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Lehe väljaandja on Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) Eesti esindus.
Erileht on antud välja projekti PAREM-2 raames, mida kaasrahastavad Euroopa Pagulasfond Euroopa Liidu kaudu ja EV Siseministeerium.

Mart Nutt:  
pagulaste  
turvalisus  
on meie  
kõigi mure

≤Mart Nutt
INIMõIguste INstItuut

Endiselt on seoses pagulastega 
käibel mitmed müüdid. Tihtipea-
le samastatakse pagulased ille-
gaalsete immigrantide või võõr-
tööjõuga. Paraku pole pagulased 
ei üks ega teine. Mõelgem vaid 
nende ca 70 000 eestlase peale, 
kes olid sunnitud 1944. aastal ko-
dumaalt lahkuma ja elama pagu-
lasena erinevates riikides. Nende 
arv moodustas Eesti tolleaegsest 
rahvastikust 6-7 %. 

angelina Jolie huvi 
humanitaarmissioo-
nide vastu algas 
2000. aastal, kui 
 tema filmi „tomb 
raider“ võtted viisid 
ta Kambodžasse. 
Peagi alustas ta koos  UNHCRiga 
reise kriisikolletesse ja sellest 
ajast saati on süvenenud tema hu-
vi ja pühendumine aidata kodust 
lahkuma sunnituid, teavitada 
maailma avalikkust nende ole-
masolust ja probleemidest ning 
töötada järjekindlalt, leidmaks 
neile rahvusvahelist abi. 

2001. aastast alates, kui Jolie 
nimetati UNHCRi hea tahte saa-
dikuks, on ta osalenud enam kui 
40 missioonil mitmetesse maail-
ma kõige eraldatumatesse paika-
desse.

2012. aastal tunnustas ÜRO 
pagulaste ülemvolinik António 
Guterres Jolie aastatepikkust era-
kordselt pühendunud koostööd 
pagulaste agentuuriga, nimetades 
ta oma erisaadikuks. Oma uues 
rollis keskendub Jolie suurtele 
kriisidele, mis on kaasa toonud 
massilised elanikkonna ränded. 
Lisaks kriisikolletes kohal käimi-
sele on Jolie aidanud tuua avalik-
kuse ette põgenike häält ning 
seisnud nende eest, esindades 
UNHCRi ja ülemvolinikku diplo-
maatilisel tasandil. Erisaadiku 
pühendumust demonstreerib ka 

tema rahaline toetus  UNHCRile, 
mis on alates 2001. aastast kokku 
ca 5 miljonit dollarit. Raha on ka-
sutatud koolide ehitamiseks sel-
listes piirkondades nagu Kenya ja 
Afganistan ning muudel eesmär-
kidel, kergendamaks kodudest 
lahkuma sunnitute olukorda. 

Lisaks oma tööle UNHCRis 
reisib Jolie pidevalt, et hoida esil 
katastroofides, relvakonfliktides 

ja muudes kriisides kannatanud 
inimeste, eeskätt laste temaatikat 
ning keskkonnakaitse, rahvusva-
helise õiguse ja õigluse küsimusi 
kogu maailmas.

2003. aastal asutas ta Maddox 
Jolie-Pitt Fondi, mis tegutseb Kam-
bodžas põllumajanduse, hariduse, 
tervishoiu, kutseõppe-, infra-
struktuuri-, maa planeerimise ja 
mikrokrediidi programmide alal. 

2005. aastal algatas Jolie pagu-
laste ja immigrantide laste rah-
vusliku keskuse, mis pakub tasu-
ta õigusabi noortele varjupaiga-
taotlejatele. 2008. aastal algatas 
ta koos Microsoftiga programmi 
Kids In Need of Defence (KIND), 
mis pakub õigusnõustamist 
sisserändajatest saatjata lastele 
USAs. Ta osaleb programmi 
Education Partnership for Children 

of ConflictI juhtimises, mis aitab 
rahastada konfliktides kannata-
nud lastele mõeldud haridus-
programme. 

