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CONSIDERATIONS ON THE CURRENTLY
ONGOING TORTURE DEBATE

BY VOLKER STÜMKE

   ■   

The topic “Torture” has once again become current in the German speaking
world in recent years, as can be seen not only through the wealth of relevant
literature but even more clearly through two topics of debate.

First, the Daschner case in 2002 raised anew the question of the
“rescue torture” and its application: An arrested kidnapper refused to
disclose the place where the kidnapped victim was hidden; since the
police assumed that the kidnapped child was still alive (which proved
to be erroneous), Deputy Chief Constable Daschner directed the inter-
rogator to threaten the blackmailer with the infliction of pain; as a
result, he led the police to the hidden corpse. Subsequently, both
policemen were sentenced by the Frankfurt/Main district court for
oppression and were mildly punished (a reprimand with a pending
fine)1. What would have happened if the child had been still alive and
had been rescued? Other, similar cases were examined in order to
establish a plausible basis of legitimitacy of torture in such exceptional
situations.
Secondly, since September 11, 2001, the US war on terror has resulted
in the detention of suspects in prison camps outside their own territory
(e.g., in Guantánamo and in Abu Ghraib), which has been described as
torture2. And here as well, the question has been asked whether or not
scenarios have become conceivable (and more likely) where an
impending attack could be averted by means of torturing a detained
terrorist, thereby saving the lives of many innocent people. What is
particularly well known is the “Ticking-Bomb Scenario”. It is based
on the assumption that an (arrested) terrorist has hidden a (“dirty”)
bomb that will detonate in a few hours and will horribly kill the
population of a city. The scarcity of time available would be enough
for neither an evacuation nor for an intensive search, and one would be

                                                
1 Cf. Anders, Dieter. 2007. Aktuelles Forum – Die Diskussion zur rechtlichen
Zulässigkeit staatlicher Folter in Ausnahmesituationen. – Goerlich, Helmut (Ed.).
2007. Staatliche Folter. Heiligt der Zweck die Mittel? Paderborn, S. 13–40.
2 Cf. McCoy, Alfred W. 2005. Foltern und foltern lassen. 50 Jahre Folterfor-
schung und -praxis von CIA und US-Militär. Frankfurt/Main.
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dependent on the information provided by the terrorist to be able to
avoid the consequences.

These debates indicate two diverging core themes: on the one hand, the call
for the permitting of torture in limited exceptional cases (that is, rescue and
prevention); on the other hand, the insistence on the prohibition of torture
without exception in order to avoid falling behind the achieved moral and
legal level of the 20th century.

The intention of this paper is first to provide an overview of this subject
through a systematic analysis of the current situation3. I consider this step to
be of prime importance since the debate is very controversial and confusing.
Firstly, the definition of torture will be presented and analyzed, since some
lines of argument are affected by the fact that the terms are not precisely
defined or are used deliberately imprecisely. In the second section, the legal
provisions applicable in Germany will be presented, and then the legal
arguments for limited permission for torture. In the third and last section, the
current torture debate will be analyzed from an ethical perspective. The
individual sections are concluded by my own assessments where they do not
naturally form part of the structure.

1. The Definition of Torture and its Problems

In 1984, the UN Convention Against Torture was signed, which entered into
force in 1987. Art. 1 of this document which is legally binding under inter-
national law, provides the following definition of torture:

“For the purposes of this Convention, torture means any act by which
severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally
inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a
third person information or a confession, punishing him for an act he
or a third person has committed or is suspected of having committed,
or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason
based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is
inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence
of a public official or other person acting in an official capacity. It
does not include pain or suffering arising only from, inherent in or
incidental to lawful sanctions.”

                                                
3 The references are necessarily not comprehensive and allow the readers only a
rough orientation, but they can be used to find more different lines of arguments.
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It is in line with our use of language to consider torture to be the deliberate
infliction of pain; in this context, the convention does not mention only
physical but also mental pain: The focus is put not only on bodily injury but
also on deprivation of sleep and on isolation. The intention to break the
victim’s will is not explicitly mentioned; however, it can be presupposed
(and even has to be, as will be shown later on)4.

Moreover, three other provisions are noteworthy: Firstly, torture is not
explicitly confined to one purpose; indeed, it may have many different
purposes – from punishment through intimidation to the collection of infor-
mation or simply the demonstration of power. Secondly, torture is performed
by an official – unlike the implication of everyday speech, individuals can-
not, by definition, torture; they can of course inflict pain on someone, which
can be dealt with as a crime. Accordingly, the torture debate is not about
severe maltreatment (as “common” crimes) but about the actions of the state
and its institutions. It is implicitly assumed that the tortured individual is in
state custody that is, he must be exposed to the power of the state. Thirdly
and finally, torture is isolated from legally admissible punishments and
interrogation methods – while they also may be brutal and violate human
dignity (such as the death penalty or chopping off hands), but this does not
violate the prohibition on torture but rather other legal requirements.

However, these three provisions have been challenged or undermined in
the course of the current controversy. Combined with numerous sample
cases, which have been presented, this results in an unclear and imprecise
setting for the debate. In order to prevent justified inquiries and indications
to problems from running into the ground, these inconsistencies of language
need to be exposed and tested. Moreover, since the term “torture” definitely
has a negative connotation, the purpose of this approach is to counter the risk
that emotions or emphatical statements replace an argumentational discus-
sion.

1.1. The Purpose of Torture

In the aforementioned definition, the purpose of torture is not defined but is
only illustrated by way of examples. These examples were chosen, since
they can after all be used to reconstruct, at least very broadly, the history of
torture in Europe5. Torture was a means to various ends: In the ancient
world, it could be considered as a means to confirm the witness statements
                                                
4 Cf. Bruha, Thomas; Steiger, Dominik. 2006. Das Verbot der Folter im Völker-
recht. Stuttgart.
5 Cf. Peters, Edward. 1991. Folter. Geschichte der Peinlichen Befragung. Ham-
burg.
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of slaves, whose testimony would otherwise have been considered to be
worthless, given their social status. In the Middle Ages, torture was not only
used as a punishment but also developed into the standard method for
obtaining a confession and rational proof of the guilt of a suspect within an
established legal framework; in this way, torture replaced other procedures
(such as an ordeal or a trial by battle), which were increasingly perceived as
unsatisfactory. However, it was also used more and more excessively in the
early modern age: The areas of application and, consequently, as the threat
facing the population increased, the compulsory legal review was neglected
and bypassed (witch trials6), so that some tortured victims no longer had any
rights and, consequently – in anachronistic terms – their human dignity was
violated. Summing up, the following purposes can be noted, which exist as
objectives of torture to this day:
− Substantiation of witness testimonies;
− Punishment of crimes;
− Coercion of confessions;
− Intimidation of the population;
− Destruction of (self-) respect.
In the course of the Age of Enlightenment, torture was gradually prohibited
throughout Europe; in this context, at least three factors of Enlightenment
have to be mentioned here: Firstly, it contributed to the promotion of science
as a means to the establishment of refined evidential procedures (evidence
handling) in the detection of crime, so that a confession became less impor-
tant. This development was supported by a changed court procedure: The
evidence taking process (circumstantial evidence) allowed verdicts without a
confession, and more discriminating punishments (penitentiaries, expulsion
from the country) smoothened the consequences of potential errors of jus-
tice. Secondly, the Enlightenment reinforced as a moral force respect for the
dignity of the individual and the corresponding protest against the con-
temptuous treatment of humans; in the Middle Ages, this protest was largely
confined to denouncing the abuse of torture and, consequently, to advocating
using it more sparingly, whereas one can now clearly see a categorical
denial. Thirdly, the Enlightenment as a political movement restricted the
arbitrary nature of the state and its grasp on the self-confident citizen. Since
the state was no longer considered to be an authority vested by God and
exclusively subordinate to him but a man-made product, its use of force also
had to justify itself vis-à-vis the people.

With this prohibition, which comprises both torture for the purpose of
punishment and torture for the purpose of taking evidence, the Enlightened

                                                
6 Cf. Schild, Wolfgang. 2005. Folter einst und jetzt. – Nitschke, Peter (ed.).
Rettungsfolter im modernen Rechtsstaat? Eine Verortung. Bochum, S. 69–93.
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state limits its grasp on the citizens and documents the legal form, the
binding character and the reliability of its self-restraint. The citizens can trust
this state. The worldwide experience with the terror of the Nazi regime (and
of other dictators) has shown us once more the value of this achievement.
Summing up, it should be emphasised that, in accordance with the
Enlightenment, this judgment is justified at three levels: Firstly, torture is
unacceptable as a method of information collection since there are alterna-
tives. Secondly, it is reproachable from a moral perspective, since it disre-
gards human dignity and seeks to break the free will of humans. And finally,
it is condemnable from a political perspective, since it presents the state with
a reason, which blurs the boundaries of the state and its power beyond all
measure, that is, into the individual’s personal integrity. – Here as well, one
can again identify the three aspects of the definition of torture.

In the current debate (as far as I can see), it is indisputable that the
aforementioned purposes are neither legally nor morally acceptable. Nobody
wants to fall behind the achieved state of Enlightenment. Indeed, a new
purpose is established: The rescue of innocent victims – be it as a preventive
measure (as in a modified ticking-bomb scenario) or an imminent or current
one (as in the case of an abduction). Unlike in a trial, the purpose is not to
sentence the perpetrator, which (in an Enlightened state) has to take place
without coerced statements, but to obtain information, which may contain a
threat of damage and avert disaster. This purpose was not mentioned in the
definition of torture; however, this would be a weak argument, since the
wording lays down only those examples that were listed. Indeed, it is laid out
in its contents that this purpose clearly differs from the aforementioned,
clearly despicable purposes. After all, the only thing that should be obtained
by force is a specific piece of information: the place where the hostage or the
bomb is hidden – for the sole purpose of saving the potential victims. But it
must already be pointed out here that this objective can only be achieved by
breaking the perpetrator’s will and making him talk. Accordingly, the
ostensible purpose of torture and the rescue-oriented interrogation would
remain identical: The (individual’s) will is supposed to be broken, however,
the hidden purpose is distinctly different: rescue instead of confession (– see
further statements at Para. 1.3).

At first glance, this hidden purpose, which is already emphasised by the
discussion of a rescue-oriented interrogation, is irreproachable. Considered
from a legal perspective, there is the difficulty that whilst on the one hand
the perpetrator is obliged to make such a statement, on the other hand he
does not have to incriminate himself. Now, the legal means available to
coerce a testimony (coercive detention, fine) are unsuitable given the scar-
city of time available, but this does not discredit the purpose: on the
contrary – it is affirmed; only the means is at issue. From a historical
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perspective, it can be argued that the coercion of a confession from witches
was also designed to protect the general public but was then abused; how-
ever, potential abuse is never a strong argument. What is more problematic
is the recognition of the real purpose behind the pretended affirmation: Have
not dictatorships continuously pretended to only sound out the enemies of
the people in order to avert danger? All too quickly a regime critic could be
declared a terrorist. In order to evade this risk, the relevant scenario would
have to be very clear and limited, and independent expertise would have to
be involved to a significant extent. A rescue-oriented interrogation (proposed
by Rainer Trapp following Niklas Luhmann), which would have to be
ordered by a judge (rather than by the ruler), which took place under super-
vision, would be documented on film and would be confined to the exposure
of a specific piece of information, would be an attempt to apply this aim
through a procedure which could minimise the aforementioned risks7. There
still remains, however, questions as to whether this morally good end, which
is procedurally secured against abuse, justifies torture as a means and as to
whether torture as a means is at all suitable for this end – but these questions
lead to the third aspect of the definition of torture.

1.2. Government Authority as an Exercising Organ

By definition, torture is performed by the state or its officials – unlike
private brutality. This restriction has at the present time become problematic
given the increasing occurrence of de-nationalised force: Does this provision
also concern a state which instructs private companies to conduct interro-
gations of prisoners and tolerates their brutal methods? And can it in turn be
applied to warlords and paramilitary forces in collapsed states? Now the first
case is most likely to be a political reaction to the definition of torture
(which, consequently, is acknowledged to be binding): Whoever pursues the
outsourcing of force to dodge the blame of torture may act unwisely
politically but it confirms the justification for the present definition, which
(including its legal consequences) he tries to evade. The second case refers
to descriptive changes in the community of nations, which are very relevant
in political terms but not relevant for the debate on torture. This is because
the legal system, which would prevent torture and would make any violation
a punishable act, collapses together with the state. It is also clear even

                                                
7 Cf. Trapp, Rainer. 2006. Wirklich “Folter” oder nicht vielmehr selbstverschul-
dete Rettungsbefragung? – Lenzen, Wolfgang (ed.). Ist Folter erlaubt? Juristische
und philosophische Aspekte. Paderborn, S. 95–134.
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without recourse to the concept of torture that from an ethical perspective the
excessive brutality of marauding gangs can only be condemned.

The actual problems in the debate about torture become tangible by way
of the analogies used, primarily when referring to the kidnapping example:
As a private individual, the hostage’s father would be allowed to tackle the
kidnapper, and even acts of torture would be legally covered as a personal
emergency aid/self-defence (leaving aside the issue of proportionality).
According to Volker Erb, this very combination should be able to be
extended, for instance, to the representative of the state, too, in order to
achieve a personal justification of his use of torture8. However, based on the
selected example alone, the scope of applicability of this analogy would be
considerably limited: It would be suitable for the Daschner case; however,
an individual will not be able to achieve anything against organised terrorists
and their wide ranging activities but depends on the state’s logistics and
machinery of force9. Leaving that aside, the socio-ethical achievement of the
differentiation of individuals and officials with their different fields of action
would be undermined: How can a policeman with the means and with the
facilities of the police act as a private person?

However, perhaps this answer is too fixated on the perpetrator and
neglects the fact that in both cases the intensity of force is the same.
Shouldn’t one, in so far as the merciless behaviour of a criminal organisation
and an (evil) state are identical, describe both as torture and thus emphasise
their misanthropic brutality10? At least this equivocation is performed in
everyday language, and in this way it is likely to express the common
opinion. But there are actions which only a state can perform, even if they
actually hardly differ from actions of individuals: Only a state, for instance,
can declare a war or raise taxes; by definition, gang warfare or protection
rackets have to be distinguished. The same applies to torture. The internal
justification for this conceptual differentiation lies in the fact that the state is
the last authority of appeal for the citizen. In theory, one is not helplessly
                                                
8 Cf. Erb, Volker. 2006. Folterverbot und Notwehrrecht. – Lenzen, Wolfgang
(ed.). 2006. Ist Folter erlaubt? Juristische und philosophische Aspekte. Paderborn, S.
19–38.
9 While this may be a weak objection at first sight, one has to insist already here
on the aspect to be addressed in more detail later, that the reference to examples has
to be conclusive in itself. One cannot step up the brutality and the horror scenarios
on the one hand and assert on the other hand that an ordinary father of a family
could avert such threats with his domestic means available to him. After all, which
private individual has the manual and technical skills to effectively force a
kidnapper to make a statement?
10 Cf. Pfordten, Dietmar von der. 2006. Ist staatliche Folter als fernwirkende
Nothilfe ethisch erlaubt? – Lenzen, Wolfgang (ed.). 2006. Ist Folter erlaubt?
Juristische und philosophische Aspekte. Paderborn, S. 149–172.
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exposed to a gang of robbers (or to a father), since there is the state with its
exclusive right to use force, which protects the citizen against this attack.
Confining the concept of torture to government action takes this
differentiation into account and notes that a torture victim is helpless and
exposed – and not only factually (as most of the victims of a crime in a
cellar) but also in political terms.

Only this accurate concept provides the current question as to the
legalization and the legitimitacy of rescue-oriented torture with an obvious
meaning: Is it permissible for the state, which seeks to meet its obligation to
protect its citizens, to torture in specific cases in order to save the lives of
innocent people? The fact that private citizens also use violence which can
be compared with torture as a means, and that this in specific cases may be
legal and legitimate (self-defence), does not interfere with this question (and
is not suitable for an analogy), since the state with its exclusive right to use
force and given its status as the citizen’s last authority of appeal is not
situated at the same level as an individual; accordingly, its violent action
differs in categorical terms from the individual’s action.

1.3. The Extent of Infliction of Pain

Currently, the mention of great physical or mental pain or suffering in the
UN Convention Against Torture is the point of adhesion for the central
controversy, since the wording in itself could suggest that suffering and pain
should be rated only in quantitative terms, which may raise the question as to
the transferability of the scale. But in the same sentence, the link with the
various purposes states that torture is distinguished also in qualitative terms
from other ways of inflicting pain. Whoever tortures a prisoner to coerce a
testimony (be it confessions, information or self-humiliating statements)
which he does not want to provide voluntarily, plans to use the inflicted pain
to break his opposing will (and the self-respect combined with it). This
applies above all to torture which is only designed to intimidate or debase
people. Therefore, (according to Gerhard Beestermöller), torture can be
described very pointedly as a rape of the will11. The fact that this breaking of
the will documents the (supposed) power of the torturer (above all in

                                                
11 I owe this wording to a most inspiring vacation talk with Beestermöller in July
2007. As to the reasoning, cf. Beestermöller, Gerhard. 2006. Folter – Daumen-
schrauben an der Würde des Menschen. Zur Ausnahmslosigkeit eines absoluten
Verbotes. – Beestermöller, Gerhard; Brunkhorst, Hauke (ed.). 2006. Rückkehr
der Folter? Der Rechtsstaat im Zwielicht. München, S. 115–129.
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dictatorial regimes) and the helplessness of the victim12 has been elaborated
as just like the personality-destroying effect13 of torture – and both are
undisputed in the current debate. Thus, severe physical or mental pain or
suffering is a symptom of a kind of force that disdains people (and/or their
dignity).

But isn’t there the risk that with these morally massive statements all
differences of the application of force by state authorities are levelled and
stigmatized? Using an unpleasant example, shouldn’t the limited use of a
truncheon be clearly distinguished from pulling fingernails? And doesn’t the
final phrase of the quoted passage of the UN Convention Against Torture
rightly refer to the fact that there are also admissible sanctions that are
painful, too? Moreover, there cannot be any doubt that the scope and the
acceptance of such sanctions (e.g., corporal punishment) both in the course
of history and in various cultures are subject to change14. Why is a
policeman allowed to hurt a stubborn interferer with a truncheon but not a
terrorist in the course of an interrogation? Whoever takes recourse all too
quickly for a different purpose should not forget that the purpose of rescue-
oriented interrogation has been assessed both in moral and political terms as
a means for the purpose of the protection or rescue of innocent people. In
addition, in both cases the purpose is to coerce the citizen to adopt a legally
imposed behaviour (acceptance of the no-protest zone – obligation to
testify).

Therefore, Rainer Trapp has proposed that particular emphasis be
concentrated on outrageous practices in the concept of torture and to
distinguish in linguistic and legal terms specific interrogation methods in the
aforementioned exceptional situations from these practices by means of
considering them as rescue-oriented interrogation (which is deemed to be
legal or to be legalized)15. However, Trapp does not elaborate anywhere on
which measures could be specifically concerned, but puts the relevant

                                                
12 Cf. Scarry, Elaine. 1992. Der Körper im Schmerz. Die Chiffren der Verletzlich-
keit und die Erfindung der Kultur. Frankfurt/Main.
13 Cf. Améry, Jean. 1997. Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche
eines Überwältigten. Stuttgart. From the perspective of the treatment of torture
victims: Graessner, Sepp; Gurris, Norbert; Pross, Christian (eds.). 1996. Folter.
An der Seite der Überlebenden. Unterstützung und Therapien. München.
14 Cf. Burschel, Peter; Distelrath, Götz; Lembke, Sven (eds.). 2000. Das Quälen
des Körpers. Eine historische Anthropologie der Folter. Köln.
15 Cf. to the following Trapp, Rainer. 2006. Folter oder selbstverschuldete
Rettungsbefragung? Paderborn. The following remarks are found on the pages 44
(definition), 50 (medical experts), 66 (sparing procedure), 213 (30 minutes are
enough), 181f (a caught perpetrator is not yet defeated).
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responsibility in the hands of medical experts16. Nevertheless, he claims that
these unknown measures are less harsh than torture since, after all, in the
worst case, they would last half an hour. His claims are supported only by
the repeated recourse to the described procedure.

I think that, with these vague descriptions, Trapp develops a dangerous
pipedream, which can only be simulated as existing if its limits are not
precisely stated – for, on the one hand, the interrogation measures are to
differ clearly from the legal police actions which are alleged to be
ineffective. After all, they must lead with a high degree of probability to the
effective breaking of the will of the perpetrator (blackmailer or terrorist) –
otherwise they would be simply superfluous. Yet on the other hand, they are
supposed to differ just as vehemently from “real” acts of torture that is, they
are to be limited both in terms of time and intensity to prevent them from
causing any lasting physical or mental damage – otherwise, Trapp argues,
they would not be acceptable given their character of “real” torture. I should
like to raise doubts that there are such “magic means” which are able to
achieve these two opposed goals at the same time17! This is neither a legal
nor an ethical appreciation of his proposal but rather a claim that from a
pragmatic perspective the proposed procedure cannot exist at all, so that any
further assessment is unnecessary.

In order to clarify my doubts, I should like to review once more the facts:
A criminal has been caught who threatens the lives of innocent people and
who is the only person who can avert this threat entailing certain death by
revealing the relevant information (the place where the hostage or the bomb
is hidden). This threat is very imminent so that other police actions (such as,
for instance, search or evacuation operations) are prevented from being
implemented with any prospect of success, and one cannot afford, either, to
put up with delaying acts of the perpetrator (lies, suggestions). In addition,
the perpetrator is also aware of these circumstances; accordingly, he is not at
all in a hopeless position (and is not defenceless, either, in this respect) but is
rather likely in turn to exercise pressure and to raise demands (e.g., safe exit,
freedom for like-minded persons)18. It remains to be seen for the time being

                                                
16 Horst Herrmann provides an overview of torture methods which have become
known: Herrmann, Horst. 2004. Die Folter. Eine Enzyklopädie des Grauens.
Frankfurt/Main.
17 Cf. Stümke, Volker. 2006. Beispielhaft an der Folter vorbei. Eine Rand-
bemerkung zur gegenwärtigen Folterdebatte. – ZEE 50. Gütersloh, S. 216–220.
18 As rightly stated by Brugger, Winfried. 2005. Das andere Auge. Folter als
zweitschlechteste Lösung. – Nitschke, Peter (ed.). 2005. Rettungsfolter im
modernen Rechtsstaat? Eine Verortung. Bochum, S. 107–117. Therefore, when
talking about the defencelessness of the torture victim, one should emphasize it also
comprises both the factual and political absence of an authority of appeal and does
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whether torture in this specific situation could not, even, be interpreted as a
negotiation weakness and, consequently, would be counter-productive. In
any case, the will of that criminal would have to be broken, he would have to
be pushed from his comfortable negotiating position and would have to be
forced to talk without having any alternative option. The key question Trapp
has to be asked is: What means, which clearly differ from the incriminated
torture measures, are suitable to achieve this goal in the shortest time
possible? I think that at this point (at the pragmatic level) there cannot be
any soft alternative to “real” torture where force is applied in a massive
manner in order to break the individual’s will.

Consequently, the definition quoted at the beginning rightly suggests that
torture should be distinguished from other inflictions of pain not only in
quantitative terms, but it also differs from them in qualitative terms by the
characteristic of breaking the will of the tortured individual. The pain and
suffering inflicted must be such as to ensure that they achieve this very goal.
Therefore, any debate which is lopsidedly based on the assumption that
torture comprises merely of particularly brutal interrogation methods and,
accordingly, is designed to pursue a merely quantitative shift of permitted
acts of force, is too short-sighted – although there may be such a trend which
is inherent in the system of society19. A rescue-oriented interrogation falls
into the category of the concept of torture: It is performed by state officials,
so that the tortured individual no longer has any other authority of appeal,
and it massively applies force in order to break the prisoner’s will and to
induce him to make statements which otherwise he would not have been
prepared to make. It is merely the hidden purpose of this rescue-oriented
torture, which distinguishes itself from, that of previous torture practices,
since it is designed to rescue innocent people and backs up this intention by
an appropriate procedure.

1.4. The Relevance of the Pictures

In the course of the current torture debate, pictures and scenarios are often
used both for the purpose of reinforcement of arguments and in order to
prove their limits. Such an approach is indispensable for the mere reason that
torture comprises a specific bundle of actions. Opponents of torture rightly
refer to the documentation of the horror that this inhuman method has
                                                                                                                  
not only say that the victim does not have any possibility of physical or mental
resistance; only this way torture remains clearly distinguished from private brutality
as described above.
19 Cf. Luhmann, Niklas. 1993. Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzicht-
bare Normen? Heidelberg. This paper has significantly inspired the torture debate.
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caused, and still does cause, in order to thus underscore their argument for
the maintenance of an absolute prohibition of torture. However, the advo-
cates of a rescue-oriented torture are also allowed to show the conceivable,
and, to some extent, even real, resultant costs that this prohibition entails or
may entail. Yet two aspects have to be taken into account when resorting to
pictures:

On the one hand, pictures more than concepts tend to evoke emotional
reactions20. This is quite appropriate to the subject provided that the danger
of thinking about violence against people in an abstract manner is averted.
The debate is very specifically about the pain and suffering with which not
only the tortured individual but also the potential victims of the crime are
inflicted. The description of torture in literature serves above all to prevent
the Unvoiced, at least that which many victims cannot relate, from being
given over to silence and forgetfulness21. However, there is the risk that the
moral outrage over the necessary argumentational discussion dominates, or
is even evoked for this purpose, so that a defamation of the opponent
replaces an objective discussion of its concepts. This danger should be
avoided at all costs. As far as I can summarize the debated situation, pictures
have been used with necessary caution and consideration, so that this
warning does not have to be intensified.

What seems to be more dangerous to me is the increasing recourse to
torture-like measures in movies – be it the rescue-oriented torture in the film
“Dirty Harry”, the punishment torture in the “Harry Potter” movie (Order of
the Phoenix), scenes from the latest James Bond movie, or, above all, in the
television series “24”, where a special agent again and again has to save the
USA under time pressure from terrorist attacks and in doing so repeatedly
uses torture-like means22. In so far as torture is laid out here as a measure
which can be accurately dispensed and, therefore, never causes the evils of
which it is otherwise accused, does not cause any subsequent damage to the
torturers, and overcomes on a regular basis the most evil rogues and their
assassination attempts, torture is undermined and belittled. What is conti-
nuously suggested is the perception that torture is harmless and indispens-
able to successfully prevail against the “bad ones” and, thus, to be able to
survive as a citizen.

                                                
20 Cf. Ulbrich, Stefan. 2005. Die normative Kraft der Bilder: Zur Funktion des
Bildhaften in der Diskussion über Zulässigkeit staatlicher Folter. – Nitschke, Peter
(ed.). 2005. Rettungsfolter im modernen Rechtsstaat? Eine Verortung. Bochum, S.
119–132.
21 Cf. Kramer, Sven. 2004. Die Folter in der Literatur. Ihre Darstellung in der
deutschsprachigen Erzählprosa von 1740 bis “nach Auschwitz”. München.
22 Cf. the article of Rehfeld, Nina. 2007. Der Mann, der uns das Foltern lehrt. –
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) of 27 June 2007.
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On the other hand, examples by no means have to correspond with the
ordinary for the very reason that they are chosen freely and may go to
extremes; but they have to be intrinsically consistent and have to meet the
requirement. In my opinion, some examples in this respect miss the point of
torture. While they may illustrate the legal or moral problem and may
affectively support above all the author’s position, their excessive distance
from any conceivable reality is counterproductive. Thus, for instance, I
consider thirty minutes of rescue-oriented interrogation of a terrorist as an
approach to be mere window-dressing; additionally, I miss the comparison
with the legal and tolerated police methods. Likewise, the ticking-bomb
scenario is inspired by a criminal profile, which raises questions: Why
should the perpetrator ignite such a bomb in the first place if the blackmailed
ransom is paid23? Moreover, the scenario construes tension between the lack
of time on the one hand and the criminal’s viciousness on the other hand,
which would be most likely to result in the failure of any problem-solving
strategy (including torture)24. Put in a nutshell, one can talk with reproach
about a normative blackout in such cases: The legal (or ethical) validity is
emphasized, and for the purpose of plausibility it is simply determined that
torture is available and efficient at any given time without reviewing these
prerequisites against reality.

                                                
23 Cf. the question of Bernhard Schlink at a panel discussion with Winfried
Brugger on 28 June 2001 at the Humboldt Universität in Berlin. Documented at:
Brugger, Winfried; Schlink, Bernhard; Grimm, Dieter. 2002. Darf der Staat
foltern? Eine Podiumsdiskussion. – HFR Publikationen, Beitrag 4/2002. S. 1–15.
(<http://www.humboldt-forum-
recht.de/druckansicht/druckansicht.php?artikelid=44>).
24 For the purpose of illustration: If there was enough time (until the detonation of
the bomb), the police would not depend on torture as the last resort but they could
also search for the bomb and evacuate the residents at the same time. Moreover, they
could contact potential interlocutors to get support to dissuade the terrorist from his
insane action ... But if there was only very little time available, the torture would not
only have to make the terrorist speak very quickly without allowing him to faint, but
it would also have to result most likely in a true statement, for any lie would mean a
loss of time, and the time would be scarce, all the more so since the hideaway would
still have to be found and the bomb would have to be defused. And once one would
have begun to torture the terrorist, it would hardly be possible to negotiate with him
in a “normal” way afterwards.
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2. The Legal Situation and its Changeability

The following remarks are largely confined to the communication of the
most diverse jurisprudential arguments. Since I am not a lawyer, I will
refrain from indulging in expert judgments.

According to the prevailing opinion, the current legal situation in
Germany concerning torture is very clear; this is not disputed even by the
current inquiries which indeed assert new cases or changed convictions,
based on which the legal provisions are to be changed, if appropriate. So far
an absolute prohibition of torture applies. This is already indicated in the
German Constitution (= GG) by Art. 1 (inviolability of human dignity,
acknowledgement of the inviolable and inalienable human rights) and Art. 2
(rights of liberty, which explicitly comprise the right to life and physical
integrity) and is found explicitly in Art. 104 Para. 1 covering the legal
guarantees in the event of detention:

“Freedom of the person may be restricted only pursuant to a formal
law and only in compliance with the procedures prescribed therein.
Persons in custody may not be subjected to mental or physical
mistreatment.”

In this paragraph, it is clearly stated that torture, which is prohibited without
exception, would be committed against persons detained (by the state and its
authorities). Moreover, it is emphasized that even detention as a limitation of
personal freedom is legal only in particular cases which already result from
the emphasis of the individual freedom rights in the first articles of the
German Constitution.

The prohibition of torture is confirmed both in police law and in inter-
national legal agreements. Thus, according to § 35 (1) of Baden-Württem-
berg police law, the police are not allowed to use any coercion in the course
of interrogations in order to obtain a testimony, which is already funda-
mentally expressed in § 136 a of the Code of Criminal Procedure: Neither
the volition nor the memory of a defendant must be affected by coercive
measures (such as abuse, causing fatigue, medical or suggestive interfe-
rence). At the international level, Germany has been bound by the European
Human Rights Convention (since 1953), which in Art. 3 provides for an
explicit prohibition of torture (inhuman or humiliating punishment or treat-
ment), a provision, which is non-derogable in accordance with Art. 15: Even
in case of a war or any other public emergency which threatens the life of the
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nation, it is not permitted to deviate from Art. 325. Together with the United
Nations Convention Against Torture, which has already been mentioned, the
non-derogable and comprehensive prohibition of torture, which as
authoritatively applicable law in Germany, of course, is also binding for the
Bundeswehr and its soldiers26.

This reliability upon the citizen of the state for restricting him/herself and
bindingly submitting to the law is an experience, which was cast into the
form of laws. However, there may be new social, technical as well as
political conditions, which tend to modify the applicable law – a typical
process in an open society. With regard to torture, such a new point of
debate has developed over the last few years. On the one hand, social
matters, of course, have eroded: What is understood by human dignity in the
light of increasing medical possibilities is disputable at the borders of life
(pre-natal diagnostics, assisted suicide). What is no longer primarily in
focus, either, is the state as a perpetrator and, accordingly, the citizen as a
victim of encroachments of the state; indeed the state has been profiled to an
increasing extent as the protector that is supposed to protect or rescue the
(civil) victim of (civil) perpetrators. On the other hand, political changes, in
particular the end of the Cold War and the outbreak of new wars, are
unmistakable. Since wars, like a chameleon, continuously change their form
of appearance, they result in new challenges facing the state: How does a
state fight against terrorists? According to these two changes, torture not
only enters into view as punishment or a means of hearing evidence, but also
as rescue-oriented torture or preventive torture (or defense torture).

The occurrence of such impulses of change does not mean that their
proposals are also reflected legally. Indeed, the decision about the rewording
or the retention of law lies with the legislator; consequently, it is a political
vocation. However, there are voices that indicate that there are also taboo
issues and even would have to be – such as the prohibition of torture.
Accordingly, they demand not only that the applicable law be adhered to, but
moreover that the debate not be forced but rather, if possible, not be allowed

                                                
25 Cf. Poscher, Ralf. 2006. Menschenwürde im Staatsnotstand. – Lenzen,
Wolfgang (ed.). 2006. Ist Folter erlaubt? Juristische und philosophische Aspekte.
Paderborn, S. 47–65.
26 It has to be briefly noted that the firm establishment of the prohibition of torture
in the international law has resulted in the establishment of two competing subjects.
Not only states but cititzens as well can now assert their rights vis-à-vis (other)
states. Yet this change is not confined to the prohibition of torture but applies to all
rights of individuals which the international law grants; therefore, it doe not have to
be discussed in more detail here.
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to occur, since here fundamentals of the society would be undermined27.
Apart from the fact that such a call, in most cases, rings out too late, and
should rather be appreciated as a descriptive observation that a taboo has just
been broken, an argument against this position is the fact that it tends to vote
with prohibitions instead of arguments. In my opinion, what is required is
not a tabooing but the argumentational disproving of the expressed calls for
exceptions with regard to the prohibition of torture28.

In the following, four jurisprudential arguments in favour of a limited
legality of torture measures will be presented: Firstly, the concept of the
“value gap”, then the discourse of the enemy criminal law is analyzed;
thirdly, what follows is the recourse to a “semi-legalization”, according to
which torture in exceptional cases is to remain prohibited but should not be
punished. Finally, the distinction between a “core meaning” and a “marginal
meaning” of human dignity according to Art 1 GG is presented; it will show
the way from the legal to the ethical examination of the prohibition of
torture.

2.1. Is the Legal Situation Incomplete?

Winfried Brugger applied the concept of the “value gap“ to the assessment
of rescue-oriented torture29. Accordingly, he holds that there is on the one
hand the absolute prohibition of torture, which does not have any wording
gap, whereas on the other hand this prohibition interferes with other legal
propositions, so that their weighting is clarified. Furthermore, he marks
several gaps: According to police law, the final lethal shot in the
aforementioned scenarios is legal if this is the only way to protect the law
and to effectively avert the danger – whereas torture is not. Likewise, self-

                                                
27 Cf. Fischer, Johannes. 2004. Der Ritter und die schwarze Spinne. Gibt es
Notsituationen, die die Folter eines Menschen erfordern und rechtfertigen? –
Zeitzeichen 7/2004, S. 8–10.
28 Cf. Lübbe, Weyma. 2006. Konsequentialismus und Folter – Kommentar zu R.
Poscher. – Lenzen, Wolfgang (ed.). 2006. Ist Folter erlaubt? Juristische und
philosophische Aspekte. Paderborn, S. 67–75.
29 Cf. Brugger, Winfried. 1996. Darf der Staat ausnahmsweise foltern? – Der
Staat 35. Berlin, S. 67–97; Brugger, Winfried. 2000. Vom unbedingten Verbot der
Folter zum bedingten Recht auf Folter? – Juristenzeitung 55. Tübingen, S. 165–173;
Brugger, Winfried. 2005. Das andere Auge. Folter als zweitschlechteste Lösung. –
Nitschke, Peter (ed.). Rettungsfolter im modernen Rechtsstaat? Eine Verortung.
Bochum, S. 107–117; Brugger, Winfried. 2006. Einschränkung des absoluten
Folterverbot bei Rettungsfolter? – Aus Politik und Zeitgeschichte 36. Frankfurt/
Main, S. 9–15.
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defense is permitted to a private individual but forbidden to a policeman in
an otherwise identical situation. The German Constitution emphasizes the
inviolability of human dignity – but here is dignity not opposed to dignity,
since it was ignored in both the torture (of the perpetrator) and the agonizing
deaths (of the victims) through inactivity? According to Brugger, the respect
of the perpetrator’s dignity and the protection of the victim’s dignity are
opposed to each – and both are tasks of the state and its executive bodies.
Likewise, the mutual right to physical integrity and to freedom of will
collide, since in case of both conceivable options of action available to the
police, these rights would be violated at least for one party: Either the
perpetrator is tortured in order to break his will or the victims remain in
captivity against their will and have to die there miserably. In such a case,
Brugger advocates to rate the victims’ right higher than the perpetrators’
right that is, to make an assessment, which for once permits torture.

However, this argument is subject to legal objection. With regard to
police law, Brugger himself notes that the lethal shot does not bend the
perpetrator’s will but only averts the danger; accordingly, a difference has to
be stated here. In addition here, reference should be made to the fact that
government bodies do not act directly against the victims, since they are
locked up by the perpetrator and threatened with death, but they would
actually directly attack the perpetrator. Furthermore, the rule applies that a
private individual by definition does not torture, so that that this analogy is
erroneous (see above). According to Mathias Hong, what applies with regard
to the German Constitution is that the rule for the obligation of respect, is
rated higher than the obligation to protect, i.e., that the protection of man in
his dignity vis-à-vis the state is more serious than protection by the state30.
Going along with Brugger, one may consider this legal position as unfair,
since his description of the legal situation provides for uneasiness (not only
in me) – but in legal terms, this way one leaves the purely legal level and
argues in terms of legal ethics. Accordingly, this would not be a legal but
indeed a legal ethics assessment problem, which is promoted by new crimes
and different experiences of the state.

                                                
30 Cf. Hong, Mathias. 2006. Das grundgesetzliche Folterverbot und der Menschen-
würdegehalt der Grundrechte – eine verfassungsjuristische Betrachtung. –
Beestermöller, Gerhard; Brunkhorst, Hauke (eds.). 2006. Rückkehr der Folter?
Der Rechtsstaat im Zwielicht. München, S. 24–35.
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2.2. Does One Have to Treat Enemies and Citizens Equally?

Günther Jakobs has contributed the distinction between civil criminal law
and enemy criminal law to the discussion31. Accordingly, enemy criminal
law is applied against fundamental deviationists since they – unlike citizens,
even in case of a breach of law – would not ensure that they adhere to the
applicable laws and to respect the social order. According to this position,
such enemies have to be fought in order to eliminate the danger they
represent, whereas citizens would be held responsible under the provisions
of criminal law to make up for the damage – be it in terms of material
compensation or symbolically (by means of imprisonment). According to
Jakobs, organized crime and terrorists are enemies who jeopardize the
survival of the state; accordingly, the security of the citizens can be ensured
only by severe measures, which also include preventive acts (engagement
legislation). While Jakobs does not mention torture in this context, he does
refer on the one hand to the war-like reaction to the hostile attack of Sep-
tember 11, 2001, which also includes preventive torture, while claiming on
the other hand that the state must not treat such enemies as persons, since
they do not ensure personal – that is, basically standard-compliant –
behavior.

Initially, this distinction appears to be appropriate; however, a terrorist
represents a different risk – which is more threatening to co-existence – than
a private individual who, for instance, slays his or her rich uncle who is
assumed to leave a considerable inheritance. And certainly what terrorists
have in mind is to fight this state and its order and to extensively re-organize
it. But would not the Enlightened state promote this very goal by violating
its own principles (i.e, the connection to the law and the acceptance of the
limit of personality)? Does the de-personalization of the terrorist not tend to
promote the return to ancient conditions, where slaves were allowed to be
tortured because they did not enjoy civil rights, in order to document the
slaves’ reliability which otherwise could not be assumed to exist? Jakobs
takes recourse to the contract theoreticians Hobbes and Kant, who
considered rigorous measures of force as a legal means within the scope of
constituting the state: Whoever is not prepared to accept the condition of
state would have to be excluded (that is, to be killed or banned). But can one
interpret this philosophically construed transition from the natural state to
state order as a real description of the foundation of the state? And can one
beyond that invoke such a first foundation in order to describe the struggle of

                                                
31 Cf. Jakobs, Günther. 2004. Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht. – Höch-
strichterliche Rechtsprechung Strafrecht – HRRS. Aufsätze und Urteilsan-
merkungen, 3/2004. S. 88–95.
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terrorists? Wouldn’t the enemies rather have to be anarchists? A terrorist has
different political ideals, which he derives from his ideology and which he
would like to have implemented without any compromise. But he does not
deny the “That”, the mere existence of an (organized) order differing from
the natural state. Therefore, stricter provisions governing the way of dealing
with terrorists may be considered from a legal perspective, yet the approach
of denying them their personality (thereby opening a loophole to torture) is
not covered by the enemy law but rather induces the Enlightened state to
contradict itself.

2.3. Should “Dirty Harry” be Legalized?

The fact that torture itself is illegal in the aforementioned scenarios is hardly
denied. Therefore, it cannot be called for as a police measure. But it would
be quite conceivable that there are policemen who in such a case would
commit an illegal act for a morally good reason – that is, in order to save
innocent victims. Such cases are not unknown in the domain of jurisdiction,
either; a classical example is tyrannicide, and a current case would be
rescue-oriented torture. In accordance with a movie of 1971, such a torturing
policeman is called “Dirty Harry”. However, the moral acknowledgement of
the rescuer goes hand in hand with his legal punishment: a tragic solution32 –
and here the question arises whether the legislator should leave the police in
such a situation alone with their conscience. If “Dirty Harry’s” action was
morally impeccable, then why shouldn’t it be legalized, thereby providing
the police with freedom of action and an easing of their mental stress in this
tense situation? In any case, such a change would exert pressure on
policemen if they were then required to perform rescue torture, against
which the moral grounds are just as strong. In such a dilemma situation,
security of action cannot be established. Indeed, both options are very
stressful for the policemen33, therefore, this cannot be used as a reason to
modify the applicable law.

However, perhaps it is possible to legally justify or excuse rescue-
oriented torture34, so that at least the action remains exempt from punish-
                                                
32 Cf. Poscher, Ralf. 2006. Menschenwürde im Staatsnotstand. – Lenzen,
Wolfgang (ed.) 2006. Ist Folter erlaubt? Juristische und philosophische Aspekte.
Paderborn, S. 47–65 (S. 61f).
33 Cf. Boppel, Peter. 2006. Persönlichkeitsbildung von Folterern und die Frage der
“Rettungsfolter”. – Goldbach, Michael (ed.). 2006. Die Wahl der Qual. Folter
durch Polizei und Militär. Hofgeismar, S. 33–43.
34 Whereas a justification means that the present action can be proven to be in
conformity with the legal situation, an apology states the illegality of an action, for
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ment – analogous to specific cases of abortion (Section 218, German
Criminal Code). For that purpose, torture would have to be incurred by a
special emergency situation; consequently, there would have to be either an
individual self-defense situation, or a national emergency would have to
have been proclaimed or at least identified. However, we have already noted
that self-defense by definition does not apply to torture and that the
prohibition of torture is worded to be non-derogable. Thus, there is no legal
substantiation in sight. But could - and should – not the definition of self-
defense be extended to the aforementioned cases? Self-defense is defined as
“defense that is required to avert an imminent unlawful assault from oneself
or another” (Section 32, German Criminal Code) – and after all, these two
very criteria are met in both scenarios35. But this interpretation also entails
problems: First of all, it is questionable whether a means which is so clearly
prohibited such as torture could ever be required at all36. Moreover, it is
disputable whether a blackmailing really represents an assault or not merely
a punishable behavior37. However, above all there would be the risk that a
legal black hole would be created for the executive if it were granted such
extensive exemption clauses in the event of necessity, which, after all,
knows no law. The fact that in the Daschner case very lenient sentences were
passed proves the ability of jurisdiction to take into account the particular
tragedy of the case – although the sentence itself is controversial, since this
taking into account was also interpreted as an assault on the unrestricted
normativeness of fundamental rights. In the light of this sentence, what is at
least waived is the moral pressure to make legal changes here, all the more
so since these are very rare cases.

2.4. The Changeability of Law

The focus of the debate described above is placed on fundamental legal pro-
visions, since the absolute prohibition of torture refers to Art. 1 GG, which

                                                                                                                  
which nevertheless there were good reasons, so that a reproach of guilt and then a
punishment can be waived.
35 Cf. Erb, Volker. 2006. Folterverbot und Notwehrrecht. – Lenzen, Wolfgang
(ed.). 2006. Ist Folter erlaubt? Juristische und philosophische Aspekte. Paderborn, S.
19–38.
36 Cf. Kreuzer, Arthur. 2005. Zur Not ein bisschen Folter? Diskussion um
Ausnahmen vom absoluten Folterverbot anlässlich polizeilicher “Rettungsfolter“. –
Nitschke, Peter (ed.). 2005. Rettungsfolter im modernen Rechtsstaat? Eine
Verortung. Bochum, S. 35–46.
37 Cf. Schild, Wolfgang. 2005. Folter einst und jetzt. – Nitschke, Peter (ed.). 2005.
Rettungsfolter im modernen Rechtsstaat? Eine Verortung. Bochum, S. 69–93 (S. 85f).
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declares the dignity of man to be inviolable and obliges any government
power to respect and protect this dignity. Yet is it so clearly defined what the
concept of human dignity comprises? Or does the debate about torture not
rather – in addition to several other discussions (above all in the domains of
medicine and biology) – call for a specific examination as to when this
dignity is neglected? And do such specific examinations not presuppose a
differentiated consideration – which is precisely what a categorical
prohibition does not provide for?

In his comment on this article in 2005, Matthias Herdegen also states that
the claim to dignity of man has to be specifically determined – above all
weighed against human life, which was also termed by the Federal Constitu-
tional Court as an ultimate value within the scope of the order of the German
Constitution38. This way he opposes the postulation of a superpositive,
prescribed foundation of dignity, which belongs to man qua nature or in his
capacity as God’s image. Vis-à-vis such settings, Herdegen advocates
considering human dignity as a positive – that means set by people and
changeable – basis of our value system. In order to ensure that the necessary
stability and legal reliability of the concept of dignity is preserved, he
proposes that a core of dignity which should never be allowed to be violated
be distinguished from a marginal concept, with balancing considerations up
to a “balancing overall appreciation”. Accordingly, for instance, the freedom
of assembly (Art. 8 GG) and the prohibition of extradition (Art. 16 GG)
feature only “loosely related to human dignity” and, thus, would be change-
able without leaving the ground of the German Constitution.

On the other hand, Herdegen holds that torture in accordance with current
consensus belongs “to the few modally defined abuses which [...] are
interpreted without any reservation as violations of dignity”. In such a case,
the purposes do not have to be taken into account; the ways and means of the
act of torture are sufficient to come to a clear prohibition. But here as well he
opens a loophole: Not every physical or mental intervention should be
judged in purely modal terms and, accordingly, condemned as torture;
indeed, in some cases the  colliding legally protected rights, the purpose and
the perpetrator’s behaviour are taken into account. For instance, the
administration of truth drugs or a compulsory medical treatment could

                                                
38 Cf. Herdegen, Matthias. 2005. Artikel 1. – Maunz, Theodor; Dürig, Günter
(eds.). 2005. Kommentar zum Grundgesetz, Lieferung Nr. 44. München. The
following remarks are found on pages 16 (Life as a Supreme Value), 28 (Striking an
overall appreciation balance), 17 (loose relations), 32 (Prohibition of Torture) and 31
(Coercive Treatment). – Currently the new comment by Herdegen and the previous
one by Günter Dürig co-exist; accordingly, Herdegen has not replaced Dürig as
otherwise usual. This circumstance proves how controversial the current debate
situation.
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“precisely not violate the claim to dignity due to the finality designed to save
lives”. However, these exceptions do refer to torture; Herdegen explicitly
dissociates himself from legalizing lesser forms of inflicting pain (such as
the rescue-oriented interrogation) through this hidden path. However, as he
does not even categorically consider a “will-breaking [...] coercive treat-
ment” to be a violation of dignity, his remarks become ambivalent, and his
adherence to the absolute prohibition of torture becomes hollow.

In terms of wording, Herdegen continues to adhere to the absolute
prohibition of  torture, since torture as a means alone already contradicts the
principle of inviolability of human dignity. At the same time, his commen-
tary, apart from the criticised ambiguity, marks a change in the strategy of
justification, which corresponds to societal change, which also shows itself
in the torture debate. A derivation of a general binding truth is replaced by a
grown consensus, which in terms of its substantial characteristics is quite
changeable; the substance of which, however, is designed to be retained
according to the legislator’s intention. Yet in this way, the case examples are
also weighted differently; they are no longer merely designed to illustrate the
applicable law, but they may contribute to modifying the consensus and,
thereby, to creating a new political majority situation, in particular if they
address social changes. The fact that some authors go further than Herdegen
and want to modify the absolute prohibition of torture as well is commen-
surate with his approach39. However, the applicable law raises high obstacles
so that proposals of change depend on ethical support. Whoever wants to
legalize rescue-oriented torture (and preventive torture) in exceptional cases
will have to legitimize this concern in the light of the all too clear legal
situation.

3. The Current Debate Situation from
an Ethical Perspective

The change in the justification strategy made by Herdegen has distinct equi-
valents in the domain of ethics, which cannot be surprising, if it is backed by
social change. The recourse to generally acknowledged premises, which then
are specified and mark clear limits at the same time, has lost out, in terms of
persuasive power since such premises can hardly be found any more or are
so abstract that their derivations appear to be arbitrary – for instance, in a
plural society the biblical recourse to man being made in the image of God

                                                
39 Cf. Rottmann, Frank. 2005. Das Mißhandlungsverbot des Art. 104 Abs. 1 S. 2
GG als Maßstab verfassungskonformer Auslegung. – Goerlich, Helmut (ed.). 2005.
Staatliche Folter. Heiligt der Zweck die Mittel? Paderborn, S. 75–95.
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can no longer claim to be generally binding, unless it is hollowed out to an
empty phrase. Accordingly, one can only adhere to an established consensus
despite differing derivations, which, of course, is combined with the argu-
mentative promotion of the own foundation. However, social changes on the
one hand and, on the other hand, the capability of man to be personally
responsible for the legal proposition without being able to take recourse to
any “sacrosanct” premises result in the erosion of this normative consensus,
too. For the purpose of illustration of this very development, Niklas
Luhmann presented the Ticking Bomb scenario as an example in 1992 and,
thus, significantly promoted the debate, which has vigorously confirmed his
thesis40.

The ethical debate about torture is firstly involved in a fundamental
dispute, which is determined by the perceived change: There are deonto-
logical and consequentialist lines of argumentation. Whereas the focus of the
latter is put on the foreseeable consequences of an action and it makes a
balanced consideration here, the deontological thinking makes recourse to
binding obligations, which result from clear ethical standards. At first
glance, this results in an unambiguous allocation: A prohibition of torture is
assumed to be advocated by the Deontologists, who continue to derive it
from the inalienability of human dignity, whereas taking all consequences
into account would result in exemptions in cases where otherwise negative
consequences would prevail. But this impression is deceptive for the mere
reason that some consequentialists also maintain an absolute prohibition.
Above all, however, this comparison of positions is much too coarse, in
particular in issues of political ethics, since Deontologists also take con-
sequential considerations into account in their arguments41.

However, the core issue of the dispute remains: The insistance on a
reasonable derivation of all normative propositions, which in most cases is
combined with the standard that such a derivation is obtained by the de-
monstration of positive consequences, contradicts the recourse to generally
binding premises, which in specific cases have to be updated, taking the
consequences into account, but are firmly established as supreme proposi-
tions. But this way the premise is qualified – in linguistic terms by the very
relationship to the consequences alone; and in factual terms since in some
situations these consequences may also fail to occur or may be overlapped
by other consequences. Yet premises cannot be qualified (and cannot be
substantiated, either); in this very case, they would cease to be premises. In
                                                
40 Cf. Luhmann, Niklas. 1993. Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzicht-
bare Normen? Heidelberg.
41 Cf. Birnbacher, Dieter. 2006. Ethisch ja, rechtlich nein – ein fauler
Kompromiss? Ein Kommentar zu R. Trapp. – Lenzen, Wolfgang (ed.). 2006. Ist
Folter erlaubt? Juristische und philosophische Aspekte. Paderborn, S. 135–148.
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fact, they are replaced by the call for a reasonable derivation, which in turn
originates from the aspiration of man to autonomously decide which actions
are allowed in which cases, and also who puts any ethical or legal standards
before him within the scope of this autonomy, and decides about their
applicability. This aspiration of autonomy then represents a new premise; it
is no longer scrutinized but used as a basis for derivation.

This dispute about premises cannot be pursued any longer here; on the
contrary, our gaze should be refocused on the torture debate. Therefore, the
breakdown of the arguments does not follow the fundamental debate but is
governed by the reference values. First, the arguments that refer to the
dignity of man are analyzed; in a second step, the state as a player is
considered. What follows thirdly is the “breach of the dyke” argument, in so
far as it outlines very trenchantly the implications for criminal justice
procedure. Finally, the discourse of the tragic situations in life is addressed.
By way of introduction, I should like to indicate that, to my knowledge, the
recourse to potential consequences, no matter whether they are invoked to
retain or relax the prohibition of torture, is hardly based on reliable
information, so that the weight of the individual argument is hard to
determine. Therefore, I cannot assess the likeliness of the occurrence of the
consequence and the intensity of its implication.

3.1. The Dignity of Man

The inviolability of human dignity is not only defined by the German
Constitution but also corresponds to the normative individualism that
characterizes our (enlightened) self-concept. It states that dignity cannot be
balanced as a value against other values. Indeed, the individual sets a bar to
any action of the state. Even his personal freedom may be restricted by the
state only in justified execptional cases (e.g., arrest); his volition, which
makes him a self-determined subject of his actions and failure of action, as it
is developed in other individual rights (e.g., freedom of religion), must not
be attacked at all. Torture as the forceful breaking of the will which deprives
man of any chance of holding on to his autonomy, is so clearly an attack at
the self-determination of man that the absolute prohibition of torture
undoubtedly results from this image of humanity.

This classical position has been scrutinized with two arguments in the
course of this torture debate. Both of them refer to normative individualism
by insisting that there are two subjects, those are, perpetrators and victims,
with their rights and their dignity. The first argument says: Not only the
dignity of the perpetrator but also that of the victim is inviolable. What is
now at the focus of the controversy is the policeman (or the soldier), who
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would either be expected to make a balanced assessment of dignity or would
have laid down for him, whose dignity is to remain inviolable42. In the first
case, the uncertainty of action of the policeman would only be intensified,
since he would now have two options of equal rank. In the second case, a
change for what is presumed to be the better could be achieved only if the
concept of dignity were clearly weighted in favour of the victim – which
would, however, explode the conventional concept of dignity (as opposed to
value). For the opposite position, which can be reached without such de-
liberation, is also unambiguous. Consequently, this counter-argument clearly
illustrates the ethical problems of normative individualism; yet it does not
offer a better solution but only, to an increasing extent, the insight that here
we are faced with a dilemma and in a tragic situation. Now whoever adds
that man in such a situation must not remain idle but has to act, refers to the
other premise of the sovereignty of the person acting, which, however,
would be jeopardized if one were to have to establish impotence here – for
the policeman would not in any way remain idle if he “only” interrogated or
took other action, but his autonomy and the expectation of achieving a
solution with his action would be scrutinized. Torture as a compensation (or
even as a displacement activity) in the light of the powerlessness of a
policeman in a tragic situation cannot be ethically legitimized.

Additionally, one can object to the first argument that not the civil servant
but the perpetrator violates the dignity of the victim. Even though Art. 1 GG
calls for the protection of the dignity (of the victim) in addition to the respect
of dignity (of the perpetrator), one must not level the distinctions in the
actions – especially not from an ethical viewpoint. However, what cannot be
denied is the fact that the victim’s life is imminently threatened – and this
second argument is stronger: If the torture of the victim were limited in
terms of time and if he or she were then released, one would hardly recom-
mend a rescue-oriented torture – at least this scenario has never been
considered, as far as I know. But what is impending at the end of the
degrading treatment is death. If life is considered to be the supreme value
within the scope of the order of the German Constitution and, in addition, is
the vital basis of dignity, wouldn’t then the rescue-oriented torture, which
saves the life of the victim(s) at the expense of the violation of the
perpetrator’s dignity, be the lesser evil? For isn’t it worse to be killed than to
be tortured? Does not this hierarchy already result from the fact that victims
of torture do not kill themselves but fight for their survival43?
                                                
42 Cf. Nitschke, Peter. 2005. Die Debatte über Folter und die Würde des Men-
schen: Eine Problemskizze (zur Einleitung). – Nitschke, Peter. (ed.). 2005.
Rettungsfolter im modernen Rechtsstaat? Eine Verortung. Bochum, S. 7–34 (S. 16f).
43 Cf. Steinhoff, Uwe. 2006. Warum Foltern moralisch manchmal erlaubt, ihre
Institutionalisierung durch Folterbefehle aber moralisch unzulässig ist. – Lenzen,
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While one could object to this second argument that soldiers, if neces-
sary, have to risk their lives for the freedom of their country which is even
determined as a general expectation by means of compulsory military ser-
vice – a war (even as a state of defense), which is here referred to, cannot be
approved from an ethical perspective but should be considered at best as a
lesser evil. Thus, the fact that soldiers are killed in war does not argue
against the supreme valuation of life but merely shows what bad acts occur.
More important might be the indication that combatants would be expected
even under the extreme stress of a life-threatening operation to observe
specific rights and to refrain from torturing even if this prohibition would
even increase risk to their own life.

What is problematic about the second argument, which calculates dignity
against life, is not the appropriate analysis of the scenarios, but indeed the
certainty – which I consider to be pretended – with which, here, con-
sequences are estimated and weightings are defined. We cannot think of
ourselves as being dead - and we cannot think of ourselves as having lost our
personality and our self-determination, either. Thus, there are quantities on
both sides of the balanced consideration that we cannot command, since “I
think” in both cases cannot accompany our considerations any longer.
Consequently, it is not possible here to perform an accurate assessment.
Analogical conclusions are not helpful at this point, either, since there is no
unambiguity. There have been victims of torture who committed suicide
because they no longer felt at home in the world (Jean Améry); likewise,
there were victims of torture who had to be treated for their lifetime because
they did not get rid of their traumas. And if one takes a look at the debate
about self-determined dying, there are also people who would prefer death to
a life that is no longer consciously lived. But, likewise, there are also the
contrary votes. Therefore, one can only call for restraint in the face of this
argument. The argument illustrates what is at stake with regard to rescue-
oriented torture. But the presented problem also shows that it is not appro-
priate to headily adopt a position. Life and dignity cannot be considered
against each other with a claim to rationality and universal validity.

3.2. The Self-Limitation of the State

Historically, human rights have been prized from the state. They limit the
access of state power, and it is the achievement of the Enlightened state that

                                                                                                                  
Wolfgang (ed.). 2006. Ist Folter erlaubt? Juristische und philosophische Aspekte.
Paderborn, S. 173–197.
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it voluntarily accepts this limitation and has codified it in legal terms44. After
all, it was the state that arbitrarily arrested, tortured and killed. The fact that
the Human Rights Conventions were adopted, above all after World War
Two, underscores the focus that was put on the state as a perpetrator. But by
now this experience has not only faded away in the course of history and
been overshadowed by life in a working democracy; in addition, there are
new challenges which profile the state as a protector against new and diffe-
rent threats. We no longer encounter National Socialists as (presumed) vigi-
lantes or disguised politicians but as gangs of criminals against whom the
police – and, if possible, the politicians, too – may protect us. Terrorist
attacks, which – as in the Ticking-Bomb scenario – are aimed directly at the
civilian population, provide evidence for this change, whereas the kidnap-
ping scenario merely impresses by an increased maliciousness of the kid-
napper.

Consequently, the new threats evoke an increased need of the population
for security, which is brought to a firmly established democratic constitu-
tional state. On the other hand, threats to personal freedom are considered to
be less significant; many preventive measures which have been taken over
the last few years would not have been accepted thirty years ago. But if the
population desires an amendment of the social contract and attaches more
weight to its security than to its freedom, a correspondingly “strong state”
would not by any means lose its legitimacy. Of course, it should be discus-
sed critically whether this desire is based on a very emotionally foundation
and fails to sufficiently take into account the potential risks, but the
democratic constitutional order would not be jeopardized. Does this also
apply if rescue-oriented torture is included into the desired package of mea-
sures? The pragmatic objection that in the aforementioned scenarios rescue-
oriented torture would hardly be effective is suitable only to a certain extent
as a counter-argument, since the sense of security nevertheless could be
reinforced. In addition, what are lacking are reliable empirical values.

In order to prevent the prohibition of torture from being softened in the
light of new security risks, human dignity is referred to as a normative bar to
the state power: It is said that the torturing policeman overrides the consti-
tutional state and replaces the legal procedure by mere force45 – thereby
marking a qualitative difference to the sharpening of laws and measures
within the constitutional state. But does this also apply if the torture
measures were legally permitted and regulated in exceptional cases?
                                                
44 Cf. to the following Reemtsma, Jan Philipp. 2005. Folter im Rechtsstaat? Ham-
burg. The statements on obligatory cooperation are found on page 125f (quote: 126).
45 Cf. Enders, Christoph. 2005. Die Würde des Rechtsstaats liegt in der Würde
des Menschen. Das absolute Verbot staatlicher Folter. – Nitschke, Peter (ed.). 2005.
Rettungsfolter im modernen Rechtsstaat? Eine Verortung. Bochum, S. 133–148.
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According to Jan Philipp Reemtsma, the constitutional state is not only
characterized by governing regulations and procedures but also by keeping
open the individual’s possibility not to cooperate and, thus, to adhere to
his/her own aversion or will. This very “minimum possibility of resistance”
is removed by torture by forcefully breaking the individual’s will. The state
would become an absolute ruler, the “almighty state”, the citizen would be
submitted to its complete power of control, he or she would not have a per-
sonal or legal authority of appeal which could be called upon against
brutality. Therefore, the need for security is considered to have to be sub-
mitted to an absolute limit by the prohibition of torture.

One could object that only specific citizens would have this experience
that is, the perpetrators who proved to be obstinate and act like “enemies” of
the state. The vast majority of the population would never have this expe-
rience, since they would not want to adopt criminal behaviour – at least not
to that extent. What they feared much more would be to become the victims
of such perpetrators. But don’t they demand that the state adopt the level of
force of the criminals and that it should respond to terror with torture? And
would not the torturing state thus contribute to the further escalation of
violence? In that case, the need for security would then be satisfied at a high
price and would have been achieved only temporarily, and the state would
change even more its once enlightened shape46. But the presentation of these
potential consequences in this way is not yet convincing, for it relies on the
instability of our democratic constitutional state (including its population)
and on its inability to clearly distinguish the required shift of limitations
from boundlessness.

This argument becomes much stronger if the symbolic consequences that
the permission to torture would entail, both internally and externally, are
taken into account. Externally, the permission to torture could cause a severe
setback to the international struggle against human-rights violations. While
no dictatorship is likely to be impressed by the fact that torture is not applied
here, the symbolic characteristic of our country that has been so far evident
at the international level, that it is possible to live together in security and
peace without torture, would not apply any longer – and the relevant aspira-
tion would collapse. Indeed, our country would also meet the characteristics
of terrorism insofar as it would accept its means, its brutal force without
consideration of individuals in order to achieve political goals. Thus, it
would be hardly possible to counter the assertion that any talking about
human dignity was only power rhetoric. The counterargument that, after all,
torture was subject to legal limitations is neither pragmatically nor ethically
conclusive. In pragmatic terms, it has been proven that any torture is applied
                                                
46 Cf. Derrida, Jacques. 2003. Schurken. Zwei Essays über die Vernunft. Frank-
furt/Main.
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to break the individual’s will – otherwise it is superfluous. Any belittlement
of this infliction of force would quickly be exposed as such. And in ethical
terms, the decisive limit is already crossed with the permission.

