complete U-turn, now aiming to
hijack the ‘European project’ and turn it into a single socialist state.

All this, however, was just practical geopolitics; it was also necessary to
“modernise” the ideology, to replace the discredited class struggle with
some untainted ideas from the jungle of the old socialist heresies. One
such heresy was found in the works of Italian communist Antonio Gramschi,
who argued that the Intelligentsia, not the Proletariat, was the revolutionary
class which would overthrow capitalism after infiltrating its institutions one
by one. In Gramschi’s version, that ‘march through institutions’ by cons-
ciously Marxist intellectuals replaces the classical Marxist ‘class struggle’.

Related to it was the so-called ‘critical theory’ of the so-called Frank-
furt School – the ideology we now know under the name ‘political cor-
rectness’. Like Gramschi, the Frankfurt School concentrated its fire on the
‘cultural superstructure’ of the society rather than its ‘economic basis’.
Furthermore, they combined Marxism with Freudism. The civilisation was
blamed for the suppression of the ‘subconscious’; so the new socialist
humankind could only emerge after liberating itself from all sorts of cul-
tural taboos, and sex became the driving force of the revolution. This gave
new significance to some of the hitherto marginal aspects of the traditio-
nal socialist agenda: radical feminism, ‘free love’, and destruction of family
(as a reactionary tool of capitalist oppression) by all and any possible
means. But it went even further. Frankfurt School’s most influential author,
Herbert Marcuse, assigned the role of the revolutionary class to all sorts
of minorities ‘oppressed by capitalism’, and especially sexual minorities.
‘Tolerance’ of such minorities in not enough for Marcuse; it is necessary, he
writes, to turn all social norms inside out, so that the pathology becomes
the norm and the norm becomes the pathology. Gays, lesbians, and all
those who have been traditionally regarded as perverts, had been the most
oppressed under capitalism, and would therefore become the vanguard of
the revolution.

There is something symbolic in the fact that this great movement of
the liberators of humankind meets its decay in these obscene decorations.
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The glorious revolutionary era began from the 1789 storming of Bastille,
but the only prisoner there to liberate was Marquis de Sade. After count-
less revolutions and several worlds wars, having killed millions of people
and ruined scores of nations, they now return to where they began: dismant-
ling whatever has survived of our civilisation for the sake of liberating
Marquis de Sad in our souls. The best saint their religion ever produced.
Indeed, their own leaders and heroes, from Marat to Che Guevara, do
make Marquis de Sad look like a saint. In the end of the day, socialism is
simply a more sophisticated version of Sadism.

And yet, we have to take it seriously – not because it is a serious argu-
ment, but because it is a serious threat. They have never offered their ideas
for an honest debate. They would not have survived it for a moment. Each
their utopia may be even more absurd than the previous one, to the point
that now, lest we are branded enemies of the people, we must attempt to
be green, blue, and colour-blind, all at once. Even so, they will not stop –
not until they are held to account for the entire history of their crimes. It
is by force that they keep imposing their clumsy utopia on the reluctant
world. It is from each of us that they are trying to make their pervert
homunculus. Ultimately, this 200-years-old war is waged against individual,
his rights, his dignity, his sovereignty, by the self-proclaimed power-hungry
‘elite’, the ‘coercive utopians’.
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Tensions between liberalism and
conservatism in the late 20th century
and early 21st century
Alar KilpAlar KilpAlar KilpAlar KilpAlar Kilp

The 1960s transformed Western societies to an unprecedented degree.
By that time, fascism had been militarily defeated and communism (in the
West) intellectually so, even though the latter was subjugated thanks to a
compromise between capitalism and the socialist model of welfare society.
The principal opposition between the left and right was supplanted by a
general consensus with regard to liberal democracy and aspirations to well-
being, economic growth and market economy. In the same decade that
mass television became the new dominant medium in mass communica-
tions, the colonial empires of the Western countries underwent their final
collapse, a general distancing from the church began in European societies,
in America, abortion ceased to be seen as a sin and crime, and abortion,
divorce, and pre- and extramarital sexual relations became legitimate
choices. Furthermore, for the first time a generation gap arose, as well as
a rift between mainstream and alternative lifestyles and cultures. The Chris-
tian moral consensus was replaced by liberal democratic freedom of choice.
Pluralism in terms of world view, political parties, lifestyles, opinion, religions
and cultures became the overarching characteristic of societies.

The 1970s saw a rise of religion-driven politics in the Near East and
the United States. Although the “religious path to modernity” remained an
exception as a reaction to social upheaval, a decade known in history for
great economic setbacks ended with a key conservative shift. In 1979, the
religious reformer Ayatollah Khomeini established a modern nation state
that had been unprecedented in Persian history and earlier Shiite religious
history. The supreme authority was a council of clerics and jurists. Iran
turned into what it claimed was a theocratic democracy. That same year,
Ronald Reagan was elected US president, Margaret Thatcher became UK
prime minister and Pope John Paul II made his first visit to communist
Poland, which sparked a wave of anticommunist protest and a decade
later, led to the end of the Cold War.
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The 1980s went down in history for the powerful and effective use of
suicide terrorism, first in Lebanon (Hezbollah) and later in many other
Middle Eastern hotspots and in Sri Lanka. Up until this time, political science
and sociology curricula did not include the teaching that religion should
play a major role in contemporary politics or that lone suicide terrorists
could successfully apply pressure on geopolitical superpowers. Research-
ers soon found links between the effectiveness of suicide attacks, modern
communication devices and liberal democracy. As a rule, suicide attacks
were aimed at democratic states with a free media (Israel, US, Turkey,
Russia, India, Sri Lanka), which then covers the attack and communicates
its message to the people. Inhabitants of democratic societies are sensitive
to any human losses, receive an “aesthetic shock” from covering a violent
attack and then put pressure their governments to accede to territorial
and political demands from the terrorists.

The Cold War ended in 1991 and, on 6 August 1991, the age of the
World Wide Web, the Internet, began – an era of universal communi-
cation and consumerism. As Europe’s communist regimes crumbled, it
appeared that the era of the ideologically bipolar world was finished. Once
again, there was reason to think of the end of ideologies and it appeared
that the new consensus was crystallizing not at the social but global level,
and that the new common value was liberal democracy. That is what Francis
Fukuyama argued in his 1992 work The End of History and the Last Man:
that humankind’s ideological development had ended, and that Western
liberal democracy was the consummate form of human government. Samuel
P. Huntington’s clash of civilizations thesis signified the opposite belief –
that instead of a global, language, religion or civilization, nations, cultures
and civilizations would strengthen their identity, and the share of cultures
in the global and national policy would grow, and for preventing global
conflicts, cultural diversity would have to be taken into consideration, not
the presumption that West is best and the only criterion for the rest.

By the end of the first decade of the 21st century, multiculturalism
was itself a hotly disputed issue. Multiculturalism became a bona fide ideo-
logical debate in which liberals and conservatives disagreed, both mutually
and often among their own kind, regarding intercultural justice and
equality, majority culture and government authority relations and distribu-
tion of responsibility between the state and the minorities’ own initiative.
The only common ground is that both denounce extremist approaches –
the historically typical monoculturalism of European societies is excluded
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from the options just as is multiculturalism where majority and minority
cultures are treated as equal.

Depending on one’s view, the words “pluralism” or “diversity” can also
refer to fragmentation. Increasing pluralism is a growing trend in the last
half century as well as a core principle of individualism and free market
based liberalism. Liberalism does not catalogue or sow common
understandings of what is good. On the contrary: it defends freedom of
speech, the right to different opinions and to criticize, the right to arrive at
one’s own understandings of morality, truth and reality, and as a result it
recognizes pluralism of philosophical, religious, cultural and informational
pluralism (“of products”) – in other word, everything which is is demand
among people. If this kind of social mentality undergoes a crisis, the result
is that there is not more but less liberalism upon emerging from the crisis
– liberalism itself does not produce unity but plurality.

Human nature is such that we are fully capable of feeling limitless
passions and desires, yet such desires are by their very definition insatiable.
Dissatisfaction with the system is thus not an expression of covetousness
or ambition or a source of motivation and life force; it is a pathology within
a person. People need social restrictions and order for their desires and
passions, which is why lack of moral order or a weakness is also a social
pathology (groups of humans without moral order). The market economy
would cease to function effectively were people to discover they already
have what they need and limit themselves to less rather than more.

Although it is said that “diversity enriches us” (as differences have equal
value at least for those in favour of them) makes a nice slogan, it is unrealis-
tic, for every society still has differences that are in fact not tolerated, and
with good reason, and which do not enrich anyone (e.g. paedophiles, signi-
ficantly different, have still not started enriching anyone).. Justified tole-
rance always has limits where justified intolerance begins. This is known to
organizers of campaigns like “diversity enriches” as such campaigns are
never aimed at valuing differences but rather publicly recognizing a specific
lifestyle or moral standard.

