Meeri Lakson
ALUSVÄÄRTUSTE HINNAST
Sissejuhatus
Iga inimese kõigil tegudel on oma riigi arengueesmärkide seisukohalt väärtuseline mõõde, sest kõik
teod on oma tulemuselt kas uusi väärtusi loovad, neid hävitavad või tehtud kahjusid hüvitavad.
Tegude põhjuseks on ühiskonna kohandumine oma elukeskkonnaga, kooseluks paremate lahenduste
otsimine. Igal riigil, sõltumata arenguastmest, tuleb rahuldada ühiskonna viit põhivajadust, milleks
on
 inimsoo taastootmine,
 turvalisuse ja korra tagamine,
 teadmiste ja sotsiaalsete kogemuste edasiandmine,
 eluks tarvilike vahendite hankimine ja
 hingeliste probleemide lahendamine.
See, kui hästi rahuldatakse ühiskonna kui terviku vajadusi, sõltub olemasolevate inimeste, eelkõige
kodanike, kvaliteedist, sest inimestest sõltub loodud sotsiaalsete institutsioonide võrgustik ja igas
lülis tegutsevate inimeste tegude tulemuslikkus. Kodanike isiksuslik kvaliteet ilmneb sotsiaalses
keskkonnas geenide ja keskkonna vastasmõju tulemusena ja võib suurtes piirides varieeruda. Isiksuse
omadused on kirjeldatavad neurootilisuse, ekstravertsuse, avatuse, sotsiaalsuse ja meelekindluse
kaudu. 40-60% isiksuse omadustest on päritavad, ülejäänu sõltub kasvatusest ja ühiskondlikust
mõjust.
Sooviksime, et isiksuslik potentsiaal saaks maksimaalselt realiseeruda – igaühel eraldi ja kõigil kokku.
Inimene saab oma võimeid maksimaalselt rakendada, kui ta teab, millise kõrgema ja pikaajalise
eesmärgi nimel ta pingutab ja usub, et olukorda on võimalik kontrollida või juhtida. Kui sotsiaalne
süsteem toimib nii, et usk kaob, siis kaotatakse suur hulk potentsiaalseid ressursse. Seda ei
kompenseeri raha ja materiaalsed vahendid. Näiteks inimesed, kellel on depressioon – mõtlemist ja
tegutsemist pidurdav psüühikahäire – ei suuda tegutseda mitte võimete puudumise, vaid usu
puudumise tõttu oma võimetesse ja sündmuste kontrollimise võimalikkusse. Seetõttu on nad ka
kergesti manipuleeritavad.
Kõiki tegusid peab kokku siduma ühine eesmärk. See annab soovi ja tahte kogu ühiskonnale. Ühise
eesmärgi olemasolu korral mängitakse ühte ja sama mängu ning liikumine toimub samas suunas. Kui
igaüks tegeleb eraldi vaid oma egoistlike eesmärkidega, siis pole teada, kuhu liigume – see on nagu
mäng erinevate mängureeglitega ja ilma kohtunikuta.
Kui ühine eesmärk on olemas, siis annab parima arengutulemuse tervete inimeste võimalikult suur
osakaal riigis. Tervis ei piirdu ainult haiguse puudumisega. See on igakülgse heaolu seisund, mis
hõlmab kogu inimolemuse. Siin ja edaspidi lähtutakse Maailma Terviseorganisatsiooni definitsioonist
aastast 1946, mille järgi „tervis on täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte
ainult haiguse või nõtruse puudumine“. Tervete inimeste osakaal igal ajahetkel on ka riigi tegeliku
arengu peategur.