Within society, this external effect corresponds to sceptical restraint:
Would we still be proud of our free democratic constitutional order if it went
along with torture? Would we be happy to live in a state that has restored
pre-modern age methods47? I assume that the call for more security would
turn silent if specific measures were presented which could be suitable for
breaking the will of a terrorist with the necessary efficiency48. A state, which
boundlessly subordinates any individual to its state rationale and thus fails to
respect him, will hardly gain the trust and confidence of the citizens. If one
considers in addition that – thank God – the cases looked at so far have been
rare, it becomes evident that the symbolic price for an aspired gain in terms
of security is very high: This would promote a “comprehensive coverage
mentality” of the population which would face the state with unrealizable
claims. A need for security which is not linked back to – and thus, limited
by – the freedom of the citizens tends to entail a normalization of the state of
emergency49 – not only at the expense of the perpetrators. Indeed, a central
achievement of the modern state would be endangered that is, the fact that it
is not a divine authority but a product of people, thereby ceasing, however,
to be so in the horizon of omnipotence and omniscience.

                                                
47 Cf. Falk, Ulrich. 2006. Rechtsstaatliche Folter? Rechtshistorische Anmerkungen
zu einer tickenden Bombe. – Anders, Freia; Gilcher-Holtey, Ingrid (eds.). 2006.
Herausforderungen des staatlichen Gewaltmonopols. Recht und politisch motivierte
Gewalt am Ende des 20. Jahrhunderts. Frankfurt/Main, S. 90–111.
48 According to a poll of the Norddeutsche Rundfunk (NDR) in November 2004,
the population was divided in the assessment of the Daschner case; 51% considered
the approach to be correct, the other half rejected any threat – information provided
based on Lenzen, Wolfgang. 2006. (“)Folter(”). Menschenwürde und das Recht auf
Leben – Nachbetrachtungen zum Fall Daschner. – Lenzen, Wolfgang (ed.). 2006.
Ist Folter erlaubt? Juristische und philosophische Aspekte. Paderborn, S. 199–224
(S. 199). The balance presumably would shift if the basis of assumption would
change from the threat to the torture and from the exception to the law.
49 Cf. Frankenberg, Günter. 2006. Folter, Feindstrafrecht und sonderpolizeirecht.
Anmerkungen zu Phänomenen des Bekämpfungsrecht. – Beestermöller, Gerhard;
Brunkhorst, Hauke (eds.). 2006. Rückkehr der Folter? Der Rechtsstaat im
Zwielicht. München, S. 55–68.
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3.3. Breach of the Dyke?

The “breach of the dyke” argument belongs to the standard repertoire of
consequentialism. It indicates that a flood of negative consequences results
from a considered change and would thrust society into chaotic circums-
tances. Therefore, this argument is used to advocate the maintenance of the
prohibition of torture. However, in the light of the experience that, despite
numerous – and some serious – innovations, we still live in well-ordered
circumstances, the weight of this arguments should not be rated too highly;
often one gets the impression that it only conceals the fear of what is new.
Moreover, the argument describes a typical characteristic of jurisdiction that
is, to refer to precedents and, thus, to extend successively their area of
applicability50. Finally, the argument has an anthropological connotation; it
makes evident that people may tend to reinforce institutionalized cruelties51.
In the following, the dreaded swing to the criminal procedure is limited:
What could happen to the police and to jurisdiction if torture were permitted
on an exceptional basis?

According to the “breach of the dyke” argument, the admission of torture
would gradually arouse new desires – and relatively independent of its
success. Successful torture will probably be extended, but if it fails to be
successful as assumed, it could be perceived that the torture intensity was too
low. In both cases, the result would be an escalation of the, initially limited,
torture. Rainer Trapp precisely describes the potential extensions, with the
sequence – apart from the final item – being neither objective nor chrono-
logical52:
− Methodical extension: Tougher measures are taken
− Conditional extension: The identification of the perpetration is weakened

(the mere suspicion alone is enough)
− Final extension: Other information which is relevant to the police may be

extorted
− Personal extension: Relatives or accomplices are involved
− Final breach of the dyke: Extension to the entire range of crime fighting

                                                
50 Cf. Bielefeldt, Heiner. 2005. Das Folterverbot im Rechtsstaat. – Nitschke,
Peter (ed.). 2005. Rettungsfolter im modernen Rechtsstaat? Eine Verortung.
Bochum, S. 95–106 (S. 101).
51 Cf. Milgram, Stanley. 1974. Das Milgram-Experiment. Zur Gehorsamsbereit-
schaft gegenüber Autorität. Reinbek, and Zimbardo, Philip G. 2005. Das Stanford-
Gefängnis-Experiment. Eine Simulationsstudie über die Sozialpsychologie der Haft.
3rd edition. Goch.
52 Cf. to the following Trapp, Rainer. 2006. Folter oder selbstverschuldete
Rettungsbefragung? Paderborn, S. 192f.
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It should be undisputable that nobody can desire these consequences; all of
them are to be condemned from an ethical perspective. But this does not
mean that the likeliness of their occurrence has been decided yet. Therefore,
it is recommendable to exercise restraint vis-à-vis these arguments. They
refer to potential risks, but they do not provide reliable forecasts.

What are more worrying are the consequences for the police: In order to
be able to apply torture effectively in the aforementioned scenarios, a suffi-
cient number of appropriately trained policemen must be available. Given
the scarcity of time, it is likely that at least one policeman in every rural and
urban district would have to be a specialist in the interrogation method in
order for him to be both quickly on the scene and suitably acclimatised to the
local situation and for him to be able to act precisely53, for the consequences
of poorly measured torture would be awkward – both the unconsciousness or
the death of the perpetrator and the endurance of a torture which is too soft
would be sure to entail the death of the victims, since this perpetrator will no
longer be willing to negotiate. Apart from the cost incurred by the provision
of such trained personnel, there is the risk of the brutalization of those
policemen, which has been frequently observed in torturers – be it due to the
isolation from their comrades or due to the personality changes resulting
from the stress54.

3.4. Dilemma or “Tragic Choice”?

When striking a balance of the reasoning we have been pursuing so far, it is
obvious that the arguments for a relaxation of the absolute prohibition of
torture has not convinced me. However, this is not due to the fact that I wish
to belittle the described emergency situation. There may be these extreme
cases, where finally the only solution we see is unchecked force. In parti-

                                                
53 A conceivable alternative would be that some specialists were available in a
central location in Germany and would be flown in, if required. But apart from
logistic problems (transport of specialists and equipment and its installation), which
suggests a prolongation of the period until the arrival, the lack of familiarity with the
specific local situations is an argument against this solution. Additionally, the
criticized consequence of brutalization would be much more serious, since these
policemen could easily deprave to torturers.
54 Cf. Grüny, Christian. 2003. Zur Logik der Folter. – Liebsch, Burkhard;
Mensink, Dagmar (eds.). 2003. Gewalt verstehen. Berlin, S. 79–115 (S. 105ff), and
Rothkegel, Sibylle. 2006. Die Psychologie der Opfer. – Goldbach, Michael (ed.).
2006. Die Wahl der Qual. Folter durch Polizei und Militär. Hofgeismar, S. 45–52.
The book of Gustav Keller (1991). Die Psychologie der Folter. Frankfurt/Main,
which was published by amnesty international, is still of fundamental importance.
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cular, the statement of Reemtsma, who, in the light of his own experience as
a kidnapping victim admits having used force in similar situations until
stopped by disgust at his own actions55, makes me think, all the more so
since I – above all in my role as the father of a family – can imagine scenes,
which already in my imagination cause a strong emotional reaction. On the
other hand, I share Reemtsma’s conviction that I would not like to live in a
state that tolerates such a behavior, let alone a state that practices torture
itself, but that I expect that I would be taken to account and punished for this
brutality.

Both scenarios are real dilemma situations – although I do have reserva-
tions about the description, they primarily refer however to the likeliness of
success of the proposed solution. Dilemmas are thoroughly suitable for
bringing forth the issue of which fundamental attitudes are authoritative for
us, whether we have non-derogable convictions, and which taboos of action
(not thinking bans!) we deliberately imposed on ourselves. I am convinced
that we are in a tragic situation since we only have morally evil alternatives
of action, both of which, in addition, offer only minor prospects of success.
And at this very point my antipathy against the presented permission to
torture develops: I share neither the excessive security-oriented thinking nor
the claim to autonomy to be able to master every situation by means of
rationally balanced action.

It is certainly correct that freedom and security have to be respected and
protected by the state in a balanced form. Likewise, it has to be stated that
the balance may shift in the light of changes both in the world and in our
convictions. Moreover, there are differing personal preferences here, which
are also reflected in the political environment, so that political compromises
are necessary. I think it is worrying that the need for security is invoked even
against the fundamental rights of our constitution. Is this really a reflection
of the interest of the population – rather than the fundamental attitude of the
“movers and shakers”, who objectify everything, considering that they are
able to work on it56 and, accordingly, cannot stand to be brought to the limits
of their options of action? I feel that the “strong state” is a political option in
which I do not have to share but rather have to accept, whereas an “almighty
state” represents a self-imposed overload of the state under which the
citizens will suffer.

Accordingly, it makes a considerable difference if the discourse of a
tragic situation is modified to the term “tragic choice”, since this expression
insinuates that we as players (still) hold the reins in our hands. But in the
                                                
55 Cf. Reemtsma, Jan Philipp. 2005. Folter im Rechtsstaat? Hamburg, S. 122.
56 Cf. also Spaemann, Robert. 2001. Über den Begriff der Menschenwürde. –
Spaemann, Robert (ed.). 2001. Grenzen. Zur ethischen Dimension des Handelns.
Stuttgart, S. 107–122.
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aforementioned scenarios, this applies only to a limited extent, since the
perpetrator is not defenceless but makes demands and, what is more, has
time on his side, so that the public servants’ passivity would reinforce his
position. This is not supposed to ethically legitimate the perpetrator nor to
call for fatalism; the point is simply to bring forward the simple truth that we
both as individuals and as a state may get into situations where we do not
have any appropriate options of action. This may mean, on the one hand, that
we do not see any promising alternative; on the other hand, it may mean that
we will not be able to avoid becoming guilty given the remaining options of
action – a thought which Dietrich Bonhoeffer developed in his ethics57.

In the course of the debate, the movie hero “Dirty Harry” was repeatedly
referred to, who in a dilemma situation, comparable with Reemtsma’s
pronouncement, acted illegally based on moral conviction. The policeman
tortured a kidnapper in order to save a hidden girl from suffocation. Such an
option can never be ruled out as an alternative. It calls for respect if the
perpetrator stands trial, thereby documenting that he does not want to let his
action become the rule. However, if “Dirty Harry” is taken as a role model
and an appropriate action is called for, the argumentation line changes. The
point is no longer a deliberate acceptance of guilt but the call for “a strong
man” who solves any problem, if possible. Yet there is no such person. We
as Christians hope that God will judge perpetrator(s) and victim(s) on the
Last Judgement. Even those who do not share this belief can understand that
the concept of God marks a limitation here and rejects excessive claims of
man to power.
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HIRMU, SURMA JA LEINA
KÄSITAMISEST RELVAJÕUDUDES

ANDREAS PAWLAS

   ■   

 See, kes tegeleb tänapäeval hirmu, surma ja leina küsimustega, kohtab
peatselt sügavaid vastuolusid ja tajub, kuidas nimetatud küsimused temas
vastakaid tundeid tekitavad. Ilmselt on tegemist tänapäeva ühiskonnale
omase joonega ning sõdurid on selle ühiskonna loomulik osa.

Sel moel puudutab ka sõdureid see modernne vastuolu: ühest küljest
eiratakse ja varjatakse nüüdisaegses ühiskonnas pidevalt hirmu ning surma
teemat, surutakse endas alla vastavaid mõtteid1. Teisalt aga tahab tänapäeva
inimene igal päeval või koguni igal tunnil haarata kogu maailmast võimali-
kult palju infot hirmu ja surmajuhtumite, sõdade ja katastroofide või
kuritegude kohta ning tuua see kõik värvikirevate meediapiltidena oma elu-
tuppa. Ja igaõhtuse vaba aja nautimise juurde kuulub ikka mõni kriminaal-
või action-film oma kurjategijate ja ohvrite, oma piinade ja hirmudega.

Niisugune vastuoluline olukord on konfliktis tavaloogikaga ja nõnda
osutab see tegelikult ühiskonnas kätkevale probleemile. Ilmselt ähvardab
nüüdisaja tunnetusoptimism seeläbi koost laguneda, kuna hirmu ja surma ei
saa enam iseendast tulenevalt tunnetada. Surm on ju olemuselt ikkagi midagi
sõnatut. Ja ta muudab inimese sõnatuks. Kui siiski tahetakse surmast rääkida,
peab sõna selleks tulema kusagilt kaugemalt. Lahenduseks võib olla kristlik
usk, mis pretendeerib sellele, et on kuulnud hirmu, surma ja leina suhtes
niisugust kaugemalt tulnud sõna ja elab ise selle toel2. Järgnevalt püütaksegi
kristlikust vaatenurgast käsitleda mõningaid hirmu, surma ning leina
mõtestamise aspekte relvajõudude kontekstis.

                                                
1 Vrd Nassehi, A., Weber, G. 1989. Tod, Modernität und Gesellschaft. Entwurf
einer Theorie des Todesverdrängung. Opladen, S. 157. [Edaspidi Nassehi, Weber
1989]
2 Vrd Jüngel, E. 1979. Tod. Gütersloh, S. 7.



ANDREAS PAWLAS44

1. Hirm

1.1. Hirm kui inimese psüühiline põhiseisund

Vastates küsimusele “Mis see on, mis unelevat süütust endast välja ajab?”,
viitab protestantlik teoloog Paul Tillich3 sellele, et inimene pole pelgalt
lõplik olend nagu teised elusolendid, vaid et ta on ise oma lõplikkusest
teadlik. Ja see teadlikkus olevatki nimelt “hirm” (sks Angst).4 Seda ladina-
keelsest sõnast angustia (‘kitsus, ahistus’) saksa keelde laenatud sõna saab
P. Tillichi järgi mõista ka “seestpoolt nähtud lõplikkusena”5 ning sellega
iseloomustada inimese ja looma jaoks vahetult olemasolevat seost hirmu ja
surma vahel, mille juurde tuleks ka siinses kirjutises veel tagasi tulla.

Esmalt aga tuleb silmas pidada seda, et P. Tillich pakub oma analüüsis
välja hirmu fenomeni väga põhimõttelise sõnastuse. Oma sügavuses pole see
võib-olla praegu tingimata igaühele mõistetav: samamoodi ei ole ka täna-
päeval tingimata igal inimesel hirmu näiteks varakeskajal nii üldlevinud
jumaliku viha ees viimses kohtus6.

Kui seostada hirmu fenomeni ennekõike igale elusolendile omasest elu-
instinktist johtuva ohutundega, võib see pakkuda probleemile küll teatud
määral lahendust, kuid võib tähendada samas ka probleemi sügavuse eira-
mist. Selles mõttes võiksid “hirm, kartus, mure kuuluda eksistentsi igaveste

                                                
3 Paul Tillich (1886–1965), Saksa teoloog ja kultuurifilosoof, kes õppis teoloogiat
ja filosoofiat Berliini, Tübingeni ja Halle ülikoolis ning töötas pärast promovee-
rumist ja habiliteerumist erinevates Saksa ülikoolides süstemaatilise teoloogia,
filosoofia ja religiooniteaduse professorina. Juba 1920. aastatel tegi ta endale nime
eksistentsiaalse filosoofi ja teoloogina, kes üritas kõigis modernse kultuuri
valdkondades siduda kristlikke vastuseid eksistentsiaalsete küsimustega. Alates
1929. aastast töötas P. Tillich filosoofia ja sotsioloogia professorina Maini-äärse
Frankfurdi ülikoolis. Siin jõudis haripunkti ka tema vastasseis natsionaalsotsialis-
miga, eelkõige heade kontaktide tõttu juudi üliõpilaste ja kolleegidega sotsiaal-
uuringute instituudist (Max Horhheimer, Theodor W. Adorno) ning nõudmise pärast
eksmatrikuleerida kõige mässumeelsemad natsidest üliõpilased. 1933. aastal sai ta
õpetamiskeelu ja emigreerus koos perekonnaga USAsse. Tema esimeseks töökohaks
sai New Yorgis asuv Union Theological College, elu viimasel kümnendil oli ta
Harvardi ja Chicago ülikooli professor. P. Tillich saavutas oma rahvusvahelise
tuntuse just USAs ning pälvis arvukalt erinevaid rahvusvahelisi auhindu.
4 Vrd Tillich, P. 1979. Systematische Theologie. Bd. II. 6. Aufl. Stuttgart, S. 41.
5 Vrd Tillich, P. 1951. Politische Bedeutung der Utopie im Leben der Völker.
Berlin, S. 11.
6 Vrd Ariès, P. 1980. Geschichte des Todes. 2. Aufl. München/Wien, S. 195.
[Edaspidi Ariès 1980]
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ja vältimatute kaasnähtuste ja liikumapanevate jõudude hulka”7, mis alati siis
esile tulevad, “kui oleme olukorras, millest me (veel) jagu ei saa”8.

Hirmu ei pea aga eranditult käsitama negatiivsena: näiteks “sotsiaalse
rolli”9 raames võib see toimida kannustava tegurina. Nii võib hirm ühest
küljest ajendada inimesi näitama üles soovitud käitumisviise, internali-
seerima norme10 või nendega kohanema (siin võib näiteks tuua aukartuse,
millega liikluses suhtutakse trahvimisnimistusse). Samuti võib hirm inimesi
ärata, et nad teadvustaksid neid ähvardavat ohtu.11

Siinkohal pole võimalik ega vajalik üksikasjalikult välja töötada hirmu
fenomenoloogiat. Samuti jääb alljärgnevalt käsitlemata kogu hirmu neuroo-
side valdkond kui liialdatud “kalduvus asju pessimistlikult käsitada”, millega
kaasnevad suurenenud ärrituvus ning südametegevus- ja hingamishäired12.

Avalikus diskussioonis käsitatakse hirmu kui fenomeni kõige jõulisema
ilminguna sageli miljonite inimohvritega sõdasid. Siiski jääb talutud hirmu
ja kartuse tegelik ulatus kui inimlik psüühiline seisund kindlasti mõõt-
matuks13. Seda rõhutatakse veelgi F. Riemanni lausega, et “ei ole olemas
praktiliselt mitte midagi, mille ees meil ei võiks hakata hirm”14. Niisiis on
hirmust kõneledes hädavajalik seda mingil moel piiritleda. Siinses kirjutises
käsitletakse seda kui sõjaväelist probleemi.
                                                
7 Vrd Wiesbrock, H. 1967. Einführung in die Thematik des Bandes. – Wiesbrock,
H. (Hrsg.). 1967. Die politische und gesellschaftliche Rolle der Angst. Frankfurt am
Main, S. 5. [Edaspidi Wiesbrock 1967]
8 Vrd Riemann, F. 1982. Grundformen der Angst. Eine tiefenpsychologische
Studie. München/Basel, S. 9. Eesti keeles: Riemann, F. 1995. Hirmu põhivormid.
Süvapsühholoogiline uurimus. Tartu: Johannes Esto Ühing, lk 7. [Edaspidi Riemann
1995] Hirmu olemuse üle arutledes jõuab F. Riemann aga viimaks selleni, et eristab
nelja, osaliselt kattuvat või ka vastuolulist hirmu põhivormi: 1) hirm andumuse ees,
seda tunnetatakse oma minast loobumise ja sõltuvusena (skisoidne); 2) hirm
iseendaks saamise ees, seda tunnetatakse turvalisustunde puudumise ja isoleeritu-
sena (depressiivne); 3) hirm muundumise ees, seda tunnetatakse kaduvuse ja kindlu-
setusena (sunduslik); 4) hirm paratamatuse ees, seda tunnetatakse lõplikkusena ja
vabaduse puudumisena (hüsteeriline). Vt Riemann 1995, lk 12.
9 Vrd Flohr, H. 1967. Angst und Politik in der modernen parlamentarischen
Demokratie. – Wiesbrock, H. (Hrsg.). Die politische und gesellschaftliche Rolle der
Angst. Frankfurt am Main, S. 43. [Edaspidi Flohr 1967]
10 Internalisatsioon on sotsiaalsete väärtuste ja normide sisemine omaksvõtmine
ning kujunemine isiksuse kõlbeliste, poliitiliste ja esteetiliste põhimõtete ning
kategooriate süsteemiks.
11 Vrd Flohr 1967, S. 43f.
12 Fenomenoloogiast lähemalt vt Freud, S. 1971. Über die Berechtigung, von der
Neurasthenie einen bestimmten Symptomenkomplex als “Angstneurose” abzutrennen. –
Freud, S. 1971. Studienausgabe, Bd. VI. Hysterie und Angst. Frankfurt am Main, S. 29ff.
13 Vrd Wiesbrock 1967, S. 7.
14 Riemann 1995, lk 8.
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Sealjuures tuleks sissejuhatuseks paari sõnaga kirjeldada üht relva-
jõududes ilmnevat fenomeni, mida ei tohi hirmust kõneldes välja jätta.
Rahuajal sunnivad lisaks kohutavatele liiklusõnnetustele kõige sagedamini
surma temaatikaga tegelema enesetapud. Olgu siinkohal toodud üks näide
külma sõja perioodist, mil Lääne-Saksamaa relvajõud ei osalenud otsestes
sõjalistes konfliktides. 1957. aasta jaanuari algusest kuni 1978. aasta lõpuni
leidis Lääne-Saksamaa relvajõududes (Bundeswehr) aset 14 678 surma-
juhtumit, nende hulgas 1506 enesetappu, mis tähendab, et keskmiselt soori-
tas aasta jooksul 100 000 sõduri kohta enesetapu rohkem kui 17 inimest.15

Vaevalt mõjub trööstivalt tõsiasi, et enesetappude arv endise Lääne-
Saksamaa relvajõudude selles vanusegrupis oli oluliselt madalam kui nende
noorte Saksa meeste seas, kes ei olnud sõdurid (100 000 samasse vanuse-
gruppi kuulunud noormehe kohta 29 enesetapujuhtu). Selle eest võivad
Saksa relvajõud esmalt olla tänulikud oma oskuslikule, meditsiiniliselt ja
psühholoogiliselt pädevale isikkoosseisu valikule. Teisalt aga võib lähtuda
sellest, et enesetapukalduvustega sõdurite jaoks võib sõjaväeline süsteem kui
sotsiaalne võrgustik “kujutada endast sotsiaalset kaitsesüsteemi, milles
grupid kannavad üksikuid koormatud sõdureid”16. Kuidas sellega ka ei oleks,
lasevad siin kõne alla tulevad põhjused17 – olgu need siis tekkinud militaarse
eluviisi või ohu ees hirmu tundmise tõttu – seda tungivamalt küsida, mil
moel ikkagi käsitatakse relvajõududes hirmu, surma ja leina.

1.2. Hirm ja selle ületamine kui sõjaväeline probleem

Äärmuslikud olukorrad võivad viia selleni, et hirm ja ehmatus muutuvad
sedavõrd suureks, et nad haaravad inimese teatud ajaks oma võimusesse. Nii
seostub hirmu fenomen vahetult sõjandusega, mis on rajatud eelkõige
tegutsemisele. Nagu surmgi, pakub ka hirm juba ammustest aegadest18 sõja-
                                                
15 Vrd Flach, H. 1980. Suizidversuche in der Bundeswehr. Eine sozialpsycho-
logische Untersuchung. – Wehrpsychologische Untersuchungen 2, S. IXff.
16 Vrd Selbstmordverhütung in der Bundeswehr. Erfahrungen aus Truppe,
Wehrmedizin, Sozialarbeit, Militärseelsorge, Wehrpsychologie und Wehrrecht.
1989. Preuschoff, K.-J. (Hrsg.). Regensburg, S. 45. [Edaspidi Selbstmordverhütung
in der Bundeswehr 1989]
17 Kogumikus Selbstmordverhütung in der Bundeswehr 1989, S. 15ff. diskutee-
ritakse selles kontekstis järgmiste põhjuste üle: geneetilised põhjused; puudulik
sotsiaalne turvatunne; hälbiv käitumine; häiritud isiksusestruktuur; aktuaalsed
keskkonnatingimused (nt harjumatud sõjaväelised normid ja rangus); konkreetne
esilekutsuja/motiivid; enesetapukatse kui üleskutse (avalikkusele).
18 Vrd vana Hiina kohta toodud näiteid teoses Oetting, D. W. 1990. Motivation
und Gefechtswert. Vom Verhalten des Soldaten im Kriege. 2. Aufl. Frankfurt am
Main/Bonn, S. 21. [Edaspidi Oetting 1990]
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lisele juhtimisele iseäranis palju ainest, tänapäeva Saksamaa kontekstis eriti
aga Bundeswehri organisatsiooni- ja juhtimiskontseptsioonile Innere
Führung. Tundes vastutust nii Jumala kui inimeste ees, ei saa leppida
sellega, et kriisi või sõja ajal, mil on nõutav aktiivne ja sihipärane tegutse-
mine, on asjaosaliste tegutsemis- ja sellega seoses ka võitlusvõime hirmu
tagajärjel pärsitud. Hirm võib väljenduda näiteks lapseliku käitumist või
pead kaotava, instinktiivse põgenemisena, nagu E. M. Remarque seda nii
muljetavaldavalt kirjeldab oma romaanis “Läänerindel muutuseta”19, ning
see võib muutuda kõiki haaravaks paanikaks20. Samuti võib see avalduda
hirmust kangestumise või halvatusena, erinevate kehaliste reaktsioonidena
alates südamekloppimisest kuni tahtmatu roojamiseni21 või ka ülemäärase
agarusena22.

Relvajõudude kontekstis võib aga neurootiliselt kogetud hirmust märksa
rohkem rolli mängida just see hirm, mis tuleneb omaenese elu ohtu sattu-
misest23 ja võitluses vastase paratamatust surmamisest. Dekaloogi viienda
käsuga “Sa ei tohi tappa” edasi antud kõikehõlmav tapmistabu on siin
kahtlemata täidetud hirmuga. Oletatakse, et näiteks Koreas aset leidnud
sõjalise konflikti käigus 1950. aastate alguses ei kasutanud arvestatav osa
sõduritest sel põhjusel oma relva, kuigi neil oli vastase surmamiseks piisa-
valt võimalusi24. Ameerika sõjaväepsühholoogi S. I. A. Marshalli hinnanguil
võib taoliste pärssumuste tõttu võitlusvõimetute sõdurite hulk ulatuda 75–
85%-ni25.

                                                
19 Vrd Remarque, E. M. 1928. Im Westen nichts Neues. Berlin, S. 111ff.
20 Vt selle teema kohta ka kogumikku “Panik” (Schriftenreihe Innere Führung).
21 Vrd 1945. aastal S. A. Stoufferi ja tema meeskonna uurimust ühes Vaikse
ookeani lõunaosas paiknenud Ameerika diviisis (Stouffer, S. A. 1949. The Ameri-
can Soldier  – Combat and its Aftermath, Princeton, p. 201).
22 Vrd Truppenpsychologie. 1978. Guggenbühl, D. u. a. (Hrsg.). Frauenfeld, S.
126ff. [Edaspidi Truppenpsychologie 1978]; vrd ka Panse, F. 1971. Angst und
Schreck. – Zwingmann, C. (Hrsg.). 1971. Katastrophenreaktionen. Frankfurt am
Main, S. 3ff.
23 Vrd Oetting 1990 (S. 24), kes viitab uurimustele, mis toovad esile rohkem hirmu
sandistumise või pikaajaliste kannatuste kui ootamatu surma ees.
24 Sõjaväepsühholoog Marshall oletab, “et hirmust tingitud tardumuse ja puuduliku
väljaõppe kõrval mängis rolli ka modernse tööstusühiskonna inimesele omane
tapmispärssumus”. Vrd ka Scheven, W. von. 1985. Fremdes Leben verantworten. –
De officio. Zu den ethischen Herausforderungen des Offizierberufs. Hrsg. v.
Evangelischen Kirchenamt für die Bundeswehr, verantwortlich: Blaschke, P. H.;
Gramm, R.; Sixt, W. 2. Auflage. Hannover, S. 79. [Edaspidi Schewen 1985]
25 Vrd Marshall, S. I. A.1951. Soldaten im Feuer. Gedanken zur Gefechtsführung
im nächsten Krieg. Frauenfeld: viidatud artikli järgi Uexküll, G. von. 1971. Die
Angst des Soldaten. – Zwingmann, C. (Hrsg.). 1971. Katastrophenreaktionen.
Frankfurt am Main, S. 78. [Edaspidi Uexküll 1971]
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Hoolimata sellest, et hirm, kartus ja kohkumine annavad inimesele teda
varitseva ohu eest hoiatussignaale, nõuavad nii riigitruudus kui kristlik
eetika sõdurilt võimet täita talle pandud kaitseülesannet, milleks on eelkõige
riigi ja selle elanikkonna kaitsmine. Sõdur peab õppima seda, et ta “hirmule
vaatamata suudab elada ja võidelda, samuti nagu ta õpib, et ta suudab elada
ja võidelda hoolimata vaenulikust tulest”26.

Sõjaväeline üksus üritab selle õppeülesandega hakkama saada, olles
veendunud, et hirmu ületamine või koguni julgus on sõduri jaoks õpitav.
Sealjuures ei astu sõjavägi oma tegevusega sugugi senitundmatule alale.
Võib ju hirmutungide ületamise püüet väga erinevate meetodite ja riituste
näol leida juba muistsetest aegadest saati kõikidest kultuuritraditsioonidest ja
ühiskonna erinevatelt arenguastmetelt27. Sõjaväelises väljaõppes tuleb
sõduril aga riskide ja nendega seotud ohtude sammhaaval suurenemise käi-
gus seista vastakuti just niisuguse hirmuga, mis on ohjeldatav indivi-
duaalselt28.

Kui aga siiski võib nii mõneltki poolt kuulda lööklauset “Sõdur, kellel on
õiglane süda, ei tunne hirmu”, siis on see G. von Uexkülli järgi “postulaat,
millel puudub side tegelikkusega”. Kuigi ülemate ja võitluskaaslaste panus
oma eeskuju ja ligiolu kaudu võib hirmu vastu võitlemisel olla vägagi
abistav29, ei suuda von Uexkülli arvates – ja siin kattub tema seisukoht
tegelikult P. Tillichi omaga – inimene siiski surmahirmuga lõplikult harjuda
ning pole olemas ühtegi hirmu eest täiesti kaitstud inimest.30

Erinevalt Ameerika psühholoogide ettepanekust vähendada hirmu sellest
rääkides võib euroopalikus traditsioonis näha pigem kalduvust hirmu mitte
näidata, et vältida võimalikke “nakkusi”31 (nagu seda ilmekalt väljendab ka
meie kõnepruugis sageli kasutatav väljend “nakatav hirm”).

Võib-olla aga põhjustab just siin ülemäärane, lausa pealesunnitud kord
seda, et paljud sõdurid ei söandagi enam hirmust ja liiatigi veel surmast
rääkida, et neid oma rääkimisega mitte välja kutsuda ja mitte endale õnnetust
kaela sõnuda. Siiski võib arvata, et sel moel ei saada tegelikult mitte
                                                
26 Vrd Truppenpsychologie 1978, S. 133.
27 Vrd Uexküll 1971, S. 76.
28 Vrd Truppenpsychologie 1978, S. 125; vrd ka põhimõtteliselt sarnast seisu-
kohta Korobejnikow, M. P. 1973. Psychologie für das Gefecht. Psychologische
Probleme der Vorbereitung der Armeeangehörigen auf das moderne Gefecht. Berlin,
S. 16ff. [Edaspidi Korobejnikow 1973] Nimetatud teoses silma jäänud käsitlus
psühhofarmakoloogilistest vahenditest (S. 21) tekitab aga igatahes suuri kahtlusi.
29 Kommunistlikust vaatenurgast võib siia lisada veel ühiskondlike klassisidemete
valdkonna kui otsustava teguri, mis leiab väidetavalt tõendust “tuhandete näidete
näol Nõukogude sõdurite kangelaslikkusest Suure Isamaasõja aastatel” (vt Koro-
bejnikow 1973, S. 120).
30 Vrd Uexküll 1971, S. 77.
31 Sellist suhtumist on väljendatud näiteks Oetting 1990, S. 27.
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millestki võitu, vaid need tunded surutakse endas pelgalt alla – või jäetakse
sõjaväelise hingehoiu eest vastutavate kaplanite hoolde.

Kristus on oma tõotuses öelnud: “Maailmas ahistatakse teid [saksakeelses
piiblitõlkes sõna-sõnalt: maailmas on teil hirmu], aga olge julged: mina olen
maailma ära võitnud” (Jh 16,33). See lause kätkeb ühest küljest kogu seda
hirmu, mis on meie maailmas, ja teisalt osutab ülestõusnud Kristusele, kes
oma ristisurma ja surnuist ülestõusmisega on kõikide kristlaste jaoks hirmu
ja surma lõplikult ära võitnud.

2. Surm

2.1. Surma mõistmises toimunud muutused

Igatahes pole selle hirmust võitusaamise kristlikku sõnumit sisaldav vabas-
tav lause tänapäeval sugugi enesestmõistetav. Praegu toimub surma mõtesta-
mises ühiskondlikul tasandil otsustav muutus. Ja võib-olla on see just surma
mõistmine, milles erilisel moel peegeldub ajahetkele vastav ajavaim. Iga-
tahes on sõdur nende praeguste murrangutega kohati väga valuliselt seotud.

Ei saa enam eitada, et tänapäeval ei vaja suur hulk ühiskonnast enam
surma tõlgendamises ja leinajate saatmises kiriku traditsioonilist, varase-
matel sajanditel enim tunnustamist leidnud autoriteeti. Selgelt adutavaks
saab kontseptsioonide paljusus, milles kristlik kontseptsioon (ka oma
rituaalses ja sümboolses väljenduses) näib olevat pelgalt üks paljude teiste
“konkureerivate ettevõtete”32 hulgas.33

Nii on täheldatav surma jätkuv individualiseerimine ja sellega seoses ka
“surma eemaldamine kirikust”34. Kirjeldatud areng on ilmselt kulgenud käsi-
käes surma üleüldise ühiskondliku isoleerimise, surma ja matmise avaliku
iseloomu kadumise ning seetõttu ka surma “metsistumisega”35.

Kogu inimmõistuse valgustatusest ja teadusliku tunnetusviisi üldistu-
misest hoolimata on jäänud surm endiselt selgitamatuks. Siiski võis uuele

                                                
32 Vrd Berger, P. 1973. Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft. Elemente
einer soziologischen Theorie. Frankfurt am Main, S. 132.
33 Vrd Heinrich, G.; Heling, A. 1993. Im Tod nicht anonym. Handreichung zu
aktuellen Fragen des Bestattungs- und Friedhofswesens. Kiel, S. 5. [Edaspidi
Heinrich, Heling 1993]
34 Vrd Reitz, R. 1989. Die Entkirchlichung des Todes. Gedanken zur Reform eines
ungeliebten Gegenstandes. – Dialoge 9, S. 21–25.
35 Vrd Ariès 1980, S. 379.



ANDREAS PAWLAS50

ajastule omane kartus surma ees olla üksnes üksikindiviidi asi, “mis ei
tohtinud muutuda avalikuks arutluseks”36.

Modernsel ajastul ei käsitatud argitoimingutes elu ja surma temaatikat
enam religioosselt, vaid läbi eeldatavalt teraskõva ratsionaalsuse kesta pel-
galt iseendale tuginedes – mis aga surmaga seoses ei saa paraku õnnestuda,
või täpsemalt öeldes muudab selle püüdluse modernismile omase auto-
noomsusprintsiibi taustal lihtsalt mõttetuks. Selles mõttes peab surma prob-
leem jääma modernse kodanliku teadvuse jaoks “millekski tumedaks ja
tundmatuks”37 või “varjatuks”38. See ei toonud kodanlust siiski tagasi punkti,
kus oleks uuesti pöördutud institutsionaliseeritud religiooni poole. Kodan-
lusele meeldis ilmselt “oma viirastuslik, nüansivaene, profaanne surmapilt”,
ja see tähendab viimaks ka rahuldumist surma kõrvaletõrjumisega39.

Sellise kõrvaletõrjumisega saaks ju ehk eladagi, kui peaks paika N. Eliase
oletus, et surm ei ole enam mitte midagi igapäevast: seda ühest küljest ühis-
kondade sisemise patsifitseerumise tõttu ja teisalt – sugugi mitte viimases
järjekorras – ka seeläbi võimalikuks saanud inimelu pikenemine tõttu.
Seetõttu võib inimene tänapäeval oma elu normaalse kulgemise käigus
surma kergemini unustada kui varasematel aegadel.40

Kuid igatahes on küsitav, kas see tees ka jätkuvalt paika peab, pidades
silmas maailma erinevates paikades praegu aset leidvaid sõjalisi konflikte,
kodusõdasid ja humanitaarkatastroofe. Ent tõsiasi on, et surma kõrvale-
tõrjumine on määratus kontrastis tõsiasjaga, et tegelikult astub surm sõdurile
vastu tema väljaõppes, tegevuste kavandamises ja teenistuskäigu kestel
saadud kogemustes. Sellele lisaks peab sõdur praegu taas arvestama sellega,
et ta on maailma erinevates paikades aset leidvatel rahutagamisoperatsioo-
nidel või terrorismi vastu suunatud võitluses vältimatult ning vahetult seotud
surmasaanute ja haavatutega.

                                                
36 Vrd Nassehi, Weber 1989, S. 299.
37 Vrd Groethuysen, B. 1978. Die Entstehung der bürgerlichen Welt- und
Lebensanschauung in Frankreich, Bd. 1. Das Bürgertum und die katholische
Weltanschauung. Frankfurt am Main, S. 138.
38 Vrd Scherer, G. 1979. Das Problem des Todes in der Philosophie. Darmstadt,
S. 194ff.
39 Vrd Nassehi, Weber 1989, S. 301.
40 Vrd Elias, N. 1982. Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen.
Frankfurt am Main, S. 17.
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2.2. Surm tavasõja kontekstis

Siin ei ole vaja lähemalt rääkida möödunud aegade mõrvarlikust soldatlu-
sest, nn kainiitlikust ehk vennatapjalikust sõduritüübist41, kelle verejäljed
saavad alguse juba inimkonna ajaloo esimestes peatükkides ja mis pole
täielikult kadunud ka tänapäeval – nagu see kahetsusväärselt ilmneb nii
mõneski kohutavas nüüdisaegses veresaunas. Taolise, tänapäeval rahvus-
vahelise õigusemõistmise poolt kõikjal jälitatava soldatluse jaoks oli oluline
oma vihatunde maandamine, seiklused ja tapahimu rahuldamine42, süüdlaste
ja süütute julm mahanottimine. Ilmselt on sellises olukorras haihtunud iga-
sugune loomulik ja ka Jumala poolt soovitud tapmispärssumus. Häda sellele,
kes sattus selliste, ühiskonnast õigustatult välja tõrjutud berserkide43 kätte.

Tõenäoliselt on sellised ettekujutused olnud ka 1990. aastate Saksamaal
laialdaselt propageeritud diskrimineeriva mõtteviisi taustaks, millest tulene-
valt nimetati sõdureid “potentsiaalseteks mõrvariteks”. Ühiskonnas vallan-
dus sel teemal äge diskussioon ning avalik arvamus kaldus toetama pigem
sõjaväe ja sõdurikutse suhtes kriitiliselt meelestatud jõude. Väidetavalt
leppisid ka sõdurid tekkinud olukorraga pärast seda, kui Frankfurdi maa-
kohtu otsus viimaks siiski kriitikutele õiguse andis, tuues argumendiks kom-
munikatsioonivabaduse ja otsustades ühtlasi, et toimunu ei kujutanud endast
sõdurite au haavamist.44 Kõigist etteheidetest hoolimata ei tule Euroopa
riikide relvajõudude sõdurite puhul siiski kõne alla nende väljaõpetamine
pelgalt tapmisrobotiteks ja neis killer-mentaliteedi kasvatamine. Sel pole
mingit pistmist tsiviliseeritud riigi korrastatud ja seadustele allutatud
kaitsesüsteemiga.

                                                
41 Vrd Koch, E. 1991. Soldatenbild im Wandel. – Koch, E. (Hrsg.). 1991. Die
Blauhelme. Frankfurt am Main/Bonn, S. 34.
42 Vrd nt Jünger, B. E. (o.J.) In Stahlgewittern. – Ein Kriegstagebuch 16 (1926).
Berlin, S. 265.
43 Berserkiks (karusõdalaseks) nimetati muinasskandinaavia sõdalaskultuuris
hullununa võitlevat sõdurit.
44 Vrd Frankfurdi maakohtu otsust dr Peter Augsti vastu algatatud kriminaalasjas
rahvusliku vaenu õhutamise ja avaliku solvamise pärast (Geschäftsnummer Js 26
112/84, S. 15, 12). Lausete “Kõik sõdurid on potentsiaalsed mõrvarid” ja
“Bundeswehris õpetatakse drilli abil mõrvama” vastu protsessiti juba alates 1984.
aastast. Süüdistus esitati dr P. Augstile, kes esindas neid patsifistlikke seisukohti
ühel 1984. aastal Frankfurdis rahupäeva raames korraldatud kooliüritusel.
Frankfurdi maakohus mõistis dr Augsti teise astme kohtus avaliku solvamise ja
rahvusliku vaenu õhutamise süüdistuses õigeks põhjendusega, et vaba arvamus-
avaldus kui panus arvamuse kujundamise protsessi on eelisseisundis. Kohtumenetlus
jätkus Bundeswehri initsiatiivil veel mõnda aega. 1992. aasta novembris lõpetati see
viimaks kohtuasja tühisuse tõttu.
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Sama vähe on siinkohal vajadust põhjalikumalt peatuda tapmise ja surma-
saamise – sõdurikutse paratamatute kaasnähtuste – ülistamise juures, nagu
seda võime kohata minevikus eelkõige au ja isamaa kultuses ning mida on
möödunud aegadel nii kohutavalt kuritarvitatud. Keda õnnestaks veel täna
oma elu ohverdamine rahva ja isamaa eest moto all “Dulce et decorum est
pro patria mori” (‘armas ja auväärne on surra isamaa eest’)? Selles mõttes
on Esimese maailmasõja ajal näiteks Saksamaal – aga mitte ainult seal –
peetud kahetsusväärsel kombel lausa kuritegelikke sõjajutlusi.45 Ja parata-
matult tekib küsimus, kas Teise maailmasõja ajal leidus tõepoolest neid
emasid, “kes olid uhked, et tohtisid oma poegi isamaa altaril või suure Juhi
eest ohverdada”?46

Piisab, kui ses kontekstis meenutada vaid Bundeswehri asutamist 1950.
aastate keskel: see toimus vaid põhjusel, et end kaitsev riik või riikide
ühendus tahtis teist riiki takistada ülejäänutele oma tahet vägivallaga peale
surumast ja pidi olema valmis seda tegema. Selles mõttes takistas ka
relvajõududesse kuuluv sõdur (potentsiaalselt) ründava armee sõdurit oma
jõu ja sõjakunsti kõigi reeglitega, et too ei saaks oma võitlusülesannet
efektiivselt täita. Sõduri ülesanne oli esmajoones sõja takistamine ja sellega
seoses tegelikult ka tapmise ärahoidmine.

Mainitu tähendas tollal ja tähendab ka tulevikus eelkõige seda, et vastase
relvaarsenal tuleb hävitada ja tema sõjavägi võitlusvõimetuks muuta.
Vaenuliku sõduri surm ei ole selleks otstarbeks “vastuvaieldamatu eesmärk,
kuid [on] sageli [selle] vältimatu tulemus”47. Demokraatlike relvajõudude
sõduril ei ole nimelt mingit isiklikku vägivaldse kaitse eetost ega ka mingit
isiklikku tapmiseetost, vaid see kõik on seotud üldise eetosega. Öeldut peaks
siinkohal mõistma kristlikust vaatenurgast Martin Lutheri “Väikeses katekis-
muse” viienda käsu tõlgenduse järgi nii, et me “oma ligimese ihule ei val-
mista kahju ega kannatusi, vaid teda aitame ja toetame kõigis [tema]
ihulistes vajadustes”48. Selle maailma kurjust silmas pidades aga oli siis
rünnatavate ja abitute kaitseks vajaduse korral ikkagi nõutud ka tapmine
(sõdurite käe läbi), mis näis olevat täielikus vastuolus kristliku usu poolt
nõutud rahu nimel väljaastumisega (nt Jeesuse mäejutlus Matteuse
evangeeliumi 5. peatükis).

Keskaegne traditsioon lahendas mäejutluse suunistest johtuva vastuolu
nii, et vastavaid patsifistliku elu suuniseid kui evangeelseid nõuandeid
käsitati kehtivaina üksnes munkadele, nunnadele ja preestritele, mitte igale

                                                
45 Vrd Hammer, K. 1974. Deutsche Kriegstheologie. München.
46 Vrd Nassehi, Weber 1989, S. 264.
47 Vrd Scheven 1985, S. 81.
48 Vrd D. Martin Luthers Werke (= WA, Die Weimarer Ausgabe). Kritische
Gesamtausgabe. Unveränderter Abdruck 1966 der bei Hermann Böhlaus Nach-
folger, Weimar, erschienenen Ausgabe. Bd. 30 I, 358.
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kristlasele. Keskaegse ilmaliku ja vaimuliku seisuse eristamise taustal rõhu-
tab Luther, et ka üksikinimeses on kaks poolt: ilmalik ja vaimulik49. Selles
mõttes on kristlastes peale vaimuliku mõõtme veel ilmalik külg: nad on ka
valitsejatele alluvad inimesed, kes on kutsutud osalema sõjateenistuses50.
Igatahes ei varja Luther seejuures kirjeldatud mõistmisviisi surmavaid taga-
järgi. Aga need on siiski vaid lapsesilmad, mis näevad üksnes seda, kuidas
sõjas mõrvatakse, põletatakse, maha lüüakse ja vangi võetakse51. Otsustava
tähtsusega on siin ikkagi see – mida tänapäeval mõistetakse pigem politsei
ülesandena –, et õige sõjapidamine pole midagi muud kui kurjategijate
karistamine52 ja rahu säilitamine. Sel moel tegi Luther vahet sõjal kui
inimliku kurjuse ja jumalatuse tööl ning sõjaametil, mis “iseenesest [on]
jumalik ja maailmale niisama vajalik ning kasulik nagu söömine ja
joomine”53. Selles mõttes andis Luther sõdurile nõu oma ihu ja hing kõige-
pealt Jumala kätte usaldada, siis aga mõõk tupest tõmmata ja Jumala nimel
võitlusse sekkuda54.

Niisugune üksiksõduri vaimne ja vaimulik ettevalmistamine ei vabasta
muidugi ülemat tema isiklikust vastutusest Jumala ja inimeste ees. See on ju
ikkagi ülem, kes kohustab käsuliini pidi oma alluvaid vajaduse korral ka
tapma või saadab neid surma. Sealjuures võib tõepoolest nii olla, et selline
ülesanne koormab seda rängemalt ülema südametunnistust, mida rohkem ta
oma mehi usaldab55. Erilist koormat ja süütunnet aga peab tähendama oma ja
võõraste sõdurite ning tsiviilisikute surm, mida on põhjustanud halb välja-
õpe, vale personalivalik või vead, mida on tehtud ebapiisava informatsiooni
või eksiarvamuste põhjal. Sellega on Werner von Scheveni jaoks kirjelda-
mist leidnud suurim kõlbeline vajadus suurepärase väljaõppe ja juhtide
kompromissitu valiku järele üksustes, mis on “põhilised eeldused eetiliselt
vastutusvõimeliseks ja hingeliselt talutavaks juhtimiskäitumiseks sõjas”56.

                                                
49 Nt Luther eristas inimese puhul “isand Christianust” ja “isand Karolust”, WA 30
II, 107ff.
50 Vrd WA 19, 629.
51 WA 19, 626.
52 WA 19, 628.
53 WA 19, 627.
54 WA 19, 661.
55 Vrd Scheven 1985, S. 80.
56 Vrd ibid.
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2.3. Surm tuumasõja kontekstis

Kuigi tänapäeval on tuumasõja problemaatika näiliselt tagaplaanile tõrjutud,
pole see siiski lahendatud või päevakorrast kadunud. Sealjuures on võimalik
nimetatud temaatika põhiseoste esilekerkimist märgata juba 19. sajandil.
Militaartehnika üha kiirenev areng viis juba Esimese ja Teise maailmasõja
ajal üha selgemalt muutusteni lahinguväljal: võitluses elu ja surma nimel
seisis üha vähem sõdureid üksteisega lahingutegevuses silmitsi. Üha vähem
võis sõdur oodata seda, et ta peab vahetult kogema, kuidas tema isikliku
relva käikulaskmine põhjustab vastase poolel sõdurite või ka tsiviilelanike
surma või haavatasaamist57. Elektrooniliste juhtimisseadmetega nüüdis-
aegsed, suure tuleulatusega relvad muudavad lahinguväljal surma eba-
reaalseks, nagu oleks tegemist pigem mängu kui tegelikkusega.

Mis puutub tuumasõja võimalusse, siis asetas selliste massihävitusrelvade
tohutu mõju, mille kontinentidevahelist rakendamist ei saanud keegi
välistada ja mis oleks viimaks kaasa toonud tsivilisatsiooni lõpu, silme ette
üksnes “rahu kui tõsise vajaduse”58. Sest ulatusliku vastulöögi (massive
retaliation) strateegia järgi pidi juba ainuüksi vastase esimene surmatoov
lask piiri ääres tähendama, et relvajõud ei ole neile püstitatud ülesannet
täitnud. Vastasele tuli anda tuumarelva abil hävitav vastulöök, isegi kui see
väljus igasuguse proportsionaalsuse piiridest. Selle tagajärjel pidi tuumasõja
puhkedes surm saabuma mitte ainult vastase sõduritele, vaid tuumarelva
täiustudes ja vastastikuste tuumalöökide andmise võimaluse tekkides kõigele
elavale siin maailmas.

Sellist mõtlemist ei rünnanud tollal üksnes patsifistid. Seda modifitseeriti,
tuginedes paindliku vastulöögi (flexible response) strateegiale, mis arvestas
senisest rohkem proportsionaalsusprintsiibiga. See ei takistanud siiski
näiteks Saksa rahuliikumist võidurelvastumisdebati ajal seda vihasemalt
tuumarelva kasutamise vastu võitlemast. Selle tulemusel tekkis ühiskonnas
kummaline lõhestatud olukord. Ühest küljest avaldus demonstratsioonide ja
meediaesinemiste kaudu mõjusalt esile toodud hirm sõjaväe ja surma ees,
mis saabub siis, kui maailm tuumasõja puhkedes sõna otseses mõttes ära
põleb. Teisest küljes aga sai adutavaks ulatuslik – võib-olla ka lausa trots-
lik – selle ilmselge tõsiasja mahavaikimine või lausa ignoreerimine, et
sõdurikutse on paratamatult seotud hirmu ja surmaga, surmamise ja surma
saamisega. Sõdurikutse – sõjaväevormi kandva riigikodaniku elukutse – pidi
olema selline elukutse nagu kõik teisedki, võib-olla isegi veidi kasulikum. Ja
                                                
57 Vrd ibid., S. 79.
58 Vrd Heinemann. G. 1969. Freiheitliche Ordnung der Demokratie als großes
Angebot. Verwirklichung des sozialen Rechtsstaates durch den mündig mitbestim-
menden Bürger. Appell des Bundespräsidenten zur Verantwortung für den Frieden
und den sozialen Fortschritt. – Bulletin Nr. 87, 2. Juli, S. 748ff.
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nii korraldatakse relvajõududes ikka ja jälle avalike suhete kampaaniaid,
milles üritatakse luua avalikkusele ettekujutust sõjaväest kui institutsioonist,
millega seostub eeskätt paeluv tehnika, karjääri edendav kutseõpe või
keskkonnakaitse.

2.4. Surm postnukleaarses kontekstis

Loodetavasti on lubatud nimetada seda olukorda, milles on tänane maailm ja
rahvuslikud relvajõud, postnukleaarseks ehk tuumasõjajärgseks ajastuks. Nii
sõdureid kui tsiviilelanikke peaaegu ühtmoodi vallanud tuumasurma oht näib
külma sõja aegse Ida ja Lääne vastasseisu vaibumisega samuti ületatud ole-
vat. Kuidas selle tuumasõja ja -surma ohuga ka ei oleks, tuleb siiski tõdeda,
et pikki aastakümneid vägivaldselt mahasurutud tülid erinevate regioonide ja
rahvaste vahel murravad endale taas metsikult teed, tuues endaga kaasa
surma ja pöörast hirmu. Selleks et mitte lasta kõiki seniseid inimõiguste
rahvusvaheliseks kaitseks tehtud avalikke väljaütlemisi paista üksnes poliiti-
lise pühapäevaretoorikana, mõistavad rahvusvahelised ühendused – eelkõige
ÜRO ja ka NATO –, et nad on sunnitud nendesse konfliktidesse sekkuma ja
püüdma rahu jõustada. Kuna praegustes sõjapiirkondades on verevalamised
nii visad lõppema, et tihtipeale ei piisa nende lõpetamiseks korduvatest
veenmiskatsetest ega poliitilistest sunnivahenditest, näibki sõdur kui ultima
ratio (‘viimne vahend’) rahvusvaheliste (ja mõnikord ka riigisiseste) suhete
kontekstis taas nõutud olevat – tõsi küll, uues rollis, kuid siiski vanas
kokkupuutes hirmu ja surmaga.

See uus vastasseis surmaga astub aga praeguste sõdurite ette kolmekordse
probleemina.
• Nüüdsete sõdurite surmaohu tajumist ja hirmu ei varjuta üksnes modern-

sele ajastule – ja kitsamalt ka tuumasõja ajastule – omane surmaeitus,
• vaid need, kelle jaoks oli surm isamaa eest seniste komplitseeritud

ajalooliste või ühiskondlike asjaolude tõttu võib-olla arusaadavam kui
enamikule ühiskonnast, peavad nüüdsest leppima teadmisega, et nende
tegevus võib kaasa tuua neile võhivõõraste inimeste surma Iraagis,
Afganistanis või Aafrikas.

• Ja sealjuures ei jäta ühiskond neid mitte ainult nende probleemidega üksi,
vaid võib neid sellise toimimise eest koguni vaenata ja hukka mõista.

Selles olukorras tuleks siiski kristlikust vaatenurgast kaht vana tõde uuesti
meelde tuletada.

Esiteks seda, et igaühe kohus on avaldada nendele, kes riigi nimel tegut-
sevad – muidugi juhul, kui pole selgeid märke selle riigi kuritegelikust
tegutsemisest – Jumala nimel austust ja respekti (Rm 13,7: “Täitke kõigi
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vastu oma kohustused: maksu, kellele maksu; tolliraha, kellele tolliraha;
kartust, kellele kartust; au, kellele au!”). See on eriti oluline siis, kui relva-
jõude rakendatakse inimeste rahvusvaheliseks kaitseks, kuna inimõigused on
jagamatud ja võõrandamatud.

Teiseks tuleb meelde tuletada ka omaenese surma mõtestamist ja selleks
valmistumist kristlikust vaatepunktist.

Sellest, et just kristlikust vaatenurgast tuleb sõduril enne lahingut oma elu
Jumala ees korda seada ja see Jumala kätesse usaldada, oli juttu juba eespool.
Autori omaenese pikaajalisest töökogemustest nähtub, kui vähe mõtlevad
sõdurid tänapäeval enne teenistuse algust, enne taktikalisi harjutusi ja õppusi,
enne sõjalist operatsiooni surmale ja üritavad oma elu Jumala ees nii korras-
tada, nagu seda on soovitanud näiteks Martin Luther oma kirjutises “Kõne
suremiseks valmistumisest” (“Sermon von der Bereitung zum Sterben”):
1) korda seada niinimetatud ajalised asjad, mis tänapäeval tähendaks oma

perekonna jaoks erinevate juriidiliste ja majanduslike probleemide lahen-
damist (varaliste kohustuste ja pärandiasjade korraldamine, perekonna
majandusliku kindlustatuse ja ülalpidamise ning elukindlustusega seotud
küsimuste lahendamine);

2) Jumala pärast andestada kõikidele inimestele, kes on meie ees milleski
süüdi, aga ka paluda andestust kõikidelt inimestelt, kelle ees meie ise
millegagi süüdi oleme;

3) suunata kõik oma lootused Jumalale;
4) lasta end pihtimise ja püha õhtusöömaaja sakramendi abil tugevamaks

muuta.

Täiesti enesestmõistetavalt kuulub eespool nimetatu juurde ka selle õppi-
mine, kuidas vajaduse korral kõige samaga oma surevat kamraadi abistada.
Kuigi seltsimehelik kohustus käsib korda ajada surevate kamraadide kõik
ajalikud asjad, nagu neid juba ülapool mainitud, kuulub siia siiski ka nende
vaimulik eestkoste ja toetamine. Saksa protestantliku kaplaniteenistuse
(Evangelische Militärseelsorge) laulu- ja palveraamat püüab niisugusel
puhul aidata sõdureid alljärgneva palvega:

“Issand, meie Jumal,
Sinu kätes on elu ja surm!
Sinu Poja Jeesuse Kristuse pärast
halasta meie surevale vennale.
Andesta talle kõik tema patud,
lühenda tema piina.
Vabasta ta surma köidikutest
ja võta ta vastu igavesse rõõmu.
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Jumal-Isa, mille sa oled loonud,
Jumal-Poeg, mida sa oled lunastanud,
Jumal-Püha Vaim, mille sa oled pühitsenud,
selle usaldame nüüd sinu kätesse.
Aamen.”59

3. Lein

Surma juurde kuulub ka lein.60 See on midagi, mille suhtes ei tohi inimesele
etteheiteid teha ei kristliku realismi ega ateistliku ignorantsusega. Nimelt on
öeldu vaid medali üks külg, mida Philippe Ariès näitlikustab oma “Surma
ajaloos” ühe väikese, 19. sajandist pärit stseeniga: ““Rõõmustage, mu laps,
te surete varsti.” Nii kõneles ühe Castres’ lähistel asuva väikese küla preester
ühele vaesele haigele, “kes oli pikali oma armetul magamisasemel”. Ja
Caroly de Gaix, kes teda saatis, lisas omalt poolt: “See sõna, mis oleks
lasknud sajandi kõige õnnelikumal inimesel hirmust väriseda, meelitas sellelt
vaeselt peaaegu naeratuse välja.” Mis see siis oli? Kas katoliikliku reaktsio-
nismi, vildaka ja morbiidse vagaduse ajutine triumf? Vastupidi, “Encyklo-
pédie” heitis vaimulikele ja kirikutele ette, et nad peidavad kasutu ja
ehmatamapaneva hiilguse taha surma “uimastava magususe” ja muudavad
selle olemust – olemust, mida romantism pidi vabastama ja ülistama.””61

Kristlikust vaatepunktist ei ole oluline muidugi “surma uimastav magu-
sus”, vaid selle ületamine Jeesuse Kristuse surnuist ülestõusmisega. Ja selles
sisaldub uskuvate inimeste jaoks juba tröösti ja rõõmu allikas – kindlus, et
koos Kristusega tohivad ka nemad pärast oma surma kord üles tõusta. Just
osadus Kristusega oli põhjus, miks kristlasi hakati matma kirikute lähedusse,
piltlikult väljendatuna osadusse pühakutega. Nii kujunesid kalmistud
“kristlikule tsivilisatsioonile omaseks jooneks”62. Need moodustasid erilisi
mälestuspaiku. Hauakivid mäletasid neid, kes olid tollastele usklikele
eelnenud, ja andsid nende kohta teavet. Samal moel pidasid kamraadid ja
rahvas, samuti vastane, meeles ka sõduri surma.

Varasematel aegadel oli tavaks jumalateenistustel langenud võitluskaas-
lastele mõelda ja neid Jumala halastuse hoolde usaldada. Leinaks võeti
piisavalt aega, mis on ka kahtlemata vajalik, sest leina tulemusena võivad
ilmneda samasugused pidurdus- ja lühiühendusreaktsioonid nagu ka hirmu
                                                
59 Evangelisches Gesang- und Gebetbuch für Soldaten. 1977. Hrsg. vom Evan-
gelischen Militärbischof. Bonn, S. 279.
60 Leinamisprotsessi erinevate faaside kohta vt Spiegel, Y. 1973. Der Prozeß des
Trauerns. München.
61 Vrd Ariès 1980, S. 521.
62 Vrd ibid., S. 57.
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puhul. Taolise nn leinatöö juurde võivad kuuluda ka niisugused spetsiaalsed
sõjaväetavad nagu näiteks õhuväes Lost-Wingmann-Formation63 langenud
kamraadi mälestuseks.

Sõjaohvrite püsivat mälestust ja alalist hoiatavat meeldetuletust elavatele
tähendavad igatahes sõjahauad ja sõjahaudade hooldamise ühingute poolt üle
maailma korras hoitavad sõjaväekalmistud, mida mõistagi ei tohiks segi
ajada sõjakangelaste memoriaalidega. See, et sõjahauad ja sõjaväekalmistud
võiksid säilitada mälestuse ja meeldetuletuse ülesande, eeldab igatahes seda,
et elus olevate kaasvõitlejate hulgas ja ühiskonnas laiemalt säilitatakse sellist
surmaga ümberkäimise viisi. Praegusel ajal kõnelevad mitmed märgid
kahjuks teistsugust keelt. Anonüümsete matuste hüppeliselt kasvanud arv64

signaliseerib pigem seda, et paljud nüüdisaja inimesed ei taha isegi, et nende
enda mälestuse eest hoolt kantakse. Kuivõrd siis tuleks arvestada sellega, et
nad tahavad säilitada mälestust nende eneste eest surnud sõdurite ohvrist ja
kannatustest?

Vastuseta jääb küsimus, kas silmas pidades niisugust “surma metsistu-
mist” ning sellega lahtirebitud hingehaavu, peaksid sunniviisil tagasi tulema
ajad, mil igaüks tunneb intensiivselt vajadust oma südametunnistusega
Jumala ja inimeste ees taas surmast ning surnutest mõelda ja neid meeles
pidada. Seda on võimalik hästi ette kujutada – olgu see siis arvestades
relvajõudude uusi rahvusvahelisi ülesandeid või olgu see siis võib-olla alles
viiekümne või saja aasta pärast puhkev vastureaktsioon ühiskonna praegu-
sest veelgi ulatuslikumale hingelisele laostumisele.

