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KÕNE 

20. AUGUSTI KLUBI koosolekul  

20. augustil 2020 

 

 

 
Lugupeetud Riigikogu esimees! 

Austatud peaminister! 

Head klubikaaslased ja külalised! 

 

Me oleme selles Toompea lossi saalis tähistanud Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 

aastapäeva juba enam kui 20 aastat. Tänane situatsioon on varasemast siiski erinev. Oleme 

olukorras, kus peame end reaalselt hoidma haiguse eest! 

 

Tänasel päeval on mõistlik meenutada, kuidas me saavutasime taas iseseisvuse, kes selle eest hea 

seisid nii Toompeal kui Teletornis, nii Hirvepargis kui lauluväljakul, nii paljudel koosolekutel ja 

miitingutel kui Balti ketis, nii Eestis kui Moskvas. Kui rahvas poleks kaasa tulnud vabaduse 

püüdlustele, vaid oleks jäänudki kodudesse, oma aedadesse või keldritesse, siis poleks olnud meil 

täna taastatud Eesti Vabariiki, vaid oleksime ikka elanud Nõukogude Liidus. Samas on püüd 

taastada Nõukogude Liitu jäänud alles Venemaal, kuid kahjuks mitte ainult seal. 

 

29. märtsil 1990. a tuli kokku ENSV Ülemnõukogu XII koosseis, mis oli üle aastakümnete taas 

reaalselt vabalt valitud rahvaesindus, sest igas valimisringkonnas oli ühele kohale mitu 

kandidaati. 105 kohale kandideeris 392 inimest (üles seati lausa 536 inimest). Valimistele olid 

eelnenud paljud sündmused, mis mõjutasid inimeste valikuid. 13. märtsil toimunud valimistel 

said Eesti iseseisvuse taastamise pooldajad 73 kohta.  

 

Kuna kahjuks käesoleva aasta märtsis me ei saanud läbi viia planeeritud ja ette valmistatud 

konverentsi, mis oleks tähistanud 30 aasta möödumist Ülemnõukogu töö algusest, siis tuletan 

lühidalt meelde, mida kujutas endast see Ülemnõukogu koosseis.  

 

Kõigepealt – poliitikasse tuli uus põlvkond. Eelmistes Ülemnõukogu koosseisudes oli olnud vaid 

14 saadikut ehk 13,9% saadikute üldarvust. Naisi oli seitse. 98 saadikul oli kõrgharidus, 15 

teaduste kandidaadi, 1 doktorikraad. Kõrgkooli lõpetanutest oli esindatud Tartu Ülikool 31, Eesti 

Põllumajandusülikool (Maaülikool) 24 ja Tallinna Polütehniline Instituut (Tallinna 

Tehnikaülikool) 12 saadikuga. Enim oli saadikute hulgas insenere (27), agronoome (12), juriste 

(11) ja majandusteadlasi–ökonomiste (9).  

 

Vanuseliselt oli enim 42-51 aastasi (47 ehk 46,5%), 52-61 aastasi ja 32-41 aastasi oli mõlemaid 

võrdselt 25 ehk 24,8%. noorim oli 26 ja vanim 64 aastane. Võib öelda, et kõik olid parimas 

loomeeas. Eestlasi oli ülemnõukogus 81, venelasi 20 ja muude rahvaste esindajaid 4. 44 

Ülemnõukogu liiget olid ka ühtlasi Eesti Kongressi liikmed, 22 olid Eesti Komitee liikmed. 

Probleeme Eesti elus tekitas suurelt osalt asjaolu, et mõned Eesti Komitee juhtivad liikmed 

boikoteerisid Ülemnõukogu valimisi ja hiljem oli muidugi raske neil tunnistada, et see oli viga. 
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Ülemnõukogu võttis vastu oma 84 (76+8) istungjärgul 155 seadust, 23 deklaratsiooni, avaldust, 

483 otsust. Lisaks veel Ülemnõukogu Presiidiumi seadlused, otsused, avaldused, mida oli üle 

700. Tähtsamad arvudest olid seadused ise ja nende sisu, sest just Ülemnõukogu poolt vastu 

võetud seadused lõid tugeva seadusandliku baasi Eesti Vabariigi kui õigusriigi eksisteerimiseks. 