Seega on maksimaalse tulemuse andmiseks vaja eelkõige igas mõttes terveid inimesi, kellel lisaks
vaimsetele ja füüsilistele eeldustele on olemas ka soov ja tahe anda oma panus riigi põhiseadusliku
olemusliku eesmärgi saavutamiseks, sest tajutakse isiklike eesmärkide ja riikliku eesmärgi vahelist
põhjuslikku seost. Mida suurem on selliste inimeste osakaal, seda tõenäolisem on riigi tegelik areng,

mille ilminguks on tervete inimeste käsutuses oleva loomingulise aja ja vastavalt ka loominguliste
tulemuste edenemine ning lõppkokkuvõttes ka majanduskasv. Seda muidugi tingimusel, et
siseriiklikud turvariskid ja riigivälised ohud seda ei nurja.
Vaimselt ja füüsiliselt tervete inimeste mõistesse kuulub eelkõige terve väärtuseline vundament, mis
tagab üldinimlike kõlbeliste väärtuste säilimise ja teadmiste ning oskuste rakendamise heal ja
õiglasel eesmärgil, mis on kõrgem isiklikust, ja realiseerub, kui ta ühendab kriitilist hulka kodanikke.
Eesti riigis on see eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade, arvestades Euroopa Liidu
seadusi, kuni need ei sekku riigi olemuslikesse aluspõhimõtetesse.
Käesoleval ajal on suurima ohuna tõusnud päevakorda suutmatus kestma jääda rahvuse ja riigina.
See sõltub kõige enam väärtuskultuurist, mille tegeliku taastamiseni pole Eestis veel jõutud, kuigi
2009.aastal võeti vastu riiklik väärtusarendusprogramm. Seda on oluliselt kõigutanud sotsialismiajast
pärandiks saadud silmakirjalikkus ja monopolistliku kapitalismi äärmuslik liberalism, mis teenib
rahvusvaheliste suurfirmade ülikasumite, mitte inimkonna inimväärsena säilimise huve. Nende
tegurite koosmõju tulemusel puudub ühiskonnas selge arusaam väärtushinnangute ja –hoiakute
olulisusest. Arusaamad väärtustest on äärmiselt erinevad. Pole kindlust nende praktilises vajalikkuses
ja tähtsuses teadmiste ja oskuste kasutamise vundamendina, pole ühtset arusaamist moraalsete ja
sotsiaalsete väärtuste põhimõttelisest erinevusest ega universaalsete püsiväärtuste objektiivsest
olemusest. Liberalismi mõjul rõhutatakse piiramatut vabadust, tõdede individuaalsust ja suhtelisust.
Erinevad on õppejõudude, õpetajate, õpilaste, üliõpilaste ja lapsevanemate arusaamad. Rohkem on
eraldavat kui ühendavat. Pole harjutud isiklikke eesmärke seostama riigi eesmärkidega, liiga sageli on
tegemist lühiajalist kasu taotlevate omanikega, mitte oma maast hoolivate peremeestega, kes
peavad silmas kaugemat perspektiivi.
Samas annab lootust asjaolu, et riiklikus õppekavas tähtsustatakse alusväärtustena üldinimlikke
väärtusi, sh ausust, hoolivust, aukartust elu vastu ja lugupidamist enda ja teiste vastu. „Väärtused ja
kõlblus“ on kavandatud läbivaks aineks ja vastavad muudatused toimuvad ka õpetajakoolituses.
Loodetavasti pole veel liiga hilja, sest omandatud väärtushinnangute ja -hoiakute mõju ilmneb iga
päev igas eluvaldkonnas, võimendades kasvatustöö vilju paljukordselt.
Kokkuvõtlikult on põhiseisukohad alljärgnevad.
Teadmiste rakendamine tugineb väärtuste vundamendile. Omaksvõetud väärtused suunavad
mitmekesiste võimete ja annete realiseerumist kas hävitavate, hüvitavate või loovate tegudena,
millel lõpuks on ka majanduslik tulemus. Püsiväärtused määravad inimlikku olemust kaitsvad piirid,
tagades nii ka riigi arengu stabiilsuse.
Teod teeb samasuunaliseks ning seob soovi ja tahtega ühte ühisväärtus – säilimine rahvana, kelle
paikse kultuuri vanuseks peetakse arheoloogiliste andmete alusel 8 900 aastat.