Kristlikust vaatenurgast on aga otsustava tähendusega see, et inimeludega
lahutamatult seotud hirmu, surma ja leinaga seoses kuulutatakse kõikidele
head sõnumit Jeesusest Kristusest. Sellest lähtuvalt on võimalik ühtmoodi nii
tsiviilisikuid kui sõdureid trööstida kindla veendumusega, et nad ei lähe
eales surma ega hävituse tõttu kaduma, vaid usus Kristusesse hoitakse neid
ka pärast füüsilist surma ja uuendatakse igaveseks eluks, nii et nad võivad
täie kindlusega öelda: “Surm on neelatud võidusse! Surm, kus on sinu võit?”
(1 Kr 15,55)

                                                
63 Erialakirjanduses tuntud ka kui Missing-Man-Formation. Tegemist on niinime-
tatud auformeeringuga langenud lenduri mälestuseks (koosneb tavaliselt neljast
lennukist). Sel puhul lendavad lennukid leinatalituse ajal üle matusepaiga. Üks koht
formeeringus jääb tühjaks, et sümbolideerida surma saanud kamraadi vabaks jäänud
kohta. Pärast Teist maailmasõda praktiseeriti ka niisugust varianti, et üks lennukitest
eraldus tseremoonia ajal formeeringust. Esimene ülelend matuse ajal leidis lendurite
pärimuse järgi aset juba Esimese maailmasõja päevil, kui Briti piloodid osutasid
sellega viimset au oma legendaarsele vastasele Manfred von Richthofenile.
64 Vrd Heinrich, Heling 1993, S. 5.
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KAITSEVÄETEENISTUSE MÕJU
AJATEENIJATE TERVISELE1

OLEG NOVIKOV

  ■  

 Sissejuhatus

Iga armee vajab tervet, kehaliselt ja vaimselt hästi arenenud isikkoosseisu,
kes on suuteline lahendama talle püstitatud ülesandeid. Tänapäeva riigi-
kaitseliste ülesannete täitmiseks peab sõdur oskama käsitseda keerulist
relvastust ning olema valmis füüsilisteks ja psühhoemotsionaalseteks pingu-
tusteks. Nende ülesannete edukas täitmine on seotud erinevate teguritega,
millest üks tähtsamaid on sõduri tervis. Tervis – kaitseväe elukorralduse
tõhususe üks olulisemaid näitajaid – kujuneb omakorda paljude tegurite
keerulises koosmõjus.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) definitsiooni kohaselt ei ole
tervis mitte ainult haiguste ja tervisehäirete puudumine, vaid täieliku keha-
lise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund. Tervise uurimisega tegelevad
mitmed teadusharud: terviseõpetus, sotsioloogia, filosoofia, demograafia,
üldbioloogia jt. Süsteemse lähenemise seisukohalt võib tervist vaadelda kui
keerulist, ebaühtlast avatud süsteemi, mida samal ajal iseloomustavad
erinevad kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed tunnused. Süsteemil on keeruline
struktuur, sise- ja välisseoste kompleks, ta on tasakaalutus seisundis ning
muutub pidevalt ajas ja ruumis. Süsteemi teadusliku mõistmise kriteeriumiks
on võimalus seda juhtida. Selline süsteem nagu tervis sõltub inimese/ühis-
konna juhtimisest. Juhtimise eesmärke saab saavutada vaid süsteemi arene-
mise, funktsioneerimise ja eneseorganiseerimise seaduspärasusi mõistes.
Seda seepärast, et juhtimise mõjudele hakkab süsteem reageerima oma
seaduste järgi. Just seetõttu on vaja tervist süsteemselt käsitleda.2

Arsti tööd on harjutud hindama ravitulemuste alusel, sest need selguvad
üsna kiiresti ning nende kaudu on hea jälgida põhjuse-tagajärje seoseid.
                                                
1 Käesolev artikkel on valminud Tartu Ülikooli tervishoiuinstituudis 2005. aastal
kaitstud magistritöö põhjal. Varem on töö teemal ilmunud järgmine artikkel:
Novikov, O.; Kiivet, R.-A. 2004. Ajateenijate kehaline areng ja haigestumine. –
Eesti Arst, nr 8, lk 510–514.
2 Захарченко, М.; Маймулов, В.; Шабров, А. 1997. Диагностика в про-
филактической медицине. Ст.-Петербург: Издательство Международного
Фонда Истории Науки, c. 9–11.
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Tervise parandamiseks ja haiguste ennetamiseks tehtud tööd on aga hoopis
raskem hinnata, sest need tulemused avalduvad pikema aja möödumisel,
mistõttu ei ole põhjuse-tagajärje seost nii kerge määrata. Samas, võrreldes
kliinilise tööga on rahvatervishoiu ettevõtmised palju tõhusamad, sest need
mõjutavad suuremaid rahvastikurühmi, ja nende tulemused avalduvad kogu
rahvastiku seisundi paranemises.3 Siiski on oluline, et tervise hindamise,
ennustamise ja juhtimise metodoloogiliseks aluseks oleks põhjuse-tagajärje
seoste leidmine esiteks tähtsamate elukeskkonna ja meditsiiniliste tegurite
(nt ajateenistus) ning teiseks erinevate inimrühmade (nt ajateenijate) tervise
seisundi vaatlemise teel.

Ajateenistuse ajal avaldavad organismile tugevat mõju mitmed tegurid:
uus elukeskkond, reglementeeritud elukorraldus, lahusolek perekonnast,
suurenenud emotsionaalne ja füüsiline koormus. Ühest küljest võib see
tekitada stressi ja tervisehäireid eriti nendel noortel, kes on ajateenistuseks
vähem valmistunud. Teisalt aga mõjuvad need tegurid ka n-ö karastavalt,
valmistades ette veel suuremateks katsumusteks, milleks sõdur peab olema
valmis erinevates kriisiolukordades, eriti sõja ajal.

Erinevate inimeste organismi reaktsioon uuele elukorraldusele võib olla
väga erinev. Mõne inimese terviseseisund paraneb, mõnel ei muutu ning
mõnel võib halveneda. Sõltuvalt uute elukorralduslike tegurite toime ajast,
intensiivsusest ning inimese organismi omapärast võivad terviseseisundi
muutused olla nii ajutised kui ka püsivad.

Et vähendada kaitseväele omaste riskitegurite negatiivset toimet orga-
nismile (muuta ajateenistust tervisele võimalikult kasulikuks), on vaja
strateegiat. Oluline on uurida väljaõppeprotsessi, seda täiustada ja vajadusel
korrigeerida tänapäeva meditsiiniteaduse põhjal. Ka käesolev uurimus aitab
kaasa nende eesmärkide saavutamisele.

Sõjaväelaste tervis ja vigastused

Sõdurite tervise eest hoolitsemine on üks kaitseväe väljaõppe ja elukorral-
duse prioriteete. Uuringud on näidanud, et kutsealuste kehaline areng,
kehalised võimed ning terviseseisund ei ole alati nõutaval tasemel. Selle
olulisemateks põhjusteks on noormeeste vähene kehaline aktiivsus koolis ja
vabal ajal, ebaregulaarne ja tasakaalustamata toitumine, suitsetamine,
alkoholi ja narkootikumide tarvitamine.4 Paljudes riikides on vähenenud

                                                
3 Saava, A. 1998. Sissejuhatus rahvatervise õppeainesse. Tartu: TÜ Tervishoiu
Instituut, lk 8.
4 Landõr, A. jt. 2001. Tegevteenistuseks piirangutega kõlblike ajateenijate
tervislik seisund ja kehaline võimekus. – Eesti Arst, nr 12, lk 570–575.
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füüsiline aktiivsus ja ebatervislikud toitumisharjumused põhjustanud noorte
hulgas ülekaalulisuse kasvu, mis kujutab täiseas kindlat terviseriski.

2000. aastal diagnoositi Eesti tervishoiuasutustesse pöördunud isikutel
kõige sagedamini hingamiselundite haigusi (39,5%). Teisel kohal olid
pöördumiste põhjusena vigastused, mürgistused ja muud välispõhjused, mis
moodustasid 8,6%. Kolmandal kohal olid luulihaskonna- ja sidekoehai-
gused – 7,3%.5

Tallinna garnisoni haigla 1999. aasta tööaruande alusel moodustasid Eesti
kaitseväes 42,7% haigusjuhtudest hingamiselundite haigused, teisel kohal
olid luulihaskonna- ja sidekoe-haigused (10%) ning kolmandal kohal seede-
elundite haigused (9,3%). Sellele järgnesid psüühika- ja käitumishäired
(6,3%) ning vigastused ja mürgistused (6%). 2000. aastal olid ajateenijatel
esmahaigusjuhtudest esikohal samuti hingamiselundite haigused (59,9%),
neile järgnesid vigastused, mürgistused ja muud välispõhjused (19,6%) ning
kolmandal kohal olid luulihaskonna- ja sidekoehaigused (13,1%).6 Nagu
eeltoodust näha, esines ajateenijatel võrreldes tsiviilelanikega kõiki nime-
tatud haigusi rohkem.

Kuigi vigastused on kaitseväge puudutavas statistikas tagasihoidlikul
kohal, tuleb just neile rohkem tähelepanu pöörata, sest aktiivse eluhoiakuga
noorte seas on see üldlevinud probleem. Sõjaväelaste puhul on vigastused
oluline tervisekahjustusi põhjustav tegur. Hospitaliseerimist vajavate vigas-
tustega on seotud suuremad rahalised kulud ja tööpäevade kadu, mis mõjutab
üksuste valmisolekut. 1992. aastal tehtud uurimuse põhjal moodustas teenis-
tusega seotud vigastuste (service-specific injury) hospitaliseerimine USA
armees 15,6 juhtu 1000 inimaasta kohta. USA armee hospitalide andme-
baasid näitavad, et vigastused ja luulihaskonna seisund mõjutavad sõdurite
tervist ja üksuste sõjaväevalmidust rohkem kui teiste haiguste diagnoosi-
rühmad.7

USA armee keskkonnameditsiini instituudis (Research Institute of En-
vironmental Medicine) uuriti Alaska jalaväepataljoni 298 sõduri vigastuste
sõltuvust nende vanusest ja kehalisest ettevalmistusest. Kuue kuu jooksul
(oktoobrist märtsini) enne kehaliste võimete kontrolltesti sooritamist oli 51%
sõduritest kannatada saanud ühe või rohkema vigastuse tagajärjel. Kõige
sagedamaks vigastuseks olid venitustest, nikastustest ja külmetustest tingitud
valud lihasluukonnas. Nende vigastuste arv oli 100 sõduri kohta 142.

                                                
5 Eesti rahva tervis 1991–2000. 2002. Toim. Kiivet, R.; Harro, J. Tartu: Eesti
Haigekassa, lk 16.
6 Kaitseväe meditsiiniteenistuse 2000. aasta haigestumise aruanne.
7 Smith, G.; Dannenberg, A.; Amoroso, P. 2000. Hospitalization due to injuries
in the military. Evaluation of current data and recommendations on their use for
injury prevention. – American Journal of Preventive Medicine, 18 April (3 Suppl.),
pp. 41–53.
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Vigastada saanud sõdurite osa vähenes nende vanuse suurenedes. Lihasluu-
konna vigastuste arv oli korrelatsioonis ka kahe miili jooksu ja kõhulihaste
harjutuse tulemusega: mida rohkem lihasluukonna vigastusi, seda kehvemad
olid nende alade tulemused. Uuring tõestas, et sõdurite vigastuste riski-
faktoriks on nende noorus ja kehv kehaline ettevalmistus.8 See toetab ka
2002. aastal Tallinna Pedagoogikaülikoolis kaitstud Henn Antsoni magistri-
töös tehtud järeldusi, mille kohaselt tekkis teenistuseelsel perioodil spordi
või kehakultuuriga tegelnud Kuperjanovi ÜJP ajateenijatel teenistuse käigus
uusi traumasid harvem kui ülejäänud sõduritel. Ka teenistuseelsete traumade
järelmõjud aktiveerusid neil tunduvalt harvem. Kehaliselt võimekamatel
(esimese kehaliste võimete kontrolltesti positiivselt sooritanud) ajateenijatel
oli teenistuseelsel perioodil olnud tunduvalt vähem traumasid kui ülejäänud
sõduritel ning ka teenistuse käigus tekkis neil uusi traumasid vähem.9

Spordi ja kehalise treeningu harjutused on sõjaväes see valdkond, kus
vigastuste risk rahu ajal on kõige suurem. USA armee meditsiinijärelevalve
andmebaaside kohaselt moodustavad tahtmatud (juhuslikud) vigastused
umbes 50% surmajuhtudest, 50% töövõimetusjuhtudest, 30% hospitaliseeri-
misest ja 40–60% ambulatoorsetest vastuvõttudest. Epidemioloogilised
uuringud näitavad, et patsiendi ambulatoorset vastuvõttu vajavaid vigastusi
esineb USA armee kaheksanädalase sõduribaaskursuse ajal 25% meestel ja
55% naistel. Jalaväes, eriüksustes ja reindžerüksustes on selliseid vigastusi
100 sõdurikuu kohta 10–12. Õppurite ja jalaväesõdurite LDD-st (limited-
duty days) oli 80–90% treeninguvigastuste tulemus.10 Treeninguvigastused
(training-related injuries, TRI) on oluline aja kaotamise tegur teenistuses ja
harjutustel. USA armees varieerub vigastuste arv sõduri baaskursuse ajal 6st
12-ni 100 inimese kohta kuus.11

Treeninguvigastused on seotud konkreetse kehaliste võimete testi ele-
mendiga ja eluviisiga. Nõrk kehaline ettevalmistus enne sõduri baaskursust
on TRI riskifaktoriks. Juba viidatud Kuperjanovi ÜJP-s tehtud uuringutes
leiti, et ajateenijatel esinevad ülekoormustraumad on tihedalt seotud

                                                
8 Knapik, J.; Ang, P.; Reynolds, K.; Jones, B. 1993. Physical fitness, age, and
injury incidence in infantry soldiers. – Journal of  Occupational Medicine, No. 6, pp.
598–603.
9 Antson, H. 2002a. Ülekoormustraumade tekkepõhjused ja vähendamise
võimalused ajateenijate hulgas (Kuperjanovi ÜJP ajateenijate näitel). Magistritöö.
Tallinn: TPÜ sporditeooria osakond. [Edaspidi Antson 2002]
10 Jones, B.; Knapik, J. 1999. Physical training and exercise-related injuries:
surveillance, research and injury prevention in military populations. – Sports
Medicine, Vol. 27, Issue 2, pp. 111–115.
11 Kaufman, K.; Brodine, S.; Shaffer, R. 2000. Military training-related injuries:
surveillance, research, and prevention. – American Journal of Preventive Medicine,
18 April (3 Suppl.), pp. 54–63.
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teenistuseelsel perioodil saadud vigastustega. Suuremal osal ajateenijatest
(66%) on enne teenistust olnud mingi tõsisem tervisehäda, mis on seotud
skeleti ja liikumisaparaadiga. Samas kajastab noormeeste halba kehalist
vormisolekut enne ajateenistust ka esimene kehaliste võimete kontrolltest,
mille sooritas positiivselt 45% sõduritest.12

Hiina politseijõududes (Chinese People's Armed Police Forces) aastatel
1999–2000 tehtud kohortuuringus leiti, et 14%-l ajateenijatest esineb üks ja
enam vigastust aastas ning vigastuste kumulatiivne arv on 16,1 juhtu 100
ajateenija kohta aastas.13 77,7% vigastustest on lihasluukonna ülekoormus-
traumad, millest kõige sagedamaks on väsimusmurrud. Enamik vigastustest
tekib kolmandal teenistuskuul. TRI riskifaktoriteks oli teenistuja põllu-
majanduslik tööanamnees, alajäsemete vigastused anamneesis, lampjalgsus,
väike jooksukogemus enne teenistust ja madal kehamassiindeks (KMI).
Samas optimaalne KMI oli TRI kaitsefaktoriks.

Märkimist väärib, et suveajal on relvajõududes spordivigastuste arv suu-
rem kui sügisel ja talvel. USA armee uuring on näidanud, et risk saada vigas-
tada sõduri baaskursuse ajal on suvel 2,0–2,5 korda suurem kui sügisel.
Lineaarne korrelatsioon maksimaalse päevase temperatuuri ja vigastus-
juhtude vahel on 0,92–0,97, mis kinnitab nende kahe näitaja tugevat seost.14

Tõenäoliselt on see tingitud suurema intensiivsusega füüsilisest tegevusest
soojal ajal.

Kehaline ettevalmistus relvajõududes

Sõjaväelaste kehaline ettevalmistus on olnud sõjalise väljaõppe ja sõjapida-
mise üks alustest. Pikka aega oli kooli kehalise kasvatuse ainsaks eesmärgiks
noormeeste ettevalmistamine sõjaväeteenistuseks. Ka tänapäeval ei ole keha-
line kasvatus relvajõudude ettevalmistuses oma tähtsust minetanud. Koos
sõjatehnika arenguga on muutunud aga treeningu suunitlus ja kõrgenenud
nõuded kehaliste võimete suhtes.

Kuivõrd kutsealuste uute tingimustega kohanemisel on suur tähtsus, on
üks kohanemisperioodi lühendamise vahendeid sihipäraselt organiseeritud
kehaline ettevalmistus teenistuse algperioodil. Hea kehalise ettevalmistusega

                                                
12 Antson, H. 2002b. Ülekoormustraumade tekkepõhjused ja vähendamise
võimalused ajateenijate hulgas (Kupejanovi ÜJP ajateenijate näitel). Teadus, sport ja
meditsiin. Tartu: TÜ kehakultuuriteaduskond, lk 17.
13 Wang, X.; Wang, P.; Zhou, W. 2003. Risk factors of military training-related
injuries in recruits of Chinese People's Armed Police Forces. – Chinese Journal of
Traumatology, No. 1, pp. 12–17.
14 Knapik, J. et al. 2002. Seasonal variations in injury rates during US Army Basic
Combat Training. – Annual of Occupational Hygiene, No. 1, pp. 15–23.
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kutsealused kohanevad üldjuhul uute töö- ja olmetingimustega kiiremini kui
nõrgemad. Kehaline ettevalmistus kohanemisperioodil peab olema suunatud
üldise kehalise treenituse taseme tõstmisele, vastupidavuse ja jõu suurenda-
misele. Üldine kehaline ettevalmistus peab looma baasi, mis aitab teenistuse
järgnevatel etappidel omandada erivõimeid ja -oskusi.15

Väeosade eesmärk on õpetada ajateenijaid välja sõjaaja ülesannete täit-
miseks. See eeldab lahingutehnika tundmist ning oskust käsitseda lahingu-
tehnikat ja relvi professionaalselt. Võrdse tehnika, strateegia ja taktika korral
saab sõjas määravaks inimressurss, selle valmisolek ja ettevalmistus. Et täita
temale pandud lootusi, peab kaitseväelane olema valmis taluma nii kõiki
ettetulevaid vaimseid kui ka kehalisi raskusi. Seetõttu on USA relvajõud
1973. aastast alates uuendanud juba neljal korral kehalise valmisoleku
treenimist käsitlevat välimäärustikku FM 21–20. Nimetatud määrustiku järgi
peavad nii ohvitserid kui ka allohvitserid treenima koos reakoosseisuga, et
näidata isiklikku eeskuju ja säilitada kehalist vormi.

Ajateenijate kehaline kasvatus peab olema suunatud:
• mitmekülgsele kehalisele arengule, mis võimaldab kiiremini omandada

relvastuse ja tehnika käsitsemiseks vajalikud liigutusvilumused;
• üldise töövõime tõstmisele, et hästi toime tulla pikaajalise intensiivse

koormusega lahinguolukorras ja paremini taluda ebasoodsaid keskkonna-
tingimusi;

• tervise tugevdamisele ja karastamisele.

Ülevaade uuringu eesmärkidest ja meetodist

Käesolev artikkel annab ülevaate uuringust, mille eesmärgiks oli analüüsida
ajateenijate antropomeetriliste ja kehaliste võimete ning haigestumus-
näitajate arenemiskäiku ja seost ajateenistuse jooksul. Uuring viidi läbi
aastatel 2000–2002. Aastatel 2000–2001 koguti uuringuks vajalikud andmed
üksik-vahipataljonis (ÜVP) teeninud ajateenijate antropomeetriliste näita-
jate, kehaliste võimete ja haigestumuse kohta. Vaatlusalusteks oli 567 aja-
teenijat vanuses 17–27 aastat (95% uuringualuste vanus oli 18–24 aastat).
Töös kasutati:
• ÜVP personaliosakonna andmeid 2000. aastal pataljonis teeninute kohta

(isikuandmed);
• ÜVP spordiinstruktori andmebaasi ajateenijate kehaliste võimete näitajate

kohta (kätekõverduste, kõhulihaste harjutuse ja kahe miili (3200 m)
jooksu tulemused ajateenistuse algul ning viimasel kuul);

                                                
15 Loko, J. 2000. Kaitseväelase kehaline ettevalmistus. Tartu: Atlex, lk 5.
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• riigikaitseosakondade arhiivis hoitavaid kaitseväelaste tervisekaarte (antropo-
meetrilised andmed: kasv, kehakaal; haigestumuse näitajad:  pöördumised
väeosa laatsaretti ja haiglasse ning voodipäevade arv haiglas).

Haigestumusnäitajate iseloomustamiseks kasutati punktisüsteemi: kaitse-
väelase iga pöördumine väeosa laatsaretti või haiglasse ja iga voodipäev
haiglas loeti üheks punktiks. Iga punkti kohta registreeriti ka selle saamise
kuupäev, et oleks võimalik võrrelda ajateenistuse esimest ja teist poolt.
Ajateenijate kasvu ja kehakaalu mõõtis väeosa meditsiinipersonal ajateenis-
tusse saabumise päeval ja vahetult enne ajateenistuse lõppu.

Kehalised katsed korraldas väeosa spordiinstruktor. Katsete sooritamisele
eelnes standardsoojendus, mis sisaldas 6 minutit sörkjooksu, võimlemis-
harjutusi ja venitusi. Pärast soojendust sooritati 2 minuti jooksul kätekõver-
dused toenglamangus (mõõdab käelihaste jõudu ja jõuvastupidavust),
järgmisena 2 minuti vältel istesse tõus selililamangust (mõõdab kõhulihaste
jõudu ja jõuvastupidavust) ning viimasena 3200 m jooks (mõõdab aeroobset
vastupidavust). Harjutuste vahel oli vähemalt kümneminutiline paus.

Ajateenijate kehaline areng ajateenistuse jooksul

Uuritava kontingendi kehakaal varieerus ajateenistuse jooksul vahemikus 54–
100 kg. Keskmiselt suurenes kaal ajateenistuse ajal 3,7 kg. Ajateenijate kasv
oli vahemikus 163–205 cm. Keskmiselt suurenes see teenistuse jooksul õige
pisut – 0,7 cm võrra.

Ajateenijate KMI16 oli teenistusse tulles 15,4–33,6 (mediaan = 21,8) ning
teenistuse lõpus 17,9–32,2 (mediaan = 23,0). 21,2% ajateenijatest vähenes
KMI teenistuse jooksul kuni 17,5% (keskmiselt 4,2%), 3,75% ajateenijate
KMI jäi muutumatuks ning 75%-l KMI suurenes kuni 25% (keskmiselt
5,9%).

Paljudes uuringutes on tõestatud, et KMI on otseselt seotud nii tervise kui
mitmete terviseriskidega ning optimaalse KMI-ga (18–24,9) inimestel on
tervis üldiselt parem.17 USA õhujõudude lendurite seas 1995.–1996. aastal
tehtud uuringus leiti, et teenistuse esimesel aastal või baaskursuse ajal on
normaalse KMI näitajaga isikutel oht tervislikel põhjustel teenistusest vabastus
saada alakaalulistest (KMI < 18) 63% võrra väiksem ja ülekaalulistest (KMI =
25–29,9) 24% võrra väiksem. Teenistuse esimesel aastal vallandati alakaalulisi

                                                
16 KMI – kehamass (kilogrammides) jagatud keha pikkus (meetrites) ruudus –
iseloomustab inimese kehamassi ja pikkuse suhet: mida suurem indeks, seda
ülekaalulisem inimene.
17 Jürimäe, J.; Jürimäe, T. 2001. Ülekaal ja kehaline aktiivsus. Tartu: Tartu
Ülikooli Kirjastus, lk 10–21.



OLEG NOVIKOV68

isikuid 22% enam kui normaalkaalulisi. Samas oli aga ülekaaluliste
vallandamise oht 15% võrra suurem kui normaalkaalulistel.18

Lähtudes ajateenijate KMI muutustest teenistuse jooksul, jaotati uuritav
kogum kümnendikeks. Ajateenijad, kelle KMI vähenes teenistuse jooksul
kõige enam, kuulusid esimesse kümnendikku, ja need, kelle KMI suurenes
kõige rohkem, kümnendasse.

Esimese (keskmine muutus 7,0%) ja teise (keskmine muutus 4,5%)
kümnendiku ajateenijatel vähenesid KMI keskmised väärtused teenistuse
jooksul. Kolmanda kümnendiku KMI väärtused märkimisväärselt ei
muutunud ning alates neljandast (keskmine muutus 2,8%) kuni kümnenda
(keskmine muutus 5,9%) kümnendikuni suurenes KMI väärtus ajateenistuse
jooksul (vt joonis 1). Tähelepanu väärib fakt, et mõlema äärmusrühma
(esimese ja kümnenda kümnendiku) KMI oli teenistuse lõpuks enam-vähem
sama – vastavalt 23,9 ja 23,6.

Ajateenijate kehalise arengu näitajate indikaatoriks kasutati KMI muutu-
mist teenistuse jooksul (tabel 1, joonis 2). Uuritav kogum oli KMI väärtuse
alusel jaotatud kümnendikeks selliselt, et kõige väiksema KMI näitajatega
ajateenijad kuulusid esimesse kümnendikku ja kõige suuremaga kümnen-
dasse. Järgnevalt arvutati protsentides välja KMI muutus teenistuse jooksul
(vt tabel 1).
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Joonis 1. Uuritava kogumi kehamassi indeksi individuaalsed muutused ajateenistuse
jooksul

                                                
18 Poston, W. et al. 2002. Are overweight and obese airmen at greater risk of
discharge from the United States Air Force? –  Military Medicine, No. 7, pp. 585–
588.
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Uuritav kogum jaotati nende kehamassi indeksi põhjal järgmistesse kategoo-
riatesse:
• 14,0–19,9 – alakaalulisus,
• 20,0–24,9 – normaalkaalulisus,
• 25,0–29,9 – ülekaalulisus,
• üle 30 – rasvumine.19

Tabel 1. Kehamassi indeksi muutumine ajateenistuse jooksul

Kümnen-
dikud

KMI teenistuse
alguses KMI teenistuse lõpus KMI muutus %

1       18,5 19,7 6,4
2       19,7 20,9 6,2
3       20,5 21,6 5,7
4       21,0 22,2 5,7
5       21,5 22,7 5,9
6       22,1 23,2 5,0
7       22,8 23,6 3,8
8       23,4 24,2 3,4
9       24,7 25,1 2,0

10       27,5 26,9 –2,5

Ajateenistuse jooksul KMI näitajad suurenesid 2,0–6,4% kõigis kümnen-
dikes, välja arvatud kümnes kümnendik, kus KMI vähenes 2,5% võrra. Kui
teenistuse alguses kuulusid normaalkaalulised isikud vahemikku kolmandast
kuni üheksanda kümnendikuni (kokku seitse kümnendikku), siis teenistuse
lõpus oli see vahemik teisest kuni kaheksanda kümnendikuni (samuti kokku
seitse kümnendikku). Sellest võib järeldada, et ajateenistus soodustab KMI
suurenemist alakaalulistel isikutel, suurendades samal ajal ka ülekaaluliste
isikute osakaalu. Samas vähendab ajateenistus rasvumistunnustega isikute
vähenemise arvelt kümnenda kümnendiku osatähtsust teenistusaja lõpuks (vt
joonis 3).

                                                
19 Sellel meetodil on ka oma puudused: KMI ei arvesta, kas inimeste kehamassi
suurenemine on tingitud lihasmassi või keha rasvasisalduse juurdekasvust.
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Joonis 2. Kehamassi indeksi muutused ajateenistuse jooksul

Uuritava kogumi kirjeldamiseks võrreldi teenistuse alguse ja viimase kuu
KMI näitajaid Eesti täiskasvanud elanike (16–24aastaste meeste) seas 2000.
aasta kevadel läbi viidud tervisekäitumise uuringu näitajatega (vt tabel 2,
joonis 3).20

Tabel 2. Uuritava kontingendi jaotus kehamassi indeksi järgi ja selle võrdlus Eesti
elanikkonna näitajatega 2000. aastal (mehed vanuserühmas 16–24 eluaastat)

KMI Ajateenijate %
teenistusse tulles

Ajateenijate %
teenistuse lõpus

Eesti elanikkonna
näitajad 2000. a (%)

14,0–19,9 18,6 5,8 22,2
20,0–24,9 68,3 79,2 71,3
25,0–29,9 11,8 14,9 5,6
üle 30 1,4 0,0 0,9

                                                
20 Kasmel, A. et al. 2001. Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring,
kevad 2000. Tallinn: Eesti Tervisekasvatuse Keskus.
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Alakaaluliste isikute (KMI 14,0–19,9) osakaal teenistuse alguses oli 18,6%
ja lõpus 5,8%, seega vähenes nende arv teenistuse jooksul kolm korda.
Võrreldes alakaaluliste isikute osakaaluga Eesti noormeeste seas 2000. aastal
(22,2%) oli uuritavas kogumis teenistuse alguses alakaalulisi isikuid 3,6% ja
teenistuse lõpuks juba 16,4% võrra vähem.
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80,0
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14,0–19,9 20,0–24,9 25,0–29,9 üle 30
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Joonis 3. Ajateenijate kehamassi indeksi muutumine teenistuse jooksul ja selle
võrdlus vastavate Eesti elanikkonna näitajatega 2000. aastal (mehed vanuserühmas
16–24 aastat)

Normaalkaaluliste isikute (KMI 20,0–24,9) osakaal oli teenistuse alguses
68,3% ja teenistuse lõpus 79,2%, seega suurenes ajateenistuse jooksul 10,9%
võrra. Normaalkaaluliste isikute osakaal samas vanuserühmas Eesti noor-
meeste seas oli 71,3%. Seega oli uuritavas kogumis ajateenistuse alguses 3%
võrra vähem normaalkaalulisi isikuid, kuid teenistuse lõpuks selle rühma
osakaal suurenes ning ületas riigi keskmisi näitajaid 7,9% võrra.

Ülekaaluliste isikute (KMI 25,0–29,9) osakaal oli teenistuse alguses
11,8% ja teenistuse lõpus 14,9%, seega suurenes ajateenistuse jooksul 3,1%.
Ülekaaluliste isikute osakaal Eesti noormeeste seas oli 5,6%. Uuritavas
kogumis oli ülekaalulisi isikuid teenistuse alguses 6,2% ning teenistuse
lõpuks juba 9,3% võrra rohkem.
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Rasvumistunnustega isikute (KMI üle 30) osakaal oli teenistuse alguses
1,4% ning vähenes 0%-ni ajateenistuse lõpuks. Eesti noormeeste seas oli
rasvumistunnustega isikuid 0,9%, teenistusse tulnute seas oli neid 0,5%
võrra rohkem.

Kuivõrd KMI on otseses seoses nii tervise kui ka paljude terviseriskidega
ning optimaalse KMI-ga inimestel on tervis üldiselt parem, võib pidada
positiivseks alakaaluliste ja rasvumistunnustega ajateenijate osakaalu vähe-
nemist ning normaalkaaluliste osakaalu suurenemist ajateenistuse jooksul.
Samas on negatiivne see, et ülekaaluliste isikute osakaal suurenes teenistuse
lõpuks. See võib viidata uuritavate isikute ebapiisavale füüsilisele koor-
musele teenistuse teisel poolel ja/või vajadusele korrigeerida kaitseväelaste
toitlustamist sel ajavahemikul. Järgnevalt vaadeldakse ajateenijate kehaliste
võimete arengut teenistuse jooksul.

Ajateenijate kehaliste võimete areng ajateenistuse jooksul

Kehaliste võimete kolme harjutuse kontrolltesti tegi 326 inimest. Test tehti
teenistuse alguses ja teenistuse viimasel kuul. Üksikharjutuste tulemust
hinnati 100 punkti süsteemis. Seega oli kolme harjutuse eest võimalik saada
maksimaalselt 300 punkti. Tulemust alla 180 punkti loeti mitterahuldavaks,
üle 180 punkti rahuldavaks, üle 290 punkti heaks. 300 punkti ehk maksimum
oli väga hea tulemus.

21,6% ajateenijatest vähenes teenistuse jooksul punktide kogusumma,
seega vähenesid ka kehaliste võimete näitajad (F) – maksimaalselt 62%,
keskmiselt 18,0%. 1,5% ajateenijate F jäi muutumatuks ning 76,9%-l F suu-
renes – maksimaalselt 260%, keskmiselt 50,0%.

Lähtudes ajateenijate F-i muutustest teenistuse jooksul, jaotati uuritav
kogum kümnendikeks (vt joonis 4). Esimese ja teise kümnendiku ajateeni-
jatel F-i keskmised väärtused vähenesid (vastavalt 30% ja 9%). Esimese
kümnendiku esialgne punktisumma oli seejuures keskmiselt 235,3. Kol-
manda kümnendiku isikutel F-i väärtused märgatavalt ei muutunud (kesk-
mine tõus 3%). Alates neljandast (keskmine tõus 13%) kuni kümnenda
(141%) kümnendikuni F ajateenistuse jooksul suurenes. Kümnenda kümnen-
diku esialgne punktisumma oli 97,1. Seega vähenesid ajateenistuse jooksul
erinevused äärmusrühmade vahel: kui teenistuse alguses oli esimese ja küm-
nenda kümnendiku F-i vahe absoluutarvudes 138,2 punkti, siis teenistuse
lõpuks oli see 63,4 punkti, seega vähenes ligi kaks korda.
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Joonis 4. Uuritava kogumi punktisumma (F) individuaalsed muutused ajateenistuse
jooksul

Ajateenijate haigestumus teenistuse jooksul

Järgmisena on siinses uurimuses pööratud tähelepanu ajateenijate haigestu-
misele, mida hinnati punktisüsteemis. Haiguspunkte arvestati nii ajateenis-
tuse esimesel kui ka teisel poolel isiku pöördumise eest väeosa laatsaretti või
haiglasse ning haiglaravil viibitud voodipäevade arvu eest.

Uuritava kogumi jaotamisel kümnendikeks leiti, et ajateenistuse esimesel
poolel oli koguhaigestumus keskmiselt alates 0,4 punktist esimeses
kümnendikus kuni 38,8 punktini kümnendas kümnendikus. Keskmine näitaja
oli seejuures 10,7. Teenistuse teisel poolel oli koguhaigestumus esimeses
kümnendikus 0 ning kümnendas kümnendikus 28,5 punkti (keskmiselt 7,1,
vt joonis 5).

Ajateenistuse esimese ja teise poole võrdlemisel selgus, et teenistuse
jooksul koguhaigestumus väheneb 0,4-st kuni 0 punktini esimeses kümnen-
dikus ning 38,5-st 28,5 punktini kümnendas kümnendikus. See näitab, et
ajateenijate koguhaigestumus on väiksem teenistuse teisel poolel. Ajateeni-
jate koguhaigestumus vähenes teenistuse jooksul kõigis kümnendikes
keskmiselt 47,4% võrra.
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Joonis 5. Ajateenijate koguhaigestumus (arvestatud on ajateenijate pöördumisi
väeosa laatsaretti ja haiglasse ning haiglapäevade arvu)

Koguhaigestumuse näitajate kõrval eristati ka ajateenijate pöördumisi väeosa
laatsaretti või haiglasse teenistuse esimesel ja teisel poolel. Selle kogumi
jaotamisel kümnendikeks selgus, et teenistuse esimesel poolel oli pöördu-
miste arv 0,4 punktist esimeses kümnendikus kuni 15,9 punktini kümnendas
kümnendikus, keskmine seejuures 5,8 punkti. Teenistuse teisel poolel ulatu-
sid vastavad näitajad 0-st esimeses kümnendikus kuni 13,4 punktini, kus-
juures keskmine oli 4,1 punkti (vt joonis 6).

Ajateenistuse esimese ja teise poole vastavate kümnendike võrdlemisel
selgus, et teenistuse jooksul väheneb ajateenijate pöördumine meditsiini-
teenistuse poole kõigis kümnendikes keskmiselt 44,1% võrra, kusjuures
vähemalt 10% ajateenijatest ei pöördunud teenistuse teisel poolel meditsiini-
abi saamiseks ühtegi korda väeosa laatsaretti või haiglasse.
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Joonis 6. Ajateenijate pöördumine väeosa laatsaretti või haiglasse

Haigestumuse uurimiseks arvutati välja ka teenistuse esimesel ja teisel poo-
lel haiglas viibitud päevad. Pärast kogumi haiglapäevade alusel kümnen-
dikeks jaotamist selgus, et vajadus haiglaravi järele tekkis alates seitsmen-
dast kümnendikust: keskmiselt 2,5 haiglapäeva teenistuse esimesel poolel
ning 0,3 haiglapäeva teisel poolel. Kümnendas kümnendikus on need
näitajad vastavalt 27,7 ja 19,0 haiglapäeva (vt joonis 7). Kümnendike kesk-
miste võrdlemisel leiti, et haiglapäevade arv on teenistuse teisel poolel
keskmiselt kaks korda väiksem kui teenistuse esimesel poolel.

Ajateenijate haigestumise puhul torkab silma, et nii ajateenijate meditsiini-
teenistuse poole pöördumiste kui voodipäevade arv nii absoluut- kui suht-
arvudena oli teenistuse esimesel poolel igas kümnendikus suurem kui teenis-
tuse teisel poolel. Järelikult vähenes haigestumus teenistusaja jooksul. Nii
teenistuse esimesel kui ka teisel poolel tekkisid uuritavas kogumis tõsise-
mad, haiglaravi vajavad haigusjuhud alates seitsmendast kümnendikust.
Esimeses kümnendikus, kus olid kõige tervemad ajateenijad, oli teenistuse
esimesel poolel keskmiselt 0,4 pöördumist väeosa laatsaretti. Teenistuse
teisel poolel samas kümnendikus meditsiiniabi saamiseks laatsaretti ei
pöördutud.
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Joonis 7. Ajateenijate haiglapäevade arv

Erinevate tunnuste omavahelised seosed

Järgnevalt vaadeldakse eelnevate tulemuste omavahelisi seoseid. Kõigepealt
antakse ülevaade metoodikast.

Seose tugevuse määramiseks tunnuste vahel, mis jaotusid vastatavalt
normaaljaotusele, kasutati Pearsoni korrelatsioonikordajat (rp). Tunnuste
puhul, mis ei allunud normaaljaotusele, kasutati Spearmani (rs) korrelat-
sioonikordajat. Korrelatsioonikordaja väärtuse järgi hinnati statistilise seose
tugevust. Statistiliselt oluliseks loeti r ≥ 0,1 ja rs ≥ 0,3. Tabelisse 3 on
koondatud olulisemate tunnuste omavahelised seosed ja statistiliselt olulised
korrelatsioonikordaja väärtused.
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Tabel 3. Olulisemate tunnuste omavahelised seosed

H 1 H 2 KMI 1 KMI 1 KMI 2 KMI 2 F1 F2 K 2 T 1 T 2
KMI 1 0,31 –0,08 1,00 1,00        
KMI 2 0,33 –0,11 0,78 0,82 1,00 1,00      
F 2 0,17 –0,08 0,02 –0,12 0,07 –0,13 0,42 1,00    
J 2 0,18 0,01 0,02 –0,17 0,08 –0,17 0,31 0,80    
K 1 0,15 –0,20 0,02 0,01 0,08 0,01 0,83 0,36 0,17 1,00  
K 2 0,18 –0,15 0,02 –0,02 0,06 –0,07 0,43 0,77 0,52 0,51 1,00
P. l. 1 0,85 0,22 0,34 0,07 0,34 0,12 –0,09 –0,16 –0,16 –0,12 –0,11
P. h. 1 0,87 0,16 0,32 –0,04 0,33 –0,01 –0,06 –0,03 –0,08 –0,07 –0,07
V 1 0,89 0,12 0,31 –0,01 0,33 0,01 –0,03 –0,01 –0,07 –0,07 –0,06
P 1 0,91 0,24 0,34 0,06 0,35 0,11 –0,08 –0,13 –0,14 –0,11 –0,10
P. l. 2 0,50 0,64 0,24 –0,03 0,25 –0,01 –0,15 –0,01 0,00 –0,15 –0,08
P. h. 2 0,52 0,76 0,30 –0,06 0,29 –0,13 –0,13 –0,03 –0,07 –0,14 –0,10
V 2 0,52 0,88 0,30 –0,09 0,29 –0,14 –0,17 –0,12 –0,12 –0,20 –0,17
P 2 0,53 0,74 0,25 –0,04 0,26 –0,02 –0,15 0,00 0,00 –0,16 –0,08

rs rp rs rp rs rp rp rp rp rp rp

Lühendite seletus: H 1 – koguhaigestumuse näitajad teenistuse esimesel poolel; H
2 – koguhaigestumuse näitajad teenistuse teisel poolel; KMI 1 – kehamassi indeks
teenistuse alguses; KMI 2 – kehamassi indeks teenistuse lõpus; F 1 – kehaliste
võimete näitajad ajateenistuse alguses; F 2 – kehaliste võimete näitajad
ajateenistuse viimasel kuul; K 1 – kätekõverduste arv teenistuse alguses; K 2 –
kätekõverduste arv teenituse viimasel kuul; T 1 – kõhulihaste harjutuse korduste arv
teenistuse alguses; T 2 – kõhulihaste harjutuse korduste arv teenistuse viimasel
kuul; J 2 – 3200 m jooksu aeg teenistuse viimasel kuul; P. l. 1 – pöördumised
väeosa laatsaretti teenistuse esimesel poolel; P. l. 2 – pöördumised väeosa
laatsaretti teenistuse teisel poolel; P. h. 1 – pöördumised haiglasse teenistuse
esimesel poolel; P. h. 2 – pöördumised haiglasse teenistuse teisel poolel; V 1 –
voodipäevade arv haiglas teenistuse esimesel poolel; V 2 – voodipäevade arv
haiglas teenistuse teisel poolel; P 1 – pöördumised haiglasse ja laatsaretti kokku
ehk kogupöördumised teenistuse esimesel perioodil; P 2 – pöördumised haiglasse ja
laatsaretti kokku ehk kogupöördumised teenistuse teisel perioodil

Antropomeetriliste näitajate ja kehaliste võimete seos

Uurides seda, kas kaasasündinud füüsilised omadused (antropomeetrilised
näitajad) mõjutavad kehalisi võimeid, selgub, et ajateenijate KMI on nega-
tiivses korrelatsioonis 3200 m jooksu tulemustega. Mida suurem oli ajatee-
nijate KMI teenistuse alguses (rp = –0,17) või viimasel kuul (rp =
–0,17), seda kehvemad olid neil 3200 m jooksu tulemused teenistuse lõpus.
Sama korrelatsioon kehtib ka kehalistes katsetes kogutud punktisumma
suhtes. Suurem KMI mõjus negatiivselt ajateenijate jooksutulemustele ja
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nende võimetele sooritada edukalt kehalisi katseid. See seaduspärasus jäi
püsima teenistuse lõpuni. Seega, mida suurem oli ajateenijate KMI, seda
nõrgemad nad füüsiliselt olid.

Antropomeetriliste näitajate ja haigestumusnäitajate seosed

Ajateenijate teenistuse alguse ja lõpu KMI oli positiivses korrelatsioonis
nende pöördumiste arvuga väeosa laatsaretti ja haiglasse ning haiglapäevade
arvuga. Suurema KMI-ga ajateenijad vajasid teenistuse esimesel poolel
rohkem meditsiiniabi: KMI suurus korreleerus teenistuse esimesel poolel
väeosa laatsaretti pöördumiste arvuga (rs = 0,34), haiglasse sattumisega (rs =
0,32), kogutud haiglapäevadega (rs = 0,31) ning kogupöördumistega (rs =
0,34). Samasugune korrelatsioon KMI suuruse ja tervisenäitajate vahel
iseloomustas ka ajateenistuse lõppu: KMI korreleerus väeosa laatsaretti (rs =
0,34) ja haiglasse pöördumistega (rs = 0,33), haiglapäevade arvuga (rs =
0,33) ja kogupöördumiste arvuga (rs = 0,35). Ajateenijate KMI oli teenistuse
lõpus positiivses korrelatsioonis laatsaretti ja haiglasse pöördumiste arvuga,
ning haiglapäevade ja kogupöördumiste arvuga teenistuse esimesel poolel.
Järelikult vajasid suurema KMI-ga ajateenijad teenistuse alguses ja teenis-
tuse kestel rohkem meditsiiniabi. Samuti vajasid rohkem meditsiiniabi aja-
teenijad, kelle KMI suurenes teenistuse jooksul.

Kehaliste võimete ja haigestumise seosed

Ajateenijate sooritatud kätekõverduste arv teenistuse lõpus on negatiivses
korrelatsioonis väeosa laatsaretti pöördumistega (rp = –0,16) ja kogupöördu-
mistega (rp = –0,14) teenistuse esimesel poolel. Mida rohkem kätekõverdusi
oli ajateenija võimeline sooritama teenistuse lõpus, seda harvem pöördus ta
väeosa laatsaretti või haiglasse teenistuse esimesel poolel. Sama kehtib ka
teenistuse teise poole kohta: mida rohkem kätekõverdusi oli ajateenija
võimeline sooritama teenistusaja alguses (rp = 0,20) või teenistusaja lõpus
(rp = 0,15), seda väiksem oli tema koguhaigestumus teenistuse teisel poolel.
Järelikult oli teenistuse jooksul rohkem kätekõverdusi sooritanud ajateenijate
haigestumus teenistuse teisel poolel väiksem. Sarnane negatiivne korrelat-
sioon valitseb ajateenijate kõhulihaste harjutuse korduste arvu vahel teenis-
tuse alguses ja lõpus ning on vastavuses väeosa laatsaretti ja haiglasse
pöördumistega, haiglapäevade arvuga ja kogupöördumistega.

See kujundab kokkuvõttes ka ajateenijate kehaliste katsete eest kogutud
punktisumma negatiivse korrelatsiooni suhtes haiguspunktidesse. Kehaliste
võimete ja haigestumusnäitajate seoste kohta saab seega väita, et teenistuse
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alguses ja lõpus kehalisi katseid (eriti kätekõverdusi ja istesse tõusu) edukalt
sooritanud ajateenijad olid kogu teenistuse jooksul tervemad kõigi haiges-
tumusnäitajate poolest.

Kehaliste võimete ja koguhaigestumuse seosed

Järgnevalt analüüsitakse kehalise testi üksikharjutuste ja koguhaigestumuse
näitajate seoseid. Kokkuvõte ajateenijate vastavatest näitajatest teenistuse
esimesel ja teisel poolel on esitatud tabelis 4, kust on näha, et kõige tugevam
negatiivne korrelatsioon esineb istesse tõusu harjutuse ja koguhaigestumuse
näitajate vahel teenistuse teisel poolel. Seega, mida rohkem kõhulihaste
harjutusi sooritas ajateenija teenistuse lõpus, seda väiksem oli tema kogu-
haigestumus teenistuse teisel poolel. Küsitav on, kas siin on tegemist otsese
põhjusliku seosega, mille puhul kehaline harjutus tugevdab tervist. Pigem on
see oluline näitaja, mille alusel saab ennustada ajateenija terviseseisundit
teenistuse ajal.

Tabel 4. Ajateenijate kehaliste võimete ja koguhaigestumusnäitajate seosed teenis-
tuse esimesel ja teisel poolel

I pool II pool
 Kätekõverdused ja koguhaigestumus

r = –0,035 r = –0,084
Istesse tõus ja koguhaigestumus

r = –0,1 r = –0,156
  3200 m jooks ja koguhaigestumus

r = –0,001 r = 0,005

Saadud tulemust võib võrrelda 1981. aastal Kanadas tehtud uuringutega,
mille eesmärgiks oli leida seos luulihaskonna seisundi ja suremusriski vahel.
Uuringu tulemusena selgus, et luulihaskonna selline näitaja nagu istesse
tõusu harjutuse tulemused aitab ennustada suremusriski populatsioonis.
Suremuse suhteline risk nii meeste kui ka naiste puhul oli suurem nendel,
kes sooritasid vähem istesse tõusu harjutusi.21

                                                
21 Katzmarzyk, P.; Craig, C. 2002. Musculoskeletal fitness and risk of
mortality. – Medical Science in Sports Exercize, No. 5, pp. 740–744.
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Nõrgemate ja tugevamate ajateenijate koguhaigestumus

Füüsiliselt kõige nõrgemate ja kõige tugevamate ajateenijate koguhaigestu-
muse väljaselgitamiseks kasutati jälle kümnendike abi. Esimesse kümnen-
dikku kuulusid kõige nõrgema kehalise ettevalmistusega isikud ning küm-
nendasse kümnendikku kõige tugevama kehalise ettevalmistusega aja-
teenijad. Järgnevalt arvutati välja esimese ja kümnenda kümnendiku kogu-
haigestumuse keskmised näitajad. Arvutati kokku ajateenijate kõik pöördu-
mised väeosa laatsaretti ja haiglasse ning voodipäevade arv haiglas. Uuritava
kogumi kehaliste võimete kontrolltesti teenistuse alguse (F1) ja viimase kuu
(F2) kogusumma näitajate alusel hinnati ajateenijate koguhaigestumust
teenistuse esimesel ja teisel poolel.

Selgus, et 21,2% ajateenijatest, kes kuulusid esimesse kümnendikku ehk
olid teenistuse alguses halvema kehalise ettevalmistusega, jäid samasse
kümnendikku ka teenistuse viimasel kuul, ning 20,7% ajateenijatest, kes olid
kümnendas kümnendikus ehk teenistuse alguses kõige parema kehalise ette-
valmistusega, jäid samasse kümnendikku ka teenistuse viimasel kuul.
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Joonis 8. Füüsiliselt kõige nõrgemate ja kõige tugevamate ajateenijate koguhaiges-
tumus teenistuse esimesel ja teisel poolel F1 alusel

F1 alusel füüsiliselt nõrgimate ajateenijate koguhaigestumus teenistuse
jooksul suureneb 2,6%, seega peaaegu ei muutu (11,4 teenistuse esimesel
poolel ja 11,7 teenistuse teisel poolel), kuid füüsiliselt tugevaimatel aja-
teenijatel on koguhaigestumus teenistuse esimesel poolel ligi kaks korda
suurem kui teenistuse teisel poolel (10,1 punkti teenistuse esimesel poolel ja
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5,4 teenistuse teisel poolel). Seega väheneb see oluliselt (46,5%) teenistuse
jooksul (vt joonis 8).

F2 alusel füüsiliselt nõrgimate ajateenijate koguhaigestumus väheneb
8,1%, seega ei muutu samuti oluliselt teenistuse jooksul (7,4 punkti teenis-
tuse esimesel poolel ja 6,8 punkti teenistuse teisel poolel). Füüsiliselt
tugevaimate ajateenijate koguhaigestumus väheneb teenistuse jooksul roh-
kem – 23,4% (6,4 punkti teenistuse esimesel poolel ja 4,9 teenistuse teisel
poolel, vt joonis 9). Kõige nõrgemate koguhaigestumus ei muutu teenistuse
jooksul oluliselt, kõige tugevamate koguhaigestumus väheneb ajateenistuse
teisel poolel oluliselt.

Koguhaigestumus F2 alusel
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Joonis 9. Füüsiliselt kõige nõrgemate ja kõige tugevamate ajateenijate kogu-
haigestumus teenistuse esimesel ja teisel poolel F2 alusel

Järeldused

Käesolevas artiklis uuriti ajateenijate antropomeetrilisi näitajaid ning keha-
liste võimete ja haigestumuse näitajaid. Ajateenijate antropomeetriliste and-
mete analüüsil selgus, et KMI suurenemise tõttu teenistuse jooksul muutub
suur osa alakaalulisi isikuid normaalkaalulisteks, mistõttu väheneb teenistuse
lõpuks alakaaluliste isikute osakaal ligi kolm korda. Samas muutuvad
rasvumistunnustega ajateenijad teenistuse jooksul ülekaalulisteks või
normaalkaalulisteks, mistõttu suureneb ka normaalkaaluliste isikute osakaal.

Uuritava kogumi antropomeetriliste näitajate võrdlemisel sarnases
vanuserühmas tsiviilelanikega selgus, et alakaaluliste isikute osakaal teenis-
tuse alguses on 3,6% ja teenistuse lõpus 16,4% võrra väiksem kui Eesti
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keskmine. Samas oli normaalkaaluliste isikute osakaal teenistuse alguses 3%
võrra väiksem kui tsiviilnoortel, kuid teenistuse lõpuks juba ületas riigi
keskmisi näitajaid samas vanuserühmas 7,9% võrra. Eesti näitajatega võrrel-
des oli ülekaaluliste isikute osakaal teenistuse alguses 6,2% ning teenistuse
lõpus 9,3% suurem. Rasvumistunnustega ajateenijate osakaal oli võrreldes
Eesti keskmiste näitajatega enam-vähem sama nii teenistuse alguses kui ka
lõpus.

Normaalkaaluliste isikute osakaalu suurenemist võib pidada ajateenistuse
positiivseks mõjuks sõdurite tervisele. Negatiivne on ülekaaluliste isikute
osakaalu suurenemine teenistuse lõpuks, mis võib viidata ajateenijate eba-
piisavale kehalisele koormusele, eriti teenistuse lõpus.

Ajateenijate kehaliste võimete uurimisel selgus, et teenistuse jooksul
paranesid kõik kehaliste võimete näitajad. Eriti suured muutused ilmnesid
kätekõverduste harjutuse puhul. Kui teenistuse alguses olid vaid 69,8%
ajateenijatest võimelised koguma selle harjutuse eest üle 60 punkti ehk saa-
ma rahuldava tulemuse, siis teenistuse lõpus said peaaegu kõik ajateenijad
(98,0%) üle 60 punkti. Ligi kolm korda suurenes teenistuse jooksul ka nende
ajateenijate osakaal, kes suutsid koguda kätekõverduste harjutuse eest üle 90
punkti (24,5% teenistusaja alguses ja 72,5% teenistusaja lõpus) ning 100
punkti (17,8% teenistusaja alguses ja 61,7% teenistusaja lõpus).

Kõhulihaste harjutuse puhul ei olnud ajateenijate kehaliste võimete areng
nii silmanähtav. Nimelt olid teenistusse tulles 44,3% ajateenijatest võime-
lised koguma üle 60 punkti, teenistuse lõpus oli see näitaja 61,7%. Õige
pisut suurenes nende ajateenijate osakaal, kes suutsid koguda üle 90 (7,4%)
ja 100 punkti (8,8%).

Ajateenijate 3200 m jooksu tulemused olid suhteliselt head juba teenis-
tuse alguses, kuid paranesid veelgi teenistuse lõpuks. Nii olid teenistuse
alguses 73,5% ajateenijatest võimelised koguma üle 60 punkti, teenistuse
lõpus see näitaja suurenes 13,7% võrra, saavutades 87,2%. Samuti suurenes
teenistuse jooksul nende ajateenijate osakaal, kes suutsid koguda 3200
meetri jooksus üle 90 (13,1%) ja 100 punkti (9,7%).

Ilmekas on ajateenijate kehaliste võimete areng, kui vaadata kolme
harjutuse eest saadud punktide kogusummat. Teenistuse alguses olid ainult
58,4% ajateenijatest võimelised koguma kolme harjutuse eest üle 180 punkti
ehk saama rahuldava tulemuse. Teenistuse viimasel kuul paranes see näitaja
oluliselt, suurenedes 35,2%. Nüüd saavutas rahuldava tulemuse 93,6% aja-
teenijatest. Samuti suurenes teenistuse jooksul nende ajateenijate osakaal,
kes suutsid koguda üle 290 (4,4%) ja 300 punkti (3,7%).

Samas ei olnud uuritavas kogumis kehaliste võimete areng ühtlane:
21,6% ajateenijatest vähenes teenistuse jooksul kolme harjutuse eest saadud
punktide kogusumma keskmiselt 18,0%, 1,5% ajateenijatest see summa ei
muutunud ning 76,9% suurenes keskmiselt 50,0%. Käesolevas uurimuses
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kasutatud andmete põhjal ei olnud võimalik teha järeldusi sellise ebaühtlase
arengu põhjuste kohta, kuid tõenäoliselt võisid selleks olla haigused või
tervisehäired, ebapiisav motivatsioon jm.

Võrreldes varasemate kaitseväe uuringutega22 on ÜVP ajateenijate keha-
liste võimete kolme harjutuse keskmised näitajad nii teenistuse alguses kui
ka lõpus paremad, kuid varasematesse uuringutesse kaasatud ajateenijate
kontrolltesti kogusumma muutus rohkem.

Haigestumuse uurimisel võrreldi ajateenijate haigestumusnäitajaid (väe-
osa laatsaretti või haiglasse pöördumised ja haiglapäevade arv) ajateenistuse
esimesel ja teisel poolel. Kõigi näitajate võrdlemisel ilmnes haigestumuse
vähenemine teenistuse teisel poolel. Ajateenijate koguhaigestumus vähenes
teenistuse jooksul ligi kaks korda. Pöördumiste arv oli ajateenistuse teisel
poolel 44,1% võrra väiksem kui teenistuse esimesel poolel. Seejuures oli
esimese kümnendiku ehk kõige tervemate ajateenijate pöördumiste arv
väeosa laatsaretti teenistuse esimesel poolel keskmiselt 0,4, kuid teenistuse
teisel poolel samas grupis väeosa laatsaretti ei pöördutud.

Ka haiglapäevade arv oli teenistuse teisel poolel keskmiselt kaks korda
väiksem kui teenistuse esimesel poolel. Nii teenistuse esimesel kui ka teisel
poolel esinesid tõsisemad haiglaravi vajavad haigusjuhud alates seitsmendast
kümnendikust, seega vähemalt 60% ajateenijatest ei vajanud teenistuse
jooksul kordagi haiglaravi.

Vaadeldava kogumi erinevate tervisenäitajate vastastikuse mõju uuri-
misel tuvastati korrelatsiooniseoseid ajateenijate KMI, kehaliste võimete ja
haigestumusnäitajate vahel. Statistiliselt oluliste seoste analüüsi alusel võib
kokkuvõttes väita, et teenistuse jooksul suurenenud KMI mõjus negatiivselt
ajateenijate jooksutulemustele ja nende võimele sooritada edukalt kehalisi
katseid teenistuse lõpus. Samuti haigestusid suurema KMI-ga ajateenijad
teenistuse esimesel poolel rohkem, ka ajateenistuse teisel poolel suurenes
nende haiglasse pöördumiste ning haiglapäevade arv. Eelnevale vastupidiselt
olid teenistuse alguses ja lõpus kehalisi katseid (eriti kätekõverdusi ja istesse
tõusu) edukalt sooritanud ajateenijad teenistuse teisel poolel tervemad
kõikide haigestumusnäitajate poolest.

Ajateenijate kehaliste võimete ja haigestumuse vastastikuse mõju tuvas-
tamisel uuriti eraldi ka kehaliselt kõige nõrgemate ja tugevamate ajateenijate
koguhaigestumusnäitajaid. Leiti, et uuritava valimi kehaliselt kõige paremini
ettevalmistatud ajateenijate kümnendikus vähenes koguhaigestumus oluliselt
teenistuse teisel poolel. Samas kõige kehvemini ettevalmistatud ajateenijate
kümnendikus koguhaigestumus peaaegu ei muutunud või isegi suurenes
teenistuse jooksul.

                                                
22 Märks, H. 2002. Kehaline ettevalmistus Eesti kaitseväes. Magistritöö. Tallinn:
TPÜ sporditeooria osakond.
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Kokkuvõte

Tehtud uurimuse põhjal võib järeldada, et ajateenistuse mõju uuritava
kontingendi kehalisele arengule on kahepoolne: positiivne on alakaaluliste ja
rasvumistunnustega isikute osakaalu vähenemine ning normaalkaaluliste
osakaalu suurenemine teenistuse jooksul, kuid negatiivne on ülekaaluliste
isikute osakaalu suurenemine teenistuse lõpuks. Ka mõjus ajateenistus posi-
tiivselt uuritava valimi kehalistele võimetele, millele viitab ajateenijate keha-
liste võimete näitajate paranemine teenistuse lõpuks. On märkimisväärne, et
ajateenijate haigestumus oli teenistuse teisel poolel väiksem kui esimesel
poolel ning vähenes teenistuse jooksul ligi kaks korda. Valimi haigestumus
vähenes ajateenistuse jooksul peamiselt kehaliselt paremini ettevalmistatud
ajateenijate arvelt, kelle haigestumus teenistuse teisel poolel vähenes olu-
liselt. Nimetatud asjaoluga võib põhjendada hea kehalise ettevalmistusega
ajateenijate kiiremat kohanemisvõimet.

Käsitletud teema edasiuurimiseks on mitmeid võimalusi. Välja oleks vaja
selgitada ülekaaluliste isikute osakaalu suurenemise põhjused ajateenistuses.
Kui põhjuseks on ebapiisav kehaline koormus, tuleks suurendada ajateenijate
kehalist koormust, et vältida KMI tõusu. Süstemaatiliselt tuleks uurida
isikkoosseisu haigestumist ja terviseseisundit, mis annaks võimaluse hinnata
isikkoosseisu haiguste ning tervisehäirete muutumist ajas. Ka tuleks koguda
ajakohastatavatesse andmebaasidesse informatsiooni kaitseväelaste põhiliste
terviseprobleemide kohta ja luua infosüsteemid, mis võimaldavad NATO
liikmesriikide sõjaväe meditsiiniteenistuse esindajatel võrrelda erinevaid
tervishoiunäitajaid ühiste standardite alusel ning planeerida edaspidist
tegevust. Koostöös NATO liikmesriikide sõjaväe meditsiiniteenistuste ning
teadusasutustega oleks vaja välja töötada tegevuskava kaitseväelaste tervise
edendamiseks (nt tervishoiuga tegelevate väeosade loomine). See omakorda
tähendab, et kaitseväe meditsiiniteenistusel tuleks teha tervishoiu arendamise
vallas rohkem koostööd avaliku sektori ja teadlaskonnaga.
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VÄÄRTUSED EESTI RIIGIKAITSES1

GUSTAV KUTSAR

  ■  

Eetikakoodeksite käsiraamat sedastab, et üldjuhul kajastavad eetikakoo-
deksid selle hetke vajadusi ning väärtusi, mil nad on vastu võetud2. Kaitse-
väe eetikakoodeks kehtestati 2004. aastal. Samal aastal võeti Eesti NATO
liikmeks. Alates iseseisvuse taastamisest on edendatud riigikaitset, et kind-
lustada omariiklust. Liitumine Põhja-Atlandi kaitsealliansiga väärtustab
lisaks iseolemisele koostööd ja solidaarsust3. Rahvusvaheline koostöö on
viinud Eesti üksused ka mitmetesse pingekolletesse.

Valitsevat olukorda arvestades on tekkinud artikli autoril mitmeid küsi-
musi, näiteks: kas kaitsepoliitilise koostöö laienemise tõttu on omaks võetud
ka ühised väärtused? Seda võiks eeldada, sest paljud tänapäeva Eesti
ohvitserid töötavad NATO ja teiste sõjaväeliste struktuuride staapides. Võib
küsida ka teisiti: kas Eesti ohvitser vastab oma väärtushinnangutelt ja
omadustelt praeguse ajastu ehk postmodernse ajastu väärtustele? Seda on
soovitanud Samuel P. Huntington, kelle arvates tuleks leida seosed väärtus-
hinnangute, tegutsemispõhimõtete ja institutsioonide vahel ning hinnata,
millises ulatuses põhimõtted ja institutsioonid kajastavad väärtushinnanguid
ja hoiakuid4.

Aastaid on Eestis soovitud komplekteerida täisarvuline kutselistest kaitse-
väelastest koosnev väeosa. Probleem on aga selles, et ei ole piisavalt noor-
mehi, kes sooviksid saada kutselisteks kaitseväelasteks, ehkki sotsiaalsed
tagatised ja palgatingimused on kohati väga head. Selline olukord on

                                                
1 Artikkel põhineb autori magistritööl “Väärtuste ja väärtussüsteemide analüüs
tsiviil-militaarsuhetes: Eesti näide”, millest on vaatluse all vaid väärtuste osa.
Tsiviil-militaarsuhete teema vajaks käsitlemist eraldi artiklis.
2 Eetikakoodeksite käsiraamat. 2007. Koost. T. Aavik jt. Tartu: Tartu Ülikooli
Eetikakeskus, lk 52.
3 “Eesti riigikaitse esimeseks eesmärgiks on ja jääb Eesti riigi iseseisvuse ja
sõltumatuse, põhiseadusliku korra ja rahva turvalisuse tagamine. NATO on parim ja
efektiivseim vahend selle eesmärgi saavutamiseks. Eesti kaitsepoliitika tugisambad
on julgeoleku jagamatus, solidaarsus ja koostöö, usutav sõjaline heidutus, totaal-
kaitse, kollektiivkaitse ning tsiviiljuhtimine.” Hanson, M. 2004. Eesti riigikaitse
lähemad ja kaugemad perspektiivid. – XI kõrgemal riigikaitsekursusel peetud kõne,
27. september. <http://www.mod.gov.ee/?op=body&id=309>, (02.07. 2007).
4 Huntington, S. P.; Harrison, L. E. 2002. Kultuur on tähtis. Kuidas väärtus-
hinnangud kujundavad inimtegurit? Tallinn: Pegasus, lk xxxvi. [Edaspidi Hunting-
ton 2002]
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tekitanud mitmeid küsimusi. Kas äsjavärvatud kutseliste sõdurite jaoks on
tähtsad teised väärtused? Kas tänapäeva ühiskonnas domineerivad sellised
väärtused ja hoiakud, mille tõttu on raske leida inimesi riigikaitsesse?5

Mõne aja eest oli poliitikas arutlusel teema üleminekust kutselisele
armeele. Näited naaberriikidest on erinevad: suurele reservile toetuv sõjavägi
Soomes ja kutseline armee Lätis. Tänapäeval osalevad Eesti sõdurid mitme-
sugustes rahvusvahelistes operatsioonides6 ja mitte ainult NATO koosseisus.
See on ajastu märk. Postmodernsel ajastul on hakatud eelistama väikse-
arvulisi üksusi. Charles C. Moskose arvates muudab postmodernne sõjaväe-
mudel lisaks armee struktuurile ja eesmärgile ka tema väärtusi7. Siinse artikli
autor uurib Eesti riigikaitse väärtusi sõjaväelises asutuses teenivate isikute
väärtushinnangute kaudu.