Equality of cultures would make all cultures relative. From the stand-
point of an onlooker floating freely in time and space, cultural differences
are relative, but for participants, culture as such is always real. Reality in
human life is always in the “here and now” – our understandings of the
future and present take place only in the now (and spatially we can always
be only “here”. We can only imagine places where we are not, and human
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groups that are bigger than we are, and the imagining also always takes
place “here”. Cultures are not objectively, universally or timelessly real;
they are as real as they can be in their ideal form in human life. These are
here and now and here and now “as we currently have” may be an indispu-
table standard.

Fragmentation in all traditional forms of human relations is promoted
by the new communications and liberal culture. To feel secure, human
nature needs not only freedom and choices but social organization and a
point, shared morality and identity.

Insecurity growing among majorities and minorities in society arises
from greater pluralism and perceived rulelessness, chaos and disorder.
Pluralism is a core value of liberal democracy but it systematically breaks
down society. Shared feelings, values and norms are the cohesive force
that keeps human groups together.

Conservatism and liberalism are not natural ideological allies but soci-
ety needs them both.
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Conservatism in Europe
Steven van Hecke

Conservatism and, by extension, the adjective conservative, is the
example par excellence of a notion that is at once a taboo word and an
umbrella term. In many countries, the label conservative is, in non-
scientific usage at least, an abusive (political) term: strictly speaking it stands
for a neutral preference for, among other things, tradition, yet it is prima-
rily equated with backward, obsolete or reactionary. Its taboo nature is,
moreover, noticeable across Europe – the very cradle of conservatism.
The Conservative Party in the United Kingdom is the classic exception. At
the same lime, the intellectual world accepts that conservatism is one of
the main schools of political thought of the 19th and 20th centuries.  But,
first of all, where does it come from? What does it mean? And what is
essential to the conservative ideology?

Historically speaking, conservatism emerged in France in the first half
of the 19th century in response to the principles of 18th century rationa-
lism and classicism.  Especially during the period of the French Restoration
(1814-1830), conservative ideology came to the fore. However, more
important than its historical emergence is the substrate of conservatism.
After all, traditionalism is of all times, to the extent that we may reasonably
assume that any period of significant change will generate resistance to
that change. In other words, there were already traditionalists before the
emergence of conservatism. In this sense, conservatism is not restricted
to any particular era. Yet, up to the French Revolution, it never led to the
development of a political ideology.

The magnitude and drama of the French Revolution played a deter-
mining role. Everyone and everything was subject to change; no-one or
nothing from the Ancien Régime was spared. As a matter of fact, change
was elevated to the new dogma. It is in this context that the political
ideology of conservatism – as opposed to timeless, apolitical and non-
ideological traditionalism – took shape.
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France was not only the scene of a sweeping revolution, it also produ-
ced a number of important protagonists of conservatism. Count Joseph
de Maistre (1753-1821) was a politician and diplomat, and the author of a
number of antirevolutionary texts. He aimed his sharp pen at what he
regarded to be the excesses – i.e. the violence, the immorality, the
anticlericalism and atheism – of the Enlightenment and the French Revo-
lution. Politically, Maistre defended the restoration of the absolutist
Bourbon monarchy. In his later writings, the emphasis shifted from politics
to theology and philosophy. As a theoretician of Catholic conservatism, he
inspired generations of French royalists and ultramontanist Catholics,
including Charles Maurras (1868–1952), the leader of the reactionary catho-
lic movement Action française, which in turn had an ambivalent relatlonship
with French personalism. A contemporary of Maistre, Viscount Louis de
Bonald (1754–1840) was a politician and philosopher.

While in France the budding conservatism was translated into a politi-
cal movement, England witnessed the rise of a philosophical conservatism.
The Scottish philosopher David Hume (1711–1776) is generally regarded
as he pioneer of this school of thought. Epistemologically, he is one of the
most influential representatives of scepticism. Hume held a rationalist-
pessimistic view of humanity and emphasised the significance of tradition
in the ordering of daily life and society. His assertion that “custom is the
great guide of human life” would become a motto of conservatism.

However, it was the Irish-born politician and philosopher Edmund Burke
(1729–1797) who would enter history as the chief ideological adversary
of the French Revolution, despite his plea for the recognition of human
rights, his support to the Irish liberation struggle and the American Revo-
lution of 1776, and his criticism of British colonial rule in India. In 1790,
Burke published ‘Reflectlons on the Revolution in France’, in which he
radically rejected the intellectual climate that prevailed in Paris during the
Revolution. His ‘liberal’ views certainly came into play in this respect. After
all, in comparison with other conservative thinkers, Burke is characterised
as a moderate liberal, in terms of both his political viewpoints and his out-
look on society. Burke was an antirevolutionary, but not a reactionary,
unlike many of his contemporaries. He did no reject change per se, but
argued in favour of gradualness, prudence, pragmatism, and correction
with a view to conserving. His conservatism is methodological rather than
content-related as the content is always variable.

Throughout the 19th and 20th centuries, conservatism developed in
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different directions and at varying speeds. The history of conservatism,
then, is all but conservative.

What we note first and foremost about the emergence and develop-
ment of conservatism is the significance of its historical foundation or, to
be more precise, its origin. Conservative politicians, theoreticians and intel-
lectuals refer time and again to its earliest sources, to the prlnciples of
conservatism, and to Burke’s ‘Reflections on the Revolution in France’ in
particular. The continuing signlflcance hat is attributed to the very first
origins suggests on the one hand that this was indeed a very important
period for the development of conservatism as an ideology. On the other,
it is indicative of the relatively limited significance of contributions made in
subsequent periods.

In the same context, we note that 19th and also 20th century conserva-
tism is characterised by a high degree of variation. Divergent individuals,
groups and parties in an equally varied array of countries call themselves
conservative. Historically speaking, conservatism is an Anglo-French poli-
tical movement and ideology. It is from France and Britain that conserva-
tive thought spread across Europe. From the mid-19th century, it took
root in other European countries. The binding element between all these
variants is traditionalism.

A first classical distinction is that between conservatism as an attitude
and conservatism as an ideology. On the one hand, conservatism is about
a human attitude, a manner of responding, a spontaneous reflex, which
may be connected with certain traits that are timeless yet person-related.
On the other hand, conservatism stands for a system of thought, a political
movement, comparable with liberalism and socialism. In this context, we
speak of conservatism as a locatlon- and time-bound ideology, with the
paradoxical reservation that conservatism itself is averse to ideologies.

While not a conservative himself, the German-Hungarian philosopher
and sociologist Karl Mannheim (1893-1947) is certainly one the most
rnportant authors on conservatism. In 1927, he published ‘Das konservatieve
Denken’, in which he distinguishes between conservatism – a conscious,
coherent mental attitude with a concept of society and the world – and
traditionalism – an unconscious, natural connectedness with the past.

Considering the multifarious nature of conservatism, it is no wander
that many authors distinguish different types.

Heywood distinguishes between authoritarian, patemalistic and liberta-
rian conservatism. Authoritarian conservatism is autocratic and reactionary,



297

M I T M E K Ü L G N E  K O N S E R VAT I S M

and its purpose is to steer society from above. It differs from the rather
modest and pragmatic Anglo-Saxon strand of conservatism originating in
the work of Burke. Paternalistic conservatism also prefers ‘reform from
above’ to ‘revolution from below’ albeit in a less imperious way, i.e. in
accordance with the prudence principle. It is the duty – or rather the
privilege – of the better-off in soctety to concern themselves with the
vulnerable. This tradition is strongly represented in One Nation Conserva-
tism, where a middle road is sought between economic liberalism and
statism.

Libertarian conservatism, finally, advocates a combination of the
greatest possible economic freedom with the least possible government
regulation. This economic laissez-faire has its pendant in a social-cultural
traditionalism.

Funderburk and Thobaben, rather than to distinguish on the basis of
content, propose a chronological subdivision into classical, modern and
contemporary conservatism. The term ctassical conservatism refers to
the body of thought tha was developed in the early years of conservatism
and that drew strongly on the insights of Burke and the principles of the
organic society, the ‘imperfect individual’, the State as the protector of
tradition and order, and property right.  A similarly historical, though not
chronological typology is that proposed by von der Dunk. Roughly speaking,
von der Dunk distinguishes between three kinds of conservatism; status-
quo conservatism, reformist conservatisrn and reactionary conservatism.

In a conservative State, the rule of law – both civil and military – is
primordial. All other powers (e.g. the regulation of socioeconomic life) are
either of lesser importance or they are excluded altogether (e.g. direct
pubic participation in the economy).  In order that he State could impose
the rule of law, it requires power and authority (hierarchy). Decentratisation
is unacceptable, for reasons of prinoiple as well as specific considerations.
In the political arena, the revival of conservatism towards the end of the
1970s translated into the emergence of the New Right. From the late
1990s, neoconservatism itself got a second breath.

