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Osakem vabadust hinnata

 Saan alatasa komplimente, et mul on 
väga ilus ja rõõmus ema. Tihti meeldib 
mulle inimesi šokeerida sellega, et üt-
len, et mu ema on 66-aastane. Keegi ei 
usu, sest ta lihtsalt näeb nii harukord-
selt hea ja nooruslik välja.

Siin Brüsselis teavad minu ema vähe-
sed, ometi suudan ka siin inimesi oma 
ema looga šokeerida, aga sootuks teise 
nurga alt. Nimelt siis, kui jutuks tuleb 
küüditamine ja ma räägin oma kollee-
gidele, et mu ema oli Siberisse küüdi-
tamisel vaid kuuekuine, kuid jäi kogu 
selle katsumuse juures ellu. Lisaks loo 
õõvale on inimeste jaoks siin Euroopas 
raputav see, et igal Eesti perel on sarna-
ne lugu rääkida. Meie perega toimunu 
ei ole erand. Ja see kõik on juhtunud 
alles üsna hiljuti.

Sattusin hiljuti ühele õhtusöögile, kus 
olid peamiselt juba pikaaegsed Euroo-
pa parlamendi liikmed Lääne- ja Lõu-
na-Euroopast. Mind kutsunud Saksa 
saadik (kellel on muide baltisaksa juu-
red) palus mul rääkida oma pere lugu 
ja selle järel tekkis elav arutelu. Aru-
telust koorus selgelt välja, et Euroopas 

on kaks ajalugu: ühtede jaoks tähendas 
teise maailmasõja lõpp vabadust, teis-
tele aga häda ja viletsust. Ja need, kel-
lele see tähendas vabadust, teise poole 
ajaloost suurt midagi ei tea. Seega on 
meie kohus rääkida neist asjust kind-
lasti ka inimestega mujalt Euroopast. 
Vähem tähtis ei ole püüda sõnumit viia 
läbi inimlike lugude ka noorte ja laste-
ni, kelle jaoks vabadus ja elamine va-

bas maailmas on iseenesestmõistetav.
Öeldakse, et vabadust oskad hinnata 

alles siis, kui seda ei ole. Annaks 
taevas, et meie lapsed ei peaks seda 
kunagi kogema!

Soovin kõigile rahulikku jõuluaega ja 
armsaid hetki koos lähedastega!

Kaja Kallas

Kaja Kallas

HEAD AASTAVAHETUST!
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Vene-Ukraina konfl ikt ja Eesti julgeolek

Maailm meie ümber on suures 
muutumises. Igapäevaseks on kuju-
nenud uudised ohtudest, kriisidest, 
konfl iktidest, reetmistest ja kanna-
tustest. Maailmakord, mis sai oma 
alguse teise maailmasõja lõpul, on 
täna suure surve all. Paljude jaoks 
on küsimus, kas erinevalt varasema-
test kordadest suudab maailm oma 
jõujooni ilma suurema sõja või konf-
liktita muuta. Eesti vaatevinklist on 
mõistagi väga oluline, et peale jääks 
sõna, et peale jääks rahvusvaheline 
õigus.

Raske on Eestis leida inimest, kes 
poleks viimase aasta jooksul huvi 
tundnud Ukrainas toimuva vastu 
ning mõelnud, mis see kõik võib kaa-
sa tuua ka meie tulevikule. Eks me 
tunneta ju vahetult, mida tähendab 
eeskätt naabritele kurjemaks ja ag-
ressiivsemaks muutuv Venemaa.

Venemaa poolvarjatud agressioon 
Euroopa suurriigi Ukraina vastu 
on raputanud paljusid seni meie ül-
dist julgeolekut taganud alustalasid. 
Krimmi okupeerimise ja Venemaa-
ga liitmise järel on tõsiselt saanud 
kahjustada Ühinenud Rahvaste Or-
ganisatsiooni põhimõtted riikide su-
veräänsuse ning territoriaalse tervik-
likkuse austamisest. Siia lisandub 
terve rida teisi rahvusvahelisi kokku-
leppeid ja põhimõtteid, mida Vene-
maa on oma tegevusega rikkunud või 
suisa pea peale keeranud.

Nii mitmetelegi meie partneritele 
Läänes tuli Venemaa tegevus oota-
matusena. Arvati, et kaugemale po-
liitilisest ja majanduslikust surves-
tamisest Venemaa Ukraina suunas ei 
lähe. Eeldati, et sõjategevuse vallan-
damine on eeskätt löök Venemaale 
endale. Viimase majandus pole ju 
kuigi kindlatel jalgadel. Eeldati ka 
seda, et Venemaa on piisavalt palju 
muutunud, et mitte olla kinni oma 
ajaloolises maadekogumise dogmaa-
tikas.

Kuigi meie siin Eestis tunnetasime 
juba ammu, et Venemaa liigub Lää-
nele vastandumise suunas, oli veel 
aasta tagasi võimatu ette näha, kui 
kiirelt ja kui halvaks võivad suhted 
minna. Täna räägivad isegi muidu nii 
tagasihoidlikud Soome tipp-poliiti-
kud, et Lääs ja Venemaa seisavad uue 
külma sõja lävel.

Mõistagi on täna raske ennusta-
da, mis saab aasta või paari pärast. 
Kahjuks näitavad aga paljud märgid, 
et uus vastasseis Venemaa ja lääne-
riikide vahel on juba täna reaalsus. 
Eeldada, et olukord rahuneb nähta-
vas tulevikus, oleks meelepett. See-
pärast peame nii Eestis kui laiemalt 
läänemaailmas olema valmis harju-
ma selle uue reaalsusega ning leidma 
mõistliku viisi, kuidas Venemaa ag-
ressiivsele poliitikale kindlameelselt 
ja tulemuslikult vastu seista.

Ukraina tulevikust sõltub suuresti 
see, kuidas arenevad sündmused eda-
si teistes Venemaale võimalikku huvi 
pakkuvates suundades. Kremli pea-
mine eesmärk täna on mitte lubada 
Ukrainal lahkuda oma mõjuväljalt, 
mitte lubada Ukraina lähenemist Eu-
roopa väärtus- ja majandusruumile. 
Ajaloolisest inertsist lähtudes võib 
seda hoiakut isegi mõista – ilma Uk-
rainata on unistus Vene Impeeriumist 
surnud.

Samas nõuaks selle eesmärgi saa-
vutamine uusi suuri inimohvreid 
ning eeldatavalt Ukraina lagunemist. 
Kas Kreml on valmis nii kaugele 
minema? Seda ei tea ilmselt täna ka 
mitte president Putin ise. Ilmselt loo-
detakse Moskvas siiski Ukraina ma-
janduslikule kokkukukkumisele ning 
rahva rahulolematuse tekkimisele 
läänemeelse poliitika suhtes. Aga 
kõigele vaatamata ei tohi kindlasti 
välistada ka kõige hullumeelsemat 
varianti – laiaulatuslikku sõjategevu-
se jätkumist.

Sellises olukorras on mõistagi Uk-

raina tulevik ukrainlaste endi ning 
nende liidrite kätes. Ukraina aasta ta-
gasi ja Ukraina täna on peaaegu kaks 
erinevat riiki. Maidani revolutsioon 
tõi esile sellise rahvusliku patriotis-
mi puhangu, millist pole iseseisev 
Ukraina alates 1991. aastast kunagi 
näinud.

Just seetõttu on Ukraina presidendil 
ja uuel valitsusel erakordne kohustus 
mitte petta inimeste lootusi paremale 
elule ning euroopalikult ja iseseisvalt 
hakkama saavale riigile. Selleks on 
vaja viivitamatult käivitada laiaula-
tuslikud poliitilised ja majanduslikud 
reformid. Ilma selleta saab Ukrainal 
olema väga keeruline vastu seista Ve-
nemaa massiivsele survele. Viimane 
aga kasvab kindlasti. Kremli eesmärk 
pole ju veel saavutatud.

Seda kõike teades tuleb läänerii-
kidel täna kannatlikult ja jõuliselt 
toetada Ukraina püüdlusi vabaneda 
ajaloolisest iseseisvust pärssinud sõl-
tuvusest. Maidani revolutsioon selle 
aasta alguses näitas ilmekalt, et Uk-
raina elanikud soovivad elada sama 
vabalt kui näiteks meie siin Eestis. 
Seepärast on lääneriikidel moraalne 
kohus aidata kaasa Ukraina tegeli-
kule vabanemisele. Vastasel korral 
satub kogu Euroopa hoopis suurema 
surve alla ning president Putini poolt 
märtsis väljakuulutatud “lõhestatud 
rahva taasliitmise doktriin” võib en-
daga kaasa tuua ettearvamatuid taga-
järgi.

Eesti ja meie liitlased on väga tä-
helepanelikult jälginud Venemaa ag-
ressiooni Ukrainas. Selle pinnalt on 
tänaseks tehtud mitmeid otsuseid, 
kuidas valmis olla või reageerida 
meie julgeolekut ohustada võivatele 
situatsioonidele. Täna on eriti raske 
üle hinnata fakti, et Eesti on NATO 
liikmesriik. See on parim julgeole-
kutagatis, mida ühel väikesel vabal 
riigil maailmast saada on. NATO 
on tõestanud 65 aasta jooksul, et 
ükskõik kui keeruliseks ka olukord 
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Eestil tuleb anda selge panus ajaloolise ebaõigluse hüvitamiseks
Eesti Vabariik taastas oma iseseisvu-

se 20. augustil 1991. aastal. Tänaseks 
oleme üle kahekümne kolme aasta 
iseseisvat riiki üles ehitanud ning kuu-
lume alates 2004. aastast ka Euroopa 
Liitu ja NATOsse. Eesti majanduslik 
areng on olnud suhteliselt kiire, kuid 
kahjuks oleme liiga vähe tähelepanu 
pööranud oma elanike heaolule ja ühis-
konna sidususele.

Igal iseseisval demokraatlikul riigil 
lasub selge vastutus märgata ja hoida 
iga inimest. Soovides toimida euroopa-
liku heaoluriigina, tuleb Eestil ühtlasi 
anda oma panus ajaloolise ebaõigluse 
hüvitamiseks. Kahjuks ei ole võimalik 
meie riigi keerulist ajalugu ega aset 
leidnud kuritegusid tagantjärele muuta. 
See aga ei tähenda, et võiksime toimu-
nuga lihtsalt leppida ning okupatsioo-
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si unustada.