Uurimuse eesmärk on järgmine:
– tuua välja riigikaitses osalejate väärtushinnangud ning vaadelda, mille

poolest need sarnanevad teiste sihtrühmadega või erinevad nendest;
– uurida seost riigikaitses kehtivate väärtushinnangute ja ühiskonna väär-

tuste vahel;
– hinnata, kas Eesti tsiviilühiskonna ja sõjaväe väärtused on sarnased või

erinevad;
– hinnata, kas militaarsüsteemis töötavate isikute väärtushinnangutes on

toimunud postmodernismi suunas samasugune nihe nagu mujal ühiskon-
nas;

– hinnata, millised on seosed isikute väärtushinnangute ja institutsiooni
kehtestatud väärtussüsteemi (eetikakoodeksi) vahel.

Täpsustades riigikaitses osalevate liikmete väärtushinnanguid, on võimalik
ennustada nende mõju. Euroopas on tehtud Euroopa armeede kohta võrdlev

                                                
5 “See tähendab, et prestiižikasse ametisse saamiseks peaks nii ajateenistusse kui
ohvitserikoolidesse olema järjekord ukse taga, aga ometi on juba paar aastat
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse kursuste kvaliteetse komplekteerimisega prob-
leeme. /.../ Üks seletus on, et langusele, huvi muutusele eelnes terve rida signaale,
mis jätsid mulje, et võib olla sõjaväge sellisel kujul ei ole enam vaja või on vaja seda
vähemas ulatuses.” Laneman, A. 2005. Sõjavägi on väga turvaline koht. – Eesti
Päevaleht, 22. veebruar.
6 “Iseseisev kaitsevõime lakkab olemast esmaülesanne. Asja tsementeerimiseks
kirjutasid praegune kaitseminister Margus Hanson ja eelmine kaitseminister Sven
Mikser 25. augustil Eesti Päevalehes, et Eesti kaitsmine ei alga enam meie piiridest,
vaid kusagilt Eufrati kallastelt.” Hvostov, A. 2003. Riigikaitseline pusle, hetke-
seis. – Eesti Ekspress, 26. oktoober.
7 Moskos, C. C. 2000. Toward a Postmodern Military: The United States As a
Paradigm. – The Postmodern Military. Eds. Moskos, C. C.; Williams, J. A.; Segal,
D. R. New York – Oxford: Oxford University Press, p. 27.
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analüüs, kus räägitakse sotsiaalsest võõrandumisest8. Üheks võõrandumise
põhjuseks võib olla erinevate väärtuste pooldamine. Institutsiooni, isiku ja
ühiskonna väärtuste lahknevuse korral võivad riigiteenistujad (ametnikud,
kaitseväelased, piirivalvurid, politseinikud, päästeametnikud) ametist lahku-
da9. Tuues välja skaala, millelt on näha ühiskonna teenistuses olevate isikute
väärtushinnangute sarnasus või erinevus, saab rakendada ennetavaid meet-
meid – näiteks lisada rohkem patriotismi poliitilisse retoorikasse, tunnustada
lojaalseid ametnikke jms. Et siinne uurimus on empiiriline, võib selle põhjal
teha olulisi järeldusi, sest valitud fookusgrupid esindavad kogu kaitseväge.

Artiklis võetakse esmalt vaatluse alla Eesti riigikaitse väärtused. Põhi-
seaduse ja riigikaitse kontseptsioonide kaudu tuuakse välja need peamised
väärtused, mille nimel riigikaitset korraldatakse. Võrdlusobjektina kasuta-
takse kaitseväe eetikakoodeksit, sest see koondab peamisi põhiväärtusi.

Kirjutades 21. sajandi Euroopast, peab Christopher Dandeker oluliseks
seda, kuidas kujundada uuendatud militaarne eetika, mis hoiab alal sõjalist
võimet ja vastab samal ajal ühiskondlikele väärtustele10. Nagu juba eespool
mainitud, kehtestati Eesti kaitseväes eetikakoodeks 2004. aastal. Sarnane
eetikanormide kogumik kehtis ohvitseridele ka sõjaeelses Eestis. Artiklis
uuritakse, kuidas on Eesti kaitseväe eetikakoodeks seotud riigikaitse teenis-
tuses olevate isikute väärtushinnangutega.

                                                
8 Euroopa armeedest võrdleva analüüsi teinud Paul Klein ja Karl Haltiner
väidavad, et süveneb tsiviilühiskonna ja sõjaväe vaheline sotsiaalne võõrandumine.
Haltiner, K. W.; Klein, P. 2005. The European Post-Cold War Military Reforms
and Their Impact on Civil-Military Relations. – The European Armed Forces in
Transition. Eds. Kernic, F.; Klein, P.; Haltiner, K. Frankfurt am Main etc: Peter
Lang Publications, p. 25.
9 Kaitsejõudude Peastaabi personaliosakonna andmetel lahkus 2005. aastal
kaitseväest (v.a Kaitseliit) 29 ohvitseri, 57 allohvitseri, teenistusse võeti 21 ohvitseri
ning 111 allohvitseri; 2006. aastal lahkus ohvitsere 56, allohvitsere 247 ning
teenistusse võeti vastavalt 25 ohvitseri ja 156 allohvitseri; 2007. aasta 1. aprilli
seisuga on lahkunud 21 ohvitseri, 42 allohvitseri ning teenistusse võetud 8 ohvitseri
ja 28 allohvitseri. Väli, M. 2007. Tegevteenistusest tingitud sotsiaalsed probleemid
kaitseväes. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikooli sotsiaaltöö korralduse osakond, Pärnu
Kolledž, lk 8.
10 Dandeker, C. 2000. Military in Demokratic Societies: New Times and New Patterns
of Civil-Military Relation. – Military and Society in 21st Century Europe. Eds.
Kuhlmann, J.; Callaghan, J. Münster-Hamburg-London: Transaction Publishers, p. 42.
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1. Riigikaitse

Kasvatusväärtusi uurinud Toivo Kitvel tõdeb, et Eestis torkab silma tugeva
riigikaitse vähene tähtsustamine11. Sama on täheldanud ka Anneli Tarkmeel,
kes on uurinud kohaliku poliitilise eliidi väärtushinnanguid. Tema tööst
nähtub, et kõige vähem oluliseks peeti tugeva kaitseväe tagamist12. 1999.
aastal osales Eesti uuringufirma Saar Poll üle-euroopalises sotsioloogilises
uuringus, kus lisaks põhiväärtustele uuriti ka institutsioonide usaldus-
väärsust. Selle uuringu järeldusel tõdetakse, et Balti riikide taasiseseisvumise
tagajärjel on suurenenud relvajõudude usaldusväärsus13. Erinevaid uuringuid
vaadates torkab silma vastuolu: seda, mida poliitiline eliit ei tähtsusta,
hindavad teised ühiskonnaliikmed kõrgelt. Eeldatavasti peaks ühiskonnaliik-
mete väärtused olema sarnased14. Uuringu “Eesti noored teel Euroopa Liidu“
järgi on noorte väärtussüsteemis esikohal majanduslik heaolu, ühiskondlik
staatus, töökoht, perekond, haridus15. Kuigi suhtumine riigikaitsesse on
üldiselt toetav16, on viimastel aastatel ajateenistusest osavõtt väike17. Üldine
                                                
11 Eesti ajakirjanduses on palju propageeritud vaateid tugeva riigikaitse mõttetusest
meie praeguses geopoliitilises ja majanduslikus olukorras. Kitvel, T. 2001.
Kasvatusväärtustest Eestis 20. sajandil. –  Kultuur, elukvaliteet ja väärtushinnangud.
Toim. Heinla, E. Tallinn: TPÜ Kirjastus, lk 40.
12 Uuring tuvastas, et kohalikud poliitilised liidrid pidasid kõige vähem oluliseks tugeva
kaitseväe tagamist. Tarkmeel, A. 1998. Kohalik poliitiline eliit. Bakalaureusetöö. Tartu
Ülikooli sotsiaalteaduskonna politoloogia osakond, lk 33. [Edaspidi Tarkmeel 1998]
13 Saar Poll. 2001. Muutused väärtushinnangutes aastail 1990–1999.
<www.riik.ee/rahvastik/>, (30.05.2007).
14 “Põhiseaduslik kohustus riigi ees õpetab kodanikke jagama ühiseid väärtusi ning
mõtlema enda jaoks läbi ka kodaniku ja sõduri eetika. On loomulik, et sõduri ja
kodaniku eetika kattuvad suures osas”. Kõuts, T. 2005. Kaitsevägi seob sotsiaalse
mördina ühiskonda. – Eesti Päevaleht, 22. veebruar.
15 Eesti noored teel Euroopa Liitu. 2004. Uurimistöö. Eesti Noorsoo Instituut,
Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsioloogia osakond.
<http://www.eni.ee/uploads/files/2004_teel_euroopa_liitu.doc>, (03.06.2007).
16 Kaitseväeteenistuse läbimist peab noormeeste jaoks vajalikuks 85% vastanutest
(sh 56% kindlasti vajalikuks). Ajateenistusest kõrvalehoidmisse suhtutakse valdavalt
negatiivselt. 58% vastajatest mõistab sellise käitumise hukka või suhtub sellesse
negatiivselt. 32% vastajatest suhtub ajateenistusest kõrvalehoidmisse mõistvalt ning
2% kiidab selle heaks. Avalik arvamus ja riigikaitse. Kaitseministeerium.
<http://www.mod.gov.ee/static/sisu/files/NATO_aruanne_2007_06.pdf>,
(04.04.2008).
17 2005. aasta oktoobris ei ilmunud ajateenistusse kutsumise ajal 1239 kutsealusest
kohale 193 ehk peaaegu iga kuues. Sildam, T.; Kuimet, P. 2006. Riik hakkab
armeepõlgureid pitsitama. – Postimees, 5. juuli.
<http://uudisvoog.postimees.ee/050706/esileht/siseuudised/208190.php>,
(21.08.2008).
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kohustuslik ajateenistus tekitab mõningast vastuseisu ja on noori, kes
toetavad pigem palgaarmeed18.

Kuigi sõjavägi luuakse oma riigi rahvuslike väärtuste kaitseks, mõjutavad
sündmused rahvusvahelisel areenil väga palju rahvuslikku armeed. Tihti
peavad kaitseväelased vastama küsimusele, mille nimel võideldakse19. Kui
Eesti võeti NATO liikmeks, siis muutus ka Eesti julgeolekualane ja kaitse-
poliitiline situatsioon. Alliansis kehtib kollektiivkaitse printsiip, mistõttu
jääb territoorium, mida tuleb kaitsta, rahvusriigi piiridest väljapoole. Nii on
tänapäeva riigikaitseküsimused ületanud rahvusriikide piirid ning uute
ohtude ja kaitsealliansside tekke tõttu vajatakse uut tüüpi riigikaitset. Termin
riigikaitse ei tähista ainult rahvusliku territooriumi kaitseks loodud armeed,
vaid ka rahvuslikku julgeolekupoliitikat, mis määratleb need väärtused, mille
nimel riigikaitset korraldatakse.

Riigikaitse tüübid

Oma geopoliitilise asendi ja ressursside tõttu võib riikides olla erinev
riigikaitsesüsteem. Üldjuhul räägitakse neljast peamisest riigikaitse tüübist.
Esimene on miilitsaüksustel20 põhinev riigikaitse. See tähendab, et kõik riigi
kodanikud osalevad riigikaitses. Sõjaline ettevalmistus on pidev protsess
(paarinädalased kursused, nädalalõpu õppused). Miilitsaüksused tagavad
riigi sisejulgeoleku, kuid tõsisema kriisi korral on valmis tegutsema
armeeüksuste tasemel. Teine riigikaitsetüüp toetub laialdasele reservarmeele,
mis eeldab kõigile riigi kodanikele kohustuslikku väljaõpet. Kolmas tüüp on
vähendatud koosseisuga reservarmee ja üksikutest elukutseliste sõdurite
üksustest koosnev armee. Selline on praegune Eesti riigikaitse, mis toetub

                                                
18 “Eesti kalleim vara on üliõpilaste ajupotentsiaal, selle nüristamine sõjaväes on
kuritegelik. Sisuliselt pannakse inimene aastaks ajaks vangi temast tunduvalt
madalama tasemega inimeste sekka. Oma õiguste säilitamise nimel oleme valmis
tegevust laiendama üle-eestiliseks,” lisas õVL-i (õpilaste Vabadusvõitluse Liiga)
esindaja, kelle sõnul toetab õVL oma ettevõtmisega Noorte Reformiklubi algatust
minna üle Eesti palgaarmeele.
Noored kogunevad Toompeale kaitseväe vastu meelt avaldama. 2000. – Eesti
Päevaleht, 22. veebruar. <http://www.epl.ee/artikkel/101403>, (21.08.2008).
19 2005. aastal toimunud visiidil Iraagis teenivate Eesti sõdurite juurde tuli
peaministril vastata sõdureid ja ohvitsere vaevanud küsimusele: “Milliseid Eesti
rahvuslikke huve kaitsevad nad Iraagis?” Sildam, T. 2005. Peaminister Andrus
Ansip sõitis Iraaki Eesti sõdureid tänama. – Postimees, 19. september.
20 Siinses tekstis tähistab miilits sellist korrakaitseüksust, mis ei koosne
sõjaväelastest. (Autori märkus)
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kaitseväele21. Neljas riigikaitsetüüp põhineb vabatahtlikest koosneval
kutselisel armeel. Selle armee peamiseks tunnuseks on väiksearvulisus ja
kõrge professionaalsus. Armee üksused koosnevad kutselistest sõduritest,
kes on ühtlasi õppursõdurid – nad peavad end pidevalt arendama, et uue
ajastu lahingutes kaasa teha22.

Tänapäeval on iga sõdur ja ohvitser ühtlasi ka riigi teenistuses olev
ametnik, kes saab selle töö eest palka. Nüüdisarmee ohvitseri pädevus ja
vastutus ei piirdu ainult riigikaitse küsimuste lahendamisega, vaid tal tuleb
tegutseda ja kavandada operatsioone ka oma riigist väljaspool (rahuvalve- ja
rahutagamisoperatsioonid). Seega peab postmodernse armee ohvitser suutma
hinnata iga tegevuse poliitilist ja julgeolekualast mõju (vt tabel 1, mille
viimases veerus on esitatud postmodernse armee peamine eesmärk).

Tabel 1. Armeetüübid modernsest kuni postmodernse ajastuni23

Modernism Hilismodernism Postmodernism
Arvatav oht vaenlase

invasioon
tuumasõda vähemusrahvused

(etnilised rahutused,
terrorism)

Armee struktuur massiarmee,
ajateenijad

suur professionaalne
armee

väike professionaalne
armee

Peamine eesmärk riigi kaitsmine alliansi toetamine uued missioonid
(rahuvalve-, huma-
nitaaroperatsioonid)

Domineeriv
sõjaväelase tüüp

lahingvõitleja juht või tehnik riigimehelik ohvitser,
õppursõdur

Moskose arvates tingivad viimaste aegade muutused armeede ümberkujun-
damisel kutseliste armeeks uute hoiakute ja väärtuste ilmnemist värvatavate

                                                
21 Kaitseväe ülesanded rahuajal on õpetada välja ja komplekteerida sõjaaja üksusi,
sealhulgas valmistada ette ajateenijatest sõdureid sõjaaja üksuste teenistuseks.
Õiguskantsleri kantselei pressiteade, 28. mai 2005.
<http://www.oiguskantsler.ee/index.php?newsID=26>, (01.06.2007).
22 “Aastatuhandeid väldanud areng soomustamise vallas liigub tagurpidi: soomuse
roll väheneb, sest kõrgtehnoloogilises sõjas sõjaväelane mitte ei sõdi, vaid teatab
omadele vaenlase GPS-koordinaate.” Ilves, T. H. 2002. Ajaloo kadu: julge-
olekuruum 21. sajandil. – Postimees, 19. november.
23 Moskos, C. C. 2000. Toward a Postmodern Military: The United States As a
Paradigm. – The Postmodern Military. Eds. Moskos, C. C.; Williams, J. A.; Segal,
D. R. New York – Oxford: Oxford University Press, p. 15.
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(kutseliste sõdurite) hulgas24. Postmodernne armee vajab oma ridadesse
rohkem õppuri ja riigimehe tüüpi sõdureid ja ohvitsere. Seega on selle armee
väärtussüsteemis kesksel kohal õppimine või enesetäiendamine.

Eesti riigikaitse

1992. aastal kehtestati Eestis põhiseadusega demokraatlik riigikord. Seega
on esmaseks põhiväärtuseks demokraatia. Demokraatlikus riigis allub sõja-
vägi tsiviilvõimule. See tähendab, et riigikaitse peab kaitsma demokraatiat ja
selle väärtusi nii, et demokraatia ise ei oleks ohustatud. Demokraatia juurde
kuulub arvamuste paljusus. Tsiviilvõim koondab erinevad arvamused ja
viljeleb kokkulepitud poliitikat. Noore demokraatiaga ühiskonnas võivad
need kokkulepped tihti muutuda. Samas on riigikaitse arendamine üks
pikaajalisemaid protsesse. Kiired muutused võivad tekitada segadust. See-
tõttu on oluline välja tuua riigikaitse peamised väärtused, sest riigikaitse
arendamisel tuleb arvestada ka riigikaitsjate endi väärtustega. Näiteks kinni-
tab Rootsi teadlane Bengt Abrahamsson25, et sõjaväelaste hulgas kehtivad
rohkem konservatiivsed väärtused. Huntington on väitnud26, et liberaalsetele
väärtustele orienteeritud ühiskonnas ei ole piisavalt indiviide, kes oleksid
valmis liituma sõjaväega, sest seal valitsevad teistsugused väärtused27. Kas
selles võibki olla põhjus, miks ei suudeta värvata kaitseväkke piisavalt
noormehi?28

Erinevad väärtused – ühiskonnas liberaalsed ja kaitseväes konservatiiv-
sed – võivad tekitada pingeid. Pascal Vennesson toob näite Prantsusmaalt,
kus sõjaväestatud politsei (sandarmeria) võttis 2001. aastal osa meeleaval-
dusest. Seetõttu avastati, et tsiviil-militaarsuhetele tähelepanu pööramata

                                                
24 Ibid., p. 27.
25 Abrahamsson, B. 1972. Military Professionalization and Political Power.
London: Beverly Hills Sage Publications, p. 78. [Edasipidi Abrahamsson 1972]
26 Feaver, P. D. 1996. The Civil-Military Problematique: Huntington, Janowitz
and the Questions of Civil Control. – Armed Forces & Society 23, p. 30.
27 Dandekeri väitel peitub sõjaväe unikaalsus järgnevates institutsionaalsetes
väärtustes: grupisolidaarsus, auastmete tähtsus, käsuliini efektiivsus, füüsiline
tugevus, ohtlikkuse tajumine, raskuste aktsepteerimine ja liidriroll. Dandeker, C.
2000. Military in Democratic Societies: New Times and New Patterns of Civil-
Military Relation. – Military and Society in 21st Century Europe. Eds. Kuhlmann,
J.; Callaghan, J. Münster–Hamburg–London: Transaction Publishers, p. 35.
28 Grant leiab, et parimate sõdurite saamine teenistusse ja nende hoidmine seal
tähendab palju rohkem kui lihtsalt raha. Selleks on vaja poliitilist tahet ja ühiskonna
toetus. Grant, G. 2005. Eesti valikud. – Eesti Päevaleht, 22. veebruar.
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jätmine ja selle valdkonna mittemõistmine süvendab lõhet ühiskonna ja
sõjaväe vahel veelgi, sest sõjavägi on olnud isoleeritud29.

Et riigikaitse puhul on tegemist relvastatud ja käsuõigusele allutatud
üksustega, siis on võim riigikaitse üle jagatud mitme institutsiooni vahel30.
Põhiseaduse järgi on riigikaitse juhtimise õigus presidendil, riigikogul,
valitsusel ja kaitseväe juhatajal. Ka Eesti põhiseaduse järgi on kaitsevägi
teistest rohkem eraldatud31. Mitme osapoolega võimujaotus32 on tihti pinges-
tanud suhteid tsiviilvõimu ja sõjaväejuhtide vahel. Tsiviilvõim armee üle on
toonud mitmeid valulikke reaktsioone33. Samuti on ühiskonna võimuesin-
dajad teravalt reageerinud sellele, kui sõjaväelased avalikkuses sõna võta-

                                                
29 Vennesson, P. 2003. Civil-Military Relations in France: The Impact of
Professionalism. – Militär und Sozialwissenschaften 35. Hrsg. Collmer, S.;
Kümmel, G. Soldat-Militär-Politik – Gesellschaft: Baden-Baden, p. 229. [Edaspidi
Vennesson 2003]
30 President Toomas Hendrik Ilves on riigikogu avaistungil peetud kõnes väitnud
järgmist: “Nii ei saa olla ka küsimust, kas kaitseväe juhataja võib alluda peami-
nistrile, presidendile, kaitseministrile või ehk hoopis riigikogu esimehele või kõigile
neile korraga. Muutkem nüüd käsuliin lõpuks selgeks ja üheselt mõistetavaks.”
Ilves, T. H. 2007. Rohkem võimu riigikogule.
<http://www.postimees.ee/020407/esileht/olulised_teemad/riigikogu_2007/253215.php>
(21.08.2008).
31 Samas on kaitseväeorganisatsiooni suhestatus teiste riigiorganitega kaldunud
eraldumise printsiibi suunas. Eesti Vabariigi põhiseaduse ekspertiisikomisjoni
lõpparuanne. 2005. <http://www.just.ee/10738>, (06.04.2005).
32 Jaanus Betlem ei ole 1997. aastal riigikaitsekomisjoni liikmena nõus kaitse-
minister Andrus Ööveli taotlusega kehtestada ministri otsene käsuliin kaitseväe
juhataja suhtes, samuti sellega, et riigikaitse kõrgeimaks juhiks oleks peaminister. Ta
väidab: ”Esiteks oleks see vastuolus kehtiva põhiseadusega, teiseks kehtestaks
sisuliselt kaitsejõudude parteipoliitilise juhtimise printsiibi, kolmandaks järgiks
endise N Liidu eeskuju, kus minister oli kõrge pagunikandja, kes kaitsejõudusid
käsutas, neljandaks looks see olukorra, kus riigipea (president) on lahutatud sõja ja
rahu küsimuste otsesest otsustamisest.” Betlem, J. 1997. Kaitseministeerium või
uppuv laev? – Postimees, 3. oktoober.
33 President Lennart Meri põhjendas ajalehele antud intervjuus kaitseväe juhataja
erru saatmise põhjusi järgmiselt: “Tegin Riigikogule ettepaneku kindralleitnant
Johannes Kerdi vabastamiseks kaitseväe juhataja ametikohalt, kuna pean seda
riigikaitse kõrgeima juhina vajalikuks Eesti riigikaitse juhtimise seisukohalt. /.../
kaitseväel seisavad ees struktuurireformid, mis muudavad kaitseväe efektiivsemaks
ja paindlikumaks. Struktuurireformi elluviimiseks vajame kaitseväe juhti, kes on
selle vajaduses kindlalt veendunud ning suudab uuendusi kindlal käel juhtida.” Tali,
P. 2000. Me ehitame iseseisvat Eesti kaitseväge, mitte aga veneaegset tanki-
kolonni. – Eesti Päevaleht, 7. juuli.
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vad34. Sellised reaktsioonid süvendavad veelgi lõhet ühiskonna ja kaitseväe
vahel ning tekitavad tsiviil-militaarsuhetes seisakuid35. Seega ei saa uurida
väärtushinnanguid ainult kaitseväes, vaid võrdluseks tuleb vaadelda ka neid
inimgruppe, kes osalevad riigikaitse poliitilises juhtimises ja koostavad
riigikaitse kontseptsioone. Seetõttu on artiklis võrreldud tsiviil- ja militaar-
gruppe.

Mitme osapoolega riigikaitse

Riigikaitse juhtimine on jaotatud mitme institutsiooni vahel. Vastavalt ajastu ja
riigi demokraatlikule loomule tuleb avalikkusele põhjendada igast sõjalisest
operatsioonist osavõtmise motiive ning arutelu julgeoleku- ja riigikaitse-
küsimuste üle peab toimuma avaliku diskussioonina. Järjest enam peab
poliitiline eliit sõnastama need väärtused, mille nimel võideldakse riigist
kaugemal.

Demokraatlikes riikides on sõjavägi allutatud tsiviilvõimule. Et vältida
võimu kuritarvitamist, on see hajutatud ja ühelgi osapoolel ei ole täielikku
võimu relvastatud üksuste üle. Mitme osapoolega võimujaotus on toonud
pingeid tsiviil-militaarsuhetesse36. Nii on võimalik, et erimeelsused ja konflik-
tid tekivad seal, kus on institutsioonide kokkupuutepunktid. Christopher P.
Gibson ja don M. Snider on loonud selle kohta järgmise skeemi (vt joonis 1).

                                                
34 Endine Kaitseministeeriumi nõunik Rull tunnistab dialoogi vajalikkust militaar-
ja tsiviilvõimude vahel, kuid hoiatab selle eest, kui see peaks toimuma meedia
vahendusel. “Sel juhul /.../ on sõjaväelased mingi piiri ületanud ning tuleb teha
korrektiive. Demokraatlikes riikides tehakse siis korrektiive sõjaväe juhtkonnas.”
Rull, E. 1996. Kaitsevägi ja tsiviilkontroll. – Eesti Päevaleht, 5. august.
35 Õiguskantsler Allar Jõksi hinnangul on olukord, kus põhiseaduses nõutud seadus
on 14 aasta jooksul vastu võtmata, häbiplekiks riigile. Vaatamata korduvale
tähelepanu juhtimisele ei ole Vabariigi Valitsus esitanud riigikogule kaitseväe
korralduse seaduse eelnõu: “Eesti kaitsevägi vajab süsteemset, praktikaga ühilduvat
ning üheselt kohaldatavat õiguslikku regulatsiooni, kus ei ole mänguruumi seadu-
setusel, lünklikul ja vastuolulisel määrusandlusel, mitmetitõlgendatavatel normis-
tikel ning kaitseväe juhataja poolt kehtestatud “iseõigusel”.” Õiguskantsleri
kantselei pressiteade, 23. jaanuar 2007.
<http://www.oiguskantsler.ee/index.php?newsID=178>,(01.06.2007).
36 President Toomas Hendrik Ilves kommenteerib seadusesse programmeeritud
konflikti järgmiselt: “Ilmselt ma ei liialda, kui väidan, et konflikte kaitseväe juhata-
jatega on olnud kõigil eelnevatel kaitseministritel. Seega, küsimus pole konkreet-
setes inimestes ja nende omavahelises läbisaamises, vaid me näeme, kuidas juba
põhiseadusesse on vastuolud sisse programmeeritud.” Ilves, T. H. 2007. President
Toomas Hendrik Ilvese avaldus riigikogu ees põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu
esitamisel.  <http://www.president.ee/et/ametitegevus/avaldused.php>, (30.05.2007).
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    Sõjaliste juhtide sfäär
            Sõjaline doktriin/taktika

Sõjaline väljaõpe
Sõjalised eesmärgid
Sõjapidamine

Tsiviilametnike sfäär
Rahvuslik kaitsestrateegia*
Rahvuslikud ressursid
Poliitilised eesmärgid
Sõja kuulutamine

Kattuvad piirkonnad ja pingete tekkimise ala

  Sõjalised rollid/missioonid
          Määrused/reeglid

* Rahvuslik kaitsestrateegia on siin artiklis asendatud terminiga riigikaitse
kontseptsioon

Joonis 1. Tsiviil-militaarsuhete pingete tekkimise ala37

Nagu jooniselt 1 näha, lähtuvad tsiviil-militaarsuhete osapooled oma teenis-
tuses erinevatest ülesannetest (koostada strateegia, doktriin) ning võivad
seetõttu oluliseks pidada neid väärtusi, mis on üldised (demokraatia,
maailmarahu) või spetsiifilised (rahvuslik sõltumatus, kaitsepoliitiline koos-
töö teiste riikide ja institutsioonidega). Vastavalt strateegiale arendatakse
riigikaitset. NATOga liitumine ja rahvusvaheline koostöö on tekitanud
vajaduse teist tüüpi üksuste järele, kui vajataks oma rahvusliku territooriumi
kaitseks. Nii nagu ühiskonnas, räägitakse ka riigikaitses postmodernsest
ajastust ja sellele vastavast armeetüübist. Postmodernne armee koosneb
väiksearvulistest professionaalsetest üksustest, mis vajaksid oma ridadesse
õppuri-tüüpi sõdureid ja riigimehelike omadustega ohvitsere, kes oskaksid
analüüsida rahvusvaheliste operatsioonide ja rahuvalvega seotud küsimusi.

Riigikaitse kontseptsioon ja väärtused

Kõige esmase riigikaitse kontseptsiooni leiab põhiseadusest, kus on määrat-
letud kaitseväe peamised ülesanded. Põhiseaduse järgi on Eesti kaitsevägi
rajatud sellisena, et toimib alalise ja pideva valmisolekuga. Riigi kaitsmise

                                                
37 Gibson, C. P.; Snider, D. M. 1999. Civil-Military Relations and the Potential to
Influence: A Look at the National Security Decision-Making Process. – Armed
Forces & Society 25 (2), p. 195.
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kohustus on pandud igale teenistuskõlblikule meeskodanikule38. See on
peamine vahend riigikaitse korraldamisel – iga kodaniku kohustus riigi ees.

Põhiseaduse kohaselt on riigikaitset vaja selleks, et kaitsta Eesti Vabariiki
agressiooni eest või põhiseaduslikku korda ähvardava ohu eest. Samuti on
riigikaitse ülesandeks kaitsta avalikku korda ja riigi julgeolekut ning täita
rahvusvahelisi kohustusi39. Seega on põhiseaduse järgi olulised väärtused
rahvuslik sõltumatus, kord ja distsipliin, rahvusvaheline koostöö ja rahvus-
vaheliste lepete austamine.

Esmakordselt arutati riigikogus riigikaitse kontseptsiooni 1993. aastal,
kuid eelnõu “Riigikaitse põhialused”40 vastu ei võetud41. 1994. aastal ühines
Eesti programmiga “Partnerlus rahu nimel” ja algas koostöö NATO liitlas-
tega42. Ka seda võib pidada üheks riigikaitse kontseptsioonis väljendatud
oluliseks väärtuseks: kaitsepoliitiliseks koostööks teiste riikidega.

1996. aastal kiitis riigikogu esimese ametliku dokumendina heaks “Eesti
riigi kaitsepoliitika põhisuunad”. Selle dokumendi alusel võib välja tuua järg-
mised põhiväärtused: sõltumatus, kaitsekoostöö Euroopa organisatsioonidega.

1996. aastal sai selgeks, et Eestit ei kutsuta NATOga liituma43. 1997. aasta
NATO Madridi kohtumisel toodi välja Eesti riigikaitse senised puudused:
riigikaitse ja kaitseväe juhtimise mittevastavus demokraatlike riikide tradit-
sioonidele, vähene kaitseplaneerimine, koostegutsemise standardite rakenda-
mata jätmine44. Olulised väärtused on seega järgmised: demokraatlike
institutsioonide toime ja kaitsepoliitiline koostöö teiste organisatsioonidega.

                                                
38 Eesti Vabariigi põhiseaduse X peatüki §-i 124 järgi on Eesti kodanikud
kohustatud osa võtma riigikaitsest seaduses sätestatud alustel ja korras. Eesti
Vabariigi põhiseadus.
<http://www.president.ee/et/vabariik/p6hiseadus.php?gid=81896>, (01.06.2007).
39 Eesti Vabariigi põhiseadus.
<http://www.president.ee/et/vabariik/p6hiseadus.php>, (30.05.2007).
40 Riigikaitse põhialused. Riigikogu arhiiv, nimistu 2, säilik 27, dok nr 72.
41 Riigikaitsekomisjoni endine esimees Reine Helme selgitas põhjusi, miks
dokument jäi vastu võtmata: “Selle dokumendi arutelu muudeti vähese poliitilise
kultuuri tingimustes sisuliselt farsiks ja hääletamisprotseduuri reeglite kohaselt seda
ametlikuks juhiseks ei kinnitatud.” Helme, R. 2000. Väheseadustatud riigikaitse. –
Eesti Päevaleht, 15. jaanuar.
42 Tegeliku koostööni NATOga jõuti 1994. aastal, kui esimeste seas ühineti
programmiga “Partnerlus rahu nimel”. Lill, H.  2004. Elu võimalikkuse loomine
kaitseväes. – Eesti Päevaleht, 12. mai.
43 “Rahvusvaheliste suhete analüüs näitas, et 1997. aastal oli ebarealistlik oodata
Eesti kutsumist NATOga liituvate riikide esimesse ringi.” Ilves, T. H. 1998. Riigi
välispoliitika põhisuunad. <http://www.vm.ee/est/nato/kat_46/1614.html>,
(30.05.2007).
44 “Paratamatu on riigikaitse ning kaitseväe juhtimise edasine täiustamine demo-
kraatliku ja õigusriigi traditsioonidest lähtuvalt. Samuti on selge, et ilma kaitse-
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2002. aastal võeti riigikogus vastu “Rahuaja riigikaitse seadus”, millega
reguleeriti tsiviil-militaarsuhete olulist aspekti – tsiviilkontrolli kehtesta-
mist45. Integreerumistingimused olid täidetud ja 2004. aastal liitus Eesti
NATOga. Kehtima hakkas kollektiivkaitse printsiip46.

Tabelisse 2 on koondatud lühiülevaade eesmärkidest ja väärtused, mille
nimel on riigikaitset arendatud alates iseseisvumisest kuni NATOga liitumiseni.

Tabel 2. Muutused riigikaitse kontseptsioonis

 Aeg Allikas/dokument/
otsuse tegija

Riigikaitse kontseptsiooni
eesmärk

Peamine väärtus või
põhjus, mille nimel
riigikaitset korraldatakse

1992 Põhiseadus Kodanikele kohustuslik
riigikaitse,
kaitsevägi on alalise
valmisolekuga
suurele reservile toetuv armee

Iseseisvus, avaliku korra
kaitse, julgeolek,
rahvusvaheliste kohustuste
täitmine

1994 Sõjaaja riigikaitse
seadus

Sõjaline vastuhakkamine
agressorile

Rahvusliku sõltumatuse
kaitsmine

1996 Kaitsepoliitika
põhialused

Eesti riigi vastase agressiooni
ärahoidmine
Reservarmeel põhinev
territoriaalkaitse
Oma kaitsejõudude
väljaarendamine
Tsiviilkontrolli põhimõte
Ühtne riigikaitsesüsteem
Koostöö rahvusvaheliste
organisatsioonidega
Eesmärk saada NATO liikmeks

Sõltumatus
Iseseisev kaitse
Territoriaalkaitse
Demokraatlik juhtimine
Rahvusvaheline
kaitsekoostöö Euroopa
organisatsioonidega

                                                                                                                  
planeerimise arendamise ja NATO vägedega koostegutsemise standardite rakenda-
miseta (interoperability) ei suuda Eesti tulevikus täita Põhja-Atlandi lepingu artikkel
5st tulenevaid kohustusi.“ Ibid.
45 Lauri Almann on väitnud, et lõpuks on Eesti riigikaitse õiguslik korraldus igati
kooskõlas demokraatlikule riigile omaste põhimõtetega, mis kokkuvõttes tähendab,
et riigikaitse juhtimist teostavad demokraatlikult valitud tsiviilisikud (tsiviilkontroll
ehk tsiviiljuhtimine). Almann, L. 2003. Eesti riigikaitse juhtimine. Tallinn: Eesti
Vabariigi Kaitseministeerium, lk 8.
46 NATO lepingu artiklis 5 sisaldub liitlaste omavaheline fundamentaalne kohustus
käsitleda relvastatud rünnakut ühe liitlase vastu relvastatud rünnakuna kõigi teiste
liitlaste vastu. See kohustus tugineb ÜRO harta artiklile 51, mille kohaselt on
riikidel õigus individuaalsele ja kollektiivsele enesekaitsele, juhul kui nende vastu
on toime pandud relvastatud rünnak. Eesti Välisministeerium, kodulehekülg,
<http://www.vm.ee/est/nato/kat_345/2978.html#leping>,
(18.03.2008).
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Aeg Allikas/dokument/
otsuse tegija

Riigikaitse kontseptsiooni
eesmärk

Peamine väärtus või
põhjus, mille nimel
riigikaitset korraldatakse

1997 NATO integratsioon –
riigi välispoliitika
põhisuunad47

NATOga liitumiseks vaadata
üle kaitseplaneerimine,
rakendada koostööstandardeid
ja korraldada juhtimine
vastavalt demokraatlikele
tavadele

NATO kaitseplaneerimise ja
koostööstandardite
rakendamine
Tsiviilvõimu kaasamine
juhtimisse (tsiviilkontroll)

1999 MAP (NATOga
liitumise plaan)

NATO standardite
kasutuselevõtt

Koostöö teiste
institutsioonidega

2001 Julgeolekupoliitika
alused

Suund NATOga liitumisele Hõlmatus
kollektiivkaitsesse ja
kaitsekoostöö teiste
riikidega

2002 Rahuaja riigikaitse
seadus

Tsiviilkontrolli kehtestamine Demokraatlike
institutsioonide toimimine

2004 NATO põhikiri Kollektiivkaitse Üleminek uuele kaitse-
kontseptsioonile – ühiste
väärtuste kaitsmine

Kokkuvõte riigikaitsest

Eesti riigikaitse on teinud läbi suured muudatused alates iseseisva riigi
kaitseväe rajamisest kuni NATOga liitumiseni. Põhiseaduse kohaselt on
kaitsevägi loodud riiklike väärtuste kaitseks. Lisaks demokraatiale kui üld-
väärtusele vajatakse riigikaitset selliste väärtuste kaitsmiseks nagu iseseis-
vus, sõltumatus, territooriumi terviklikkus, seaduste ülimuslikkus (õiglus) ja
rahvusvaheline õigus.

Koos riigiga on muutunud ka riigikaitse kontseptsioon. Tänapäeva kaitse-
vägi osaleb mitmel viisil rahvusvahelises sõjalises koostöös. Seetõttu toetub
Eesti riigikaitse kontseptsioon peale rahvuslike väärtuste (demokraatlike
institutsioonide toimimine, kodaniku kohus riigi ees, riiklik sõltumatus) ka
rahvusvahelistele väärtustele: rahvusvaheline koostöö, rahvusvaheliste lepete
austamine ja kaitsepoliitiline koostöö teiste riikidega.

                                                
47 Ilves, T. H. 1998. Riigi välispoliitika põhisuunad.
<http://www.vm.ee/est/nato/kat_46/1614.html>, (30.05.2007).
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2. Kaitseväe väärtuste süsteem

Kaitsevägi on omaette institutsioon, kellele on määratud riiklikud ülesanded.
Nende ülesannete täitmine tingib teatud tüüpi väärtuste olemasolu inimestel,
kes on kaitseväe teenistuses: näiteks valmiduse kaitsta riiki kas või oma elu
hinnaga. Institutsioon ja väärtused tugevdavad teineteist: esimene määrab
väärtuste valdkonna, teine aitab institutsioonil eksisteerida, indiviidide
suhteid reguleerida ja sotsiaalseid situatsioone lahendada48. Kõige selgemini
on aegade jooksul kujunenud välja ohvitseri ja sõduri ametialased väärtused,
millest kesksel kohal on au ja vaprus. Kaadrikaitseväelaste kõrval töötavad
kaitseväes ka ametnikud. Esmalt võrreldaksegi nende ametivandeid.

Ametnik annab ametisse astumisel vande, kus ta tõotab olla ustav Eesti
põhiseaduslikule korrale ning täita ülesandeid, milleks amet teda kohustab.
Selle vandega peab ametnik teadvustama avaliku teenistuse eetikakoodeksi
mõju ja võtma vastutuse selle rikkumise eest.49

Ka ohvitserid annavad vande, milles nad tõotavad jääda ustavaks demo-
kraatlikule Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale, kaitsta Eesti
Vabariiki, olla valmis ohverdama selle nimel elu, pidada kinni kaitseväe
distsipliinist ning täita kõiki oma kohustusi50.

Seega seob erineva staatusega ametiisikuid ametivannete ühise nimeta-
jana ustavus. Teine ühine nimetaja on Eesti põhiseaduslik kord ehk demo-
kraatia. Ohvitserile lisandub veel ohvrimeelsuse (oma elu ohverdamise) ja
distsipliinist kinnipidamise nõue.

Mõiste väärtus on kasutusel mitmes valdkonnas (majanduses, filosoo-
fias). See on ka üks sotsiaalteaduste põhimõisteid51, mistõttu vajab täpsemat
lahtimõtestamist.

                                                
48 Kera, S. 2001. Sotsiaalsed oskused inimkäitumise eetiliste väärtuste kujunemisel. –
Kultuur, elukvaliteet ja väärtushinnangud. Toim. Heinla, E. Tallinn: TPÜ Kirjastus,
lk 63.
49 Avaliku teenistuse seaduse §-i 28 järgi annab ametnik esmakordsel ametisse
astumisel teda ametisse nimetanud isikule kirjaliku ametivande: “Tõotan olla ustav
Eesti põhiseaduslikule korrale ning kohusetundlikult ja täpselt täita ülesandeid,
milleks usaldatud amet mind kohustab. Tean, et avaliku teenistuse eetikakoodeksi ja
teenistuskohustuste rikkumise eest on seadus kehtestanud vastutuse.” Avaliku
teenistuse seadus. <http://estlex.ee/estlex/kehtivad/AktTekst.jsp?id=13738>,
(04.04.2008).
50 Kaitseväe sisemäärustik.
<http://lex.andmevara.ee/estlex/kehtivad/AktDisplay.jsp?id=28380&akt_id=28380>,
(04.04.2008).
51 Aimre, I. 2001. Avaliku halduse alused. Tallinn: Sisekaitseakadeemia Kirjastus,
lk 92.
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Väärtuse mõiste

Väärtused kujunevad inimeste pikaajalise kollektiivse elu ja tegevuse tule-
musel ning on ühise ja individuaalse tegevuse eelduseks52. Väärtuseks võib
olla kujutletav idee, mille suhtes inimene annab hinnangu53. Seetõttu on üks
võimalus uurida väärtusi hinnangute kaudu. Hinnangutega annavad inimesed
teada oma eelistustest, samuti sellest, mis tundub tähtis ja moraalselt õige54.
Milton Rokeach defineerib väärtust kui kestvat veendumust55, mis juhib
indiviidi valikuid56. Väärtused on veendumused või mõtted, mis on seotud
soovitavate tagajärgede või käitumisviisidega. Väärtused on püsivad, nad
suunavad käitumise, inimeste ja sündmuste valikut või hinnangut ning on
järjestatud oma suhtelise tähtsuse järgi57.

Muutused ühiskonnas (üleminek demokraatiale) põhjustavad muutusi ka
väärtushierarhias. Asemele tulevad väärtused, mis suurendavad ratsionaal-
sust, tolerantsust, usaldust ja osavõtlikkust58. Nii tekib uus väärtuste järjestus
(prioriteedid). Roland Ingleharti arvates peegeldavad indiviidi prioriteedid
sotsiaalmajanduslikku keskkonda ja põhiväärtused nooremas eas ilmnenud
tingimusi59. Kultuurinihke kontseptsiooni järgi liigub läänelik kultuur tradit-
sionalismist modernismi ja modernismist postmodernismi. Seetõttu jagune-
vad väärtused vastavalt traditsioonilisteks, modernistlikeks (nt võim) ja
postmodernistlikeks (nt puhas keskkond, maailmarahu jne)60.

Väärtusi saab käsitleda iseseisvate nähtustena ja nad on ettekujutused
ihaldusväärsest61. Väärtused toimivad isikute elus juhtprintsiipidena62. Ro-
keachi arvates võib väärtusi pidada ka indikaatoriteks, mis näitavad ära selle,

                                                
52 Ibid.
53 Ibid.
54 Tarkmeel 1998, lk 18.
55 Rokeach, M. 1973. The Nature of Human Values. New York: Free Press, pp. 5,
6. [Edaspidi Rokeach 1973]
56 Ibid., lk 13.
57 Ibid., lk 19.
58 Inglehart, R.; Baker, W. E. 2000. Modernization, Cultural Change And The
Persistence Of Traditional Values. – American Sociological Review 65, p. 19.
59 Inglehart, R. 1990. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton, NJ:
Princeton University Press, p. 68.
60 Kalmus, V.; Vihalemm, T. 2004. Eesti siirdekultuuri väärtused. – Eesti elavik
21. sajandi algul: ülevaade uurimuse “Mina. Maailm. Meedia” tulemustest. Toim.
Kalmus, V.; Lauristin, M.; Pruulmann-Vengerfeldt, P. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjas-
tus, lk 31.
61 Rokeach 1973, p. 10.
62 Ibid., p. 7
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mille järele on suurem vajadus63. Seda on nimetatud ka vähesuse hüpo-
teesiks64.

Väärtusi liigitatakse terminaalseteks ja instrumentaalseteks. Terminaalsed
ehk üldväärtused on need, millega väljendatakse soovitavat lõpptulemust, ja
instrumentaalsed ehk vahendväärtused need, mille abil seda püütakse saa-
vutada.

Samuel Huntington on pidanud oluliseks tuvastada väärtushinnangute
eelisjärjestusse, et saaks määrata kindlaks, millised neist mõjutavad
positiivselt või negatiivselt ühiskonna ja institutsioonide arengut65.

Riigikaitsele paneb aluse põhiseadus, mis ühtlasi määrab ära ka selle,
milleks riigikaitset vajatakse, ehk selle, mis on need ülimad väärtused, mida
tuleb kaitsta. Selleks, et uurida riigikaitse arengut soodustavaid väärtus-
hinnanguid, on vaadeldud erinevaid tasandeid: (1) rahvusvahelise tasandi
kaudu saab hinnata ühiste väärtuste omaksvõtmist; (2) ühiskondliku tasandi
kaudu saab võrrelda väärtushinnanguid Eesti ühiskonnas domineerivate
väärtustega; (3) institutsiooni ehk kaitseväe tasand aitab hinnata väärtus-
hinnangute seost institutsiooni eetikakoodeksiga.

Eesti uuringud

Seniseid väärtuste uuringuid Eestis on tehtud peamiselt Milton Rokeachi,
Ronald Ingleharti ja Shalom Schwartzi teooriatele tuginedes66.

Et väärtusi saab vaadelda kui indiviidi reaktsioone ümbritsevale keskkon-
nale67, on artiklis eristatud riigikaitses osalejaid ümbritsev mitmetasandiline
keskkond. Kõige kitsam ehk esmane tasand on institutsioon – kaitsevägi, kus
kehtivad kindlad reeglid ja väärtused. Avaram tasand on tsiviilühiskond.
Reaktsioone saab vaadata, kui uurida, kuidas sõjaväelise institutsiooni
                                                
63 Ibid., p. 48.
64 Inglehart pakub välja kaks hüpoteesi. Üks neist on vähesuse hüpotees (scarcity
hypothesis), mis tähendab, et  indiviidi prioriteedid peegeldavad sotsiaalmajan-
duslikku keskkonda. Tarkmeel 1998, viidatud Inglehart, R. 1990. Culture Shift in
Advanced Industrial Society. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, p.
68.
65 Huntington 2002, lk xxxvi.
66 Nimetatud uuringute all on peetud silmas järgmisi: Anneli Tarkmeel “Eesti
kohalik poliitiline eliit” (Tarkmeel 1998); Toivo Kitvel “Kasvatusväärtused Eestis
20. sajandil” (Heinla 2001); Mait Arvist, Eda Heinla “Eesti elanikkonna väärtus-
hinnangud 1993. ja 1998. aastal” (Heinla 2001); Eda Heinla “Eluväärtused” (Heinla
2004); Veronika Kalmus, Triin Vihalemm “Eesti siirdekultuuri väärtused” (Kalmus,
Vihalemm 2004).
67 Heinla, E. 2004. Eluväärtused. – Valikud ja võimalused. Argielu Eestis 1993–
2003, Tallinn: TPÜ Kirjastus, lk 11. [Edaspidi Heinla 2004]
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väärtused ühtivad ühiskonna (domineerivate) väärtustega. Kui eeldada, et
ühiskond oma väärtushinnangutega nihkub modernsest ajast postmodern-
sesse, siis samamoodi hakkavad muutuma ka ühiskonna ühe institutsiooni
sees valitsevad väärtused. 1993. ja 1998. aasta uuringute analüüsis väide-
takse, et Eestis on esile tõusnud vaid teatud postmodernsed väärtused68.
Sama analüüs ennustas süvenevat lõhet erinevate sotsiaalsete rühmade
väärtushinnangutes69.

Viimastel aastatel on KVÜÕAsse õppima asunud või kaitseväe kutselise
üksusega liitunud 19–23-aastasi noori, mistõttu peaksid nad esindama
väärtusi, mille nad on omaks võtnud sotsialiseerumise käigus. Uuringute
põhjal võib väita, et nad on omaks võtnud teatud postmodernsed väär-
tused. Liitudes kaitseväega, tuleb neil hakata kohanema nende väärtustega,
mis on olulised institutsioonis70, ja nendega, mis on kehtestatud kaitseväe
eetikakoodeksis.

Ohvitseride väärtussüsteem

Soome ohvitseride väärtusi uurinud Jarmo Toiskallio väidab, et tänapäeva
armees võivad allhoovustena edasi kesta sellised vanad aristokraatlikud
väärtused nagu rüütellikkus, vaprus, isiklik autunne, lojaalsus, patriotism ja
vastupidavus71. Amos Perlmutteri sõnul iseloomustavad modernse ajastu oh-
vitseri lojaalsus, korporatiivsus ja sõjaline meelsus72. Omadused, mida nõuti
Eesti Vabariigi ohvitserilt aastatel 1918–1940, olid distsipliin, kohusetunne,
isamaa-armastus, rahvuslik meelsus, ustavus, ausameelsus, julgus, vaprus,
võitlusvalmidus, otsustus- ja algatusvõime, viisakus, kokkuhoidlikkus, kasi-
nus, kannatlikkus ja kindel usk oma võimetesse73. Need olid loetletud kaitse-

                                                
68 Arvist, M.; Heinla, E. 2001. Eesti elanikkonna väärtushinnangud 1993. ja 1998.
aastal. Kultuur, elukvaliteet ja väärtushinnangud. Toim. Heinla, E. Tallinn: TPÜ
Kirjastus, lk 107.
69 Ibid.
70 Sõjaväe ainulaadsus väljendub sellistes institutsionaalsetes väärtustes nagu
grupisolidaarsus, auastmete tähtsus, käsuliini efektiivsus, füüsiline tugevus, ohtlik-
kuse tajumine, raskuste aktsepteerimine ja liidriroll. Dandeker, C. 2000. Military in
Democratic Societies: New Times and New Patterns of Civil-Military Relation. –
Military and Society in 21st Century Europe. Eds. Kuhlmann, J.; Callaghan, J.
Münster-Hamburg-London: Transaction Publishers, p. 35.
71 Toiskallio, J. 2004. Identity, Ethics, and Soldiership, 1. Helsinki: ACIE
Publications, pp. 37–38.
72 Perlmutter, A. 1977. The Military and Politics in modern Time. New Haven –
London: Yale University Press, p. 9.
73 Sepp, J. 1933. Ohvitser. Tallinn: Joh. Pals´i Kirjastus, lk 4.
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väe sisemäärustikus, mille järgi pidi iga kaitseväelane esinema korralikkuse,
mehisuse ja jõu kehastusena74. Samas raamatus antakse ohvitseri kohta
järgmine definitsioon: “Ohvitser on kaitseväe juht, kes on omandanud vasta-
va ettevalmistuse ja kellele peamiselt tugineb Vabariigi rippumatuse,
julgeoleku ja põhiseadusliku riigikorra kaitse teostamine, milleks tema on
kohustatud igal silmapilgul valmis olema oma elu ohverdamiseks”75.
Huntingtoni arvates on ohvitseri motivatsiooniks ühiskondlikust kohuse-
tundest väljakasvav soov kasutada oma võimeid ühiskonna heaks76.

Rootsi ohvitseride väärtusi uurinud Lennart Erikssoni väitel mõjutavad
ühiskonnas toimunud muutused ka väärtusi. See väärtuste kogum, mida
omistati ohvitserikutsele – teenida üldsuse huvisid, olla valmis enese ohver-
damiseks, eluaegne andumus oma kutsele jms –, on järk-järgult muutumas ja
teatud ulatuses vahetavad endisi hoiakuid välja uued põhimõtted, mida
iseloomustavad suunatus tööjõuturule, töölepinguga korraldatud ametialased
suhted ja lühiajaline teenistus77.

Eriksson väidab, et väärtushinnanguid mõjutavad muuhulgas kogemused
ja kasvatus78. Joonisel 2 on esitatud Erikssoni loodud skeem ohvitseri-
väärtuste kujunemise kohta.

  Eetika  / inimloomus / moraal

Väärtushinnangud

Normid

Kasvatus Kogemused

Ühis-
konna
nõuded

Sõjaaja
nõuded  Tegevus-

valmidus

Religioosne vaade/ maailmavaade

Välised vajadused

Joonis 2. Lennart Erikssoni loodud väärtushinnangute kujunemise skeem79

                                                
74 Ibid.
75 Ibid.
76 Huntington, S. P. 1957. The Soldier and The State. Cambridge Mass: The
Pelnap Harvard University Press, p. 9.
77 Eriksson, L. 1993. Ohvitseri eetika. Rootsi: Arméns Centrum för Ledarskap, lk
11.
78 Ibid., lk 15.
79 Ibid., lk 19.
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Eriksson loetleb järgmised ohvitseri jaoks olulised omadused: austus inim-
väärtuse ja inimelu ees, austus kõige elava ja keskkonna ees, tahe võtta
endale vastutus, tagasihoidlikkus, ausus, kannatlikkus, teadmised, arusaam
tervikust ja hea eeskuju1.

Nende omaduste juures torkab silma keskkonna tähtsustamine. Ingleharti
uuringutes on just puhta looduse väärtustamine üks postmodernistliku ühis-
konna märke.

Eesti kaitseväes kehtestati eetikakoodeks 2004. aastal. Et vaadelda, mil-
line on selle asend teiste väärtussüsteemide kõrval, on seda võrreldud
Suurbritannia armees kehtivate põhiväärtustega2 ja kõrvutatud ka siin artiklis
väljatoodud väärtusloeteludega.

Väärtussüsteemide võrdlemisel on näha, et teistest erineb Rootsi, kus pole
nimetatud distsipliini. Osaliselt on sarnased sõjaeelse Eesti Vabariigi ja
Suurbritannia armee väärtused: ennastsalgav pühendumine ja kohusetunne,
samuti julgus. Eespool kirjeldatud erinevate armeetüüpide (vt tabel 1)
võrdluses torkab silma, et sellised omadused olid olulised modernismi
ajastul. Praeguse Eesti kaitseväe ja Rootsi ohvitseride väärtusi kõrvutades
väärib märkimist, et teiste väärtuste kõrval on nimetatud õppimist ja tead-
misi, samuti vastutust ja arusaama tervikust. Need väärtused sobivad kõige
paremini postmodernse armee tüüpilisele võitlejale.

Kokkuvõte ohvitseri väärtussüsteemist

Riigikaitses teeniva ohvitseri staatuse ja kutsega seotud väärtused on välja
kujunenud pika aja jooksul. Erinevatel ajastutel on enim hinnatud järgmisi
omadusi (esitatud tähestiku järjekorras): autunne, distsiplineeritus, haritus,
julgus, füüsiline tugevus, lojaalsus, patriotism, solidaarsus, vaprus, vastutus-
võime ja viisakus.

Võrreldes sõjaeelse perioodiga on Eesti kaitseväe eetikakoodeksi
väärtushierarhia osaliselt liikunud modernismi ajastu väärtustelt postmoder-
nismi ajastu nõuete suunas.

                                                
1 Ibid., lk 33.
2 Suurbritannia armee põhiväärtused on järgmised: ennastsalgav pühendumine,
julgus, distsipliin, ausus, ustavus, kaaslaste austamine. Values and Standards of
the British Army. Commanders’ Edition. 2000. AC No 63813, pp. 6–11.
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Eesti kaitseväe väärtussüsteem

Alates 2004. aastast kehtib kaitseväes eetikakoodeks. Selles on nimetatud
kaheksa põhiväärtust, mis on kaitseväe isikkoosseisu väärtussüsteemi
aluseks3.

Schwartzi teooria järgi on väärtustel neli omadust4: (1) väärtused on
uskumused või veendumused; (2) väärtused on seotud inimeste erineva
käitumise või soovitud lõpptulemusega; (3) väärtused juhivad käitumis-
viiside, inimeste ja sündmuste valikuid ja nende hindamise viise; (4) väärtusi
saab järjestada nende suhtelise olulisuse alusel.

Siinses uurimuses muudeti kaitseväe eetikakoodeksis nimetatud põhi-
väärtused (ustavus, distsipliin, vastutus, ausus, õiglus, inimväärikus, õpihimu
ja kaalutletus) omadussõnalisteks vasteteks ja järjestati5 (vt tabel 4).

Tabel 4. Eetikakoodeksi väärtuste omadussõnalised vasted

Väärtuse nimetus Väärtuse omadussõnaline
vaste

1 Ustavus Ustav
2 Distsipliin Distsiplineeritud
3 Vastutus Vastutusvõimeline
4 Ausus Aus
5 Õiglus Õiglane
6 Inimväärikus Väärikas
7 Õppimine Õpihimuline
8 Kaalutletus Kaalutlev

Selleks, et kontrollida, kas kaitseväes on toimunud väärtuste nihe modern-
setelt postmodernsete suunas, on lisatud uuringusse neid omadussõnu, mis
kehtisid nii modernsel ajastul kui ka sõjaeelse Eesti Vabariigi armees
                                                
3 Kaitseväe eetikakoodeks. 2004. Toim. Kurvits, M. Tallinn: Kaitsejõudude Pea-
staap, lk 5–7.
4 Arvist, Heinla 2001, lk 92, viidatud Schwartz, S. H.; Bilsky, W. 1987. Toward a
psychological structure of human values. – Journal of Personality and Social
Psychology 53 (3), pp. 550–562; Tarkmeel 1998, viidatud Schwartz, S. H. 1992.
Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical
tests in 20 countries. – Advances in Experimental Social Psychology 25, pp. 1–65.
<http://www.ut.ee/ABVKeskus/publ/1998/ekpe/eesti_kohalik_poliitiline_eliit.html>,
(31.03.2008).
5 Väärtuste üheks omaduseks on see, et nad on järjestatavad oma suhtelise oluli-
suse alusel. Arvist, Heinla 2001, lk 92.
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(patriootlik, julge, füüsiliselt tugev). Nende omadussõnade kaudu hinnatakse,
kas väärtused ühtivad rohkem modernse või postmodernse ajastuga.

Eetikakoodeksite võrdlemine

Rokeach peab erinevaid sotsiaalseid institutsioone teatud mõttes erinevate
väärtussüsteemide edasiarenduseks6. Kui seni oli enamik Eesti kaitseväe
ametikohti täidetud kaadrikaitseväelastega, siis viimastel aastatel on sõja-
väelises struktuuris järjest enam tsiviilisikuid, kes töötavad avaliku teenis-
tuse seaduse alusel. Ka neil on välja kujunenud oma väärtussüsteem. Seega
kehtib riigikaitses kaks väärtussüsteemi: avaliku teenistuse eetikakoodeks
ning kaitseväe juhataja käskkirjaga kehtestatud kaitseväe eetikakoodeks.
Tabelis 5 on välja toodud nende eetikakoodeksite põhiväärtused ja ühisosa.

Tabel 5. Eetikakoodeksites nimetatud väärtused

Ametnike eetikakoodeksis
nimetatud olulisemad väärtused

Kaitseväe eetika-
koodeksis nimetatud

põhiväärtused

Ühised väärtused

Lojaalsus Ustavus
Avaliku huvi järgimine Distsipliin I. Vastutus või
(Poliitiline) erapooletus Vastutus vastutusvõimelisus
Vastutusvõimelisus Ausus II. Ausus
Ausus Õiglus III. Inimväärikus või
Viisakus Inimväärikus       väärikus
Abivalmidus Õppimine (õpihimu) IV. Õpihimu e soov
Väärikus Kaalutletus     ennast täiendada
Enesetäiendamine (õpihimu)

Tabeli 5 kolmandast veerust on näha, et ametnikelt ja kaitseväelastelt ooda-
takse kõige enam selliseid omadusi nagu vastutusvõimelisus, ausus,
(inim)väärikus ja enesetäiendamine (õppimine).

                                                
6 Rokeach 1973, p. 327.



GUSTAV KUTSAR108

3. Valim väärtushinnangute võrdlemiseks

Väärtuste uurimise tasandid on jagatud kolmeks: rahvusvaheline tasand,
ühiskonna ja institutsiooni tasand.

Rahvusvaheline tasand. Et vaadelda indiviidide reaktsioone riigikaitses
toimunud muutustele ja tuvastada seda, kas NATOga ühinemine on
keskkonna rahvusvahelistumise tõttu muutnud isikute väärtushinnanguid, on
võrdluseks kasutatud Pascal Vennessoni uuringut7 ja väärtuste eelisjärjestuse
määramisel sealseid väärtuste nimetusi8.

1. Üldväärtused: patriotism, au, õiglus, demokraatia, kodaniku kohustus
riigi ees, vaprus, ohvrimeelsus, religioossed väärtused, isikuvabadus,
inimõigused, kord ja distsipliin, Euroopa ideaal/ ühised väärtused.
2. Vahendväärtused: demokraatlike institutsioonide toimimine, rahvuslik
ja riiklik sõltumatus, riigi suutlikkus kindlustada igaühele töökoht,
rahvusvaheline õigus ja kord, ühtse Euroopa ülesehitamine, sotsiaalne
kindlustatus (tervishoid, vanaduspension), kaitsepoliitiline koostöö
Euroopa rahvastega, keskkonnakaitse, riigi huvide diplomaatiline ja
sõjaline kaitse (kodanike kaitse võõrsil, meresõiduvabadus, lepete
austamine), hariduse ja kultuuri edendamine, rahu kaitsmine, huma-
nitaarabi Kolmandale Maailmale.

Ühiskonna tasand. Selleks, et võrrelda väärtushinnanguid Eestis valitsevate
väärtustega, on artiklis kasutatud Eesti uuringutes9 tarvitusel olnud väärtuste
nimetusi: 1) lapsed, 2) perekond, 3) tervis, 4) armastus, 5) majanduslik
heaolu, 6) puhas loodus, 7) lähedased sõbrad, 8) kutsetöö, 9) maailma-
sündmustega kursis olemine, 10) vaimne enesetäiendamine, 11) füüsiline
vormisolek, 12) kultuurihuvide rahuldamine, 13) vaheldusrikas elu, 14) oma-
looming, 15) ühiskondlik tegevus.

Teine uurimistöös püstitatud küsimus oli järgmine: kas riigikaitses
osalejad on omaks võtnud modernse ajastu ja seega ka vastava armeetüübi
väärtusi või on nad koos ühiskonnaga suundumas pigem postmodernsete
väärtuste poole. Nii nagu Eesti uurimustes10, kirjeldasid ka siinses uurimis-
töös modernistliku ühiskonna väärtusi märksõnad lapsed, perekond, kutsetöö
ning postmodernistliku ühiskonna väärtusi märksõnad vaheldusrikas elu,

                                                
7 Vennesson 2003, p. 235.
8 Ibid., pp. 235–236.
9 vt Heinla 2004, lk 12 tabel 1.1 “Eesti elanikkonna hinnangud eluväärtustele,
aastad 1985, 1993, 1998 ja 2003”, kus allikana on märgitud “Eesti  2003”, “Eesti
98”, “Eesti 93”, “Eesti 85”, TPÜ RASI.
10 Heinla 2004, lk 12.
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kultuurihuvide rahuldamine, omalooming, vaimne enesetäiendamine ja
puhas loodus (vt tabel 6).

Tabel 6. Väärtuste paigutumine modernistliku või postmodernistliku ühiskonna
väärtuste skaalal

Modernistliku ühiskonna väärtused Postmodernistliku ühiskonna väärtused
 Lapsed Vaheldusrikas elu
 Perekond Kultuurihuvide rahuldamine
 Kutsetöö Omalooming

Vaimne enesetäiendamine
Puhas loodus

Institutsiooni tasand. Valimi koostamisel on lähtutud sellest, et riigi-
kaitsega seotud inimesed jagunevad riigikaitse poliitika kujundajateks
(poliitikud), otsustajateks (ametnikud) ja täideviijateks (kaitseväelased).
Selleks, et iseloomustada erineva staatusega riigikaitses osalejaid, valisid
vastajad etteantud omadustest välja kaheksa, mida pidasid oluliseks
poliitiku, ametniku ja sõjaväelase (ohvitseri) puhul. Etteantud omaduste
loetelu oli järgmine: ustav, patriootlik, haritud, julge, loominguline,
kaalutlev, füüsiliselt tugev, väärikas, distsiplineeritud, abivalmis, aus,
lojaalne, õiglane, viisakas, õpihimuline, kuulekas, sotsiaalne, heatahtlik,
vastutusvõimeline, koostöövõimeline, avalikku huvi järgiv, traditsioone
austav, sõltumatu, (poliitiliselt) erapooletu. Omaduste loetelu koostati
eetikakoodeksite ja väärtussüsteemide võrdluse põhjal.