2007. aastal sai Jolie mõjuka 
Council on Foreign Relationsi 
(CFR) liikmeks. Jolie on osalenud 
veel paljudes projektides, mis ai-
tavad kergendada põgenike olu-

korda, kuid tema huviorbiidis on 
ka sellised teemad nagu tuberku-
loos, AIDS ja HIV, metsloomade 
küttimise piiramine, lastekaitse, 
riikide haldussuutlikkuse ja õi-
gusriigi edendamine jpm. 

Tema tööd ja pingutusi on tun-
nustatud mitmete mainekate 
ÜRO auhindadega. 

UNHCRi hea tahte saadik Angelina Jolie külastas taas Iraaki ja kutsus üles toetama ümberasusta-
tud isikuid “Te ei vaja tuge mitte seepärast, et olete vaesed, vaid seepärast, et te olete Iraagi tule-
vik,” ütles Angelina ühele perele.

angelina Jolie: erakordne pühendumus pagulastele
Kes on uNHCri  
hea tahte saadikud
uNHCri hea tahte saadikud on ÜrO pagulaste ülemvoliniku antó-
nio guterres’i kõrval avalikkuses kõige tuntumad uNHCri näod. 
Nad aitavad tutvustada uNHCri tegevust igas maailma nurgas 
läbi oma populaarsuse, mõjuvõimu, pühendumuse ja raske töö. 

uNHCri ainus eluaegne hea tahte saadik oli rahvusvaheliselt 
laialt tuntud sopran Barbara Hendricks. teised hea tahte saadi-
kud on mõjukad pigem oma kodumaa piires, näiteks prantsuse 
laulja ja helilooja Julien Clerc või Hispaania telestaar Jesús 
Vázquez. Populaarsel näitlejannal Yao Chen’il on massiliselt 
austajaid arvukates hiina kogukondades üle maailma.

uNHCr hea tahte saadikute hulka on varem kuulunud näitle-
jad richard Burton ja James Mason, legendaarne näitlejanna 
sophia Loren, Norra printsess Märtha Louise ja muusik riccardo 
Muti. Filmilegend Yul Brynner oli uNHCri erikonsultant.

Angelina Jolie
Angelina Jolie (s 4. juulil 1975) on Oscariga pärjatud ameerika 
näitleja ja ÜrO hea tahte saadik

Jolie tuntumaid rolle on Lara Croft „tomb raideri“ filmides. 
ta on võitnud Kuldgloobuse osatäitmiste eest filmides „george 
Wallace“ (1997) ja “gia” (1998). rolli eest 1999. aasta filmis 
„Katkenud elu“ pälvis ta lisaks Kuldgloobusele ka kõrvalosatäit-
ja Oscari. tema tuntumateks filmideks on veel „Vahetus“, „Ka-
dunud 60 sekundiga“, „Härra ja proua smith“, „tagaotsitav“ ja 
animafilm „Kung Fu panda“.

© uNHCr/B.Heger

20. juunil on ülemaailmne pagulaspäev. sel 
 taustal on asjakohane heita pilk pagulusega seo-
tud küsimustele ja süveneda põhjustesse, miks 
inimesed on sunnitud kodumaalt lahkuma, mida 
oleks võimalik teha, et nad saaksid jääda kodu-
maale ja kuidas korraldada nende inimeste kait-
set, kes paraku on olnud sunnitud lahkuma.

jätkub pöördel »

espen rasmussen

teet Malsroos
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Põgenikud 
ja teised
Põgenik on inimene, kes on sunni-
tud lahkuma oma kodakondsus-
järgsest riigist või alalisest asuko-
hast mõne erakorralise sündmuse 
(nt relvakonflikti, üldise vägivalla, 
inimõiguste rikkumise, looduska-
tastroofi) või tagakiusukartuse 
tõttu. Kui selline põgenik ei ületa 

rahvusvaheliselt tunnustatud riigi-
piiri, siis on tegemist sisepõgeniku-
ga. 

Varjupaigataotleja on inimene, 
kes esitab kodumaalt põgenemise 
järel turvalisse riiki jõudes või juba 
sellises riigis viibides varjupaiga-
taotluse ning palub sellelt riigilt 
(nt eestilt) rahvusvahelist kaitset. 

