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Kivisse tahutud saatused
Miks on vaja ikka ja jälle meenutada
ajaloo õudusi? Lihtne vastus on – selleks, et need kunagi enam ei korduks.
Elu kahjuks nii lihtne ei ole. Kõik, kes
usuvad inimkonna tervesse mõistusse
ja õiglusse, jälgivad praegugi ärevuse ja murega arenguid Ukrainas. „Kas
tõesti 20. sajand, kõik eelnevad sõjad,
terrorirežiimid ja okupatsioonid pole
maailmale midagi õpetanud?“ mõtlevad vabadust, rahu ja demokraatiat ülimaks hüveks pidavad inimesed. Näib,
et mitte. Sellegipoolest ei saa kunagi
käega lüüa võitluses parema maailma
eest.
Just seepärast on tähtis missioon kanda ka sellistel ühendustel nagu Murtud
Rukkilille Ühing. Omal nahal terroripoliitikat kogenud inimestena mõistetakse tõeliselt, kui oluline on kannatanute mälestuse jäädvustamine meie
kultuuriruumis.
Kui Eesti Vabariigi Valitsus leppis
kokku tegevusprogrammi aastateks
2011-2015, siis kirjutati sinna sisse ka
Kommunismiohvrite memoriaalkompleksi rajamine Eestisse. Ideekonkursi
korraldamine jäi Kultuuriministeeriumi ülesandeks. Ministeerium on oma
ülesande täitnud. Konkurss käivitati
2011. aastal. Huvitavaid mõtteid mälestusmärgi kontseptsiooni, kujunduse ja paiknemise kohta laekus palju –
kokku 66 tööd. Peapreemia läks kahe
töö vahel jagamisele. Avalikkuses on
konkursitöid juba ka tutvustatud kõigis
maakondades.
Näiteks võidutöö „ Mälutulbad“ autor Koit Ojaliiv soovib mälestusväljakule rajada 55 graniidist tulpa, millel
on 110 000 nime. Nende nimed, kelle
elukäigu murdis terrorirežiimi kurjus.
Eesti Memento Liit on pakkunud välja
ka ühe võidutöö edasiarenduse ja asukoha valiku Kaarli kiriku juures. Teine
võidutöö, mille autorid on Armin Valter ja Joel Kopli, ühendasid võimsalt

ruumi ja looduse. Selles töös ei põlistata ohvriks olemist, masendust ja õudu,

tusmärgi asukoha kohta, samuti võiks
anda teavet, kes ja mis puhul mälestus-

Urve Tiidus

vaid rõhutatakse lootust ja vabanemist.
Kultuuriministeeriumi järgmine samm
on teavitada Vabariigi Valitsust oma
ülesande täitmisest, esitleda võistluse
tulemusi ning anda tagasisidet konkursi tulemuste ja asukoha valikute kohta. Praeguste plaanide järgi toimub see
märtsi lõpus. Seejärel otsustatakse ka
järgnevad tegevused.
Mälestusmärkide püstitamine siitilmast lahkunutele ja humanistlikele
väärtustele, mida nende elu on kandnud, on üks osa kõrgkultuurist. Ajaloo
jäädvustamiseks, tõsi, on üles pandud
väga erinevaid mälestusmärke. Nagu
Murtud Rukkilille Ühingu esimees
Enno Uibo õigesti nentis, on mälestusmärke, mille juurde viivad tugevalt
sissetallatud rajad ja teised, mille ümbrus on rohtunud ja hooldamata. Unustuse hõlma vajunud paiku ei saa õieti
kellelegi pahaks panna, kuid ühingu
poolt välja käidud mõte koguda mälestusmärkide info kuhugi kokku on väärt
teostamist. Talletama peaks info mäles-

märgi püstitas, kes seda kunagi hooldas
või hooldab jms.
Kultuuriministeeriumi poolelt on
olemas valmisolek asjale kaasa aidata.
Ülevaate saamiseks mälestusmärkide
seisust ja hooldusvajadusest on tõesti
vajalik korrastatud andmebaas. Üheks
heaks koostööpartneriks info korrastamisel võiks kujuneda Eesti Muinsuskaitse Selts, kelle tegevust ministeerium on ka toetanud.
Ministeerium on valmis andma käivitamiseks ka esialgset projektitoetust
ehk nn stardikapitali, kui on tegutsemisest huvitatud osapool olemas. Andmebaasi alus on juba loodud ja seda
haldab Muinsuskaitseamet. Hetkel
on seal näiteks Muinsuskaitse Seltsi
poolt korraldatuna Eesti ajaloos oluliste tegelaste matmispaikade andmebaas, eriti hästi on kajastatud need, mis
asuvad väljaspool Eestit. Andmebaasi
veebiaadress: http://register.muinas.
ee/?menuID=burialplace
Selle näite najal saaks koostöös
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Muinsuskaitseametiga teha ka andmebaasi mälestusmärkide kohta. Tagasiside valmisoleku kohta seda ettevõtmist
koordineerida on ministeeriumis oodatud.
Selge on see, et kui mälestusmärgi
hooldaja pole just kohalik omavalitsus, konkreetne eraisik või kodanike
ühendus, siis tuleb appi paluda vabatahtlikud. Eks talgute korras on palju
mälestuspaiku korrastatud ja kindlasti

korrastatakse veelgi. Kevadhooaeg on
algamas ja töökatest kätest pole meil
veel õnneks puudu tulnud. Nagu ikka
peab olema kohapeal keegi eestvedaja,
kes ütleb: „ Teeme ära!“. 23. märtsil on
märtsiküüditamise 65. aastapäev. See
on päev, mil mullast pistavad õienupud
välja varased kevadlilled ja küüditamise mälestusmärgid on mäletavate ja
hoolivate inimeste poolt korda tehtud.
Kultuuriministeeriumi poolt veel in-
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formatsiooniks, et endiselt on represseeritutel õigus külastada tasuta riigimuuseume. Laulu– ja tantsupeo aastal
on väärt meenutada, et ka üldlaulupeole ja tantsupeole pääseb represseeritu
tõendiga vaba piletiga. Kuna tung pidudele on suur, tasub varem pilet lunastada. Kena kevade tulekut!
Urve Tiidus
Kultuuriminister

Kommunismiohvrite memoriaalkompleksi kavand, autorid Armin Valter ja Joel Kopli
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Iga järeleandmise hinnaks on uued nõudmised ehk Süües kasvab isu
Venemaa korralikult ette valmistatud
sõda Gruusiaga aastal 2008 ja tänased
sündmused Ukrainas on äravahetamiseni sarnased vanemat generatsiooni valusalt puudutanud sündmustega
möödunud sajandil.
Pärast natsionaalsotsialistide võimule pääsemist Saksamaal hakkasid nad
esimese sammuna koondama piiri taga
elavaid saksakeelseid inimesi Kolmanda Reichi koosseisu. Vaatamata olulistele poliitilistele järeleandmistele esitas
Hitler 11.03.1938 Austria kantslerile
ultimaatumi, milles nõudis kogu võimu
üleandmist Austria natsionaalsotsialistidele. Vastuse sisust hoolimata oli Hitler valmis vägede saatmiseks naaberriiki. Saamata palutud abi Prantsusmaalt
ja Inglismaalt teatas Austria kantsler, et
astub verevalamise vältimiseks ametist
tagasi, lubades natsidel valitsuse üle
võtta. Nende kätte langesid olulised
ametiasutused. Tähtsamad poliitikud ja
valitsuse liikmed arreteeriti. Järgmisel
päeval, 12.03.1938 sisenes Austriasse
vastupanuta Saksa 8. armee, lääneriikide vaikival nõusolekul riik annekteeriti.
1930-ndate teisel poolel langesid
Berliini propagandarünnakute alla
sudeedisakslased, eesmärgiks Loode-Tšehhis elanud vähemusrahva
(ca 25% elanikkonnast) rahvustunde
üleskütmine ja selle kaudu naaberriigi destabiliseerimine. Praha tegi ühe
järeleandmise teise järel, mõistagi tulutult. Lääneriikide, eeskätt Inglismaa
ja Prantsusmaa lepituspoliitika lubas
1938. aasta septembris (Müncheni sobing) natsidel sõjalise jõu ähvardusel
liita sudeedisakslased Saksamaa külge.
1939. aastal hõivas ülejäänud Tšehhimaa alad Wehrmacht. Iseseisev demokraatlik riik Euroopa südames lakkas
Euroopa juhtivate riikide nõusolekul
olemast.
Kaua aega varjul olnud Natsi-Saksamaa ja NSV Liidu vahel 23. augustil
1939 sõlmitud mittekallaletungilepingu (MRP) salajasest lisaprotokollist
võib lugeda: „Territoriaal-poliitilise
ümberkorralduse puhul Balti riikidele
(Soome, Eesti, Läti, Leedu) kuuluvatel