Valimi sihtrühmi piiritleti nende isikutega, kes on otseselt seotud
riigikaitse kontseptsioonide väljatöötamise (Kaitseministeerium), riigikaitse
poliitiliste otsuste vastuvõtmise (riigikogu riigikaitsekomisjon) ja riigikaitse
elluviimisega (Eesti kaitsejõud). Et võrrelda erinevate sihtrühmade
esindajaid vanuseliselt, kaasati valimisse ka kooliõpilased, ajateenijad ja
tudengid. Valim pidi jagunema 12 fookusgrupiks ja selle suuruseks oli
plaanitud 180 inimest. Küsitlus korraldati maist juunini 2007. Hiljem lisati
ühe sihtrühmana veel Kaitsejõudude Peastaabi ametnikud, et tekiks parem
võrdlusmoment ametnike eetikakoodeksiga. Väljajagatud ankeetidest saadi
tagasi 195, millest korrektselt oli täidetud 189. Küsitluses osalenud 189
isikut jagunesid järgmiselt (sulgudes vastajate arv): Kaitsejõudude Peastaabi
vanemohvitserid (9, märksõna juhtivohvitserid), Balti Kaitsekolledžis
õppivad Eesti (12), Läti (14) ja Leedu ohvitserid (18), reservis olevad
Kaitseliidu vabatahtlikud nooremohvitserid (13, märksõna KLi noorem-
ohvitserid), Rahuoperatsioonide Keskuses missiooniks valmistuvad kutseli-
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sed kaadrikaitseväelased (25, märksõna kutselised sõdurid), üksik-sidepatal-
jonis ajateenistust läbivad õppursõdurid (12, märksõna ajateenijad) ning
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste kadetid (26, märksõna kadetid). Tsiviil-
ühiskonnast olid uuringusse kaasatud riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmed
ja ametnikud koos Kaitseministeeriumi ametnikega (8, märksõna kaitse-
poliitikud), Kaitsejõudude Peastaabi ametnikud (9, märksõna ametnikud)
ning Tallinna Merekooli õpilased (19, märksõna kutsekooli õpil) ja Rocca al
Mare Gümnaasiumi õpilased (24, märksõna eliitkooli õpil). Kuna artikkel
keskendub Eesti riigikaitsele, siis ei vaadelda siin Läti ja Leedu ohvitseride
vastuseid ning märksõnaga ohvitserid on tähistatud Balti Kaitsekolledžis
õppivaid Eesti ohvitsere.

4. Tulemused

Üldväärtused

Vastaja pidi paigutama tähtsuse järjekorda 12 etteantud üldväärtuse nime-
tust: patriotism, au, õiglus, demokraatia, kodaniku kohustus riigi ees,
vaprus, ohvrimeelsus, religioossed väärtused, isikuvabadus, inimõigused,
kord ja distsipliin, Euroopa ideaal/ ühised väärtused.

Tabelis 7 on esitatud militaargruppide hinnangud üldväärtuste kohta.
Tabelis olev number näitab väärtuse tähtsusjärjekorda (kõige tähtsam on
märgitud numbriga 1 jne).

Esimesel ja teisel kohal olevad väärtused on enamikul gruppidel samad
(au ja õiglus). Seetõttu vaadeldakse lähemalt kolmandal kohal olevaid
väärtusi, mille puhul esineb suuremaid erinevusi. Juhtivohvitseridel on
väärtustest kolmandal kohal inimõigused. Üks võimalik seletus on siin see,
et inimõiguste teema ühtib nende ametialase tegevusega. Näiteks võib tuua
kriisiohjamise rahvusvahelistel operatsioonidel (rahuvalveoperatsioonid
käivitatakse siis, kui tuleb kaitsta inimõigusi). Ohvitseridel on väärtustest
kolmandal kohal distsipliin. Seegi on tõenäoliselt tingitud nende ametialasest
tegevusest, sest ohvitserid on läbinud riviteenistuse. Distsipliini hindavad
kõrgelt ka kutselised sõdurid. On mõistetav, et Kaitseliidu ohvitseridel on
kolmandal kohal patriotism, sest nad on vabatahtlikud ning suurem osa
nende tegevusest on kantud patriotismist. Sama ootuspärane on ka see, et
patriotism on kadettide ja kutseliste sõdurite seas kolmandal kohal – see
ühtib nende ametivalikuga. Võib tõdeda, et militaarsel keskkonnal on väär-
tuste kujundamisel oma mõju. Näiteks erinevad ohvitserid teistest vapruse,
distsipliini ja ohvrimeelsuse märksa kõrgema väärtustamise poolest. Kui
arvata, et enamik neist on missioonipiirkondades üksusi juhtinud, on
mõistetav, miks nad neid väärtusi teistest kõrgemalt hindavad.
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Tsiviil- ja militaargruppide omavahelisest võrdlusest (vt joonis 3) ilmneb,
et esimesel ja teisel kohal olevad väärtused on sarnased.

* Number joonel näitab kohta eelistuste pingereas

Joonis 3. Tsiviil- ja militaargruppide üldväärtuste võrdlus

Jooniselt 3 on näha, et tsiviil- ja militaargruppide polariseerumine on selgelt
eristatav vaid teatud väärtuste puhul: tsiviilgrupid hindavad militaar-
gruppidest kõrgemalt inimõigusi (kolmandal kohal) ja demokraatiat (viiendal
kohal) ning madalamalt patriotismi (kuuendal kohal) ja kodaniku kohustust
riigi ees (kaheksandal kohal).

Vahendväärtused

Ka vahendväärtuste võrdlemisel pidi vastaja asetama tähtsuse järjekorda
etteantud 12 nimetust: demokraatlike institutsioonide toimimine, rahvuslik ja
riiklik sõltumatus, riigi suutlikkus kindlustada igaühele töökoht, rahvus-
vaheline õigus ja kord, ühtse Euroopa ülesehitamine, sotsiaalne kindlus-
tatus, kaitsepoliitiline koostöö, keskkonnakaitse, riigi huvide kaitsmine, hari-
duse ja kultuuri edendamine, rahu kaitsmine, humanitaarabi.
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Joonis 4. Tsiviil- ja militaargruppide vahendväärtuste võrdlus

Jooniselt 4 võib näha, et tsiviil- ja militaargruppide arvamused erinevad
rohkem sotsiaalse kindlustatuse ning demokraatlike institutsioonide tähtsuse
hindamisel. Põhjus, miks militaargruppidel on sotsiaalne kindlustatus
pingereas teistest väärtustest eespool (kolmandal kohal), võib olla selles, et
enamik militaargruppe (v.a Kaitseliidu reservohvitserid) saab riigilt palka.
Seaduse kohaselt ei tohi kaitseväelased olla teises ametis peale kaitseväe,
seetõttu on nende jaoks tähtis ka sotsiaalne kindlustatus.

Teine suurem tsiviil- ja militaargruppide erinevus oli demokraatlike insti-
tutsioonide toime hindamisel. Tabelis 8 on eraldi välja toodud see, kuidas
erinevad militaargrupid on vahendväärtused järjestanud.

Militaargruppidel on kõige sarnasem see, et nad peavad ühtviisi oluliseks
rahvuslikku sõltumatust. Kõige erinevamalt hinnatakse demokraatlike insti-
tutsioonide toime olulisust. Juhtivohvitserid on seadnud demokraatlike insti-
tutsioonide toime esimesele ja kadetid üheksandale kohale. Sellist tulemust
võib seletada sellega, et nimetatud grupid erinesid ametialase positsiooni ja
ettevalmistuse poolest. Üldväärtuste puhul ei olnud selline erinev taust
oluline, sest kõik hindasid põhiväärtusi sarnaselt. Seevastu vahendväärtuste
puhul tuleb tõdeda, et just haritus (s.t teenistuskarjääriga väljateenitud
positsioon) ja valitud eriala määrab ära vahendite valiku eesmärkideni jõud-
miseks. Näiteks sarnanevad juhtivohvitserid ja kadetid selle poolest, et nad
väärtustavad teistest rohkem rahvusvahelist õigust, kuid erinevad oluliselt
demokraatlike institutsioonide toime väärtustamisel. Rahu kaitsmist hinda-
vad teistest kõrgemalt Kaitseliidu nooremohvitserid ja kadetid.
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Tabel 8. Militaargruppide hinnangud vahendväärtustele
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Demokraatlike institutsioonide
toime 1 6 7 9 4 5

Rahvuslik sõltumatus 2 1 1 1 1 2
Rahvusvaheline õigus 3 10 6 2 7 8
Sotsiaalne kindlustatus 4 2 4 6 5 7
Hariduse ja kultuuri edendamine 5 3 2 4 6 1
Riigi huvide kaitse 6 7 8 5 2 3
Riigi suutlikkus kindlustada
igaühele töökoht 7 8 10 8 3 4

ELi ülesehitamine 8 11 11 11 11 11
Keskkonnakaitse 9 4 5 10 10 9
Kaitsepoliitiline koostöö ELiga 10 9 9 7 9 10
Rahu kaitsmine 11 5 3 3 8 6
Humanitaarabi Kolmandale
Maailmale 12 12 12 12 12 12

Keskkonna väärtustamisega paistavad silma ohvitserid ja kaitseliitlased
(neljandal-viiendal kohal), samal ajal teistel uuritavatel on keskkonna
väärtustamine üheksandal-kümnendal kohal. Seda võib põhjendada põlv-
kondade erinevusega: kuna juhtivohvitserid olid ühiskondliku korra muu-
tuste ajal aktiivsed, väärtustavad nad rohkem rahvuslikku sõltumatust ja
demokraatlike institutsioonide toimet. Uus põlvkond (ajateenijad, kutselised
sõdurid, kadetid) alles sündis sellal. Praeguste ohvitseride noorusajal oli
Eestis populaarne ühiskondlik liikumine loodusvarade kaitseks. Looduse ja
keskkonna kaksipidist väärtustamist on märganud ka teised uurijad, kes on
väitnud, et postmodernsete väärtushinnangute nihe on toimunud peamiselt
noorema põlvkonna seas.

Eesti ühiskonnas domineerivad väärtused

Selleks, et vaadelda eraldi kaitseväelaste noorema põlvkonna väärtuste seo-
seid ühiskonnas domineerivate väärtustega, on neid võrreldud 2003. aastal
Eestis tehtud uuringuga. Sellest annab ülevaate tabel 9, kus eelisjärjestuse
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numbri järel olev number sulgudes märgib koha muutust (pluss, kui see on
tõusnud; miinus, kui see on langenud).

Tabelist 9 on näha, et tsiviilühiskonna noortest (ajateenijad, eliit- ja
kutsekooli õpilased) sarnanevad kadettide ja kutseliste sõdurite väärtuste
profiiliga kõige enam kutsekooli õpilased.

Tabel 9. Võrdlus uuringu “Eesti 2003” tulemustega1
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Lapsed 1. 3. (–2) 2. (–1) 3. (–2) 7. (–6) 9. (–8) 2. (–1)
Perekond 2. 1. (+1) 1. (+1) 1. (+1) 6. (–4) 4. (–2) 1. (+1)
Tervis 3. 2. (+1) 3. (=) 2. (+1) 1. (+2) 2. (+1) 3. (=)
Armastus 4. 4. (=) 9. (=) 11. (–5) 8. (–4) 1. (+3) 8. (–4)
Majanduslik heaolu 5. 9. (–4) 4. (+1) 7. (–2) 5. (=) 7. (–2) 6. (–1)
Puhas loodus 6. 7. (–1) 8. (–1) 6. (=) 4. (+2) 5. (+1) 4. (+2)
Lähedased sõbrad 7. 5. (+2) 6. (+2) 5. (+2) 2. (+5) 3. (+4) 5. (+2)
Kutsetöö 8. 15. (–7) 11. (–3) 9. (–1) 13. (–5) 15. (–7) 9. (–1)
Maailmaga kursisolek 9. 10. (–1) 12. (–3) 14. (–5) 11. (–2) 12. (–3) 13. (–4)
Vaimne enese-
täiendamine

10. 6. (+4) 10. (=) 10. (=) 9. (+1) 6. (+4) 10. (=)

Füüsiline vormisolek 11. 8. (+2) 5. (+6) 4. (+7) 3. (+8) 11. (=) 7. (+4)
Kultuurihuvid 12. 14. (–2) 15. (–3) 15. (–3) 15. (–3) 13. (–1) 15. (–3)
Vaheldusrikas elu 13. 12. (+1) 7. (+6) 8. (+5) 10. (+3) 10. (+3) 11. (+2)
Omalooming 14. 13. (+1) 13. (+1) 13. (+1) 12. (+2) 8. (+6) 12. (+2)
Ühiskondlik tegevus 15. 11. (+4) 14. (+1) 12. (+3) 14. (+1) 14. (+1) 14. (+1)

Postmodernistlik nihe

Et autori huvi oli jälgida modernsete ja postmodernsete väärtuste osakaalu2

ühiskonnas domineerivate väärtuste hulgas, on tabelis 10 esitatud need väär-
tused eraldi.

                                                
1 vt Heinla 2004, lk 12 tabeli 1.1 parempoolsete veergu, kus allikana on märgitud
“Eesti 2003”, “Eesti 98”, “Eesti 93”, “Eesti 85”, TPÜ RASI.
2 Perioodil 1985–2003 on pidevalt tõusnud majandusliku heaolu, sõprade, enese-
täiendamise ja füüsilise vormisoleku tähtsustamine. Kõige tähtsamaks on peetud
lapsi, perekonda, tervist ja armastust ning vähemtähtsaks ühiskondlikku tegevust ja
omaloomingut. Suurimad erinevused on olnud puhta looduse ja kutsetöö hindamisel:
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Tabel 10. Modernsete või postmodernsete väärtuste esinemine

Väärtus ja fookusgrupp
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Modernse ühiskonna
väärtused

Vanem põlvkond Noorem põlvkond

Lapsed 1. 1. 1. 3. 2. 3. 7. 9. 2.
Perekond 2. 2. 2. 1. 1. 1. 6. 4. 1.
Kutsetöö 7. 10. 8. 15. 11. 9. 13. 15. 9.
Postmodernse ühiskonna
väärtused
Puhas loodus 6. 5. 7. 7. 8. 6. 4. 5. 4.
Vaimne enesetäiendamine 5. 7. 5. 6. 10. 10. 9. 6. 10.
Kultuurihuvide rahuldamine 12. 11. 13. 14. 15. 15. 15. 13. 15.
Vaheldusrikas elu 13. 13. 14. 12. 7. 8. 10. 10. 11.
Omalooming 14. 15. 12. 13. 13. 13. 12. 8. 12.

Postmodernistlik nihe toimub just noorema põlvkonna esindajate seas. Lapsi
ja perekonda väärtustavad teistest madalamalt ajateenijad ja eliitkooli
õpilased. Võiks ju arvata, et nad on veel noored ega mõtle pereelu peale.
Samas kutsekooli õpilased niisamuti nagu kadetid ja kutselised sõduridki
hindavad lapsi ja perekonda kõrgelt.

Vaheldusrikast elu peavad teistest olulisemaks kadetid ja kutselised sõdu-
rid. See annab taas kinnitust, et on toimunud postmodernistlik nihe.

Eraldi tuleks tähelepanu juhtida eliitkooli õpilastele, kes paistavad oma
eakaaslaste hulgast silma vaimse enesetäiendamise eelistamise poolest.
Selles suhtes sarnanevad nad kaitsepoliitikute, juhtivohvitseri ja ametnikega,
kes hindavad vaimset enesetäiendamist samuti kõrgelt. Seega võib eliitkooli
õpilasi pidada sobivaks järelkasvuks eliidile.

                                                                                                                  
loodust hinnati kõrgemalt 1993. aastal (neljandal kohal) ja kutsetööd tähtsustati
1998. aastal, mil 38% vastanutest pidas seda oluliseks (2003. aastal oli vastav
protsent 29). Heinla 2004, lk 12.
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Militaargruppide omavaheline võrdlus

Tabelis 11 on järjestatud militaargruppide väärtused alates juhtivohvitse-
ridest ja jälgitakse, milline sihtrühm nendega kõige enam sarnaneb.

Teistest eristuvad juhtivohvitserid ja Kaitseliidu ohvitserid, kes hindavad
kõrgemalt vaimset enesetäiendamist. Võiks eeldada, et ka kadetid tulevaste
ohvitseridena hindavad sama väärtust, kuid võrreldes Kaitseliidu ohvitseridega
pole nad veel mõistnud enesetäiendamise tähtsust. Torkab silma, et kadetid
eristuvad teistest majandusliku heaolu kõrgema väärtustamise poolest.

Kaitseliidu nooremohvitseride kutsetöö teistest madalam hindamine võib
olla tingitud sellest, et isiklikus elus seavad nad esikohale tegevuse Kaitse-
liidus. Ka varasemate väärtuste võrdlemisel selgus, et Kaitseliidu noorem-
ohvitserid väärtustasid teistest kõrgemalt patriootlikkust.

Tabel 11. Militaargruppide väärtuste võrdlus

Väärtus
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Lapsed 1. 3. 2. 3.
Perekond 2. 1. 1. 1.
Tervis 3. 2. 3. 2.
Vaimne enesetäiendamine 4. 6. 10. 10.
Armastus 5. 4. 9. 11.
Lähedased sõbrad 6. 5. 6. 5.
Puhas loodus 7. 7. 8. 6.
Kutsetöö 8. 15. 11. 9.
Majanduslik heaolu 9. 9. 4. 7.
Füüsiline vormisolek 10. 8. 5. 4.
Omalooming 11. 13. 13. 13.
Maailmaga kursisolek 12. 10. 12. 14.
Kultuurihuvid 13. 14. 15. 15.
Vaheldusrikas elu 14. 12. 7. 8.
Ühiskondlik tegevus 15. 11. 14. 12.



GUSTAV KUTSAR118

Kokkuvõte

Enamik militaargruppe tähtsustab perekonda, lapsi ja tervist. Seega saab
teha sama järelduse nagu üldväärtuste analüüsi puhul: sõltumata vanusest,
ollakse põhiväärtuste hindamisel sarnased. Kui nooremat sõjaväelaste
põlvkonda võrrelda tsiviilgruppide noorema põlvkonnaga, torkab silma, et
teistest enam on perekonnale ja lastele orienteeritud kutsekooli õpilased,
seevastu eliitkooli õpilased väärtustavad vaimset enesetäiendamist.

Postmodernsete väärtuste nihkele viitab see, et puhast loodust peetakse
olulisemaks kui majanduslikku heaolu. Kõige enam hindavad postmodern-
seid väärtusi eliitkooli õpilased, kes väärtustavad armastust, vaimset enese-
täiendamist ja omaloomingut.

Väärtushinnangute vastavus institutsiooni
väärtussüsteemile

Vastajatele olid ette antud järgmised omadussõnalised vasted: ustav, pat-
riootlik, haritud, julge, loominguline, kaalutlev, füüsiliselt tugev, väärikas,
distsiplineeritud, abivalmis, aus, lojaalne, õiglane, viisakas, õpihimuline,
kuulekas, sotsiaalne, heatahtlik, vastutusvõimeline, koostöövõimeline, ava-
likku huvi järgiv, traditsioone austav, sõltumatu, (poliitiliselt) erapooletu.
Vastajad valisid nende seast välja omadused, mida nad pidasid ohvitseri-
kutse puhul kõige olulisemaks. Valiku tegemisel ei nõutud sõnade järjesta-
mist. Et oleks olemas võrdlusmoment, valis autor erineva positsiooni ja staa-
tusega isikute seast fookusgrupid: Kaitsejõudude Peastaabi ohvitserid,
vabatahtlikud reservis olevad Kaitseliidu nooremohvitserid, Kaitseväe Ühen-
datud Õppeasutuste kadetid, Kosovo missiooniüksus ja üksik-sidepataljoni
õppursõdurid (ajateenijad). Kokku oli 72 arvamusavaldajat.

Tabelis 12 on esitatud ohvitseri jaoks olulised omadused tähtsuse järje-
korras. Siin on järjestatud vaid kaheksa olulisemat väärtust, et neid oleks hea
võrrelda eetikakoodeksi kaheksa põhiväärtusega.

Tabelist 13 on näha, et nii juhtivohvitseridel kui ka Kaitseliidu noorem-
ohvitseridel kattub eetikakoodeksiga neli omadust. Selleks, et tuvastada
väärtuste nihet, oli lisatud loetelusse sõjaeelse armee väärtusi. Nende
omaduste kaudu oli soov hinnata väärtuste seost modernse või postmodernse
armeetüübiga. Modernse ajastu ohvitseri iseloomustasid järgmised oma-
dused: patriootlik, tugev ja julge.

Tabelis 13 on märgitud plussmärk nende omaduste juurde, mis kattuvad
eetikakoodeksiga. Vaatluse alla on võetud üksnes ohvitserkonna esindajad
(juhtivohvitserid, Kaitseliidu reservohvitserid ja kadetid).
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Tabel 12. Ohvitseri jaoks olulised omadused

Juhtiv-
ohvitserid

KLi
ohvitserid

Kadetid Kutselised
sõdurid

Ajateenijad

1 Haritud Tugev Patriootlik Distsipli-
neeritud

Distsipli-
neeritud

2 Vastutus-
võimeline

Patriootlik Distsipli-
neeritud

Tugev Julge

3 Distsi-
plineeritud

Julge Julge Haritud Tugev

4 Patriootlik Distsiplinee-
ritud

Ustav Patriootlik Abivalmis

5 Lojaalne Ustav Tugev Julge Patriootlik
6 Väärikas Haritud Haritud Ustav Ustav
7 Koostöö-

võimeline
Aus Vastutus-

võimeline
Vastutus-
võimeline

Väärikas

8 Ustav Õiglane Väärikas Koostöö-
võimeline

Traditsioone
austav

Tabel 13. Ohvitseri jaoks oluliste omaduste võrdlus eetikakoodeksi põhiväärtustega

Eetikakoodeksi
väärtuste
omadussõnalised
vasted

Enim hinnatud
juhtivohvitseride
omadused

Enim hinnatud
Kaitseliidu
nooremohvitseride
omadused

Enim hinnatud
kadettide omadused

1
Ustav Haritud Tugev Patriootlik

2
Distsiplineeritud + Vastutusvõimeline Patriootlik + Distsiplineeritud

3
Vastutus-
võimeline + Distsiplineeritud Julge Julge

4
Aus Patriootlik +

Distsi-
plineeritud Ustav

5
Õiglane Lojaalne + Ustav Tugev

6
Väärikas + Väärikas Haritud Haritud

7
Õpihimuline Koostöövõimeline + Aus +

Vastutus-
võimeline

8
Kaalutlev + Ustav + Õiglane + Väärikas

Kokkulangevusi: 4 Kokkulangevusi: 4 Kokkulangevusi: 3
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Tabelis 14 on märgitud m-tähega need omadused, mis kattuvad modernse
ajastu ohvitseritüübiga.

Tabel 14. Võrdlus modernse ajastu ohvitserile esitatavate omadustega

Enim hinnatud
juhtivohvitseride
omadused

Enim hinnatud
Kaitseliidu
nooremohvitseride
omadused

Enim hinnatud kadettide
omadused

1 Haritud m Tugev m Patriootlik
2 Vastutusvõimeline m Patriootlik Distsiplineeritud
3 Distsiplineeritud m Julge m Julge
4 m Patriootlik Distsiplineeritud Ustav
5 Lojaalne Ustav m Tugev
6 Väärikas Haritud Haritud
7 Koostöövõimeline Aus Vastutusvõimeline
8 Ustav Õiglane Väärikas

Kokkulangevusi: 1 Kokkulangevusi: 3 Kokkulangevusi: 3

Tabelist 14 on näha, et kõige vähem modernse ajastu ohvitserile iseloomu-
likke omadusi on nimetanud juhtivohvitserid. Enim hindavad modernse
ajastu omadusi (tugev, patriootlik, julge) Kaitseliidu ohvitserid ja kadetid.

Samasugune võrdlus on tehtud ka reakoosseisu kohta. Tabelis 15 on
tähistatud plussmärgiga kokkulangevus eetikakoodeksiga, m-täht märgib kat-
tuvust modernse ajastu ohvitserile iseloomulike omadustega.

Tabel 15. Kutseliste sõdurite ja ajateenijate hinnangud ohvitseri staatusele

Eetikakoodeks Kutselised sõdurid Ajateenijad
1 Ustav + Distsiplineeritud + Distsiplineeritud
2 Distsiplineeritud m Tugev m Julge
3 Vastutusvõimeline Haritud m Tugev
4 Aus m Patriootlik Abivalmis
5 Õiglane m Julge m Patriootlik
6 Väärikas + Ustav + Ustav
7 Õpihimuline + Vastutusvõimeline + Väärikas
8 Kaalutlev Koostöövõimeline Traditsioone austav

Kokkulangevusi:
3 +
3 m Kokkulangevusi:

3 +
3 m
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Kui vaadata kutseliste sõdurite väärtushinnanguid nende omaduste kaudu,
millega nad iseloomustasid ohvitseristaatusega kaitseväelast, võib järeldada,
et nende väärtusteadvusel on piisav seos eetikakoodeksiga (kaheksast oma-
dusest kolm kattuvad, kusjuures esindatud on olulisemad – distsiplineeritus,
ustavus ja vastutusvõimelisus). Sama võib väita ka ajateenijate kohta: eetika-
koodeksist oli esindatud kolm nimetust (distsiplineeritus, ustavus ja vääri-
kus).

Nii kutseliste sõdurite kui ka ajateenijate kujutlus ohvitserist on seotud
rohkem modernsel ajastul hinnatud omadustega – eeldatakse, et ohvitser
peab olema julge, tugev ja patriootlik.

Kokkuvõte. Tabelis 16 on esitatud kokkuvõte kõigi militaargruppide hin-
nangutest. Kõige enam hinnati ohvitseri juures distsipliini, patriootlikkust ja
julgust.

Tabel 16. Hinnang ohvitseri omadustele

Militaargruppide hinnang ohvitseri
omadustele

Eetikakoodeksis väljendatud
omadused

1 Distsiplineeritud 1 Ustav
2 Patriootlik 2 Distsiplineeritud
3 Julge 3 Vastutusvõimeline
4 Tugev 4 Aus
5 Haritud 5 Õiglane
6 Ustav 6 Väärikas
7 Vastutusvõimeline 7 Õpihimuline
8 Väärikas 8 Kaalutlev

Tulemuste põhjal võib väita, et nimetatud väärtushinnangutel on eetika-
koodeksiga tugev seos. Kattuvad sellised väärtused nagu ustavus, distsipli-
neeritus, vastutusvõime, väärikus ning teatud mõttes ka õpihimu, mis seostub
haritusega. Samas on näha, et rohkem peetakse ohvitseri modernsel ajastul
hinnatud omaduste kandjaks: arvatakse, et ohvitser peaks olema patriootlik,
julge ja tugev.

Väärtushinnangute mõjutaja

Uurimuse autor vaatles ka seda, mis on vastaja väärtushinnanguid kõige
enam mõjutanud: kas NATOga liitumine, riigikaitses valitsevad väärtused,
eetikakoodeks või teiste isikute eeskuju. Vastaja sai seda hinnata kolme-
pallisel skaalal: palju, mõnevõrra või üldse mitte. Tabelist 17 on näha, et
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kõige rohkem on mõjutanud vastaja väärtushinnanguid teiste isikute eeskuju
ja eetikakoodeks.

Tabel 17. Väärtushinnanguid mõjutavad tegurid

 Kui palju on mõjutanud? Kokku
Mis või kes on mõjutanud? Palju Mõnevõrra Üldse mitte
 NATOga liitumine 16,6% 47,6% 35,9% 100,0%
 Riigikaitse väärtused 23,4% 53,8% 22,8% 100,0%
 Eetikakoodeks 33,1% 49,7% 17,2% 100,0%
 Teiste isikute eeskuju 46,2% 42,8% 11,0% 100,0%

Selle tabeli järgi on isiku väärtushinnangutele kõige vähem mõju avaldanud
NATOga liitumine: 36% arvates üldse mitte ja 48% arvates mõnevõrra.

5. Diskussioon

Uurimuse teoreetiline osa näitas, et Euroopa armeedes on täheldatud
sotsiaalse lõhe suurenemist. Seetõttu oli uurimuse eesmärk välja selgitada
riigikaitses osalejate väärtushinnangud ja võrrelda, kuivõrd militaargrupid
erinevad tsiviilgruppidest.

Empiirilisest uuringust selgus, et Eesti ohvitseridele, kadettidele ja kutse-
listele sõduritele on üldistest väärtustest tähtsaimad au, õiglus, patriotism ja
kodaniku kohustus riigi ees. Kui võrrelda neid väärtusi teiste riikide uuri-
mustega, siis näiteks Prantsusmaal väärtustatakse  patriotismi ja kodaniku
kohustust riigi ees vähem3. Arvestades ajaloolisi põhjusi – omariikluse
puudumine lähiminevikus ja lühike taasiseseisvumisperiood – on mõistetav,
et ka vahendväärtustest on samade sihtgruppide jaoks tähtsaimad rahvuslik
ja riiklik sõltumatus, hariduse ja kultuuri edendamine, sotsiaalne kindlus-
tatus ning riigi huvide diplomaatiline ja sõjaline kaitse. Kui neid väärtusi
võrrelda taas Prantsusmaaga4, on näha, et eestlastele on olulised riigiga seo-

                                                
3 Prantsuse ühiskonnas olid kümneaastase perioodi jooksul (1990–2000) täht-
saimad väärtused inimõigused ja õiglus. Vähem tähtsaks peeti korda ja distsipliini
(18%), patriotismi (12%), kodaniku kohust riigi ees (9%). Vennesson 2003, pp.
235–236.
4 Prantsusmaal on enim eelistatud sotsiaalne kaitse ja töökohad. Natuke vähem
oluline on rahu kaitsmine (neid väärtusi eelistab 40–50% vastajatest). Järgmisse
prioriteetide gruppi (20–30%) kuulub rahvusvaheline kord ja õigus, keskkonna-
kaitse, hariduse ja kultuuri edendamine ning demokraatlike institutsioonide toime.
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tud väärtused (rahvuslik sõltumatus, riigi huvide kaitse) ja prantslased
hindavad kõrgemalt globaalseid väärtusi (rahu kaitsmine,  keskkonnakaitse).

Teine eesmärk oli hinnata tsiviil- ja militaargruppide väärtuste sarnasust
ja erinevust. Väärtusi hinnati 12pallisel skaalal (kõige tähtsam väärtus asetati
esimesele kohale jne). Sarnaseks loeti väärtused, mis hinnati võrdväärseks
või mis erinesid ühe-kahe koha võrra. Sarnaselt hindasid tsiviil- ja militaar-
grupid näiteks rahvusvahelist õigust: tsiviilgrupid asetasid rahvusvahelise
õiguse neljandale ja militaargrupid viiendale kohale. Erinevuseks loeti seda,
kui väärtus erines kolme või enama koha võrra. Tabelis 18 on esitatud kõige
suuremad hinnangute erinevused. Kodaniku kohustuse riigi ees on militaar-
grupid asetatud näiteks neljandale kohale, samal ajal tsiviilgruppidel paikneb
see kaheksandal kohal. Parempoolses tulbas on esitatud erinevuse määr, mis
näitab, et tsiviilgrupid hindavad kodaniku kohustust riigi ees nelja koha võrra
madalamalt (–4) või demokraatiat nelja koha võrra kõrgemalt (+4) kui
militaargrupid.

Tabel 18. Erinevused üld- ja vahendväärtuste hindamisel

 Militaar-
grupid

Tsiviil-
grupid

Erinevuse
määr

Üldväärtuste suurimad erinevused
Patriotism 3 6 –3
Kodaniku kohustus riigi ees 4 8 –4
Inimõigused 7 3 +4
Demokraatia 9 5 +4
Vahendväärtuste suurimad erinevused
Sotsiaalne kindlustatus 3 7 –4
Demokraatlike institutsioonide toime 6 3 +3

Tabeli 18 põhjal võib pidada näiteks suureks selliste väärtuste nagu patrio-
tism või kodaniku kohustus riigi ees erinemist kolme või nelja koha võrra,
sest need väärtused asuvad militaargrupi väärtussüsteemis kõrgel kohal
(vastavalt kolmandal ja neljandal kohal). See viitab kahe erineva grupi
väärtussüsteemi erinevusele.

Vahendväärtuste puhul on näha, et kaitseväelased peavad sotsiaalset
kindlustatust väga oluliseks (kolmandal kohal), samal ajal kui tsiviilgruppide
jaoks on see vähem oluline (seitsmendal kohal). See tähendab, et tsiviil-
grupid tunnevad end sotsiaalselt rohkem kindlustatuna. Kui vaadelda uurin-

                                                                                                                  
Viimasesse gruppi (6–13%) kuulub humanitaarabi, rahvuslik sõltumatus, Euroopa
ülesehitamine, riigi huvide diplomaatiline ja sõjaline kaitse ning kaitsekoostöö teiste
Euroopa rahvastega. Ibid.
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gus osalenud militaargruppide väärtusi tervikuna, on näha, et ühelt poolt on
militaargrupid teistest enam patriootlikumad ja väärtustavad rohkem ko-
daniku kohust riigi ees. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sotsiaalsele kindlus-
tatusele, sest see on otseselt seotud riigi huvide kaitsmisega. Teisisõnu:
militaargruppidel, kes peavad riigi huvide kaitsmist oluliseks, kuid kes pole
piisavalt sotsiaalselt kindlustatud, väheneb ka motivatsioon riigi huve
kaitsta. Seega asub sotsiaalne kindlustatus väärtushinnangute skaalal eespool
riigi huvide diplomaatilisest ja sõjalisest kaitsest. Põhjus, miks sotsiaalne
kindlustatus on militaargruppidel teistest rohkem esile tõstetud, võib olla
tingitud sellest, et enamik militaargruppe (v.a KLi reservohvitserid) saavad
riigilt palka. Seaduse kohaselt ei tohi kaitseväelased olla teenistuses mujal
kui kaitseväes. Seetõttu on mõistetav, miks neile on tähtis sotsiaalne kind-
lustatus.

Siinne empiiriline uuring andis ka võimaliku vastuse küsimusele, miks ei
leita piisavalt inimesi kutselise kaitseväelase ametisse. Probleemi üks põh-
jusi võib olla see, et kaitseväelased ei ole sotsiaalselt piisavalt kindlustatud.
Kaitseväelane, kes on patriootlik ja valmis teenima riigi huve, ei saa olla
mujal teenistuses, et kindlustada enda ja oma perekonna tulevik. Kuna ta on
riigi teenistuses, peab riik hoolitsema ka kaitseväelase kindlustatuse eest.

Kui vaadelda Eesti ühiskonnas domineerivaid väärtusi uuringus osalenud
fookusgruppide kaupa, võib täheldada, et üldjuhul väärtused ei erinenud.
Eestis on kõrgelt väärtustatud pere. Üksikute postmodernsete väärtuste võrd-
lemisel on näha, et noorema põlvkonna juures on märgata nende väärtuste
esiletõusu.

Väärtushinnangute ja institutsiooni vaheliste seoste võrdlemisel on näha,
et 2004. aastal kaitseväes kehtestatud eetikakoodeksil on kaitseväelaste tege-
like väärtushinnangutega suhteliselt tugev seos.

Kui võrrelda ohvitserilt oodatavaid omadusi, on tulemus hoopis teine.
Noorem põlvkond näeks ohvitseri eranditult modernsele ajale iseloomulike
omaduste kandjana: tugeva, julge ja patriootlikuna. Need väärtused ei ka-
jastu aga eetikakoodeksis. Kõige enam ühtivad koodeksi nõuetega juhtiv-
ohvitseride antud hinnangud. Põhjuseks võib olla see, et juhtivohvitserid on
pikkade aastate jooksul esindanud neid väärtusi, mida on kaitseväes enim
hinnatud. Teisalt võib  kadettide ja kutseliste sõdurite kohta väita, et nende
kujutluses esindab ohvitser selliseid omadusi, mille on pärandanud sõjaeelne
Eesti. Tulemust võib tõlgendada ka nii, et noored võtavad omaks riigikaitses
esinevad eetilised tõekspidamised ja väärtused sotsialiseerumise käigus.
Seda kinnitas ka viimane küsitluse osa, kus uuriti, mis on vastaja väärtus-
hinnanguid kõige rohkem mõjutanud. Selgus, et enamikku vastajaid mõjutab
teiste isikute eeskuju.

Arvestades viimasel ajal riigikaitses (eriti riigikaitse kontseptsioonides)
toimunud muutusi, püstitas autor oletuse, et NATOga liitumine võis avalda-
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da mõju väärtushinnangutele, sest ühist kaitsepoliitilise koostöö vajadust on
deklareeritud alates 1996. aastast. Uuringust selgus, et NATOga liitumine on
mõjutanud väärtushinnanguid vähem kui teiste isikute eeskuju, eetika-
koodeks või riigikaitses kehtivad väärtused. Seostades seda tulemust vahend-
väärtustega, võib nentida, et kaitsepoliitilise koostöö tähtsustamine on
jäänud rahvusriigiga seotud väärtuste varju ja paigutub mitte nii tähtsate
väärtuste hulka. Põhjus võib olla ka selles, et kaitsepoliitiline koostöö teiste
Euroopa rahvastega ei pruukinud vastajatele seostuda NATOga. Sõjaväelisi
väärtusi uurinud Rootsi teadlase Bengt Abrahamssoni väitel on kutseliste
sõjaväelaste põhiline väärtushoiak rahvuslus niikaua, kui see tähendab
julgeolekupoliitikas territooriumi kaitset5. Ehk tänapäeva Eesti kaitse-
väelased veel ei adu, et NATO laienemisega on suurenenud ka territoorium,
mida tuleb kaitsta ja mida on võimalik kaitsta, kui on ühised väärtused.

Kokkuvõte

Siinses artiklis keskenduti Eesti riigikaitse väärtustele. Riigikaitses esinevate
põhiväärtuste leidmiseks analüüsiti esmalt põhiseaduses ja riigikaitse
kontseptsioonides välja toodud väärtusi, riigikaitses töötavate ametnike ja
ohvitseride ustavusvannet ning institutsioonides kehtestatud eetikakoodek-
seid.

Uuringuga tehti kindlaks Eesti riigikaitses osalevate ohvitseride, kadet-
tide ja kutseliste sõdurite väärtuste eelisjärjestus. Kõige tähtsamaks osutusid
au, õiglus ja patriotism; tähtsaks peeti ka selliseid väärtusi nagu kodaniku
kohustus riigi ees, kord ja distsipliin. Vahendväärtustest mainiti kõige enam
järgmisi: rahvuslik ja riiklik sõltumatus, hariduse ja kultuuri edendamine,
sotsiaalne kindlustatus (tervishoid, vanaduspension) ning riigi huvide diplo-
maatiline ja sõjaline kaitse.

Võrreldi ka militaargruppide ja mõningate tsiviilgruppide (poliitikud,
ametnikud) väärtushinnanguid. Üld- ja vahendväärtusi kõrvutades torkas
silma, et militaargruppidele, kes on teistest enam valmis täitma kodaniku
kohustust riigi ees, on väga tähtis sotsiaalne kindlustatus. Nimetatud väärtus
asub kõrgemal kohal kui riigi kaitsmiseks olulised väärtused (riigi huvide
diplomaatiline ja sõjaline kaitse). Autor näeb selles ohumärki, sest kui riik ei
paku kaitseväelastele piisavaid sotsiaalseid tagatisi, väheneb pidevalt prae-
gune ohvitserkond ega jätku noori mehi kutselisteks sõduriteks.

Eesti ühiskonnas domineerivate väärtuste suhtes fookusgrupid üksteisest
oluliselt ei erinenud: nii nagu ühiskonnas, on ka kaitseväelaste noorema

                                                
5 Abrahamsson 1972, p. 82.
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põlvkonna puhul märgata teatud postmodernsete väärtuste kõrgemalt hinda-
mist.

Uurimuses oli vaatluse all kaks eetikakoodeksit: 1999. aastal avalikus
teenistuses olevate ametnike jaoks seaduse lisana kehtestatud avaliku teenis-
tuse eetikakoodeks ning kaitseväelastele ja kaitseliitlastele 2004. aastal
kaitseväe juhataja korraldusega kehtestatud kaitseväe eetikakoodeks.

Ohvitseri väärtussüsteem on kujunenud pikema aja jooksul. Erinevatel
ajastutel on hinnatud järgmisi ohvitseri jaoks olulisi omadusi: autunne, distsip-
lineeritus, haritus, julgus, füüsiline tugevus, lojaalsus, patriotism, solidaarsus,
vaprus, vastutusvõime ja viisakus. Nende ja kaitseväe eetikakoodeksis
nimetatud väärtuste põhjal koostatud loetelust paluti uuringus osalejatel nime-
tada olulisemad. Vastajad leidsid, et ohvitser peaks olema distsiplineeritud,
patriootlik, julge, tugev, haritud, ustav, vastutusvõimeline ja väärikas.

Kui võrrelda 2004. aastal kaitseväes kehtestatud eetikakoodeksit uuritud
väärtushinnangutega, ühtivad eetikakoodeksi põhiväärtustega kõige enam
juhtivohvitseride hinnangud. Kaitseliidu reservohvitseride ja kadettide
väärtushinnangutes on esikohal need omadused, mis vastavad modernse
ajastu ideaalohvitserile. See tähendab, et ohvitser peaks olema patriootlik,
julge ja tugev.

Suurimaks väärtushinnangute mõjutajaks peeti teiste isikute eeskuju.
Seetõttu võib ennustada, et noorem sõjaväelaste põlvkond võtab eeskujuks
juhtivohvitserid, kes tähtsustavad neid väärtusi, mida väljendab kaitseväe
eetikakoodeks.

Riigikaitses toimunud muutusi arvestades oli eesmärk uurida, kui palju
on NATOga liitumine avaldanud mõju väärtushinnangutele. Uuringu põhjal
selgus, et NATOga liitumine mõjutab väärtushinnanguid oluliselt vähem kui
teiste isikute eeskuju, eetikakoodeks või riigikaitses kehtivad väärtused.
Jälgides üldist väljakujunenud väärtussüsteemi, võib järeldada, et riigikaitses
osalejatel on enamik üld- ja vahendväärtusi seotud rahvusriiklike väärtustega
(rahvuslik sõltumatus, haridus ja kultuur).
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KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSE
KÕRGEMA SÕJAKOOLI KADETTIDE

VÄÄRTUSHINNANGUD1

KAREN KULDNOKK

  ■  

1. Sissejuhatus

Kaitseväelase elukutse on vastutusrikas, sest tema kätte on usaldatud meie
riigi ja rahva kaitse. See oluline roll on seadnud ka ühiskonna ootused kõrge-
male. J. Sepp kirjutab 1933. aastal ilmunud raamatus “Ohvitser”, et eriline
tähtsus on kaitseväelase moraalsetel omadustel. Esimese Eesti vabariigi
aegse sisemäärustiku järgi on peale distsipliini, mis on rajatud kohusetun-
dele, isamaa-armastusele ja rahvuslikule meelsusele (originaaltekstis riiklik
meeleolu), olulised veel ustavus ja ausameelsus, julgus, vaprus ja võitlus-
valmis olek, otsustus- ja algatusvõime, viisakus, kokkuhoidlikkus, kasinus,
kannatlikkus ja kindel usk oma võimetesse.2 2004. aastal kehtestatud kaitse-
väe eetikakoodeksis nimetatakse kaitseväe põhiväärtustena ustavust, distsi-
pliini, vastutust, ausust, õiglust, inimväärikust, õpihimu ja kaalutletust.3

Siinses artiklis vaadeldakse, mis osutub määravaks Kaitseväe Ühendatud
Õppeasutuste kõrgema sõjakooli kadettide kutsevalikul. Kas neidsamu väär-
tusi, mida nimetab J. Sepp, peetakse tähtsaks ka enam kui 70 aastat hiljem?
Kuivõrd oluliseks peavad kõrgema sõjakooli kadetid neidsamu eetika-
koodeksis nimetatud väärtusi? Käsitluse all on kaitseväelase kutsevalikut
põhjendavad argumendid ja see, millisena tulevased ohvitserid näevad oma
rolli Eesti ühiskonnas. Analüüsitakse Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste
kõrgema sõjakooli kolme põhikursuse (7., 8., 10. PK) noorkadettide 26 es-
seed, mis on kirjutatud teemal “Mida tähendab olla ohvitser?“ ja “Olla
ohvitser – kutse või kutsumus?“. 7. PK alustas õpinguid 2003. a sügisel,
8. PK 2004. a sügisel ja 10. PK 2006. a sügisel. Kõrgemas sõjakoolis õpin-
guid alustavad noorkadetid on üldjuhul 19–25aastased. Valdav osa neist on
pärast gümnaasiumi lõpetamist läbinud ajateenistuse ja tulnud seejärel
sõjakooli õppima. Pärast kooli lõpetamist saavad nad rahuaja jalaväerühma
ülema ja sõjaaja jalaväekompanii ülema kutse.

                                                
1 Põhjalikum artikkel samal teemal on ilmunud Emakeele Seltsi 53. aastaraamatus.
2 Sepp, J. 1933. Ohvitser. Tallinn: Joh. Pals´i Kirjastus, lk 3–4.
3 Kaitseväe eetikakoodeks. 2004. <http://www.vk.kra.ee/index.php?option=
com_content&view=article&id=114&Itemid=98>, (29.10.2008).
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Kasutatavaks uurimismeetodiks on lingvistiline tekstianalüüs4, mille järgi
tekst on tähendustervik, kus iga keeleüksus konstrueerib tähendust. Artiklis
vaadeldakse argumenteerimist kui protsessi nii sisulisest kui ka vormilisest
küljest. Ühelt poolt vaadeldakse kutsevalikut põhjendavate argumentide liike
ja keelekasutust, mille kaudu kadett oma seisukohti esitab. Teiselt poolt
analüüsitakse, mis positsioonilt teksti kirjutaja oma arvamust avaldab ja
kuidas ta oma argumente usaldusväärsemaks üritab muuta. Noorkadettide
argumentatsioon pole adresseeritud konkreetsele suhtluspartnerile, ent nii
nagu iga arvamusteksti looja esitab ka sõjakooli kadett essees oma arvamusi
põhjendatult ja püüab oletatavat lugejat veenda oma seisukohti omaks
võtma. Seetõttu on esseede eesmärk lugejat mõjutada.

2. Argumenteeriv tekst

Tänapäeva tekstianalüüs seostub klassikalise retoorikaõpetuse ja argumen-
teerimistehnikatega.5 1960. aastatel ärkas uuesti huvi retoorika vastu, seal-
juures keskenduti eelkõige argumenteerimisvõtete uurimisele. Seega on
argumenteerimisvõtted taas aktuaalsed, üha enam tuntakse huvi selle vastu,
kuidas inimesi on võimalik tekstidega mõjutada.

Retoorilise analüüsi puhul rõhutatakse, et tegelikkus on tõlgendamise
küsimus. Ei eeldata, et keelekasutus seletab näiteks kõneleja ja kirjutaja suhet
või välismaailma fakte ühetähenduslikult. Retoorilises analüüsis ei ole
eesmärk tõlgendada asja olemust iseeneses, vaid tõlgendatakse argumen-
tatsiooni. Argumentatsiooni puhul ei uurita üksnes tekstisiseseid struktuure,
retoorilisi võtteid ja tähendussisu, vaid oluline on analüüsida seda, missu-
guses kontekstis neid argumente või selgitusi kasutatakse ja missugustes
olukordades need luuakse. Argumenteerimist vaadeldakse ennekõike sot-
siaalse tegevusena.6

Psühholoog Michael Billig räägib7 argumenteeriva mõtlemise duaalsu-
sest: meie suhtumised on ühelt poolt alati isiklikud, individuaalsed, aga

                                                
4 Kasik, R. 2004. Interpersonaalse tähenduse konstrueerimine. Ühe intervjuu
analüüs. – Tekstid ja taustad III. Lingvistiline tekstianalüüs. Toim. R. Kasik. Tartu
Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 28. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 33.
5 Kasik, R. 2002. Tekstil on mitu palet. – Tekstid ja taustad. Artikleid
tekstianalüüsist. Toim. R. Kasik. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 23.
Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 7.
6 Jokinen, A. 1999. Vakuuttelevan ja suostuttelevan retoriikan analysointi. –
Diskurssianalyysi liikkeessä. Arja Jokinen, Kirsi Juhila, Eero Suoninen. Tampere:
Vastapaino, s. 127. [Edaspidi Jokinen 1999]
7 Billig, M. 1991. Ideology and Opinions. Studies in Rhetorical Psychology.
London, Newbury Park, New Delhi: Sage Publications, pp. 43–44.
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samal ajal on nad ka osa laiemast argumentatsioonikontekstist, mingist väit-
lusest. Iga inimene viitab oma ütlustega oma isiklikele tõekspidamistele ja
näitab nende kaudu midagi ka enda kui indiviidi kohta. Osutades oma suhtu-
mistele, tehakse aga rohkem, kui väljendatakse oma isiklikke tõekspidamisi.
Sel moel asetatakse ennast ka mingisse avalikku väitlusse. Niisiis on hoia-
kutel lisaks individuaalsele tähendusele ka sotsiaalne tähendus, kui see indi-
viduaalne asetub laiemasse konteksti. See tähendab, et inimeste hoiakud ei
viita mitte üksnes nende tõekspidamistele, vaid nad viitavad ka neile teistele
positsioonidele avalikus argumentatsioonis, millele ennast vastandatakse.

Frans H. van Eemeren jt8 räägivad argumendi funktsionaalsest olemusest.
Argumentatsiooni eesmärk on lahendada arvamuste lahknevusi, seega on
argumentatiivsele diskursusele iseloomulik argumentatiivne vastandus.9
Frans H. van Eemereni jt järgi10 kasutatakse argumentatsiooni selleks, et
õigustada või lükata ümber mingit seisukohta. Chaïm Perelman, üks uue re-
toorika juhtfiguuridest, rõhutab vastuvõtja olulisust. Tema sõnul püütakse
argumentide esitamise kaudu hankida või tugevdada publiku heakskiitu või
toetust esitatud väitele.11

Tekstiuurijad seostavad argumentatsiooni kindla tekstitüübi, argumen-
teeriva tekstiga. Reet Kasiku järgi12 on argumenteeriva teksti põhiülesanne
autori arvamuse vahendamine ja selle põhjendamine, nähtuste põhjuse ja
tagajärje seoste näitamine. Seisukohavõtt on seotud keelevälise tegelikku-
sega, näiteks lugejale tuttava aktuaalse probleemiga. Kersti Lepajõe väitel13

on argumenteeriva kirjutaja eesmärk muuta lugeja mõttekäiku nii, et see
ühtiks argumenteerija omaga. Argumenteeriv tekst on kirjutaja ja kujutel-
dava lugeja vaheline dialoog. Argumenteerivat tekstitüüpi esindavad ka
sõjakooli kadettide esseed. Keeleväline probleem on siin ohvitserikutse
valimine ja dialoogilisus seisneb poolt või vastu hoiakus. Kadetid on oma
valiku teinud ja esitavad pooltargumente, polemiseerides kujuteldava lugeja
hüpoteetiliselt vastupidise positsiooniga.

Argumenteerivale tekstitüübile on iseloomulikud kindlad keelelised
tunnused, näiteks eitavad laused, vastandust ja võrdlust sisaldavad väljendid,
tingiv kõneviis, võimalikkust või vajalikkust (võib, peab), tõenäosust (kind-

                                                
8 Eemeren, F. H. van et al. Argumentation. – Discourse as Structure and Process.
Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. Vol. 1. Ed. Teun A. Van Dijk.
London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, p. 218.
9 Ibid., p. 208.
10 Ibid.
11 Perelman, Chaïm 1996. Retoriikan valtakunta. Tampere: Vastapaino, s. 16.
12 Kasik, R. 2007. Sissejuhatus tekstiõpetusse. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus,
lk 41–43. [Edaspidi Kasik 2007]
13 Lepajõe, K. 2002. Argumenteerimisoskusest eksamikirjandite põhjal. – Keel ja
Kirjandus, nr 4, lk 272.
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lasti, võib-olla) ning positiivset või negatiivset hinnangut (õnneks, kahjuks)
väljendavad sõnad, omadussõnad ja nende võrdlusastmed, põhjuslikud side-
ja määrsõnad (seetõttu, järelikult, niisiis, seega). Keelekasutuse kaudu aval-
dub kirjutaja suhtumine ja just selliste keeleliste valikutega üritab kirjutaja
lugejat mõjutada.

Keelekasutuses saab eristada kaht mõjutamise põhitüüpi: faktipõhine
(teoreetiline) ja tundepõhine (ateoreetiline) argumentatsioon. Faktipõhised
laused on informatiivsed väitlaused, mille tõeväärtust saab tõestada: väide on
kas õige või vale. Tundepõhised laused väljendavad kirjutaja suhtumist,
arvamusi ja soove. Need ei ole tõesed ega väärad14. Näiteks lause “Mõiste
ohvitser on pärit 15. sajandi Prantusmaalt, kus kuningas moodustas senise
vasalli kohustussüsteemile põhineva armee asemele regulaararme”15 on
faktipõhine. Seevastu lause “Olla ohvitser tähendab – alati ja pidevat võitlust
iseendaga, et mitte välja näidata oma nõrkusi” on tundepõhine, sest sisaldab
kirjutaja isiklikku arvamust.

Teksti kirjutajal on võimalik esitatavaid fakte valida nii, et nad teenivad
soovitud eesmärki. Seega on mõtet esitada argumentidena selliseid asja-
olusid, mis autori hoiakuid toetavad, ning jätta nimetamata vähem soodsad.16

Tundepõhine argumentatsioon toetub inimeste kogemustele ja uskumustele.
Esitatav väide seostatakse millegi muuga, millesse lugeja eeldustekohaselt
suhtub tundepõhiselt: kas negatiivselt või positiivselt.17 Näiteks väites
“Ohvitser peab olema iseloomult aus, usaldusväärne ja meelekindel”
eeldatakse, et aus, usaldusväärne ja meelekindel on lugeja jaoks positiivsed
omadused.

3. Kaitseväelase kutse

Eetikakoodeksite käsiraamatus18 nimetatakse traditsiooniliste professiooni-
dena eelkõige meditsiini, õiguse, kiriku ja armeega seotud asjatundjaid.
Seega kuulub ka kaitseväelase kutse traditsiooniliste elukutsete hulka.
Sealsamas käsiraamatus mainitakse19, et professioone iseloomustab üldjuhul
erialane teoreetiliste ja praktiliste teadmiste kogum: erialal töötamiseks on
vaja eelnevat õpet. Professiooni puhul on oluline avaliku huvi tähtsus või
avalikkuse teenimine.
                                                
14 Kasik 2007, lk 94.
15 Kõik artiklis olevad esseede tekstinäited on esitatud muutmata kujul.
16 Kasik 2007, lk 97.
17 Ibid., lk 98.
18 Eetikakoodeksite käsiraamat. 2007. Koost. T. Aavik jt. Tartu: Tartu Ülikooli
eetikakeskus, lk 19.
19 Ibid., lk 19, 21.
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Huntingtoni järgi iseloomustavad professiooni esindajat asjatundlikkus,
vastutustundelisus ja korporatsiooni kuulumine. Oma ala professionaal on
eriteadmiste ja -oskustega ekspert ühiskonnale olulises valdkonnas. Tema
asjatundlikkus on omandatud pikaajalise hariduse ja kogemuse teel. Profes-
sionaal on tegutsev ekspert, kes töötab ühiskonna heaks ja pakub erinevaid
teenuseid, mis on olulised ühiskonna toimimise seisukohalt. Elukutse esin-
dajad jagavad ühtse üksuse arvamusi ja on üksteisest teadlikud kui omaette
grupist. Ainulaadset ühiskondlikku vastutust jagatakse kollektiivselt.20

Nendesamade tunnuste põhjal analüüsib Huntington ka kaitseväelase
elukutset. Tema järgi võtab ohvitserikutse kesksed oskused kõige paremini
kokku Harold Lasswell, kelle väitel tegeleb ohvitser vägivalla juhtimisega.
Kaitsejõudude ülesanne on tagada hästi relvastatud armee olemasolu. Ohvit-
seri kohustused on sealjuures järgmised: 1) väe organiseerimine, 2) tegevuse
planeerimine, 3) tegevuse suunamine nii lahingus kui ka väljaspool lahingut.
Kaitseväelane peab olema heal tasemel ekspert, seejuures ka sisemiselt
intelligentne, heade isiku- ja juhiomadustega, kes suudab täita ülesandeid
isegi ilma märkimisväärse harjutamise ja kogemuseta.

Ohvitseri asjatundlikkus kohustab teda kandma ka teatud vastutust.
Ohvitser vastutab ühiskonna sõjalise julgeoleku eest. Ohvitseri motivatsioon
on armastus oma töö vastu ja ühiskondlike kohustuste tundmine, oskus
kasutada oma oskusi ühiskonna hüvanguks. Ohvitser vastutab oma riigi eest.
Ohvitserikutse on avalik amet ja ohvitserikorpus avalik organisatsioon.21

4. Kutsevalikut põhjendavad argumendid

Kõige parem veenmisvahend on fakt. Faktilist argumenti esitades püüab
argumenteerija näidata, et tema positsiooni mingis küsimuses saab ratsio-
naalselt seletada. Fakti on raske eitada või seda kummutavat uut fakti leida.
See ei tähenda seda, et emotsioonidel poleks argumentide kujunemisel min-
git rolli22. Analüüsitud esseedes püüavad autorid oletatavat lugejat veenda nii
ratsionaalsete faktide kui ka emotsionaalsemate hinnangute kaudu. Siinses
artiklis on jagatud kutsevalikut toetavad argumendid kolmeks: ühiskondlikke
väärtusi ja müütideaale, isiklikku kasu ning töö iseloomu rõhutavad argu-
mendid. Selline jaotus on võetud aluseks seetõttu, et abstraktsete kategoo-
                                                
20 Huntington, S. P. 1985. The Soldier and the State. The Theory and Politics of
Civil-Military Relations. The Belknap Press of Harvard University Press:
Cambridge, Massachusetts, London, pp. 8–10.
21 Ibid., pp. 11–18.
22 Kaldjärv, M. 2003. Argumentatsioon meediatekstides. – Tekstid ja taustad II.
Tekstianalüüsi vaatepunkte. Toim. R. Kasik. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli
toimetised 26. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 16.
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riate puhul ei saa eristada seda, kas argument on fakti- või tundepõhine.
Samuti vaatavad peaaegu kõik kadetid argumenteerides tulevikku, üksikud
põhjendavad oma valikuid mineviku asjaoludega. Tulevikust rääkides ei ole
aga võimalik teha vahet faktidel ja arvamustel. Siinses analüüsis on uuritud
74 argumenti. Esimeses tabelis on esitatud esseedes esinenud positiivsed ja
negatiivsed argumendid liikide kaupa.

Tabel 1. Kutsevalikut põhjendavad argumendid kõrgema sõjakooli kadettide esseedes

Ühiskondlikud
väärtused ja
müütideaalid

pos.
argu-
mendid

neg.
argu-
mendid

Töö
iseloom

pos.
argu-
mendid

neg.
argu-
mendid

Isiklik kasu pos.
argu-
mendid

isamaa-armastus
ja kõrgemad
huvid

13 –
vaheldus-
rikas,
loomingu-
line töö

12 –
materiaalsed
põhjused: hea
palk,
sotsiaalsed
tagatised

14

kutsumus 10 1 suur
vastutus

– 13 võimalus teha
karjääri

  1

kangelaslikkus,
mehelikkus

4 – kõrgemad
nõudmised,
raske töö

– 6

4.1. Ühiskondlikele väärtustele ja
müütideaalidele toetuvad argumendid

Suurem osa analüüsitud argumentidest on ohvitserikutse poolt. Esseedes
tuuakse küll välja ka ohvitserikutse raskusi ehk vastuargumente, kuid neidki
nähakse positiivses valguses või kummutatakse teiste argumentidega.
Esseede põhjal selgub, et suurema osa sõjakooli astunud kadettide jaoks on
kaitseväelase elukutse teadlik, mitte juhuslik valik. Nad on enda jaoks
põhjalikult läbi mõelnud, mida tähendab ohvitseri elukutse, mis selles on
positiivset ja mis negatiivset ning kuidas negatiivsega toime tulla.

Valdav osa sõjakooli astunud kadettidest on idealistlikud, õilsate
eesmärkide ja kõrgete aadetega. Seega näidatakse lugejale ohvitserikutset
positiivselt, rõhutatakse neid ohvitserile olulisi omadusi, mida ühiskonnas
ohvitserilt oodatakse. Peamisteks kutsevalikut toetavateks argumentideks
ongi isamaa-armastus ja kõrgemad huvid (13 argumenti), valmisolek anda
oma elu isamaa kaitseks, sisemine motivatsioon ja tahe teha oma tööd hästi,
anda panus Eesti riigikaitse arendamisse. Oma isiklikud huvid jäetakse siin
tagaplaanile, olulisem on riigi ja oma lähedaste heaolu.
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(1) Teadmine, et suudad pakkuda ohutust ja turvatunnet oma
lähedastele on ülevaim, mida võib pakkuda ohvitseri amet. Selle
nimel tasub pühendada oma elu riigi teenimisele. (7. PK)

(2) Ohvitseri elukutse valiku tegemisel on kindlasti tähtsal kohal ka
sisemine soov ning vajadus anda panus isamaa ja oma rahva
vabaduse kaitseks, olles valmis ohverdama end selle nimel. (7. PK)

(3) Ohvitser on ainukene, kes annab tõotuse kõrgemate väärtuste
kaitsel – näiteks põhiseaduslik kord, isamaa, vabadus – ohverdada
elu. (10. PK)

Ka Gustav Kutsari kaitseväelase väärtushinnanguid käsitlev uurimus näitab,
et Eesti ohvitseridele, kadettidele ja kutselistele sõduritele on tähtsad sellised
väärtused nagu au, õiglus, patriotism ja kodaniku kohustus riigi ees.23

Oluliseks argumendiks on veel see, et kaitseväelase elukutset peetakse
oma kutsumuseks (10 argumenti). See annab alust arvata, et kutsevalik on
kadettide jaoks olnud läbimõeldud ja teadlik valik.

(4) Ja minnes vastasele vastu ilma tõsise kutsumuseta oma riiki kaitsta,
.. on sama hea, kui tõsta lihtsalt käed ja alla anda. See on lihtsalt
selline töö, mida ainult raha pärast ei saa teha. .. ja siin tuleb väga
hästi esile, miks on vaja ohvitseritöös kutsumust. Sa teed midagi,
mitte sellepärast, et sa pead seda tegema ja sulle makstakse raha.
Vaid sa teed midagi, kuna sa tunned, et see on ainuke õige teguviis
ja sul ei ole muud võimalust. (10. PK)

(5) Kutsumus on palju võimsam motivaator, kui kõik materiaalsed
väärtused kokku. Inimene, kes on leidnud oma kutsumuse, on
jõudnud oma õnnele ühe sammu võrra lähemale. .. võin uhkelt
öelda, et pean ennast õnnelikuks inimeseks, sest minu tulevane
amet ongi minu kutsumus. (10. PK)

Neljandas näites tugevdatakse oma arvamust hinnanguliste adverbide ja
adjektiivide (tuleb väga hästi esile, ainuke õige teguviis) ning viiendas näites
intensiivistava sõnavara kasutamisega (võin uhkelt öelda).

Üks kadett esitab ka vastuargumendi ja leiab, et ohvitseriameti puhul ei
ole tegemist kutsumusega:

(6) Tegemist ei ole kutsumusega. Kutsumus eeldab mingit kõrget
eeskuju nagu araablastel on Muhamed. Kaitseväelastel pole oma
piiblit, suurt paksu raamatut, mis mingite reeglite täitmise järel

                                                
23 Kutsar, G. 2008. Väärtused Eesti riigikaitses. – KVÜÕA toimetised, nr 11, lk 111.
[Edaspidi Kutsar 2008]
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lubab sind taevasse. Sõduril on vaid rutiin ja lõputu lause
kõrvades: “Viimane pingutus mehed! Viimane pingutus!” (10. PK)

Ohvitseri elukutset seostatakse kangelaslikkusega, mehelikkusega (4 argu-
menti). Põhjusena, miks soovitakse saada ohvitseriks, nimetatakse ürgset
kutset, soovi olla võitjate poolel ja teha suuri tegusid. Väidetakse, et sellest
elukutsest ollakse juba lapsena unistanud. Siingi lähtutakse ühiskonnas eel-
datavasti valitsevast hoiakust, et ohvitseriamet on auväärne ja mehelik amet.