Eesti tähistab alates 1998. aastast 26. 
novembril kodanikupäeva, mille ees-
märk on tunnustada iga inimese rolli 
Eesti elu arendamisel. Kodanikupäe-
val on alati moto, mis on seotud selle 
aasta kodanikuürituste temaatikaga. 
2012. aasta kodanikupäeva moto oli 
„Väärikalt läbi elu“. See tunnuslause 
võtab hästi kokku meie kõigi õiguse ja 
kohustuse elada ausalt, viisakalt ning 
väärtuspõhiselt nii noore, täiskasva-

nu kui ka eakamana. Sama mõtet saab 
laiendada ka kogu ühiskonnale ja rii-
gile. Eesti riigil on moraalne kohustus 
väärikalt meeles pidada kõiki inimesi, 
kelle elutee on olnud teenimatult raske.

Õnn ei ole loomulikult rahas, kuid 
rahalised hüvitised on üks riigipool-
seid võimalusi inimeste toetamiseks 
ja väärtustamiseks. Kahjuks on repres-
seeritule ja represseerituga võrdsusta-
tud isikule makstav tervise taastamise 
toetus juba ligi kümme aastat püsinud 
muutumatuna 160 euro tasemel. Sa-
muti ei ole aastaid tõusnud transpordi-
kulude hüvitis, mida on õigus kuludo-
kumentide alusel saada kuni 32 eurot 
aastas. Samal ajal teame me kõik, et 
märgatavalt on kallinenud nii ravimite, 
raviteenuste kui ka transpordi hinnad.

19. novembril läbis 2015. aasta rii-
gieelarve Riigikogus teise lugemise. 
Eelarve tulude mahuks on kavanda-
tud 8,45 miljardit ning kuludeks 8,54 
miljardit eurot. Võrreldes eelmise 
aastaga tõusevad nii tulud (7%) kui 
ka kulud (6%). Samal ajal langeb taas 
kord represseeritutele mõeldud toetus-
te kogusumma, sest toetuse saajate arv 
väheneb igal aastal. Täpsemalt on rii-
gieelarves toetusteks ette nähtud 1,955 
miljonit eurot, mis on eelarve üldma-
huga võrreldes väga väike summa.

Minu hinnangul peaks kõik sotsiaal-
toetused kasvama vähemalt samal ta-
semel üldise elukallinemisega, sest 
vastasel korral langeb nende reaalne 
kasutegur inimese jaoks. Seetõttu loo-
dan siiralt, et järgmistel aastatel rep-
resseeritud isikute toetused tõusevad. 
Küsimus ei ole tegelikult vajaliku raha 
leidmises, vaid suhtumises ja põhimõt-
telises arusaamas, et Eesti riigil on nen-
de inimeste ees tänuvõlg.

Jüri Ratas
Riigikogu aseesimees

maailmas ei lähe, töötab kollektiivse 
kaitse põhimõte kõige paremini iga-
suguse välise ohu vastu.

Eesti julgeolek on täna tagatud 
paremini kui kunagi varem meie 
ajaloos. See mõistagi ei tähenda, et 
peaksime istuma käed rüpes ja loot-
ma vaid oma liitlastele. See pole 
eestlastele kombeks. Eesti on sihi-
kindlalt panustanud oma kaitsevõime 
kasvatamisse ning laiendanud koos-
tööd oma lähemate partneritega. Ka 
NATO on kollektiivselt reageerinud 

Venemaa tegevusele. Seda on tunne-
tada Eestis kasvõi USA sõjaväelas-
te kohaloleku või Ämari lennuvälja 
täiskasutusele võtmisega.

Keerulistel aegadel on parim kait-
se kaine mõistus ning enesekindel 
käitumine. Eesti julgeolek on pika-
ajaliselt seda kindlam, mida suurem 
on meie ühiskonna sisemine tugevus. 
Mida raskem on meid lõhestada, seda 
vähem on ka ükskõik kellel võimalik 
meie julgeolekut ohustada.

Marko Mihkelson
Riigikogu väliskomisjoni esimees (IRL)
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6. juunil kogunesid II 
maailmasõja aegsete liit-
lasriikide riigipead Nor-
mandiasse Prantsusmaal, 
et tähistada suurejoone-
liselt dessandipäeva ehk 
nn teise rinde avamise 
70. aastapäeva. Kohal 
oli ka Saksamaa kants-
ler Angela Merkel, kelle 
sõnade kohaselt pani see 
sündmus aluse sellele Eu-
roopale, milles me elame 
praegu. II maailmasõja 
teema on alati puuduta-
nud ka Balti riikide 1941. 
ja 1949. a küüditatuid 
ning 1944. a sõjapõgenik-
ke, kuna need sündmused 
olid otseselt sellest põh-
justatud.

Tänaseks teame lugematul hulgal 
ilmunud ajaloolistest uurimustest, et 
6. juuniks 1944 oli Eesti saatus ammu 
otsustatud liitlaste poolt. 1943. a Tehe-
rani konverentsi ajaks oli selge, et pea-
le Stalingradi ja Kurskit on Saksamaa 
lüüasaamine ainult aja küsimus. Sellel 
konverentsil otsustati lisaks Saksamaa 
jagamisele ka näiteks Baltikumi saa-
tus, sest otsustati tunnustada NSV Liitu 
1941. a piirides. Muidugi püsis inimes-
tel valelootus valge laeva saabumisest.

Plaani Normandia hiigeldessandist 
oli peetud juba ligi paar aastat. Etteval-
mistused pommirünnakute läbi algasid 
palju enne 6. juunit. Vahemärkusena 
seda, et paralleelselt oli Vene lennuvägi 
pommitanud 1944. a märtsis Tallinna, 
Tartut, Narvat, Pärnut, samuti etteval-
mistusena enne pealetungi. Need on 
Eesti poolt sõjakuritegudena käsitle-
tud, paraku Läänest vaadatuna oli see 
vaid üks osa sõjalisest plaanist, seega 
igati õigustatud.

Kui tagasi Normandia juurde tulla, 
siis peale liitlaste poolt meenutatud 
kangelaste, DD Sherman ujuvtankide 
(mis praktikas väga suures osas sur-
malõksuks kujunesid) ja kõige sinna 
juurde kuuluva on medalil ka teine 
külg, millest jutustas meile Jean Banc-
het, kui 70 aastat tagasi tema lapsepõlv 

tema oma silmade ees „õhku lendas”. 
Ta veetis koos perega neli ja pool tundi 
põrgut omavalmistatud pommivarjen-
dis 100 meetri kaugusel majast Aunay-
sur-Odon´i linnakeses imeilusates 
Normandia mägedes. Ta meenutas, et 
hiigelplahvatuste lööklaine oli nii tu-
gev, et neid pilluti nagu pannkooke 
varjendis ringi. Pomme sadas kõikjale 
ümberringi. Majale, millest nad just 
olid just põgenenud, ja aeda langes ka-
heksa pommi. Müra oli kurdistav. Pä-
rastpoole oli sügav vaikus, mida mees 
selgelt mäletab. Ning siis jällegi kaugu-
sest kostuv undamine – järgmine Briti 
pommitajate laine oli lähenemas. Kui 
tol korral üheksa-aastane Jean lõpuks 
välja ukerdas, siis nägi ta, et naabrite 
varjend, kus tema parim sõber 12aas-
tane André Clerk koos perega ennast 
varjas, oli täielikult hävinud, järel vaid 
sügav pommikraater...

Tolle öö ja järgmise päeva Briti pom-
mitamises hukkus 165 Aunay linna 
elanikku. Sakslastel ohvreid ei olnud, 
sest polnud ühtki sakslast miilide ula-
tuses. 12-le Normandia linnale ei too-
nud dessandipäeva 70. aastapäev mitte 
vabastamise, vaid täieliku purustamise 
mälestusi (inglise keeles sõnademäng: 
„liberation” - vabastama, „oblitera-
tion” - täielikult purustama; A.T.).

6. juunil 1944 pöör-
dusid Briti ja USA ras-
kepommitajad ära oma 
igapäevastelt pommi-
rünnakutelt Saksamaa-
le, et lauspommitada 
ehk vaip-pommitada 
(sõjal. terminist carpet 
pombing) Normandia 
linnu: Lisieux´d, Pont-
l´Évêque´i, Conde´-sur-
Noireau´d, Falaise´d, 
Flers´i, Vire´i, Saint-
Lô´d, Argentan´i ja 
Coutances´i. Mõne 
päeva pärast pommi-
tati Caen´i, Villers-
Bocage´i ja Aunay-sur-
Odon´i. Kokku hukkus 
1944. a suvel Norman-
dia linnadele korralda-

tud pommitamistes üle 10 000 tsiviile-
laniku, kaasa arvatud lapsed, naised ja 
eakad inimesed. Caeni linna olid kaits-
mas Saksa sõdurid. Enamikus linnades 
puudusid sõjalised objektid üldse.

Nüüd, 70 aastat hiljem, oli Prant-
susmaa president François Hollande 
esimene Prantsusmaa liider, kes amet-
likult tunnistas nende tsiviilisikute kan-
natusi. Need õhurünnakud olid üheks 
osaks plaanist täielikult purustada kõik 
asulad ja teedevõrk lõuna pool Nor-
mandia rannikut, et takistada sakslas-
te abi saabumist planeeritud dessandi 
piirkonda. Dessandi plaan pidi õnnes-
tuma ükskõik mis hinnaga... Kohe olid 
ka Nõukogude väed jõudmas NSVL-i 
1941. a läänepiirile ja sealt edasi, ol-
les eelnevalt korraldanud liitlastega 
analoogselt pommitamisi Balti riikide 
linnadele.

Need eelpoolnimetatud Normandia 
linnad ei ole kunagi tähistanud 6. juu-
nit, sest nagu Aunay-sur-Odon’i linna-
pea Isabella Fouques-Carion ütles – ta 
ei näe selles mõtet. Kui linn „vabastati” 
8. augustil 1944. a Briti vägede poolt, 
siis polnud seal ühtki elavat hinge ega 
ühtki maja alles. Osa ajaloolasi on 
vaadelnud selliseid pommitamisi, kus 
massiliselt hukkub tsiviilelanikke, kui 
sõjakuritegusid, aga suurriiklikel tase-

Võitjate üle kohut ei mõisteta
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metel on seda võetud kui sõjaolukorras 
asja juurde kuuluvat.