Varjupaigamenetlus viiakse ees-
tis läbi politsei- ja piirivalveameti 

(PPa) poolt, tuvastamaks, kas var-
jupaigataotleja rahvusvahelise 
kaitse vajadus on põhjendatud või 
mitte. PPa otsust on varjupaiga-
taotlejal õigus apelleerida kohtus. 
Varjupaigataotleja staatus on ajuti-
ne ja kestab kuni menetluse lõpuni. 

Rahvusvahelise kaitse  
saaja on: 

 ^ inimene, kellele antakse 1951. 
aasta genfi pagulasseisundi kon-
ventsiooni alusel rahvusvaheline 

kaitse, kuna tema tagakiusukartus 
on põhjendatud: s.o, kui see on tin-
gitud taotleja rassi, usu, rahvuse, 
sotsiaalsesse rühma kuulumise 
või poliitiliste vaadete pärast (ka-
sutatakse terminit „pagulane“). 
elamisluba antakse 3 aastaks pi-
kendamise võimalusega.

 ^ inimene, kes ei saa naasta pärit-
oluriiki, sest sellega võib kaasneda 
tõsine oht: surmanuhtlus, piinami-
ne, ebainimlike või inimväärikust 
alandavate kohtlemis- või karista-

misviisid. elamisluba antakse 1 
aastaks pikendamise võimalusega.

Lõimumine on protsess, milles 
vastuvõttev ühiskond ja migrant 
koostöös omandavad teadmised ja 
oskused ning kujundavad väärtu-
sed, millega panustatakse ühis-
konna arengusse. selle tulemuse-
na väheneb ühiskonnaliikmete kul-
tuurilisest, keelelisest, religioos-
sest ja rahvuslikust kuuluvusest 
tingitud sotsiaal-majanduslik eba-

võrdsus, suureneb osalemine ühis-
konnaelus ning tekib sotsiaalne 
kapital, mis võimaldab ühiskonnal 
ühtselt areneda.

Ränne tähendab igasugust ini-
meste ümberpaiknemist. see hõl-
mab nii inimeste ümberasumist 
oma riigi piires kui ka rahvusvahe-
lises ulatuses, nii püsivat kui ka 
hooajalist rännet, samuti pendel-
rännet. sisaldab endas sundrännet 
ja vabatahtlikku rännet. 

Jana SeleSneva:  
kes on varjupaigataotleja?
Jana selesneva 
alustas varjupaiga-
taotlejate majutus-
keskuse juhatajana 
töötamist eelmise 
aasta aprillis, kui 
keskus asus veel 
 Illuka vallas. täna-
seks Vao külasse ko-
linud keskus majutab 
ca 30 varjupaiga-
taotlejat, kes on pä-
rit erinevatest kohta-
dest üle maailma. 

≤MeeLIs NIINe
IOM eestI esINdus

Millised on sinu meelest seni-
sed peamised eelarvamused 
põgenike-pagulaste suhtes?
Et nad tulevad siia ja tahavad 
mingeid abipakette, suuri 
soodustusi ja võtavad meie 
töö ära. Need inimesed ei 
ole mingid kriminaalid, 
kes tulevad kusagilt ja oo-
tavad siin keskuses, et 
saada välja ja hakata paha-
tegusid tegema. 

Mõned taotlejad, kes on 
keskuses olnud, on öelnud, et 
see ei loe, et mul on ülikoolihari-
dus, mul on vaja ära elada ja ma 
olen valmis iga tööd tegema.

Jättes kõrvale vastava termi-
noloogia, kes on varjupaiga-
taotleja sinu jaoks?
Need on täiesti tavalised inime-
sed. Lähemalt tulnud on meiega 
sarnasemad, kaugemalt ja erine-
vast kultuuriruumist tulnud üs-
na erinevad. Nad on jõudnud siia 
mingi tõsise põhjusega ja ena-
masti on neil mingi taak, mida 
nad endaga kannavad. 