(7) Üheks põhjuseks on kindlasti mingisugune kummaline ürgne kutse.
On väheseid mehi, kes poleks noorena sõduritega või siis sõpra-
dega sõda mänginud ja vähe on neid, kes poleks tahtnud kehastada
mõnda kangelast ning alati olla võitjate poolel. See on midagi, mis
teeb inimese jaoks just sõjaväelase elukutse huvitavaks. (7. PK)

(8) On väheseid mehi, kes poleks poisikesena sõpradega sõda män-
ginud, poleks huvi tundnud relvade ja tehnika vastu. (8. PK)

Esseede põhjal võib järeldada, et ka tänapäeval ohvitseriõpinguid alustavad
noored peavad oluliseks neid traditsioonilisi väärtusi, mida J. Sepp 1993.
aastal on nimetanud (julgus, vaprus, võitlusvalmis olek).

4.2. Töö iseloomule toetuvad argumendid

On märgata ka selliste postmodernistlike väärtuste eelistamist, mida oma
artiklis on nimetanud Gustav Kutsar (vaheldusrikas elu, vaimne enesetäien-
damine, omalooming)24.  Ühe olulise põhjusena kaitseväelase elukutse vali-
kul nimetatakse töö loovust ja vaheldusrikkust (12 argumenti). Ohvitseri-
kutse muudab kadettide jaoks ahvatlevaks see, et ohvitseri elu on pidev
õppimine ja enesearendamine. Siin lähtutakse isiklikest huvidest, soovist
ennast teostada. Ohvitseri tööd peetakse vaheldusrikkaks, huvitavaks ja
loominguliseks, mis pakub pidevalt väljakutseid, avastamisrõõmu ja
rahuldab ka seiklusjanu.

(9) Olla ohvitser tähendab seda, et sul on maailma üks vaheldus-
rikkamaid töid – ei või kunagi olla päris kindel, mis järgmine
päev toob. See ongi see, mis minu arvates lisab sellele tööle
vajaliku vürtsi. .. Teadmine, et iga uus päev on uus väljakutse,
millele vastu astuda, paneb paljud seda ametit armastama ja
tahtma endast veelgi enamat anda.

                                                
24 Kutsar 2008, lk. 116.
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(10) Erinevalt teistest ametitest on ohvitseri amet väga huvitav ning
rohkelt väljakutseid esitav. Probleeme mida töö käigus lahendada
tuleb on erinevaid ning lahendusi nende ületamiseks väga mitmeid.
Siinkohal saab ohvitser peale oma juhi võimete arendada ka oma
loovat mõtlemist ehk kunstiannet. Kunstiannet seepärast, et
lahinguolukorrad on igakord uued ning erinevad eelmisest. Kuna
lahingu juhtimine pole täpisteadus, vaid kunst siis seega tuleb kogu
aeg improviseerida .. (7. PK)

Kümnenda näite algusesse sisestatud fraas erinevalt teistest ametitest on
selge vastandus, kus seatakse vastakuti huvitav ohvitseriamet ja igavad
teised ametid. Ohvitseri võrreldakse kunstnikuga. Siin lükatakse ümber
ühiskonnale hüpoteetiliselt omistatav arvamus, et ohvitser on üksnes masin,
kes ei pea oma peaga mõtlema, vaid täidab ainult käske. Teisedki kadetid
kasutavad ohvitserikutsest rääkides kunstniku-metafoori. Üks 7. Pk kadett
kirjutab, et võit lahingus on ohvitserile kui tõeline meistriteose lõuendile
panek.

Esseedes arutletakse ka ohvitserikutse negatiivsete külgede üle. Pea-
miseks vastuargumendiks on suur vastutus (13 argumenti), vastutus inim-
elude eest, mida täie tõsidusega tunnetatakse.

(11) Vähe on sääraseid elukutseid, mis sisaldavad nii rasket vastutus-
koormat kui seda on ohvitseri oma ...  Juhina peab ta tegema
otsuseid, mis võivad viia inimeste hukkumise või vigastamiseni –
need ei ole sugugi populaarsed otsused. (7. PK)

(12) …tegelikult peab ohvitser mitut sõda korraga – ta peab täitma
kõrgemalt poolt tulnud korraldused, peab sundima alluvad neid
täitma ning peab leidma endas jõudu vastu astuda iseenda
nõrkusehoogudele .. (7. PK)

Samas nähakse ka selles vastutuses positiivset, vastutus põhineb usaldu-
sel, mis tuleb välja teenida, ja selle vastutusekoorma kaudu saab ennast
tõestada:

(13) Vastutus on iga ohvitseri teenistuse igapäevane osa. Vastutus
oma alluvate eest, vastutus oma allüksusele kuuluva vara eest.
... kui inimene pannakse millegi eest vastutama, tähendab see, et
teda usaldatakse ja ta peaks selle üle uhke olema.

Negatiivse vastuargumendina nimetatakse veel seda, et ohvitserile esita-
takse kõrgemaid nõudmisi, ohvitseriamet on raske ja seab teatud
piiranguid (6 argumenti).
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(14) Ohvitser on pidevalt tähelepanu all – talle esitatakse kõrgemaid
nõudmisi kui teistele, sest ohvitser peab olema kindel seal, kus seda
teised ei pruugi enam olla.

(15) Amet piirab teatud mõttes ka otsustamisvabadust, sest sageli pole
võimalik valida, mis meeldib ja mis mitte, see ei huvita kedagi –
käsk tuleb  täita. Ka pereelu arvelt tuleb ohverdada, sest sõjaväe-
lane ei saa oma perele lubada, et ta iga päev kell viis koju tuleb.

4.3. Isiklikule kasule toetuvad argumendid

Gustav Kutsari uurimusest selgus, et kaitseväelased peavad väga oluliseks
sotsiaalset kindlustatust25. Sama võib väita ka sõjakooli kadettide esseede
põhjal. Isiklikku kasu rõhutavatest argumentidest mainitaksegi eelkõige
materiaalseid põhjusi: head sissetulekut, kindlat töökohta ja sotsiaalseid
tagatisi (14 argumenti). Sellised argumendid lähtuvad kadeti enese huvidest.
Materiaalseid väärtusi peetakse küll oluliseks, kuid siiski mitte esmatähtsaks:
enamikul juhtudel seostuvad materiaalsete argumentidega väljendid teiseks,
teisena, veel, lisaks. Olulisim pole materiaalne heaolu, vaid iseseisvus ja
majanduslik sõltumatus, mis ohvitserikutse materiaalse aspektiga kaasneb.

(16) Teiseks mõjuvamaks põhjuseks on majanduslik olukord. Paljud
eelistavad Sõjakooli teistele kõrgkoolidele, kuna erinevalt
üliõpilasest saab kadett kiirelt iseseisvaks ja ei sõltu enam nii väga
oma vanematest. Ning peale õpingute lõpetamist on kindel töökoht
tagatud. (7. PK)

(17) Eesti Kaitseväe ohvitserile on riigi poolt ette nähtud teatud eelised.
Talle on määratud igakuiselt kindel summa toiduraha ning
vastavalt ametikohale tasu korterikulude katteks. (8. PK)

(18) Teiseks, võibolla isegi kõige tähtsamaks põhjuseks on ikkagi raha.
Hea õppetoetus, tasuta söök ja elamine – need on väga suureks
plussiks. Kõige tähtsam on muidugi kindel tulevik. Selleks on
kindlasti hea töökoht, peale kooli lõpetamist. See on tänapäeva
Eesti ühiskonnas väga tähtis, kuna tööpuudus on suur. (8. PK)

Kaheksateistkümnendas näites ei ole kirjutaja raha olulisuses päris kindel,
selle toovad esile kõhklusele viitavad adverbid võib-olla, isegi ja ikkagi.
Vastuvaidlematult oluline on kindel tulevik (kõige tähtsam) ja hea töökoht
(kindlasti). Oma argumenti põhjendab kirjutaja ratsionaalselt (See on
tänapäeva Eesti ühiskonnas väga tähtis, kuna tööpuudus on suur.).

                                                
25 Kutsar 2008, lk. 124.
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Sõjakooli kadetid on ka üsna ambitsioonikad ja kõrge saavutusvajadusega
ning peavad tähtsaks motiiviks võimalust karjääriredelil kõrgele tõusta.
Samas ollakse siiski realistlikud ega arvata, et au ja kuulsus tuleb lihtsalt
kätte.

(19) Karjääriredelil on võimalk tõusta väga kõrgele pingutades ja vaeva
nähes.

Analüüsitud esseede seas oli üks, mille autor oli äärmiselt kalkuleeriv ja
praktiline, pidas raha kõige olulisemaks ja arvas, et lõppude lõpuks taandub
kõik siiski materiaalsetele väärtustele.

(20) Palk on siiski kapitalistlikus ühiskonnas kõige määravam faktor. Palk
paigutab sind majanduslikult teatud tasemele. .. Kui keegi tuleks mulle
rääkima, et palk pole tema jaoks kõige tähtsam väljund siis ma sisimas
naeraks selle ilukõne välja .. Sinisilmne jutt, nagu ei oleks sulle palk
oluline on otsene debiilsus, see on fakt. (10. PK)

Kahekümnendas näites apelleerib kirjutaja sellele, et palk on kõige olulisem.
Ta näib tajuvat ka ise hüpoteetilist vastuseisu ja nõrgendab oletatavat
vastuargumenti tugevalt emotsionaalsete väljenditega, nimetades seda
ilukõneks, debiilsuseks ja sinisilmseks jutuks.

Sellesama kadeti suhtumine on pessimistlik. Tema jaoks ei tähenda ohvit-
seriks olemine kutsumust, see on vaid üks töö, mille ainus põhjus on teenida
välja igapäevane leib.

(21) Üldpilt on must, ohvitseride elud on rajatud rutiini karidele. On
vaid päevast päeva rügamine. Oma igapäevase leiva väljateeni-
mine on ainus põhjus pingutamiseks. .. Sõduril on vaid rutiin ja
lõputu lause kõrvades: “Viimane pingutus mehed! Viimane pingu-
tus!” (10. PK)

Esseedes välja toodud argumendid osutavad, et materiaalsed põhjused ei ole
kaitseväelase kutsevalikul määravad. Suurem osa sõjakooli kadettidest, kes
rahast ja materiaalsetest väärtustest juttu teevad, ei pea neid esmatähtsaks.
Enamik tulevastest ohvitseridest leiab, et ohvitser saab olla vaid selline
inimene, kes tunneb, et see amet on tema kutsumus, ja suhtub põlastus-
väärselt sellesse, et ohvitserid teevad oma tööd vaid raha pärast. Kirjutajad
küll tunnistavad selliste ohvitseride olemasolu, kuid vastandavad end neile
selget hoiakut väljendava keelekasutusega. Selliste kaitseväelaste nimeta-
misel kasutatakse emotsionaalset metafoore tühjad mundrid, kus kirjutaja
negatiivne suhtumine avaldub sõnavaliku kaudu.
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(22) Normaalne palk meelitab aga kohale “tühje mundreid”. Need on
mehed või naised, kes on kaitseväes ainult raha pärast ja lahkuksid
sealt kohe, kui keegi pakuks neile paremat palka ja ametit, kus
vähem liigutama peab. Sellised inimesed on balastiks relvajõudu-
dele ja tervele ühiskonnale.

Niisuguseid juhte peetakse ka otseselt ohtlikuks kaitseväele.

(23) Lõpptulemusena on “tühjale mundrile” usaldatud üksus nõrk ja
võitlusvõimetu.

5. Autori positsioon

Retoorilise argumentatsiooni uurimisel pakubki huvitavat infot see, mis
positsioonilt oma seisukohti avaldatakse: kas autor seob end esitatava
väitega või distantseerib end sellest. Kirjalikus argumendis saab näidata oma
isikut selle kaudu, mis positsioon endale argumendi edastajana valitakse,
olgu selleks siis mina-, meie-vorm või mõni üldistav liigitermin. See, kas
autor avaldab arvamust isiklikust mina-vaatepunktist, meie-vaatepunktist,
mis ühendab Eesti riiki või kaitseväelasi, või üldisemalt ohvitseride nimel,
annab märku tema enesemääratlusest ja ka hoiakutest. Järgnevas analüüsis
ongi lähemalt vaadeldud üldistamise ning mina ja meie viiteala osatähtsust.

5.1. Üldistamise osatähtsus

Suur osa kadettidest räägib ohvitserikutsest, kasutades liigiterminit ohvitser
ja teisi üldistavaid nimetusi kas ainsuse- või mitmusevormis. Ohvitserikutse
üle arutledes mainiti sageli sõnu inimene, mees, sõdur, sõjaväelane, kaitse-
väelane, alluv ja ülem (vt tabel 2).

Tabel 2. Liigiterminite kasutus kõrgema sõjakooli kadettide esseedes

Liigitermin Ainsus Mitmus
Ohvitser 409 146
Inimene   93   75
Mees   18   35
Sõdur   22   40
Kaitseväelane    9   18
Sõjaväelane   18    8
Alluv    9   62
Ülem   22   15
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Kasutades liigitermineid, kadetid ühelt poolt distantseerivad ennast oma
väitest, kuid samal ajal paigutavad end ka selle rühma liikmeks, kelle nimel
nad üldistusi tehes räägivad. Sellega nad ühtlasi viitavad konsensusele ja
tugevdavad autori positsiooni. Kirjutajad on tajunud ainsuse stilistilist mõju-
jõudu26 ja kasutavad eelkõige liigiterminit ohvitser, kellega nad ennast eel-
kõige samastavad, peaaegu kolm korda sagedamini ainsuses kui mitmuses.

(24) Tehes oma tööd hästi, annab ohvitser suure panuse meie ühiskonna
kõlbelisse arengusse .. (7. PK)

Nagu tabelist näha, kasutatakse ka liigitermineid inimene, sõjaväelane ja
ülem rohkem ainsusevormis.

(25) .. kui inimene pannakse millegi eest vastutama, tähendab see, et
teda usaldatakse ja ta peaks selle üle uhke olema. (7. PK)

(26) Sõjaväelane peab 24 tundi päevas olema võimeline oma riigi kaitse
ülesanneteks. (10. PK)

(27) Olukorras, kus asjad kipuvad kontrolli alt väljuma, tuleb ülemal
säilitada rahu. (7. PK)

Seevastu sõnu sõdur ja alluv kasutatakse enam mitmusevormis. Kirjutajad
samastavad ennast rohkem ülema ja ohvitseriga: tulevaste ohvitseridena
ollakse need, kes peavad juhtima sõdureid ja vastutama alluvate eest.

(28) Sõdurid näevad, et ohvitser trotsib samu ohtusid, elab ligilähe-
dastes tingimustes ning austavad teda. (7. PK)

(29) Selleks ju ohvitsere vaja ongi – et juhtida, suunata oma alluvate
töid ja tegemisi. (7. PK)

Üldistavaid nimetusi piiravad autorid ka hulka väljendavate noomenitega
(vähesed, paljud, keegi, kõik), mis lisavad nende arvamusele kaalu. See on
retooriline võte, mille abil saab oma argumenti tugevdada. Peale statistiliste
andmete saab kvantiteeti edasi anda just sõnaliste hinnangutega, mis on tihti
mõjusamadki kui pelk statistika.27

Analüüsitud esseedes tugevdati oma argumenti kõige rohkem sõnaga
palju(d) (30 korral), järgnesid kõik (14 korral), keegi (10 korral) ja vähesed
(8 korral). Autori positsiooni ohvitserikutse pooldajana rõhutab see, et
konsensust rõhutav paljud ja kõik seostub alati plussargumentidega, vähesed
ja keegi aga pigem eitavate verbivormide ja miinusargumentidega.

                                                
26 Kasik 2007, lk 73.
27 Jokinen 1999, lk 146.
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(30) Kuna kaitseväes puutub eelpool nimetatud asjadega palju kokku,
saavad paljud oma hobi ja töö ühendada. (8. PK)

(31) Eestis on loodud kool, kus saada heaks ohvitseriks ja selle peaksid
lõpetama kõik, kes on selle ameti valinud. (8. PK)

(32) Ilma isamaa-armastuseta oleks selline otsus kuidagi võlts ning
teeseldud, sest keegi pole ju valmis andma oma elu millegi eest,
millest ta tõeliselt ei hooli. (7. PK)

(33) On väheseid mehi, kes poleks noorena sõduritega või siis sõpra-
dega sõda mänginud ja vähe on neid, kes poleks tahtnud kehastada
mõnda kangelast .. (7. PK)

Üldistava liigitermini kasutamine kadettide esseedes on ootuspärane.
Põhjuseks võib olla see, et valdavalt kadetid siiski ei ole veel ohvitserid, vaid
saavad selleks alles oma õpingute lõpetamise järel. Kirjutamise hetkel on
ohvitserikutse nende jaoks midagi kättesaamatut ja aukartust äratavat, mida
nad ette kujutavad ja oma tekstides seda võimalikku tulevikku kirjeldavad.
Ühtaegu tuleb möönda, et ka teema ja žanr nõuab üldistamist. Üldistamine
on aga samuti märk rühmakuuluvuse tunnetamisest. Kadetid räägivad endast
pigem kaitseväelaste esindajana, mitte konkreetse üksikisikuna ohvitseri
rollis. Samal ajal esitavad nad oma arvamuse toetajana abstraktse paljud või
vastupidist seisukohta esindavana vähesed.

5.2. Mina viiteala

Ohvitserikutse üle arutledes esitavad kadetid oma seisukohti ka isiklikust
vaatepunktist, kasutades mina-vormi. Jeanne Fahnestocki ja Marie Secori
järgi28 saab mina olla argumendis järgmistes funktsioonides: mina isikliku
kogemuse vahendajana, mina autoriteedina ja kirjutaja-mina. Mina’l isikliku
kogemuse vahendajana võib olla lugejale suur mõju, sest ikka tuntakse
sümpaatiat autori vastu, kes on midagi isiklikult läbi elanud, nii kandub see
sümpaatia üle ka tema väitele. Samuti saab lugejat mõjutada enesele autori-
teedi loomise kaudu, ent tõhus vahend võib olla ka see, kui ennast näidatakse
tavalise inimesena. Tavalise, kirjutaja-mina efekt peitub selles, et ennast pai-
gutatakse samale positsioonile kui lugeja, mitte ei vastandata end lugejale.

Kokku leidus esseedes 218 mina-deiktikut. Kadettide töödes eristub
mina-vormi kasutuse puhul selgesti see, et mina-vormis räägitakse eelkõige
siis, kui oma valikuid põhjendatakse mineviku asjaoludega või räägitakse
millestki, mille puhul toetutakse oma isiklikule kogemusele.

                                                
28 Fahnestock,  J.; Secor, M. 1990. A Rhetoric of Argument. New York:
McGraw-Hill, pp. 333–335. [Edaspidi Fahnestock, Secor 1990]
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(34) Ma mäletan, et mind hakkas see asi huvitama juba viieteist
aastaselt, kus ma esimest korda sattusin kokku sõduritega. (8. PK)

(35) Olles vaimustuses relvadest, nagu selles eas kohane, mõtlesin
minagi, et hakkan isegi kunagi sellise asjaga tegelema. (10. PK)

Samuti püütakse mina abil enesele autoriteeti luua.

(36) Kui nüüd vaadata asjale minu, kui tulevase ohvitseri vaatevinklist,
siis minu jaoks on ohvitseriks olemine mõlemat: nii kutsumus kui ka
kutse. (10. PK)

Sellisel juhul tuleb sageli esile ka mina kui kritiseerija roll, kus
vastandatakse enese arvamus mingi teistsuguse (enamasti miinusmärgilise)
arvamusega, millega ei olda nõus. Kritiseerija rollis mina kasutab rohkelt
eitusi (olen näinud .., kes ei viitsinud; olen tähele pannud, .. et ei ole selgeks
teinud).

(37) Oma kogemusest tean rääkida, et mõlemat tüüpi ohvitserid on
kaitseväes esindatud. Olen näinud ohvitsere, kes ei viitsinud
harjutusi korralikult läbi mõelda ja proovisid asja enda jaoks
võimalikult lihtsaks teha. (10. PK)

(38) Tänapäeval olen ma aga tähele pannud, et paljud ohvitserid ja
ohvitseri kandidaadid ei ole endale selgeks teinud, milline üks
ohvitser olema peab. (8. PK)

(39) Minu arvates on väga tähtis aru saada, et mitte kõik, keda
nimetatakse ohvitseriks pole tegelikult ohvitser selle täismahus või
seda auastet välja teeninud. (7. PK)

Mina-vormi kasutatakse siis, kui tahetakse üldisest arvamusest taanduda,
esile tõsta oma arvamust. Nii püüab autor oma seisukohta rõhutada ja
vastandada ennast teistele võimalikele seisukohtadele.

(40) Teisalt ega ka töötasu ei ole kõige väiksem, kindlasti arvan, et ka
raha on üks põhjus, miks riskitakse eluga ja minnakse vabatahtli-
kult pingekoldesse.

(41) Mina isiklikult arvan, et ohvitseril on igati õigus saada lisakompen-
satsioone stressirohke ja vastutusrikka töö eest.

Eelnevates näidetes on mina enesekindel arvaja, kes võtab vastutuse oma
sõnade eest enda peale.29  Sellest annab 40. näites tunnistust rõhumäärsõna

                                                
29 Ratia 2005, p. 129.
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kindlasti ning 41. näites määrsõna isiklikult ja personaalpronoomeni pikk
vorm. Mina-vormi kasutamine muudab autori suhte analüüsitavasse tee-
masse isiklikumaks.

5.3. Meie viiteala

Peale liigitermini ja mina-vormi kasutavad kadetid oma seisukohtade väljen-
damiseks ka meie-retoorikat, seda küll vähem kui eelnevalt nimetatud
võtteid. Meie-deiksis on eesti keeles kollektiivi väljendaja nagu paljudes
teisteski keeltes. Meie kasutamine on üks huvitavamaid retoorilisi võtteid,
mille kaudu antakse teada, et väite esitaja ei räägi üksi enda eest, vaid esineb
suurema hulga nimel. Erinevate institutsioonide esindajad kasutavad sageli
meie-vormi, mille kaudu üritatakse kindlustada institutsiooni seljatagust.30

Jeanne Fahnestocki ja Marie Secori järgi31 võib meie-vormi kasutada
mitmes funktsioonis. Kõigepealt võib meie hõlmata mina ja sina ehk lugeja
ja kirjutaja. Meie-vorm on tark valik, kui argument toetub väärtustele ja
hinnangutele, mida lugeja ja kirjutaja jagavad. Rääkides meie positsioonilt,
saab oma lugejale meelde tuletada seda, mis on ühine.

Teiseks kasutatakse meie-vormi siis, kui räägitakse üksikisikuna kõrge-
malt positsioonilt, esindades mingi organisatsiooni, institutsiooni, rühma
seisukohti. Ametlikku meie-vormi võib kasutada ainult teatud situatsiooni-
des. Kõlab üleolevalt, kui autoriteet räägib meie-vormis positsioonilt, mis ei
esinda tema kuulajate seisukohti. Kolmandaks saab meie abil väljendada
ühtse rühma seisukohti: luuakse rühm, kuhu kuuluvad lugeja ja kirjutaja,
kust aga nemad on kõrvale jäetud.

Seega on meie ka deiktik, millel on mõjutamisfunktsioon. Katie Walesi
sõnul32 vähendab pronoomen meie kirjutaja kasu ja suurendab lugeja kasu,
kuid kirjutaja autoriteet, subjektiivne, minakeskne vaatepunkt on selle tagant
siiski nähtav. Meie abil on võimalik tähistada mingeid inimrühmi ja samal
ajal teised inimrühmad välja jätta, luues nii meie–nemad vastanduse33. Kirju-
taja tahab liita lugejad asjasse pühendatute hulka, kellel on midagi ühist,
näiteks samad huvid või sama elukutse. Selline rühmaidentiteedi loomine on
tõhus juhul, kui on ühised kogemused ja jagatakse ühiseid muresid. Sel juhul
tugevdab argumendi keelekasutus seda ühtsust, aidates lugejatel mõelda
endast kui ühtsest rühmast. Seega on meie-retoorika üks konsensuse tugev-

                                                
30 Jokinen 1999, s. 139.
31 Fahnestock, Secor 1990, pp. 345–347.
32 Viidatud Ratia 2005, p. 126.
33 Kasik 2007, lk 104.
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damise viise, mille abil autor püüab luua enesele autoriteeti, tuues teised
sama rühma esindajad oma väidet toetama.

Analüüsitud esseedes esines meie-pronoomenit 132 korral ja meie tähistas
erinevaid viitealasid. Näidetest 20 on sellised, kus meie hõlmab nii lugejat
kui ka kirjutajat. Sellisel juhul püüab kirjutaja luua lugejaga ühtsust.

(42) Sõda, nagu me teame, ei ole kunagi lihtne ega kerge. (7. PK)
(43) Nüüd kujutame ette, et juhi kohal on inimene, kelle jaoks ohvitseri

kutse ei ole kutsumus, vaid lihtsalt rahateenimisviis. (10. PK)
(44) Nii näemegi, et tegelikult peab ohvitser mitut sõda korraga – ta

peab täitma kõrgemalt poolt tulnud korraldused, peab sundima
alluvad neid täitma ning peab leidma endas jõudu vastu astuda
iseenda nõrkusehoogudele, mis võivad tabada inimesi teinekord
vägagi ootamatult. (7. PK)

Kõigis neis näidetes püütakse meie-vormi abil üldistada oma arvamust,
lähendades seda lugejale.

Rühma esindajana tähistab meie kõige sagedamini Eesti riiki ja eestlasi
(60 korral). Kersti Lepajõe on uurinud meie viiteala abiturientide lõpukirjan-
dites ja teeb järelduse, et ka abituriendid valivad oma tekstides vaatepunktiks
pigem laiema perspektiivi (Eesti riigi), selle asemel et lähtuda konkreetse-
mast (oma kooli, põlvkonna) vaatepunktist.34

Tulevased ohvitseridki tunnetavad ennast üsna selgesti Eesti riigi ja rahva
esindajana. Nagu eespool näha, on isamaa-armastus ka ühiskondlikel väär-
tustel põhinevatest argumentidest kõige sagedamini kasutatud.

(45) Meie riik on väike, meie rahvas on väike, me ei saa lüüa kvantitee-
diga, väikese rahva eesmärgiks saab olla ainult kvaliteet. (7. PK)

(46) Kaitseväe tähtsust riigi jaoks ei või alahinnata, sest ilma selleta me
ei saaks tagada meie maa julgeolekut ja rahva ohutust. (10. PK)

(47) Nad teenisid riigis, mis oli sõjanduses toll ajal üks juhtivamaid
maailmas, seega teadsid nad üksikasjalikult ka kõik me vaenlasest,
mis muutis meie jaoks asja väheke lihtsamaks. (8. PK)

Samuti koondab meie enda alla inimesi üldisemalt (34 korda). Sellist meie-
vormi kasutatakse siis, kui räägitakse abstraktsemalt positsioonilt ja üldis-
tades, mingi tekstist äratuntava inimrühma nimel (tänapäeva ühiskond,
noored vms).

                                                
34 Lepajõe, K. 2004. Isikudeiksis õpilastekstides. – Tekstid ja taustad III.
Lingvistiline tekstianalüüs. Toim. R. Kasik. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli
toimetised 28. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 84.
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(48) Kuna me elame demokraatlikus ühiskonnas, siis ei saa ega pea
enam rüütel, tänapäeva mõistes ohvitser olema aadli päritolu ja
võimalus saada ohvitseriks on olemas igal inimesel. (10. PK)

(49) Me kõik oleme kord unistanud või mõelnud sellest mis võiks olla
meie elukutseks või meie kutsumuseks. (10. PK)

Kaitseväele ja kaitseväelastele viidatakse meie-vormi abil 17 korral.

(50) Meie, tulevase ohvitserkonna ülesandeks on astuda välja sellest
varjust ja näidata ennast võimalikult mitmekülgsete, haritud
inimestena, et ära teenida üldine austus ning kuulumine ühiskonna
eliiti. (7. PK)

(51) Me ei pea lõhkeseadeldis rinnal vastaste ridadesse jooksma.
(10. PK)

Ühes essees viidatakse meie-vormiga põhjamaalastele.

(52) Pealegi, meile põhjamaalastele on ju ka ilmastik väga kurnav.
(8. PK)

Mõnikord on meie viiteala sõnaselgelt nimetatud (meie, tulevane ohvitser-
kond; meie, põhjamaalased), sagedamini aga teksti põhjal tõlgendatav.
Kadetid tajuvad ennast kaitseväelastena eelkõige suurema rühma liikmena,
Eesti riigi esindajana. Selline vaatepunkt on ka igati ootuspärane, sest nende
kohustuseks on kaitsta Eesti riiki ja esseed kahtlemata peegeldavad
ühiskonna ootusi, nii nagu kadetid seda tajuvad. Palju vähem räägivad nad
endast kui kaitseväelasest, ohvitserist. Sellisel juhul tuleb arvesse võtta ka
psühholoogilisi tegureid, soovimatust oma isiksust täielikult avada.

6. Kokkuvõte

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste kõrgemasse sõjakooli õppima asunud
kadett on üldjuhul teinud endale selgeks oma tulevase elukutse olemuse,
teadvustanud endale selle elukutse häid külgi ja saanud aru ka selle elukut-
sega kaasnevatest raskustest. Kadettide maailmapilt on ehk veidi idealistlik,
sest enamikul neist ei ole suuri teenistuskogemusi.

Kutsevaliku olulisemad põhjendused toetuvad ühiskondlikele väärtustele.
Sellised argumendid on õilsad, lähtuvad kõrgematest huvidest, isamaa ja
riigi huvidest, oma lähedaste heaolust, isiklikke huvisid tuuakse esile har-
vem. Peamised argumendid, mida oma kutsevaliku põhjendamisel nimeta-
takse, on isamaa-armastus, kutsumus valitud töö vastu, samuti sisemine
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motivatsioon teha oma tööd hästi ja anda oma isiklik panus Eesti riigikaitse
arengusse. Kutsevalikul on oluline ka ühiskonnas aegade jooksul kinnistu-
nud arvamus, et ohvitseriamet on mehelik ja auväärne. Argumentidena
nimetatakse nn ürgset kutset selle ameti vastu, soovi olla võitjate poolel ja
teha suuri tegusid. Seega pole kuhugi kadunud need traditsioonilised õilsad
väärtused, mida esimese Eesti vabariigi ajal on nimetanud juba J. Sepp.

Samal ajal on nendele traditsioonilistele väärtustele lisandunud ka uued,
postmodernistlikud väärtused. Väheoluliseks ei peeta ka personaalsemaid,
töö iseloomul põhinevaid argumente, mille põhjal muudab ohvitserikutse
ahvatlevaks pidev eneseareng, see, et töö on huvitav, vaheldusrikas, loomin-
guline ja pakub palju “väljakutseid”. Nimetatud argumendid lähtuvad küll
isiklikest huvidest, eelkõige soovist ennast teostada, kuid on lõppude lõpuks
siiski rakendatud kõrgema eesmärgi teenistusse: mitmekülgse teadmiste
pagasiga ohvitser suudab teha õigel hetkel õigeid otsuseid. Tunnetatakse ka
ohvitserikutsega kaasnevaid raskusi, suurt vastutust ja kõrgeid nõudmisi,
kuid neidki nähakse enamasti positiivses valguses. Seega peavad kadetid
oluliseks ka kaitseväe eetikakoodeksis nimetatud väärtusi: ustavust,
vastutus- ja õppimisvõimet.

Isiklikku kasu peetakse oluliseks, kuid mitte esmatähtsaks. Isiklikul kasul
põhinevatest argumentidest nimetatakse materiaalseid põhjusi: head
sissetulekut, kindlustatud tulevikku, kindlat töökohta ja sotsiaalseid tagatisi,
majanduslikku sõltumatust. Materiaalsed väärtused ei ole kutsevalikul siiski
peamised, enamasti mainitakse neid ühena teiste argumentide hulgas.
Materiaalseid huvisid on kasutatud ka negatiivse argumendina, seda
mõistetakse nii mõneski kirjutises hukka. Seevastu idealistlikke argumente ei
mõista keegi hukka ega pane pahaks.

Suurem osa kadettidest kasutab ohvitserikutsest rääkides üldistavaid
nimetusi (ohvitser, inimene, mees, kaitseväelane jt). Üldistamise tingib ühelt
poolt teema ja žanr, kuid samal ajal on see ka märk rühmakuuluvuse
tunnetamisest: kadetid näevad ennast eelkõige kaitseväelase esindajana,
mitte üksikisikuna. Mina-positsioonilt räägitakse siis, kui kõneldakse oma
isiklikust kogemusest, soovitakse rõhutada oma arvamust ja vastandada seda
võimalikule vastupidisele arvamusele. Meie-vaatepunkti esineb harvem.
Seejuures tähistab meie valdavalt Eesti riiki ja eestlasi.

Kõrgema sõjakooli kadetid tunnevad ühiskonna ootusi ja lähtuvad
nendest ka oma argumentide esitamisel.
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HAJUSANDMETEGA ÜLESANNETE ROLL
FÜÜSIKAÕPPE EFEKTIIVSUSE TÕSTMISEL

SVETLANA GANINA, HENN VOOLAID

  ■  

Sissejuhatus

Üldteada on fakt, et viimasel ajal on täppisteaduste populaarsus langenud nii
Eestis kui ka mujal maailmas. Olukorda on aidanud parandada riik, näiteks
on muudetud füüsika riiklikku ainekava1, koos Eesti Energiaga2 komplektee-
ritakse füüsika laboritööde komplekte, on avatud Eesti füüsikaportaal3,
teaduskeskus AHHAA4 korraldab näitusi ja üritusi, teavitustööd teeb ka
teadusbuss Suur Vanker5.

Füüsikaõppe efektiivsust saab tõsta ülesannete lahendamise abil. Ent
siingi ei taga õige vastuse leidmine veel teadmiste kvaliteeti ega püsivust.
Füüsikaülesannete lahendama õpetamine sõltub sellest, milline on sealjuures
õpetaja eesmärk: kas õppekava täitmine, riigieksamiks ettevalmistamine,
füüsikalise mõtlemise arendamine või miski muu.6 Füüsikaülesannete täht-
sust rõhutavad näiteks Rein-Karl Loide7 ja Rolf Plotzner8, kes väidavad, et
füüsikat on kõige efektiivsem õppida lihtsamate probleemide ja ülesannete
iseseisva lahendamise teel. Samas kurdavad paljud uurijad9,10, et õppurid
lahendavad ülesandeid enamasti mehaaniliselt, mõtlemata nende sisule. Sel
juhul on eesmärgiks jõuda etteantud arvude abil õige arvuni, mida nimeta-

                                                
1 Riiklik õppekava. <http://www.ekk.edu.ee>, (01.08.2008).
2 Eesti Energia projektid. <http://www.energia.ee/index.php?id=23>,
(01.08.2008).
3 Eesti füüsikaportaal. <http://fyysika.ee/fyysika/avaleht>, (01.08.08).
4 Teaduskeskus AHHAA. <http://www.ahhaa.ee>, (01.08.2008).
5 Teadusbuss Suur Vanker. <http://fyysika.ee/fyysika/teadusbuss> (01.08.2008).
6 Redish, E. 2003. Teaching Physics with the Physics Suite. Hoboken: John Wiley
and Sons.
7 Loide, R.-K. 2002. Füüsika I. Ülesandeid ja probleeme, näidisülesandeid.
KVÜÕA: Tartu.
8 Plotzner, R. 1994. The Integrative Use of Qualitative and Quantitative
Knowledge in Physics Problem Solving. Frankfurt am Main: Peter Lang.
9 Styer, D. 1998. Guest comment: Getting there is half the fun. – American
Journal of Physics 64, pp. 105–106.
10 Bolton, J. 1997. Developing students' physics problem-solving skills. – Journal
of Physics Educations 32, pp. 176–185.
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takse vastuseks. Klassikalises ülesannete lahendamismetoodikas11,12 nähakse
ette, et õppur kordab füüsikaliste suuruste tähiseid, nende ühikuid, õpib ja
harjutab ühikute teisendamist, kordab seadusi ja jätab meelde vastavad
valemid, õpib analüüsima füüsikalisi probleeme ning neid lahendama. Kah-
juks õppurid nii ei tegutse. Nad otsivad ülesande tekstist välja füüsikalised
suurused, tuletavad meelde või otsivad välja suurustele vastavad tähised ning
valemid, kus need tähised esinevad. Tihti ei peeta oluliseks, kas kasutada
valemis tähisena suurt või väikest tähte. Samas on see tähtis, sest suur ja
väike täht võivad tähistada erinevaid suurusi (nt v – kiirus ja V – ruumala;
p – impulss, ka rõhk ja P – kaal jne). Seejärel avaldatakse valemist otsitavale
suurusele vastav tähis, valemisse lisatakse arvud ja ülesanne ongi lahen-
datud.13 Sellist lahendamist soodustab asjaolu, et üldjuhul sisaldab tradit-
siooniline füüsikaülesanne täpselt niipalju andmeid kui lahendamiseks vaja.

Füüsikaülesanded tunduvad õppuritele tihti rasked ja esialgu võib olla
võimatu aru saada, mida neis tahetakse. Ometi ei ole ülesanded midagi muud
kui probleemid, mis nõuavad, et lahendaja rakendaks õpitud teooriat. Selleks
on vaja analüüsivõimet ja oskust probleemi lahendada.14,15,16

Mida tuleks teha, et füüsikaülesannete lahendamine aitaks õppuril tõesti
omandada füüsikat, mitte ainult valemitega manipuleerimise oskust? Artikli
autorite arvates on kõige lihtsam ja odavam füüsikaõppe efektiivsuse
tõstmise moodus lahendada uut tüüpi, hajusandmetega ülesandeid.

Siinse uurimistöö eesmärgiks ongi kontrollida, kas hajusandmetega üles-
annete lahendamine kaheosalise ekvivalentsmeetodi abil tõstab füüsikaõppe
efektiivsust.

                                                
11 Reif, F. 1995. Understanding and teaching important scientific thought pro-
cesses. – American Journal of  Physics 63, pp. 17–35.
12 Heller, P.; Keith, R.; Anderson, S. 1992. Teaching Problem Solving Through
Cooperative Grouping.  Part 1:  Group Versus Individual Problem Solving. –
American Journal of Physics 60 (7), pp. 627–636. [Edaspidi Heller, Keith,
Anderson 1992]
13 Ganina, S.; Voolaid, H. 2005. Füüsikaülesannete lahendamine. Loodusainete
õpetamisest koolis, II osa. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus: Tallinn.
[Edaspidi Ganina, Voolaid 2005]
14 Heller, Keith, Anderson 1992, pp. 627–636.
15 Fuller, R. 1982. Solving Physics Problems – How Do We Do It? – Physics
Today, September. New York: American Institute of Physics, pp. 43–47.
16 Loide, R.-K. 2005. Füüsika näidisülesanded. Mehaanika. Koolibri.
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Kaheosaline ekvivalentsmeetod ja
hajusandmetega ülesanded

Füüsikaülesande lahendamise kaks komponenti

Füüsikaülesande lahendamine koosneb kahest osast: füüsikalisest ja mate-
maatilisest17. Füüsikalises osas tuleb enne lahendamist saada ülevaade prob-
leemist. Selleks tehakse lihtsustusi, valitakse mudelid, leitakse sobivad vale-
mid, koostatakse vajalikud võrrandid. Pärast lahendamist hinnatakse tulemu-
se vastavust reaalsusele. Füüsikalises osas toimub ülesande sisuline lahenda-
mine.

Matemaatilises osas teisendatakse valemeid, lahendatakse võrrandeid,
teisendatakse ühikuid, arvutatakse välja otsitav suurus. See on ülesande vor-
miline lahendamine.

Tihti piirdutakse füüsikaülesannete lahendamise õpetamisel ainult vale-
mite väljaotsimise ja võrrandite koostamisega. Olulisemaks peetakse mate-
maatilist osa, sest seda on lihtsam kontrollida. Füüsika õppimise seisukohalt
on aga olulisem just füüsikaline osa18.

Selline formaalne lahendamine on arvatavasti tingitud praegu (üli)koolis
kasutusel olevast ülesannete lahendamise metoodikast, kus alustatakse
andmete väljakirjutamisest. Kui andmed on kirjas, valitakse sobivad valemid
ja algab lahendamine. Õppur valib valemeid formaalselt. Andmetest ta näeb,
millised füüsikaliste suuruste tähised (tähed) on teada ja otsib valemeid, kus
esinevad samad tähised. Selle võtte kasutamisel saavad õppurid tihti eba-
reaalseid vastuseid, mida nad ei suuda seletada.19,20

Tegelikult tuleks alustada olukorra ettekujutamisest, vajadusel võiks teha
joonise. Seejärel tuleks valida sobivad mudelid olukorra kirjeldamiseks:
näiteks ühtlane või mitteühtlane liikumine, taustkeha, õhutakistuse arvesta-
mise vajalikkus jne. Seejärel võiks arutleda selle üle, kas tuleb koostada
võrrand või mitte, kas võrrandi koostamiseks võib mingid jõud omavahel
võrdseks lugeda vms.

                                                
17 Ganina, S.; Voolaid, H. 2008. Füüsikaõppe efektiivsuse mõõtmine. – Eesti
Füüsika Seltsi aastaraamat 2007. Tartu Ülikool, lk 86–92.
18 Ganina, Voolaid 2005, lk 125–129.
19 Neuman, Y.; Leibowitz, L.; Schwarz, B. 2000. Patterns of Verbal Mediation
during Problem Solving: A Sequential Analysis of Self-Explanation. – The Journal
of Experimental Education 68 (3), pp. 197–213.
20 Palincsar, A. S.; Brown, A. L. 1984. Reciprocal Teaching of Comprehension-
fostering and Comprehension-monitoring Activities. – Cognition and Instruction 1
(2), pp. 117–175.
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Hajusandmetega ülesanded ja
kaheosaline ekvivalentsmeetod

Füüsikaõppe efektiivsuse tõstmiseks pakuvad artikli autorid välja uut tüüpi
ülesanded, mille lahendamisel ei saa enam läbi ilma füüsikalise osata. Uuri-
muse autorid on nimetanud need ülesanded hajusandmetega ülesanneteks21.

Ülesanne koosneb mingi olukorra kirjeldusest ja küsimusest. Algandmed
on esitatud eraldi ja neid on kas rohkem või vähem kui vaja. Lähtutud on
sellest, et elus ei ole kunagi kõik vajalikud andmed käepärast: ikka peab neid
kas kusagilt otsima või kellegi käest küsima. Samuti tuleb otsustada, milli-
seid asjaolusid tuleb arvestada ja kas vähemolulised võib kõrvale jätta. Loo-
mulikult võtab selliste ülesannete lahendamine rohkem aega, kuid nii õpib
õpilane analüüsima, seoseid looma ja ka meelde jääb rohkem.

Hajusandmetega ülesannete lahendamise meetodi on artikli autorid nime-
tanud kaheosaliseks ekvivalentsmeetodiks22. Nimetus tuleneb sellest, et üles-
annete lahendamisel on füüsikaline komponent samavõrd oluline kui mate-
maatiline komponent.

Kaheosaline ekvivalentsmeetod hajusandmetega ülesannete lahendamisel
lubab arendada rohkem õpilase transformatiivseid ja regulatiivseid oskusi.
Seejuures transformatiivsed oskused on probleemi määratlemine, uurimis-
küsimuse sõnastamine, hüpoteesi püstitamine, uuringu planeerimine ja
läbiviimine, andmeanalüüs ja tõlgendamine, tulemuste esitamine. Regula-
tiivsed oskused on õpiprotsessi planeerimine, jälgimine ja saadud tulemuse
tõepärasuse hindamine.23

Kaheosalise ekvivalentsmeetodi korral alustatakse iga ülesande lahenda-
mist ülesande analüüsist, mille käigus on vaja täpsustada algandmeid, selgi-
tada välja, milles seisneb probleem ja milline on lahendamist vajav küsimus.
Ülesannet analüüsides õpilane üldistab, idealiseerib objekte ja nähtusi, leiab
olulised protsessid, otsib lisaandmeid (mälust, õpikust, käsiraamatust, Inter-
netist jne) ning ignoreerib liigseid andmeid ja tingimusi, mis tulemust olu-
liselt ei mõjuta. Siin tuleb jälgida, et lihtsustatud mudelis ei läheks kaotsi
kehade ja nähtuste olulised omadused, mis võiks põhjustada valesid,
ebareaalseid tulemusi.

Kaheosalise ekvivalentsmeetodi võib jaotada järgmisteks etappideks:
andmete ja probleemi analüüs, mudeli või skeemi koostamine/joonistamine,
andmete kodeerimine ja ühikute teisendamine, omaduste ja nähtuste ideali-
                                                
21 Dispersed data problem – DDP (ingliskeelne vaste).
22 Binary equivalent solving method – BESM (ingliskeelne vaste).
23 Jong, T. de; Njoo, M. 1992. Learning and Instruction with Computer Simula-
tions: Learning Processes Involved. – Eds. E. de Corte, M. Linn, H. Mandl, L. Ver-
schaffel. Computer-based learning environments and problem solving. Berlin:
Springer-Verlag, pp. 411–429.
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seerimine, lisaandmete leidmine, liigsete andmete ja lisatingimuste
ignoreerimine, lahendusmudeli, lahenduskäigu ja valemite valik, võrrandi(te)
koostamine, ülesande lahendamine, tulemuste tõlgendamine ja esitamine.

Kaheosalise ekvivalentsmeetodi ja
hajusandmetega ülesannete mõju õppe-efektiivsusele

2007/2008. õppeaastal tegid artikli autorid uuringu, mille eesmärk oli saada
teada, kas kaheosaline ekvivalentsmeetod hajusandmetega ülesannete lahen-
damise teel suurendab õppe-efektiivsust. Uuring kestab praegugi, siiani on
uuringus osalenud umbes 600 kümnenda kuni kaheteistkümnenda klassi
õpilast üle kogu Eesti. Uurimuses on kasutatud nn mugavat valimit: koole ja
õpetajaid, kellega autorid on juba varem koostööd teinud ja kes on ka varem
eksperimentides osalenud. Eksperimenditulemuste randomiseerimiseks ei
käinud töö autorid koolis eksperimente korraldamas ega juhendamas. Õpeta-
jatele tutvustati eelnevalt hajusandmetega ülesande lahendamismetoodikat.
Palve oli kasutada nii traditsioonilist meetodit, kus aktiivne roll on õpetajal,
kui ka paaris- ja rühmatööd, kus aktiivne ja otsustav roll on õpilastel ning
õpetaja esineb vaid nõuandjana. Lahendamisel oli võimalik kasutada
valemeid, vihikuid, õpikuid, käsiraamatuid ja Internetti, samuti õpetaja abi.
Ette rutates võib mainida, et parima tulemuse andis see meetod rühmatöö
käigus.

Näitlikustamiseks on esitatud ühe ülesande tekst.

Inimene sõitis jalgrattaga auto juurde ja tõstis ratta auto katusel olevale
katuserestile. Kui palju tööd pidi ta tõstmisel tegema?
Andmed
Auto: maksimaalne kiirus 160 km/h; mass 1200 kg; värv – sinine;
istekohtade arv – 4; kiirendus pidurdamisel (aeglustus) – 5 m/s2; õhu
rõhk auto sisekummis 2,3 at (1 at ≈  105 Pa); rehvide hõõrdetegur
asfaldipinnal 0,3; mootori töömaht 1,6 l; võimsus 55 (75) kW/hj.
Jalgratas: kiirus 9 km/h, mass 10 kg, värv – punane.
Inimene: mass 70 kg, pikkus 186 cm, sugu – mees, juuste värv – must,
juhi reaktsiooniaeg 0,4 s.

Katseuuringus osalesid Tartu Ülikoolis loodusainete õpetajaks õppivad tu-
dengid, kellel paluti kommenteerida eelnevalt kirjeldatud meetodit. Järgne-
valt on esitatud mõned tudengite kommentaarid (kirjaviis muutmata).

• Ülesanded on väga huvitavalt üles ehitatud ning omapärases
laadis – enne andmed, seejärel ülesanded. See paneb õpilased ise
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uurima ja otsima andmeid. Samas, kui mõelda ülesannete peale, siis
tunduvad lisakoormavad ebavajalikud andmed nagu auto värvus või
istekohtade arv – isegi kui see annab realistlikuma pildi.

• Ülesannete ülesehitus on väga huvitav! Ülesanded on elulised, mis
on tore, sest see tekitab rohkem huvi! Viis, kus on andmed eraldi
välja toodud, on hea, sest see annab ülesandest endast parema
ülevaate ja tekitab vähem segadust.

• Liigsed andmed võivad segadusse ajada, samas on nad naljakad ja
annavad võimaluse läheneda ülesande lahendamisel teise nurga alt.

• Mitmekesised andmed võib-olla aitavad lihtsustada ülesannete
lahendamist. Mitte ainult tehniliselt ei aita lihtsustada, vaid juba see
mõte, et kui õpilane näeb, et palju andmeid on, siis muutub tema
suhtumine positiivsemaks. Juurdelisatavad andmed on samuti
positiivsed. Eelkõige sellepärast, et kui õpilane saab aru, millised
andmed puudu on, näitab see seda, et ta oskab neid ülesandeid
mingil määral seostada valemitega.

Uuringu käigus küsiti õpetajate ja õpilaste arvamust kasutatud meetodi
kohta. Selgus, et alguses oli suurem osa õpilastest meelestatud hajusandme-
tega ülesannete vastu – nad ei osanud ega julgenud seda tüüpi ülesandeid
lahendada. Samuti oli raskusi õpetajatel, kellel puudus kaheosalise ekvi-
valentsmeetodiga õpetamise kogemus.

Ka uuringus osalenud õpetajatel paluti kommenteerida hajusandmetega
ülesannete lahendamist kaheosalise ekvivalentsmeetodi abil ning tuua esile
ülesannete plussid ja miinused, et edaspidi saaks ülesandeid korrigeerida.
Järgnevalt on esitatud mõned õpetajate kommentaarid (kirjaviis muutmata).

• Õpilased tegid ülesandeid üllatavalt hea meelega. Minu käest
küsisid abi ainult need, kes alati (kes ei viitsigi väga süveneda).

• Kasutasin üsna palju seda tüüpi ülesandeid, kus tuleb andmed ise
välja arvestada või hinnata ja tabelitest üles otsida. Näiteks arvu-
tasime välja klassis oleva kiirkeedukannu võimsuse soojusfüüsika
tunnis ja võrdlesime kannul märgituga. Klappis suhteliselt täpselt.

• Alguses oli raske õpilastele selgeks teha, kuidas neid ülesandeid on
vaja lahendada, mida teha liigsete andmetega ja kust vajalikud and-
med leida, kuid juba järgmisel tunnil oli olukord parem, õpilased
hakkasid lahendama aktiivselt ja ise tahtsid seda rühmas teha.

• Sellised ülesanded on just rühmatöödena omal kohal. Õpilased
küsisid ka vastuseid, et end kontrollida. Nad on harjunud ülesandeid
lahendama ülesannete kogust ja kui vastus ei klapi, siis küsivad, et
miks, ja otsime koos vigu. Mulle sellised ülesanded meeldivad ja
targematele lastele ka!
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Õpilaste arvamused hajusandmetega ülesannete kohta olid väga erinevad: oli
neid, kellele need ülesanded ei meeldinud üldse, kuid oli ka neid, kes leidsid,
et seda tüüpi ülesanded panevad mõtlema, analüüsima ja on edaspidises elus
kasulikumad kui traditsioonilised ülesanded, kus kõik andmed on ette antud.
Poistele meeldisid hajusandmetega ülesanded enam kui tüdrukutele. Tasub
mainida, et pärast hajusandmetega ülesannete lahendamist julgesid õpilased
rohkem lisada kommentaare, arvutus- ja arutluskäike, põhjendamaks testi
täitmisel valitud vastusevarianti (eeltesti täitmisel ei olnud õpilased üldjuhul
põhjendanud oma valikut).

Kaheosalise ekvivalentsmeetodi ja hajusandmetega ülesannete mõju
füüsikaõppe efektiivsusele kontrollisid artikli autorid juba varem kasutatud
metoodikaga24, mille kohaselt teeb õpetaja enne uue füüsikateema õpetamist
eeltesti. Sama testi kordab õpetaja pärast teema läbimist ja hajusandmetega
ülesannete lahendamist. Testid olid valikvastustega ja koosnesid kümnest
küsimusest, küsimused tuginesid riiklikule ainekavale25 ja füüsika riigieksa-
mile26. Testi täitmisel oli palutud õpilasel põhjendada valitud vastusevarianti.
Sama eel- ja järeltest tehti ka paralleelklassides, kus uut tüüpi ülesandeid ei
lahendatud. Eesmärk oli uurida, kas need ülesanded suurendavad õppe-efek-
tiivsust või mitte. Õppe-efektiivsuseks E nimetatakse järel- ja eeltesti tule-
muste vahet27.

Nimetatud eksperiment tehti mehaanika, termodünaamika ja elektromag-
netismi õpetamise ajal, sest nende teemade juures on võimalik lahendada
igapäevaeluga seotud ülesandeid.

Joonisel 1 on esitatud traditsioonilise õppe ja kaheosalise ekvivalents-
meetodi efektiivsuse väärtused kohe pärast vastava füüsikateema õppimist.

                                                
24 Ganina, S.; Voolaid, H. 2007. Füüsikaõppe efektiivsus ja selle tõstmise
võimalused. – KVÜÕA toimetised 8. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 106–126.
[Edaspidi Ganina, Voolaid 2007]
25 Füüsika riiklik õppekava.
<http://www.ekk.edu.ee/valdkonnad/oppekavad/pohikooli-ja-gumnaasiumi-riiklik-
oppekava> (01.08.2008).
26 Füüsika riigieksami ülesanded.
<http://vana.ekk.edu.ee/riigieksamid/gymnaasium/2008/text2.html> (01.08.2008).
27  Õppe-efektiivsus E = Tj – Te,
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N on vastanud õpilaste arv;
n on küsimuste arv testis;
ni on ühe õpilase õigete vastuste arv.

Selliselt leitud efektiivsuskoefitsiendi väärtused jäävad –1 ja +1 vahele.24
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Joonis 1. Efektiivsus traditsioonilise ja kaheosalise ekvivalentsmeetodiga õpetamisel

Nagu jooniselt näha, võimaldab kaheosaline ekvivalentsmeetod tõsta
füüsikaõppe efektiivsust keskmiselt 0,2 võrra (standarthälve σ = 0,04).

Hajusandmetega ülesannete mõju
füüsikaõppe efektiivsusele KVÜÕAs

Artikli autoritel olid olemas andmed füüsikaõppe efektiivsuse kohta KVÜÕAs28

aastatel 2004–2007. Nendele on lisatud uued, 2008. aasta andmed.

Tabel. Füüsikaõppe efektiivsus KVÜÕAs aastatel 2004–2008.

Õppeaasta Kursus E EM ES EE
2004/2005   7. PK 0,34 0,11 0,43 0,50
2005/2006   8. PK 0,52 0,28 0,62 0,67
2006/2007   9. PK 0,56 0,30 0,66 0,72
2007/2008 10. PK 0,59 0,41 0,65 0,71

Siin E on kogu kursuse efektiivsus, EM – mehaanika efektiivsus, ES – soojus-
õpetuse efektiivsus, EE – elektromagnetismi efektiivsus (E väärtused jäävad
vahemikku –1 ja +1).

Tabelist on näha, et viimasel aastal on kogu füüsikaõppe efektiivsus veidi
tõusnud mehaanika efektiivsuse suurenemise arvelt. 2007/2008. õppeaastal
tehtud eeltesti põhjal selgus, et just mehaanika vallas olid 10. põhikursuse
                                                
28 Ganina, Voolaid 2007, lk 106–126.
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kadettide algteadmised kõige paremad. Seetõttu pöörati kursusel rohkem
tähelepanu spetsiifilistele, militaartehnoloogiaga seotud teemadele ja
probleemidele. Selle kursuse käigus kasutati osaliselt ka hajusandmetega
ülesandeid. Järgnevalt on esitatud mõned näited.
• Arvutada 16-kaliibrise sileraudse relva rauaõõne läbimõõt.

Kommentaar: enne ülesande lahendamist on vaja meelde tuletada, et
kaliiber määratakse selle järgi, mitu kerakujulist kuuli saab valmistada
ühest naelast pliist. Seetõttu on vaja teada plii tihedust ja seda, mitu kg
on üks nael. Leiame ühe naela plii ruumala ja võrdsustame selle 16 kuuli
ruumalaga. Siit saab juba arvutada läbimõõdu.

• Määrata relva tagasilöögi kiirus lasu hetkel.
Kommentaar: enne ülesande lahendamist tuleb otsustada, millise
füüsikaseadusega on siin tegu – arvatavasti on vaja kasutada impulsi
jäävuse seadust. Teades, et impulssi saab arvutada massi ja kiiruse abil,
leiame andmete seast või mujalt kuuli ja relva massi ning kuuli kiiruse.

• Kasutades tanki tehnilise passi andmeid, arvutada tanki kiirendus,
raskusjõud ja rõhk maapinnale.

Nii sõjaväelaste kogemus kui ka erialased teatmikud aitavad leida vajalikud
suurused mingis vahemikus, mistõttu pole võimalik saada täpset vastust. Ent
see polegi eesmärk. Eesmärk on see, et tulevane ohvitser oskaks orien-
teeruda suures andmehulgas ja valida just need andmed, mis on konkreetses
olukorras vajalikud.

KVÜÕA nelja-aastase uuringu andmed ja kaheaastane füüsikaõppe
efektiivsuse prognoos on esitatud joonisel 2.
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Joonis 2. Füüsikaõppe efektiivsus aastatel 2004–2008 ja kaheaastane prognoos
(tegelikud andmed ja prognoos on eraldatud punktiirjoonega)
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Uuringust selgub, et füüsikaõppe efektiivsus on nelja aasta jooksul tõusnud.
Põhjuseks võib olla kaheosalise ekvivalentsmeetodi kasutuselevõtt alates 8.
põhikursusest, samuti sõjaväelastele huvipakkuvate ülesannete ja problee-
mide lahendamine õppeprotsessis. Artikli autorite eesmärk on jätkata selle
meetodi uurimist ja jälgida, kas hajusandmetega ülesannete lahendamine
KVÜÕAs soodustab omandatud teadmiste püsimist paremini kui traditsioo-
niliste ülesannete lahendamine. Kui prognoos peab paika, võib arvata, et
kasutatud metoodika tõstab õppe-efektiivsust.

Kokkuvõtteks

Artiklis on tutvustatud ülesannete lahendamise kaheosalist ekvivalents-
meetodit, mis seab ülesannete füüsikalise komponendi samaväärseks mate-
maatilisega. Välja on töötatud ka hajusandmetega ülesanded, mis koosnevad
olukorra kirjeldusest ja esitatud küsimusest. Algandmed on esitatud eraldi ja
neid on kas rohkem või vähem kui lahendamiseks vaja.

Tehtud uurimistöö käigus selgus, et hajusandmetega ülesannete lahenda-
mine kaheosalise ekvivalentsmeetodi abil suurendab füüsikaõppe efektiiv-
sust.
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SÕJANDUSEGA SEOTUD ERAETTEVÕTTED –
PANUS RAHVUS-VAHELISTE KRIISIDE

LAHENDAMISSE1

JANAR PEKAREV

  ■  

Traditsiooniliselt on sõjalise jõu kasutamist käsitletud riikide ainuõigusena.
20. sajandi ajalugu on näide sellest, et sõjapidamine ja relvastatud konflik-
tide reguleerimine on tõesti olnud ainult riikide ülesanne, mille teostamine
on viinud kahe maailmasõjani. Sellegipoolest on külma sõja järgsed sünd-
mused ja kriisid näidanud, et riikide relvajõudude osakaal rahvusvahelise
julgeoleku tagamisel väheneb, sest kriisireguleerimisse on kaasatud lisaks
riikidele veel mitmesuguseid sõjategevusega seotud organisatsioone. Siinse
artikli eesmärk ongi vaadelda seda, milles seisneb sõjapidamise erastamine
ning millised on tänapäeva sõjandusega seotud eraettevõtted, millega nad
täpselt tegelevad, mis on esile kutsunud nende arvukuse kiire kasvu pärast
külma sõda ning millised eelised ja probleemid kaasnevad nende
osalemisega kriisilahendamises. Artikkel ei ole ammendav analüüs, vaid
annab pigem ülevaate sõjanduse erastamise fenomenist, selle ulatusest ning
sellega kaasnevatest väljakutsetest ja võimalustest.

1. Antiikaja palgasõduritest 20. sajandi lõpu
äriühinguteni

Teise riigi kodanikest, rahva või hõimu liikmetest moodustatud sõjalisi
üksusi on relvastatud konfliktides kasutatud juba antiikajal ning palgasõdu-
rid on kuulunud lahingutegevuse juurde selle algusaegadest peale. Esimesed
andmed palgatud sõdurite kasutamisest võitluseks teise riigi vastu pärinevad
ajajärgust umbes kaks tuhat aastat enne meie ajaarvamise algust. Palga-
sõdureid on sõjapidamisel kasutanud Egiptuse vaaraod, Antiik-Kreeka linn-
riigid, Makedoonia valitsejad ja paljud teised.2

Keskajal moodustasid feodaalid oma sõjavägesid peamiselt neile kuulu-
vatel maadel elavatest inimestest. Koos tehnika ja ühiskonna üldise arenguga

                                                
1 Artikkel on kirjutatud autori 2006. aastal Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes
kaitstud lõputöö “Sõjandusega seotud eraettevõtted: areng, probleemid ja võimalik
panus rahvusvaheliste kriiside lahendamisse” põhjal.
2 Singer, P. W. 2003. Corporate Warriors, The Rise of the Privatized Military
Industry. New York: Cornell University Press, p. 21. [Edaspidi Singer 2003]
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kasvas loomulikult ka vajadus sõjas osalejate suurema professionaalsuse
järele ning üha enam toimus nende spetsialiseerumine erialade või kindlate
relvaliikide kaupa. Näiteks kahurväelased moodustasid lausa omaette
rahvusvahelise gildi, millel olid väga rangelt valvatud ametisaladused.3

17. sajandil kujunes sõjapidamine üheks suuremaks ettevõtluse liigiks
Euroopas. Tolleaegsed armeed Euroopas kujutasid erinevate palgatud üksuste
kogumeid. Palgasõduritel oli oluline roll Kolmekümneaastases sõjas (1618–
1648). Nad moodustasid arvuka väljaõpetatud sõdurite kontingendi, mida sõ-
divad pooled palkasid oma kaotuste kompenseerimiseks ja inimressurssidest
tulenevate piirangute ületamiseks. Samal ajal oli Kolmekümneaastane sõda
oluliseks pöördemomendiks Euroopa ajaloos teel suveräänsete riikide kuju-
nemisele, rahvusarmeede loomisele ning palgasõdurite tähtsuse vähenemi-
sele sõjapidamises.

Täiesti uue lähenemise sõjandusele lõid majanduslikult nõrgad riigid, kes
eelarve suurendamiseks üürisid välja oma armeeüksusi. Näiteks Inglismaa
palkas ligemale 30 000 sõdurit Saksa vürstiriikidest, et võidelda iseseisvus-
lastega Ameerika Iseseisvussõjas, kuna Briti üksused olid samal ajal seotud
stabiilsuse tagamisega teistes kolooniates.4 Briti Ida-India kompanii
relvajõud koosnesid 1782. aastal ca 100 000 mehest, mis oli rohkem kui
Briti regulaarvägede koosseisus teeninud meeste arv. Hollandi Ida-India
kompaniis oli pidevalt teenistuses 25 000 meest (palgatud Saksa üksused ja
Jaapani sõdurid) ning 140 laeva. Niisugused ettevõtted võitlesid kolooniate
haldamisõiguse pärast nii kohalike elanike kui ka üksteisega ning riigid
kasutasid neid oma välispoliitika instrumendina. Selliste firmade tegevus
mõnedes Aafrikas paiknevates kolooniates kestis 20. sajandi esimeste aasta-
kümneteni.5

Suur Prantsuse revolutsioon tõi ajalooareenile uued armeed, mis olid
komplekteeritud mobilisatsiooni käigus, nii tõrjuti eraettevõtjad sõjandus-
turult eemale ligi kaheks sajandiks. Alles 20. sajandi viimasel kümnendil
hakkas toimuma suur muutus riikide jõukasutamise monopolis, mida iseloo-
mustab sõjandusega seotud ettevõtete (private military companies)6 arvu
kasv ja nende järjest ulatuslikum rakendamine erinevate ülesannete täit-
miseks.7

Sõjandusega seotud eraettevõtete uut esilekerkimist seostatakse globaalse
võimutasakaalu muutusega, mis tabas maailma möödunud sajandi lõpus.