Ajaloolase Jörg Friedrichi arvamuse 
kohaselt tuleks klassifi tseerida sõja-
kuritegudeks kõik kuningliku õhuväe 
pommirünnakud Saksa linnadele aja-
vahemikus jaanuar-mai 1945, sest sõja 
käik oli selleks ajaks pöördumatult 
otsustatud. Kõik oleme kuulnud kuri-
kuulsast Dresdeni pommitamisest 13.-
15. veebruaril 1945, kus aatomipommi 
asendasid hiigelsuured raskepommi-
tajate parved. Dresdenisse olid kogu-
nenud suured hulgad sõjapõgenikke, 
kuna seal polnud sõjalisi objekte (see 
oli nn kultuurilinn) ja puudus õhukaitse 
ning arvati, et seda linna ei pommitata. 
Paraku planeeriti Churchilli–Roose-
velti poolt linna totaalne hävitamine, 
sest 13.-14. veebruaril saadeti linna 
pommitama kokku 773 Briti pommita-
jat, millele lisandusid teise lainena 521 
USA õhuvägede lennukit.

Kui veel arve meenutada, siis hei-
deti alla 13 168 tonni süüte-, lõhke- ja 
fosforleegipomme ning hukkus taga-
sihoidlikel andmetel 25 000 tsiviilela-

nikku, teistel andmetel palju rohkem, 
sest tuletormides tuhastunuid polnud 
võimalik tuvastada. Ajaloolase Donald 
Bloxhami väitel oli Dresdeni pommi-
tamine sõjakuritegu. Ameerika kirjanik 
Kurt Vonnegut, kes viibis Dresdenis 
sõjavangina, on kirjeldanud seal valit-
senud põrgut raamatus „Tapamaja, kor-
pus viis ehk Laste ristisõda”. Varemete 
kohal olid veel tiirutanud hävitajad, et 
võimalikke veekogude äärde kogune-
nud pääsenuid kuulirahega kostitada. 
Üks tolleaegseid juhtivaid Ameerika 

kindraleid aga ütles, väljendades selle-
ga ametlikku arvamust, et ta ei saa aru 
nendest inglastest ja ameeriklastest, 
kes haletsevad taga hukkunud vaenla-
se tsiviilisikuid, selle asemel, et austust 
avaldada kangelaslikele lennukimees-
kondadele.

Huvitav oleks näha, milliste sõnavõt-
tudega esinevad ametlikud esindajad ja 
Angela Merkel Dresdeni pommitamise 
70. aastapäeval. Aeg parandab haavad, 
II maailmasõjast on saanud n-ö memo-
rabiilia. Suurejoonelised memoriaalü-
ritused võivad teisalt jätta asjasse mit-
te süvenenud noortele kõigest sellest 
mulje kui millestki suurest ja võimsast, 
millest ei saanud ise osa võtta. Aust-
raalias, mille pinnal pole kunagi sõda 
olnud (kui mitte arvestada konfl ikte 
ajaloost aborigeenide ja sissetunginud 
valgete vahel) on avaldatud arvamust, 
et kulla ja karra demonstreerimise ase-
mel võiks teha rohkem selgitustööd 
sõdade olemusest ja aidata hilisemates 
konfl iktikolletes osalenuid (45 000), 
kellest viiendik kannatab nn lahingu-
järgse stressi all.

Kõik osalemised konfl iktis (Iraagis, 
Afganistanis, Süürias, Liibüas jne) on 
kellegi huvides. Alati on võitjaks sõja-
tööstus ja need riigid, kes on konfl ik-
tiga (loe: sõjategevusega) seotud, kuid 
kelle territoorium on sellest kaugel ja 
puutumata. Tööd ja leiba saavad sõja-
tööstuse töölised ja eesliinil sõdijad, 
kes tööta jäämise korral tekitaks omas 
riigis lisaprobleeme... Lisaks kaotaks 
sõdade ja konfl iktide puudumisel töö 
suur hulk ajakirjanikke, analüüsijaid, 
abiprogrammide töötajaid jne. Seega 

sõjandusega seotu oli, on ja jääb ala-
ti üheks nn maailmamajanduse osaks. 
Kõige värskem konfl ikt, õigemini 
vana ülessoojendamine, on puhkemas 
Iraagis. Lihtne inglise tööline, kelle 
vanaisa sõdis natside vastu, leiab oma 
patriootlikkuses ainuõige lahenduse 
konfl ikti lahendamiseks – visata koos 
ameeriklastega kuradite mahajahuta-
miseks mõned Daisy Cutter´id või veel 
parem - M.O.A.B GBU-43/B. Massive 
Ordnance Air Blast ehk hellitavalt 
MOTHER of ALL BOMBS (kõikide 
pommide ema) on võimsaim mitte-
tuumapomm, mis lõhkedes maapinna 
kohal õhus tekitab ülerõhu, hävitades 
kõik elava 300 m raadiuses siseelun-
dite paralüseerimisega. Pomm kaalub 
9500 kg ja lastakse alla Hercules C-130 
transportlennukilt. Veidi nõrgema jõu-
ga olid Daisy Cutter (karikakralõikaja) 
BLU–82 pommid, mida kasutati Viet-
namis ja Afganistanis.

Võit pühendab abinõud ja võitja-
te üle kohut ei mõisteta. Kui, siis ehk 
mõne madala astme „võitja” üle, kellel 
lahingustressis närvid üles ütlesid ja 
kes siis Genfi  konventsiooni vastaselt 
mõne n-ö terroristi omaalgatuslikult 
maha lasi.

Lõpetuseks meenutame kõiki neid 
ohvreid, kes hukkusid Eesti linnade 
pommitamisel 1944. a, aga ka sõja-
põgenikke, kes 1944-1945 Saksamaal 
pommirahe alla jäid. Samuti 1941. ja 
1949. aasta küüditamisohvreid, kes 
võitjate klassifi katsiooni järgi vaenlase 
käsilased olid.

Juhan Liiv (1864-1913) on kirjuta-
nud: „Sa oled väikene, väike - /et sind 
ei nähtagi, / et sind ei teatagi, / et sind 
ei tuntagi. [...] Sul, Eesti, häält ei ole, 
/ vaid teised tõmbavad.“ Neid ridu lu-
gedes loodame, et Eesti häält võetakse 
üha rohkem kuulda Euroopas ja mujal, 
näiteks ka osalemisel sõjategevuses 
konfl iktikolletes. Poliitilises plaanis 
on nii inglaste kui eestlaste aadressiks 
mitte maja ja tänav, vaid Euroopa Liit. 
Me seisame kõik ühe ja üks kõigi eest. 

Aavo Timma
Inglismaa
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1956. aasta revolutsiooni mälestusmärgid

1956. aasta Ungari revolutsiooni ja 
selle ohvrite mälestuseks on üle maa-
ilma avatud rohkem kui 400 mäles-
tustahvlit, -märki ja memoriaali, mille 
hulgas on nii ohvrite bareljeefe kui ka 
monumentaalsemaid mälestuspaiku. 
Suurem mälestusmärkide avamine toi-
mus revolutsiooni 50. aastapäeva paiku 
2006. aastal.

Üks tuntumaid ja monumentaalse-
maid 1956. aasta revolutsiooni mäles-
tusmärke Budapestis on Ötvenhatosok 
(56-osok) tere, 56-nda aasta revolut-
sionääride väljak, mis asub Budapesti 
Linnapargi (Városliget) servas vara-
semal nn Paraadväljakul (Felvonulási 
tér), kus Ungari Rahvavabariigi ajal 
peeti suuri parteiüritusi, sõjaväelisi pa-
raade ja rongkäike rahvuspühaks kuu-
lutatud päevadel, 1. mail, 7. novembril 
ja 4. aprillil. Samas kohas seisis alates 
1951. aastast kuni selle ümberlükkami-
seni 1956. aasta revolutsiooni käigus 
ND� 6W DOLQL � NXMX�� 3l UDVW � UHå LLP LYD KHW XVW �
viidi väljakul seisnud kujud minema 
ja nende lõplikuks asukohaks sai Bu-
datétényi Skulptuuripark. Lenini kuju 
püloon lammutati 1990. aasta juulis ja 
tribüün sügisel. Nõukogude vabariigi 
mälestusmärgi betoonalusele püstitati 
hiljem roomakatoliku preestri István 
Keglevichi eestvedamisel puust rist.

1956. aasta revolutsiooni 50. aasta-
päevaks valmistudes kuulutati välja 
rahvusvaheline ideekonkurss mäles-
tusmärgi püstitamiseks revolutsiooni 
ühes keskses sündmuspaigas. Võidu-
töö (autorid: Tamás Emődi-Kiss, Ka-
talin György, Csaba Horváth, Tamás 
Papp) koosneb kiilukujuliselt paigu-
tatud metallsammastest, mis seisavad 
Városligeti puiestee vastas täpselt Sta-
lini kuju kunagiseses asupaigas ning 
moodustavad Dózsa Györgyi tänavaga 
56-kraadise nurga. Raudsambad, mis 
ulatuvad inimkõrgusest kuni kaheksa 
meetrini ning lähevad roostesest üle 
läikivaks, sümboliseerivad ungarlas-
konda, kes on võimeline ühise ees-
märgi huvides ühte hoidma ja jõud 

koondama ning kes murdis kommu-
nismi võimu samamoodi, nagu kiilu 
peeglitaoliseks lihvitud tera lõhestab 
väljaku munakivipinnase. Mälestus-
märki täiendab vasakul selgitav tahvel 
ja heisatud auguga lipp. Mälestusmärgi 
avamistseremoonial 23. oktoobril 2006 

tehti teatavaks ka väljaku uus nimi.
Eelnimetatud ideekonkursil tei-

seks jäänud töö (autorid: Róbert 
Csíkszentmihályi, István Fáskerti, Ró-
bert Schilling) sai koha Budapesti Teh-
nikaülikooli juures ning avati samuti 

23. oktoobril 2006. Budapesti Tehnika-
ülikooli koosolekul 22. oktoobril 1956 
võtsid selle üliõpilased oma nõudmised 
kokku 16 punktis, nõudes mitmepar-
teisüsteemil põhinevat demokraatiat 

ja rahvuslikku sõltumatust. Mälestus-
märk kujutab ülestõusnud üliõpilaste 
hulka kivist aiaposte laiali kangutades 
Y}L P XROHYD � U}KXYD � UHå LLP L� YD VW X� P L�
nemas. Inimrühmast kerkib esile nel-
jameetrine naisekuju, kes juhib rahvast 
revolutsiooni aatena. Mälestusmärgi 

paremal ja vasakul küljel on viis ki-
vitahvlit, millel on kiri: „1956. aasta 
revolutsiooni häll” ning kaks esimest 
rida István Sinka luuletusest: „Tervitus 
sulle, noorsugu! Ole tervitatud, ungari 
rahvas!“

