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ETTEPANEK KOOSTÖÖKS RIIGIKOGU VALIMISTEL
KRISTLASTE VALIKUTE SUUNAMISEKS

Lugupeetud Eesti Kirikute Nõukogu liikmesühenduste esindajad!

Pöördume Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks nimel teie poole, et kutsuda teid üles 
võtma ette samme eesseisvatel riigikogu valimistel kristlaskonna valikute suunamiseks viisil, 
mis toetaks kristliku elukäsitluse seisukohast olulisi põhimõtteid.

Oma septembrikuises pöördumises parteide poole tegite soovituse pöörata rohkem tähelepanu 
sündimata laste massilise tapmise ja selle riikliku rahastamise probleemile, julgustasite astuma 
samme abielu määratlemiseks põhiseaduses mehe ja naise liiduna ning kutsusite üles austama sü-
dametunnistuse, usu- ja veendumuste vabadust, mh võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise 
põhimõtete rakendamisel ning vaenu õhutamise keelu määratlemisel.

Need tähelepanekud osutavad kristliku elukäsitluse seisukohast kesksetele ühiskondlikele prob-
leemidele ja nende taustaks olevatele väga olulistele põhimõtetele ning on tänuväärne, et juhti-
site neile küsimustele parteide tähelepanu. Ent kogemusele tuginedes võib olla kindel, et üksnes 
parteide tähelepanu juhtimine kristlaskonna seisukohast olulistele põhimõtetele ei ole piisav, et 
tagada austus nende vastu. Lisaks sellele on tarvis ka aktiivseid läbimõeldud samme, mis suu-
naks poliitilise maastiku kujunemist neid põhimõtteid toetaval viisil. 

Eelnevat silmas pidades teeme Eesti Kirikute Nõukogule ettepaneku kavandada ja viia algava aas-
ta esimestel kuudel ellu ulatuslik kampaania, mis lähtub eesmärgist suunata riigikogu valimiste 
tulemust viisil, et see tagaks võimalikult suure austuse kristlaste jaoks kesksete printsiipide vastu. 
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Ühelt poolt tähendab see vajadust selgitada kõigile Eesti kristlastele parla mendivalimistel osa-
lemise olulisust ja ka seda, et valimistel tuleks toetada vaid neid parteisid ja kandidaate, kes on 
andnud selgesõnalise avaliku lubaduse austada kristlaskonna jaoks olulisi, kuid praegusel ajal 
Lääne ühiskonnas üha jõulisemate ideoloogiliste rünnakute objektiks olevaid moraalseid ideaa-
le – ennekõike inimelu pühadust, abielu ja perekonda, vanemate õigust kasvatada oma lapsi ja 
otsustada nende kasvatuse üle ning usu-, veendumuste-, südametunnistuse- ja sõnavabadust. 

Vastavat selgitustööd tuleks teha nii jaanuari- kui ka veebruarikuus kõigis kogudustes üle Eesti, 
rõhutades kristlaste kohustust seista selle eest, et meie riigis oleks võimu juures inimesed, kes 
kannavad endas lugupidamist ja paremal juhul ka aktiivset poolehoidu kristliku maailmatun-
netuse aluseks olevate ideaalide vastu. Ühtlasi tuleks rõhutada, et kristlased ei tohiks anda oma 
toetust selliste jõudude võimu juurde pääsemiseks, mis pooldavad oluliste kristlike ideaalide 
(inimelu pühadus, abielu ja perekonna mõiste, elementaarsed kodanikuvabadused) lammuta-
mist ja kõrvaletõrjumist.

Teiselt poolt tähendaks kampaania vajadust selgitada välja, millised on erinevate parteide ja 
kandidaatide seisukohad kristlaskonna jaoks kõige olulisemates moraalsetes ja sotsiaalsetes kü-
simustes ning kaardistada need positsioonid viisil, mis võimaldaks kristlastel ja teistel kristlikke 
põhimõtteid oluliseks pidavatel inimestel langetada riigikogu valimistel informeeritud otsuseid. 
Sellest eesmärgist lähtuvalt tuleks koostada vastavasisuline küsimustik ning levitada seda va-
limistel kandideerivate isikute seas, paludes neil küsimustele selgeid vastuseid. Seejärel tuleks 
kokku kogutud informatsioon koondada temaatilistesse infomaterjalidesse, alates vastava-
sisulisest veebilehest ja lõpetades trükimaterjalidega, tehes need kättesaadavaks kõigis kogudus-
tes üle Eesti ning levitades infot ka meedias ja elektrooniliste kanalite kaudu.