                                                
3 Singer 2003, p. 22.
4 Ibid., 2003, pp. 32–33.
5 Ibid., 2003, pp. 35–37.
6 See on enimlevinud ingliskeelne nimetus erialakirjanduses, mida on käsitletud
allpool.
7 Pilj, K. von der et al. 2005. Global Regulation, Managing Crises After der
Imperial Turn. Palgrave Macmillan, p. 205.
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Bipolaarne maailm lakkas olemast ja kadus vajadus massiarmeede järele. Nõu-
kogude Liidu kokkuvarisemisega kaasnenud riikide iseseisvumislaine suuren-
das aga ebastabiilsust mitmetes piirkondades. Pärast külma sõja lõppu vallan-
dusid konfliktidena etnilised ja religioossed pinged, mis olid maha surutud
kahe riikide bloki halastamatu konkurentsi ja võidurelvastumise käigus. Tekki-
nud kriisid ja konfliktid andsid võimaluse firmadele, kes suutsid huvitatud
osapooltele pakkuda kriiside lahendamiseks sõjandusega seotud teenuseid.

Teine väga oluline asjaolu, mis on aidanud kaasa sõjandusega seotud
eraettevõtete taastekkimisele pärast Nõukogude Liidu lagunemist, on olnud
kaadrisõjaväelaste massiline koondamine pärast külma sõja lõppu. Üleüldine
militaarsektori isikkoosseis langes maailmas 1987. aasta 28 miljonilt 23 mil-
jonile aastaks 1994.8 Selline tõepoolest massiline koondamine võimaldas
erafirmadel võtta palgale endisi sõjaväelasi ning saada sel teel väheste
kulutustega enda käsutusse kõrgetasemelise sõjalise oskusteabe ja koge-
muse. Tihtipeale koondati sõjavägesid tervete üksuste ja struktuuride kaupa,
see tähendab: likvideeriti pataljone ja brigaade täies koosseisus, mis võimal-
das sõjandusega seotud ettevõtetel palgata korraga terve üksuse juhtiv-
koosseisu. Niisugusel teel palgatud üksustele jagus ka varustust: Singer on
kirjeldanud9 olukorda rahvusvahelisel mustal turul, kus ringles ligi 550 mil-
jonit tulirelva ning hulgaliselt lahingutehnikat10.

Eeltoodud muutuste tulemusena on praeguseks tekkinud maailmas terve
hulk sõjandusega seotud erafirmasid, mis osutavad klientidele teenuseid
otsesest sõjapidamisest kuni väljaõppe teostamise ja logistika tagamiseni,
olles kohati isegi paremini varustatud ja/või relvastatud kui mõnede riikide
armeed. Niisugune muutus sõjandusvallas on kaasa toonud mõiste sõja-
pidamise erastamine (privatization of war) järjest ulatuslikuma kasutamise.
Alljärgnevalt seletatakse mõiste lahti ja vaadatakse, millistesse kategooria-
tesse võib jagada sõjalist teenust osutavad ettevõtted.

                                                
8 Shearer, D. 1998a. Private Armies and Military Intervention. – Adelphi Paper
316, International Institute for Strategic Studies, Oxford University Press, p. 9.
<http://www.isn.ethz.ch/iiss/prap/316.htm>, (04.05.2006).
9 Valdavalt on sõjandusega seotud firmade asutajad ja tegevjuhid olnud endised
sõjaväelased, nt Executive Outcomesi ja Sandline’i asutaja oli kolonelleitnant E.
Barlow; Blackwateri rajajaks peetakse endist USA mereväe eriüksuse (SEAL) liiget
E. Prince’i.
10 Singer 2003, pp. 54–55.
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2. Sõjapidamise erastamise olemus tänapäeval ja
sõjalist teenust osutavad firmad

Aegade jooksul on riik taganud oma kodanikele teatud tüüpi teenuste osu-
tamise, mis on tuginenud maksudest saadavale tulule. Selles kontekstis on ka
sõjapidamine olnud ajast aega kindlasti üks avaliku sektori teenus. Sõjapida-
mise erastamist on varasematel aegadel mõistetud lihtsalt kui palgasõdurite
osalemist sõdivate poolte vahelises relvastatud konfliktis.11

Tänapäeval mõistetakse erastamisena üldjuhul varem riigi poolt osutatud
teenuste erasektorile üleandmist lepingu alusel.12 Erastamise viimase aja
suurema võidukäigu algust läänemaailmas seostatakse peamiselt M.
Thatcheri Suurbritannia peaministriks oldud perioodiga, millest sai alguse ka
sellise mõtteviisi levik teistesse riikidesse üle kogu maailma.

Eeltoodu põhjal võiks sõjapidamise erastamise all mõista üldjuhul mitte-
riiklike organisatsioonide ehk erasektori ettevõtete järjest ulatuslikumat osa-
lemist sõjapidamises, rahutagamismissioonides, riigisisese julgeoleku taga-
mises vms, kusjuures nende tööandjaks võib olla kas riik või mõni rahvus-
vaheline organisatsioon.

Tundub, et sellega võikski lugeda sõjapidamise erastamise mõiste üld-
juhul  määratletuks. Siiski on seda valdkonda viimase aastakümne jooksul
uurinud teadlased ja poliitikud välja toonud erinevaid nüansse sõjandusvallas
osalevate erafirmade rolli, sõjanduses osalemise ulatuse, nende tegevuse
kontrollitavuse ja vastutuse suhtes. Nende aspektide üldistamine ammen-
davaks ja kõikehõlmavaks määratluseks võtab tõenäoliselt veel aega.

Näiteks Fitzsimmonsi arvates on sõjapidamise erastamise väljenduseks
eelkõige rahuvalvemissioonid, sest sõjandusega seotud erafirmad konkuree-
rivad teatud piirkondades juba ÜRO rahuvalvevägedega13. Schreier väidab,
et sõjapidamise erastamine väljendub eelkõige erasektori sõjandusettevõtete
kasutamises riikliku poliitika elluviimiseks14.

Kindlasti ei saa sõjapidamise erastamine tähistada aga niisugust riigi
käivitatud protsessi, mille käigus toimuks sõjapidamise või riigi armee sihi-
pärane ja terviklik erastamine (st riigi relvajõudude 100%-line asendamine

                                                
11 Singer 2003, p. 40.
12 Britannica Concise Encyclopedia 2002, p. 1509.
13 Fitzsimmons, S. 2005. Dogs of Peace: A Potential role for private military
companies in peace implementation. – Journal of Military and Strategic Studies,
Vol. 8, Issue 1, pp. 2–3.
<http://www.jmss.org/2005/fall/articles/fitzsimmons.pdf>, (02.11.2006).
14 Schreier, F.; Caparini, M. 2005. Privatising Security: Law, Practice and Gover-
nance of Private Military and Security Companies, p. 78.
<http://www.dcaf.ch/_docs/op06_privatising-security.pdf>, (23.09.2006).
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sõjalist teenust osutava erafirma teenuste ostmisega riigi poolt), sest senini ei
ole ükski riik ilmutanud niisugust teadlikku initsiatiivi. Küll aga on riigid ja
ka rahvusvahelised organisatsioonid (sh ÜRO) näidanud üles valmisolekut
kasutada juba olemasolevaid (st erasektori algatusel tekkinud) võimalusi
oma poliitika elluviimiseks ning riigikaitsesektori kulude vähendamiseks.15

Eelneva põhjal on näha, et sõjanduses toimuva erastamisprotsessiga on
kaasnenud sõjapidamisteenuse riikliku monopoli osaline kadumine ja era-
sektori kaasamine sõjapidamisse. Järgnevalt vaadeldakse seda, milliseid tee-
nuseid osutavad erafirmad ja kuidas neid võib osutatavate teenuste alusel
jaotada.

J. Shevlin ja D. Brooks on teinud sõjandusega seotud erafirmade kohta
üsna ülevaatliku ja detailse liigituse. Selle jaotuse kohaselt tagavad lahingu-
tegevusega otseselt mitte seotud teenust osutavad firmad (nonlethal service
providers) tellijale logistilisi teenuseid, õhutransporti, ehitavad sõjaväebaase
ja põgenikelaagreid, puhastavad vett, hoiavad käigus mobiilseid haiglaid.
Selliste firmade tegevusulatuse ettekujutamiseks võib märkida, et näiteks
firmal Kellogg, Brown & Root, mis tegeleb transporditeenustega ja peab
USA relvajõudude jaoks ülal söögikohti, on Iraagis, Kuveidis ja Afganistanis
kokku ca 50 000 töötajat.

Turvateenust osutavate erafirmade (private security companies) teenused
on seotud majandustegevuse turvamise, isikute relvastatud kaitse ning objek-
tide valvamisega. USA kaitseministeerium ja välisministeerium on palganud
mitmed niisugused firmad tööle Iraaki ja Afganistani.

Sõjapidamisega seotud erafirmade (private military companies) paku-
tavad teenused on ilmselt kõige mitmekesisemad, sest sõjaväe ja politsei
väljaõppe korraldamisele lisandub ka klientriikide julgeolekustruktuuri
reformimine ning nõustamine tsiviil-militaarsuhete vallas. Selliste firmade
võimest lahendada strateegilise ulatusega ülesandeid annab märku fakt, et
peamise osa nende klientidest moodustavad riigid, rahvusvahelised ja
regionaalsed organisatsioonid.16 Esitatud sõjapidamisega seotud erafirmade
liigitust võib ka kritiseerida. P. Singeri arvamuse kohaselt on sõjapidamis-
turul toimuvat detailselt ja üheselt keeruline määratleda, sest iga üksiku
firma tegevust on raske hinnata ja osa firmasid asub oma tegevusega erine-
vate teenusekategooriate piiril.17

                                                
15 Avant, D. D. 2002. Privatizing Military Training. Foreign policy in focus, Vol.
7, No. 6. <http://www.fpif.org/fpiftxt/1330>, (19.09.2006).
16 Brooks, D.; Shelvin, J. 2005. Reconsidering Battlefield Contractors, pp. 103–
112. <http://www.hoosier84.com/douglinks.html>, (12.05.2006).
[Edaspidi Brooks, Shelvin 2005]
17 Singer 2003, p. 92.
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3. Sõjandusega seotud ettevõtted –
riigikaitse lahutamatu osa

Tänapäeva sõjandusega seotud firmad ei ole enam lihtsalt ühe ülesande täit-
miseks moodustatud või ainult väheseid funktsioone täita suutvad palga-
sõdurite üksused, vaid nüüdisaegsed, väga erinevaid teenuseid osutavad,
juhatuste ja nõukogudega börsidel noteeritud äriettevõtted. Nad pakuvad
oma teenuseid kriisipiirkondades, lahingutegevuses ja rahutagamisoperat-
sioonidel. Nad on oskuslikult ära kasutanud külma sõja järgsed muutused
maailmas ning saanud ärimaastiku lahutamatuks koostisosaks.18

Sellised uue põlvkonna firmad on ametlikult registreeritud, selge struk-
tuuri ja töökorraldusega äriettevõtted, mis taotlevad igati oma riigi valitsuse
heakskiitu ning võimalust tegutseda seaduslikult ja avalikult. Ka firmasisene
aruandlus on oluline osa niisuguste äriühingute tegevusest. Sõjandusega
seotud ettevõtted võivad olla aktsiaseltsid, mis on aruandekohuslased oma
aktsionäride ja juhatuse ees. Sõjandusega seotud teenuste osutamine võib
samuti olla vaid osa mõne suure kontserni tegevusest. Niisugused firmad
saavad oma tegevust finantseerida ametlike pangalaenudega, nad tegutsevad
arenenud riikides ja nende kontrolli all.19

Siiski võib sõjandusega tegelevate erafirmade personali otsese sõjatege-
vuses osalemise puhul käsitleda tänapäeval samuti palgasõduritena, st
isikutena, kes kuuluvad palgasõdurite värbamist, kasutamist, rahastamist ja
väljaõpetamist keelustava 1989. aasta konventsiooni ning 1977. aastal vastu
võetud Genfi konventsiooni I lisaprotokolli määratluse alla.

Kui aga arvestada sõjapidamisega tegelevate firmade ülesannete mitme-
kesisust, võib nimetatud konventsioone pidada tänapäeval mõnevõrra prob-
lemaatiliseks. Nüüdisaegsete erafirmade tegevusvaldkond on palju laiem kui
ainult võitlemine kellegi eest konfliktides ja riigipöörete tegemine. Seega
kuulub selliste ettevõtete personal ainult osaliselt nende konventsioonide
alla.

Sõjandusega tegelevate erafirmade personali staatus on olnud arutlusel
mitmel pool ja ka näiteks Suurbritannia Välispoliitika Instituut on konsta-
teerinud, et sellesse täielikku selgust tuua on keeruline. Chatham House’i
korraldatud konverentsil nenditi, et iseenesest ei ole olemas õiguslikku
vaakumit sõjandusega tegelevate firmade personali staatuse määratlemisel,
kuid on olemas probleemid rahvusvahelise õiguse järgimise kontrollimisel

                                                
18 Shearer, D. 1998b. Outsourcing War. – Foreign Policy, Fall, p. 9.
<http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/VernaG/EH/F/cons/lectures/mercenaries.htm>,
(12.06.2006).
19 Singer 2003, pp. 44–48.
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ning sõjandusega tegelevate erafirmade ja nende personali tegevuse seadus-
likkuse tagamisel.20

Siinkohal võib öelda, et sõjandusega tegelevate firmade personalialane
tegevus on oluliselt põhjalikum varasemast ning tööjõu värbamisel vaadel-
dakse hoolikalt, et kandidaatidel oleks vajalik kvalifikatsioon ja oskused.
Suuresti aitab siin kaasa otse teenistusest vabanevate sõjaväelaste värbamine.

Seetõttu ei ole ka põhjust imestada, et sõjandusega seotud ettevõtete roll
arenenud riikide riigikaitses on tänapäeval juba väga suur. Näiteks Briti
relvajõud on andnud mitmed oma ülitähtsad ülesanded üle erafirmadele. Nii
teostab erafirma kuninglikus mereväes väljaõpet uusimate aatomiallvee-
laevade hooldamise ja kasutamise alal ning erafirmadele kavatsetakse üle
anda lahingulennukite õhus tankimine.

USA relvajõududes on erafirmadele üle antud ca 70% õhuväe väljaõppe
teostamisest ning pommitajate B–2 ja F–117, luurelennukite U–2 ja
tankimislennukite KC–10 hooldamine.

Kõige tähelepanuväärsem näide erastamisest USA relvajõududes on see,
et isegi USA tuumajõudude kasutamise eest vastutavas Põhja-Ameerika
õhuruumi kaitse väejuhatuses (NORAD) on arvutus- ja sidetehnika hoolda-
mine usaldatud erafirmale.21

Erafirmad hooldavad USA relvasüsteeme ka konfliktide käigus ja
konfliktipiirkondades. Näiteks Lahesõja ajal tagasid sõjandusega seotud
firmad TOW-rakettide, M1-tankide, Bradley lahingumasinate ja Patrioti
rakettide hoolduse. 2003. aasta Iraagi sõjas tagati toetus M1-tankidele, AH–
64 kopteritele ja paljudele mereväelaevadele22.23

4. Sõjandusega seotud ettevõtete rakendamine
kriisireguleerimises

Osaliselt selgus juba eelmisest alapeatükist, et erafirmad osalevad tänapäeval
ka sõjalistes konfliktides ja kriisireguleerimises. Nende järjest tihenevad
sidemed riigikaitsega peaksid seda ka toetama. Nii väidabki K. O`Brian, et

                                                
20 Chatham House. 2005. Private Military Companies: A Legal Vacuum?, 16
March, pp. 2–3.
<www.chathamhouse.org.uk/pdf/research/il/ILP160305.pdf>, (07.08.2006).
21 Singer 2003, pp. 12, 14–16.
22 The Economisti juhtkiri tituleeris 2003. aastal alanud Iraagi vastase sõjalise
kampaania lausa esimeseks erastamissõjaks.
Military Industrial Complexities 2003. The Economist, 29 March.
23 Avant, D. D. 2005. The Market for Force, The Consequences of Privatizing
Security, New York: Cambridge University Press, p. 19. [Edaspidi Avant 2005]
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sõjandusega seotud firmad on tegutsenud juba aastakümneid lääneriikide
valitsuste heakskiidul väga erinevates situatsioonides.24 Nende klientideks on
olnud riigid, rahvusvahelised organisatsioonid ja kõikvõimalikud muud
maksujõulised kliendid.

Sõjandusega seotud firmade kasutamine võimaldab valitsustel vältida
inimkaotusi riigi institutsioonide seas ning samas saavutada seatud poliitilisi
eesmärke koos erafirmade abiga.25 Senine kogemus sõjandusega seotud
ettevõtete osalemisest mitmetes kriisides on näidanud, et nad suudavad oma
tegevusega mõjutada kriiside kulgu ja pakkuda lahendusi sõjalistele problee-
midele. Näiteks operatsioonis “Iraagi vabadus” on erafirmade roll olnud
märkimisväärne: aastal 2005 oli Iraagis ca 30 000 sõjandusega tegelevate
erafirmade töötajat (s.o 4000 inimest rohkem kui oli kogu Briti kontingendis
sõja tipphetkel) ning on arvatud, et nende hulk võib veelgi suureneda
koalitsioonivägede arvu vähendamise tõttu Iraagis.26 Järgnevalt vaadeldakse
kaht juhtumit, mis aitavad näitlikustada ja iseloomustada sõjandusega seotud
erafirmade rolli erinevates konfliktides.

Esimene juhtum: sõjandusega seotud ettevõtted
Sierra Leones

Iseloomulik sõjandusega seotud erafirmade rakendamise juhtum leidis aset
Sierra Leones. Onupojapoliitika ja korruptsioon riigi peamise maavara
teemantide kaevandamisel viisid riigi 1990. aastate alguses kokkuvarisemise
äärele. 1991. aastal puhkes riigis kodusõda. Etniliste gruppide vahelised
vastuolud ei võimaldanud oma jõududega leida lahendust küsimusele, kuidas
teemandileiukohti jätkusuutlikult kasutada.27

President J. Momoh püüdis tugevdada armeed, sest kriisi käigus haaras
Revolutionary United Front (RUF) enda kätte osa Sierra Leone territoo-
riumist Libeeria piiri ääres. Sõjaväelaste ülestõus 1992. aastal kukutas
presidendi ning riigis tuli võimule V. Strasser, kes samuti ei suutnud tagada
Sierra Leone sisejulgeolekut ega majandusarengut. Süvenev kriis sundis

                                                
24 O'Brian, K. 2002. Leash the Dogs of War. – Financial Times, 20 February.
<http://www.rand.org/commentary/022002FT.html>, (24.10.2006).
25 Priest, D.; Pat Flaherty, M. 2004. Iraq: Security Firms Form World's Largest
Private “Army”. – Washington Post, 8 April.
<www.corpwatch.org/article.php?id=11242>, (02.08.2006).
[Edaspidi Priest, Flaherty 2004]
26 Norton-Taylor, R. 2005. Army fears loss of top troops to private firms. –
Guardian, 8 August.
<http://www.guardian.co.uk/military/story/0,,1544737,00.html>, (22.09.2006).
27 Avant 2005, pp. 82–83.
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Strasserit paluma abi sõjandusega seotud eraettevõtetelt.28 Briti firma
Gurkha Security Guards (GSG) oli esimene firma, kes sekkus 1995. aastal
Sierra Leone kriisi, kuid ei suutnud riigi olukorda oluliselt muuta. Seepärast
sõlmis Sierra Leone uue lepingu Lõuna-Aafrikas asuva firmaga Executive
Outcomes (EO), mis pakkus lisaks väljaõppe teostamisele ka otsest sõja-
pidamisteenust. EO tõi riiki 285 meest (lepingu üldmaksumus 21 kuu eest oli
35 miljonit dollarit), korraldas baasväljaõpet, õpetas taktikat ja sidepida-
mist.29 Firma personal (endised Lõuna-Aafrika kaitseväe eliitüksuste võit-
lejad, kopteri- ja lennukipiloodid) osales ka ise lahingutes ning juhtis välja-
õpetatud Sierra Leone üksusi, mille tulemusena tõrjuti mässulised ühe kuu
jooksul pealinnast välja ning algasid võitlused teemandikaevanduste pärast.

EO saavutatud olukord ei olnud aga püsiv, sest valimistele järgnesid
muutused, mille tulemusel lõpetas Sierra Leone valitsus EO finantseerimise
ning peatselt toimus uus sõjaline riigipööre30. Pagenduses viibiv Sierra
Leone endine president Kabbah otsustas taas kord paluda abi sõjandusega
seotud eraettevõttelt. Briti firma Sandline International sai ülesandeks alis-
tada RUF, mis takistas demokraatlikult valitud valitsust juhtimast riiki.
Samuti pidi firma õpetama välja ja varustama 40 000 Kamajorsi31 võitlejat
ning koostama kava, kuidas koos Nigeeria rahuvalvajatega rünnata pealinna
ja tõrjuda sealt RUF välja. Sandline’i tegevus, mille käigus rikuti relvamüügi
keeldu Sierra Leonesse, äratas Briti valitsuse ja ka rahvusvahelise üldsuse
tähelepanu ning viitas vajadusele hakata õiguslikult reguleerima sõjandusega
seotud eraettevõtete tegevust.32 Nagu hiljem selgus, oli Briti välisminis-
teerium eelnevalt Sandline’i tegevuse ametlikult heaks kiitnud33.

GSG, EO ja Sandline’i tegevust Sierra Leones analüüsides tuleb heita
pilk ka ÜRO ja rahvusvahelise üldsuse tegevusele selle kriisi lahendamisel.
Arenenud riikide soovimatust sekkuda verisesse kodusõtta iseloomustab
järgmine fakt. Kui NATO oli valmis Kosovosse paigutama 50 000 hästi-
varustatud rahuvalvajat, siis Kosovost seitse korda suuremasse Sierra Leo-
nesse lähetati vaid 9000 halvasti varustatud rahuvalvajat. 1995. aastal

                                                
28 Ibid., pp. 83–84.
29 Singer 2003, pp. 113–117.
30 Creehan, S. 2002. Soldiers of Fortune 500 International mercenaries. Harvard
International Review, Vol. 23 (4), Issue 4, pp. 6 (2). [Edaspidi Creehan 2002]
<http://www.globalpolicy.org/security/peacekpg/reform/pmc.htm>, (19.09.2006).
31 Kamajors või Kamajoisia on etniline Mende grupp, mis koosnes kohalikest
jahimeestest, kes EO toel asusid võitlema RUFi terrori vastu ning hiljem osutusid
regionaalseks kaitseväeks ja märgatavaks poliitiliseks jõuks riigis.
32 Morgan, O. 2003. Soldiers of fortune hit the jackpot. – The Observer, 26 October.
<http://www.guardian.co.uk/military/story/0,11816,1071086,00.html>,
(06.05.2006). [Edaspidi Morgan 2003]
33 Singer 2003, p. 115.
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keeldusid nii ÜRO, USA kui ka Suurbritannia oma vägede paigutamisest
Sierra Leonesse. 1997. aastal ei suutnud ÜRO kokku saada vajalikku 47
miljonit dollarit rahuoperatsiooni käivitamiseks. Selle tulemusena sisenes
riiki halvasti varustatud Nigeeria üksuste juhitud Aafrika riikide väegrupp,
mille võime kriisi lahendada oli väga piiratud34.35

Sierra Leone juhtum näitab selgelt, et arenenud riikidel puudus huvi sek-
kuda Aafrika riigi siseprobleemidesse ning rahvusvaheline üldsus ei soovi-
nud finantseerida ka rahuoperatsiooni käivitamist. Samal ajal suutis erafirma
olukorda väiksemate kuludega radikaalselt muuta (mis oli küll ajutine) ning
Suurbritannia valitsus soovis hiljem teise erafirma abil olukorda uuesti
stabiliseerida.

Teine juhtum: sõjandusega seotud ettevõtte rakendamine
Balkani kriisi ajal

Military Professional Resources Incorporated (MPRI) alustas oma tegevust
Horvaatias 1994. aastal pärast seda, kui USA välisministeerium oli firmale
andnud ametliku tegutsemisloa. Horvaatia valitsus allkirjastas MPRIga kaks
lepingut. Esimene nägi ette pikaajalist koostööd Horvaatia strateegiliste
võimete väljaarendamiseks (MPRI poolt juhtis selle lepingu täitmist hiljuti
erru läinud kindralmajor), teine leping nägi ametlikult ette demokraatlikule
riigile omase tsiviil-militaarsuhete mudeli juurutamist Horvaatias. Ametliku
USA poliitika kaudu pidid need programmid aitama Horvaatial muutuda
arvestatavamaks NATO rahupartnerlusprogrammi kandidaadiks.

Augustis 1995 alustasid aga Horvaatia väed suurpealetungi Serbia vägede
vastu Krajinas. Pealetungi läbimõeldus, kooskõlastatus ja efektiivsus
hämmastas kõiki regiooni riike. Enne seda ei olnud Horvaatia väed midagi
ligilähedastki suutnud korda saata. See pealetung oli esimeseks suureks
võiduks Serbia vägede üle ja ka pöördepunktiks Jugoslaavia kodusõjas, sest
see pani aluse Horvaatia ja Bosnia sõjalisele koostööle Serbia vastu ning
aitas saavutada rahu kehtestamiseks vajalikku jõudude tasakaalu. Serblased
nõustusid vaherahuga ja novembris 1995 sõlmiti Daytoni rahuleping, mis
tegi lõpu Jugoslaavia kodusõjale. Huvitav on märkida, et enne Daytoni
                                                
34 Samas kontekstis tuleb märkida, et Executive Outcomes pakkus ÜRO-le või-
malust sekkuda rahvusvahelise üldsuse nimel 1500-mehelise lahingugrupiga ja
peatada genotsiid Rwandas (kus kahe kuu jooksul 1994 tapeti 500 000–1 000 000
inimest), kuid ÜRO-s ei äratanud ettepanek Rwanda kriisi sekkuda mingit huvi. Vt
Brooks, D. 2002. Comments and Suggestions for the UK Green Paper on
Regulating Private Military Services, p. 6.
<www.hoosier84.com/0725brookspmcregs.pdf>, (02.08.2006).
35 Singer 2003, pp. 60, 112, 114.
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lepingule allakirjutamist soovis Bosnia valitsus, et ka tema vägedes viidaks
ellu samasugused uuendused.

MRPI esindajad ei ole kunagi tunnistanud, et nad andsid Horvaatiale otsest
sõjalist nõu ja planeerisid nimetatud suurpealetungi36. Vaatamata sellele on mit-
med eksperdid hinnanud seda pealetungi Lääne sõjalise doktriini efektiivse
rakendamisena. Samuti tuleb märkida, et selline sõjaline muutus oli kooskõlas
USA poliitikaga, mis nägi ette Horvaatia ja Bosnia abil Serbia sõjalise jõu
tasakaalustamist. MPRI sekkumise kasuks räägib ka järgmine fakt: USA ei
protestinud ametlikult selle vastu, et Horvaatia pealetung rikkus ÜRO vaherahu
ja tekitas regioonis 170 000 sõjapõgenikku.37

Eeltoodu viitab selgelt võimalusele, et nüüdisaegset sõjalist oskusteavet
ja kvalifitseeritud kaadrit omava erafirma tegevus võib kaasa tuua põhi-
mõttelisi muudatusi keeruliste kriiside kulgemises, luua eeldused rahu sõlmi-
miseks jõutasakaalu muutmise teel ja aidata kaasa konfliktide otsustavale
lahendamisele.

5. Sõjandusega seotud ettevõtete
rahvusvaheliste kriiside reguleerimist

soodustavad tegurid

Eelnevate Sierra Leone ja Balkani konfliktide näidetel võib väita, et sõjan-
dusega seotud ettevõtted võivad parandada kriiside lahendamise võimet.
Lisaks osalemisele mitmesugustes operatsioonides koos riiklike struktuuride
ja riikide koalitsioonidega võivad sõjandusega tegelevad erafirmad tegutseda
omal käel ka nendes riikides ja kriisikolletes, kus riigid ise osaleda ei taha.38

J. Shevlin ja D. Brooks toovad esile viis peamist põhjust, mis suurendavad
erasektori rolli rahu ja stabiilsuse tagamisel maailma erinevates piirkondades.
Esimese põhjusena nimetavad nad sõjalisi teenuseid osutavate erafirmade järjest
suurenevat võimet kiiresti reageerida muutuvale personalivajadusele, mida
tavapärased armeed oma organisatsiooni aegluse tõttu tihtipeale kiiresti teha ei
suuda. Selle aegluse põhjused peituvad spetsialistidele antava sõjalise väljaõppe
pikaajalisuses ja sellise väljaõppe kalliduses. Seevastu erasektor palkab oma
töötajad arvukate endiste sõjaväelaste seast39, kusjuures värbamiskulusid

                                                
36 Avant 2005, p. 104.
37 Singer 2003, pp. 124–128.
38 Creehan 2002.
39 Schrader, E. 2002. US Companies Hired to Train Foreign Armies. – LA Times,
14 April.  <http://www.globalpolicy.org/security/peacekpg/training/pmc.htm>,
(19.09.2006).
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projektipõhise ülesande täitmisel ei saa võrrelda vahenditega, mida riik on
panustanud personali ettevalmistamiseks.

Teise erasektori suurema kasutegurina nimetavad Shevlin ja Brooks
jõukordisti efekti, mis tekib erafirmade kaasamisel riigi poolt teostatavatesse
operatsioonidesse ja avaldub sõdurite maksimaalses kasutamises just nende
ülesannete täitmiseks, milleks nad on välja õpetatud. Mittelahingulisi ülesan-
deid saab erafirma edukalt täita ning seeläbi suurendada riigi otsese jõu
kasutamise võimet.

Kolmandaks on tõusnud spetsialiseeritud oskuste ja teadmiste tähtsus
sõjapidamises. Nüüdisaegne sõjavägi sõltub paljuski kõrgtehnoloogilistest
vahenditest, mille loomiseks, hooldamiseks ja ka kasutamiseks on vaja
hulgaliselt inseneriteadmisi. Sellist väljaõpet ei ole alati otstarbekas siduda
üldise sõjalise väljaõppega. Erafirmade kaasamine kõrgtehnoloogiliste relva-
süsteemide kasutamisse ja hooldamisse võimaldab sõjaväel säästa raha ning
ei koorma sõjaväge ka uute seadmete väljatöötamisega.

Neljas erafirmade kaasamist toetav tegur on seotud sellega, et erafirmade
teenuseid on lihtne kasutada, sest kasumit taotlevat ettevõtet on rahaliselt
tunduvalt lihtsam mõjutada, kui muuta, suunata ja kohandada armee
tegutsemist vastavalt kiirelt muutuvatele vajadustele. Erafirma võib osutuda
paindlikuks ning äärmiselt mugavaks vahendiks riigi käsutuses. Seejuures on
oluline nii valitsuse kui ka firma vastutus. Valitsuse jaoks võib firma
kaasamine tähendada väiksemat avalikkuse tähelepanu ja vastutust, firma
vastutuse saab aga täpselt sätestada lepingutes.

Viies erafirmade rolli tähtsustumise põhjus on juba varem mainitud vajalike
kulutuste väiksem maht võrreldes riigi armee kaasamiseks vajalike summadega.
Eraettevõtetel on võimalik ilma avalikkuse häiriva tähelepanuta komplekteerida
täpselt vajadustele vastav meeskond ja hankida eraldi iga ülesande jaoks
vajalikud vahendid. Tihtipeale saavad erafirmad kasutada kohapealset (st operat-
siooni toimumise piirkonnas viibivat/elavat) personali ning treeninglaagreid.40

Eeltoodu kinnituseks võib väita, et USA poleks ilma erasektori ettevõtete
palkamiseta suutnud laiendada sõjalist abi teistele riikidele ja õpetada välja
sõbralikke armeesid üle maailma. Erafirmade palkamine on USA-l võimaldanud
ka vähendada riske oma sõjaväepersonalile ja seega vastu tulla USA ühiskonnas
valitsevale vastumeelsusele saata oma sõdureid vähemtähtsatesse kriisipiir-
kondadesse41. Eriti on nõudlus sõjapidamisega seotud erafirmade teenuste järele
kasvanud pärast 11. septembri sündmusi 2001. aastal42.

Sõjandusega seotud eraettevõtete kriisilahendamisse kaasamist toetavad
tegurid ja nende ettevõtete kaasamise eelised võib kokku võtta järgmiselt.

                                                
40 Brooks, Shevlin 2005, pp. 103–112.
41 Priest, Flaherty 2004.
42 Morgan 2003.
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1. Alalise valmisolekuga (mille tingib konkurents turul) sõjandusega
seotud firma olemasolu võimaldab riigil või rahvusvahelisel organisatsioonil
kiiresti reageerida kõikvõimalikele kriisidele.

2. Sõjandusega seotud firma suurem paindlikkus vajalike sõjaliste
võimete hankimisel annab suure eelise riigi väeüksuste ees, kus kriisi
nõuetele vastavate muudatuste tegemine võib võtta tunduvalt rohkem aega.

3. Erasektori sõjalise ettevõtte palkamine on odavam kui riigi relvajõu-
dude saatmine kriisipiirkonda.

4. Sõjandusega seotud firma personali moodustavad tänapäeval enamasti
professionaalsed, pikaajalise staaži ja kogemusega sõjaväelased, kelle kvali-
fikatsioon võib olla kõrgemgi kui relvajõududes teenivatel sõjaväelastel.

5. Sõjandusega seotud ettevõtted on iseseisva logistilise toetusega, mis ei
vaja riigi abi ning sellele lisaks võimaldab kõrgtehnoloogiline varustus ja
relvastus väiksematel üksustel sekkuda kriisi lahendamisse varasemast efek-
tiivsemalt.

6. Lokaalsed relvakonfliktid nõuavad suuremat arvu spetsialiseerunud
üksusi, mida riigil ei ole majanduslikult otstarbekas ülal pidada. Siin on eelis
erasektoril, kus sõjandusega seotud firmad osutavad spetsiifilisi teenuseid.

7. Sõjandusega tegelev erafirma ei paelu nii suurt avalikkuse tähelepanu
kui riigi kaitsejõud ega koorma poliitikuid seepärast ka ülemäärase vastu-
tusega. Riikliku üksuse saatmisega konfliktipiirkonda kaasneb peaaegu alati
intensiivne diskussioon, mis ei pruugi konflikti lahendamisele kasuks tulla.

8. Sõjandusega seotud firmade olemasolu võimaldab valitsusel ehitada
üles sõbralike riikide relvajõude ja viia seal ellu reforme.

6. Probleemid sõjandusega seotud ettevõtete
kriislahendamisse kaasamisel

Sõjandusega seotud firmad tegutsevad alati kasumiteenimise eesmärgil, mis
võimaldab neid rakendada piirkondades, kuhu riigid või rahvusvahelised
organisatsioonid erinevatel põhjustel sekkuda ei taha. Just see rahaliste
vahenditega mõjutatavus ja orienteeritus kasumile võib sõjandusega seotud
erafirma panna piisava kontrolli puudumisel rikkuma kehtivaid õigusnorme
ja soodustada vägivalla kontrollimatut kasutamist.

Selliseid väiteid on esitatud ja nende kinnituseks on ka mitmesuguseid
fakte.43 Rohkeid tisviilohvreid põhjustanud vägivalla valimatus kasutamises
on süüdistatud ka firmat Executive Outcomes, kes väidetavalt tulistas

                                                
43 Näiteks on Iraagis oktoobrini 2007 olnud Blackwater väidedavalt seotud 195
tulistamisjuhtumiga 32 kuu jooksul (sõjalisel ettevõttel on 1 miljardi dollari suurune
leping USA valitsusega). The Economist 2007, 11 October.
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kopteritelt tsiviilisikuid, suutmata neid eristada võitlejatest, kasutas napalmi,
termobaarilisi pomme ja kassettpomme.44 Erafirmade kaitsjad väidavad, et
enamasti on erafirmade personal oluliselt distsiplineeritum nende vastastest,
kuid samas ei saa eirata asjaolu, et taotledes kasumit ühtede või teiste
sõjaliste eesmärkide saavutamise teel, võib erafirma olla huvitatud valima-
tust jõukasutusest.

Teine erafirmade kaasamisega seotud probleemidering on see, et kasumi-
jahil olevad erafirmad võivad hakata oma teenuseid müüma valimatult nii
kõikvõimalikele mässulistele kui ka terroriorganisatsioonidele. Näiteks
Iisraeli firma Spearhead on teadaolevalt teinud koostööd Kesk-Ameerika
narkokartellidega. Lisaks võivad kodusõjas erinevaid pooli toetavad era-
firmad alustada omavahel sõjategevust ja nii hoopis kriisi süvendada.45 Era-
firmasid on seostatud ka inimõiguste rikkumistega Kolumbias, kus endistest
Briti erivägede sõjaväelastest koosnev firma on olnud seotud British Petro-
leumi torujuhtme ehituse vastaste hukkamise ja röövimisega. Kuigi erafir-
mad püüavad tänapäeval hoolikalt oma personali valida, tõmbavad nad ligi
ka palju niisuguseid inimesi, kelle minevik pole seadusevastastest tegudest
sugugi puhas. Erafirmade kahjuks kõneleb ka asjaolu, et soovi tõttu oma
mainet hoida pole firmad huvitatud oma töötajate seaduserikkumiste avali-
kustamisest ja süüdlaste avalikust karistamisest.46

Järgnevalt on esitatud loetelu sõjandusega seotud erafirmade kriisiregu-
leerimisse kaasamise negatiivsetest aspektidest.

1. Sõjandusega seotud ettevõtet motiveerib eelkõige kasumi teenimine.
Suurema kasumi nimel võib ettevõte lepingust ära öelda ja/või vahetada
poolt. Selline olukord võib kriisi hoopis süvendada.

2. Sõjandusega seotud ettevõtete tegevus ei ole õiguslikult põhjalikult
reguleeritud, mis jätab firmadele vaid piiratud vastutuse ja väga väikse
võimaluse anda firma töötaja kohtu alla. Äärmisel juhul karistatakse sellist
firmat sundlikvideerimisega, kuid ettevõtte ja selle personali tekitatud kahju
võib osutuda korvamatuks.

3. Endistel kõrgetel sõjaväelastel on olnud ligipääs riiki puudutavatele
salastatud materjalidele, mida võidakse valedel eesmärkidel kasutada. Sõjan-
dusega seotud firmad ekspordivad nii teadlikult kui ka ebateadlikult teavet
lääneriikide relvajõudude kohta. Väljaõppe korraldamine kriisi osapoolte
vägedele võib minna vastuollu sama kriisi lahendamiseks planeeritud lääne-
riikide operatiivplaanidega.

4. Sõjandusega seotud ettevõtete jätkuvalt halb maine (seostamine tradit-
sioonilise, kõiki üldtunnustatud väärtusi eirava palgasõduriga) takistab

                                                
44 Singer 2003, pp. 116, 218.
45 Ibid., pp. 223–224.
46 Ibid., pp. 220–222.
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firmade kasutamist ka seal, kus nad võiksid anda oma panuse kriisilahen-
damisse.

5. Sõjapidamise erastamine soodustab kuritegelike isikute rakendamist
lahingutegevuses ning raskendab paratamatult kriiside lahendamist ja
firmade tegevuse seaduslikkuse tagamist.

6. Sõjaliste firmade tegevust võidakse tõlgendada kui riigi või organi-
satsiooni (nt ÜRO) teatud poliitika elluviimist, mida hiljem on raske õigus-
tada ja  rahvusvahelisele üldsusele põhjendada.

7. Vähesed kontrollivõimalused sõjandusega seotud firmade üle väljas-
pool nende päritolumaad võivad raskendada kriisi reguleerimist.

7. Sõjandusega seotud ettevõtete tegevuse
õiguslik reguleeritus

ÜRO on vastu võtnud konventsiooni, mis määrab ära peamised põhjused,
miks eraomandis olevate sõjandusega seotud ettevõtete tegevust tuleks
seadusandlikult reguleerida. Nendeks põhjusteks on eelkõige erafirmade
negatiivse mõju vältimine julgeolekule ja konfliktilahendamisele ning nende
tegevuse vastuolu ärahoidmine riigi poliitikaga.47

ÜRO seisukohtade täienduseks on vaja esitada ka põhjused, mida
sõjandusega seotud erafirmad peavad oluliseks oma tegevuse reguleerimisel.
Nendeks põhjusteks on soov tõsta sõjandusega tegelevate erafirmade
prestiiži, muuta see tegevusvaldkond samasuguseks nagu mis tahes muu
eraettevõtluse valdkond ning vabaneda mõistega palgasõdur seotud halvast
kuulsusest. Kuigi sellest on vähe räägitud, on kõnekas fakt tänapäeva
sõjandusega seotud erafirmade kohta see, et Sandline saatis ise kuus nädalat
enne Sierra Leone relvamüügiskandaali puhkemist Briti välisministeeriu-
misse taotluse sõjandusega seotud erafirmade tegevust õiguslikult paremini
reguleerida.48

Debatt sõjandusega seotud eraettevõtete üle on eriti hoogustunud Suur-
britannias. Briti välisministeeriumi koostatud teemakohane eelnõu sisaldab
hinnangut erafirmade õiguslikule seisundile ning toob esile ka vastavad
probleemid. Erafirmade võimet kaasa aidata rahutagamismissioonide
õnnestumisele on tunnistatud, kuid puudulik seadusandlus takistab praegusel

                                                
47 International Convention against the Recruitment, Use, Financing and
Training of Mercenaries, 04.12.1989. – UN, General Assembly A/RES/44/34.
<http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r034.htm>, (30.10.2006).
48 Gilligan, A. 1998. Inside Lt Col Spicer's new model army. – The Daily
Telegraph, 22 November. <http://www.telegraph.co.uk/htmlContent.jhtml?html=
/archive/1998/11/22/narmy22.html>, (06.10.2006).
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hetkel erafirmade tõhusat kasutamist kriisipiirkondades. Samuti võib valit-
suste liigne sõltuvus sõjalistest firmadest viia vaeste riikide ressursside
liigtarvitamisele.49

D. Brooks50 on esile toonud sõjandusega tegelevate erafirmade lobitöö
seisukohad, mida tuleks erafirmade endi arvates arvestada, kui nende tege-
vuse reguleerimiseks koostatakse õigusakte. Brooksi kohaselt peab firmade
tegevuse õiguslik regulatsioon olema paindlik ning võimaldama erafirmadel
sekkuda konfliktide lahendamisse. Erafirmade tegevuse läbipaistvuse
tagamiseks on kasulik palgata neid otseselt rahuoperatsioone läbi viima, sest
see võimaldab nende tegevust konfliktipiirkonnas väga täpselt reguleerida.51

Viimasena mainitud seisukoht on eriti oluline, sest see annab rahvusvaheliste
organisatsioonide ja riikide käsutusse kriisilahendamiseks vajaliku sõjalise
vahendi, mille abil on võimalik lahendada kriise, millesse riigid oma relva-
jõududega sekkuda ei taha (nt Rwandas).

Erafirmad on seisukohal, et juhul, kui sõjandusega seotud ettevõtted
suudavad lisaks majanduslike ressursside turvamisele ning üksuste väljaõpeta-
misele tagada riikide stabiilsust (vaatamata sellele, et firma teenib sellelt kasu-
mit), on mõistlik neid toetada ja mitte seada põhjendamatuid takistusi firmade
tegevusele. Seda, et erafirmade tegevusel puudub õiguslik alus ega pole töötatud
välja alternatiivseid vahendeid, on nimetatud isegi “amoraalsuse ilminguks”
ning “vastutustundetuks käitumiseks” rahvusvahelisel tasandil.52

Kokkuvõte

Siinses artiklis näidati, et maailmas on tänapäeval välja kujunenud olukord,
kus riikide armeede kõrvale on tekkinud äriühingud, mis on võimelised
rakendama vägivalda süstemaatilisel ja organiseeritud viisil. Riikide ainu-
õigus vägivalda kasutada on muutunud piiratumaks. Lisaks on suur osa
arenenud riikide relvajõudude ülesannetest antud erakätesse. Sõjandusega
tegelevad erastruktuurid suudavad mõjutada rahvusvahelist julgeolekut,
muuta olukorda nõrkades ja sisetülidest lõhestatud riikides ning sekkuda
relvastatud konfliktidesse.

                                                
49 Private Military Companies: Options for Regulation (HC 577), 12.02.2002. –
Foreign and Commonwealth Office ISBN 0 10 291415 X, pp. 14–20.
<http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/mercenaries,0.pdf>, (06.07.2006).
50 Doug Brooks on International Peace Operations Associationi president.
51 Brooks, D. 2002. Comments and Suggestions for the UK Green Paper on
Regulating Private Military Services, p. 4.
<www.hoosier84.com/0725brookspmcregs.pdf>, (02.08.2006).
52 Ibid., p. 2.
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Mitmetel juhtudel ongi sõjandusega seotud erafirmad olnud välispoliitika
elluviimisel otseseks alternatiiviks riiklike relvajõudude kasutamisele. Osad
riigid (nt USA) on juba haaranud võimalusest teostada oma välispoliitikat
sõjaliste ettevõtete kaudu, selle asemel et rakendada riigi relvajõude. Võib
ennustada, et erafirmade kasutamise aktiivsus kriispiirkondades tõuseb lähi-
tulevikus veelgi.

Samas tuleb tõdeda, et sõjalisi ettevõtteid puudutavad õigusaktid on
senini olnud ebapiisavad ning üksikasjalike õigusaktide väljatöötamine on
möödapääsmatu, sest nimetatud erafirmadel on oluline roll rahvusvahelise
julgeoleku tagamisel. Sõjandusega seotud firmad võivad tunduvalt avardada
riikide võimalusi lahendada kriise erinevates piirkondades, kuid seda vaid
siis, kui nende firmade tegevust suudetakse piisavalt reguleerida. Sõjandu-
sega seotud erafirmade kasutamise positiivsete külgede kõrval võib näha ka
mitmeid tõsiseid probleeme.

Kuigi ülalpool näidati, et poolt- ja vastuargumente erafirmade kasutamisele
on enam-vähem võrdselt, võib siiski väita, et sõjandusega seotud ettevõtted
suurendavad riikide ja organisatsioonide võimet kriise lahendada. Sõjandusega
seotud eraettevõtete esilekerkimist pärast külma sõja lõppu (ja meenutagem, et
väga suur osa ajaloos peetud võitlusi on peetud palgasõduritega) võib tõlgen-
dada mitmeti, kuid on selge, et seda protsessi takistada on peaaegu võimatu.
Seepärast tuleb teha kõik võimalik, suunamaks sõjandusega tegelevaid
erafirmasid nii, et nad aitaksid kaasa rahu ja julgeoleku tagamisele maailmas.
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NSVLi JULGEOLEKUVÄED EESTIS
AASTAIL 1940–1941

OLAVI PUNGA

  ■  

Sissejuhatus

Üle poole sajandi on kirjeldatud ja uuritud 1940.–1941. aasta sündmusi
Eestis. Selle aja jooksul on publitseeritud hulgaliselt dokumente ja mälestusi,
kirjutatud raamatuid ja uurimusi. Ajaline distants võimaldab meil tänapäeval
käsitleda teemat tunduvalt objektiivsemalt kui sõja ajal või vahetult pärast
sõja lõppu. Viimase tosina aasta jooksul ongi toonaseid sündmusi üha põhja-
likumalt kajastatud.

Eesti ajalukku on vaadeldavast perioodist kinnistunud märksõnad okupat-
sioon, küüditamine, metsavend ja Suvesõda, mis seostuvad vahetult okupat-
sioonirežiimi võimu- ja repressiivorganitega. Lühendite NKVD – SARK1 ja
NKGB – RJRK2 taha varjunud okupatsioonirežiimi võimu- ja repressiiv-
organid põhjustasid eestimaalastele seninägematuid kannatusi ja kaotusi,
hingepiinu ja hävingut.

Nõukogude Liidu riiklike julgeolekuorganite tegevust Teise maailmasõja
ajal on küll uuritud, kuid käsitletud ei ole kaugeltki mitte kõiki NKVD tege-
vuse aspekte. Seetõttu ei ole Nõukogude Liidu riiklike julgeolekuorganite
tegevus üks väheuuritumaid teemasid mitte ainult Eestis, vaid isegi täna-
päeva Venemaal.3

Kolme Balti riigi territooriumil 1940. aastal moodustatud Balti erisõja-
väeringkonna vägede ja Punalipulise Balti Laevastiku üksuste kõrval võtsid
koha sisse ka mitmed NKVD4 struktuurid ja üksused. NKVDle tervikuna,

                                                
1 Narodnõi Komissariat Vnutrennõh Del – Siseasjade Rahvakomissariaat ehk
SARK
2 Narodnõi Komissariat Gosudarstvennoi Besopasnosti – Riikliku Julgeoleku
Rahvakomissariaat ehk RJRK
3 Хаустов, В. 2004. Органы государственной безопасности в тылу и на
фронте. – Война и общество 1941–1945. Книга 2. Москва, с. 359–374.
4 1941. aasta 3. veebruaril reorganiseeriti NSVLi NKVD kaheks: siseasjade ja
riikliku julgeoleku rahvakomissariaadiks. Pisut enam kui kuus kuud hiljem, 20. juu-
lil 1941. aastal mõlemad julgeolekustruktuurid ühendati. Olemasolevatele allikatele
tuginedes on peaaegu võimatu eristada nimetatud organite tegevust Eesti territoo-
riumil. Seetõttu on siinses töös kasutatud vaid lühendit NKVD, nagu varemgi selle
valdkonna uurijad on teinud.
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eriti aga selle koosseisu kuuluvatele piirivalvevägedele, anti sõja algul täien-
dav ülesanne: julgestada Punaarmee rinde lähitagalat. NKVD vägedel tuli
tagada kord tagalas ja ühtlasi takistada Punaarmee rinde lagunemist.

Siinse artikli eesmärgiks on anda ülevaade senistes uurimustes mõnevõrra
tagaplaanile jäänud NKVD vägedest ja nende ülesannetest Eesti territoo-
riumil Barbarossa plaani käivitumise eel ning aidata põhjalikumalt analüü-
sida Eestis leiduvaid Suvesõda kajastavaid allikaid.

Kaheldamatult on juurdepääsu puudumine suurele hulgale Venemaa
arhiivides leiduvatele allikatele5 vajutanud oma pitseri nii varasematele uuri-
mustele kui ka siinsele. Teisalt pole ka üksnes Eestis säilitatava arhiiviainese
kasutamine võimaldanud vaadeldavat teemat varasemates käsitlustes sügava-
malt avada.

NKVD vägede rolli mõistmisel on väärtuslikeks allikateks Venemaal
avaldatud dokumendikogumikud. Üldjuhul kajastavad neis publitseeritud
dokumendid riiklikust ideoloogiast lähtuvaid olulisemaid valdkondi ja doku-
mentide valikul pole eesmärgiks olnud avada Eestis toimunut.

Nõukogude perioodil publitseeritud dokumendikogumike kasutamine on
erinevatel põhjustel kohati äärmiselt keeruline ja aeganõudev. Enamasti on
esitatud informatsioon fragmentaarne või ühekülgne ega soodusta tervikpildi
kujunemist. NKVD vägede osalust toimunud sündmustes ei afišeeritud või
varjati teadlikult aastakümnete vältel. Nõukogude võimu eksisteerimise vii-
masele kümnendile oli iseloomulik püüd varjata informatsiooni isegi doku-
mente publitseerides. Ilmeka näitena võib siinkohal esile tuua lühendi
NKVD puudumise vastavast loetelust publikatsiooni lõpus6, ehkki dokumen-
tides esineb see lühend korduvalt.7 Kurioosseks muudab selle näite asjaolu,
et tegemist on ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud väljaandega, mis pole
mõeldud tavakodanikele.

Vaatamata mõningate tänapäeva Venemaa ajaloolaste seisukohale, et
uued dokumentide publikatsioonid on koostatud vähimalgi moel sõja
riiklikku kontseptsiooni muutmata8, võimaldavad just viimase tosina aasta
                                                
5 Venemaa arhiivide osalisele või ka täielikule suletusele on viidanud nii Eesti kui
ka Venemaa ajaloolased. Vt Noormets, T. 2002. Mobilisatsioon Punaarmeesse Ees-
tis 1941. a. – Laidoneri Muuseumi aastaraamat, lk 27–49; Ломагин, Н. 2005.
Управление НКВД по Ленинградской области при осуществлении полити-
ческого контроля в период битвы за Ленинград. – Вестник Санкт-Петер-
бургского университета, серия 2, январь, с. 47–63; Мерцалов, А. 2005. Под-
ходы к изучерию прошлого (по новейшим трудам о войне 1939–1945 гг.). –
Военно-исторический архив, № 12, Москва, с. 146–165.
6 Работа партийных организаций в период Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов. Документы и материалы в двух томах. Том 1. 1982.
Москва, с. 642–645.
7 Ibid., с. 91–92, 195–196, 351–353.
8 Мерцалов, А., op. cit.
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jooksul Venemaal ilmunud kogumikud9 saada senisest tunduvalt põhjali-
kuma ettekujutuse NKVD vägedest Eestis.

1. NSVLi julgeolekuväed

Aastail 1939–1941 tehti NKVDle alluvates vägedes ja nende juhtimises mit-
meid muudatusi. Oluliseks ümberkorralduseks NSVLi Rahvakomissaride
Nõukogu 2. veebruari 1939. aasta määruse kohaselt oli senise NKVD piiri-
valve- ja sisevägede peavalitsuse jagamine kuueks peavalitsuseks 8. märtsil
1939:
1) piirivalvevägede peavalitsus,
2) raudteeehitiste valve vägede peavalitsus,
3) eriti tähtsate tööstusettevõtete valve peavalitsus,
4) konvoivägede peavalitsus,
5) sõjalise varustuse peavalitsus,
6) sõjalis-ehituslik peavalitsus.
Peavalitsused tegutsesid NKVD käskkirjaga nr 00296 kehtestatud põhi-
määruste alusel ja igale neist oli allutatud teatav hulk väeüksusi. Loodud
peavalitsuste üldjuhtimine tehti ülesandeks Ivan Maslennikovile, rahva-
komissari asetäitjale vägede alal.10

Nõukogude Liidus toimunud sõjaväereformi üheks olulisimaks alustalaks
oli üldise sõjaväekohustuse seaduse vastuvõtmine 1939. aasta 1. septemb-
ril.11 Nimetatud seadus määratles NKVD piirivalve- ja sisevägesid kui üht
osa NSVLi relvajõududest, mida on hiljem ka korduvalt rõhutatud.12

                                                
9 Olulisemateks võib lugeda 1995. aastast alates publitseeritud dokumendikogu-
miku Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечествен-
ной войне I ja II köidet.
10 Лубянка: Органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–
1960. Справочник. 1997. Москва, с. 227–233; Лубянка: Органы ВЧК–
ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991. Справочник. 2003.
Москва, с. 69–70; Белозеров, Б. 2001. Фронт без границ. 1941–1945 гг.
(Историко-правовой анализ обеспечения безопасности фронта и тыла северо-
запада). Санкт-Петербург, с. 29.
11 Tannberg, T. 2004. Nõukogude Liidu ettevalmistused sõjaks. – Sõja ja rahu
vahel. Koguteos, I köide. Eesti julgeolekupoliitika 1940. aastani. Rahvusarhiiv, lk
293–333.
12 Некрасов, В. 1986. Основные этапы строительства внутренних воиск. –
Военно-исторический журнал, № 11, Москва, с. 81–84; Баранов, В. 2007.
Использование исторического опыта Великой Отечественной войны в
строительстве и совершенствовании внутренних войск в военной организации
государства. – Военная мысль, № 8, с. 8–14.
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Üldise sõjaväekohustuse seadus võimaldas suurendada NKVD piirivalve-
ja sisevägesid, ajateenistuse aeg piirivalvevägede maaüksustes pikenes
kahelt aastalt kolmele ning mereüksustes kolmelt neljale. Sisevägedes oli
ajateenistuse kestuseks reakoosseisule nähtud ette kaks aastat ja nooremale
juhtivkoosseisule kolm aastat. NKVD esindajate kaasamine sõjakomissariaa-
tide tegevusse võimaldas kutsealuste seast välja valida parimad.13

Punaarmee poliitvalitsuse ülema Lev Mehlise 5. septembri 1939. aasta
direktiivis nr 243 oli NKVD vägede komplekteerimine kutsealustega NSVLi
relvajõududes tähtsuselt kolmandal kohal lennuväe ja laevastiku järel. Ka
NKVD piirivalveringkondadele meeste valimisel nõuti erilist tähelepanu.
Aasta hiljem tuli inimeste valikul suurt tähelepanu pöörata vaid NKVD
piirivalveringkondade ja piiril paiknevate üksuste komplekteerimisele kutse-
alustega.14 Punaarmee ohvitseride seas kutsus kutsealuste valikul NKVD
vägede eelistamine esile etteheitvat suhtumist.15

Vaadeldaval perioodil suurendati NKVD vägede tulejõudu tunduvalt:
võeti kasutusele uut tüüpi relvi, suurendati automaatrelvade hulka, formeeriti
raskerelvadega varustatud operatiivüksusi. NKVD formeeringute relvastus ja
varustus lähtuvalt ülesannete iseloomust erines ka varem mõnevõrra Puna-
armee ja Sõjamerelaevastiku omast, kuid just sõjaeelsetel aastatel suurenes
vahe oluliselt. Erinevused varustuses, uute relvatüüpide kiiremas kasutusele-
võtus ja ka suurema tulejõuga relvade arvus tulenesid eelkõige asjaolust, et
erinevad rahvakomissariaadid tellisid relvastust iseseisvalt. Alates valitsus-
organitepoolsest finantsplaneerimisest, tellimisest, tootmisest kuni kohale-
tarnimiseni toimus kõik relvastuse ja varustusega seonduv NKVD, Puna-
armee ning Sõjamerelaevastiku jaoks eraldi. Nii näiteks olid NKVD vägedes
juba Talvesõja ajal kasutusel püstolkuulipildujad PPD, Punaarmee relvasta-
mist nendega arutati veel 1941. aastal.16 Siinkohal tuleb aga rõhutada, et
mitte kõik vahetult enne sõda relvastusse võetud mudelid ei õigustanud
ennast.17

                                                
13 Закон о всеобщей воинской обязанности I § 4, 7; II § 21–22. Ворошилов, К.
1939. О проекте закона о всеобщей воинской обязанности. Москва.
14 Партийно-политическая работа в Красной Армии: Документы. Июль
1929 г. – май 1941 г. 1985. Москва, dok nr 160 § 1 ja dok nr 180 § 1.
15 Зимняя война 1939–1940. Книга вторая. И. В. Сталин и финская
кампания. Стенограмма совещания при ЦК ВКП(б). 1999. Москва, с. 240.
16 Золотарев, В.; Шломин, В. 2004. Как создавалась военно-морская мощь
Советского Союза. Книга 1. Москва–Санкт-Петербург, с. 80; Яковлев, Н.
1981. Об артиллерии и немного о себе. Москва, с. 81; Яковлев, Н. 2003.
Советские вооруженные силы значително превосходили вермахт по боевому
обеспечению. – Военно-исторический журнал, № 5, Москва, с. 16–21.
17 Näiteks iselaadiva vintpüssi SVT–40 tootmisest loobuti relva halva töökindluse
tõttu rindetingimustes. Яковлев, Н. Об артиллерии …, с. 144.
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NKVD vägede kõige lahinguvõimelisema osa moodustasid operatiiv-,
piirivalve- ja raudteevalveväed. 1941. aasta alguseks oli piirivalvevägede
koosseisus loodud üksik motolaskurdiviis, 13 motolaskurpolku, neli ratsa-
väepolku ja arvukalt väiksemaid üksusi. Siseasjade rahvakomissari käskkirja
nr 00234 alusel eraldati operatiivüksused 28. veebruaril 1941. aastal
piirivalvevägede koosseisust ja allutati moodustatud NKVD operatiivvägede
valitsusele. Operatiivvägede valitsuse ülemaks määrati kindralleitnant Pavel
Artemjev ja algselt oli tema alluvuses 27 840 meest. Operatiivvägede
ülesanne oli kiire ja otsustava tegevusega likvideerida vaenlase diversiooni-
grupid ning tagada julgeolek piiriäärses ribas.18

NKVD operatiivvägede motolaskurpolgu tulejõudu on võrreldud Punaarmee
sõjaaegse motolaskurbrigaadiga. Polgu koosseisu kuulusid kuni neli üksikut
motolaskurpataljoni, tankirood, suurtükidivisjonid ja toetusüksused.19 Aastail
1939–1941 võeti motolaskurpolkude relvastusse lisaks juba olemasolevatele
uued, 45 mm suurtükkidega relvastatud BA–10 tüüpi soomusautod.20

Uurijad on märkinud, et NKVD diviisid ei olnud välja õpetatud lahingu-
tegevuseks regulaararmee vastu.21

Erinevalt operatiivvägedest olid piirivalveväed n-ö kerged julgeoleku-
jõud, nad ei olnud ette valmistatud ega ka varustatud selleks, et tegutseda
iseseisvalt regulaarvägedena.22 Samas valdasid nad täiuslikult väikeste
allüksustena tegutsemise taktikat.23 1941. aastal valmistas piirivalvevägede
insenertehnilist, juhtiv- ja poliitkaadrit ette vähemalt 11 NKVD sõjalist
õppeasutust. NLKP keskkomitee 1940. aasta märtsipleenumi otsuste koha-
selt muudeti piirivalvurite väljaõpetamist. Võeti suund tegutsemisele keeru-
lises olukorras igasuguse ilmaga ja ööpäev läbi. Erilist tähelepanu pöörati
piirivalvurite algatusvõimelisuse, ideelise vastupidavuse ja füüsilise karas-
tumise arendamisele. Piirivalvurid pidid täiuslikult oskama kasutada relvi,
oskama tegutseda väiksemate formeeringutena ja vajadusel ka üksinda.24

                                                
18 Органы … Том I. Накануне. Книга вторая. (1 января – 21 июня 1941 г.)
1995. Москва, dok nr 266; Органы … Том второй. Книга 1. Начало. 22 июня –
31 августа 1941 года. 2000. Москва, с. 335, viide 1; Белозеров, Б., op. cit., с. 30.
19 Антонов, В. 1975. Путь к Берлину. Москва, с. 4.
20 Коломиец, М. 2007. Броня на колесах. История советского бронеавто-
мобиля 1925–1945 гг. Москва, с. 317.
21 Соколов, Б. 2001. Наркомы страха. Ягода, Ежов, Берия, Абакумов.
Москва, с. 217.
22 Некрасов, В. 1985. Вклад внутренних войск в дело победы советского
народа в Великой Отечественной войне. – Военно-исторический журнал, № 9,
Москва, с. 29–35.
23 Козлов, А. 1973. Тревожная служба. Москва, с. 11.
24 Часовые советских границ. Краткий очерк истории пограничных
войск СССР. 1979. Москва, с. 92–93.
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Piirivalvevägede üheks erisuseks oli suure hulga teenistuskoerte ja ho-
buste kasutamine, seetõttu oli neil ka oma veterinaarteenistus koos kõigi
vajalike asutustega. Tegevuses juhinduti Punaarmeega ühtsest veterinaar-
seadusandlusest.25

Juba nimetatud siseasjade rahvakomissari käskkirja nr 00234 alusel liideti
raudteeehitiste valve vägede peavalitsus ja eriti tähtsate tööstusettevõtete
valve peavalitsus üheks – raudteeehitiste ja eriti tähtsate tööstusettevõtete
valve peavalitsuseks. Kõik teised senised peavalitsused reorganiseeriti vasta-
vateks valitsusteks.26

1930. aastate lõpus moodustatud NKVD raudteevalvevägede diviisides
oli iga polgu koosseisus üks soomusrong. Soomusrongide kõrval olid nende
relvastuses ka uusimad soomustatud mootorvagunid, mida Punaarmees ei
kasutatud.27

Piirivalvevägede koosseisu kuulus pärast operatiivvägede üleandmist 28.
veebruaril 1941. aastal 161 625 meest, neist 3020 oli piirivalvevägede pea-
valitsuse üksiku õhubrigaadi koosseisus.28 Nimetatud brigaadi kuulusid kõik
piirivalveringkondade ülemate alluvuses olevad lennuüksused.29

1941. aasta 1. juuni seisuga kuulus ülejäänud NKVD vägedesse 173 924
meest, neist
• operatiivvägedes 27 300 (ilma sõjakoolideta),
• raudteeehitiste valve vägedes 63 700,
• eriti tähtsate tööstusettevõtete valve vägedes 29 300,
• konvoivägedes 38 200.
Loetletud vägede põhiosa paiknes NSVLi loodepiirkonnas.30 NSVLi RKNi
kaitsekomitee 1940. aasta 26. jaanuari määrusega nr 48cc nähti ette suuren-
dada mobilisatsiooni teel piirivalvevägede isikkoosseisu sõjaolukorras
25 240 mehe võrra.31

                                                
25 Куркоткин, С. 1977. Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. Москва, с. 326.
26 Белозеров, Б., op. cit., с. 30.
27 Дроговоз, И. 2002. Крепости на колесах. История бронепоездов. Минск, с.
227.
28 Органы … Том I. Накануне. Книга вторая. (1 января – 21 июня 1941 г.)
1995. Москва, dok nr 266.
29 Чугунов, А. 1985. Граница накануне войны. Из историй пограничных
войск 1939 – 22. июня 1941. Москва, с. 7.
30 Белозеров, Б., op. cit., c. 36.
31 Органы… Том I. Накануне. Книга вторая. (1 января – 21 июня 1941 г.)
1995. Москва, dok nr 266.
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7. mail 1940. aastal kehtestati NSVLi relvajõududes kindrali auaste ning
mitmed NKVD vägede ohvitserid said kindraliks.32 Tervikuna kehtisid
NKVD vägedes spetsiaalsed auastmed.33

2. NKVD kontroll Eesti territooriumi üle

1940. aasta juunis okupeeris Nõukogude Liit kolm Balti riiki ja nende riiki-
de välispiirid muutusid NSVLi uueks läänepiiriks. Punaarmee üksused alles
sisenesid iseseisvate riikide territooriumile, kui NSVLi kaitse rahvakomissar
marssal Semjon Timošenko saatis 17. juunil Jossif Stalinile ja Vjatšeslav
Molotovile oma ettepanekud edasise tegevuse kohta hõivatud riikides.34

Esmajärjekorras pidas marssal vajalikuks paigutada Läänemere rannikule
NKVD piirivalveväed ja viia korra hoidmiseks okupeeritud riikides igasse
neist esialgu NKVD operatiivvägede polk.