Omamoodi kultuslikuks kohaks on 
301. hauaplats, kuhu on ümber maetud 
peaminister Imre Nagy. Budapesti X 
linnaosas asuva Rákoskeresztúri kal-
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mistu kõige kaugemas nurgas on haua-
plats number 301, kus puhkavad 1956. 
aasta revolutsiooni ja sellele järgnenud 
repressioonide ohvrite, Imre Nagy ja 
tema kaaslaste põrmud. Kalmistu kau-
gesse soppi viib üsna kummituslik tee, 
mida kohati palistab tõeline tihnik. 
. XQL� UHå LLP LP XXWXVHQL � VDL� VHDO� NlLD�
vaid salamisi, sest tähistamata haudade 
juures olid hüppevalmis oodanud sala-
politseinikud ja relvastatud valvurid. 
Imre Nagy oli 1989. aastani maetud 
Piroska Borbereki nime all. Hukatud 
peaminister ja tema kaaslased maeti 
näoga allapoole, kotiriidesse mässitult 
ja okastraadiga köidetult. Põrmude väl-
jakaevamine ja ümbersängitamine 16. 
MXXQLO� �� ��� VDL� UHå LLP LP XXWXVH� YH UVW D�
postiks.

Tänapäevaks on puhkepaik kena ja 
korrastatud. Hukatute haudade kohal 
on ühesugused hauatähised hukatute 
ligikaudse arvuga, kivitahvlid nimede-
ga pandi haudade juurde pärast uuri-
misi, ümbermatmisi ja väljakaevamisi. 
Tahvlitel on kirjas seni tuvastatud sur-
nute nimed.

Kaheks suuremaks relvastatud vas-
tupanu osutamise kohaks 1956. aasta 
revolutsioonis olid Budapestis Corvini 
põik ja Széna väljak, mis mõlemad on 
saanud oma mälestusmärgi. Vastupanu 
Nõukogude tankidele osutasid 1956. 
aasta oktoobris ka päris poisiohtu un-
garlased, kelle koondnimetuseks on 
„Pesti srácok“ ehk Pesti poisid. Nende 
mälestust põlistab skulptuur Corvini 
kino ees (Lajos Győrfi , 1996). Pesti 
poiste kohta hakkas ringlema ka hulk 
anekdoote, üks klassikalisi on küsimu-
se-vastuse vormis nali:

„Miks ründavad Nõukogude sõdurid 
alati koidu ajal?“

„Sest siis lapsed alles magavad.“

Või veel teinegi näide.
Kaks automaatpüstoli ja Molotovi 

kokteilidega varustatud poisikest ko-
putavad ühe korteri uksele, tervitavad 
viisakalt ja küsivad:

„Tädi, kui me jalad ilusasti puhtaks 
pühime ja kenasti käitume, siis te ju lu-

bate meil aknast paar-kolm Nõukogude 
tanki maha võtta?”

Allikas: http://www.panoramio.com/
photo/90964584

Olulisemaid relvastatud vastupanu 
kohti Corvini põigu järel oli Budapes-
tis Széna väljak. Seda sümboliseeriv 
mälestusmärk (Ferenc Árvai, Géza 
Bakos, 2001) seisab Budapesti ühes 
sõlmpunktis, Széna väljakul kauban-
duskeskuse ees ning kujutab lippu, mil-
le keskel haigutab auk: seal laiutanud 
Nõukogude vapi koht.

Allikas: http://www.panoramio.com/
photo/36507019

Omanäoline on 1956. aasta revolut-
siooni ja kommunismi ohvrite mäles-
tusmärk Budapesti lähedal Csömöris 

(Víg János, 2006). Mälestusmärk on 
liigendatud kaheks poolkaareks, mis 
kujutavad Ungarit ja maailma, kusjuu-
res kasutust leiavad poolkaarte mõle-
mad küljed. Ungari poolkaar mälestab 
1956. aastat ning selle kõrval seisva 
viltuse risti tõttu tundub see poolkaar 
väiksem. 56. aasta üldtuntud sümbo-
liks saanud väljalõigatud vapist jäänud 
auguga lipp on kroomterasest, rist aga 
paekivist. Seina välisküljel on István 
Sinka luuletus, siseküljel Ungari kaart.

Üdv néked Ifjúság! Üdvözlégy 
magyar nép,
ki lángban és vérben születtél meg 
újra
három nagy éjszakán vad 
ágyúdörgésben!
Melyik nép írta fel mostanában 
nevét
így, hogy aranyat adott kezébe 
Isten ujja?
S mely nép beszélt így az önmaga 
nevében,
mint angyal, mikor a harsonát 
fújja?
Bús igájának fájára írja hát,
s mint annyiszor a megsárgult 
ezerévben
vérrel és vassal tanítja zsarnokát.

Buda, 1956. október 26.

Tervitus sulle, noorsugu! Ole 
tervitatud, ungari rahvas!
Kes sa sündisid uuesti leegis ja 
veres
kolmel suurel ööl metsikus 
kahurimürinas! 
Mäherdune rahvas on oma 
nime nüüdsel ajal kirja pannud 
niimoodi,
et Jumala sõrm on tema kätte 
andnud kulla?
Ja mäherdune rahvas on iseenese 
nimel rääkinud nõnda
nagu ingel, kes puhub oma 
trompetit?
Oma kurva ikke puule kirjutab ta 
selle
ja nagu nii palju kordi koltunud 
tuhande aasta vältel,
õpetab ta oma rõhujat vere ja 
rauaga.

Buda, 26. oktoober 1956



Murtud Rukkilille Ühingu teatajaLk 8 Detsember 2014

Maailma poolkaar mälestab kommunismi 
ohvreid. Kiviseinal on okastraataed ja roos-
tevabad ristid. Selle poolkaare kõrval on 
ristikujuline kellatorn hingekellaga. Seinal 
oleval maailmakaardil on punktidega märgi-
tud kohad, kus kommunism oma hävitustööd 
tegi.

Maailmaseina välimisel küljel on väljavõte 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamb-
lee resolutsioonist 1481 (2006) totalitaarsete 
NRPP XQLVW OLNH� UHå LLP LGH� NXULW HJXGH� KXNND�
mõistmise vajaduse kohta rahvusvahelisel 
tasandil.

Lõuna-Ungaris Szegedis peetakse revo-
lutsiooni algatamise kohaks just Szegedit, 
mille säde paisus leegiks ja lahvatas põlema 
pealinnas. Szegedi 1956. aasta revolutsioo-
ni mälestusmärk kujutab vabaduse liblikat, 
ühepäeviku elu elavat revolutsiooni, mida 
kannab õlgadel 19 inimest: 1956. aasta noo-
red, kallid surnud, tagasipöördunud dissiden-
did ja sõbrad, kes sündmused üle elasid. Lib-
lika tiibadel on read Gyula Illési luuletusest 
„Üks lause vägivallast“.

Allikas: http://www.panoramio.com/pho-
to/21931299

Reet Klettenberg
Ungari Instituut

Seitsekümmend aastat tagasi jäi sõru-
lastest maha mürskudest lõhkev ja „jõu-
lupuudest“ valgustatud peaaegu inimtühi 
Sõrvemaa. Nüüd, käesoleva aasta ok-
toobrikuu viimastel päevadel, kogune-
sid koos vanematega vägivaldselt Nat-
si-Saksamaa töölaagreisse viidud tolle 
aja noorukid ja lapsed, kellede peas juba 
halli, Sõrve, et ühiselt mälestada neid, 
kes jäid sel teekonnal puhkama Lääne-
mere lainetesse ja võõramaa mulda ning 
et avaldada tänu manalates puhkavaile 
isadele-emadele, kes tegid kõik selleks, 
et jõuaksime tagasi kodumaale.

Mererannas Sääre tuletorni juures, kust 
27. oktoobril 1944. a hakati sõrulasi sõ-
javäe dessantpraamidega vägivaldselt 

Ventspilsi kaudu Natsi-Saksamaa töö-
laagreisse viima, ja Mõntu sadama mä-
lestuskivi juures, kus 20 päeva jooksul 
jätkus sõrulaste äraviimine, toimusid 
Mälupäeva mälestusüritused. Korraldati 
meenutushetk Jämaja surnuaias mäles-
tustahvli juures. Päevakohaste sõnavõt-
tudega asetati Liivi lahe vahutavatesse 
lainetesse lilli ja mererannale põlevaid 
küünlaid. Ka Mõntus ja Jämajas asetati 
mälestusmärgi jalamile lilli ja põlevaid 
küünlaid. Järgnes mälestuslik-meelela-
hutuslik koosviibimine Torgu kogukon-
namajas.

Sel Mälupäeval esinesid mälestuskoh-
tades ja koosviibimisel ajalooliste-mä-
lestuslike ja päevakohaste sõnavõttudega 

Herbert Gailan, Torgu vallavanem Tiit 
Põld, Salme vallavanem Kalmer Poopuu, 
Kuressaare linnapea Hannes Hanso, kir-
jkanik ÜloTuulik jt. Sõrulastele avaldas 
kaastunnet endine Kuressaare linnapea ja 
praegune kultuuriminister Urve Tiidus.

Üritusel esinesid Salme Rahvamaja 
isetegevuslased Sõrve maakoorist ning 
rahvatantsijad Vabaröömust, meeskoor 
Sõstrad, Torgu meesansambel jt. Kõlasid 
laulud isamaast ja Sõrvemaast ning selle 
tragöödiast. Ei puudunud ka Tuljak.

Kui 24. novembril lõppes kahe vae-
nuväe sõjategevus Sõrves, oli peaaegu 
viiest tuhandest Sõrvemaa elanikust 
suutnud end metsades ja koobastes var-
jata kümmekond üle kuuesaja. Sõrulasi 

Seitsekümmend aastat Sõrve tragöödiast
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oli Vene ja Saksa okupatsioonivõimude 
poolt arreteeritud ja mõrvatud, mobi-
liseeritud vennatapusõtta, 3000 viidud 
1944. a oktoobris-novembris vägivald-
selt võõrale maale asumisele või töölaag-
ritesse, sh Natsi-Saksamaa töölaagreisse, 
paljud põgenesid saabuva stalinliku ter-
rorismi eest „paadipõgenikena“ Rootsi.