Millised on nende emotsioo-
nid keskusesse saabudes?
Alguses ei tunne nad ennast eri-
ti mugavalt, ehkki nad kõik on 
hästi viisakad. Tihti nad esimes-
tel päevadel ei naerata ega ole ole-
miselt vabad, kuid paari päeva 
pärast on nad juba nii-öelda 
omainimesed. 

See kehtib ka nende puhul, 
kes on siia tulnud kinnipidamis-
keskusest. Alguses ollakse pigem 
kogukonnakesksed ja usaldatak-

se oma kogukonna liiget rohkem 
kui meid, keskuse töötajaid. 

Usaldus tekib aja jooksul, 
kuu-paari pärast tullakse meile 
ikka ükshaaval omi asju rääkima. 
Ja selline side võib jääda aasta-
teks. Praegugi võtavad mõned 
kaitse saanud minuga ühendust 
ja annavad teada, kuidas neil elu 
läheb, kas nad on Eestisse jäänud 
või edasi liikunud. 

Kas sellise toe tagamine ei 
tekita olukorda, et nad 

seavad end mugavalt sisse ja 
ootavad, et kõik tehtaks ette-

taha ära?
Olen näinud vaid üht, kes nii ar-
vas. Üldiselt on nad väga tänuli-
kud Eesti riigile ja näiteks araa-
biakeelsed tänavad alati läbi tõl-
gi ka selle eest, et keskus ja teised 
asutused teevad palju ja et nad 
õpivad iga päev midagi uut. 

Kuidas sulle tundub, kas nad 
pigem mängivad abivajaid või 
on neil ka tegelikult seda abi 
vaja?
Enam kui materiaalset abi vaja-
vad nad nõustamist ja selgita-
mist. 

Et mõista, kus nad on, mis 
nendega toimub, millised on meie 
kord, reeglid, tavad jms. Mate-
riaalne tugi, mida neile antakse, 
ei ole muidugi suur (90 eurot 
kuus), kuid nad ei tule kunagi 
kurtma, et on jännis. Pigem üri-
tatakse säästlikumalt elada, näi-
teks tehakse koos süüa jms. 

Kas nende eesmärk on pigem 
elada sotsiaaltoetuste abil või 
leida ja teha tööd?

Nad kõik tahaksid väga töötada, 
see annab neile tegevust. Praegu 
ei tohi aga varjupaigataotlejad 
seadusest tulenevalt palgatööd 
teha. Keskuses oleme sotsiaaltöö-
tajaga kahekesi. Töömehi pole, 
kuid keskuses on ikka vaja mida-
gi teha. Praegu teevad varjupai-
ga taotlejad enamiku töid ise ära 
– mehed värvivad seinu, panevad 
kipsi, krohvivad. Ja nad teevad 
seda kõike hea meelega! 

Nende haridustaustast ja töö-
kogemusest teame ainult niipalju, 
kui nad ise räägivad. Mehaani-
kuid on palju. Osad ütlevad, et on 
oma kodumaal ülikooli lõpeta-
nud. Ja samal ajal ta väidab, et käis 
iga päev põllul tööl. Muidugi on 
meil ka üsna haritud inimesi. Se-
da kinnitab ka keeleõpe – intelli-
gentsemad aitavad teisi järele. 

Kui nad on saanud kaitse, siis 
töö leidmine on esimene priori-
teet. Nad on valmis tegema väga 
erinevaid töid, ka neid, mida eest-
lane ise tihti ei kipu tegema. 

Kui keskus 2014. aasta jaanua-
ris Vao külasse kolis, siis käis 
meediast läbi kohaliku elanik-
konna pahameelt. Kuidas 
praegu olukord on?

Arvan, et oleme kogukonda ilus-
ti sulandunud ja rahvas on kes-
kusega ära harjunud. Väike-
Maarja noored käivad tihti 
 keskuses, ilusate ilmadega on pea 
iga õhtu jalgpallimatš. Alguses 
ehk tõesti poes ja tänaval vaada-
ti, et välimus on teistsugune, kuid 
täna pigem jõuab minuni posi-
tiivne tagasiside “vaata, kui tore, 
nad üritavad eesti keeles rääkida” 
jne. 