Pikaajaline areng sõltub tervete inimeste osakaalust, kusjuures tervise all mõistetakse täieliku
füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisundit. Teadmisi on vaja selleks, et osata hoolida tervest
inimesest ja temale sobivast elukeskkonnast. Igaühel meist on vaja olla aus ja hooliv selleks, et iga
funktsionaalne institutsioon eraldi ja koostoimes teistega soodustaks maksimaalselt arengut ja
kestmajäämist - et oleks, mida kaitsta.

1. Väärtuste hind
Me kohtame ühiskonna igal tasandil inimesi, kelle üldinimlike alusväärtuste (kõlbeliste püsiväärtuste)
puudumise tulemuseks on teod, mis on ohuks meie kõigi igapäevaelule. Hoolimatus iseenda ja teiste

vastu ilmneb laste ja noorte alkoholismis, narkomaanias, koolivägivallas, kuritegevuses, liiklus- ja
tööõnnetustes, tulekahjudes, ühiskonnaohtlike haiguste levikus, „pahelises õigusloomes“, ebaausas
seaduste tõlgendamises ja info esitamises, mittevajalikes toodetes ja teenustes, ebasõbralikus
teeninduses ja suhtluses, aga ka sallivuses pahede vastu. Arvukate pahede ja ohtude vastu püütakse
võidelda mitmel viisil – nii ohtude registreerimise ja koolituste, trahvide, karistuste, kahjude
taastamise ja hüvitamise kui haiguste ravimise teel. Kõik see nõuab aina suuremaid kulutusi ja
rohkem inimesi peab sellega tegelema. Ometi saadakse iga abinõu toel vaid lühiajalist ja piiratud
ulatusega leevendust ning kulutused, mis oma olemuselt pole uut väärtust loovad, aina suurenevad.
Enamasti on tegemist inimeste kõlbeliste püsiväärtuste puudumisega kaasnevate ülemääraste
kuludega. Need vähendavad ka tulevasi arenguvõimalusi, sest väheneb summaarse loomingulise
energia osakaal nii tervete inimeste suure rakendatuse tõttu kompensatsiooni- ja
hüvitusmehhanismides kui ka inimeste üldarvu vähenemise tõttu. Selline süsteem ei saagi olla
jätkusuutlik, sest valdavalt tegeldakse tagajärgedega, mitte ühiskonna sotsiaalses struktuuris
peituvate süvapõhjustega. Lahendust tuleb otsida põhjuste likvideerimise võimalustes, mis tugineb
ohuallikate laadi ja toimemehhanismi tundmisele.
Tervist laastavaist pahedest ja nende ohtlikest tagajärgedest annavad ülevaate Tervise Arengu
Instituudi uurimused. Enamlevinud probeelmidest: alkoholi kuritarvitamist esineb igal 10.
täiskasvanul, kokkupuude alkoholiga on ca 10% 13-15-aastastest noortest alanud juba enne 10.
eluaastat. Hirmutav on alkoholitarbimise püsiv kasv. Absoluutne alkoholikogus on täiskasvanutel
jõudnud 13,1 liitrini aastas, kusjuures vastav näitaja sõjaeelses Eestis oli 2-3 liitrit inimese kohta ja
Euroopa Liidus on 6 liitrit inimese kohta aastas.