 

Mõned seadused olgu siin ka ära nimetatud aastast 1990: seadus Eesti sümboolikast, riigikontrolli 

seadus, omandiseadus, immigratsioonseadus, sotsiaalmaksu seadus, politseiseadus, üksikisiku 

tulumaksu seadus, majanduspiiri seadus. Tähtsad olid Ülemnõukogu otsused Eesti riiklikust 

staatusest (30.03.1990) ja omandiõiguste järjepidevuse taastamisest (19.12.1990). Seda loetelu 

saaks jätkata pikalt, kuid meie ajalimiit ei luba seda. 

 

Kohe oma töö alguses arendas Ülemnõukogu sidemeid ja koostööd erinevate rahvusvaheliste 

organisatsioonidega, k.a. Euroopa Nõukogu, Põhja-Atlandi Assamblee, Põhjamaade Nõukogu, 

rääkimata Balti Assambleest. Tollal mõisteti Balti koostöö tähtsust meie regiooni arengus. 

 

Ülemnõukogu I istungjärgul oli tähtsaim otsus 30. märtsil vastu võetud otsus „Eesti riiklikust 

staatusest“. Otsus ise ei ole pikk, kuid seda arutati pikalt, sest iga lause ja sõna pidi üheselt 

väljendama rahva tahet taastada Eesti Vabariigi iseseisvus ja samas olema väga selge signaal 

rahvusvahelisele kogukonnale, milline on Ülemnõukogu tegevuse eesmärk. Juba selles esimeses 

dokumendis on sõnaselgelt öeldud ja rõhutatud, et ülemnõukogu „Kuulutab välja Eesti Vabariigi 

taastamise (restutio ad integrum)“.  

 

Otsuse arutelul vastas Arvo Junti vastavale küsimusele sõnaselgelt: “tuleb taastada omariikluse 

õiguslik järjepidevus“. Ka Marju Lauristin ütles oma ettekandes: „Käesolev dokument aga paneb 

ette fikseerida sõnaselgelt Eesti Vabariigi taastamine“. Muidugi need saadikud, kes olid Eesti 

Vabariigi iseseisvuse taastamise vastu, tegid kõik võimaliku, et seda dokumenti mitte vastu võtta 

kuni selliste ähvardusteni „See on tegelikult riigipöörde deklaratsioon. Kogu vastutus, härrased 

saadikud, langeb teile… Kas see ei ole äkki kodusõja vallandamise nupp?“ – V. Lebedev.  

 

Otsus võeti vastu 73 poolthäälega, 3 oli erapooletuid. Impeeriumimeelsed ei hääletanud. 

Ülemnõukogu oli oma otsuse teinud ja Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine õigusliku 

järjepidevuse alusel sai seadusandliku organi poolt ühemõtteliselt heaks kiidetud. 

 

Kõik muud hilisemad jutud Kolmandast vabariigist jms on lihtsalt fiktsioon, fantaasia, mida 

kahjuks kultiveerisid ka ajakirjanduse esindajad.  

 

Täna saame öelda sedagi, et kuigi meie klubi asutamisest on möödunud 26 aastat, siis just täna 25 

aastat tagasi valiti esimene ametlik Klubi juhatus ning Ülo Nugis Klubi presidendiks, Rein Järlik 

ja Lehte Sööt-Hainsalu asepresidentideks. Juhatusse kuulusid veel Andrus Ristkok ja Ants 

Veetõusme. Meie esimesed 20. augusti koosolekud ja aastapäeva tähistamised toimusid mitte siin 

Toompeal, vaid enamasti Pühajärvel ja Tartus. Kahjuks püüdsid esimesel viiel aastal võimul 

olnud erakonnad ja valitsused, aga samuti peavoolu meedia, 20. augustil Ülemnõukogu poolt 

vastu võetud otsust Eesti riikliku iseseisvuse taastamisest igati vähendada, et mitte öelda -- 

olematuks teha.  
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Alles 20. augustil 1996. a tegid tähtpäevakohase ühise pöördumise rahva poole Vabariigi 

president, Riigikogu esimees ja peaminister. Tervitus ilmus sel päeval ajalehes Postimees. 

Päevaleht ei pidanud riigijuhtide pöördumist üldse uudiskünnist ületavaks sõnumiks. 

