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Kaljulaid pole president
-
Olen ennast tabanud samalt mõttelt. Kuid selle vahega, et ma pole kunagi arvanud, et Kaljulaid 
lammutab teadlikult presidendi institutsiooni. Ma arvan muud: ta pole endale veel teadvustanud, 
mida presidendi institutsioon üldse tähendab ja ta on selles institutsioonis nagu võõrkeha, juhuslik 
külaline, sinna eksikombel sattunu. Nii ei suuda ta seda ametikohta kuidagi endaga ära täita. See 
pole talle omane, ta ei orienteeru oma staatuses, see olukord on talle võõras ja ta ei oska selles olla. 
Sellest ka kogu tema meelevaldsus, tema ootamatud ning imelikud otsused. Tema kaootiline 
käitumine presidendina pole tingitud tema mingist salajasest, kavalast ja ülitargast agendast... vaid 
tema siirast ja puhtast peataolekust, arusaamatusest ja oskamatuset olla president. 

Kõik on palju lihtsam ja loogilisem kui mingid targad teoreetikud oma tarkades skeemides seda 
pakuvad: ta lihtsalt ei saa aru, ei saa toime, ei oska. Ta sattus oma elus äkki ja enesele ootamatult 
täiesti valesse kohta. Seda ta kardab oma rolli, iseennast selles rollis, oma presidendiks olemist - et 
äkki ta eksib ja ütleb või teeb midagi valesti. Nii ka juhtub, kui asju otsustab mitte president, vaid 
see veidi isepäine tüdruk Kersti. Seda ta ongi avalikkuse ees nii lakoonilline, nii formaalne, 
püüdlikult mitte midagi ütlev, totruseni poliitkorrektne. Sest ta kardab. Talle meeldib tema roll, kuid
see pole tema roll. See roll on talle - tüdrukule Kersti ja ametnikule Kaljulaid - lihtsalt liiga suur. Ta 
ei kanna seda välja. Ta pole võimeline ka presidendi institutsioonile mingit uut sisu või kõrgemat 
kvaliteeti andma. Ta tahaks muidugi, aga see on lihtsalt üle tema lae. 

Evelin Ilves
18. veebruar
See uudis on ikka täiesti hämmastav. President, kelle kõige olulisem roll on valvata põhiseaduse 
täitmise järele, rikub avalikult ja häbita ise seadust. Mis ametikohal töötav teine inimene saaks nö 
"mitteametlikult" , lihtsalt lambist puhkusele sõita? Me lihtsalt ei vormista puhkust, aga 
töökohustusi talle ka ei planeeri??? Eriti silmakirjalik on kantselei avaldus, et "me otsime 
võimalust, kuidas president ei peaks puhkusehüvitist vastu võtma" - kuidas ta saakski võtta, kui 
talle puhkust ei vormistatagi? Oleme tõesti jõudnud uuele silmakirjalikkuse tasemele... Kuhu sa teel
oled, kulla Eesti riik?