In terms of, not just its origin, but also the various stages in its historical
development, conservatism is the antithesis of liberalism. Conservatism is
fundamentally antiliberal. The developmental history of conservatism is
permeated with ambivalence towards the notion of political ideology. On
the one hand, conservatism does not wish to be a political ideology, as
ideology refers to a belief in the designability of society. On the other
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hand, insofar as conservatism adopts this starting-point explicitly and makes
it into a principle, it is itself a political ideology. Therefore, any attempt at
formulating a theory of conservatism is essentially unconservative. In other
words: the very ideology of conservatism is anti-ideological.
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Modern Conservatism in America
Lindsay Lloyd

Modern American conservatism has three main pillars – social conservatism,
economic conservatism, and national security (or foreign policy) conserva-
tism. Social conservatism has been strongly connected with religious con-
servatives in the United States:  Roman Catholics, evangelical Protestants,
conservative Jews, and others.  Many of the priorities for social conserva-
tives revolve around issues of faith and family and include opposition to
abortion rights, promotion of traditional values in education and culture,
and opposition to gay rights and support for traditional marriage.

Economic conservatism focuses on the promotion of policies that
encourage economic growth through private initiatives and limited gover-
nment.  Major priorities for economic conservatives typically include redu-
cing tax rates, developing tax policies that favor growth and investment,
deregulation of industry, free trade, and slowing, if not curtailing, the growth
of federal government spending.

National security conservatism emphasizes priorities that promote a
strong national defense and robust U.S. engagement in the world.

Conservatism is often equated with the Republican Party. While in
general, the Republican Party is more conservative than the Democratic
Party, several factors point to the difficulty of equating conservatism with
Republicanism.  In contrast to most European democracies, with parlia-
mentary systems where numerous parties contest for support and coalition
governments are common, the U.S. has long had a system with two strong
parties of the political center.  Since the 1950s, the Republican Party has
moved to the right as the Democratic Party has moved to the left, but
both parties cling to the center.

Although the numbers rise and fall, most Americans place themselves
on the right of the political center. In exit poll data from the 2010 elec-
tions, where 1 represented liberal and 9 represented conservative, voters
placed themselves at 5.9. While the numbers fluctuate over time, a
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Rasmussen poll from June 2011 found 34.4 percent of Americans des-
cribed themselves as Republicans, 34.7 percent as Democrats, and 31.0
percent as independents. So while Republicans are the more conservative
party, not all conservatives are Republicans and not all Republicans are
conservatives.

U.S. conservatism shares many core principles with European conser-
vatism, but there are also important differences.  Unlike most European
democracies, the United States has long had only two strong national poli-
tical parties.  Ideologies that are common in Europe, like socialism, social
democracy and Christian democracy, have never truly taken root in
America. Moreover, there is a sharp contrast in the concept of liberalism: in
the American context, liberalism is associated with the politics of the left.

While the trend toward larger government is similar on both sides of
the Atlantic, government has a far larger role in the economy and society
in most of Europe than in the United States.  In Europe, most parties of
the center-right accept the concept of a social-market economy.  American
conservatives are often far more willing to question and oppose the
concept.  Conservatives in the United States tend to place a greater
emphasis on individualism and self-reliance; they also typically favor local
or state government over the federal government. In contrast, European
conservatives often place a greater value on solidarity and communitaria-
nism.

While U.S. conservatives are less comfortable with a large state role in
the economy.  With the notable exception of libertarians, some in the
conservative movement believe government policies should promote tra-
ditional values, such as support for traditional marriage (and opposition to
same sex marriage), harsh penalties for drug users, and restrictions on
abortion.  There are clear differences between American and European
conservatives on issues such as climate change and energy, as well.

Conservatives on both sides of the Atlantic emphasize traditional  values
such as faith and family; in the United States those go hand-in-hand with
patriotism.  Given America’s status as a global power, many conservatives
view a strong military and activist foreign policy as a priority.  The concepts
of shared sovereignty and transnational structures embodied in the Euro-
pean Union are rejected by American conservatives as a model for the
United States.  The reliance on national sovereignty can be seen in the
skepticism of many conservatives for institutions like the United Nations,
as well.  The importance of patriotism can also be seen in attitudes toward
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immigration and multiculturalism. While there are pro- and anti-immigra-
tion conservatives in the United States, nearly all American conservatives
reject the concept of multiculturalism as it has been interpreted in Canada
and many parts of Europe.

Modern American conservatism emerged in a decade of prosperity
under President Dwight Eisenhower.  Eisenhower was not seen as a parti-
cularly conservative figure and his election in 1952 owed much to his status
as a war hero and a desire for change after sixteen years of Democratic
rule under Franklin D. Roosevelt and Harry Truman.  While the United
States enjoyed peace in the 1950s after the Korean War, foreign policy
concerns were paramount. The Cold War began as half of Europe fell
under Soviet domination and the USSR detonated its first nuclear weapon
in the late 1940s.  American politics was focused on the threat of commu-
nism abroad and the potential for communist subversion at home.  As a
young senator from California and then as vice president, Richard Nixon
rose to prominence partly on his vigorous anti-communist rhetoric. But
in the 1950s, nearly all major political figures positioned themselves as
staunch anticommunists.

Russell Kirk, a political theorist and writer, published The Conservative
Mind in 1953.  In his writings, Kirk was the first prominent thinker to define
a modern American conservatism. Sharing many of Kirk’s views, William F.
Buckley, Jr. wrote a scathing critique of leftist values in academia in his 1951
book, God and Man at Yale. In 1955, Buckley founded National Review, a
biweekly magazine that became and remains one of American conserva-
tism’s leading voices.  Buckley was the intellectual superstar of the conser-
vative movement until his death in 2008. He is credited for promoting
conservatism by encouraging the right to unite around common ground.
Perhaps Buckley’s greatest contributions to modern conservatism though,
were the intellectuals, writers, and political figures that he helped discover
and promote.

As the Republican candidate in 1960, Vice President Richard Nixon
disappointed many conservatives, who saw little difference between him
and his Democratic opponent, Senator John F. Kennedy.  Kennedy’s narrow
victory in the election saw Buckley and other conservatives push for a new
direction for the Republican Party.  The party was dominated by political
moderates, who like Eisenhower, largely accepted the status quo of big
government.  In the run-up to the 1964 election, Buckley promoted
Senator Barry Goldwater of Arizona as offering a new vision for the
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Republican Party. /–/ Goldwater lost in a landslide to Lyndon Johnson, but
his candidacy galvanized the conservative movement and began a transfor-
mation of the Republican Party that would take another two decades to
complete.

During his presidency, Lyndon Johnson oversaw dramatic changes in
government and society.  As in much of Western Europe, the 1960s were
a time of government expansion, immense social change, and rising radi-
calism.  America’s centuries-old struggle with racial equality accelerated
rapidly during the 1960s, as landmark laws were enacted to promote
opportunity, civil rights, and political participation for African-Americans.
Government’s role in the economy exploded as Johnson implemented
massive social programs and the federal government expanded into new
areas of regulation.  Meanwhile, the Vietnam War drew many young
Ame-ricans into protest movements. For conservatives, the 1960s were
viewed as a disastrous decade, as traditional American assumptions about
government, society, and the economy were tossed aside.

In 1966, a new conservative leader arose when Ronald Reagan was
elected governor of California. As a popular actor and speaker, Reagan
first emerged as a national political figure as an articulate supporter of
Barry Goldwater in 1964.

While Nixon’s election in 1968 was a victory for Republicans, it was not
a conservative victory. Although he stressed many conservative themes,
Nixon governed as a centrist. Nixon infuriated conservatives as he continued
and indeed expanded the web of government programs enacted since
the New Deal. Nixon’s embrace of environmentalist policies extended
the federal government’s reach, helping to spur the growth of conserva-
tism in the American west. In contrast to his early days in politics, Nixon’s
once strong anti-communist views were supplanted by Realpolitik. Nixon’s
pursuit of détente and arms control with the Soviet Union and his efforts
to begin a rapprochement with China were anathema to conservatives.

Social issues such as abortion, education, the role of women, the gay
rights movement, and legalizing drugs were galvanizing issues for many
conservatives.  New grassroots organizations were established, such as
Eagle Forum in 1972 and the Moral Majority in 1979.  These groups focu-
sed on social issues and support for traditional or Judeo-Christian values.
Many supporters of these groups were evangelical Christians and conser-
vative Roman Catholics.  Political activism by evangelical Christians was a
new phenomenon, as most conservative Christians had traditionally esche-
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wed politics. In the view of conservatives, Carter’s presidency exacerbated
the decline of the United States as a military and economic power. Batte-
red by rising energy prices, high unemployment, and inflation, the Ameri-
can economy performed poorly under Carter.  Conservatives saw Carter’s
foreign policy performance as feckless and disastrous.

Carter’s policies led to the emergence of the Neoconservatives (or
Neocons) in the late 1970s. Many prominent neocons began as Demo-
crats who were alarmed by their party’s weakness on defense and foreign
policy issues. Many Neocons broke with the Democratic Party and became
an important voice in the conservative movement. Neocons typically
advocated for a hard line against the Soviet Union and strong support for
Israel.