Kõik see sai teoks, mil Stalin Nõuko-
gude Liidus ja Hitler Natsi-Saksamaal 
viisid ellu oma ideoloogiat, milleks oli 
teiste maade anastamine, nende rahvas-
te orjastamine, hävitamine. Nende kahe 
üksteisele mittekallaletungi, piiri- ja 
sõpruse lepingus osaleja omavaheliste 
veriste võitluste eesmärk oli Hitleril - 
germaniseerida Baltikum, asustada see 
sakslastega ja lülitada Suur-Saksamaa 
koosseisu; Stalinil – Eesti saamine vene-
keelne stalinliku riigikorraga Nõukogude 
Liidu osaks.

Sõrve rahva vägivaldne perekondade-
na äraviimine sai teoks peale Tehumardi 
öölahingut, kui kohalik Wehrmachti ju-
hatus leidis, et edaspidine lahingutege-
vus on mõttetu ja otsustas 19. oktoobril 
1944 evakueeruda. Kõrgem Saksamaa 
väejuhatus tühistas selle otsuse ja hak-
kas tugevdama löögijõudu. Seda tegi ka 
Punaarmee üksus. Püüti lahendada Saksa 
väeosa toitlustust Sõrves ja leevendada 
Saksa sõjatööstuses ning põllumajandu-
ses valitsenud karjuvat tööjõuvajadust. 
Sõrulastele organiseeriti „orjaturg“ ja 
viivitamatu tööle rakendamine.

Sõjaväelased alustasid elanike kodu-
dest ja metsadest väljaajamist ja suuna-
mist Säärele ning Mõntu sadamasse, et 
saata neid Ventspilsi kaudu Saksamaa 
töölaagreisse. See kestis peaaegu kaks-
kümmend päeva ja lõppes paar päeva 
enne otsustava lahingutegevuse alusta-
mist Sõrves. Armu ei antud vanureile ega 
väetitele, emadele ega lastele, olenemata 
sellest, millises olukorras nad olid või 
kus nad viibisid. Liikumisvõimetud va-
nurid ja haiged viidi dessantpraamidele 
hobuvankriga. Kes ei suutnud mööda 
treppi laevale ronida, tõsteti sinna tõste-
mehhanismi abil võrgus.

See vägivaldne äraviimine ei toonud 
sõrulastele kergendust. Peale füüsilise ja 
hingelise valu, teadmatuse, nälja, alanda-
mise ja oma kätega loodud kodu hävimi-
se saatsid neid pidevalt lahingutegevuse 
ohud. Sajad vanurid ja lapsed jäid võõ-
ramaa mulda. Enamasti puuduvad neil 
hauatähised, seal ei õitse lilled.

Millisesse ebainimlikku olukorda sat-
tusid sõrulased, iseloomustab see: kui 
igapäevases tavaelus on teatud ajaühikus 
surevus 1,2-1,3%, siis selle Sõrve tra-
göödia ajal oli see kümme korda suurem. 
Pole selge, palju elanikest sel lahingu-
tegevuse perioodil oleks võinud Sõrves 
jätta oma elu. Kodusaarel surmaohtu sat-
tunuil oleks kodumaal hauatähis ja seal 
õitseks lilli.

Kõik see paiskas laiali sõrve rahva. 
Neid leitakse kümnetes maailma riiki-
des ja ka kodumaa kõigis maakondades 
ja valdades. Tuli alustada uut elu. Nii 
nagu Sõrve elus, nii on ka tolleaegsete 
noorukite ja laste elus olnud tõususid ja 
mõõnasid. Kõigele sellele on jätnud oma 
jälje kolhoosikord ja sellele järgnenud 
erastamine.

Aeg, 70 aastat, on leevendanud seda 
hingevalu. Me kõik oleme leidnud oma 
koha meid ümbritsevas pulbitsevas elus. 
Üks meist on oma elus jätnud suure ja sü-
gavama jälje, teine väiksema ja madala-
ma. Olgu suur või väike, see on sinu jälg.

Kogu seda Sõrve tragöödiat meenutab 
kümme mälestustähist Säärel, Mõntus, 
Jämajas, Lopsikus, Torgus, Lõupõllus 
jm. Koos nende tähistega jäädvustavad 
seda tulevastele põlvedele raamatud 
„Sõja jalus“, „Elu pisarad“, „Sõrulaste 
kurbloolisuse tee“ jt väljaanded. Aeg len-
dab ja  kaob, kuid mälestused jäävad. Ja 
kuigi neis on valu, on nad kallid

Herbert Gailan
Eesti Natsismiohvrite Ühing

MÕNTU

Tänavu möödub 70 aastat päevast, 
mil meid koos vanematega saadeti siit 
vägivaldselt Saksamaa töölaagreisse. 
Täis hingevalu oma kätega loodud kodu 
kaotamise pärast, roniti siin kalakuurist 

transportlaevale. Kes ei suutnud ise möö-
da treppi laevale ronida, see tõsteti sinna 
tõstemehhanismiga võrgus.

Kõik see kestis 20 päeva, mil püssime-
hed otsisid kodudes ja metsades inimesi. 
Jäi maha peaaegu inimtühi Sõrvemaa. 
Ees ootas teadmatus, ebainimlikkus, 
nälg. Ainult kümmekond rohkem kui 600 
suutsid varjuda. Neist 2500 siit viidust ei 
jõudnud tagasi kodumaale üle 300. Nad 
jäid Läänemere lainetesse ja puhkama 
võõramaa mulda.

See vägivaldne äraviimine ei leevenda-
nud sõrulaste sõjaohtu. See sõjaoht koos 
nälja ja sunnitööga saatis neid valusalt 
kogu aeg.

Täna oleme kogunenud järjekordselt 
siia selleks, et mälestada neid, kes ei 
jõudnud tagasi kodumaale ja puhkavad 
Läänemere lainetes või võõramaa mul-
las. Mälestame ja täname oma meie hul-
gast lahkunud vanemaid, kes tegid kõik 
selleks, et me jõuaksime tervena tagasi 
kodumaale. Aitäh neile!

Seisatame hetkeks kõigi nende mäles-
tuseks, kes koos meiega olid sunnitud 
käima seda teed ja ei ole enam meie hul-
gas.

SÄÄRE

70 aastat tagasi seisid siin Liivi lahe 
rannal Saksa sõjaväe dessantpraamid, et 
meid koos vanematega vägivaldselt viia 
Ventspilsi kaudu Saksamaa töölaagreis-
se.

Meid toodi - keda jalgsi, keda hobu-
vankril - siia sõjaväelastest saadetuna 
nagu vangidena.

Meie, tolle aja lapsed, olime kaotanud 
oma mängumaa, oma kodu, oma mängu-
kaaslased. Meid ootas ees näljatunne.

Kõik see, mis siin toimus, elab meis. 
See siin oli täis inimesi, hobuseid ja ho-
buvankreid. Siin tuulisel platsil ja hiljem 
dessantpraamil hoidis ema oma rinnal ja 
soojendas rätikusse mähitud lapsukest, 
istus oma kompsul ja toitis oma imikut. 
Lamajad haiged ja väetid vanurid viidi 
dessantpraamidele hobuvankriga.

Juba Ventspilsis oli neid, kes ei suut-
nud üle elada seda tragöödiat ja seal lõp-
pes ka nende teekond võõral maal.

Seisatame hetkeks ja asetame nende 
mälestuseks lilled Liivi lahe lainetesse 
ja lilled koos põlevate küünaldega siia 
rannale.
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Aino Kiiver

Lipp on sümboolne tähis nii riigile, 
laevale kui armeele. Lipu on endale 
muretsenud ka ühingud.

Memento Rakvere Ühingu kauaaeg-
se juhi Aino Kiiveriga rääkis toimetaja 
Enno Uibo:

Kuidas sai Rakvere Memento 
Ühing endale lipu?

Memento Rakvere Ühing oli üks esi-
mesi, kes hakkas tegelema repressee-
ritutega ja oli ka Eesti Memento Liidu 
moodustamise juures. Lipu kavandas 
represseeritu Kuno Raude Lääne-Vi-
rumaalt, kes tollal töötas riigikogus. 
Täisvillase lipu tellis ta Tallinna kuns-
tikombinaadist ARS ning annetas 23. 
juunil 1993. aastal Memento Rakvere 
Ühingule.

Kui tihti lehvis lipp üritustel?

21 aastat on teda kenasti lehvitatud. 
Viimastel aastatel küll enam mitte ja 
lipp oli koidega natuke sõbraks saanud, 
mõned augud olid ikka sees. Praegu 
on meil uued kerged nailonist lipud 
ja ühingul pole ka enam inimesi, kes 
rasket täisvillast lippu kanda ja hoida 
jaksaksid.

Selline väärikas lipp vajab vääri-
list asukohta.

Praktilist vajadust selle lipu järele 
enam ei olnud, seepärast otsitigi lipu-
le väärilist kohta. Otsustasime lipu üle 
anda Eesti Rahva Muuseumi. Koos-
tööd on umbes kümne aasta jooksul 
tehtud muuseumiga varemgi: korralda-
tud ühiseid konverentse, jäädvustatud 
dokumentaalintervjuusid. Igal aastal 
on ühing ühe ühisürituse salvestanud 
ning salvestise muuseumi hoiule and-
nud.

Kes ja kus andis lipu hoiustami-
seks üle?

Lipu jõudmine ERMi oli ajastatud 4. 
novembrile mitmel põhjusel. Peami-
selt taheti tähelepanu pöörata sellele, 
et Memento Rakvere Ühing vahetas 

välja juhatuse, mis ka oma koosseisult 
muutus väiksemaks. ERMil on lippude 
osakond, seal tehakse ka lipunäitusi, 
kus saab meiegi lippu eksponeerida. 
Lipu võttis vastu muuseumi direktor 
Tõnis Lukas, üleandjate seltskonnas 
olid lisaks Memento Rakvere Ühingu 
liikmetele Kuno Raude ise, Rakvere 
linnapea Mihkel Juhkami ja volikogu 
esimees Toomas Varek ning endine 
maavanem Urmas Tamm. Lipu kavan-
di autor Kuno Raude lubas kirja panna 
ka lipu loo, mida ERM iga neile eks-
poneerimiseks toodud esemega ootab. 
Lipu üleandmine fi lmiti ka üles, et aja-
looline hetk oleks tulevastele põlvedele 
jäädvustatud.