aladel tähistab Leedu põhjapiir ühtlasi Saksamaa ja NSVL-i huvisfääride
piiri.“ Kaks totalitaarriiki olid määranud Poola, Leedu, Läti, Eesti, Soome
ja Bessaraabia edasise saatuse. Veelgi
enam – kogu Euroopa saatuse pikkadeks aastakümneteks. Sealt meie hädad, mis paljuski kestavad tänase päevani, algasid.
Vaid nädal aega peale MRP sõlmimist algas 01.09.1939 Saksamaa
kallaletungiga Poolale II maailmasõda. 03.09.1939 kuulutasid Inglismaa ja Prantsusmaa sõja Saksamaale.
17.09.1939 tühistas NSV Liit ühepoolselt 25.06.1932. aastal Poolaga sõlmitud vastastikuse abistamise lepingu ja ründas, väidetavalt ukrainlaste
ning valgevenelaste kaitseks, sakslastega võitlevat Poolat selja tagant.
28.09.1939 Poola kapituleerus. Inglismaa ja Prantsusmaa NSV Liidule, Saksamaa liitlasele, sõda ei kuulutanud.
Vastupidi, nendest riikidest said NSV
Liidu liitlased II maailmasõjas.
Peale Poola ühist alistamist teatas
Stalin 25.09.1939 Saksa saadikule
Schulenburgile: „Kui sakslased sellega nõustuvad, siis asub NSV Liit otsekohe, kooskõlas 23. augustil sõlmitud
protokolliga, reguleerima Balti riikide
probleemi ja ootab seejuures Saksa
valitsuse täielikku toetust.“ Järgnesid
alandavad läbirääkimised sõjaväebaaside rajamiseks Eestisse, kes Rahvasteliidu liikmena oli suhetes sõjaka
naabriga jäetud üksinda. Vastata tuli
küsimusele „Kas sõda NSV Liiduga
või alistumine?“. Tollase Riigikogu
üksmeelne seisukoht oli, et „jõuähvarduse rängal survel tuleb nõustuda NSV
Liidu ettepanekutega“ baaside loomiseks Eestis, kuhu viivitamatult marssis
25 000 hästi relvastatud punaarmeelast.
Tollased riigiisad uskusid, et venelased ei sekku Eesti siseasjadesse. President Päts ütles 28. septembril 1939
Kremlis allakirjutatud vastastikuse
abistamise pakti kohta: „See leping on
üheks väljapaistvamaks katseks korraldada rahuliku koostöö teel kahe rahva
vajaduste keerdsõlmi.“ Tagantjärele
tarkusena: naiivne lootus! See järele-