Ronald Reagan made his third attempt at winning the presidency in
1980. /–/ As president, Reagan continued to emphasize the themes of his
campaign. On economic policy, he embraced the plan put forward by
Congressman Jack Kemp to dramatically cut income taxes and reform the
tax code.

Reagan’s initiatives to reduce government interference in the economy
had far reaching consequences for the conservative movement. Reagan
dominated the U.S. political landscape in the 1980s.  His strong and clearly
articulated policies on the economy and national security restored American
power and confidence.  While he supported conservative positions on
social issues, there was little progress on issues such as abortion.

Arkansas Governor Bill Clinton emerged as the Democratic presi-
dential candidate in 1992. After three electoral defeats, Clinton pledged
to return the Democrats to power by moving the party away from the
left and back toward the political center. While Clinton moved the Demo-
cratic Party back toward the center, his first two years in office saw him
pursue a left-leaning agenda.

Developments in the media had a profound effect on the conserva-
tive movement in the 1990s. In 1996, the Fox News Channel began broad-
casting, challenging the traditional left-leaning broadcast and cable news
networks.  Although Fox maintains its news programming is neutral, its
commentary and discussion programs feature conservative personalities
and experts.  Fox News quickly became the most viewed news channel
in the country and provided a new and influential outlet for conservatives.
In 1995, the Weekly Standard, a new conservative magazine began
publication.  And as the Internet began to emerge as a source of news and
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information, conservative websites such as National Review Online and
the Drudge Report (both established in 1995) and Townhall.com (1997)
became an important new vehicle.

As the new century began, the White House shifted back to the Repub-
lican Party.  Vice President Al Gore, who began his career as a moderate
and later moved to the left, easily won the Democratic nomination.  Texas
Governor George W. Bush defeated Arizona Senator John McCain and a
large field of candidates to win the Republican nomination. Bush positio-
ned himself as a “compassionate conservative,” a school of thought where
government encourages and facilitates private initiatives to help address
social needs such as poverty. During his presidency, Bush championed a
number of important domestic priorities, including tax reduction, immi-
gration and education reform, and expanding health care benefits.  Many
conservatives opposed elements of the president’s domestic agenda.  But
the terrorist attack on the United States on September 11, 2001, radically
changed the course of his presidency.  The campaign against international
terrorism dominated the decade, as the United States launched two wars
in Afghanistan and Iraq.

As George W. Bush’s eight years as president concluded in 2009, the
conservative movement was tired and divided. The Republicans’ loss of
control in Congress in the 2006 elections was followed by the victory of
Illinois Senator Barack Obama in the 2008 presidential elections. Backed
by strong Democratic majorities in Congress, President Obama further
expanded government spending, already at historically bloated levels.
Conservatives found unity in opposing Obama’s ambitious agenda, which
included an enormous stimulus plan, increased regulation of industry, new
environmental laws, and the historic enactment of a national health care
system.  Making opposition to the president’s agenda the centerpiece of
their campaign, Republicans won back control of House of Representa-
tives in the 2010 elections.

Central to this victory was the emergence of a new grassroots move-
ment within conservatism, the Tea Party. Named for a 1773 revolt by
colonial Americans against the British crown, the Tea Party is a fractious
and decentralized movement that has nonetheless asserted a profound
influence on the direction of the Republican Party.  Lacking a unified struc-
ture or a clear leader, the Tea Party movement has attracted support
among those favoring smaller government, lower taxes, and a strict inter-
pretation of the U.S. Constitution.
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Over the last sixty years, American conservatism has grown from a
small intellectual movement into a powerful and resilient political force.
Over time, conservatives have reshaped the Republican Party and moved
it to the right.  In large part, conservatism has succeeded and prospered in
the United States because of its willingness and ability to absorb new
ways of thinking and new groups.  While there are shared principles and
beliefs, American conservatism is far from monolithic. Conservatives today
are immeasurably strengthened by the existence of conservative insti-
tutions, such as the many think-tanks, issue advocacy groups and organiza-
tions that span the country.   Today’s conservatives also benefit enormously
from the rise of the conservative media, enabling them to spread their
ideas and policies widely and quickly.  Many on the left have been quick to
proclaim the death of conservatism at various points over the last few
decades, such as after the election victories of Bill Clinton and Barack
Obama.  But at heart, America remains fundamentally a right-of-center
country.



M I T M E K Ü L G N E  K O N S E R VAT I S M

306

The conservative revolution
Mart Laar

Instead of the semblance of change, conservatives seek actual change,
keeping what is worth keeping and fixing what need to be fixed. Con-
servatives are committed to constant values – faith, patriotism, family, fa-
vouring personal liberty over a leading role for the government – and
does not shift away from them when conditions change. Because honesty
is now often confused with arrogance or at least heavy-handedness, con-
servatives are not all that popular, but still they are sought out in hard
times. The electorate knows that conservatives are prepared to make the
necessary tough decisions even if they seem unpopular. The 20th century
was not a good era for conservatives. Although they found themselves at
the helm in the darkest days and some of the best-known politicians of
the period, such as Winston Churchill, were conservatives, their reputa-
tion suffered a strong setback. Two world wars and the rise of totalitarian
regimes discredited conservative values in the eyes of many. An all-cont-
rolling, managing and edifying government was seen, in both East and West,
as the solution to all of the world’s ills. The label “old-fashioned” was pinned
on conservatives and they were accused of clinging to everything old and
obstructing any and all changes.

Looking back, it seems that we were living in some left-wing or socia-
list haze that made it impossible to confront our own loss of values or to
resist the communist Mordor in the East feeding on the West’s weakness.
It appeared that by conceding its principles and diving headlong into wel-
fare society, the West lost its sense of perspective and appetite for life.

By the end of the 1970s, the free world started realizing that this road
led nowhere. Hopelessness and powerlessness proved so gloomy that
something had to be undertaken. All at once, a silent revolution that had
been seen in scholarly circles was out of the extremist think tanks and
found itself in the political theatre, laying the groundwork for a movement
that could be termed the conservative revolution.
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John Paul II’s exhortation not to fear fell on receptive ears not just in
the East but in West as well, where a contingent of very different politi-
cians than the ones seen in previous years ascended to power. The first
such politician who rose to the top of national politics and went on to
influence the entire world was Margaret Thatcher in Great Britain.

Thatcher’s strident attacks on the communist system won her the nick-
name of Iron Lady from a Soviet journalist, and she wears it to this day. In
1979, the British Conservatives won the elections and Thatcher became
the first woman prime minister in British history.

In her footsteps strode her great admirer in the US, Ronald Reagan,
who came from a middle-class family. Upon becoming president, Reagan
declared his primary goal to be destroying communism. On this backdrop
it is no wonder that a close relationship arose between thee three extra-
ordinary personalities, who played an important role in destroying “evil
empire”.

Although the countries gripped by the conservative revolution were
different, their leaders’ politics were similar in a number of ways. They
understood that to defend freedom, the West had to reform from the
inside out. This meant very concrete steps to control government, which
had grown too big for its shoes, and limit welfare society and irresponsible
policy – meaning a fight for people’s rights, but with their responsibilities
deemed just as important.

On paper, it seems simple, but in reality such radical reforms met with
strong opposition. The political legacy of Thatcher and Reagan was so
strong that even the left could not ignore it. The world had changed so
much that even the left was forced to abandon their erstwhile theories
and embrace the conservative doctrine.
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Origins and Developments
in Christian Democracy
Steven van Hecke

Historically and theologically, Christians engaging in politics has always been
controversial. Whether or not politics can or should be Christian-inspired
has only become a point of contention more recently. But what if a group
of politicians decides to act primarily and concertedly on the basis of their
religious, i.e. a Christian, conviction? In other words, what are the conse-
quences of Christian democracy’s choice for a religious ‘source’ (in the
broad sense of the word) for its political actions? It is in part under the
influence of religious pluralism and secularisation that the insight has grown
that Christian democracy cannot be the exclusive political representative
of Christianity and, conversely, that Christianity is not a political ideology.
There can be no direct relationship between the gospel and politics. Only
an indirect, more distant relationship is possible and indeed desirable.

‘Christian democracy’ is a multifaceted notion. As a noun, it refers to a
political ideology, but the adjectival form may denote kindred political par-
ties and organisations. By emphasising Christian democracy’s pluriformity
in time and in space, due account is taken of the shifts in meaning that
have occurred as Christian democracy has evolved.