 

Aastal 1998 tähistati taasiseisvumispäeva riiklikult. Õhtul korraldas Valitsus Toompea õuel 

miitingu, kus kõneles ka Ülo Nugis. Ja aasta hiljem, 20. augustil 1999. aastal korraldas Riigikogu 

esimees Toomas Savi Toompea lossi Kalevipoja saalis 20. Augusti Klubi liikmetele ja nende 

kaaslastele vastuvõtu. Sündis ilus traditsioon taasiseisvumispäeva pidulikuks tähistamiseks. See 

traditsioon kestab tänaseni. Kuid Klubi koosolek toimus siiski veel Teadusraamatukogu 

kohvikus. 

 

Aasta hiljem, 20. augustil 2000. aastal korraldasid Riigikogu juhatus ja Vabariigi Valitsus 

Toompeal kontserdi ja miitingu. Kuberneri aias tervitasid rahvast Riigikogu esimees Toomas 

Savi, peaminister Mart Laar, pidupäeva kõne pidas 20. Augusti Klubi president Rein Järlik. On 

saanud heaks traditsiooniks tähistada riikliku iseseisvuse taastamise ümmargusi aastapäevi 

Toompeal koos rahvaga. Pärast miitingut toimus Klubi üldkoosolek Toompea Valges saalis. See 

oli esimene kord, kui Klubi sai seda auväärset saali kasutada ja tänaseni on meil see võimalust 

olnud. 

 

Olen kindel, et aastapäeva tähistamine saab toimuma pidulikult ka järgmisel aastal, kui möödub 

30 aastat Ülemnõukogu vastava otsuse vastuvõtmisest. Tänaseks oleme õnneks jõudnud 

olukorda, kus keegi ei pea häbenema selle päeva pidulikku tähistamist, sest ainult koos 

rahvahulkadega õnnestus meil iseseisvus taastada. Aitäh teile, EESTI RAHVAS! 

 

Selle enam kui 25 aasta jooksul, mil Klubi on tegutsenud, oleme korraldanud mitmeid 

konverentse nii Tallinnas kui Tartus. Oleme välja andnud kümmekond trükist, millest nii mõnigi 

on väga mahukas, faktirohke ja Eesti ajaloolaste hulgas hinnatud. Oleme Klubi poolt välja antud 

raamatuid tasuta jaganud koolidele, kutsekoolidele, kõrgkoolidele, raamatukogudele, kuna 

paljudes õpikutes, mida meie koolides kasutati ja kasutatakse siiani, on sündmusi Eesti riikliku 

iseseisvuse taastamise perioodist näidatud väga lühidalt ja tendentslikult, suurendades kellegi osa 

ülemääraselt suureks ja teise rolli pea olematuks, mõne institutsiooni nime polegi juletud neis 

õpikutes välja öeldagi. 

 

Täna peame meenutama ka seda, et Venemaa on jätkuvalt okupeerinud osa nii Gruusiast kui 

Ukrainast. Venemaa president on üheselt väljendanud arvamust, et Nõukogude Liidu lagunemine 

oli suurim geopoliitiline viga, et rahvaste iseseisvuse taotlemine ei tule Venemaal kõne allagi 

enam ja kes sellest julgeb mõeldagi, see kuulutatakse terroristiks. Oma pidupäeva kõnes 20. 

augustil 2009. aastal ütles Ülo Nugis, et „meie kõige kindlam julgeoleku garantii oleks NATO 

reaalne kohalolek Eesti pinnal“. Tänaseks ongi see nii ja praegune poliitiline seis maailmas 

kinnitab tema sõnade õigsust sajaprotsendiliselt. 