andmine Venemaa nõudmistele läks
Eesti rahvale ülimalt kalliks maksma.
Balti riikide piirile koondati 29. septembriks 1939 kolm armeed (8., 7. ja
3.) kokku 437 000 mehega, kes ootasid käsku edasitungiks. Eestil oli vastu
panna 115 000 sõjaliselt väljaõpetatud
meest ja lahkhelid Balti riikide ühisel
kaitse organiseerimisel sissetungija
vastu.
Soome ajaloolase Martti Turtola hinnang meie juhtide tegevusele 1939.
aastal on järgmine: „Konstantin Päts ei
püüdnud kordagi vastu seista idanaabri nõuetele, ta tegi kõike nii, nagu seda
tahtis Stalin. Eesti väeosade võitlustahet ja soovi kaitsta oma seaduslikke
õigusi ei purustanud mitte Punaarmee,
vaid Eesti ohvitserid ning riigi juhtkond eesotsas K. Pätsi ja J. Laidoneriga, kes ei teinud ühtegi liigutust Eesti
kaitsmiseks. Need mehed nõustusid
Eesti okupatsiooniga ja relvade loovutamisega venelastele. Päts ei esitanud
isegi mitte formaalselt protesti Eesti
okupeerimise, aga samuti baaside lepingu rikkumise vastu.“ Karmid sõnad.
Konstantin Päts allkirjastas Eesti riiklust hävitavad ebaseaduslikud dokumendid, Johann Laidoner käskis kaitseliitlastel 48 tunni jooksul loovutada
relvad Eesti okupeerijatele. Kui Laidoner oli oma töö teinud, vabastas Päts ta
22.06.1940 ametist! Mis veelgi kohutavam, Päts kinnitas oma allkirjaga ametisse Moskva poolt nimetatud Johannes
Vares-Barbaruse valitsuse. Kas ajalugu
võib Ukrainas ja teistes endistes liiduvabariikides korduda?
Punaarmee peastaabi töötaja K. Sokolov-Strahhovi aruandest kodusõja
kogemuste kohta võib lugeda järgmist:
„Noh, kuidas sa teed proletaarset revolutsiooni sellise [Soome – K. R.] rahvaga? Ei joo, ei varasta, töötavad, kuid on
seejuures jonnakad ja lisaks veel head
laskurid!... Kulak vihkab metsikult
nõukogude võimu ja on valmis kägistama või surnuks pussitama tuhandeid
töölisi.“ Möödunud sajandi kahekümnendatel aastatel loodeti Moskvas siiski, et „proletariaadi võimuhaaramine
Soomes“ saab lähitulevikus teoks.
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Soome oli järjekorras viimane, kuid
tähtsuselt esimene riik, kellele Nõukogude valitsus esitas ettepaneku „vastastikuse abi sõlmimiseks“. Ootamata ära
Soome valitsuse vastust, alustas NSV
Liit Soome kommunisti Otto Kuusineni teadmisel oktoobri alguses 1939
sõjalise operatsiooni kavandamist Soome Vabariigi vastu. 17.11.1939 loobus
teine tuntud Soome kommunist Arvo
Tuominen asumast talle Moskva poolt
pakutud Soome Demokraatliku Vabariigi Rahvavalitsuse etteotsa. Arvo
Tuominen vastas Kominterni juhile
Dimitrovile: „Teie ja mõned teised
Kominterni sekretärid [Otto Kuusinen
– K. R.] teadsite juba 13.11.1939, et
Soomet rünnatakse ja et „rahvavalitsuse“ loomine on juba otsustatud.“
Nüüd määrasid maruvihased peremehed Moskvas Soome Rahvavalitsuse
etteotsa Venemaa kompartei keskkomitee liikme Otto Kuusineni. Terijoe tööliste ülestõus ja demokraatliku Soome
väljakuulutamine olid muutunud farsiks, mida mõistis iga soomlane. Soome annekteerimine samal viisil nagu
Eesti, Läti ja Leedu ühendamine NSV
Liiduga kukkus läbi. Järgnesid Nõukogude relvastatud provokatsioonid NSV
Liidu-Soome riigipiiril. Tallates jalge
alla 1920. aastal Tartus alla kirjutatud
rahulepingu ja 1932. aastal sõlmitud
mittekallaletungilepingu ründas NSV
Liit 30.11.1939 Soomet, mille eest
Nõukogude Liit heideti 14.12.1939
Rahvasteliidust välja. Algas 13. märtsini 1940 kestnud Talvesõda, mille käigus Soome kaotas langenute, haavatute ja teadmata kadunutena ca 68 000
meest ja ca 10% oma territooriumist,
sh Viiburi linna ja enamiku Soome
Karjalast. NSV Liit kaotas Talvesõjas
105 päevaga üle 200 000 punaarmeelase. Kartes Inglismaa ja Prantsusmaa
sekkumist sõtta, sõlmiti 13.03.1940 vaherahu, mis hoidis ära Soome okupeerimise ja liitmise 12. liiduvabariigina
NSV Liidu koosseisu. Nii sel kui 1944.
aastal õnnestus Soomel säilitada oma
riiklik iseseisvus.
Ei olnud veel Eestimaa pinnale astunud Vene sõduri saabas, kui 11. oktoobril 1939 nägi ilmavalgust NKVD
(Ivan Serovi) käskkiri nr 001223 Leedu, Läti ja Eesti elanike küüditamise
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kohta! Hävitamisele kuulus Eesti poliitiline juhtkond, ohvitserkond, haritlased. Soome-NSV Liidu vahel peetud
Talvesõja tulemused ja Poola annekteerimine avasid tee MRP-s ettenähtud
Baltimaade okupeerimiseks. 16. juunil
1940 said Punaarmee väeosad käsu
tungida Eesti ja Läti territooriumile.
17. juunil 1940 kell 15.00 kirjutas Johann Laidoner alla kommunistide ultimaatumi nõudmistele. Pange tähele!
10 tundi enne seda marssis Eestisse
täiendavalt 12 punadiviisi. Nii nagu
praegu Krimmigi, mis on jätkuvalt Ukraina osa. 17.-21.06.1940 moodustati
okupeeritud Balti riikides eestlaste,
lätlaste ja leedulaste lahkel kaasabil
„rahvavalitsused“, hävitustöö korraldamiseks moodustati repressiivorganite võrgustik. 1940–1941 mõisteti Eestis surma vähemalt 300 inimest, 1941.
aasta juunist oktoobrini hukati 2199
inimest. Massimõrvad Tartu vanglas
(198), Kuressaares (90), Pirital, Iide
külas Saaremaal ja Viljandi vanglas.
Nõukogude diplomaatia võit oli täielik,
koostöö kahe rahva vahel jäi heleroosaks unistuseks.
Aastatel 1940-1941 arreteeriti, küüditati ja mõrvati peaaegu kõik Eesti
Vabariigi valitsuse liikmed, enamik
Riigikogu liikmeid, üheksa endist valitsusjuhti kümnest. 14.06.1941 küüditati Eestist Venemaale 10 205 inimest.
30.07.1940 küüditati koos perega Venemaale ka Konstantin Päts, Johann
Laidoner veelgi varem. Vaid üks aasta Nõukogude okupatsiooni tähendas
meile 41 000 hukkunut, hukatut või
mõrvatut ehk 4% elanikkonnast. USAs oleks see tähendanud rohkem kui viit
miljonit, Saksamaal rohkem kui kolme
miljonit hukkunud inimest. Enesekaitseks punase terrori vastu sündis metsavendlus ehk Suvesõda.
Kuidas suhtusid Baltikumis toimuvasse teised Euroopa suurriigid? Winston Churchill on öelnud: „NSV Liit pidi
väevõimu ja pettusega okupeerima Balti riigid ja suure osa Poolast, enne kui
neid rünnatakse. Ehkki nende poliitika
oli kalk, oli see antud hetkel äärmiselt
realistlik.“ Saksamaa asus seisukohale,
et Baltimaade sündmused puudutavad
vaid Venemaad ja Balti riike. Ülejäänud lääneriigid vaatasid osavõtmatult
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pealt, kui Rahvasteliidu liikmed, Balti
riigid, kaotasid oma iseseisvuse. Kuue
aasta tagune sõda üksi jäetud Gruusias,
idapiiritaguste Eesti alade loovutamiskatsed Venemaale ja Krimmi okupeerimine tõendavad lääneriikide hoiakute
kordumist tänapäeval.
22.06.1941 algas Saksamaa ennetava
löögiga Venemaa pihta endiste sõprade
vahel sõda. Venemaa eesmärgiks oli
maailmarevolutsioon ehk kogu maailma bolševiseerimine, Saksamaa taotluseks endiste riigipiiride taastamine,
Suur-Saksamaa loomine.
Okupeeritud rahvana haarati eestlased paratamatult suurriikidevahelisse
konflikti. Nad võitlesid nii Punaarmee kui ka Wehrmachti ja Relva-SS-i
koosseisus. Ligemale pool 35 000-st
tööpataljonlasest suri orjasurma, ülejäänud aitasid pärast sõda valitseda
Eestit. Saksa armees nägid eestlased
ainsat võimalust ühiseks vastuseismiseks Eesti taasokupeerimisele, uutele
repressioonidele. 70 000 eesti meest
lootis, et sobival hetkel õnnestub taastada Eesti riiklik iseseisvus. Just tänu
nendele meestele jäi rinne Eestis püsima üheksaks kuuks, kergendades
soomlaste olukorda Jätkusõjas ning
võimaldades 72 000 eestlasel põgeneda välismaale. Eestit kaitstes langes üle
20 000 mehe, kelle nimed ei ole leidnud väärilist jäädvustamist heroilisel
lahingutandril, Sinimägedes, tänaseni.
Atlandi hartale ja kangelaslikule
võitlusele vaatamata meid reedeti. Veel
enne sõja lõppu (1943) määrasid Stalin, Roosevelt ja Churchill Teheranis
järjekordselt tulevase maailma, kaasa
arvatud Eesti, saatuse. USA ja Suurbritannia nõustusid Stalini nõudega tunnustada NSV Liitu 1941. aasta piirides.
Stalin oli saavutanud Balti riikide, Poola ja osaliselt Rumeenia (Bessaraabia
ja Põhja-Bukoviina) okupatsiooni ning
sellele eelnenud ja järgnenud repressioonide tunnustamise USA ja Suurbritannia poolt! Jälk silmakirjalikkus! On
ehk maailmas midagi muutunud? Alles
see oli (2010), kui presidendid Obama
ja Medvedev igatsesid Elbel taga sõjaaega, mil jagati maailma mõjusfääre
ning müüdi maha riike ja rahvaid.
Miks ma räägin nii pikalt möödunud sõjast? Aga sellepärast, et just II
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maailmasõda kujundas meie oleviku
ja tuleviku, et Lääne silme all Nõukogude repressioonid jätkusid: kodumaa
kaitsel sõdinud mehed ja nende meeste
perekonnad kas lasti maha, pandi vangi
(75 000 inimest) või küüditati Venemaale. 25.03.1949 viidi vägivaldselt
Siberisse 20 702 inimest ehk 3% rahvastikust. Üle 63 % küüditatutest olid
tapetud või arreteeritud sõjameeste
perekonnaliikmed, ülejäänud – rahva
toitjad, talupojad. Paljud nende seast
jäid igaveseks Siberi mulda. Nende
hulgas minu vanaema, lihtne taluperenaine Marie Kello. Muutus Eesti etniline koosseis: 1944 oli eestlasi 95%,
1989. aastal 61,5 % rahvastikust. Sõjas
kaotajate poolt toimepandud kuriteod
mõisteti Nürnbergis võitjate poolt hukka, süüdlasi karistati. Võitjate, Venemaa ja tema lääneliitlaste kuritegude
üle ei ole kohut mõistetud tänase päevani.
Vastupidi – Venemaa jätkab II maailmasõjast osa võtnud Punaarmee ja
NKVD väeosade heroiseerimist, lubades nende järglasi kasutada venelaste
kaitseks terves maailmas. Kas ka Saksamaal? USA-s? Hiinas? Kõiki, kes on
Venemaa kavatsuste vastu, nimetatakse
fašistideks, natsionalistideks. Krimm
on okupeeritud, 100 000 Venemaa sõjaväelast on valmis ründama Ukraina
ülejäänud osa. Ajaloofaktid, ka kõige
viimased, on tõestuseks selle kohta, et
NSV Liidu anastamispoliitika on Vene
Föderatsioonis tärganud uuele elule.
15.03.2014 kasutas Venemaa Krimmi referendumit hukka mõistva resolutsioonikavandi hääletamisel ÜRO
Julgeolekunõukogus vetoõigust. Resolutsiooni vastuvõtmist toetas 13 julgeolekunõukogu liiget 15-st, Hiina jäi
erapooletuks. Kordumas on Rahvasteliidu teovõimetus suhetes Kolmanda Reichiga enne II maailmasõda. Ka
seekord ei suuda ÜRO taltsutada 21.
sajandi agressorit. Ja kuidas suudakski,
kui Venemaal on vetoõigus? Sõna on
NATO ja Hiina käes, kes koos oleksid
võimelised panema käe ette Venemaa
imperialistlikele ambitsioonidele. Esialgu sõjata.
20. sajandi genotsiidi läbi kaotas
Eesti 17,5% rahvaarvust, mis näiteks
USA-le oleks tähendanud 22,4 ja Sak-
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samaale 13,7 miljonit inimest. Üheksa
kümnendiku ulatuses oli selles süüdlaseks Nõukogude võim, ühe kümnendiku ulatuses Saksa okupandid.
Vaid meie endi hoolimatuse tõttu ei
kõla meie kallal toimepandud genotsiid maailmas samaväärselt holokaustiga. Olgu kõigile ühemõtteliselt selge: mobilisatsioonid ja küüditamised
olid ja on aegumatud inimsusvastased
kuriteod. 1968. aastast kehtiva ÜRO
aegumatuskonventsiooni kohaselt on
inimsusvastased ja sõjakuriteod karistatavad alati, sõltumata nende toimepanemise ajast. Eesti ratifitseeris selle
konventsiooni 26.09.1991, kuid mingeid tulemusi ratifitseerimine ei ole
siiani kaasa toonud! See on Riigikogu
ja Vabariigi Valitsuse tegemata töö.
Meie esindajatel Riigikogus on kohustus oma tegematajätmised, kaasa arvatud 10 aasta taguse represseeritute seaduse täiendamine, heastada, aga mitte
tegeleda vanaisade poolt kättevõidetud
Tartu rahu tingimuste revideerimisega.
Ajaloolise, Tartu rahulepinguga kinnitatud, põhiseadusjärgse piiri alandav
hülgamine ning IRL-i ja Reformierakonna noorpoliitikute lootused, et piirileping Eesti ja Venemaa vahel jahutab
Venemaa agressiivsust Eesti vastu, ei
ole leidnud kinnitust, mida tõendavad
hiljutised Venemaa Lääne ja Kesksõjaväeringkonna relvajõudude suurõppused Balti riikide piiridel. Jälle apelleerib Venemaa suhetes lääneriikidega,
ka NATO-ga, sõjalisele jõule, mida on
aidanud kasvatada seesama Lääs. Kas
XII Riigikogu liikmed, kellel puudub
rahva mandaat Eesti-Vene piirilepingu
ratifitseerimiseks, lähevad vastuollu
põhiseaduse ja rahva tahtega, näitab
aeg. Ärgu olgu Riigikogu järgmises
koosseisus kohta parteidel, kelle liikmed hääletavad piirilepingu ratifitseerimisel lepingu ratifitseerimise poolt.
Oleme ligemale 23 aastat korraldanud oma elu nii nagu oskame. Osa elanikkonnast elab jõukamalt kui kunagi
varem, osa armetus viletsuses. Ülimat
rõõmu teeb siiski teadmine, et koos
Poola, Läti ja Leeduga oleme NATO
liikmed. Me kõik loodame, et nüüd ei
seisa Balti rahvad kurjuse vastu enam
üksinda, vaid koos maailma võimsaima sõjalise organisatsiooni liikmesrii-
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kidega. Lootkem ka, et meid ei reedeta
enam mitte kunagi, ka oma riigimeeste
poolt mitte, et eesolev aeg annab Eestile soodsamad võimalused rahvusvahelisest õigusest tulenevate võimaluste
kasutamiseks. Jätkuks vaid poliitikutel
enam väärikust, julgust, riigimehelikkust.
Jätkuks julgust ligemale pooltel valimisõiguslikel kodanikel, kes ei ole rahul negatiivsete suundumustega Eesti
elu korraldamisel. Ei saa olla rahvusriiki põlisrahvata. Oleme rahu tingimustes kaotanud veerand miljonit inimest
ehk 16,67 % rahvastikust! Järjekorras
on kontrolljoonetagused 14 valda teisel
pool Narva jõge ja Peipsi järve! Meie
rikkused on võõrkapitali käes. Kaovad arstid, õpetajad, koolid, päästjad,
külad, postkontorid, jätkuvalt laguneb
maaelu. Inimesed on jäetud oma muredega üksinda. Ei saa leppida töötuse,
tõrjutuse ja vohava vaesusega, mille
põhjuste likvideerimine on soovi korral
koalitsioonierakondadele jõukohane.
Paljudel, väga paljudel Eesti kodanikel
ei ole valikuvõimalust oma ja riigi elu
korraldamisel. Saeme oksa, millel istume. Kas Eesti on vaba riik Põhiseaduse tähenduses? Kas Eestit juhivad oma
rahva ees täit vastutust kandvad inimesed? Kas rahvas teab, mida kujunenud
olukorras teha või millele – peale kodumaalt lahkumise – loota? Meil kõigil
tuleb nendele ja paljudele teistele küsimustele leida ausad vastused enne, kui
anname oma hääle Euroopa Parlamendi ja Riigikogu valimistel 2015.
Ning lõpetuseks. Igavikku on kadunud kaks represseeritute põlvkonda.
Minu põlvkond on kolmas, viimane.
Pöördun kõikide kohalike omavalitsuste liitude ja Vabariigi Valitsuse poole palvega jäädvustada igas Eestimaa
kihelkonnas sealt küüditatud ja vangi
mõistetud Eesti kodanike mälestus. Kui
meie seda ei tee, ei tee seda mitte keegi. Ärge jääge kõrvaltvaatajateks siis,
kui on vajalik teie otsustav sekkumine
meid kõiki puudutavatesse sündmustesse Eestis, EL-is, maailmas. Kadugu
ükskõiksus! Meie olemegi riigivõim!
Kuno Raude
VII Riigikogu liige
15.03.2014 Tallinnas.
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Ma avastasin imelise maailma
Anne-Victoire Charrinil on palju tiitleid: filoloogiateaduste doktor, professor, Pariisi Ülikooli riikliku Ida keelte
ja kultuuride instituudi Siberi uuringute keskuse direktor. Väga sobiv mingile
tähtsale habemega tegelasele, aga tema
on pikk, õbluke, väga elav ja naerusuine naine, kellega on kerge suhelda ja

