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Krimmi õpetaja kirjutab

Tõnis Tõnisson

Lootusrikkalt uude
hommikusse

129.

Aleksandrovka keskkooli erirahvuseline õpilaskond tervitab ülekrimmilisest seminarist osavõtjaid.

Foto Aleksandrovka kooli arhiivist

Rahvustest ja külaelust
Eestis tähistati eelmisel nädalal hõimupäevi. Sellest tõukudes käsitleme rahvuste teemat Krimmis.
Christi Sepp
Paljurahvuselises Aleksandrovka keskkoolis õpib 270
last, nende hulgas on venelasi,
ukrainlasi, tatarlasi, eestlasi, valgevenelasi, tšehhe jt.
Eesti keele tunnis käivad ka
teiste rahvuste lapsed, kuid
kui tegemist on eesti-tatari
segaperega, ei saa tatarlased
tundi tulla, sest mõlema keele
tunnid toimuvad ühel ajal, aga
tatari keel on kohustuslik.
Koolis tähistatakse rahvusvahelisi ja kõiki Ukraina pühi

ning tähtpäevi. Eri rahvuste
tähtpäevi ülekooliliselt ei peeta. 24. veebruari tähistamist
korraldab eesti keele õpetaja.
Krasnodarka Eesti Tares
tegutsevad läbisegi eri rahvustest lapsed – mängimiseks,
joonistamiseks ja tantsimiseks
pole keelt vaja.
Küsisin kooli direktorilt,
kui terav on rahvusprobleem
Krimmis. Irina Suprun ütles,
et probleem on olemas ja
piirkonniti erinev. Põhiline
vastuolu on tatarlastega, kes
on kunagisse kodukanti tagasi

pöördunud või alles tulevad.
Koolis eri rahvusest laste
vahel konflikte ei ole. Õhtuti
näen ka külas, kuidas kõik
poisid sõbralikult jalgpalli
mängivad.
Külas tunnen küll mõnikord omavahelist hõõrumist,
mis minu meelest lööb välja
eakate, juurtega eestlaste ja
juurtega tatarlaste vahel. Aga
seda saan ma öelda ainult
kitsa ringi inimeste kohta,
kellega ma kohapeal suhtlen ja
see ei pruugi olla üldine.
Enda suhtes ei ole ma koge-

nud mingit võõritivaatamist.
Mind on väga hästi vastu
võetud, kuigi siia tulles olin
esimestel nädalatel väga puudutatud, kui kuulsin jutte ja
kommentaare, millel ei olnud
minu tööleasumisega midagi
pistmist. Nüüd ma enam ei
pööra sellistele juttudele tähelepanu.
See ongi, mis mind külas
häirib – tühjad jutud ja tagarääkimine. Ma olen Eesti
külaelust päris kaua eemal
olnud. Võib-olla see kuulubki
külaelu juurde.

Eakate õdus õhtupoolik Lelle rahvamajas
Elvi Priivits,
Hõbese perenaine
Lelle eakate päevakeskuse
Hõbene perenaisega võttis
mõni aeg tagasi ühendust
Elva seenioride tantsuringi
juht Reet Käppa. Ta edastas
elvalaste soovi kohtuda Rapla
maakonna seenioridega. Ettepanek meeldis meie lauljatele

ja tantsijatele ja nii sündis
plaan korraldada üks ühine
peoõhtu.
10. oktoobri pärastlõunal
oligi Lelle rahvamajas õdus
õhtupoolik eakatele. Kutsusime Lelle rahvamajja külla ka
Eidapere kapelli, Järvakandi
Vürtsitüdrukud ja Rapla seenioride tantsurühmad.
Pidu algas Lelle kapelli

esinemisega, seejärel esitasid
külalised Elvast 30ndate aastate seltskonnatantse ajastule
kohases riietuses. Sära lisasid
peole Rapla seenioride väike
ja suur seltskonnatantsurühm
Laine Laurimaa juhendamisel
ning Vürtsitüdrukute särtsakad “Madruste tants” ja
“Kihnu polka”.
Vaheldumisi esinesid Eida-

koomiks

pere ja Lelle kapellid. Peo lõpetas Lelle naiste tantsurühm.
Sellelt peolt said kõik osalejad
toredaid elamusi. Pensionärid
on vaatamata oma eale väga
nooruslikud ja teotahtelised.
Olgu selle näiteks, et peol sooviti õnne ühele Elva toredate
vuntsidega mehele, kes hiljuti
tähistas oma kaheksakümnendat sünnipäeva.