Alkoholiga on seotud psüühika- ja käitumishäired, fertiilsuse langus ja loote tervise ohustamine,
pooled enesetapud, suur osa liiklusõnnetustest ja vigastussurmadest. Ka tubakatarbimisega on
seotud enneaegsed sünnitused, alakaalulised beebid, sündimine nikotiinisõltlastena, õpiraskused.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et arengut ohustavad inimesed, kes ei taha, ei suuda või ei oska
ühiseesmärgi nimel tegutseda või inimeste arvu vähenemine:
1) ühist eesmärki mitte tunnustavate inimeste suur hulk - kes ei taha tegutseda ühise eesmärgi nimel
ega luua vastavat ühiskondlike institutsioonide võrgustikku (peremehetundeta omanikud,
kodumaatud)
2) haigete hulk - ajutiselt, alaliselt, parandamatult töövõimetud, ühiskonnaohtlikult haiged
3) puuetega inimeste suur hulk
4) enneaegsed surmad – õnnetussurmad, suitsiidid, alkoholisurmad, kuritegude ohvrid –
suurendavad kulusid ja vähendavad rahvaarvu
5) alaharitute suur hulk – ei oska või ei viitsi panustada ühishüvesse
Nende osakaalu kasv on tagajärg, mis peegeldab ühiskondliku struktuuri mittevastavust terve
inimese vajadustele. Just see ongi arengu piduriks. Sellised tagajärjed takistavad samasuunalist
eesmärgi poole liikumist, vähendavad annete ja eelduste üldhulka ning nende kasutusvõimalusi.
Kõigil ohtudel on mõju tervete inimeste loomingulisele ajale ja lõppkokkuvõttes ka majanduslik hind
ülemääraste materiaalsete kuludena.
Ebasoovitavate nähtuste põhjused peituvad terve inimese eluvõimaluste olemasolus kogu riigis.
Selleks on tarvis kõlbelistele alusväärtustele tuginevat väärtuskultuuri, mis hoolib tervete inimeste
osakaalu kasvust, luues valitsuse ja rahva ühise pingutuse tulemusena kogu maal tingimused
inimeste mitmekesiste võimete väljaarendamiseks, mis teenib meie kultuuriruumi kestmise
eesmärki.

Kõlbelise kultuuri olemasolu materiaalseks väljundiks on täiendavad tulud, mis tekivad ülemääraste
kulude vähenemisel (ohtude ennetamisel, kontrollimisel, kahjude hüvitamisel jne) ning rahva
teotahte ja elujõu suurenemisel. See tähendab kasvavat töötootlikkuse tõusu, uusi talente ja
innovatsiooni kogu riigis.
Eelöeldut illustreerivad arvandmed
Seisuga 1.01.2011 elas Eestis 1 340 104 inimest, sh Tallinnas 400 292 inimest ehk 29,9% (ilma
rändeta).
Eestlaste arv Eestis seisuga 01.01.2011 – 924 100 inimest ehk 69%, sh Tallinnas 221 908 e. 55,4%
(Tallinn ilma rändeta).
Eestlaste iive on olnud negatiivne alates 1991. aastast, pisike juurdekasv 2008-2010 seda pilti ei
muuda.
Eestlaste oodatav eluiga oli 2010. aastal 77 eluaastat, sh naistel 82 ja meestel 72 aastat.
Eesti elanikel on tervena elatavaid aastaid keskmiselt 56,1, meestel 54,1, naistel 58,0.
Tervishoiule kulutatakse suuri summasid. 2012.aasta eelarves on tervishoiu valdkonnale kavandatud
13% ehk 855,7 miljonit eurot. Siiski on see vaid üks osa tagajärgede likvideerimisest, seejuures vaid
jäämäe veepealne osa, mille võimalikku tulemuslikkust hinnatakse umbes 20%-le.
Haigete hulk on aina suurenev ja võimalused ei suuda sageli katta vajadusi. Ooteajad eriarstide
juurde võivad olla 2-3 kuud pikad.
Eestis oli 2009.aastal ambulatoorseid vastuvõtte 8 333 000 (Tallinnas 2 939 176), koduvisiite 78 786
(Tallinnas 22 906), haiglaravi vajas 2009.aastal 235 450 inimest, kiirabi väljakutseid oli 2010.aastal
193.1 1000 elaniku kohta.
Raviteenused ja ravimid on kallid ja sageli pole inimestele jõukohased.
Pikaajalisi haigusi põdes 2010.aastal 42,5% üle 16-aastastest inimestest.
Puudega inimeste arv oli 2011. aasta alguse seisuga 128 129 ehk 9,6%.