müütidest tõlke teaduskogumiku jaoks.
Vaat nii algaski tutvus Siberiga.“
Pärast reise Kamtšatkale ja tööd
korjaki folklooriga valis Anne-Victoire endale teema doktoridissertatsiooniks. Selle nimeks sai „Siberi ja selle
rahvaste poeetiline kujutamine XIX
sajandi vene kirjanduses“. Kümme

Hantide külapidu

kellega tahaks suhelda. Anne – nimetame nii lühiduse eesmärgil meie uut tuttavat - sulandub kergesti igasse seltskonda ja see on esimene märk sellest,
et inimesed on talle huvitavad ja tema
neile samuti. Nii on igal pool – kõigil
tema reisidel mööda Venemaad, aga
need reisid algasid palju aastaid tagasi.
„Ma lõpetasin kaks teaduskonda –
filoloogia ja etnograafia teaduskonna
Sorbonne´is ja otsustasin tegeleda Siberiga,“ räägib ta endast. „Ma tahtsin
teada saada, kuidas elavad väikesearvulised Siberi rahvad. Kuid aeg oli selline – 60ndate algus – raske oli pääseda
teie Siberisse, ja ma alustasin sellest, et
hakkasin lugema folkloorseid tekste.
Jumal tänatud, need on meie raamatukogudes olemas. Esimesed, mille ma
läbi lugesin, olid korjakkide müüdid ja
muinasjutud. Ma avastasin enda jaoks
imelise maailma, poeetilise ja meie
inimestele täiesti tundmatu – Prantsusmaal ju pole Põhja! Ma kaitsesin kandidaadidissertatsiooni, tegin korjaki

aastat pühendas ta teoste uurimisele,
mis on vene lugejale vähetuntud või
lausa tundmatud. Need on ülevaated,
värssteosed, ülestähendused, terved
poeemid. Näiteks Nikolai Bestuževi
märkmed Jakuutia kohta, Pjotr Jeršovi
lüüriline poeem „Suzge“ (Kutšumi viimasest naisest), Mihhail Küchelbeckeri „Barguzini muinasjutt“ jt. Tutvumine
teostega, mis olid Prantsusmaal vähe
tuntud, äratas temas huvi autorite endi
vastu. Anne sõitis läbi peaaegu kogu
Siberi ja Kaug-Ida, püüdes näha kohti, kus elasid või kuhu jäid igaveseks
need inimesed: ta viibis Selenginskis
(Burjaatias), kuhu on maetud Nikolai
Bestužev, Barguzinis, kus leidis rahu
Wilhelm Küchelbeckeri – Puškini sõbra Kühlja – vend Mihhail. Ta oli Tšitaas, Petrovsk-Zabaikalskis, Irkutskis,
Kamtšatkal, Jamali poolsaarel. Tänavu
maikuus saabus aga Handi-Mansi ringkonda. See reis on loomulik jätk uuringutele, mida Anne-Victoire alustas
60ndatel aastatel.