 

Seda enam paneb imestama meie endise kolleegi, mitte küll Klubi liikme arvamusavaldus, et 

Eesti kiusab suurt Venemaad ja ei taha temaga sõber olla. Sõprus ja armastus peavad olema 

vastastikused tunded mitte ainult abielus, vaid ka riikide vahel. Pole tähtis mitte niivõrd see, kes 

kellega on, vaid see, et tunded kahe isiku vahel, olgu need inimesed või riigid või 

organisatsioonid, oleksid ausad ja ehtsad. Jah, me oleme valinud poole, kuid me saame hästi läbi 

kõigi nendega, kes ka meid austavad ja aktsepteerivad meie soove. 
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Ja kui nüüd tagasi mõelda aastasse 1991, siis tõepoolest imestad, kuidas sai üks väikene Eesti 

kuulutada välja iseseisvuse taastamise, ilma et midagi reaalset oleks tollase Nõukogude Liidu 

poolt suudetud ette võtta, kui jätta välja Moskvast tulnud korraldused kuulutada Eesti 

Ülemnõukogu otsused kehtetuks. Kuidas oli võimalik läbi viia terve iseseisvuse taastamise 

protsess, ilma et sõjavägi oleks sekkunud, kui Eestis oli enam kui sada tuhat nõukogude sõdurit ja 

ohvitseri, kui pool pealinna elanikkonnast olid mitte-eestlased, Ida-Virumaast rääkimata, kui oli 

vastukaaluks Rahvarindele moodustatud Interrinne, kes oli loodud vaid selleks, et takistada iga 

hinna eest Eesti iseseisvuse taastamist, kui Lääs toetas eelkõige Gorbatšovi, mitte Eesti 

iseseisvuse taastamise püüdlusi. Ja ometi me tulime sellega toime, sest me hoidsime ühte 

rahvaga, tegime tarku, kaalutletuid otsuseid, kasutasime ära vastaste iga nõrkuse. 

 

Kui 29 aastat tagasi olime me keerulises olukorras, kus tuli valida õige tee, õiged vahendid ja 

kiirus, millega me ka edukalt hakkama saime, siis ega nüüdki pole olukord vähem keeruline.  

 

Kuid ta on oluliselt erinev tollest ajaperioodist, sest maailm on muutunud ja poliitilised süsteemid 

on pidevas muutumises. Me peame tegema otsustavaid samme, kas liigume edasi 

eneseisolatsiooni suunas või, andes osa oma õigusi ära, kindlustame samas omariiklust. Me 

peame jälgima pidevalt, mis toimub meie ümber maailmas, millised on muutused. Mida kelleltki 

üle võtta, mida mitte, mida teistele pakkuda, need on küsimused, mis vajavad pidevat riiklikku 

tähelepanu ja otsustamist. Need ei ole ühe erakonna või koalitsiooni küsimused. Need on riigi 

eduka eksisteerimise küsimused, millele peame leidma vastuse kõik MEIE koos, milleks aga 

tuleb kuulata nii rahva kui oma ala asjatundjate ja kogemusi omavate inimeste häält.  

Segases olukorras ujuvad ikka rahale ja võimule lähedale inimesed, kes tahavad kiiresti rikastuda 

ja pakuvad tehinguid, mis on liiga ilusad ja head, et need saaksid tõsiseltvõetavad olla. See kõik 

on juba olnud. Oleks hea, kui praegused valitsejad võtaksid õppust olnust. 

 

Nagu kirjutas Juhan Luiga, siis me ei saa võtta üle automaatselt suurriikide võimumudelit, olgu 

see kahe- või kolmeparteisüsteem, olgu see kuningriik või autoritaarne valitsemine. Oma artiklis 

„Rahvaste iseseisvus de jure ja de nature“ kirjutas Luiga „Kui väikeriigid võtavad üle 

automaatselt suurriikide võimumudeli, siis sellest midagi head ei tule. Asuvad nad (s.o. 

väikerahvad) oma võimuriigi teele: võimurikkad valitsejad, võimas sõjavägi, pühad paragrahvid 

– siis omandavad nad suurriikide pahed ja satuvad tarretusse, millest neid  vast verised sõjad 

võivad üles raputada.“ (Lk. 47). 

 

 Ja veel: „Nõrk võidab targa käitumisega.“ „Üks õpetus valuutalastele ja finantsistidele: mitte 

üksnes väljavedu ja läikiv kuld ei määra meie riigi kurssi, tema krediiti, vaid ausus, õiglus, 

millega kogu riigi asju aetakse, millele kogu rahva elu rajatud, töö ja vaimu soliidsus.“ (Lk. 54). 

 

Palju õnne, Eesti Vabariik! Meelekindlust kõigile Eesti riigi hoidmisel vabana ja õnnelikuna! 
 

Ants Veetõusme 

Juhatuse esimees 