Alusväärtuste sisuliseks hinnaks on iga põhivaldkonna inimeste tegevuse tulemus (ühiskonna viies
funktsionaalses institutsioonis), mis on mõjutatav kõigi teiste valdkondade poolt. Majandusliku
lõpptulemusena leiab see peegelduse riigieelarves.
Perekond (inimsoo taastootmiseks)
Sisemiselt omaksvõetud väärtustele pannakse alus perekonnas. Perekonna kaudu kujuneb ka
suhtumine ühiskonna peaeesmärki, mis peaks liitma kogu rahva perekonnaks, mille iga liikme
edusammud ühistes huvides on rõõmustavad või kurvastavad. Kaasaelamine ja panustamine ühistes
huvides annab lootuse ja tahte sama-suunaliseks liikumiseks. Perekonnast saadud alusväärtuste
pärand mõjutab kõigi institutsioonide tulemuslikkust. Samas sõltub teiste institutsioonide toetusest
perekonna positsioon ühiskonnas. Käesolevaks ajaks on toimunud pigem traditsioonilise
perekonnamudeli lammutamine ja selle mõju ühiskonna arengule ei ole pikaajaliselt teada.
Riik-poliitika (turvalisuse ja korra tagamiseks)
Ühiskonna turvalisust tagatakse seadusetegijate ja seaduste rakendajate kaudu. Suhe hea ja pahelise
õigusloome vahel, seaduste õiglase sisu ja seda ignoreeriva rakendustava vahel määrab, kuivõrd
teenitakse põhiseaduslikku eesmärki õiguslike vahenditega. Poliitilistes eesmärkides peegeldub
hoolivus kõlbelistesse väärtustesse ja terve inimese elukeskkonda.
Haridus, teadus ja kultuur (sotsiaalse kogemuse, teadmiste üleandmiseks)
Kõlbelise vundamendi kaitse sõltub teadmiste ausast esitusest ja hoolivast seostamisest meie
kultuuriruumi kestmajäämisega. Teadmised kõlbeliste ja sotsiaalsete alusväärtuste vahekorrast
mõjutavad oluliselt terve inimese, rahvuse ja riigi kestmajäämist.
Majandus (eluks tarvilike vahendite hankimiseks)

Peaeesmärgi seisukohalt vajalike ja mittevajalike toodete ja teenuste vahekord, hooliv ning säästlik
suhtumine tootmisvaradesse ning majandustegevuse tulemuste vastavus terve inimese vajadustele
mõjutavad usaldusväärsust ja turvatunnet.
Religioon (hingeliste probleemide lahendamiseks)
Üldinimlike alusväärtuste kui inimolemust kaitsvate püsiväärtuste säilitamise abinõud
globaliseerumise tingimustes aitavad lahendada probleeme, mis tulenevad ebasoovitavaist
sotsiaalsetest tagajärgedest.
Mida enam suudetakse kaasa aidata kõlbelise vundamendi loomisele alates perekonnast, seda
rohkem on terveid inimesi igal ajahetkel. Ühiskonnas valitsevad väärtushinnangud ja -hoiakud, mis
kujunevad kõigi institutsioonide koosmõjul, annavad aimu ühiskonna liikumissuunast – kas
jätkusuutliku arengu, paigalseisu või taandarengu poole.
Mõtteharjutusteks sobiksid alljärgnevad küsimused, millele tuleks ausalt vastata, arutades läbi kõik
viis funktsionaalset põhiinstitutsiooni ja lähtudes õppekava alusväärtustest.
Õppekava alusväärtused:
 Üldinimlikud alusväärtused – ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus,
lugupidamine enda ja teiste vastu
 Ühiskondlikud väärtused – vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu,
patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus,
solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus
Küsimused
1. Kas kogemuste põhjal saab öelda, et moraalsed alusväärtused (eelkõige ausus, hoolivus ja õiglus)
on meie ühiskonna kõigis funktsionaalsetes põhiinstitutsioonides tegelikult omaks võetud? Mida
räägivad isiklikud ja sõprade-tuttavate elukogemused?