Enamasti ei anta ametikohta ker-
gekäeliselt käest, seda isegi vanaduse 
sunnil. Mis ajendas Teid vastu võtma 
tavatut otsust astuda ühingu esimehe 
kohalt kõrvale?

Keegi meist ei jää ilmasambaks. Ole 
sa kui võimukas, rikas või medaleid 
täis pintsakuhõlm, minna igavikku tu-
leb kord kõigil. Miks mitte anda tea-

tepulk üle noorematele, kui olen veel 
suuteline neid juhendama ja kogemusi 
kaasa andma. Ka teatejooksus ei oo-
data kohapeal tammudes üleandmist, 
vaid joostakse hetk koos, et üleandmi-
ne oleks sujuv.

Tahan järglastele edasi anda lugupi-
damise kaaskonda, suhtumise korda 
ja austuse seaduste vastu. Et ei tekiks 
tahtmist tõlgendada seadusi endale va-
jalikus suunas, vaid olla seadusekuule-
kas.

Olen ühingut 15 aastat juhtinud ja 
esimehe kohustused andsin üle Urve 
Randmale. Nagu minagi, on ka tema 
represseeritu järglane. Aeg on selline, 
et represseeritud ei jõua oma vanuse 
tõttu ühingut vedada ja tuleb noore-
maid etteotsa lasta. Ühingu tegevusest 
ma siiski päris kõrvale ei jää. Projek-
tijuhi töö kõrvalt püüan anda noore-
matele edasi oma kogemusi, lõpetada 
Memento Rakvere Ühingu kroonika 
kirjutamise ja raamatu „30 aastat eest-
laste elu välismaal“ kirjastamise.

Tänan teid tehtu eest, jaksu, jõudu 
ja tugevat tervist ka edaspidiseks!

Aino Kiiveri intervjuu

Ühe lipu teekond
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Terves Eestis olid julgeolekuorgani-
te hinnangul kõige ohtlikumaiks ning 
relvastatud vastupanurühmade rohkei-
maks paiguks Meremäe, Vastseliina ja 
Misso valdade piirkonnad. Ülalnimeta-
tud kandis langes kuni 60 meest ja naist 
ehk siis praktiliselt niisama palju, kui 
Vastseliina kihelkonnas oli esimeses 
maailmasõjas või vabadussõjas lange-
nuid.

Alates 1940. a teisest poolest maeti 
metsavennad NKVD poolt salaja met-
sadesse selleks ,et keegi ei teaks lan-
genute haudu ning kustuks mälestus 
nende võitlusest. Tänu sõjahaudade ot-
sijale Arnold Untile ning endistele met-
savendadele ja nende sugulastele on 
viimastel aastatel leitud osa relvastatud 
vastupanuvõitluse lahingutes lange-
nuid üles ja tuntav osa on õnnestunud 
ka tuvastada. Koos kohalike omavalit-
suste, kaitseliidu, kaitseministeeriumi, 
Võru maavalitsuse ja vaimulikega on 
langenud väärikalt sängitatud pühitse-
tud mulda.

On kokku lepitud, et Kagu-Eestis 
leitud ning tuvastatud metsavennad 
maetakse sugulaste nõusoleku korral 

Vastseliina luteri kiriku surnuaiale. 
2013. aasta 21. septembril sängita-
ti mulda 13 meest ning naist kolmest 
punkrilahingust. 1945. a 28. detsembril 
langesid Lükkä punkris Harald Keem 
Hauka luuregrupist, metsavend Henn 
Pihlapuu ning üks tundmatu. 1953 
märtsikuus hukkusid Viglasoo punkri-
lahingus Rafael Vähi ja Väino Härm. 
Puutlipalo lahingus langesid Richard 
Vähi, tema naine Elsa Vähi, August 
Kuus, Karl Kaur, August Kurra, Leida 
Grünthal, Lehte-Kai Ojamäe ja Endel 
Leimann.

Metsa mindi kas küüditamise eest, 
koolinoorte vastupanuvõitluses osa-
ledes, kuuluvuse pärast kaitseliitu või 
omakaitsesse, samuti Saksa sõjaväes 
oleku pärast. Puutlipalos esitati met-
savendadele enne rünnakut nõue alla 
anda. Allaandmisest keelduti, lahing 
võeti vastu ning langeti viimseni. Vast-
seliina vallavalitsus ja kaitseliit on 10 
aastat pidanud meeles nende langemise 
päeva, korraldatud on mälestuspäevi. 
Neil mälestuspäevadel arutati väärika 
mälestusmärgi ning mälestusväljaku 
vajadust ning võimalust. Kaitseminis-

ter Urmas Reinsalu andis 2013. a lu-
baduse toetada Vastseliina surnuaiale 
metsavendade mälestusmärkide ja mä-
lestusväljaku ehitamist.

2014. aasta 21. septembril saigi mä-
lestusmärgi ning mälestuskivide pü-
hitsemine teoks. Kunstnikuks oli Mati 
Karmin, kivvi raiujaks Madis Mark, 
pühitsesid õpetaja Toivo Hollo ja prees-
ter Peeter Uibo. Surnuaiale on kavas 
paigutada teabetahvel metsavendadest 
ja nende võitlusest, plaanitakse jätka-
ta ka salaja maetute haudade otsimist. 
1951. aastal Saika punkrilahingus lan-
genute omaksed loodavad ja ootavad 
Vastseliina surnuaiast ligikaudu ühe 
kilomeetri kaugusel endise kaitseliidu 
lasketiiru piirkonnas salajasse hauda 
maetute leidmist ning nimedega pühit-
setud mulda sängitamist.

Metsavendluse uurija Mari Puk-
konen on koostanud metsavendade 
lehekülje  www.metsavennad.ee

Au langenud võitlejatele!

Langenud metsavendade mälestuse hoidmine
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Vastupanuvõitluse päeva tähista-
mist Tallinnas Vabadussõja võidu-
samba juures korraldasid sel aastal 
Riigikantselei ja korporatsioon Fra-
ternitas Estica Tallinna konvendi esi-
mees hr Toomas Koost.

Tartu Memento ja EML korralda-
sid tänavu vastupanuvõitluse päeva 
tähistamist koos korporatsioonidega.

22. septembril 2014 väljus kell 
15.00 Vanemuise alumisest parklast 
buss Tallinna poole. Tartust Tallinna 
sõitsid Enn Tarto (Tartu Memento 
esimees ja EML-i juhatuse liige) ja 
Tartu Memento juhatuse liikmed Jaan 
Haring, Endel Uudevald ning Valve 
Luuka.

Tallinnas läksid mementolased kor-
poratsioonide rongkäigu lõpus Vaba-
dussõja võidusamba jalamile. Härrad 
Haring ja Uudevald kandsid Tartu 
Memento lippu ja sinimustvalget lip-
pu, proua Luuka mälestuspärga.

Pidulik kõnekoosolek algas Eesti 
Vabariigi hümni laulmisega, millele 
järgnesid kõned. Seejärel anti esine-
miseks sõna Memento Liidu ja Tartu 
Memento esindajale Enn Tartole, kes 
asetas kõigepealt koos Valve Luuka-
ga Vabadussõja võidusamba jalamile 
mälestuspärja. Oma sõnavõtus tänas 
Enn Tarto kõiki ürituse korraldajaid 
ja kokkutulnuid. Ta rõhutas, et Me-
mento mäletab ja mälestab kõiki Ees-
ti riigi vabaduse eest langenuid. Pä-
rast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist 
nii maal kui merel hukkunuid ning 
Eesti eest väljaspool Eesti Vabariiki 
langenuid ei unustata. Härra Tarto 
avaldas kaastunnet kõigile leinajate-
le, ka kõikidele mementolastele, kes 
pidevalt lahkuvad meie hulgast.

Enn Tarto rõhutas veel kord, et tä-
nase päeva peasõnum on, et 20. ja 22. 
septembril 1944. aastal lehvis Pika 
Hermanni tornis sinimustvalge lipp. 
Tallinna taasvallutanud Nõukogude 
Liidu okupandid võtsid Pika Herman-

ni tornist maha meie riigilipu, mitte 
tolleaegse Saksa riigi lipu, ja asetasid 
Pika Hermanni torni punalipu.

Väljavõtteid Enn Tarto kõnest: 
„Kõmu Tiefi  valitsusest ja Toompea 
tornis lehvinud sinimustvalgest lipust 
levis koheselt üle kogu Eesti. Esma-
kordselt nägin mina 20. septembril 
1944 . a välja antud Riigiteatajat Nr. 
1 ühe KGB polkovniku sõimu- ja 
ähvarduskirjas okupatsiooniaegses 
pressis.

Paljud Eesti noored otsustasid, et 
võitlust Eesti riigi, keele ja meele eest 
tuleb jätkata. 12. märtsil 1956. aastal 
otsustasid keskkooliõpilased Tartus 
Toomemäel luua Eesti Noorte Ma-
leva. Kui me 23. oktoobril kuulsime 
raadiost ülestõusust Ungaris, siis toe-
tasime juba novembri algul Ungarit 
Tartus levitatavate lendlehtedega.

Omaaegse prof. Jüri Uluotsa - Pea-
ministri Vabariigi Presidendi ülesan-
netes - antud käskkirjal nr. 1, millega 
nimetati ametisse Otto Tiefi  valitsus 
18. septembril 1944. aastal, oli tohu-
tu tähtsus vastupanuliikumisele kogu 
raske okupatsiooniaja jooksul. Ja sel-
lel on jätkuvalt idast tulevate uute oh-
tude puhul suur tähtsus.

Eesti, Läti, Leedu ja Poola vajavad 
NATO alalist riigikaitselist kohalole-
kut. Hääletu alistumine on mõttetu!

Eesti vajab riigikaitseõpetust kõi-
kidesse gümnaasiumidesse. Toetan 
Tartusse loodavat riigikaitse gümnaa-
siumi!

Tugevdame Kaitseliitu!
Tugevdame piirivalvet. Kahetsus-

väärne on, et praegused võimume-
hed tahavad ära kinkida 5% jätkuvalt 
Eesti Vabariigile kuuluvat territooriu-
mi. See on suur löök setudele! Tartu 
rahust loobumine on aga löök kogu 
Eesti rahvale!