Sellise kampaania korraldamises ja elluviimises ei ole midagi võimatut ega ka üle jõu käivat 
– hea tahtmise ja mõõduka pingutuse korral on see igati teostatav. Seejuures pakume SA Pere-
konna ja Traditsiooni Kaitseks poolt abi nii kampaania korraldamiseks kui ka kampaania ku-
lude katmises osalemiseks. Mh oleme valmis võtma enda peale nii kandidaatidele saadetavate 
küsimustike koostamise, vastuste kokku kogumise, temaatiliste infomaterjalide väljatöötamise 
ja valmistamise ning nende valmistamiseks vajalike kulude kandmise. Eesti Kirikute Nõukogu 
ja selle liikmesühenduste poolt oleks ennekõike vaja kampaania toetamist oma moraalse autori-
teediga ning kristlaskonna laiahaardelist kaasamist kampaaniasse – võimalusel, aga mitte tingi-
mata, ka rahalist panustamist kampaania kulude katmisse.

Tõsiasi on see, et kui kristlaskond ei tegutse koordineeritult ja organiseeritult selle nimel, et 
tagada poliitilisel maastikul võimalikult suur austus kristliku elukäsitluse vastu, siis ei ole põh-
just olla üllatunud, kui kristlik elukäsitlus seatakse üha intensiivsema rünnaku objektiks ja tõr-
jutakse ühiskonnast välja. Kristluse suhtes vaenulikult meelestatud revolutsioonilised jõud on 
selle nimel süstemaatiliselt tegutsenud juba pikka aega ja tegutsevad ka praegu, oodates mh 
võimalust perekonna ja abielu tähenduse õiguslikuks moonutamiseks, selle pinnalt koolides ja 



lasteaedades loomuvastase inimeseõpetuse ja seksuaalkasvatuse juurutamiseks ning kristlaste 
usu-, südametunnistuse- ja sõnavabaduse mahasurumiseks sallivuse, mitmekesisuse ja võrdse 
kohtlemise loosungi all.

Seetõttu tähendab kristlaste passiivsus poliitiliste protsesside suunamisel kristlaseks olemisest 
tulenevate oluliste kohustuste täitmata jätmist ning röövib tulevastelt põlvedelt võimaluse elada 
inimnäolises, võimalikult kristlike ideaalide kohaselt korraldatud ühiskonnas.

Kahjuks on kristlaskond olnud juba pikka aega oma põhimõtete eest seismisel lubamatult üks-
kõikne ja passiivne. Viimane aeg on seda kahetsusväärset olukorda muutma asuda ning hakata 
kristlastena oma poliitilisi õigusi kasutama, just samuti, nagu ülejäänud ühiskonnagrupid seda 
teevad – mh selleks, et mitte neist õigustest ilma jääda. Eriline vastutus lasub selle osas usuühen-
duste juhtidel, kes saavad oma autoriteedi pinnalt teisi kristlasi eesk ujuga juhtida. Seejuures ei 
ole Eesti õiguskorras mitte midagi sellist, mis välistaks kristlaste ja usuühenduste aktiivse osale-
mise poliitiliste protsesside suunamisel – kristlased on kodanikud nagu kõik teised ning neil on 
täpselt samad kodanikuõigused kui teistel.

Jääme lootma teie positiivsele vastusele. Et riigikogu valimised toimuvad juba 3. märtsil ehk 
vaid veidi enam kui kahe kuu pärast ning kampaania korraldamiseks on seetõttu väga vähe aega, 
siis loodame, et vastate esimesel võimalusel. Oleks tänuväärne, kui annaksite oma vastusest tea-
da hiljemalt 4. jaanuariks 2019.

Rahulikku advendiaja lõppu ja ilusaid jõulupühi soovides
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