Aga eelkõige oli see laialijaotamine ja siis uuesti koondumine ikkagi Rahvarinde enda huvides, sest kui RRi
juhtkond tahtis võimule tulla - ja seda ta tõesti tahtis -, pidi
ta säilitama vähemalt esialgu veel organisatsioonisisese
üksmeele, millele saanuks uues Ülemnõukogus toetuda, et
oma eesmärkideni jõuda.
1989. aasta detsember tõi Eesti poliitilisele areenile esimesed liberaaldemokraatlikud parteid. Ühtse liberaalseid
väärtusi esindava erakonna poole hakati liikuma peaaegu
ühel ajal koguni kahte teineteisega paralleelselt kulgevat
rada pidi. Pidades silmas asjaolu, et järgnevatel aastatel
on liberaalne mõttelaad, mida on küll väga erinevalt
tõlgendatud, omanud Eesti arengus olulist rolli, peatume
sellel siinkohal veidi pikemalt.
1989. aasta detsembri alguses, täpne kuupäev on
kahjuks fikseerimata, tuli neljameheline algatusrühm
välja ettepanekuga asutada Eesti Liberaalne Rahvapartei.
Algatusrühma kuulusid Mait Kornet, Illar Viilmann, Oleg
Kangur ja Henn Sarv. Paraku jäi erakonna asutamise
deklaratsioon esialgu küll suhteliselt kitsa ringi teada, ei
ole õnnestunud tuvastada, et Eesti Liberaalse Rahvapartei
asutamise teade oleks detsembris mingeid infokanaleid pidi
laiema avalikkuse ette jõudnud. Küll on selle aga ilmutanud
29. jaanuaril Rahvarinde häälekandja Vaba Maa. Mõningase
hilinemisega suuremale hulgale inimestest kättesaadavaks
muutunud deklaratsioon kuulutas:
“Meie teel tuleviku Eestisse on saabunud aeg liberaalse
maailmavaate taassünniks, liberaalsete veendumustega
inimeste ühinemiseks.
Me usume, et:
- inimlikkus ja perekond on väärtused, mis on kõrgemad
mistahes sotsiaalsetest gruppidest, kihtidest või klassidest;
- inimühiskonna progressi ainsaks allikaks on isiksuste
loova energia vaba rakendamine;
- ühiskondliku ja riikliku korralduse ülesandeks on tagada kõigile ühiskonnaliikmetele nende võimete ja oskuste
vaba arendamise võrdsed võimalused.”
Nõukogude ühiskonnas, kus isiksus oli allasurutud,
kus pidevalt rõhutati isiklike huvide allutamise vajadust
kollektiivi (st ainupartei) huvidele, kus eristumist nimetati
taunivas toonis individualismiks, selles ühiskonnas (vaatamata revolutsioonilise situatsiooni teravnemisele, olime me
1989.-1990. aastal ikkagi veel nõukogude inimesed) mõjusid
sellised sihiseadmised paljudele - eriti intelligentsi esindajatele - kui sõõm värsket õhku umbses vanglakambris.
Liberaalse Rahvapartei asutajad andsid teada, et peavad
oma aatekaaslasteks Eesti Liberaaldemokraatlikku Koondist eksiilis ja teisi Liberaalsesse Internatsionaali ühinenud
parteisid. Asja selguse huvides rõhutati:
“Kasvades välja Rahvarindest, peame koos tekkiva
Eesti Sotsiaaldemokraatliku Iseseisvusparteiga vajalikuks
Rahvarinde säilimist rahvuslik-demokraatlike ühenduste
uuenenud liiduna.”
Detsembri teine pool tõi liberaalselt mõtlevatele inimestele täiendust. 20. detsembril avaldas ajaleht Noorte Hääl
(paar päeva hiljem ka ajalehe Reede – vana nimega Sirp
ja Vasar, täna lihtsalt Sirp – jõulunumber) Eesti Vabade
Demokraatide Manifesti, millele olid alla kirjutanud Ado
Eigi, Ene Hion, Jaak Jõerüüt, Tiit Kaljundi, Teet Kallas,
Raimo Kangro, Ando Keskküla, Andres Kompus, Viivi Luik,
Enn Põldroos, Ilmar Rattus, Paul-Eerik Rummo, Jaan Ruus,
Mari Saat, Lepo Sumera, Hagi Šein, Heinz Valk ja Andra
Veidemann.
Manifesteerijad deklareerisid:
“Meie teejuhiks on euroopaliku liberaalse humanismi
ja vabaduse kogemus, mis vastandub ühelt poolt idast
õhkuvale despotismile ja teiselt poolt ohjeldamatule
ärivaimule kui lääneliku eluviisi moondunud peegeldusele
meie argiteadvuses.
Me ei väljenda ega kaitse ühegi sotsiaalse grupi erihuvisid. Me orienteerume sõltumatu ja salliva mõttelaadiga
inimestele. Me tahame vastanduda piiratusele ja fatalismile,
ükskõik, millist uut või vana ainutõde või sundideoloogiat
nende kandjad ka ei kuulutaks. Ükski ideoloogia ei tohi
olla kohustuslik. Me eitame massipsühhoosile toetuvat
poliitikat.
Meie poliitika on isikukeskne. Me eelistame individualismi kollektivismile.”
Sissejuhatusele järgnes üksikasjalik programmiline
kokkuvõte sellest, millisena vabad demokraadid kujutavad
liberaalsetel põhimõtetel arenevat ühiskonda.