Elagu 2. veebruaril 1920. aastal 
sõlmitud rahu Eesti Vabariigi ja NSV 

Liidu vahel!
Mul on hea meel, et siin Vabadus-

sõja võidusamba juures on nii palju 
noori!

Eesti on jätkuvalt iseseisev seetõt-
tu, et viimase saja aasta jooksul on 
jätkunud nii noori kui vanu, kes on 
võidelnud Eesti eest!

Aga me ei tohi unustada Jumala 
abi!

Elagu Eesti riik ja Eesti rahvas!
Aidaku meid Jumal!“
Pärast piduliku kõnekoosoleku 

lõppu lahkusid mementolased kor-
poratsioonide rongkäigu lõpus Va-
badussõja võidusamba juurest. Tartu 
mementolased ei jäänud ootama kell 
20.30 Tallinnast väljuvat tasuta (mak-
sis Riigikantselei) bussi Tartusse. Me 
jõudsime Tartusse viimase rongiga.

Tartu Memento Teataja

22. september - vastupanuvõitluse päev
125 aastat Otto Tiefi  sünnist
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Rukkililled Ungaris

Balti keti aastapäeval valiti Mõniste valla kauneim kodu

2014. aasta augustis käis Murtud 
Rukkilille Ühing oma kümnendal vä-
lisreisil. Seekord oli sihtkoht veinimaa 
Ungari, mis pakkus parajalt sooja su-
veilma, kauneid mägesid, imelist arhi-
tektuuri ning mõnusat puhkust Bala-
toni järve ääres. Teekond nii sinna kui 
tagasi kulges bussiga. Kuigi Rukkilille 
grupiga reisijaid jääb vanuse tõttu iga 

aastaga aina vähemaks, ei lasknud 
ühingu kümmekond reisiselli end sel-
lest häirida. Reisi korraldas Rukkilil-
ledele fi rma Tensi-Reisid, kellega on 
käidud sõitmas ka varasematel korda-
del. Tensi pani kokku ülejäänud gru-
pi, kes olid Murtud Rukkilille Ühingu 
eakamatele reisijatele suureks abiks, 
toeks ning seltsiks. 2015. aasta reisi-

plaane pole Rukkililled veel teinud, 
kuid üheskoos maailmaavastamise 
plaan pole sugugi maha maetud. Rei-
sihuvilised on teinud ettepanekuid, 
kuhu võiks edaspidi veel minna ning 
ootavad soovitusi ja kaaslasi ka ühingu 
teiste liikmete, nende perede, sõprade 
ja tuttavate hulgast.

MRÜ

Murtud Rukkilille 
Ühingu ja Mõniste val-
lavalitsuse eestvedami-
sel toimus laupäeval, 23. 
augustil Mõnistes Eesti 
Kodu mälestuskompleksi 
juures iga-aastane Rukki-
lille Päev.

Koos Balti keti 25. aas-
tapäeva tähistamisega oli 
Rukkilille Päeva fookuses 
taas kodu ning selle väär-
tustamine. Sõnavõttudega 
esinesid Murtud Rukkilil-
le Ühingu esimees Enno 
Uibo ja Mõniste vallavanem Katrin 
Roop.

Rukkilille Kodu tiitlile esitati sel 
aastal neli kodu. Eripreemiaid anti väl-
ja kolm: lugude eriauhinna sai Urve 

ja Vello Mägi Mäe-Linnardi talu Saru 
külast, kooskõla auhinna pälvis Alek-
sandra ja Aleksander Vallneri Lehela 
talu Mõniste külast ning tervikliku 
lahenduse eriauhinna said Virve ja 

Peeter Tamm Kuutsi küla 
Kolgamäe talust. Rukkilil-
le Kodu 2014 tiitli, auhin-
nataldriku ja rahalise pree-
mia, sai Maimu Lehiste 
Männiku talu Vastse-Roo-
sa külast.

Mõniste motoklubi 
Wildhogs liikmed tõid mä-
lestuskompleksi ette moo-
torratastel kolme Balti riigi 
lipud. Mõniste valla lipu 
heiskas endine vallavanem 
Tõnu Lindeberg.

Muusikalist tervitust 
pakkusid Setode leelokoor ja lõõtsal 
mängis Kadri Laube. Kehakinnituseks 
suppi andis Kaitseliit.

MRÜ
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Eeldused Eesti Vabariigi kaitse-
väe likvideerimiseks loodi 1939. 
aasta Molotovi-Ribbendropi pak-
tiga (MRP), mille alusel tõi Nõu-
kogude Liit Eesti Vabariigi terri-
tooriumile ulatusliku kontingendi 
Punaarmee väeosi. Riigipöördeks-
okupatsiooniks kujunes see 17. 
juunil 1940. aastal, mil Nõukogu-
de Liidu relvajõud väljusid neile 
eraldatud baasidest Eesti Vabariigi 
strateegiliselt olulistele aladele ja 
täiendavad Punaarmee relvajõud 
tungisid Eesti-Nõukogude piiri 
ületades Eesti Vabariigi territoo-
riumile. Koheselt tuli kõigil kait-
seväelastel anda ära nende kasu-
tuses olevad relvad – nii tuli- kui 
ka külmrelvad. Nõukogude oku-
patsioonijõudude poolt ametisse 
pandud nukuvalitsuse korralduse-
ga algas kohe ka Eesti kaitseväe 
struktuuri lammutamine.

Kaitseväe ohvitserkonna hävi-
tamine algas tegelikult juba enne 
okupatsiooni algust, kui 15. juu-
ni hilisõhtul 1940. a kaaperdasid 
Nõukogude Liidu allveelaevad 
Eesti Vabariigi presidendi käsu-
tuses olnud kaitseliidu kiirkaatri 
teel Tallinnast Orule. Kiirkaatrit 
juhtinud kaptenmajor Jaan Klaar 
viidi Leningradi ja sealt hiljem 
Venemaale vangilaagrisse, kus ta 
ka suri.

Üksikud arreteerimised Eesti 
kaitseväe ohvitserkonnas leidsid 
aset kohe okupatsiooni alguspäe-
vadel, kuid ulatuslikumaks muu-
tus see pärast okupeeritud Eesti 
annekteerimist Nõukogude Liidu 
koosseisu 6. augustil 1940. a. Kuni 
massiliste arreteerimisteni, mis 
toimusid 14. juunil 1941. a, oli 

Nõukogude eriteenistuse poolt ar-
reteeritud ning hukatud või Vene-
maa vanglatesse-vangilaagritesse 
saadetud juba enam kui 70 endise 
Eesti kaitseväe ohvitseri.

14. juunil 1940. aastal, samaaeg-
selt elanikkonna suurküüditamise-
ga, viisid Nõukogude eriteenistu-
sed läbi massilised arreteerimised 
ohvitserkonnas. Punaarmee ük-
sustena Värskasse ja Korelasse su-
velaagritesse koondatud ohvitse-
rid viidi öise õppuse põhjendusel 
Petserisse, kus nad endises kaitse-
liidu majas arreteeriti, degradeeri-
ti ja Kaug-Põhja Norilskisse van-
gilaagritesse saadeti. Sama saatus 
tabas kõrgemaid suurtükiväe oh-
vitsere, kes koondati Suurtükiväe 
Akadeemia kursustele Moskva 
lähedale Gorohovetsi, arreteeriti 
seal ja saadeti Norilski-Lama van-
gilaagrisse.

Okupatsioonivõimud ei säästnud 
ka eruohvitsere, kes olid tegevtee-
nistusest Eesti kaitseväes lahku-
nud enne okupatsiooni algust. Jaak 
Pihlau on uurinud Eesti Vabariigi 
ohvitseride saatuseid seoses Nõu-
kogude Liidu 1940. aasta okupat-
siooniga. Tema andmetel hukkus 
okupatsioonivõimude repressioo-
nide läbi kokku 646 Eesti ohvitse-
ri, neist 276 hukati ja 370 hukkus 
lühikese aja jooksul ebainimlike 
tingimuste tõttu vanglates ja van-
gilaagrites. Hukatute ja hukkunute 
seas oli 199 Vabadusristi kavale-
ri. Kuna kokkuvõtte koostamise 
ajaks ei olnud õnnestunud mõne-
de represseeritute kohta täpseid 
andmeid saada, võivad eeltoodud 
arvud veel suureneda.

Analoogsed repressioonid kait-
sevägede ja ohvitserkonna vastu 
leidsid aset ka Lätis ja Leedus. 
Nõukogude okupatsioonivõim 
hoidis kõike repressioonidesse 
puutuvat ranges saladuses. Selle 
tõttu puudus represseeritute lähe-
dastel ja laiemal üldsusel pikka 
aega teave ohvitseride saatusest. 
Alles möödunud sajandi kahek-
sakümnendatel aastatel hakkas 
imbuma informatsiooni Taimõ-
ri poolsaarel, Norilskis ja Lamal 
paiknenud vangilaagrite ja neis 
peetud Balti riikide ohvitseride 
kohta. Selleks ajaks oli poliitiline 
olukord Nõukogude Liidus muu-
tunud mõnevõrra vabamaks, mis 
võimaldas ka Baltimaade asjast-
huvitatutel kohapeal vajalikku in-
formatsiooni saada.

Tuginedes kohaliku Norilski 
Tööstusrajooni Ajaloo muuseu-
mi, Memoriaali ja mõnede teis-
te kohalike organisatsioonidega 
saavutatud kokkuleppele, toimus 
juulis-augustis 1990 Baltimaade 
ühisekspeditsioon Norilski-Lama-
le eesmärgiga tutvuda ohvitseri-
de represseerimise asjaoludega. 
Ühisekspeditsiooni liikmete poolt 
püstitati mälestised Lama järve 
ääres paiknenud vangilaagri koha-
le ning seal hukkunute matmispai-
ka. Endise laagribaraki asukohta 
püstitati leedupärane seedripui-
dust koplytstulpis* kõigi seal van-
gidena viibinud ohvitseride nime-
tahvliga. Hukkunute matmispaika 
asetati kolmetahuline maakividest 
püramiid pronksist riigivappide 
ja plaatidega, millel  maetute ni-
med. Eesti tahul on alljärgnev 
tekst: „PÜHENDATUD KÕIGI 

Eesti Vabariigi kaitseväe hävitamine Nõukogude oku-
patsioonivõimude poolt 1940ndal ja järgnevatel aastatel
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NORILSKI SUNNITÖÖLAAG-
RITES STALINISMI OHVRITE-
NA HUKKUNUD EESTI OH-
VITSERIDE MÄLESTUSELE“. 
Samuti on seal kirjas Lama äärde 
maetud ohvitseride nimed: kin mjr 
H. Kauler, kol E. Toffer, kol ltn V. 
Martmas ja kol ltn J. Tamm. Need 
neli on ainsad repressioonide läbi 
hukkunud eesti ohvitserid, kelle 
viimne puhkepaik on teada. Kõik 
teised on maetud nimetuisse ühis-
haudadesse, valdavalt Venemaal.