Ajaloost paralleele otsides leiame need vähem kui aasta varem alanud
Poola kampaaniast. NSVL–Poola piiril paiknenud piirivalvesalkade ja isik-
koosseisu täiendamise arvel moodustati hõivatud territooriumi välispiiri
valvamiseks uued piirivalvesalgad. Senine NSVL–Poola piir muudeti
piiritõkketsooniks. Hõivatud Poola territooriumil korra tagamiseks, vastu-
panuliikumise mahasurumiseks, NKVD aparaadi loomiseks jms moodustati
9 operatiivgruppi, igas 40–70 inimest. Iga grupi operatiivalluvusse anti üks
piirivalvuritest koosnev 300-meheline pataljon. Uue piiritsooni valve tugev-
damiseks ja NKVD operatiivülesannete täitmiseks viidi Poolasse täiendavalt
NKVD operatiivvägede 3. motolaskurpolk ning 16. ja 21. ratsaväepolk.
NKVD väekontingenti täiendasid kaks õhueskadrilli.35

Seega võib Poola kampaaniast esile tuua kolm olulisemat meedet, mida
NKVD rakendas hõivatud territooriumi kontrollimiseks:
• hõivatud territooriumi eraldamine ülejäänud maailmast uue välispiiri

loomise ja vana NSVL–Poola piiri muutmisega piiritõkketsooniks;
• operatiivgruppide formeerimine kohalike elanike üle kontrolli saavu-

tamiseks;
• NKVD operatiivvägede viimine hõivatud territooriumile.

                                                
32 Белозеров, Б., op. cit., c. 29.
33 Vt lisa 1.
34 Мельтюхов, М. 1999. Наращивание советского военного присутствия в
Прибалтике в 1939–1941 годах. – Отечественная история, № 4, с. 46–70.
35 Органы … Том I. Накануне. Книга первая. (ноябръ 1938 г. – декабръ
1940 г.) 1995. Москва, dok nr 29, 33; Органы … Том I. Накануне. Книга
вторая. (1 января – 21 июня 1941 г.) 1995. Москва, dok nr 266; Мельтюхов,
М. 2004. Блицкриг в Европе, 1939–1941: Польша. Москва, с. 221–222.
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Kolme Balti riigi territoorium hõivati ilma lahinguteta ja see on tõenäoliselt
ka üks põhjusi, miks ei rakendatud avalikult kõiki kolme eelloetletud
meedet.36 Samas ei hõivatud territooriumi mitte ainult sarnaste meetoditega
nagu Poolas, vaid ka samu üksusi kasutades: Tallinnasse paigutati Poola
kampaanias osalenud 3. motolaskurpolk.37

20. juulil 1940. aastal esitas NKVD valitsusele ettekande, milles pidas
vajalikuks, et Eesti ja Läti rannikut valvaksid NKVD piirivalveväed. Ette-
kandes loetleti ülesande täitmiseks planeeritud üksused ning paluti kinnitada
Eesti ja Läti merepiiride valvamise otsus.38

Kuigi Eesti oli vormiliselt veel iseseisev riik, andis NSVLi NKVD 21.
juulil käskkirjaga nr 00867 piirivalvevägedele korralduse võtta uus läänepiir
valve alla. Eesti NSV siseministri 22. ja 23. juuli käskkirjade kohaselt alus-
tas Eesti piirivalve juba 22. juulil merepiiri ning 23. juulil Eesti–NSVLi
maismaapiiri üleandmist NKVD piirivalvevägedele. 26. juulil olid NKVD
piirivalveväed nimetatud piirilõigud valve alla võtnud ja Eesti piirivalve
likvideerimine oli alanud.39

Vaatamata uue läänepiiri kujunemisele säilitati ka vana NSVLi piir Balti
riikidega. NSVLi NKVD 21. juuli 1940. aasta käskkirja nr 00867 järgi nime-
tati senised piirilõigud Eesti, Läti ja Leeduga piirivalve tõkestustsooniks40

ehk piiritõkketsooniks. Nagu näeme, kasutati piiritõkketsoonide loomisel
kogemusi, mis olid omandatud endisel NSVL–Poola piiril piiritõkketsooni
moodustades.41

Piiritõkketsooni valvamine tehti ülesandeks 6 piirivalvesalgale (7., 9.,
11., 83., 85. ja 103. salk).42 Senist piiri Eestiga jäid valvama NKVD Lenin-

                                                
36 Autoril puuduvad andmed operatiivgruppide olemasolu kohta pärast Balti riikide
hõivamist, kuid seda ei saa välistada.
37 Органы … Том I. Накануне. Книга вторая. (1 января – 21 июня 1941 г.)
1995. Москва, dok nr 266.
38 Пограничные войска СССР 1939 – июнъ 1941. Сборник документов и
материалов. 1970. Москва, dok nr 146.
39 Органы … Том I. Накануне. Книга вторая. (1 января – 21 июня 1941 г.)
1995. Москва, dok nr 266; Пограничные войска ... 1939 – июнъ 1941, dok nr
147; Noormets, T. 1997. Eesti piirivalve okupatsioonist Suvesõjani 1940–1941. –
Kaitse Kodu!, nr IV/V, lk 55–59.
40 Зона пограничного заграждения
41 1939. aasta 15. septembril määratles NKVD Valgevene piirivalveringkonna
ülem temale alluvate piirivalvevägede peaülesanded Poola kampaania algfaasis.
Punaarmee pealetungist alates tuli peatada vana NSVL–Poola piiri ületamine Poola
poolelt kõigile inimestele ja NSVLi poolelt tsiviilisikutele. Vt Органы … Том I.
Накануне. Книга вторая. (1 января – 21 июня 1941 г.) 1995. Москва, dok nr
266; Мельтюхов, М. Блицкриг …, с. 221.
42 Органы … Том I. Накануне. Книга вторая. (1 января – 21 июня 1941 г.)
1995. Москва, dok nr 266.
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gradi piirivalveringkonna 7. (Kingissepa), 9. (Pihkva) ja 11. (Rõmšanski)
piirivalvesalk.43 Alles jäi ka Peipsi piirivalvelaevade salk44, kuid andmed
selle üksuse tegevuse kohta kuni 1941. aasta suveni puuduvad.

Piiritõkketsooni valvamiseks kasutati peamiselt suurte kogemustega piiri-
valvureid. NSVLi siseasjade rahvakomissari 21. detsembri 1940. aasta
käskkirjaga pikendati 7000 piirivalvuri teenistust veel ühe aasta võrra ja
kolmeaastase teenistuskogemusega mehed suunati tõkestustsooni salkadesse.
Nende kõrval kasutati ka reservist tegevteenistusse kutsutud piirivalvureid.45

Vaatamata asjaolule, et tõkestustsoon eksisteeris alates 21. juulist, kehtes-
tati piiritõkketsooni valveteenistuses olevate piirivalvevägede tegutsemis-
juhised NSVLi NKVD käskkirjaga nr 001616 alles 27. detsembril 1940.
aastal.46

Tegutsemisjuhiste järgi ulatus tõkestustsoon 5 km sügavusele Eesti
territooriumile ja sellesse vööndisse sisenejaid karistati kriminaalkorras.
Tsooni valvavatel piirivalvesalkadel oli kohustus teha tihedat koostööd
Eestis paiknevate NKVD organitega.

Eesti–Läti vaheline piir jäi erinevalt teistest piirilõikudest kahe rahvusliku
piirivalve üksuste valve alla. Eesti-poolsel piiril tegutsesid endiselt Eesti
piirivalve Mõisaküla, Valga ja Laura piirivalverajoonide senised struktuurid,
mis allusid piirivalve valitsusele Tallinnas.

Läti piirivalves toimunud ulatuslikud muudatused tõstsid tema usaldust
uue võimu silmis, kuid kogemuste poolest viisid tunduvalt madalamale
tasemele. Eesti piirivalvurite seas toimusid vaid väiksed kaadrimuudatused,
kohati isikkoosseisu isegi suurendati.47

                                                
43 Краснознаменный Прибалтийский пограничный. 1988. Рига, с. 31;
Иринархов, Р. 2004. Прибалтийский Особый ... Минск, с. 130.
44 Иринархов, Р., op. cit., с. 128.
45 Органы … Том I. Накануне. Книга первая. (ноябръ 1938 г. – декабръ
1940 г.) 1995. Москва, dok nr 140.
46 Vt lisa 2.
47 Raid, V. 1957. Võitlused L.–Pärnumaal 1941. a. suvel. – Eesti riik ja rahvas
Teises maailmasõjas. IV köide. Stockholm, lk 133–135; Noormets, T. 1997. Eesti
piirivalve okupatsioonist Suvesõjani 1940–1941. – Kaitse Kodu!, nr VI (XII), lk 40–
43.
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3. NKVD väed Eestis

Erinevalt Punaarmee sissemarsist on NKVD vägede saabumine Eestisse
jäänud peaaegu tähelepanuta. On oletatud, et NKVD saabus Balti riikidesse
koos baasidesse paigutatud üksustega juba 1939. aastal.48 Ei saa välistada
võimalust, et mingi osa NKVD operatiivvägede kontingendist võidi Eestisse
meritsi transportida enne 1940. aasta juunit ja paigutada seal varjatult mere-
väebaasidesse. Seda enam, et just mereväebaase on nimetatud kontrolli-
matuks vägede siseveokanaliks.49

Tõenäoliselt puudus Eesti elanikkonnal vähimgi ettekujutus NKVD struk-
tuuridest, arvukusest, ülesannetest jms. Kõigist Nõukogude Liiduga piirne-
nud või potentsiaalseks vaenlaseks peetud riikidest oli enne Teist maailma-
sõda parim ülevaade NKVD vägede struktuurist, välimusest ja eraldus-
märkidest Poola vastavatel teenistustel. Teiste riikide (sh ka Eesti) eritee-
nistuste vastavaid dokumente ei pea tänapäeva uurijad erilise tähelepanu
vääriliseks või pole need lihtsalt säilinud.50

Väliselt võis tsiviilisikul olla raske NKVD vägede sõdureid punaarmee-
lastest isegi eristada ja see on tõenäoliselt ka üks peapõhjusi, miks nende
saabumist Eestisse pole kaasaegsete mälestustes üldjuhul kajastatud.
Leitnant Eduard Suursepp on NKVD saabumist kirjeldanud järgmiselt:
Punavägedega ühel ajal saabusid 1940. a. juunis Eestisse ka GPU või
NKVD-väeosad, kes kandsid tavalist punaväe mundrit ning paigutati laiali
varem koostatud täpse kava kohaselt, peamiselt linnadesse. Oma õige
mundri, sinisepõhjalised nokkmütsid ja vastavad eraldusmärgid need väe-
üksused võtsid tarvitusele alles hiljem, kui kõik “ülestõusud”, “valimised” ja
liitumised nõukogudega olid sooritatud.51 Kahjuks pole seni õnnestunud
leida ühtki leitnant Suursepa kirjeldust kinnitavat või ka ümberlükkavat
allikat. Samas iseloomustab NSVLi julgeolekustruktuuride tegevuse varja-
tust ilmekalt see, et NKVD 2. eriosakond suutis iseseisvate Balti riikide
pealinnades käivitada NSVLi linnadevahelise valitsusside juba 20. juunil
1940.52

                                                
48 Misiunas, R. J.; Taagepera, R. 1997. Balti riigid: sõlteaastad 1940–1990.
Tallinn, lk 45.
49 Kubi, E. 2007. Nõukogude sõjaväebaasid Eestis: baaside lepingust Narva
diktaadini. Magistritöö. Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond. Tartu, lk 49.
50 Воронов, В; Шишкин, А. 2005. НКВД СССР: Структура, руководящий
состав, форма одежды, знаки различия 1934–1937 гг. Москва, с. 247.
51 ERA R–358–1–17, l 39.
52 Павлов, В. 2006. Из истории создания и развития системы правительствен-
ной электросвязи советского государства (1930–1941 гг.). – Труды Общества
изучения истории отечественных спецслужб. Т. 1. Москва, с. 75–88.
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NKVD Balti piirivalveringkond

Läänemere ida- ja Soome lahe lõunakaldal hõivatud territooriumil moodus-
tati NSVLi uue läänepiiri valvamiseks NKVD Balti piirivalveringkond.
Maa-, mere- ja lennuüksuste tegevuse juhtimiseks formeeriti Tallinnas 1940.
aasta juunis 123-liikmeline Balti Piirivalveringkonna Valitsus ehk staap.
Ringkonna ülemaks määrati senine Leningradi piirivalveringkonna staabi-
ülem kindralmajor Konstantin Rakutin, poliitosakonna ülemaks sai brigaadi-
komissar Nikolai Potehhin.53

Algselt oli Eesti–Läti rannajoone ja Lääne-Eesti saarte rannavalveks
planeeritud rakendada neli maapiirivalve salka, üks salk piirivalvelaevu ja
-kaatreid ning üks õhueskadrill. Neljas suuremas sadamas oli kavas avada
kontroll-läbilaske punktid ehk välismaailmaga suhtlemiseks vajalikud piiri-
punktid.54

Järgneva aasta vältel tehti Balti piirivalveringkonna struktuurides mit-
meid muudatusi. Juba ringkonna loomisel liideti selle koosseisu Hanko pool-
saarel asuv 99. üksik rannavalvesalk ja piirivalvelaevade divisjon.55 1940.
aasta jooksul täienes piirivalveringkond veel ühe mere kontroll-läbilaske
punkti ehk piiripunkti ja noorema juhtkonna kooli võrra.56 Lisaks NKVD
piirivalvevägedele jäid Balti piirivalveringkonna alluvuses edasi tegutsema
ka senist Eesti–Läti maapiiri valvanud piirivalvurid ja vähendatud koos-
seisuga staap Tallinnas.57

Lisaks piiriga otseselt seotud struktuuridele paigutati 1940. aastal Balti-
kumi kolm NKVD piirivalvevägede koosseisu kuulunud motolaskurpolku. 3.
ja 5. motolaskurpolk kuulusid NKVD Balti piirivalveringkonna, 1. aga
Valgevene piirivalveringkonna koosseisu. 28. veebruaril 1940. aastal eraldati
                                                
53 Органы … Том I. Накануне. Книга первая. (ноябръ 1938 г. – декабръ
1940 г.) 1995. Москва, dok nr 119; Органы … Том I. Накануне. Книга
вторая. (1 января – 21 июня 1941 г.) 1995. Москва, dok nr 266; Внутренние
войска в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Документы и мате-
риалы. 1975. Москва, с. 720; Краснознаменный Прибалтийский ..., с. 31,
114; Иринархов, Р. 2004. Прибалтийский особый ... Минск, с. 129.
54 Пограничные войска ... 1939 –  июнъ 1941, dok nr 146, 147.
55 Органы … Том I. Накануне. Книга вторая. (1 января – 21 июня 1941 г.)
1995. Москва, dok nr 226; Пограничные войска СССР в Великой
Отечественной войне 1941. Сборник документов и материалов. 1976.
Москва, dok nr 254; Glanz, D. 2005. Colossus Reborn. The Red Army at War,
1941–1943. University Press of Kansas, p. 171.
56 Пограничные войска ... 1941, dok nr 254.
57 Raid, V. 1957. Võitlused L.–Pärnumaal 1941. a. suvel. – Eesti riik ja rahvas
Teises maailmasõjas. IV köide, Stockholm, lk 133–155; Noormets, T. 1997. Eesti
piirivalve okupatsioonist Suvesõjani 1940–1941. – Kaitse Kodu!, nr VI (XII), lk 40–
43.
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NKVD piirivalvevägede koosseisust operatiivüksused ja koos sellega allutati
ka Baltikumis paiknenud motolaskurpolgud NKVD operatiivvägede valitsu-
sele.58

Seega kuulus 1941. aasta juunis Balti piirivalveringkonna koosseisu
• viis maapiirivalve salka,
• üks salk piirivalvelaevu ja -kaatreid,
• üks õhueskadrill,
• viis mere kontroll-läbilaske punkti ehk piiripunkti,
• noorema juhtivkoosseisu ringkonnakool,
• Eesti–Läti piiril tegutsenud piirivalvestruktuurid.
Piiri hakkasid maismaal valvama Kroonlinna, Gdovi (Oudova), Ostrovi ja
Bigossovo salkade põhjal kogenud piirivalvuritest formeeritud neli piiri-
valvesalka. Erinevatel andmetel oli salgas 1200–2000 meest. Salgad koos-
nesid komandantuuridest ja viimased omakorda kordonitest. NKVD Balti
piirivalveringkonna neljas salgas oli kokku 20 komandantuuri, mis oma-
korda jagunesid 120 kordoniks (8 piirivalve- ja 112 rannakordonit). Kordoni
suurus varieerus 42–64 meheni. Piirivalvesalga koosseisus oli ka kolme kuni
viie kordoni suurune manöövergrupp (ca 150–250 meest), mille koosseisu
võis kuuluda kolmest BA–10 tüüpi soomukist soomusrühm.59 Kordoni
isikkoosseisu relvastuseks olid lisaks iselaadivatele vintpüssidele SVT–4060,
püstolkuulipildujatele PPD–40 ja käsigranaatidele ka neli kergekuulipildujat
DP–27 ning üks või kaks raskekuulipildujat Maksim. Mõningail andmeil oli
iga salga relvastuses ka 20–30 50 mm miinipildujat. Igas salgas oli 120–160
teenistuskoera, veo- ja liiklusvahenditeks 25–30 autot ja 200–300 hobust.
Piirivalvesalkade koosseisus olid ka siderood, autotranspordi rood, sapööri-
ja komandandirühmad ning teised tagalateenistusüksused.61

                                                
58 Органы … Том I. Накануне. Книга вторая. (1 января – 21 июня 1941 г.)
1995. Москва, dok nr 266; Органы … Том второй. Книга 2. Начало. 1
сентября – 31 декабря 1941 года. 2000. Москва, dok nr 544; Лубянка: ...
1917–1960, с. 269–270.
59 On teadmata, kas ja millistes Eestis paiknenud piirivalvesalkade manööver-
gruppides jõuti soomusrühmad sõja alguseks formeerida.
60 NKVD piirivalvevägedes kuulus iga rühma koosseisu kaks eriettevalmistuse
saanud snaiprit. Vt Некрасов, В. 1985. Вклад внутренних войск в дело победы
советского народа в Великой Отечественной войне. – Военно-исторический
журнал, № 9, Москва, с. 29–35.
61 Пограничные войска ... 1939 – июнъ 1941, dok nr 146; Пограничные войска ...
1941, с. 10; Краснознаменный Прибалтийский..., с. 31; Glanz, D. 1998. Stumb-
ling Colossus. The Red Army on the Eve of World War. University Press of Kansas,
pp. 174–175; Иринархов, Р., op. cit., с. 130; Чугунов, А. 1989. Граница
сражается. Москва, с. 10, 281; Коломиец, М., op. cit., с. 317–318.



NSVLI JULGEOLEKUVÄED EESTIS AASTAIL 1940–1941 191

Sidevahenditest olid piirivalvesalkade varustuses lisaks telefonile ka
raadiojaamad, kuid nende võimsus ja kasutamisvõimalused on ebaselged.
Veoautodele paigaldatud raadiojaamade kõrval kasutati ka maastikul
suuremat tegevusvabadust võimaldavaid kaasaskantavaid raadiojaamu.62

6. piirivalvesalga staap paiknes Rakvere linnas, komandöriks oli major
V. Nesterov ja komissariks vanem-poliitjuht P. Šuvalov. Salk valvas piiri
Narva ja Tallinna vahelisel rannikujoonel ehk täpsemalt Bal-Kusemkino
külast Leningradi oblastis kuni Ninamaani Suurupi lähistel. Salga koos-
seisus oli 1167 meest.63

8. piirivalvesalga staap oli Haapsalu linnas, komandöriks polkovnik Ste-
pan Bunkov, sõjakomissariks pataljoni komissar Georgi Lanin, staabi-
ülemaks kapten Konstantin Šiškov. Salk valvas riigipiiri Tallinna ja Pärnu
vahelisel alal. 8. piirivalvesalga koosseisus oli 1153 meest.64

10. piirivalvesalk staabiga Kuressaares tegeles ranniku valvamisega
Saare- ja Hiiumaal. Salga ülemaks oli major Skorodumov. 10. piirivalve-
salga koosseisus oli 1179 meest. 65 Läänemere rannikuvalve tugevdamise
eesmärgil kehtestati 1940. aasta detsembris Saaremaal, Hiiumaal, Ruhnu,
Abruka, Kihnu, Muhu ja Vormsi saarel, Paldiski poolsaarel ning piki
rannikut olevatel piiriäärsetel teedel piirivalve keelutsoon.66

12. piirivalvesalk staabiga Liepajas tegeles Läti ranniku valvamisega
kuni Palanga linnani Leedus. Salga ülemaks oli major Vassili Jakušev, sõja-
komissariks pataljoni komissar M. Rudtšenko, staabiülemaks major Viktor
Tšernikov. 12. piirivalvesalga koosseisus oli 1190 meest. 67

99. üksik piirivalvesalk formeeriti 1940. aasta 16. aprillil Leningradi
piirivalveringkonna koosseisus Hanko poolsaare ranniku valvamiseks.

                                                
62 Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне 1941.
Сборник документов и материалов. 1976. Москва, dok nr 413; Sortside
saladusi I. Kautla koletiste pihtimusi. 1993. Koost. L. Levala. Tartu, lk 57.
63 Пограничные войска ... 1941, dok nr 376; Органы … Том второй. Книга 1.
Начало. 22 июня – 31 августа 1941 года. 2000. Москва, с. 297;
Краснознаменный Прибалтийский ..., с. 79.
64 Пограничные войска ... 1941, dok nr 413; Краснознаменный При-
балтийский ..., с. 75; Иринархов, Р., op. cit., с. 129.
65 Пограничные войска ... 1941, dok nr 407; Павловский, М. 1963. На
островах. Москва, с. 11; Иринархов, Р., op. cit., с. 129.
66 Чугунов, А. 1985. Граница накануне войны. Из историй пограничных
войск 1939 – 22. июня 1941. Москва, с. 64; Lindmäe, H. 2006. Suvesõda
Pärnumaal 1941. Tartu, lk 65.
67 Органы … Том третий. Книга 1. Крушение “Блицкрига” (1 января – 30
июня 1942 г.). 2003. Москва, с. 169; Краснознаменный Прибалтийский ..., с.
61, 65; Иринархов, Р., op. cit., с. 129.
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Erinevatel andmetel anti 673- või 690-meheline salk Balti piirivalvering-
konna moodustamisel üle tema alluvusse.68

Hanko piirivalvesalga ülemaks oli major Aleksei Gubin. Salga koosseisus
oli 2 komandantuuri, 10 kordonit, piiripunkt, komandandi-, majandus- ja
siderühm. Hanko piirivalvesalgas oli 510 meest (ilma laevade divisjonita).69

2. Balti piirivalvelaevade salka juhtis II või III järgu kapten Aleksandr
Perfilov, sõjakomissariks oli G. Semljakov ja staabiülemaks III järgu kapten
B. Tširkov. Staap asus Tallinnas. Neljast või isegi viiest divisjonist koos-
nenud salk paiknes järgmiselt:
• 1. divisjon Tallinnas, ülem vanemleitnant J. Reznitšenko;
• 2. divisjon Liepajas, ülem kaptenleitnant A. Finotško;
• 3. divisjon Narva-Jõesuus, ülem kaptenleitnant M. Turkov;
• 4. divisjon Liepajas;70

• Hanko divisjon, ülem vanemleitnant G. Ležepekov.
Salga laevade tuumiku moodustasid MO-IV (Малый Oхотник) tüüpi puust
56-tonnise veeväljasurvega piirivalvekaatrid, mille kiirus oli kuni 27 sõlme.
Kaatritel oli tugev relvastus, väike süvis ja hea manööverdusvõime. Eraldi
äramärkimist väärib 4. divisjon, mille koosseisus oli 9 soomuskaatrit.

Salk pidi algselt koosnema vaid 68 veesõidukist koos 1330 mehega, kuid
hiljem oli salga käsutuses koos okupeeritud Balti riikide ujuvvahenditega
vähemalt 71 kaatrit ja neli valvelaeva ning isikkoosseis ulatus kuni 1474
meheni.71

Piirivalvevägede 11. üksik õhueskadrill paiknes Saaremaal ja Hiiumaal
ning valvas merepiiri Naissaarest kuni Palanga linnani Leedus. Eskadrilli
ülemaks oli major N. Petrov ja asetäitjaks vanempolitruk N. Samohhin.
Staap asus Kuressaares.
                                                
68 Органы … Том I. Накануне. Книга вторая. (1 января – 21 июня 1941 г.)
1995. Москва, dok nr 266; Иринархов, Р., op. cit., c. 129.
69 Кабанов, С. 1971. На дальних подступах. Москва, c. 119; Пограничные
войска ... 1941, dok nr 284.
70 Ülema kohta andmed puuduvad.
71 Пограничные войска ... 1939 – июнъ 1941, dok nr 146.; Пограничные войс-
ка ... 1941, dok nr 223, 283; Кабанов, С., op. cit., c. 133; Краснознаменный
Прибалтийский ..., c. 98–99; Ладинский, Ю. 1983. Военная вахта. Москва, c.
46; Елизаров, Г. 1990. Балтийская морская пограничная охрана в войне. –
Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне
советского народа 1941–1945 гг.: Оборона Прибалтики и Ленинграда (1941 –
1944 гг.). Книга первая. Москва, с. 342–355; Курмышов, В. 2004. Решение
проблемы базирования Балтийского флота накануне войны. (Развертывание
военно-морских баз в Прибалтике, конец 1939–1941 гг.). – Военно-
исторический архив, но. 2, Москва, с. 133; Борьба за Советскую Прибалтику
в Великой Отечественной войне 1941–1945 в трех книгах. Первые годы.
Книга первая. 1996. Рига, с. 74; Иринархов, Р., op. cit., с. 129.
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Lennukitest olid kasutusel kahemootorilised pommitajad SB (9 lennukit)
ja üks lüli (3 lennukit) mere-lähiluure lennukeid MBR–2. Eskadrilli
koosseisus oli 260 meest.72

Täielikult piirivalvelennukite kasutada oli Kuressaare lennuväli, vesi-
lennukid paiknesid sõja eel valminud Kihelkonna vesilennukite baasis ja ka
Hiiumaal.73

1940. aastal oli Eesti–Läti territooriumil planeeritud luua neli mere-
piiripunkti: Tallinnas, Riias, Liepajas ja Ventspilsis. Enne sõja algust tegut-
ses aga NKVD Balti piirivalveringkonnas viis mere-piiripunkti – üks oli
loodud ka Pärnusse. Iga piiripunkti isikkoosseisu suuruseks oli algselt
määratud 106 meest.74

1940. aasta augustis eksisteerinud Tallinna lennujaama piiripunkti75

edasise tegutsemise kohta andmed puuduvad.
Vastavalt NSVLi NKVD käskkirjale nr 00572 moodustati 1940. aastal

kõigis piirivalveringkondades noorema juhtivkoosseisu ringkonnakoolid.
Tallinnas paiknenud ringkonnakoolis õppis korraga 70–100 piirivalvurit.76

Napid andmed räägivad “politrukkide ja NKVD-meeste koolist” Lihula
lossis.77 Võimalik, et tegu oli 8. piirivalvesalga väljaõppekeskusega või Balti
piirivalveringkonna noorema juhtivkoosseisu ringkonnakooli õppebaasiga.

NKVD Balti piirivalvepiirkonna üksused formeeriti piirivalve
peavalitsuse poolt piirivalve vahtkondade, liinikordonite ja komandatuuride
jaoks väljatöötatud uutest juhistest lähtudes. Juhistes kajastusid viimaste
aastate jooksul vana NSVLi läänepiiri valvamisel saadud kogemused.78

Vaatamata uutele juhistele olid Baltikumi paigutatud piirivalvurid äärmiselt
keerulises olukorras. Uus vastutusala vajas täielikku tundmaõppimist nii
maismaal, merel kui ka õhus. See, et piirivalvurid ei tundnud Eesti
rannajoont, oli 1939. aasta septembris olnud üheks põhjuseks, miks
                                                
72 Краснознаменный Прибалтийский ..., с. 92; Иринархов, Р., op. cit., с. 129.
73 Навагин, С. 1971. Крепость в море. – Таллин в огне. Сборник статей
ветеранов войны и воспоминаний участников героической обороны Таллина и
Моонзундского архипелага 7 июля – 2 декабря 1941 года. Издание второе
исправленное и дополненное. Таллин, с. 301–308.
74 Пограничные войска ... 1939 – июнъ 1941, dok nr 146, 147. Пограничные
войска ... 1941, dok nr 254; Краснознаменный Прибалтийский погранич-
ный. 1988. Рига, с. 31.
75 Riigi Teataja, nr 106, 21. august 1940, art 1078, lk 1387–1388.
76 Органы … Том I. Накануне. Книга вторая. (1 января – 21 июня 1941 г.)
1955. Москва, dok nr 266; Краснознаменный Прибалтийский пограничный.
1988. Рига, с. 31.
77 Pärnu Omakaitse võitluste keerises. 1942. – Uus Elu, nr 85 (161), 30. juuli.
Pärnu, lk 2.
78 Органы … Том I. Накануне. Книга вторая. (1 января – 21 июня 1941 г.)
1955. Москва, dok nr 266; Часовые ..., с. 93.
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ebaõnnestus Punalipulise Balti Laevastiku luuraja meritsi paiskamine
Eestisse.79 Enamik üksustest oli seni tegutsenud vaid maismaa suunal ja neil
puudusid merepiiri valvamise kogemused. Lisaks eeltoodule olid nad kogu
aeg justkui eesliinil. Iseseisvuse kaotanud rahvad olid veel võõrutamata
mitmetest n-ö kodanlikest pahedest, nagu näiteks lõbusõidud paadiga või
kalapüük merel.80

Vaatamata NKVD organite värvatud üksikute agentide tegutsemisele
enne baaside lepingu sõlmimist ja 1940. aasta juunis hoogtöö korras alanud
uute agentide värbamisele, oli informaatorite võrgustik sõja alguseks alles
kujunemisjärgus ega suutnud NKVD nõudmisi täielikult rahuldada.81 Seda
enam tuli Balti ringkonna piirivalvuritel sõja eel vaeva näha Eestist vabasse
maailma suunduvate “diversantide” püüdmisega. Eriti ohtralt liikus “diver-
sante” 6. ja 8. piirivalvesalga vastutusalas.82

Motolaskurpolgud

Kaug- ja Lähis-Ida piiridel oli NKVD 1939. aastal katsetanud tulejõu
suurendamise eesmärgil piirivalvesalkade koosseisus kuulipilduja-, suurtüki-
ja tankiüksuste moodustamist. 1940. aastal paigutati Baltikumi kolm NKVD
operatiivvägede motolaskurpolku, millel oli piisavalt tulejõudu tagada
NKVD eripalgeline tegevus.83

Mõnevõrra segadust tekitab NKVD piirivalvevägede peavalitsuses 20.
juunil 1941. aastal koostatud dokumendis esitatud motolaskurpolkude nume-
ratsioon. Nimetatud on operatiivvägede 1. ja 3. motolaskurpolku ning “äsja-
formeeritud 23. motolaskurpolku”, kuid hilisemates dokumentides ning
memuaarides figureerivad 1., 3. ja 5. motolaskurpolk.

3. motolaskurpolk paiknes Tallinnas ja selle ülemaks oli major Pavel
Brovkin. Polgu koosseisus oli vähemalt 3 laskurpataljoni, 1 rood tanke BT–

                                                
79 Петров, П. 2005. Балтийский флот. Финский гамбит. Москва, с. 241.
80 Krikk, M. 2003. Läänlaste ja saarlaste oma politsei 1918–1940. Tallinn: Olion,
lk 183–184; Lindmäe, H. 2002. Suvesõda Virumaal 1941. Tartu, lk 99–100.
81 Deemant, K. 2001. Massimõrv Tallinnas 23. juunil 1941. – Akadeemia, nr 6, lk
1200–1212; Pihlau, J. 2002. Aleksander Viidiku varjatud elu. Vabadussõjalasest
NKVD tippagendiks. – Akadeemia, nr 4, lk 721–735; Jürjo, I. 1996. Pagulus ja
Nõukogude Eesti. Vaateid KGB, EKP ja VEKSA arhiividokumentide põhjal.
Tallinn, lk 53–76; Ant, J. 1999. Eesti 1939–1941: rahvast, valitsemisest, saatusest.
Tallinn, lk 165.
82 Пограничные войска ... 1939 – июнъ 1941, dok nr 164, 165; Краснозна-
менный Прибалтийский ..., с. 35–37.
83 Органы … Том I. Накануне. Книга вторая. (1 января – 21 июня 1941 г.)
1995. Москва, dok nr 266.
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7, polgu kool ja toetusüksused.84 10. ja 11. juunil 1941. aastal lahkusid
Eestist polgu üks pataljon ja polgukool, et täita operatiivülesandeid Šiauliai
piirkonnas.85

Riias paiknes polkovnik Andrei Golovko juhitud 5. motolaskurpolk, mille
koosseisus oli 4 laskurpataljoni, 1 rood tanke, 1 suurtükipataljon ja toetus-
üksused. 1. motolaskurpolk asus Kaunases.86

Alates 28. veebruarist 1941 allusid Baltikumis paiknenud motolaskur-
polgud NKVD operatiivvägede valitsusele ja pidid sõjaolukorras moodusta-
ma 22. motoriseeritud laskurdiviisi.87

Eestis paiknenud väiksemad NKVD vägede üksused

Niisamuti nagu operatiiv- ja piirivalvevägesid, toodi Eestisse ka NKVD
teiste vägede üksusi, kuid nende hulga ja tegevuse kohta 1940. aastal on
andmed äärmiselt katkendlikud.

Villem Raid märgib, et Mõisaküla oli “raudtee-NKVD ühe keskuse asu-
koht” ja seal paiknes “vahelduvalt 10–12 vene NKVD-meest”.88 Tõenäoliselt
oli tegemist ühega NKVD raudteevalvevägede 2. diviisi paljudest väikestest
garnisonidest Eestis, mille põhjal 1. juulil 1941. aastal formeeriti 109. polk.89

Alates 1934. aasta augustist NKVD sisevalve koosseisu kuulunud
konvoivägedest90 paiknes Tallinnas 153. ja Riias 155. konvoipataljon.91

Nende üksuste tegevuse kohta puuduvad andmed kuni küüditamisteni 14.

                                                
84 Органы … Том второй. Книга 2. Начало. 1 сентября – 31 декабря 1941
года. 2000. Москва, dok nr 544; Внутренние войска …, с. 694 viide 6, с. 711;
Пограничные войска ... 1941, dok nr 403; Баринов, В. 2006. Наша военная
молодость – Северо-Западный фронт. – Военно-исторический архив, № 2,
Москва, с. 151–161.
85 Баринов, В., op. cit., с. 151–161.
86 Органы … Том второй. Книга 2. Начало. 1 сентября – 31 декабря 1941
года. 2000. Москва 2000, dok nr 544.
87 Органы … Том I. Накануне. Книга вторая. (1 января – 21 июня 1941 г.)
1955. Москва, dok nr 266; Органы … Том второй. Книга 2. Начало. 1
сентября – 31 декабря 1941 года. 2000. Москва, dok nr 544.
88 Raid, V., op. cit., lk 133–155.
89 Внутренние войска …, с. 46, märkus “*”.
90 Щит и меч. Руководители органов государственной безопасности
Московской Руси, Российской империи, Советского Союза и Российской
Федерации. 2002. Сост. Колпакиди, А. Серяков, М. Москва, с. 399.
91 Пограничные войска ... 1941, dok nr 403; Головко, А. 1976. В боях за
Прибалтику. – На линии огня. Москва, с. 28–38; Органы … Том второй.
Книга 2. Начало. 1 сентября – 31 декабря 1941 года. 2000. Москва, dok nr
544.
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juunil 1941. aastal. Tõenäoliselt oli just nendel üksustel täita oluline roll
nimetatud aktsiooni läbiviimisel ja NKVD üksuste laiemal tutvustamisel
eestlastele.92

NKVD ehitusvägede kohta leidub vaid kaudseid andmeid. Sõja eel
tegelesid NKVD lennuväljade ehitamise peavalitsusele allunud üksused Balti
erisõjaväeringkonnas lennuväljade ja teiste salajaste objektide rajamisega.93

Võimalik, et näiteks Põltsamaa lähistel asuva Kuningamäe lennuvälja raja-
misel94 rakendati NKVD ehitusvägede sõdureid, kuid kindlad andmed nende
tegevuse kohta Eestis puuduvad.

Kokkuvõte

Vaatamata enam kui poole sajandi möödumisele on informatsioon Eestis
paiknenud NKVD vägedest fragmentaarne. Tegemist oli ülejäänud NSVLi
relvajõududega võrreldes hästi varustatud, täielikult komplekteeritud ja
pikaajalise väljaõppe saanud vägedega.

Eesti hõivati varasemaid kogemusi ja sarnaseid meetmeid rakendades.
Võimalik, et NKVD vägede saabumine Eestisse toimus varjatult ega ärata-
nud seetõttu kohaliku elanikkonna hulgas tähelepanu.

NKVD väed ei moodustanud ühtset tervikut. Kuuele peavalitsusele allu-
nud väed paiknesid laiali kogu Eestis. Lõviosa Eesti territooriumist kuulus
NKVD Balti piirivalveringkonna, väiksem osa Leningradi piirivalvering-
konna vastutusalasse. Eestisse paigutati Balti piirivalveringkonna staap ja
siin asus enam kui pool ringkonna vägedest. Oluline roll hilisemates sünd-
mustes oli asjaolul, et NKVD Balti piirivalveringkond ei kontrollinud kogu
Eesti territooriumi, vaid ainult põhja- ja läänerannikut ning saari.

Nagu näeme, õnnestus nõukogude võimul edukalt varjata küllaltki
arvukate ja löögijõuliste NKVD vägede olemasolu ja tegutsemist Eestis
aastail 1940–1941.

                                                
92 Olgu siinkohal toodud kõrvalepõikena lühike küüditajate julgestusüksuse
kirjeldus: “Sinimütsimehed” (tollal kandsid NKVD sõdurid sinise äärega
vormimütse) olid kõik pilusilmsed, ei osanud isegi vene keelt. Kõverjalg, A. 1994.
Sõda ja saatused. Viljandi koolipoisina Eesti Leegioni. Tallinn, lk 35.
93 Колесник, А. 1988. Советские военные строители. Москва, с. 111;
Пантелеев, Ю. 1965. Морской фронт. Москва, с. 21.
94 Kuurme, H. 2001. Pildikesi Põltsamaa ajaloost. I osa. Põltsamaa, lk 176–177,
187, 189–190.
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LISA 1

NKVD auastmetest

1935. aasta oktoobris-novembris kehtestati NSVLi NKVD jaoks väeliigi
tunnused ja spetsiaalsed auastmed, käibele võeti tänapäevani kasutusel olev
riikliku julgeoleku mõiste. Auastmeid oli 10:
• riikliku julgeoleku 1. järgu komissar,
• riikliku julgeoleku 2. järgu komissar,
• riikliku julgeoleku 3. järgu komissar,
• riikliku julgeoleku vanemmajor,
• riikliku julgeoleku major,
• riikliku julgeoleku kapten,
• riikliku julgeoleku vanemleitnant,
• riikliku julgeoleku leitnant,
• riikliku julgeoleku nooremleitnant,
• riikliku julgeoleku seersant.
Eriauastmena anti siseasjade rahvakomissaridele riikliku julgeoleku pea-
komissari auaste.

NKVD auastmed ei vastanud sõjaväes kasutatavatele auastmetele, vaid
olid kaks astet kõrgemad. Riikliku julgeoleku seersandi auastmele vastas
armees leitnandi, riikliku julgeoleku kaptenile polkovniku auaste jne.
Järgnevatel aastatel väeliigi tunnused ja spetsiaalsed auastmed muutusid
ning täienesid, kuid 9. juulini 1945. aastal kehtis kaheastmeline auastmete
vahe.

Allikas. Лубянка: Органы ВЧК – ОГПУ – НКВД – НКГБ – МГБ – МВД – КГБ.
1917 – 1960. Справочник, lisa nr 11; Ганичев, П. 1989. Воинские звания.
Москва, с. 52–53; Щит и меч. Руководители органов государственной
безопасности Московской Руси, Российской империи, Советского Союза и
Российской Федерации. 2002. Сост. А. Колпакиди, М. Серяков. Москва, с.
398–399.
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LISA 295

Instruktsioonid NSVLi Leningradi, Valgevene,
Ukraina ja Moldaavia piirivalveringkondade üksustele

tõkestustsooni valve korraldamise kohta
27. detsembril 1940

1. Tõkestustsooni valveteenistuses olevate piirivalvevägede ülesanne on
a) mitte võimaldada Valgevene ja Ukraina läänepoolsetest oblastitest,

Leedu, Eesti ja Moldaavia NSVst tungida NSVLi sügavusse kontr-
revolutsioonilisel elemendil, spioonidel, diversantidel, terroristidel
ning avastada õigeagselt nende illegaalne tegevus, mis toimub
tõkestustsooni kaudu;

b) korraldada vastavate organite väljastatud lubadega inimeste organi-
seeritud liikumist läbi tõkestustsooni ning mitte võimaldada tsooni
illegaalset läbimist mõlemas suunas;

c) tagada kehtestatud piirirežiimi järgimine.

2. Piirivalveväed ja nende allüksused vastutavad vastavalt paiknemisele
neile eraldatud ja NSVLi NKVD piirivalvevägede ülema kinnitatud
lõikude valve eest.

3. Tõkestustsooni valve vahenditeks on
a) piirivalveüksuste agentuur,
b) piirivalvevahtkonnad,
c) kaasabibrigaadid.

6. Piirivalvevahtkondade teenistust organiseeritakse vajalikus sügavuses
vastavalt operatiivolukorrale, kuid kordonite väikest arvu silmas pidades
on lubatud läheneda endisele piirile.

7. Valveteenistust organiseerivad kordonite ülemad piirkonna komandantide
otsuse alusel. Liikuvaid piirivalvevahtkondi koos vaatlusülesannetega
tuleb saata välja (piiri)rikkumiste jälgede kontrollimiseks ja (piiri)rik-
kujate otsimiseks.

9. Ilma hoiatuseta on lubatud relva kasutada ainult piirivalvevahtkonnale
kallaletungimisel. Piiririkkujate kinnipidamisel tuleb relva kasutada vaid
äärmisel juhul ja alles pärast kolmekordset hõiget ning hoiatuslasku.

                                                
95 Tõlkimisel on püütud säilitada originaalteksti stiili.
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Arreteeritute, kinnipeetute ja kinnipeetavate põgenemisel kasutatakse
relva alles siis, kui ükski ennetav abinõu (hõige, hoiatuslask) ei anna
tulemusi ja puudub võimalus neid teiste meetoditega peatada.

10. Tähelepanu pöörata salkade staapide, komandantuuride, kordonite, arre-
teeritute kinnipidamisruumide ja ladude valvele, pidades silmas, et need
objektid võivad langeda bandiitide kallaletungide alla.

Nende objektide valvel tuleb kasutada laialdaselt valvekoeri, kes soeta-
takse ja õpetatakse välja üksuste vahenditest.

11.Valve sügavuse loomiseks ja selle tiheduse suurendamiseks kaasata tsoo-
ni valvamisse laialdaselt elanikkonda, organiseerides teda kaasabibrigaa-
didesse mõlemal pool tõkestustsooni.

Selleks organiseerida üksuste jõududega kohalike partei- ja nõukogude
organite kaudu kohaliku elanikkonna seas laialdast selgitustööd nii
piiritsoonis kui ka tõkestustsooni 5 km sügavuses alas Valgevene, Eesti,
Leedu ja Moldaavia NSVs. Tsoonist väljaspool asuvad kaasabibrigaadid
formeerida NKVD kohalike organite kaasabil.

14. NSVLi tagalapiirkondade, Valgevene lääneoblastite ja Ukraina elanike
tõkestustsooni läbimine toimub kontroll-läbilaskepunktide kaudu ja
lubade alusel, mida väljastab NSVLi töölis-talupoegade miilits 30. det-
sembri 1939. aasta NSVLi NKVD käskkirja nr 001554 põhjal.

Eesti ja Leedu NSVsse toimub sissesõit töölis-talupoegade miilitsa
lubade alusel, mis on väljastatud 3. augustil 1940. aastal NSVLi NKVD
käskkirjas nr 00939 ja selle 23. augusti 1940. aasta lisa nr 203 põhjal.

17. Tõkestustsooni rikkujad võetakse kriminaalvastutusele vastavalt NSVLi
prokuröri 5. oktoobri käesoleva aasta korraldusele nr 1/21429c.

18. Piirivalvesalgad (5. osakond), komandantuurid ja kordonite juhtkond
seavad sisse tiheda kontakti Valgevene ja Ukraina lääneoblastite ning
Eesti, Leedu ja Moldaavia NSV tsoonilähedaste rajoonide NKVD orga-
nitega, informeerivad vastastikku kõigist illegaalsetest sidemetest ja
liikumisest läbi tõkestustsooni, bandede ilmumisest, kahtlastest isikutest
ning aitavad üksteist nende likvideerimisel.

NSVLi NKVD piirivalvevägede ülema asetäitja kindralmajor Petrov.

Allikas. Органы государственной безопасности СССР в Великой Оте-
чественной войне. Сборник документов. Том I. Накануне. Книга первая.
(ноябръ 1938 г. – декабръ 1940 г.)1995. Москва, dok nr 141.
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Arutelu ülekuulamismeetodite karmistamise üle
Volker Stümke, dr. theol., sotsiaaleetika dotsent,
Führungsakademie der Bundeswehr (Hamburg)

Sellised sündmused nagu terrorismivastane sõda või tabatud pantvangivõtja, kes
keeldub ütlemast, kus ta oma ohvreid peidab, on viinud aruteluni ülekuulamis-
meetodite karmistamise üle. Kuigi mainitud meetodite toetajad väldivad sõna piina-
mine ja kasutavad selle asemel pehmendavat väljendit ülekuulamine elude pääst-
miseks (sks k Rettungsbefragung), on ülekuulamisel tarvitusel otsustavad meetmed:
soovitud informatsiooni teadasaamiseks tuleb murda kurjategija tahe, et seda teha,
tegutsevad riigiametnikud, kasutades vajadusel jõudu.

Artikli esimeses osas kirjeldatakse aset leidnud juhtumeid ja antakse süstemaa-
tiline ülevaade Saksamaal toimuvast piinamisteemalisest arutelust.

Artikli teises osas käsitletakse küsimuse õiguslikke aspekte. Töö autor jõuab
järeldusele, et piinamine on ilmselgelt ebaseaduslik, seda isegi erakorralistes
olukordades. See, kes tahab soovitud info hankimiseks rakendada siiski karmimaid
meetodeid, peab muutma seadusi. Et seda nõudmist põhjendada, läheb omakorda
tarvis veenvaid eetilisi argumente.

Seetõttu kirjeldatakse artikli kolmandas peatükis eetilisi põhjendusi ja leitakse, et
need ei ole piisavad, lubamaks sellist seaduste abil sekkumist. Kirjeldatud juhtumid
on näited elust enesest, kus on võimalik valida vaid kahe halva vahel. Need
näitavad, et ka meie headel tegudel on piirangud ja et me ei ole kõikvõimsad.
Selliseid juhtumeid ei ole võimalik lahendada seaduste või eetika abil.

Handling Fear, Death and Mourning in the Armed Forces
Andreas Pawlas, Dr. rer. pol., Visiting Professor of Social Ethics, Chair of
Humanitarian and Social Sciences, Estonian National Defence College;
Visiting Professor of Practical Theology, Faculty of Theology, Tartu University

Modern society – including soldiers as members of that society – has a controversial
attitude towards fear, death and mourning issues. This paper addresses some of the
aspects related to these issues from the Western-Christian viewpoint. Fear should be
seen as the basic state of human psyche, which is revealed in a situation not (yet)
resolved. On the one hand, the task of fear is to shake people up, so that they can see
possible dangers. On the other hand, such danger might also become a military
problem. During critical situations or wars that require taking direct or determined
action, fear might cause regression in soldiers, instinctive and irrational escape or
even fear-caused paralysis. That raises the questions whether and how a soldier can
learn to overcome fear.

No matter what the specific issue discussed is, we cannot neglect the death
dimension. In this respect, it should be mentioned that at the society level, we can
observe the increasing individualisation of death, withdrawal from the church or
even “running wild” of death-related issues. Such suppressing of death that can be
witnessed nowadays is in a marked contrast to the fact that soldiers face death in
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training activities, in planning activities, as well as in diverse professional situations.
Although there is no need to consider large-scale military conflicts, the soldier
should keep in mind that in diverse peace support operations, or in action against
terrorism in all corners of the world, he or she is in direct contact with the dead and
wounded. As with the “classical” cases and in the above-mentioned contemporary
situations, the main task of the soldier should be to avoid warfare and consequently
avoid killing. Killing an enemy soldier or terrorist is then not the primary mission,
yet very often it cannot be avoided. This is also true of nuclear warfare that causes
total annihilation, and therefore the slogan “peace as the most important thing”
proclaimed during the Cold War period, should remain the most topical concern.

In the present-day post-nuclear setting, contact with death is a great burden for
the soldier partly because the phenomenon of death is suppressed in modern society,
but also because soldiers are taken to faraway places to resolve situations in distant
nations, both geographically and culturally. In the wider context, the issue is further
complicated by society itself, as the soldier is left alone with the death issues. Maybe
we can learn from the Old Christian tradition that taught us how to prepare for one’s
own death.

In this respect, mourning should not be neglected as an inseparable part of death.
Throughout history, graveyards with special places of commemoration have become
a specific phenomenon of Christian civilisation. Likewise, the death of the soldier is
kept alive in the memories of his fellow combatants, enemies and by the nation as a
whole. As many people do not want to keep the memories of their past lives
nowadays, how we can expect them to remember the dead soldiers and their
suffering? Therefore, with respect to fear, death and mourning, the church should
become increasingly concerned with drawing attention to the good message of
consolation and hope.

The Impact of Conscript Service on Conscripts’ Health
Maj. Oleg Novikov, M.A., Chief of Health Protection Section of the Medical
Service of the Estonian Defence Forces

The aim of the research was to assess the impact of National Conscript Service on
conscripts’ health. The present study investigates the relationship between the
physical fitness, body weight and stature with the morbidity among 568 conscripts
between the ages 18 to 27, who served in the Single Guard Battalion (Tallinn) in
2000. The data was collected after the conscript service during the year 2001 from
the medical records concerning anthropometry and morbidity, kept in the archives of
the Defense Departments, also from the database of the sport instructor concerning
physical fitness of the conscripts.

During service the number of underweight conscripts and of those who had signs
of overweight decreased, and the number of conscripts with normal body weight
increased. At the same time, the negative feature of the physical development of
conscripts was the increase of overweight conscripts by the end of the service.
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Conscript Service significantly improved the physical abilities of the majority of
conscripts, especially of those whose results were unsatisfactory at the beginning of
service.

During the second half of service the number of visits to the battalion’s
infirmary, as well as the number of sick days decreased by almost half in all deciles.
In the first half of service, all the conscripts visited the infirmary at least once but in
the second half at least 10% of the conscripts did not need any medical aid. The
dynamics of sick days during service and the distribution between conscripts shows
that good physical training is the pre-requisite for a fewer number of sick days and
that the development of physical abilities during service decreases the number of
sick days. Among the physical ability parameters, the conscripts’ capability for sit-
ups decreased the morbidity the most. Morbidity during Conscript Service decreased
mostly on account of the conscripts who were physically better prepared.

Values in the Estonian National Defence Forces
Capt. Gustav Kutsar, M.A., Senior Chaplain, General Staff of the Estonian
Defence Forces

The author of the current analysis focuses on the importance of values in the
Estonian National Defence Forces. To find these values within the National Defence
Forces, the author analysed firstly, the main chapter of the National Defence Act, the
main values of which are brought out in the National Defence conceptions, the
loyalty oath of the public servants and officers in the Estonian Defence Forces, as
well as the ethical codes that are validated by these institutions. There are two
previously validated ethical codes: In 1999, in addition to the validated Public
Service Ethics Code, laws for civil servants currently working within the public
services, and the National Defence Ethics Code validated in 2004 by the
Commander of the Estonian Defence Forces for the officers and civil servants
serving in the Estonian Defence Forces, including the Defence League.

Secondly, the author conducted an empirical study, where the views of officers
serving in the Estonian Defence Forces, reserve officers serving in the Defence
League, personnel preparing for missions at the Peace Operation Centre, recruits of
the Communications battalion, as well as cadets from the Estonian National Defence
College, were taken into consideration. From the civilian environment, members of
the National Defence Commission and civil servants of the Ministry of Defence and
Headquarters of the Estonian Defence Forces’ servants, as well as high school
students between the ages of 17–18, also took part in the study. There were 189
individuals involved in the study.

In analysing the results of the research, the author drew several conclusions.
When analysing the terminal and instrumental values of the residents of Estonia, the
author concluded that within Estonian society, there exists a gap between the civilian
and military sectors in assessing the importance of each value: i.e. that which one
group deems important, is not important to the other group. In analysing the values
of each target group and making a prognosis for further developments, the author
predicts that there will be a further social divide, when the importance of social



ENGLISH SUMMARIES 207

security, that the military target groups brought to the forefront, becomes even more
important in the near future, since this is one of the priorities that was placed high up
on the scale of importance, i.e. military defence of state interests and social security.

Based on the answers given by the target groups, the author concludes that there
was no variation in the dominant values within Estonian society. The results of the
research show, that in our post-modern society as a whole, especially for the
younger generations, a military career is a highly valued career move, compared to
other careers.

Conclusion. Regarding the assessment values that were associated with this
analysis, between the principle of action and the institution, the author concluded,
that the 2004 Military validated ethical code is actually very strongly associated with
actual value assessments. Even the younger generation military, career soldiers’ and
civil servants’ value assessment is compatible with the military etiquette.

Consequently, there is no need at the current moment to change the military-
institutional value system, since the study did not find that the Estonian Defence
Forces participants’ value assessments differ too much from the current ethical code.
In association with the facts mentioned above, it can be concluded that the ethical
code validated by the institution fulfils all expectations and is in accordance with the
formed value awareness.

Regarding the recent changes in the Defence Community, the author tried to
investigate how much the accession to NATO has influenced our value assessments.
It became clear during the study that joining NATO has not been as influential as
has been the example of some specific individuals. In joining NATO, 36% believed
it didn’t influence at all, 48% thought it influenced a little and 16% believed, that it
has influenced a lot.

The study showed that almost half of those assessed believe that they have been
influenced more by individual example (46% believed a lot, and 42% a little). The
next-largest influence was the ethical code (33% thought a lot, and 50% thought a
little) and after that, the values most highly regarded by the National Defence
Forces.

The author believes that the values under discussion that were considered to be
most important in the analysis, have been related to the values associated with the
national state. The target groups that took part in the study, placed national
independence first, secondly the development of education and culture and thirdly,
international law and order and in fourth place was the functioning of the democratic
institutions.
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Value Categories of the Cadets of the Military Academy of the
Estonian National Defence College
Karen Kuldnokk, M.A., Language Editor-Lecturer at the Language Centre of the
Estonian National Defence College

This paper aims to analyse the factors influencing the choice of profession of the
cadets of the Estonian National Defence College. The article reflects on the
discussion process in terms of content and form. On one hand, the author studies the
types and choice of language used by cadets in expressing their ideas and explaining
their choice of profession. On the other hand, the article analyses the position from
which the cadets express their opinions. The object of the analysis is 26 essays.

The rationale supporting the choice of profession is divided into three categories:
arguments based on the values of society and mythological ideals, arguments based
on the character of the work, and arguments based on personal profit. Arguments
based on the values of society are noble, originating in higher interests, interests of
the homeland and state, the well-being of their relatives, personal interests are
reported less often. The main arguments people use for justifying their choice of
profession are: love of their homeland, a calling for their work, and an internal
motivation to make their personal contribution to the development of the Defence
Forces of Estonia.

Also, the fact that in today’s society, there is a popular opinion that the officer’s
profession is manly and honourable plays its part in the choice of profession. Other
arguments mentioned are the so-called primordial call of the profession, the desire to
be on the side of the winners and do great deeds. Arguments based on the character
of the work emphasise that the job is interesting, full of variety, creative and full of
challenges.

Arguments originating from the personal profit motive are not considered to be
primary. The most important of them are: economic independence, a good income, a
safe future, a permanent position and social guarantees. Also, people perceive the
difficulties accompanying the officer’s profession to be, the great responsibility and
high expectations, but even those are seen in a positive light.

Credibility is added to the arguments by different rhetorical devices. One
strategy uses the quotation of the words of authority figures. Generalisation is most
widely used in expressing an argument. On one hand, the generalisation is the result
of the topic and genre, but it is also a sign of the perception of a sense of belonging
to the group. Cadets talk about themselves as the representatives of servicemen, not
as singular people in the role of the officer. The I-position is used when talking
about their personal experiences, wishing to confront their own opinion in relation to
a possible opposing opinion. The Us-position signifies mostly the state of Estonia
and Estonians.
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How Solving Dispersed Data Problems can Increase Learning
Efficiency in Physics
Svetlana Ganina, M.Ss., Lecturer, Chair of Natural and Exact Sciences,
Estonian National Defence College;
Henn Voolaid, Ph.D., Associate Professor of Physics Didactics and Head of School
Physics Centre, Tartu University

Efficiency in learning physics can be increased by solving problems. But finding the
right answer does not necessarily ensure the quality and durability of knowledge.
Often students find physics problems to be difficult and they do not understand at
first what is required. Problems are nothing but tasks that can be solved by applying
theoretical knowledge. This requires analytical capacity and a capacity to analyze a
problem.

How can we achieve the position where physics problem solving would help
students to actually learn physics, not just the skills of manipulating formulae? The
authors of this paper argue that the easiest and cheapest way to increase the
efficiency of learning in physics is to solve new types of problems, dispersed data
problems.

The aim of this thesis is to establish whether solving dispersed data problems,
using the binary equivalent solving method increases learning efficiency in physics.

In this paper, we have introduced the binary equivalent solving method that
elevates the relevance of the physical component to the same level as the
mathematical component. A set of dispersed data problems has been prepared. They
consist of a description of a situation and a question. Basic data is dispersed, and
there is either more or less data than is required for solving the problem.

The binary equivalent solving method can be divided into the following stages:
analysis of the data and the problem; the preparation/drawing of a model/layout;
coding of the data and conversion of the units; idealisation of features and
phenomena; the search for addition data; the rejection of superfluous data and
additional conditions; the selection of the model of solving and the ways of solving;
the selection of formulae; the preparation of equations; solving the problems; the
interpretation and presentation of the results.

 In the academic year of 2007/2008, the authors of this paper carried out research
to determine whether using the binary equivalent solving method with dispersed data
problems increases learning efficiency or not. The research is still under way, with
600 students (upper secondary grades from 10th to 12th) participating from all over
Estonia plus about 80 cadets from Estonian National Defence College.

The research has so far proved that solving dispersed data problems using the
binary equivalent solving method increases learning efficiency in physics.
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Private Military Companies – Their Contribution to International
Crisis Management Operations
2nd Lt Janar Pekarev, Chief of In-Service Training Group of the Combat Service
Support School of the Logistic Command of the Estonian Defence Forces

The article focuses on the development of private military companies, their classifi-
cation, the problems related to them and their future prospects. Traditionally, the
privatization of war has been understood as a participation of mercenaries in armed
conflicts. Today the privatization of war comprises much more of the extensive
participation of private sector companies in war, peacekeeping and humanitarian
missions, regulation of state security and stability. Although using mercenaries in
warfare is as old as warfare itself, the approach to the privatization of war had
changed considerably by the end of the 20th century. The rise of modern private
military companies has been associated with the change in the global power balance,
which shook the world at the end of the last century. Military firms of the new
generation are modern sophisticated businesses that strive for legitimacy and the
acceptance of their governments. The clientele of private military companies include
states, international organizations, and various private or even illegal organizations.
They have been divided into three main categories: military provider firms, military
consultant firms and military support firms. The personnel of private military
companies mostly consist of ex-soldiers.

The present paper shows that private military companies do increase the ability
of states and international organizations to manage military crises in distant regions
and areas where they are reluctant to become involved through the deployment of
their own forces. However, the desire for profit – the main factor making the use of
private companies in distant regions so attractive – also makes private companies
dangerous by creating for them an incentive to violate international laws in order to
accomplish their task and fulfill their contracts. Therefore, considering the fact that
private military companies have come to stay, a proper control mechanism must be
established for private military companies to become a legitimate tool in crisis
management and in supporting respective state efforts in the most effective manner.

The NKVD Security Troops of the USSR in Estonia During
the Years from 1940 to 1941
Lt Olavi Punga, Lecturer of Military History at the Chair of Strategy of the Estonian
National Defence College

Information regarding the NKVD troops located in Estonia before the Second World
War remains fragmented although by now more than half-century has passed. It is
acknowledged that, as a rule, these troops were better armed, trained and supplied
than other troops of the Soviet Union. Their arrival in Estonia went almost unnoticed
and attracted little interest from the local population, a fact that may be explained by
the use of operational procedures developed and used by NKVD troops in earlier
Soviet annexations and occupations.
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NKVD troops did not form a single contingent. Instead, various units were
subordinated to NKVD’s six directorates and were stationed all over Estonia. The
major part of the Estonian territory became the area of responsibility of the NKVD
Baltic Border Guard District, while the NKVD Leningrad Border Guard District
operated within a lesser part of Estonia. The Baltic Border Guard District transferred
its headquarters and more than half of its troops to Estonia. It should be noted that
the Baltic Border Guard District did not control the whole territory of Estonia, but
its northern and western coasts and islands. Such a deployment had a considerable
influence on developments following the occupation of Estonia and the outbreak of
World War II.

The presence and activities of the quite numerous and capable NKVD troops in
Estonia from 1940–1941 were successfully and deliberately kept hidden by the
Soviets throughout the period of Soviet power. Therefore, although this subject area
has only been discussed a little so far, it is an interesting research subject that
requires further studies in order to fill another gap in Estonia’s military history.