2. Kuidas täidavad põhiinstitutsioonid oma funktsioone (rahuldavad ühiskonna vajadusi), kui neis
töötavad inimesed pole moraalsed alusväärtusi sisemiselt püsiväärtustena omaks võtnud ja ei
juhindu oma tegudes neist või vastupidi, kui tegevuses juhindutakse moraalsetest omaks võetud
alusväärtustest? Kuidas see mõjutab teiste inimeste väärtushoiakuid?
3. Kas moraalsete väärtuste kasvataja peab ise olema nende veendunud kandja? Kas usaldate
inimest, kelle teod pole kooskõlas sõnastatavate väärtustega?
4. Millised on ohud töötulemuste näol ühiskonnale, kui töötajate isiklikud moraalinäitajad pole nende
veendumuseks?
5. Kas isiklikud eesmärgid peavad olema kooskõlas ühiskonna ühiseesmärgiga või mitte? Mis juhtub
ühiskonna arenguga, kui inimeste isiklikud eesmärgid töötavad vastu ühiseesmärgile või igaühe
eesmärgid mõjuvad erisuunaliselt? Miks?
6. Mis juhtub demokraatiaga, kui ühiskonnaliikmed pole usaldusväärsed? Millal tekivad ohud liikuda
despotismi või anarhia suunas?
7. Mis juhtub turvatundega, kui on väga palju väärtuskultuuri puudustest tulenevaid ohtusid? Kas
saab rääkida heaolust, mis kuulub tervise mõistesse, kui puudub turvatunne?
8. Mis juhtub kodutundega, kui pole turvatunnet? Kuidas muutub suhtumine oma kodusse,
kodumaasse, teiste kodudesse omas ja teistes riikides, Maasse kui meie ühiskodusse?
9. Mis juhtub riigi arenguga, kui liiga palju potentsiaalselt loovat energiat kulub kahjude
hüvitamisele? Milliseid kahjude liike näete, tulenevalt puudustest inimeste väärtuskultuuris?
10. Kui kalliks võivad ühiskonnale minna näiteks arstiabi erinevad variandid, kui arvutuste aluseks
võtta oma kogemuste põhjal tuttav arstiabi vajadus ja allikmaterjalides toodud piirhinnad ?
11. Kas moraalsed ja sotsiaalsed alusväärtused on võrdväärselt tähtsad? Kui mitte, siis mis on
tähtsam ja miks? Seostage põhiseadusliku eesmärgiga.
12. Kas Euroopa Liidu seadused on alati ülimuslikud? Kui mitte, siis millise piirini ja miks?
13. Mida saab iga üksikisik teha meie kaotatud väärtuskultuuri taastamise heaks? Kas toetava
naeratuse hind on suur või väike panus ühiseesmärki?

14. Kas Piibli 10 käsku on head ja sobivad 21.sajandi inimesele, pidades silmas põhiseaduslikku
eesmärki – eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimist läbi aegade?
15. Kas seadusega kehtestatud sotsiaalseid norme tohib väärtuste konflikti korral eirata, kui nad
satuvad vastuollu sisemiselt omaks võetud kõlbeliste püsiväärtustega, mis sisuliselt kaitsevad
põhiseaduslikku eesmärki?

2. Väärtustest ainetunnis
Kui soovime mõtleva kodaniku kujundamist, kes väliste väärtushinnangute ja majandustulemuste
taga oskab näha arengu süvapõhjusi ja otsida ka parimaid lahendeid, on väärtuste käsitlemisel
ainetunnis kõige olulisem näidata põhjuslikke seoseid kõige kõrgema astme väärtusega –
põhiseadusliku eesmärgiga. Teadmisi on vaja selleks, et osata hoolida ja hoolida on vaja selleks, et
meie ühisel eesmärgil oleks võimalikult palju võimalikult viljakaid loojaid. Lõppkokkuvõttes
summeeruvad kõik sellest tulenevad majanduslikud kasud ja kahjud riigieelarves.
Alljärgnevalt mõned olulised rõhuasetused, mis mõnikord kipuvad varju jääma.