Originally, the term ‘Chr stlan democracy’ referred exclusively to the
Catholic movement at the end of the 19th century that was concerned
primarily with social issues and the fate of the people, i.e. blue-collar wor-
kers, agricultural workers, etc. Insofar as the social issue was at once a
political issue, Christian democracy could also be regarded as a political
movement. Gradually, a separate Christian workers’ movement developed,
likewise under he label of ‘Christian democracy’. To he extent that Christian
democrats committed themselves within or alongside existing or emer-
ging confessional parties, the notion assumed a political meaning, especially
during the interwar years. After the Second World War, finally, the
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adjective ‘Christ an democratic’ began to appear in the name of various
parties that built to a greater or a lesser degree on the structures of their
confessional, often exclusively Catholic, precursors. In this sense, the politi-
cal meaning was confirmed and broadened to the entire movement. Ret-
rospectively, there is clearly a line to be drawn from liberal as well as
conservative political Catholicism and social Catholicism (Christian wor-
kers movement) to the formation of confessional parties and ultimately
to contemporary Christian democratic parties. In political discourse, it is
assumed for the sake of convenience, i.e. deductively, on the basis of the
mere existence of Christian democratic parties, that there is such a thing
as a Christian democratic ideology. However, in the scientific literature, this
is by no means regarded as selfevident. Christian democracy is generally
nor regarded as an original, separate or classical political ideology. Few
recognise the existence of Christian democracy as an ideology in its own
right.

Moreover, in practice, ‘personallsm’ is often referred to by politicians
and scholars alike as the political ideology of Christian democracy.

The foundations for the post-war formation of Christian democratic
parties lie not in a Christian democratic ideology in the strict sense, but in
personalism. Post-war Christian democracy endeavours to transcend
confessionalism and syndicalism, and to at once meet the challenges of the
new era.

As history has shown, the personalist body of thought, for reasons of
content, appealed to Catholic circles and was picked up by politicians in
the post-war period as an ideological basis for the formation of Christian
democratic parties. Second, personalism is ‘modern’: it tries to formulate
answers to the questions that present themselves in the modern era. Unlike
communism and fascism, though, personalism adheres to the Kantian prin-
ciple that a man should never be valued merely as a means to an end, but
always as an end in himself. In broad terms, in the course of the 20th
century, personalism extended both in terms of content (towards ethics,
pedagogy, economics, etc.) and geographically.

The foundations of ‘political’ personalism continue to be dominated
by the philosophies of, among others, Maritain and Mounier. Christian
democracy has incorporated several elements of Maritain’s integral huma-
nism: the integration of the spiritual/transcendental in its outlook on man;
the role of religion, and of Christianity in particular, as the finality of exis-
tence (anti-instrumentalism), the primacy of society over the subsrdiary,
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decentralised State; societal pluralism; the personal and societal signifi-
cance of labour and private property: etc. It is apparent from the above
that there is consensus neither on the status of Christian democracy as a
political ideology, nor on the position and role of personalism in relation
to Christian democracy.

Ideologically, Christian democracy and peronalism have little in com-
mon with neoliberalism. The combined effect of the appeal of neoliberalism
and the implosion of communism has led to a growing consensus on
macroeconomic policy in Western Europe since the late 1980s. As the
left and the right have become weaker, liberals and conservatives on the
one hand and social democrats on the other have moved towards the
partypolitical centre. This convergence has eroded Christian democracy’s
exclusive position in the centre.  Competiton is felt particularly from the
socialdemocratic perspective where the relative moderation of both neo-
liberalism and libertarianism is the strongest, as is very apparent in the rise
of the Third Way.

On the basis of the above discussion of Christian democracy and per-
sonalism, we can, by way of summary and in a general sense, doing justice
to observed pluriformity, oulline some of the fundamental characteristics
of Christian democracy. First and foremost, in Christian democracy, a
central role is attributed to the individual person. More so than religious
pluralism, Christian democracy is the champion of sociological pluralism.
The internal sociological pluriformity of Christian democracy  (at the meso
level) constitutes the basis for bridging socioeconomic divisions within
society (at the macro level). In this manner a transformation unfolds from
contessionalism – the traditional distinguishing characteristic – to social
capitalism. Through the introduction of the notion of social capitalism, one
no longer focuses exclusively on the religious aspect in the quest for the
specificity of Christian democracy.
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Die Christlich-Demokratische Union
Deutschlands

Johannes Christian Koecke
Andreas Klein

Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDU) ist die prägende
politische Kraft in der Bundesrepublik Deutschland. Sie stellte bis heute,
sechzig Jahre nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, über
vierzig Jahre lang den Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin. Sie hat
wesentliche Weichenstellungen konzeptionell entwickelt und politisch
umgesetzt: Soziale Marktwirtschaft, Westbindung, Europäische Einigung,
Wiedervereinigung Deutschlands!

Die CDU gehört zu dem Typus Volkspartei, durch den es historisch
einmalig und erfolgreich gelungen ist, so unterschiedliche Strömungen wie
den Konservatismus, den Liberalismus und die christlich-soziale Bewegung
sowie die zwei großen christlichen Konfessionen des Katholizismus und
Protestantismus zu integrieren.

Die CDU ist zu einer Volkspartei geworden, weil sie die ideologische
und konfessionelle Spaltung der bürgerlichen Parteienlandschaft der
Weimarer Republik überwunden und die Mitte aus liberalem, christlich-
sozialen und konservativem Gedankengut gefunden hat. Die Mitte ist dabei
nicht ein bloßer Kompromiss oder das Mittelmaß, sondern ein Ergebnis
der gelungenen Operation, aus Gegensätzen und Extremen ein besseres
Ganzes zu machen, ohne dabei die Herkunftsorte der verschiedenen
Strömungen in der Partei zum Verschwinden zu bringen.

Am 1. Oktober 1982 wurde Helmut Kohl in einem konstruktiven Mis-
strauensvotum gegen Helmut Schmidt (SPD) zum Bundeskanzler gewählt.
In vorgezogenen Bundestagswahlen wird die Regierung Kohl am 6. März
1983 mit dem zweitbesten Wahlergebnis ihrer Geschichte bestätigt. Zum
politischen Programm der Regierungsjahre 1982–1989 gehörten die
Erneuerung der Sozialen Marktwir tschaft durch eine Rückkehr zur
Ordnungspolitik (z.B. durch Abbau der Staatsverschuldung und die
Stabilisierung und Verbesserung der Sozialversicherungssysteme), die
europäische Einigung (z.B. Wegbereitung der Euro-Einführung) und die
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Stabilisierung der NATO (z.B. durch NATO-Doppelbeschluss), die Stär-
kung der Familie (z.B. durch Einführung von Erziehungsgeld und Erziehung-
surlaub), der verbesserte Schutz der Umwelt (z.B. durch Einführung des
Katalysators und des bleifreien Benzins sowie der Gründung des Bundes-
umweltministeriums).

Der Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums und die friedliche
Revolution in der DDR gaben Kohl die staatsmännisch genutzte Chance,
die Wiedervereinigung Deutschlands herbeizuführen. Er nutzte gleichzeitig
die Möglichkeit, eine demokratische und um bürgerrechtliche Strömun-
gen erweiterte CDU in der DDR zu legitimieren.

Die durch den Fall der Mauer, die Einheit Deutschlands und die Auf-
lösung des Ostblocks tiefgreifend veränderte politische Situation erforderte
die Formulierung eines neuen Grundsatzprogramms. Dieses wurde im
Februar 1994 mit dem Titel Freiheit in Verantwortung verabschiedet.

Am 18. September 2005 kam es nach dem politischen Scheitern der
rot-grünen Regierungskoalition zu vorgezogenen Bundestagswahlen, die
aufgrund ihres knappen Ausgangs zur Bildung einer Großen Koalition
führten. Am 22. November 2005 wurde Angela Merkel mit den Stimmen
von CDU, CSU und SPD als erste Frau zur Bundeskanzlerin gewählt.

Schwerpunkte der Kanzlerschaft Angela Merkels waren und sind bis
zum heutigen Tage in der Außenpolitik die Fortschreibung des Europäischen
Einigungsprozesses, die Klimaschutzpolitik sowie die Wiederherstellung
der Transatlantischen Partnerschaft. Die stärkere Betonung der Menschen-
rechtspolitik gegenüber China und Russland setzte neue Akzente gegen-
über der Vorgängerregierung.

Um auf die Fragen und Herausforderungen des neuen Jahrtausends
Antworten zu geben, verabschiedete die CDU nach intensiver inner-
parteilicher Diskussion auf dem Parteitag von Hannover im Jahr 2007 ein
neues Grundsatzprogramm. Unter dem Titel: „Freiheit und Sicherheit.
Grundsätze für Deutschland” wurden die Positionen der CDU fortge-
schrieben. Inhaltliche Eckpunkte dieses Grundsatzprogramms bilden die
Stärkung von Ehe und Familie, eine Verbesserung der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, die Begriffe Nation, Leitkultur und der vernetzte
Sicherheitsbegriff. In den Jahren 2008 und 2009 war die Bekämpfung der
Finanzmarktkrise der maßgebliche Schwerpunkt der Innenpolitik der
Großen Koalition.

Die CDU ist dem Charakter nach eine Volkspartei, die gemäß dem
Subsidiaritätsprinzip von unten nach oben aufgebaut ist. Die 360
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Kreisverbände sind die kleinste selbstständige organisatorische Einheit der
CDU mit Satzung und selbständiger Kassenführung. Sie entscheiden über
die Aufnahme von Mitgliedern und die Wahl von Delegierten zu Landes-
und Bundesparteitagen. Es gibt ca. 11.700 kommunale Gliederungen der
CDU.