„Ma töötan riiklikus Ida keelte ja
kultuuride instituudis,“ jutustab Anne
Charrin oma tööst Pariisi ülikoolis.
„Meie instituudis õpetatakse üle 85
maailma keele (peale Lääne-Euroopa
keelte). Ja ma olen üle kolmekümne
aasta ümbritsetud spetsialistidega, kes
uurivad erinevaid rahvaid. Sealjuures
ei uuri me muidugi mitte ainult keelt,
vaid ka kultuuri tervikuna, geograafiat,
rahva ajalugu. Mul on palju sõpru, kes
on hõivatud inuittide uurimisega (nii
nimetatakse praegu eskimoid), tšuktše,
Kanada põhjarahvaid. Minule pakuvad
enim huvi Siberi rahvad. Me kõik vahetame sageli muljeid, teadmisi, võrdlusi. Me uurime kõigi Siberi kirjanike
loomingut, kes kujutavad väikesearvulisi rahvaid. Minu jaoks on huvitav
nivhi kirjaniku Vladimir Sangi, tšuktš
Juri Rõtheu looming, aga nende seas,
kes töötavad Lääne-Siberis, on kõige enam huvitanud JEREMEI AIPIN.
Enne tema loomingule lähenemist
olin ma Jamali-Neenetsi autonoomse
ringkonna lõunaosas ja tutvusin põhja
hantide eluga – seal on veel väga paljud säilitanud oma rituaalid, traditsioonilise eluviisi, säilitavad mälus väga
palju vanu rituaalseid laule, järgivad
kombeid. Aipini teostes me kohtume
mõnevõrra teistsuguse kultuuri, maastike, rahvakunstiga. Ta jutustab nii
traditsioonidest kui ka uuest elust. Ta
armastab ja mõistab oma rahvast, ehkki
ta ise on juba ammu, nagu ma tean, linnainimene. Ta püüab jutustada kõigist
hantide kommetest, näidata seda, mis
juba tasapisi kaob nende elust. Ta kannatab selle pärast. Kui ma loen Jeremei
raamatuid, hakkab mul valus seepärast,
kui vähe vana säilib tänapäevases elus.
Miks ometi?“
Mitmepäevase viibimise jooksul
Nižnevartovski rajoonis püüdis AnneVictoire näha võimalikult rohkem ja
esmajoones isiklikult tutvuda nendega,
kellega ta oli tagaselja tuttav Jeremei
Aipini raamatute kaudu: sõitis rahvuslikesse küladesse Agani ja Varjogani,
elas rändrahva laagris ja loomulikult
suhtles palju kirjaniku endaga.
„Seal on sellised nõiduslikud kohad,“
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vaimustus ta pärast sõitu Agani. „Selline ilus jõgi. Selline päikseloojang
esineb ilmselt ainult paradiisis! Me
vestlesime handi naistega. Nad jutustasid lapsepõlvest, sellest, kuidas varem
elati, lauldi, milliseid rituaale järgiti.
Mulle on see väga huvitav. Ma mäletan kaua Varvara Stepanonva Pokatševat. Kui hästi ta laulab handi laule! Iga
kord, kui ma kohtun selliste inimestega, ma mõtlen, et veel pole kõik kaotatud, et veel on säilinud rahva juured,
tema hing. Veel meeldis mulle väga
see, et noorus kuulab nii tähelepanelikult vanemaid, kogub endasse, huvitub
endistest aegadest. See on väärtuslik.
Mina, töötades ülikoolis, suhtlen palju
noortega ja väga tahan, et nad õpiksid
samuti mõistma, et see on rahva jaoks
oluline, kuidas nad arenesid, millise
kultuuri tõid maailma ja kuidas ei tohi
seda kultuuri kaotada.
Praegu valmistab Anne Charrin ette

Jeremei Aipini teoste tõlget prantsuse
keelde: tema sõnul on see korralagedus,
kui need on juba olemas inglise, saksa
ja soome keeles, aga prantsuse keeles
mitte. Mille tõttu siis on prantslastele
huvitav see neist kauge ja nii omamoodi Siberi rahvaste maailm? Miks on
tema jaoks, kes ta elab siit nii kaugel,
Euroopa keskel, nii lähedased handi
kirjaniku mured? Ka sellele küsimusele vastab Anne meelsasti ja täpselt,
justkui veel kord kontrollides end, oma
tundeid. „On erinevad põhjused. Näiteks üks: ma olen alati tahtnud mõista,
miks püüti teil palju aastaid luua mingit
erilist nõukogude inimest. Ma tean, et
on venelased, ukrainlased, handid, teised rahvad, igaüks oma nimega, kuid
mõista üht üldist terminit kõigi jaoks
oli minu jaoks raske. Ka Prantsusmaal
elati kunagi midagi sarnast üle: kui mäletate, hakati pärast revolutsiooni 19.
sajandi alguses samuti kõiki kutsuma
kodanikeks. Siis ka ei räägitud erinevatest rahvustest,
ehkki meie maal on
selline rahvas nagu
bretoonid – nende
keel pole prantsuse
keelele üldse sarnane ja suhtumises
neisse oli samuti
diskrimineerimist.
Kodus, lapsepõlves
rääkisid nad bretooni keeles, aga
koolis, ametlikus
suhtluses oli keel
keelatud. Jumal tänatud, see on möödas!
Venemaal tehti
sama; arvatavasti
seepärast, et revolutsioon arvab, et
kõik peavad olema
võrdsed
kõiges,
sealhulgas ka keeles, et üks inimene
oleks sarnane teisele, naabrile. Nad
ei tahtnud rääkida
erinevusest (nemad
– need on revolut-

Autori foto: Anne-Victoire Charrin külas
kunstnik Juri Bõtškovil
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sionäärid), justkui see erinevus segaks
olemast võrdsed! Aga mina arvan, et
seda väärtuslikku erinevust tuleb säilitada. Selles näen ma inimese tuuma.
Me ju kõik kuulume inimkonda, kuid
kuulume igaüks isemoodi! Veel üks
põhjus – puhtalt teaduslik: mul on alati
olnud huvitav teada, kuidas inimesed
elavad. Miks nad nii elavad? Millised
põhjused neil hingesügavuses on, mis
panevad neid elama nii, aga mitte teisiti, järgima just nimelt sellist eluviisi.
Ma olen etnograaf, mul on vaja seda
mõista. Ja ma armastan inimesi. Mulle
näib, et igas inimeses on oma anne, on
midagi väärtuslikku. Minu jaoks pole
olemas ebahuvitavaid inimesi.“
Viimastel aastatel on Anne-Victoire
trükiks ette valmistanud teadustöid,
tõlgete koguteoseid, eraldi artikleid
Siberi rahvaste elust. Tema jaoks on
huvitavad kõik asjad ja kõik inimesed,
kellega ta juhtub suhtlema. Nižnevartovskis tutvus Anne kirjanik Margarita
Anissimkova ja kunstnik Juri Bõtškoviga, kelle temaatika on suguluses hantide müütide fantastilise maailmaga.
„Ma sõitsin spetsiaalselt rongiga Tjumenist Nižnevartovskisse, et Tobolskis
maha minna ja käia Küchelbeckeri
haual,“ tunnistas ta. „Ma nutsin seal...“
Kunagi õpivad inimesed armastama,
hindama ja mõistma üksteist sõltumata
sellest, mis rahvusesse nad kuuluvad.
Võimalik, et sellised inimesed nagu
Anne-Victoire toovad selle aja lähemale...
Tõlgitud artiklist: Димова, Галина.
Я открыла удивительный мир...
Слово народов севера, 1-2000
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Meenutus
On saabumas 25. märts. 65 aastat
tagasi oli see meile, lastele ja vanematele-vanavanematele, õuduste alguse
hommik. Õues oli veel hämar, kui suure käraga astusid tuppa püssimehed.
Tääkidega varustatud püssid laskevalmilt meile suunatud. Kiire äratus, asjad kotti ja minek. Polnud tähtsust, kas
oled noor või vana, nimekirja täiteks
kõlbasid kõik.
Nii algas “vabatahtlik” sõit püssimeeste saatel Siberi avaruste poole.
Kuu aja pikkune sõit loomavagunites,
külmas ja näljas, murdis paljud manalateele. Need, kes kohale jõudsid, olid
rusutud, väsinud ja alatoidetud. Mure
tuleviku pärast hinges. Aga me pidasime vastu!!! Ja tagasisõidu maksime
juba ise kinni...
Meenub sealse kohaliku partorgi
kõnest üks ere vaimuvälgatus: “Kui
püssimehed poleks Baltimaade rahvast
tagasi hoidnud, oleks nad kõik siia tulnud, sest neil on kodus nälg...” Suur
tänu neile siis selle eest, et hoidsid püssidega meid, eestlasi, oma kodumaal ja
valvasid, et meil, “siberlastel”, oleks

koht, kuhu naasta ning kus püsis eestlus ja isamaa-armastus. Aitäh!
Olime tollal lapsed ja just meie põlvkond mäletab veel neid õudseid läbielamisi. Me vanemad on läinud ja meie
lapsed on sündinud juba kodumaal.
Ärevaks teevad praegu meid sündmused idanaabriga piirnevatel aladel. Olid
ju poolakad ja ukrainlased meiega koos
Siberisse saadetute hulgas ning öeldakse, et vanale karule enam uusi trikke ei
õpeta. Samas olid meil küüditajad ja
nimekirjade koostajad valdavalt eestlased... Küsin nüüd, kas peaksin umbusuga suhtuma poliitikute juttudesse
EL-i toetusest ja NATO kaitsest?
Uuele moodustatavale valitsusele
oleks minul kolm ettepanekut:
Pensioniarvestuse hulka arvestatakse ka Siberis oldud lapsepõlve aastad
0-18. Need olid nälja, külma ja viletsuse aastad, mil lapsed tööl ei käinud,
aga tulumaksu võetakse nende aastate
pealt saadavalt pensionilt ikkagi. Teen
ettepaneku nendelt aastatelt makstavalt
pensionilt tulumaksu kaotamiseks.

Represseeritutele tagastatakse transpordile (bussipiletite järgi) kulunud
summa 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 32 eurot aastas. Suur paberimajandus ja vanurite jooksutamine
kaoks ning riigiametnike töökoormus
väheneks, kui kõigile represseerituile
kanda kord aastas see maksimum 32
eurot.
Memento Liit soovib püstitada järjekordset monumenti. Elutuid monumente ja raamatuid on minu arust piisavalt. Teen ettepaneku ehitada hoopis
pansionaat, mis oleks abiks represseeritutele ja ka teistele abivajajatele.
Pensioni eest peaks seal pansionaadis
saama represseeritu ära elatud. Selles
kohas antaks edasi mälestusi põlvest
põlve ja elurõõm ei kaoks sealt kunagi.
Soovin kõikidele tugevat tervist, pikka iga ja rahumeelset vananemist.
Tervitustega
Helve Kõiv
Võrumaalt

Uldo Juursalu arhiivist
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...kui ka valgub me veri siia neetud mullasse...