Sotsiaalained
Ajalugu peab andma kõigile õppureile ühesuguse tõese pildi, et vähem oleks siseturvalisust
ohustavaid inimesi, kes meie kultuuriruumi säilitamise eesmärki ei mõista ega tunnista, kellele meie
riigi eesmärgid on võõrad ning kes senini õigustavad sõjajärgset okupatsiooni ja suure osa kõlbelise
eliidi genotsiidi.
Ühiskonnaõpetuses tuleks vastust otsida küsimusele, kas olemasolev ühiskondlik institutsionaalne
struktuur ja meie demokraatia vastab maksimaalselt terve inimvara tekkimisele, säilitamisele ja
kasutamisele ühiseesmärgi huvides, arvestades meie ajaloolise kogemuse ja taastamist ning
säilitamist vääriva kultuuripärandi eripärasid. Sundränne ja tühjenevad külad sunnivad otsima
inimvarast enam hoolivaid poliitilisi lahendusi. Piiramatu liberalismi ohud sunnivad revideerima ja
arendama demokraatiat, et see iseennast ei hävitaks. Kuulumine Euroopa Liitu kui erinevate
kultuuripäranditega riikide majandusliitu ei tee olematuks meie riigi olemusliku peaeesmärgi
kehtivust, sest liitumisel rahvahääletusega vastu võetud põhiseaduse täiendamise seadus sisaldab ka
kaitseklauslit, mis kinnitab lähtumist eelkõige EV põhiseaduse aluspõhimõtetest.
Inimeseõpetuses tuleks põhirõhk panna terve inimese väärtustamisele, kusjuures inimese heaolu
tuleneb inimese terviklikust füüsilisest, vaimsest ja hingelisest olemusest koostoimes elukeskkonnaga, mis suudab luua kodutunde. Niisugune keskkond algab perekonnast ja lõpeb
ühiskonnaga. Igakülgse heaolu tingimustes ilmneb maksimaalselt inimeste mitmekülgne, geneetiliste
ja keskkonnatingimuste koosmõjul tekkinud võimekus, mille ausast kasutamisest ühishuvides ja
ühtlasi ka kaitsest terve inimene hoolib. Seejuures tuleb selget vahet teha, et inimolemusest
tulenevad alusväärtused (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus) ja sotsiaalsed
alusväärtused kuuluvad erinevale tasandile – sotsiaalsed väärtused ei tohi ohustada kõrgemaid,
üldinimlikke alusväärtusi ja antud maa aastatuhandete pikkust kultuuripärandit, eelkõige
väärtuskultuuri. Siit tuleneb selliste sotsiaalsete väärtuste nagu tolerantsus, sõnavabadus, kultuuriline mitmekesisus, sooline võrdõiguslikkus lubatud piir, mida piiramatu liberalism ohustab ja mille
ületamine tähendab tegelikult hoolimatust inimlikkuse ja kodutunde säilimise suhtes. Iga üksikisik
võib samas hoolivusega tuua tohutut kasu, parandades enda ja teiste eetikavälja, olles hooliv ja aus
lapsevanemana, õpilasena, õpetajana, riigijuhina, ametnikuna, ajakirjanikuna, arstina, teenindajana,
tootjana, sest iga üksikinimese ausus ja hoolivus loob uskumatult palju usaldusväärsust ühiskonnas.
Sellel on oluliselt pikem ajaline mõõde kui usaldusväärsuse kaotusel. Sel on kindlasti ka majanduslik
tasuvus, kuigi mõõdetamatu.
