Täna Hiiumaa, homme Eesti!
Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ei ole suutnud tõrgeteta praamiühendust
Hiiumaaga tagada ja peab ametist lahkuma.
Hiiumaa majandus, töökohtade arv ja kogu muu areng on tihedalt seotud mandriga. Seetõttu
on aastaringse stabiilse ühenduse tagamine Hiiumaa ja mandri vahel Eesti riigi jaoks
enesestmõistetav kohustus. Paraku ei ole riik selle kohustuse väärika täitmisega hakkama
saanud paarikümne aasta jooksul.
Viimaste tõrgete põhjus ei ole olnud ilm, vaid lohakus ja hoolimatus. Kogu märtsikuu on
Hiiumaa ja mandri ühendus olnud suuresti häiritud. Rohkem kui nädala oli vedu suunatud
"hädaliinile" Heltermaa-Virtsu, mis tähendas hiidlastele raha, aja ja närvide lisakulu.
Lihavõtete eel langenud veetase tõi taas vedaja hoiatuse, et ühendus võib katkeda ja sajad
inimesed pidid oma plaanid ringi tegema. Hiiumaa peredele tähendas see muret, kas saab koos
olla pikalt kojutulekut kavandanud lähedastega.
Kõik see on juhtunud põhjusel, et eirati juba mullu novembri alguses Veeteede Ametile teada
olnud fakti: Rukki kanali sügavus on langenud kriitilise tasemeni ja ei vasta selle veetee
normile. Kolme kuu jooksul, mil oleks olnud võimalik süvendustöid teha, neid ei tehtud.
Vähe sellest, alates eelmise aasta novembrist on Hiiumaa valla juhid korduvalt kutsunud
majandus- ja taristuministrit Kadri Simsonit Hiiumaale, et parvlaevaliikluse probleemide ja
lahenduste teemal arutada. Paraku ei ole ta saatnud ei tagasisidet ega reageerinud ka kutsele.
Leiame, et Hiiumaa ja mandri stabiilse ühenduse eest otseselt vastutav majandus- ja
taristuminister Kadri Simson ei ole selle ülesandega hakkama saanud ja peab seetõttu oma
ametist lahkuma.
Kutsume kõiki Eesti inimesi hiidlasi toetama. Pääs koju ei tohi olla seotud murega,
teadmatusega ja ülemääraste kuludega, mille on põhjustanud riigi saamatus.
Toetades hiidlasi ja andes allkirja sellele nõudmisele, seisad ühtlasi selle eest, et homme ei
räsi riiklik hoolimatus Sinu peret ja Sinu kodukohta.
Tekstis väljendatud mõtete ja taotlustega nõus ja kinnitan seda oma allkirjaga:
Nimi

Kuupäev

Kontakt (e-mail)

Allkiri (digiallkirja
puhul lisage see)

Digiallkirjastatud avaldus postitage aadressil: hiiumaa.praamiyhendus@gmail.com
Kui soovite postitada käsikirjaliselt allkirjastatud lehe, saatke see postiga:
Kaare 7, Kärdla, 92411 Hiiu maakond PRAAMIÜHENDUS