Uldo Juursalu arhiivist
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MINEVIKUST
EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI MINISTRITE NÕUKOGU
MÄÄRUS NR. 014 KULAKUTE JA NENDE PEREKONDADE VÄLJASAATMISE
KOHTA EESTI NSV PIIRIDEST
14. märts 1949.a.
1. Saata Eesti Nõukogude Sotsialistlikust Vabariigist välja Nõukogude kaugetesse
paikadesse igaveseks asumisele kulakute perekonnad, mis on kinnitatud Eesti NSV
Töörahva Saadikute Maakonna- ja Linnanõukogude Täitevkomiteede poolt
vastavalt Maakonna Täitevkomiteede esitatud nimekirjadele.
a) Valga maakonnast
b) Viljandi maakonnast
c) Viru maakonnast
d) Võru maakonnast
e) Lääne maakonnast
f) Pärnu maakonnast
g) Saare maakonnast
h) Tartu maakonnast
i) Harju maakonnast
j) Hiiu maakonnast
k) Järva maakonnast
l) Tallinna linnast

243 perekonda.
750 perekonda.
357 perekonda.
460 perekonda.
239 perekonda.
476 perekonda.
67 perekonda.
680 perekonda.
318 perekonda.
18 perekonda.
212 perekonda.
4 perekonda

( vt. lisa nr. 1);
( vt. lisa nr. 2);
( vt. lisa nr. 3);
( vt. lisa nr. 4);
( vt. lisa nr. 5);
( vt. lisa nr. 6);
( vt. lisa nr. 7);
( vt. lisa nr. 8);
( vt. lisa nr. 9);
( vt. lisa nr. 10);
( vt. lisa nr. 11);
( vt. lisa nr. 12);

Lubada väljasaadetavatel võtta endaga kaasa neile isiklikult kuuluvad väärisasjad, koduse
majapidamise esemeid ( rõivad, toidunõud, põllumajanduslik, käsitöönduslik ja kodune
väikeinventar) ning toiduvarusid iga perekonna liikme kohta kokku kaaluga kuni 1500
kilogrammi.
Ülejäänud varandus ja kariloomad konfiskeerida.
Kõigi kulakute perekondade väljasaatmisega seotud aktsioonide läbiviimine teha
ülesandeks Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeeriumile ( sm. Kummile)
Konfiskeerimise läbiviimise ja väljasaadetud kulakute ülejäänud varanduse kasutamise
kord, samuti teised kulakute väljasaatmisega seotud aktsioonid reguleerida täiendavate
määrustega.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimehe asetäitja (allkiri)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
Asjadevalitseja (allkiri)

( N.Puusepp)
( A.Veiderpass)

Trükitud 2 eksemplaris
1 – toimikusse
2 – ENSV RJM sm. Kummile
Lisad ainult sm. Kummi eksemplari juurde. A.Veiderpass
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Täiesti salajane
Eks. Nr......
EKP(b) Keskkomitee sekretärile
(ERAF, fl n. 14 s 87 lk 53-56. Tõlkisin selle dokumendi eesti keelde)
seltsimees- Karotamm
Alljärgnevalt
Bandiitlik-natsionalistlike ja kulakute majapidamiste perekondade vabariigi piiridest
väljasaatmise operatsioon on lõpetatud.
Kokku saadeti välja 7885 perekonda nendest kokku 20498 inimest sh. 2870 kulaklike
majapidamiste perekondi. ( Viimasele arvule ja sellele järgnevatele sõnadele on alla
tõmmatud tugev punane joon. Autor.)
Eraldi võetuna saadeti vabariigi linnadest ja maakondadest välja järgmiselt:
Jrk.
nr.

Linnade maakondade nimetus

Kokku
perekondi

Väljasaadetud
inimesi

Kulaklikke
perekondi

% %
võrrelduna

1.
Tallinna linn
445
991
40
2.
Valgamaa
415
1172
200
3.
Viljandimaa
941
2325
591
4.
Võrumaa
662
1731
324
5.
Läänemaa
547
1465
161
6.
Virumaa
905
2461
220
7.
Pärnumaa
1000
2545
403
8.
Saaremaa
316
1028
53
9.
Tartumaa
1356
3392
506
10.
Harjumaa
730
1891
221
11.
Järvamaa
481
1229
138
12.
Hiiumaa
84
261
13
13.
Narva linn
3
7
Kõik kokku:
7885
20498
2870
105,13
Väljasaadetute hulgas oli: mehi
4507 inimest
naisi
10274 inimest
lapsi
5717 inimest
Tervikuna möödus operatsioon kogu vabariigis vahejuhtumite ja ekstsessideta ning muude
operatsiooni segavate ilminguteta nii väljasaadetute kui ka elanikkonna poolt.
Elanikkonna reageeringust bandiitlik – natsionalistliku ja kulakliku klassi esindajate
väljasaatmisele oma kodukohtadest teatame täiendavalt.
ENSV Julgeoleku minister
Kindralleitnant (Kumm)
Nr._______“
“ märtsil 1949.a. Trükkija Mihhailova

saadetud 2 eks.

Küüditamisaktsioon oli lõppenud. Ei saanud julgeolekuminister Kumm oma kõrgemale
ülemusele parteijuhile Karotammele esialgselt esitatud aruandes kuidagi kiitmata jätta
küüditamistegevuses silma paistnud julgeolekuorganite töhusat tööd. Seda väljendasid
arvud 7885 perekonda ( 20498 inimest ). Ülesanne täideti 105,13%-liselt. Kui toodud
protsendinäitaja ja küüditatud inimeste arvu järgi tuletada arv, kui palju oli ette nähtud
küüditada, saame selleks 19500. See arv protsendi määramisel aluseks võetigi. Teame, et
küüditamisele määratute arv oli aga palju suurem, et hulk inimesi pääses. Võrumaal oli
selliseid 972. Kui maakondadest küüditamisele määratud perekondade plaanilised arvud
kokku liita, näeme, et Eestist oli ette nähtud küüditada 3824 perekonda. Tegelikult
küüditati 7885 perekonda.
(Avaldatud valikuline materjal pärineb Hans Sissasi raamatust “Mälestused IV osa”
2000.a.)
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Tähtpäevade aasta 2014
Erinevaid nn juubelitähtpäevi (0 või
5-ga lõppevaid) võib leida peaaegu
igast aastast. 2014. aasta kalendrit sirvides jääb küüditatutele ja represseeritutele eelkõige silma 25. märts, mil
möödub 65 a märtsiküüditamisest. Aga
on ka teisi tähtpäevi, mis nii või teisiti Eesti ja/või maailma ajaloos tähtsad
on. 2. jaanuaril oli Tartu rahu aastapäev,
aga möödus ka 95 a Vabadussõja kangelase Julius Kuperjanovi hukkumisest
noore mehena Pajusi lahingus. Samas
on vastasleerist tuua 21. jaanuar, mil
möödus 90 aastat Vladimir Iljitš Lenini
surmast, kelle vägede vastu Kuperjanov tegelikult sõdis. Nõukogude ajal
ENSV koolides õppinuile on mällu
jäänud Lenini pildid kooliseintelt, vastupidiselt Kuperjanovile, kelle nime
nimetamine oli tabu ja võis kaela tõmmata „sekeldusi“. Lenini nime kandsid
noorsooühingud jne. Jäägu Lenini surmateooriad siinkohal kõrvale, kuid fakt
on see, et tema järel pääses Nõukogude
Venemaal võimule Jossif Vissarionovitš Stalin, kelle „karmi, kuid õiglast“
kätt said hiljem lisaks teistele tunda ka
küüditatud!
Kõige ümmargusema ja nii maailma
kui Eesti ajaloos põhjapanevaimana
tuleb mainida 100 aasta möödumist I
maailmasõja puhkemisest. Saksa diktaator Adolf Hitler on öelnud, et teade
Franz Ferdinandi atentaadist tuli kui
taevane kingitus, sest ta haistis võimalust poliitiliselt kõdunenud Euroopas
midagi põhjapanevat korda saata – kui
selleks aeg käes. 25 aasta pärast oligi
„õige aeg“ käes ja 1. septembril 1939
alustas Hitler II maailmasõda. Seega
siis tähistame sel aastal ka 75 a möödumist sellest sündmusest. Eelkõige
tähendavad need aastapäevad miljonite ja miljonite hukkunute meenutamist
ning veel elusolevate II maailmasõja
veteranide austamist. Inglismaal ja Euroopa mandril on plaanitud suurejoonelised mälestusüritused I maailmasõja
100. aastapäevaks.
Kui I maailmasõda lõi Eestile poliitilise situatsiooni iseseisvuse saavutamiseks, siis II maailmasõda tõi vastupidiselt kaasa iseseisvuse kaotamise.