Inimgeograafias tuleks erilist tähelepanu pöörata terve inimese jaoks elukõlbuliku keskkonna
ruumilistele erinevustele ja teguritele, mis elukõlbulikkust vähendavad. Analoogiliselt

taluvuspiiridega looduskeskkonnas, mis tulenevad objektiivsetest loodusseadustest, on ka ühiskonna
kultuurikeskkonnas piirid, mis ei võimalda elu terve inimesena või oma potentsiaalsete eelduste
ärakasutamist ühistes huvides. Äärmuslikel juhtudel tekkida võivad psüühikahäired, nt depressioon,
pidurdavad mõtlemist ja tegutsemist ning muudavad inimese tahtetuks ja kergesti manipuleeritavaks. Seoses sellega ei tuleks kasutada ka vähemusrahvuse mõistet ühetaoliselt riigi tasandil ja
regioonides, kus on alla surutud põline pärandkultuur, eelkõige väärtuskultuur.
Keel ja kirjandus ja kunstiained - oma maa ja rahva kestvusest ja kodutundest hoolivate väärtushoiakute kujundamine kirjanduse ja kunsti vahenditega.
Matemaatika – eelkõige tuleb hoolida teadmiste kasutamise heast eesmärgist, sest head teadmised
võivad samaväärselt olla ka võimsaks ühiskonda lammutavaks relvaks (näiteks häkkimisel).
Loodusained
Loodusgeograafia
Loodusvarade säästlik ja mittesaastav kasutamine tähendab hoolivat suhtumist oma kodumaasse,
mis ongi meie kodu. Siis ei kasuta inimene oma teadmisi metsa lageraieks, pommi ehitamiseks,
inimeste mürgitamiseks jne. Oma kodumaa varadest hooliv inimene on hooliv ka teiste inimeste
kodumaal, kui teda just spetsiaalselt pole treenitud piiri taga vaenlast nägema.
Bioloogia
Teadmised organismi talitluslikest iseärasustest võimaldavad hoolivamalt suhtuda iseenda ja
kaasinimeste tervisesse, mõistes iga terve inimese olulisust meie kestmajäämisel. Eesmärki nähes on
suurem lootus vältida pahesid ja säästvamalt suhtuda teistesse inimestesse ja elusloodusesse.
Füüsika, keemia – teadmised peavad olema head ja neid tuleb kasutada kaitseks, kui on selge, mida
kaitseme ja usk ning lootus, et teeme seda üheskoos.

Kokkuvõte
Meil kõigil on palju erinevaid andeid, mis maksimaalselt saavad avalduda tervetel inimestel, kui
nende loomupärased eeldused on kooskõlas elu- ja töökeskkonnaga, mis nende annete avaldumist
kõige enam soodustab. Kõik nad üheskoos saavad kaasa aidata Eesti riigi peamise eesmärgi poole
liikumisele. Tempo sõltub sellest, kui sobiv on ühiskondlik struktuur tervikuna selle maa ajaloo- ja
kultuuripärandi pinnal kasvanud inimeste loomupäraste isiksuslike eelduste avanemisele. Oleme
üleminekustaadiumis ja meile parima kapitalistliku ja demokraatliku süsteemi kombinatsiooni
otsingul tuleb hoolivalt suhtuda kõigisse varadesse, millest suurim on inimvara. Enam kui kunagi
varem vajame julgeid ja mõtlevaid inimesi, kelle otsused tuginevad universaalsetel püsiväärtustel,
mis on end tõestanud läbi aastatuhandete.
Inimeste suurimaks andeks on võime luua soodsat eetikasfääri, mis annab võimaluse iseenda ja oma
kaaslaste loomupäraste eelduste maksimaalseks avanemiseks ja arenguks. Seda vajatakse kõigil
elualadel, kus tegutsetakse hea ühiseesmärgi nimel. Hinnaks on meie kui Euroopa vanima paikse
rahvuse kestmajäämine omal maal vabana koos ihaldatud majandusarenguga. Ükski terve inimene
pole nii vaene, et tal pole hoolivuse märgiks kinkida vähemalt lahket naeratust selle eesmärgi poole
ruttavatele kaasteelistele. Selleks peab ta olema piisavalt, et mõista – see tuleb varem või hiljem
paljukordselt võimendatuna ta enda juurde tagasi riigis, mis on „rajatud vabadusele, õiglusele ja
õigusele“. Selline ühiselt loodud riik ongi meie suurim ühine rikkus.
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