Dementsprechend bestehen z.Zt. 17 Landesverbände. Ebenfalls eine
Besonderheit bietet Bayern, wo mit der CSU eine eigenständige Partei
existiert. Die Landesverbände werden wiederum in der Bundespartei, der
CDU Deutschlands, zusammengefasst. Auf europäischer Ebene ist die CDU
Mitgliedspartei der Europäischen Volkspartei (EVP).

Innerhalb der CDU organisieren sich bestimmte Interessensgruppen
in Vereinigungen und Sonderorganisationen, die ihnen ein eigenes Diskus-
sions- und Willensbildungsforum bieten. Hinzu kommt der Wunsch, das
Interesse bei Bürgern zu wecken, die zunächst nicht Mitglied der CDU
sind und und so in die Gesellschaft über die Parteimitgliedschaft hinaus zu
wirken.
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The centre-right
in European Parliament –
the European People’s Party faction
Kadri Vanem
Kaja Sõrg

With 264 MEPs, the European People’s Party faction is the largest one in
the European Parliament, and unites the primary centre-right political forces
in the EU member states. The predominance also ensures that the a number
of key positions in EP are in the hands of the faction. The roots of the EPP
faction go back to the Common Assembly of the European Coal and
Steel Community where on 23 June 1953 the Christian Democratic fac-
tion was founded. On 9 May 1950 the French Christian Democrat Robert
Schuman outlined a plan, in a government declaration, to bring the coal
and grain producers of France and Germany under a joint authority in the
framework of an organization that would also be open to the other count-
ries in Europe. In 1952, the first Christian Democrat (CD) faction was
(unofficially) founded in the Common Assembly, the first chairman of which
was E.M.J.A. Sassen of the Netherlands. The first CD faction had 38 of 78
seats in the joint assembly, which is only two fewer needed for an absolute
majority. A year later, in 1953, the CD faction foundation declaration was
published and it was officially recognized in the Common Assembly under
Article 33a of the home rules. The faction had 40 members.

On 19 March 1958, the first meeting of the Common Assembly of the
three European Communities took place. With 67 of 142 members, the
Christian Democrats made up overwhelmingly the biggest faction. On 25
November 1969, the German Hans-August Lücker was chosen as the
chairman of the CD faction. He laid a stronger foundation for the faction
on the state level, expanding, in cooperation with European Christian
Democratic Union chairman Mariano Rumor, the faction’s institutional and
structural ties with the national CD parties. This was the first necessary
step for creating the European People’s Party.

On 29 April 1976, the European People’s Party was founded in Brus-
sels, consisting of parties from the seven member states. On 8 July 1976,
the opening meeting of the EPP took place in Luxembourg. On 12–13 July
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1976 the European Council in Brussels approved the convention on
direct elections to the EP and set forth 410 as the number of directly
elected MPs. In March 1977 an Italian member of the CD faction became
EP president – former Italian foreign minister and PM Emilio Colombo.
The first EP elections took place on 7-10 June 1979. The EPP faction
parties garnered 32.8 million votes (29.6%) and received 107 seats.

On 4-7 June 2009, the seventh direct elections to the EP took place.
These were the most extensive elections, with around 500 million citizens
in the European Union’s 27 member states. In these elections, EPP-ED
once more became the largest faction in the EP with 265 seats.
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Pop Culture and Conservatism,
Pop Culture as Conservatism.
British examples with references
to Estonia
Berk Vaher

Conservatism and pop culture have one significant similarity – both con-
cepts act as an explosive charge, casting a multitude of generalisations,
simplifications and prejudices into the discussion (which said phenomena
have probably produced intentionally in relation to each other). In the
noise and fog which ensues, it can be difficult to notice just how heteroge-
neous, discordant and dependent on time and space in their manifesta-
tions they both are. On the one hand, it can (still) seem as if pop culture
and Conservatism are in contrary positions and can even largely exclude
one another. Futurism and hedonism, rebellion against institutions and
hierarchies, transcending the limits of good taste and breaking sex taboos;
sex, drugs & rock ‘n’ roll have all held a significant place in the the self-
determination of pop culture rhetoric, which is intended to cause exas-
peration and disgust and in fact does, even if it is simply in the form of a
threatening pose. On the other hand, on closer observation today and
even during the last few decades, it is quite difficult to find evidence to
confirm said romantic opposition.

The 20th century and especially the media, which quickly spread its
sphere of influence following World War II (in the journalistic, as well as
technological sense), brought forth and amplified practices of pop culture
which perhaps were not so new in and of themselves, but which the
higher classes and representatives of the academic intelligence had until
then successfully avoided or considered peripheral and knowing and expe-
riencing them unnecessary. The shock of meeting pop culture, standing
eye to eye with its industrial growth and the fight to keep it at bay was
characteristic of the judgments present in those levels of society even in
the early 1960s; whereas both right and left wing intellectuals expressed
their disapproval of pop culture (or “mass culture”).

Amongst the academia, a sharp paradigm shift in the attitude towards
pop culture did not occur until the late 1960s, when the popularity of
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rock ‘n’ roll and the Beatles had become more than a fleeting trend,
cinema had become a huge industry and students and hippies were pro-
testing all over the Western world against the dated principles (artistic
and as a whole) of society as well as the academia.

Recent history has proven over and over again to what extent young
people’s sub-cultural lifestyles are based on hedonism and materialism
(the development of identity via the use of clothing, records, vehicles, alco-
holic or narcotic substances, etc.) The so-called adult culture which inhibits
and deprecates these lifestyle choices with its fixed work hours and rules
of behaviour can create defiance, yet developing a more cohesive and
thorough political alternative to this is the exception rather than the rule.

In his sizeable book entitled Retromania published this year, Simon
Reynolds goes as far as to suggest that pop culture’s most futuristic period
was in the mid 1960s and that later on (with a few exceptions), people
have simply looked (and listened) to the past and tried to win back the
daring quest for innovation of the time and pop culture’s immense cargo
of meaning. Throughout the 20th century pop culture has been the crea-
tor and intermediary for drastic change all over the world, yet very often
these changes have been carried by the desire to reestablish certain ear-
lier values in danger of disappearing or they reach the reestablishment of
previous values during the cycle. Thus the romantic contrasts of the world
views of pop culture and Conservatism have become increasingly unrealis-
tic; in many ways these phenomena walk in step. In the best case scenario
they help heal each other’s neuroses, in the worst situation they play off
each other and magnify them.

To the same degree that pop culture has been in opposition to conser-
vative politics or other world views, it has also been dependent on them;
the darker the colours in which the pop culture artist or movement per-
ceives its enemy, the more intense and inventive they are in their creative
approaches. And Conservatism in turn derives inspiration from the pheno-
mena which seem to belong to the decadent levels of culture and society
(in turn inspiring pop culture through the mere mention of them).

The conservative view of the relationship between state and the
citizen – Aimar Altosaar

Political science textbooks tell us that conservative ideology is predi-
cated on the belief that people’s basic nature is immutable and social
inequality is inevitable. Society is an organic whole that evolves on the
basis of the principle of continuity. Sudden changes and revolutions put a
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brake on the continuity of development and lead it down a dead end
path. The culture of human society is the result of hundreds of years of
concerted development and cannot be jeopardized by rash reforms. The
most ironclad guarantee of freedom in society and personal liberty is
preservation of the rule of law.

Classical conservatism can appear to be quite hostile to progress, but
it represents the historical experience of refraining from too cavalierly
reforming the institutions that keep society together and keeps us from
straying from our core values. Friedrich August Hayek developed the ideo-
logy of conservatism in the present-day and his view of the relationship
between individual and society can be summed up as follows: Society’s
economic and social institutions are manmade, but not as a result of a
deliberate or planned action, rather they arose and developed in the course
of close mutual cooperation. This cooperation can take place only accor-
ding to definite rules – including based on property and contract law.
Such rules arose through close cooperation between people. Social jus-
tice is a myth, and aspiring to it is an impossibility. Contrary to socialism,
conservative ideologies stress personal liberty, political pluralism, including
the right of different political teachings and principles to exist simultane-
ously – and an economic system governed by market principles.

During industrialization, the independence of individuals and the free-
dom to sell their labour initially gave the upper hand to England and later
to the US.” Classical conservatism places great importance on the state
and national defence. The nature of the state is associated with authority
and exercise of authority, if necessary taking action against foreign power,
and protecting the people from invaders. Patriotism is thus an integral part
of conservatism.

The duality of being human comes out clearest in the relations bet-
ween individual and society – in aspiring toward individual freedom,
people are not capable of actualizing their abilities and opportunities without
other people – i.e. society. Those who state that the supreme virtue for
people is to be completely independent of others – absolute freedom,
where no one else has to be taken into account – are mistaken. A free
society will be very vulnerable as long as it exists only if individual liberties
are given absolute acceptance, unless they are governed by the free will of
free people to be responsible their own affairs – i.e. civil society. The latter
is characterized by close cooperation between public, private and the
NGO sector and a sense of common goals, which requires that personal
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liberties be guaranteed and that free people have a highly developed sense
of responsibility in exercising their common interest.