Teadaolevalt on eelnimetatud, 
inimtühjal polaaralal, täielikult 
ühiskondlikus korras rajatud ta-
gasihoidlik mälestis seniajani üks 
vähestest, mis meenutab seda ko-
letuslikku kuritööd, mida tolle-
aegne okupatsioonivõim Eesti rii-
gi vastu sooritas. Norilskis ja selle 
lähiümbruse laagrites hukkus ja 
hukati kõige rohkem, ligi poolteist 
sada eesti ohvitseri. Kuid see ei 
olnud ainus koht - 

Eesti ohvitsere hukati või huk-
kus enam kui seitsmekümnes 
vanglas või vangilaagris paljudes 
kohtades tolleaegses Nõukogude 
Liidus, enamasti Siberi- ja põh-
jaaladel: Sverdlovskis, Ussollagis, 
Solikamskis, Kirovis jm.

Tähistamaks massiliste repres-
sioonide algust, paigutas Eesti 
Eruohvitseride Kogu Värska lipu-
väljakule mälestustahvli. Selle pi-
dulik avamine toimus ohvitseride 
siit küüditamise 70. aastapäeval, 
14. juunil 2011. aastal. Peatselt 
pärast Norilski-Lama mälestise 
rajamist tõstatus küsimus hukatud 
ja repressioonide läbi hukkunud 
Eesti ohvitseride memoriaali ra-
jamisest väärikas asukohas, Eesti 
pealinnas Tallinnas. Seda arutati 
ühiskondlikel alustel tegutsevas 
Demokraatlike Rahvuslike Jõudu-
de Koostöökojas 2001. aastal, kus 

peeti memoriaali rajamist väga 
oluliseks, Eesti riigi lähiajaloo 
traagiliste sündmuste kinnistami-
seks rahva mälus.

Memoriaali rajamisega seondu-
va tegevuse jätkamiseks volitati 
MTÜ-d Eesti Vabadusvõitlejate 
Liit. Sellest ajast peale on Eesti 
Vabadusvõitlejate Liit korduvalt 
tõstatanud küsimuse memoriaali 
rajamisest väärikas kohas Tallin-
nas nii Eesti Vabariigi valitsuse, 
Kaitseministeeriumi kui ka Tal-
linna Linnavalitsuse ees, kuid 
tulemusteta. Peaminister lubas 
alustada memoriaali rajamist kohe 
pärast vabadussõja võidusamba 
valmimist 2009. aastal, kuid vaid 
lubaduseks on see jäänudki. Kait-
seministeerium kui ennesõjaaegse 
Eesti Vabariigi Sõjaministeeriumi 
õigusjärglane ei ole selleks min-
gisugust omapoolset initsiatiivi 
osutanud, kuigi enamikku ametis 
olnud kaitseministreid on selle va-
jadusest üksikasjalikult teavitatud. 
Tallinna Linnavalitsus ei ole põhi-
mõtteliselt memoriaali rajamise 
vastu, kuid näeb selleks võimaluse 
olevat vaid linna äärealadel, kus 
see jääks avalikkusele varjatuks. 
Ometi on see julgeolekupoliitili-
selt Eesti riigile ülioluline objekt, 
suunamaks tänaste ja järgnevate 
põlvkondade tähelepanu neile oh-
tudele, mis meid ähvardavad tä-
nases reaalses maailmas. See on 
Eestimaa Katõn!

Viimastel aastatel on Vabadus-
võitlejate Liidu taotlusega ühine-
nud ka Eesti Eruohvitseride Kogu 
ja Eesti Piirivalve Ohvitseride 
Kogu. Loodame, et teravnenud 
rahvusvaheline olukord sunnib 
otsustajaid tõsisemalt mõtlema ka 
sellele, kuidas ühiskonnas väär-
tustada mälestust nendest inimes-
test, kes olid võtnud oma elu ees-

märgiks Eesti riigi kaitsmise ning 
langenud selle tõttu vaenuliku vä-
lisriigi terrori ohvriks. Loodame, 
et peatselt valitav Riigikogu uus 
koosseis otsustab muude tähtsate 
küsimuste kõrval ka okupatsioo-
nivõimude poolt hukatud ja rep-
ressioonide läbi hukkunud Eesti 
ohvitseride memoriaali rajamise 
väärikas kohas Tallinnas juba kõi-
ge lähematel aastatel. Ja et see ot-
sus ka ellu viiakse.

Gunnar Laev
EVL juhatuse esimees

* koplytstulpis – teeäärne pühamu, 
umbes 3-4 m kõrge mast, mille peale 
on kinnitatud nelinurksed puuskulp-
tuurid, nt kabel, rist vms. 
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Tartu Mänguasjamuuseumi eesmärgiks on kogu-
da ja säilitada vanu mänguasju ning tutvustada neid 
praegustele ja tulevastele põlvkondadele. Samuti 
tahab muuseum talletada omaaegseid lapsepõlve-
mälestusi ja uurida, milliste mängude ja tegevus-
tega lapsed vanasti päevi mööda saatsid. Kahjuks 
on mänguasjadega seotu olnud meie kultuuriloos 
siiani suuresti läbiuurimata teema. Loodame siiski, 
et kunagi pannakse kirja põhjalik Eesti mänguas-
jaajalugu. Kui teil on armsaid lapsepõlvemälestusi, 
mis on seotud mängude ja mänguasjadega, pange 
need kirja ja saatke muuseumi postiaadressile Tartu 
51006, Lutsu 4, meiliaadressile muuseum@mm.ee 
või Murtud Rukkilille ühingule.

Muuseumi varahoidjat ja teadurit saab ka dikto-
foniga enda juurde paluda tulla, kui leiate, et kirja-
panemine ei tule hästi välja või lihtsalt eelistaksite 
rääkida.

Pikkade soojade suvepäevade aeg on selleks aastaks jäl-
le otsa saanud ning talvepäevadele erilist valgust andvat 
lumesadugi pole õieti veel olnud. On justkui vahepealne 
aeg, november/detsember – rohkem tubaste tegemiste ja 
endasse vaatamise aeg, ka ootuste aeg. Ainult mõni nädal 
veel ning ongi jõulud. Ja see on tore.

Teame ju, et meie eakad on enamasti elurõõmsad, tegu-
sad, sitked. Vaatamata sellele, et ollakse läbi elanud kõik 
eelmise sajandi õudused ja ülekohtu, on vanema põlve 
inimesed valdavalt aktiivsed ja löövad jõudumööda kaasa 
kõigis ettevõtmistes. Teiegi, austust vääriv lugeja. Olgu 
see ettevõtmine siis pere noorimate eest hoolitsemine, 
rahvamaja huviring, väärikate ülikool, kohtumine koha-
likku rahvast esindava poliitikuga või reis välismaale. 
Seda vaatamata ka võimalikele tervise- ja muudele mure-
dele ning teadmisele, et tänanegi päev on maailmas rahu-
tu ja ebaõiglust leidub jätkuvalt küllaga.

( HVWLW� RNXSHHULQXG� ULLNLGH� UHçLLP LGH� SRROW� UHSUHVVHHUL�
tud inimestele tehtud ülekohtu leevendamiseks maksab 
riik soodustingimustel vanaduspensioni (mõningatel juh-
tudel ka pensionilisa) ja tervise taastamise toetust ning 
hüvitab 50% riigisisesele ühistranspordile tehtud kulutus-
test.

Lisaks nimetatud rahalistele soodustustele on repres-
seeritu tunnistust omaval inimesel õigus saada ka muid 
soodustusi.

Miks mitte seda õigust kasutada.

Näiteks on represseeritu tunnistuse esitamisel õigus 
tasuta külastada riiklikke muuseume. Hilissügisesel ja 
talvisel ajal võiks see olla üks mõnus ja samal ajal ha-
riv tegevus. Muuseume leidub igas linnas ja maakonnas 
kümneid, kes tegutsevad tänapäeval väga aktiivselt. Li-
saks sageli uuendatavatele väljapanekutele korraldatakse 
elavaid üritusi, milles iga huviline saab kaasa lüüa.

Neil aga, kellele meeldib rohkem looduses viibida ja 
omaette olla, on õigus tegeleda tasuta harrastuskalapüü-
giga (välja arvatud juhtudel või piirkondades, kus on nõu-
tud kalastuskaart). Paljudel suvedel lisandub ka laulu- ja 
tantsupidude tasuta külastamise õigus.

Saab ainult nõus olla Tallinna Ülikooli professori Airi 
Värniku öelduga, et aktiivne tegutsemine hoiab meele 
toonuses ja enamasti rõõmsana.

Aktiivset eluhoiakut, huumorimeelt ja tugevat tervist 
kõigile!

Elve Tonts 
Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsiooninõunik

Aastalõpu eelToimetuse mõttenurk

Ongi käes aastavahetus, kus number vahetub 
suurema vastu. See tähendab meile hetke mõtisklu-
seks. Mida oleme teinud ja mida saavutanud? Mida 
oleme hästi teinud ja millest ei taha rääkida?

Represseerimist jäävad meenutama Pilistvere 
memoriaal, okupatsioonide muuseum ja paljud 
märgistatud küüditamiskohad. Kas neid mälestus-
paiku oleks veelgi juurde vaja? Planeerides tasub 
mõelda, et kõik mälestuskohad vajavad hiljem ka 
hooldamist ja kulutusi. Kellele jätame selle hoole?

Mälestusmärkide, nimekirjade ja raamatute il-
mutamine on tähtis, kuid veel olulisem on näha ka 
neid, kes meie kõrval elavad. Ehk vajab keegi just 
praegu sinu abi?

Kõige kindlam viis jääda kauaks inimeste mäles-
tustesse, on teha heategu – olgu väike või suur, aga 
kindlasti südamest. Teeme igaüks ühegi heateo ja 
alustame sellega juba täna!

Head uut aastat!
Toimetus