Hiljuti varastati Väike-Maar-
jas jalgratas ära, ratta omanik oli 
näinud musta poissi rattaga sõit-
mas ja meil käis politsei. Tegeli-
kult on keskuses kasutamiseks 
kaks ratast ja nendega nad tihti 
ka Väike-Maarjas käivad. 

Eks ühiskonnal on ikka omad 
hirmud, aga kuidas on varju-
paigataotlejatega – mis on 
nende hirmud?
Menetlus, selle tulemus ja 
 ootamine. Eriti on seda näha nen-
de puhul, kel on perekond jäänud 
kuhugi sõjakoldesse. Nad muret-
sevad selle pärast iga päev. Kui 
nad näiteks kuulevad uudistes, et 
kodulinnas on pomm plahvata-
nud, siis on nad tihti väga vaeva-
tud – pere on ju seal. Tahaks ta-

gasi minna, aga ei saa, sest su elu 
on ohus. See abituse tunne mu-
serdab neid tugevalt – kauge maa 
tagant ei saa peret aidata. 

Kaitse saanute puhul on hir-
mud natuke teised: kas ja milline 
töö leitakse, kuidas läheb integ-
ratsioon. Mõni loodab, et saab il-
ma keeleta hakkama, aga enamik 
on tublid ja õpib eesti keelt. Me 
rõhutame neile keskuses ka, et 
keeleta ei ole Eestis lihtne hakka-
ma saada. 

On ka oluline, et inimene ise 
mõtleks selgeks, mis on tema ees-
märk. Kui selleks on elu Eestis, 
siis tuleb selle nimel ka töötada. 

Ootaja aeg on pikk. Millega 
taotlejad tegelevad? 
Meil on keskuses veel palju töid, 
kuhu neid kaasata, lisaks keele-
õpe ja ka teiste abistavate asutus-
te pakutavad tegevused. 

Aktiivsemad käivad Väike-
Maarjas spordikeskuses. Põhite-
gevus on aga muidugi söögitege-
mine, kogu aeg küpsetatakse mi-
dagi. Õhtuti ollakse koos ja vaa-
datakse telekat, mängitakse kaar-
te või jalgpalli. Tihti on nad öise 
elustiiliga – tulenevalt ajavahest 
hoitakse siis perega ühendust. 

Mis toetaks keskuse ja kohali-
ku elanikkona veel tihedamat 
lävimist?
 Me proovime võimalikult palju 
ringi käia, et meie taotlejad saak-
sid aimu Eestist ja meie vald 
näeks, et taotlejad on täiesti tava-
lised inimesed. Üldiselt meid kut-
sutakse ka – paljudele kontserti-
dele, rahvamajja ja ka kool võtab 
meiega ühendust. 

Avalikel üritustel tähelepanu 
ikka saame, aga keegi meist 
 eemale ei tõmbu. Uudistatakse.

Kui me neid varjupaigataotle-
mise perioodil aitame ja pä-
rast ka, võib neil ehk tekkida 
nn õpitud abitus?
Kõik oleneb natuurist, soovist 
toime tulla ja suhtumisest. 

Ma räägin neile kogu aeg, et 
sul on aega, alusta siit ja sa saad 
liikuda ja omandada keelt. Olge 
valmis, et alguses on raske. Arva-
takse, et elamisloa saamisega on 
kõik probleemid lahendatud, 
kuid tihti läheb alles siis raskeks.

Miks me peaksime põgenikke/
pagulasi aitama?
Miks mitte. Me ei tea ju ette, et me 
ise ei pea mingite olude sunnil 
kuhugi põgenema. 

Need inimesed ei ole 

mingid kriminaalid, 

kes ootavad siin 

keskuses, et saada 

välja ja hakata 

pahategusid tegema.

Nõnda võiks iseloo-
mustada eestis vil-
jeldavat varjupaiga-
poliitikat, tõdeb 
 tuntud sotsioloog 
andrus saar. 

Vaatleme, kui suure osa moo-
dustab Eestis aasta jooksul rah-
vusvahelise kaitse saanud ini-
meste arv elanikkonnast. 