The conservative approach to the relations between state and indi-
vidual is simple and humane. All of the various systems of government
are nothing more than instruments devised by people for running their
society.

The personal desire for freedom and need for a free social order are
inseparably linked with the development of private property and free
enterprise. Each nation develops its own administrative patterns through
historical experience and political expedience, and these patterns enmesh
the various interests sustainably and in the manner most suitable to a
specific people. For conservatives, highly regarded values include all of the
national administrative patterns that successfully join society and individual
and create a nation-state functioning on democratic principles.
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The possibility of conservative
economic policy in 21st century Europe
 Andres Arrak

Estonia and Europe both stand at a crossroads. Demographic, political and
economic processes have presented new challenges to the world’s count-
ries, and redrawn the map of geopolitical and economic power. Estonia,
ever more closely integrated with Europe as it is, will have to lend far more
consideration to the problems faced by Europe. The need to reconsider
past economic policies is becoming more urgent as continuing with the
old ones has put the developed countries before a serious sustainability
problem. A wasteful and costly economic policy where governments take
over an increasing amount of responsibility from the private sector has led
most affluent countries into a deepening debt crisis and accumulating bud-
get deficits, which makes it important to look at the nature, instruments
and choices of economic policy. The classical-Keynesian, liberal-conservative
economic policy dilemma is more relevant today than it is ever before.

The optimism of classicists and liberals also stems from their attitude
to economic policy – as the market can be left to its own devices and
resolves over time one way or another, economic policy, too, should be
more modest and the government’s powers should be less. The conse-
quence of such a policy is a smaller government and public sector. The
pessimism of the Keynesians also is responsible for the belief that eco-
nomic policy must be active and that the government must act as a rapid-
response unit, by turns stimulating and cooling the economy as is required.
Due to the different attitude toward the government’s economic functions,
both schools have a very different view of the optimum size of the govern-
ment.

The basic essence of supply-side economic policy is the view that
above all, favourable conditions must be guaranteed for suppliers, pro-
ducers and manufacturers. When manufacturers do well, people have
work and earn wages, and this also creates sufficient demand. One of the
overarching positions of this policy is lower taxes. Proponents of demand-side



321

M I T M E K Ü L G N E  K O N S E R VAT I S M

economics on the other hand see the main culprit as lying in insufficient
demand. Stimulating the economy using demand-side policies comprises
two main instruments. First of all: lowering interest rates attempts to stimu-
late consumer spending and investments. Besides interest and budgetary
policy, it is also possible to increase demand by devaluing the national
currency, which tends to increase export, lessen import and thus increase
the fourth element – net export.

The primary instrument of supply-side economic policy is monetary
policy, which they believe is inexpensive to implement and which is rapid
and flexible. The Keynesian counterargument is that financial markets are
intrinsically unstable and even if they were, that would not be enough to
stabilize the entire economy.

Since Keynes, it can be said figuratively that the governments and cent-
ral banks hold two “toolboxes.”: budgetary policy and monetary policy. As
to how many tools each box contains, and how they work and impact the
economy, that depends on three factors: the size, openness and operating
mode of the economic system.

Today Estonia has completed all phases of an integrated economic
cycle (se Figure 5) and thus Estonians are certainly wiser than they were a
few years ago. Socialistic “stability” has been supplanted with the volatility
typical of a market economy. The cornerstone of the whole system was
the decision to replace the Soviet rouble with the Estonian kroon pegged
to the German mark under a currency board arrangement. The fact that
the kroon was completely backed by foreign exchange reserves was the
greatest possible guarantee of confidence in the currency but it also meant
that Eesti Pank, the central bank, could not really have an independent
financial policy. The second major step that determined Estonia’s economic
environment was establishing a flat tax for all. The European economy had
started taking a step back already in the early 1990s. Whereas up to 1990
the largest industrial nations were starting to draw close to the US in
terms of per capita, they have started falling behind since then. Estonia
entered the EU in not the best days for the latter. The potential growth
rate in this period in the EU was 2 percent, in the US, 3.5% and in the
world as a whole, 4%. Europe’s stalled progress and inability to carry out
basic reforms is changing the geopolitical and economic balance of power
worldwide. If the economy does not revive, the result could be fragmen-
tation or, in the worst case, the collapse of the EU, which will harm the
ambitions of the EU to play a major international role. Europe needs
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reforms. European countries must adapt their workforce, reform the
social system, education and taxes and accommodate a swelling immi-
grant population – or else face long-term economic stagnation.
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Education and conservatism
Peeter Olesk

The article deals with the national educational system – that is, a system
based on Estonians’ interests – in its current extent in Estonia and I other
places where Estonians do not permanently live but at least study. The
writer draws on his personal observations from an analytical perspective.

Conservatism is a behavioural ideology, a mindset that is character-
ized by individuality subject to certain controls. A conservative is a person
whose liberties are restricted by convention – a certain social contract. It
is not especially important how this contract is arrived at; it is only impor-
tant that it be functional. For instance, an interpersonal friendship cannot
be the object of a legal act. A friendship can however be subject to review,
as it should be incompatible with betrayal. If we are forced to admit that
a friendship has indeed been betrayed, this means convention has lost its
power and the person’s egocentrism has gained the upper hand over the
conservatism defined above.

In any case it must be remembered that the educational system and
conservatism in this essay are to be understood as operational terms. They
are binding for me, yet leave the reader free to think otherwise.

It may seem like a marginal note, but for me education and conserva-
tism meet at two points, neither of which appear in syllabi and are not
measured in credit hours. One of these intersections lies in making sure
that history is understood on a larger scale than nationalistic images of the
patriotic cause. A conservative must be familiar with world history – with
regard to the facts, and then also comparatively, diachronically and typo-
logically. If we take world history, the fact would be, say, the wars of religion
in Western Europe in the 16th and 17th century. The comparative aspect
unfolds when we are able to draw parallels between processes in England
and Sweden in the same period. World history is diachronic if we view the
rise of absolutism in France following the religious wars. Typology is always
an irritant factor in world history, say, in the question of to what extent
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history repeats itself. Technological progress makes it impossible that his-
tory will ever repeat itself identically. Consider that we no longer use the
term “adramaa” (plough-land) to measure the amount of production land.
A more appropriate unit of area for family dwellings in cities would be
“automaa” (car-land) – the part of the yard reserved for parked auto-
mobiles (as compared to families who do not have a car). But it is possible
that history could repeat itself. Emigration from Estonia in the early 21st

century due to better wages and steadier work is similar to the same
trend in the late 1920s.

If a conservative lacks the sense of scale detailed above, he or she is
short one existential cornerstone – the continuity with the past. It is comp-
letely misleading to treat this continuity as a brake. On the contrary, con-
tinuity here means that parents are capable of helping their kids get ahead,
kids for whom the conveyor belt that is the school actually sends them in
the opposite direction, and spends class time on extracurricular things not
soaking up the knowledge imparted in the lesson. Yes, this capability comes
harder and harder, as young people adapt to the possibilities of the com-
puter world more quickly than an old person, yet being able to do arith-
metic in one’s head or memorizing the logarithmic scale gives an older
person a kind of independence that youth as yet lack.
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Conservative education policy as
a safeguard of continuity

Tõnis Lukas

Conservative education policy has two basic principles: the family is res-
ponsible for the education and upbringing of their juvenile children and
existing educational policy covenants are not changed suddenly. Neither
of these principles rule out changes that are part of long-term plans and
which are designed to keep in step with the times. Divergent philosophical
currents in educational policy are each based on equality – this is true – but
some of them consider it important to create equal opportunities for
admission while the others try to bring about equality upon completion
of an educational level. Conservatism generally means savings –even a
miserly attitude toward resources. For a small nation, such resources are
people and if enough attention from society is focused on every person
and their abilities are used to the maximum extent, the overall wealth of
society will increase as well. For the quality of graduates to be evenly high,
teachers and faculty members must also be motivated, and a supportive
environment created for them, so that they in turn could create one for
their students. In this sense, conservative educational policy is not so
miserly after all. Use of resources must be aimed at thrift, but if they are
used reasonably, there should be enough to achieve good results! A
conservative government can thus be quite open-minded in funding edu-
cation and culture. In Estonia, funding for education and research/science
has been a priority for conservative governments. The conservative view
keeps in mind the long-term interests of the people and its language and
culture.