Soome tähistab ka 75 aasta möödumist
Talvesõjast. Seda on analüüsitud palju,
ka tagantjärele tarkadena, aga ikka ja
jälle kerkib keelele küsimus, kas Eesti (ja üldse Balti riigid) oleks pidanud
Soome kombel Venemaa ultimaatumile
vastu hakkama. Ka Soome pole rahvaarvult mingi suurriik.
Eesti kalendrist võib veel leida 90
aasta möödumise 1924. aasta 1. detsembri kommunistlikust riigipöördekatsest Viktor Kingissepa juhtimisel,
samuti 75 aasta möödumise Molotovi-Ribbendropi paktist ning 70 aasta
möödumise 1944. a augusti-septembri
suurpõgenemisest, mil ca 70 000 inimest Eestist lahkus. Lääne-Euroopas
tähistatakse ka 70 a möödumist D-päevast (D tähendab dessanti) 6. juunil
1944. a, ehk siis nn teise rinde avamisest. Paraku algas sel ajal ka Vene
vägede taassissetulek Eesti territooriumile ja nõukogude võimu taaskehtestamine. Optimistid jäid lootma nn valge
laeva saabumisele aastatel 1944-49 ja
EV korra taastamisele. Paraku seda
ei juhtunud ja hiljem jäi paljudel üle
vaid kahetseda, et ei lahkunud juba
1944. a sügisel. Inglismaal langevad
2014ndasse veel mõned tähtpäevad,
mis tegelikult 1944. a Eestist lahkumisega otseselt seotud. Näiteks Eesti
Abistamise Komitee (mõeldud raskustes eestlaste abistamiseks) 70. juubel,
laste suvelaagrite 65. aastapäev ja teise
generatsiooni eestlaste poolt asutatud
seltsi Tulevik 40. aastapäev.
Eesti Vabariigile tähtis päev on muidugi ka 1. mai, mil saab täis 10 a Euroopa Liidu liikmena. Aga vaadates
tulevikku, tahame loota, et meie järeltulevad generatsioonid saaksid tähistada ka näiteks EV taasiseseisvumise
100. aastapäeva aastal 2091. Selleks
peame õpetama neile tahet ja uhkust
vabad olla ja õppida minevikus tehtud
vigadest. Näiteks kurja suure venna käratuse peale mitte kohe püssi põõsasse
viskama, vaid tuletama meelde paljude vabade rahvaste deviisi - vabadust
saab ühelt õigelt mehelt ära võtta ainult
tema elu hinnaga! Ühest küljest ei tohi
lasta vaibuda ohutundel, sest ka aastal

2014 on palju neid, kes ilustavad minevikku ja näiteks massimõrvaritest
rahvuskangelasi tahavad teha. Peame
silmas näiteks Stalinit. Volgogradis
läbiviidud küsitlus näitas, et paljudel,
ka noorematel, pole midagi selle vastu, kui linn tagasi Stalingradiks nimetada, sest ta olevat ikkagi suur juht ja
sõja võitja olnud. Teisalt on allakirjutanul olnud kokkupuuteid paljude
Inglismaale tööd otsima saabunud Läti
elanikega ning vestlustest muukeelsete
lätlastega on selgunud, et Stalinit oleks
tagasi vaja, sest tema ajal olevat kord
majas olnud. Küüditamist kui sellist
polevat olnud, oli vaid fašismimeelse
elemendi asumiselesaatmine – nende, kes ei jõudnud 1944. a sakslastega
koos põgeneda. Olevat õieti tehtud! Olgem valvsad, viies kolonn pole kuhugi
kadunud ja sellele on kerge ajuloputust
teha. “Suurte juhtide“ mõte on olnud:
„Kui tapad ühe - oled mõrvar. Kui tapad tuhat – oled vallutaja. Kui tapad
miljoni – oled jumal...“
Tehes kõrvalepõike Šotimaale, siis
neil on aasta 2014 ka tähtis, sest septembris toimub iseseisvusreferendum.
Kuigi šotlased on oma identiteedile uhked, on eelküsitlused näidanud, et majanduslikel kaalutlustel on iseseisvuse
vastased ülekaalus. Aga kõiki küsitlusi
ei saa kullana võtta ja ootame ära referendumi tulemused. Lõpetuseks loodame, et Eesti saab olema vabariik ka
aastal 2114, mil tähistatakse 200 aasta
möödumist I maailmasõja ja 175 aasta
möödumist II maailmasõja puhkemisest, sest 100 pole ühe riigi ajaloos teab
mis pikk aeg.
Aavo Timma
Inglismaa
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Mõtteid sajaseks saamise eel
Olen ennast tihti tabanud niisuguselt
segaselt sisetundelt, mis on osaliselt
otsekui üldine rahulolu, samas aga ka
tumedalt tuikav rahu(lolema)tus ja millegi ootus. Rahulolu käkeb endas väga
laias plaanis midagi niisugust, mida
ütles teoloogiadoktor Toomas Paul 12.
märtsi hommikupalvuses. Ta võrdles
endisi aegu ja tänast päeva ning ütles, et
kui enne kogusid inimesed pool elu raha
sõiduauto ostuks, siis täna saab selle kätte ju kohe. Kui võtta seda kujundit suure
üldistusena, siis nii suured erinevused
on meie elus täna varasemaga võrreldes
vägagi paljus. Kas pole tore: hommikul tuli mõte – ja õhtul võid istuda oma
isikliku auto roolis! Ainult et vahepeal
peab käima läbi pangast ja võtma endale siduva kohustuse, mis jääb sind painama, kuni võlg saab makstud. On see
olukord nüüd hea või halb?
Juba kolmandat aastakümmet lehvivad üle Eesti vabalt meie sinimustvalged lipud. Kas pole meeliülendav vaatepilt! Samas sõidab mööda tänavaid
palju autosid, mil Georgi lindid peegli
küljes lehvi seotud ning ühe rohkem
ambitsioonikaid noori ja tööealisi inimesi lahkub jäädavalt Eestist. On see
inimeste eneseväljenduse ja valikuvabadus nüüd halb või hea?
Näiteid on rohkesti, mille puhul lõpuks ei oskagi öelda, kas nii või naa
on halb või hea. Ühest küljest tunnen
rahulolu, et meil on võimalused, teisest
küljest aga rahu(lolema)tust, et just nimelt niimoodi on. Hinges on aga ootus,
et asjad võiksid olla veelgi paremini.
Siis vaatan tõtt küsimustega, et kuidas
siis õieti oleks päris hästi ning kes peaks
asju paremaks tegema? Mõnikord jääb
mulje, et midagi toimib elus lausa iseenesest, nagu loodusseaduste järgi, ja
teisiti ei saagi olla. Meil on võim rahva
käes. Eks siis rahvas pea ära tundma,
kus lasta asjadel minna omasoodu ja
kus targalt juhtida. Demokraatia tuntud
tõsiasi on aga see, et lennukitäis reisijaid ei hääleta, kuidas piloot peaks lennukit ohjama. Seetõttu kisub vaade ja
mõte meie otsesemalt või kaudsemalt
valitud juhtide poole ja otsib vastust küsimusele, kuidas meie elu juhitakse.

