6. Peaminister Jüri Ratase tervitus
Väga austatud Eesti Üürnike Liidu liikmed, daamid ja härrad, auväärt kuulajad! Tänane üritus
on pühendatud väga suurele tähtpäevale ning ühele meie taasiseseisvumisjärgse ühiskonna
lõplikult lahendamata valupunktile. Tähistame Eesti Üürnike Liidu 25. tegevusaastat ja
arutleme omandireformi tagajärgede ja nende kompenseerimise üle.
Ma kindlasti ei liialda, kui nimetan 1994. aastast tegutsevat Eesti Üürnike Liitu Eesti
taasiseseisvumisjärgse aja üheks kõige aktiivsemaks mittetulundusühinguks. Olete oma
liikmete ja sundüürnike huvide, õiguse ja vast mis kõige olulisem – õigluse eest seismisel
korraldanud rahvarohkeid meeleavaldusi, koosolekuid, konverentse – olgu see üks
konkreetne näide täna siin, ma saan aru, et inimesed ei mahu siit söökla ukse eest saali sisse
–, ja muid üritusi. Samuti kohtunud presidendi ja erakondade esimeeste, õiguskantsleri ja
peaministriga. Koostanud märgukirju, kogunud allkirju, avaldanud mitmeid raamatuid, ning
lisaks arendanud välissuhtlust teiste riikidega, sarnaste organisatsioonidega. Ma tänan
südamest teid selle sõna otseses mõttes – vägilastöö eest. Olete olnud vankumatud oma
eesmärgini jõudmises pööramaks avalikkuse ja võimu tähelepanu omandireformi käigus
Eesti inimestele tekitatud ülekohtu heastamise vajalikkuse osas.
Omandireformiga on Eestis varsti tegeldud pea 30 aastat. Aga ometi pole see veel lõppenud.
Varsti möödub kolm kümnendit omandireformi aluste seaduse vastuvõtmisest, mis sõnastas,
et omandireformi käigus vara tagastamine või kompenseerimine endistele omanikele ja
nende õigusjärglastele ei tohi kahjustada teiste isikute seadusega kaitstud huve ega tekitada
uut ülekohut. Kokkuvõtvalt ebaõigluse tagasipööramine ei tohi tekitada uut ebaõiglust. Kui
see on kahetsusväärselt nii juhtunud, tuleb uus ebaõiglus kompenseerida.
Kinnitan teile, et sundüürnike teema on olnud ja on jätkuvalt minu jaoks oluline ja tähtis
teema. Ka Keskerakonna 2019. aasta Riigikogu valimisplatvorm ütles selgelt (tsitaat):
„Tunnistame, et omandireformi käigus tekkis ebaõiglus oma kodudest välja tõstetud elanike
suhtes, kes kaotasid oma kodu ning ei saanud kasutatud elamispinda erastada nagu enamik
inimesi. Oleme seisukohal, et tekkinud ülekohus tuleb riigi poolt heastada, selle eelduseks on
meie eestvedamisel koostatav omandireformi käigus kannatanud perekondade
andmebaas.“(tsitaadi lõpp). Seda seisukohta viib ellu ka tänane Vabariigi Valitsus.
See tundub võibolla hetkel üsna – ma isegi ei ütle, et erakordne, vastupidi – ma ütleksin, et
tore. Ma tulen just valitsuse istungilt, ma ütlesin välisministrile Urmas Reinsalule, et näed,
selline huvitav ja tõsine konverents on siin toimumas, ta ütles – Jüri, palun edasta minu
südamest tulevad soovid teile kõigile siin. Ja seda ta ütles siiralt, oma südamest.
Ma soovin teile kõigile meelekindlust ja jõudu teie tänuväärses töös. Ma soovin teile kõigile,
armsad inimesed, väga ilusat ja armast jõuluaega, aga eeskätt soovin teile oma südamest –
tugevat tervist ja oma muredele lahenduse saamist.

