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Sundüürnikud loodavad omandireformi valitsuskomisjonile
Riigihaldusministri juurde loodud „Omandireformi mõjude ja lahendamata küsimuste
analüüsi komisjoni“ sel nädalal toimunud esimesel istungil arutatu süvendas Eesti
Üürnike Liidu esindajate usku, et tulevikus ka sundüürnike aastaid lahendamata
kodumure lõpuks lahenduse leiaks.
„Keskerakonna juhitav valitsus mõistab sundüürnikke ülekohtu pärast, mis kodudest välja
tõstetud peredele osaks sai,“ ütles Eesti Üürnike liidu esimees Helle Kalda. Ta avaldas lootust,
et pärast ekspertanalüüse ja statistika läbitöötamist suudab komisjon anda omandireformile
õiglase hinnangu.
Seni on reformi tulemusi hinnatud vaid tagastatud kinnistute hulga järgi. Reformi käigus
vaadati läbi 233 400 isiku nõuded vara tagastamise kohta ja valdav osa neist ka rahuldati.
Samas jäid tagastatud majades elanud inimeste huvid kaitsmata ja nad lihtsalt sunniti senisest
elupaigast lahkuma või selle turuhinna eest välja ostma, erinevalt neist, kes senised
elamispinnad tasuta erastasid. Nüüd nõuavad kodudest välja tõstetud ja mitte milleski süüdi
olnud inimesed võrdset kohtlemist nendega, kes oma senise elamispinna tööaastate eest
erastasid.
„Riik on oma seadustega selle ülekohtu tekitanud ja riik peab ta ka nüüd heastama,“ ütles
komisjoni istungil osalenud riigikogu liige Heimar Lenk. Eelmise aasta septembris andis
üürnike liit riigikogu esimehele Eiki Nestorile ligi 5200 sundüürniku allkirjaga kollektiivse
pöördumise, milles ülekohtuselt koheldus kodanikud nõuavad omandireformi aluste seaduse
muutmist või uue seaduse vastuvõtmist, mis lubaks riigil kodu kaotanud perekondadele
kompensatsiooni maksta. Riigikogule anti üle ka üürnike liidu poolt ettevalmistatud
seaduseelnõu projekt. Jaanuaris arutas pöördumist riigikogu majanduskomisjon ja see otsustati
koos kahjude heastamise seaduseelnõu projektiga saata valitsusele.
Nüüd aprilli alguses jõudiski küsimuse arutelu valitsuskomisjoni istungile.
Komisjoni esimees, riigihaldusminister Mihhail Korb avaldas lootust, et omandireformi
ülekohus õnnestub eelseisvatel istungitel selgeks rääkida, mille kohta esitatakse avalikkusele
ka vastav raport. Komisjoni aseesimehe Urmas Reinsalu arvates tuleks edaspidi kuulata ka
omandireformi läbiviimise juures olnud ametnikke, et kuulda otseallikast hinnangut tollastele
toimingutele.
„Tõde ei aegu,“ kutsus Reinsalu komisjoni üles edukale koostööle.
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