Arvan tõesti, et meid on juhitud hästi.
Kes nii radikaalne ei taha oma hinnangus olla, siis rahuldavaks võib juhtimise ikka tunnistada. Aga kas ka homme
ja ülehomme peame rahuldavaks viisi,
kuidas Eestit seni on edendatud? Kas
praegu on meie riigivankril sees see sobiv käik ja õige ühtlane kiirus, millega
libiseme peatselt üle Eesti riigi sajanda
sünnipäevajoone?
Nii nagu autojuht saab harva nautida sirget ja ühtlast teed, mis ei nõua
pidurdamist, manööverdamist ja kiirendamist, nii on see uniseks ja tähelepanematuks tegev olukord võimatu ka ühiskonna juhtimisel. Minu
rahu(lolema)tus tulebki ehk sellest, et
ma pole kindel, kas tänase Eesti puhul
oleme ikka päris teadlikud sellest, mis
on pärast taasiseseisvumist rohkem kui
20 aasta jooksul ühiskonnas toimunud.
Mis olukorras oleme täna võrreldes kasvõi 1993. aastaga ning missugused on
hetke väljakutsed?
Tean näiteks hariduselu kohta seda,
et süsteemi kosmeetilisi muutusi arvesse võtmata on õpetuse sisu ja vorm
pea muutumatuna püsinud. Maha on
magatud 12 õppeaasta sisse mahtuvate
paljude õppeainete koolitundide võimalus kasvõi ühiskonna paremal integreerimisel. Võimaldatud on hoopis võõra
identiteedi tugevnemist hariduse kaudu.
Meelde tuleb hiljuti puhkenud skandaal
Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi ümber. See pole loomulikult ainus juhtum,
mis paneb pehmelt öeldes imestama.
Mis juhtimistegevusi on siis tehtud või
tegemata jäetud?
Valdkondi meie elus, kus mina täheldan midagi sarnast eelpoolmainituga,
on rohkesti. Siit ka kõrvuti rahuloluga
rahu(lolema)tus ja ootus. See ootus on
sihitud nii iga inimese suunas eraldi kui
ka omavalitsuse juhtimise ja piltlikult
öeldes Toompea suunas. Ma eeldaks
rohkemat koostööd ja üksmeelt. Võibolla olen ma Eesti Vabriigi läheneva saja-aastase juubeli eel ainus, kes niimoodi tunneb.
Sulev Valdmaa
Jaan Tõnissoni Instituudi
kodanikuhariduse keskuse juhataja
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Represseeritute
sõidusoodustus
Represseeritule mõeldud sõidusoodustuse tingimused ja
kord on reguleeritud Vabariigi
Valitsuse määrusega “Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku sõidusoodustuse
ulatus, sõidusoodustuse andmise tingimused ja kord”. Korra
järgi hüvitatakse isikule kuni
50% sõidupiletite hinnast, kuid
mitte rohkem kui 32 eurot kalendriaastas. Sõidukulu hüvitatakse sõidukulu tõendavate
dokumentide alusel.
Sõidukulu hüvitatakse kuludokumentide alusel. Hüvitise saamiseks esitatakse Sotsiaalkindlustusametile avaldus
koos sõidukulu tõendavate
dokumentidega. Korra kohaselt kompenseeritakse isikule
ühistransporditeenuse
kasutamise sõidukulu riigisisestel
liinivedudel (kaasa arvatud
kommertsliinivedudel) raudtee-, maantee- ja veeliikluses.
Seega, kui isik kasutab nn individuaalset transporditeenust,
siis riik seda täna ei hüvita.
On tõsi, et sõidukulu hüvitamine sellisel kujul on koormav
nii hüvitise taotlejale kui ka
taotlust menetlevale asutusele.
Sõidukulu hüvitise maksmine
võiks toimuda sarnaselt represseeritule tervishoiu taastamise toetuse maksmisega, mida
makstakse kindla summana üks
kord kalendriaastas ilma kuludokumente esitamata. Sellisel
juhul oleks isikul võimalus ise
otsustada, millist transporditeenust ta vajab ja selle eest ka
maksta.
Katrin Välling
Sotsiaalkindlustusameti
pensionide ja toetuste osakonna
juhtivspetsialist
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Meenutame ajalugu
Mullu 1. oktoobril möödus 25
aastat Rahvarinde asutamiskongressist. Rahvarinne kui suurim
rahvaliikumine Eestimaa ajaloos
näitas, et üks väike rahvas on
võimeline suurteks tegudeks, kui
hoitakse kokku ning tegutsetakse
koos ühiste eemärkide nimel. Rahvaliikumise aastapäeva täitumise
puhul avasime Tallinnas Vabaduse
väljakul muuseumi.

on dokumentaalfilmid, mis lisavad värvi fotoseinal kujutatavale.
Lisaks visuaalsele väljapanekule
saadab muuseumi külastajat terve
külastuse vältel isamaaliste laulude kõla. Ekspositsioon meenutab
aastate taguseid pöördelisi sündmusi, noorematele annab võimaluse tutvuda Eestimaa lähiajalooga.
Tutvudes Rahvarinde Muuseumi mitmekülgse ekspositsiooniga,

Heinz Valgu sinimustvalget linti,
mida ta kandis massiüritusel „Eestimaa laul 1988“, hõigates välja
oma kuulsa lause „Ükskord me
võidame niikuinii!“. Muuseum on
austusavaldus rahvale, kes seisis
meie riigi taasiseseisvumise eest.
Teisalt on muuseumil oluline roll
olla ajaloo vahendaja järgnevatele
põlvedele.
Nii nagu aastaid tagasi astusime
külg külje kõrval samm-sammult
veel seni käimata rada Eesti omariikluse taastamise teel, on Rahvarinde Muuseum kutsutud ellu selleks, et tegeleda meie lähiajaloo
hoidmise, väärtustamise ja tutvustamisega.
Lugupidamisega,
Helen Lausma-Saar
Rahvarinde Muuseumi juhataja
Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi
doktorant

Vanaema Beate Lausma ja lapselaps Helen Lausma-Saar. Ka Beate Lausma oli
sunnitud 65 aastat tagasi kodu Eestimaal maha jätma.

Veerandsada on periood, mida
on peetud piltlikult tänase ja eilse,
kaasaja ja ajaloo murdepunktiks.
See on aeg, mille jooksul kujuneb välja uus generatsioon. Teisiti
öeldes, tänasest päevast on saanud
märkamatult ajalugu. Ja aja lugu
ei saa maha vaikida. Lugu vajab
jutustamist. Rahvarinde Muuseum
jutustab loo Rahvarindest ja Eesti
taasiseseisvumisest. See on meie
lugu, mida peame edasi kandma,
säilitama ja hoidma.
Rahvarinde aja lugu jõuab huvilisteni läbi kolmetasandilise
ekspositsiooni. Ühelt poolt Rahvarinde esemeline ekspositsioon,
mis on suures osas ekponeeritud
inimsiluettides. Teisalt mastaapne fotosein koos detailse tekstimaterjaliga. Liikumine fotoseina
ääres on kui jalutuskäik ajaloos.
Kolmandaks ekspositsiooni osaks

kujuneb muuseumi külastus omamoodi rännakuks meie lähiajas.
Ühe lõigu rännakust saab läbida
Balti keti bussis ajalugu jäädvustanud filmi vaadates.
Loetud tunnid pärast ajaloolist
13. aprilli 1988. aasta otsesaadet
„Mõtleme veel“, kus ühiskonnateadlane Edgar Savisaar avalikustas idee luua Rahvarinne, nägi ilmavalgust Rahvarinde Muuseumi
loomist kureerinud Helen Lausma-Saar. „Kui märgilist sidet ja
sünnikaarti uskuda, siis olengi
Rahvarinde laps.“
Muuseum on tõeks saanud vabatahtlike toel. Aasta tagasi alanud
eksponaatide kogumise kampaania
tulemusena on võimalus muuseumis tutvuda loosungitega Rahvarinde meeleavaldustelt, näha Rahvarinde sümboolikat, erinevaid
käsikirju. Samas on võimalik näha
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Rahvarinde Muuseumi mastaapne fotosein viib meid Eestimaa lähiajalukku.

Tere tulemast Rahvarinde Muuseumi! Asume Tallinnas Vabaduse väljak 9. Oleme avatud K-P kell 10-17. Sissepääs on tasuta.
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KUI SUREB SUVI
Nii valus on suve surm
ja ängistav vahtrate tuli,
et tundub - Jumala arm
koos suvega ära suri.
Toas tunnen jää tulevast hingust,
nurgast tõusmas ta valusaid käsi…
Näib, et siin lõpeb aegade ringlus talv tuleb ja iial ei väsi.
Hingenurgas kuid õhkõrnalt aimdub,
et aega ei seisata Jumal,
mu meeletu hukkumiskartus
on põhjendamatu ja rumal ka see talv saab kunagi mööda,
surma konkssõrmed taganevad.
Jõuab halastus - vaevadest mööda
taas kunagi algab uus kevad.
Anne-Ly Rõuk

Omaaegne president Lennart Meri
andis 2001. aastal tuhandetele represseeritutele Heinz Valgu kujundatud
Murtud Rukkilille märgi ja nii sai meist
rukkilille rahvas. Seda märki kantakse
rinnal vasakul küljel pidulike riiklike ja
seltskondlike tähtpäevade puhul. Murtud Rukkilille Ühing lõi märtsiküüditamise 65. aastapäevaks rinnamärgi, mil-

lel on kujutatud rukkilille ja raudteed
ning kirjas daatumid. Märki on võimalik saada Murtud Rukkilille Ühingu üritustelt. Neil, kel pole võimalik üritustel
osaleda, palume märgi saamise soovist
kirjutada Rukkilille toimetusele aadressil toimetus@rukkilill.ee või helistada
numbril 53 85 39 41.

Toimetus ei vastuta artiklite sisu eest. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita. Saates meile materjale ja kommentaare, annate meile õiguse nende avaldamiseks.
Murtud Rukkilille Ühing: Harjumaa, Kuusalu 74601, Kursi tee 8 tel. 53 853 941 e-post: toimetus@rukkilill.ee a/a: EE142200221021914912