As the entire educational system helps pass on the values instilled in
society and is shaped by the primary nationality living in Estonia, this also
helps integrate newcomers into this society. Conservatism can also be seen
in the philosophy behind preparing curricula, where values education has
become a key part. Society’s core values have started rising to greater
prominence in the curricula only recently, but the values themselves are
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certainly not new. The values are in fact the same as in a more liberal
ideology, but in that case individual rights have been placed above society’s
general interests. By emphasizing values education in the pedagogical pro-
cess, however, we want to increase the cohesiveness of society and
support it through traditions, so that the changes in the living environ-
ment would not be so rapid as to alienate people. Conservatism generally
ascribes a relatively uniform interpretation to core values; liberalism permits
relativism. To a significant extent, conservatism defines equality in terms of
quality. And it does so in academics taking place at every educational
level. Young Estonians should have equal access to high-quality education,
and educational institutions should likewise have equal responsibility in
organizing this sphere. Competition as regards quality is especially impor-
tant at the upper secondary and higher educational levels. For Estonia, this
means sticking to the agreed conservative core principle we have agreed
on and followed to this point – to build an integrated society where a
state born of the social contract could serve the interests of its citizens in
all of their choices and so that we do not have to go outside our own
society to obtain any of the key “services” usually associated with the
state.
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Notes on conservative foreign policy
and values-based policy

Andres Herkel

My longstanding role as a participant observer in parliamentary foreign
relations has shown that it is quite hard to find anything to confirm the
hypothesis that some representatives of families of parties are significantly
more ardent defenders of the core values of human rights and demo-
cracy. A certain difference may become evident in how human rights are
defined. Even though such basic document as the UN’s Universal Decla-
ration of Human Rights (1948) and the European Convention on Human
Rights (1953) set forth the basis outlines, we sometimes notice that left-
wing thinkers and politicians often extend the definition of human rights to
include deprivation of certain benefits. Differences in worldview rise to
the fore in the case of such issues as abortion and euthanasia. Here the
EPP stands out with its position on the sanctity of human life, which is
especially strong among those representing Catholic countries. These are
certainly very important, often very conspicuous values-based positions,
but these issues do not directly pertain to the core of foreign policy. It can
even be said that these are the dilemmas of democratic welfare society, as
other human rights problems are more urgent in places where poverty
and arbitrary use of power are prevalent.

In a period of economic crisis, budgetary balance and the question of
conservative monetary policy trend much closer to the core of foreign
policy. How transparent, solidarity-based and uniform are the rules accor-
ding to which European Union member states act? Although parties on
the right stand out for their conservative direction and avoidance of deficits,
the divide between northern and southern Europe was even stronger in
the due to the Greek debt crisis and difficulties along the Mediterranean
rim. Ideologically, it would be wonderful to say that wasteful spending is
solely the result of social democratic style governance, but unfortunately
the truth is that right-wing parties have likewise contributed a substantial
share to the loose attitude to finances that has developed over the last
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decades in the countries in difficulty.  Immigration issues are also quite close
to the foreign policy perspective. Conservatives started talking about the
failure of multiculturalism in 2010 and 2011: German Chancellor Angela
Merkel, British Prime Minister David Cameron and French President Nicolas
Sarkozy noted this. Social Democrats tended to criticize these comments
as sacrilege, but the secretary general of the Council of Europe, former
Norwegian prime minister Thorbjörn Jagland for one said he understood
the criticism from the three conservative leaders. It should be considered
that practical foreign policy brings up a whole array of situations where
national interests play a much greater role than ideological imperatives.

For Estonia, values-based foreign policy is extraordinarily important –
in essence this principle is encoded in the concept of our country’s legal
continuity. We consider international law, democracy and human rights
important.

For conservatives, “law” and “agreement/treaty” have central impor-
tance. Agreements must be binding. In terms of its emphasis on the
validity of the 1920 Tartu Peace Treaty and restoration of independence
on the basis of legal continuity, Estonian statehood is erected on a very
conservative footing.

Conservatives stand distinct from ideological and practical anti-
communism. Unlike the social democrats, conservatives have no reason
to play elder brother for former communists or try to wield a civilizing
influence them ideologies that appear to have been adapted for more
polite company. This fact allowed conservatives to be the advocates for
the resolution condemning the crimes of totalitarianism and communism.

Undoubtedly it is not easy to adhere to idealistic points in day-to-day
politics. The conflict between the right of peoples to self-determination
and territorial integrity of countries is probably the most striking example
of this. Making the right decisions at the right time is even more compli-
cated than resolving theoretical conflicts. The best intentions do not neces-
sarily lead to the best goal. If Ronald Reagan had listened to the peace
activists more and buried the Strategic Defence Initiative, he would not
have been as successful as he was in the endgame of the Cold War.



329

M I T M E K Ü L G N E  K O N S E R VAT I S M

The values-based nature
of conservatism.
Traditions, national politics, ethics
Mart Nutt

More than anything else, conservatism has always been associated with
traditions. This does not mean that conservatives cling to traditions at all
cost, but rather that, compared to other ideologies, they put the most
value on traditions. For conservatives, tradition also has a legal dimension.
The topic of nativeness pervades other ideologies as well to a various
extent, but only for conservatism is it a central topic and legal point. One
of the most universally recognized indigenous rights is the right to a home
and inviolability of one’s home. Collective indigenous rights stem naturally
from domiciliary law and are generally manifested through an individual’s
rights. It would be logical to conclude that if people have the right to life
and the inviolability of their home, then a people as a group of humans
should have the right to existence, self-determination and homeland. Just
as left-wing ideology sees private property as the cause of inequality, it
sees the existence of different nations, linguistic diversity and national cul-
ture as a source of tensions between peoples. The radical left has often
resorted to violence to eliminate both private property and ethnicities.

Multiculturalism became the ideal for many left-wingers in the 1990s,
stressing the need to take into account the needs and social customs of
immigrants, while leaving the interest and expectations of the native inha-
bitants by the wayside. A negative sign was placed by the latter concerns
in the era of political correctness and those who raised such topics were
equated with right-wing extremists. At first, many conservatives acquies-
ced to the multiculturalism campaign at first, hoping to neutralize tensions
between indigenous inhabitants and immigrants. Today Europe’s conserva-
tive leaders have acknowledged the failure of multi-culti. Protection for
indigenous rights has become weaker over the last few decades, with
social rights having gained where indigenous rights coming out on the
losing side. There is no contradiction here and nativist rights do not in any
way preclude other rights, but the ideological pressure against nativism –
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with globalization, postmodernism etc cited as arguments – has weake-
ned conservatives’ focus on nativist rights issues.

Immigration has a clear interface with indigenous rights. From country
to country, there are various differences in conservative immigration policy,
but compared to other political currents such as liberalism and socialism,
conservatives favour stronger state controls on immigration as well as on
hiring foreign workforce. Conservatives believe that immigration and immi-
grants’ rights must be viewed separately.

Immigrants’ rights cannot differ from rights of other people. Conserva-
tives uphold guarantees for human rights and the human rights of every-
one living in a country must be protected, just as every citizen must have
his or her civil rights safeguarded. However, in some countries, conserva-
tives find that there should be stronger filters on issuing of long term
resident permits and it should be easier to revoke residence permits and
deport aliens if the immigrant breaks the law or clearly displays disloyalty
toward the country of residence. The conservatives of a number of count-
ries are against the liberalization of immigration laws in the European Union
and say the immigration should not be placed in the purview of the Euro-
pean Commission.

Contemporary conservatism proceeds only from the open natio-
nality principle. Open nationality is not the same as nationalism. Nationa-
lism is mainly seen as a xenophobic attitude. But open nationality – besides
“nationality,” there is another word in Estonian that does not exist in Eng-
lish, rahvuslus – has a clearly positive aspect. This is the basis of modern
democracy that is based on the dignity and right of every ethnicity to exist.

In the case of today’s nation-state, the following is the most important:

• A nation-state is not the same as a one-nation state.
   It is a country where the priority is protection of national identity
   and cultural heritage.

• Can a nation-state be a multi-nation-state? Switzerland and Belgium
  are, after all, the former quite successfully, the latter in the thrall of
  major problems.

• Nation-state does not mean different rights for different ethnicities –
  it means positive right for native or indigenous peoples, with
  additional guarantees for the development of their culture and
  language.
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• A nation-state is not hostile to immigrants; rather it accords the
  indigenous people the right to maintain its own traditions,
  European and Christian values.

Most of today’s European countries are nation-states. The question is
whether they will remain nation-states or not. For conservatives, a nation-
state is a values-based state.

For conservatism, ethics and morality are the cohesive force that keeps
society together. Morality has developed hand in hand with traditions; it is
the basis for good and bad, right and wrong and, by that means, sense of
what is a just society. At the same time, conservatism does not consider
moral standards universal, but rather particular – valid in a certain cultural
space, country or ethnic community. Conservatives do not see morality as
relative but as stable and only slowly changing over time. Conservatism is
most clearly in opposition to communism, which lacks common ground
with conservatism. Historically, conservatism has recognized the hierarchi-
cal nature of society and need for authority. Modern-day conservatism is
on the other hand anti-autocratic and considers hierarchy traditional rather
than a framework for contemporary society. Family and marriage are for
conservatives the foundation of society; they are sacrosanct and must be
esteemed. Communitarianism – association of families and the point of
departure for self-government – is closely related to family values. Highly
esteemed moral actions in the eyes of conservatives include charity, soli-
darity and work. Work is a recognized means of gaining affluence and is
also a condition for being a moral person.
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