Et suhtarvud olek-
sid paremini hoo-
matavad, on olu-
line välja tuua, 
et Eestis saab 
aastas rahvus-
vahelise kaitse 
keskmiselt 10 
inimest, mis 
moodustab kogu 
e l a n i k k o n n a s t 
0,000008%. Rootsis 
saab varjupaiga Eestiga 
võrreldes 312 korda suurem arv 
inimesi, Soomes 37,5 korda roh-
kem, Leedus 2,5 korda enam 
ning Lätis 1,5 korda. 

Eestlane ei soovi 
pagulasi

Tänavu märtsis viis sotsiaal-ja 
turu-uuringute firma Saar Poll 
siseministeeriumi tellimusel lä-
bi pagulastemaatikat puuduta-
va uuringu ”Eesti elanike tead-
likkus ja hoiakud pagulasküsi-
mustes”. Selle käigus tehti ole-
masolevate varjupaigavaldkon-
na dokumentide analüüs, kor-
raldati üleriigiline küsitlus ini-
meste seas, kel vanust 15–74 (kü-
sitletuid 1000) ning lõpuks viidi 
läbi diskussioonigrupid vald-
kondlike ekspertide seas. Uurin-
gu käigus võrreldi tulemusi 
2010. aastal korraldatud ana-
loogse elanikkonna küsitluse tu-
lemustega. Uuringut rahastasid 
Euroopa Pagulasfondi kaudu 
EL ning Eesti siseministeerium.

E h k k i 
Eesti on Eu-
roopa Liidu 
r i i k i d e s t 

v ä i k s e i m a 
v a r j u p a i g a 

taotlejate arvu-
ga riik, peab iga 

kolmas Eesti elanik 
varjupaigataotlejate arvu suu-
reks. Konservatiivsed on ena-
masti eakamad, eestlased, maal 
elavad inimesed, madalama ha-
riduse ja samas ka madalame 
sissetulekuga inimesed. 

Praegust varjupaigapoliitikat 
peavad pooled eestimaalased 
karmiks, mis takistab sisserän-
net, 2/5 elanikest peab praegust 
poliitikat sisserännet soodusta-
vaks. Ehkki Eestis saab pagula-
sestaatuse väike arv inimesi, 
toetab siiski pisut rohkem kui 
2/3 inimestest senisest karmimat 
poliitikat. 

Veelgi tugevamat vastuseisu 
leiab solidaarsuspõhimõte, mil-
le kohaselt Eesti riik võiks vas-
tu võtta mõne teise Euroopa Lii-
du riigi poolt rahvusvahelise 
kaitse saanud inimesi. 75% ela-
nikest on sellele täiesti vastu. 
Veelgi vähem soovitakse vastu 
võtta isikuid kolmandate riikide 
pagulaslaagritest (vastu on 82%). 

Mis põhjustab negatiivseid 
hoiakuid? Selle tuumaks on aru-

saam, et pagulaste sisseränne 
koormab Eesti sotsiaalsüsteemi 
(selle väitega nõustub 79% ini-
mestest), suurendab tööpuudust 
(64%) ja konfliktiohtu (60%), ees-
ti keele ja kultuuri hääbumise 
ohtu (43%). Küllap on hinnangu-
te taustaks Eestimaa elanike 
suhteline vaesus, kurvad integ-
ratsioonikogemused ning multi-
kultipoliitika mujal Euroopas. 

Arvestades, kui vähe on Ees-
tis pagulasi, siis nende arv, kes 
pagulastega kokku puutunud, 
on kaduvväike. Seega hoiakud 
on kujundatud vahendatud tea-
be alusel. 

Kõige väiksemat vastuseisu 
tekitab pagulastega koos tööta-
mine või õppimine. Pagulasest 
naabrit ei sooviks aga iga kolmas 
elanik. Abiellumisse pagulasega 
suhtutakse kõige negatiivse-
malt. 

Kõige vähem, kui üldse, soo-
vitakse pagulastena näha Lähis-
Idast, Kesk-Aasiast ja Aafrikast 
tulnud inimesi. Soositute kilda 
ei kuulu ka Lõuna- ja Kagu- 
Aasia, Kaukaasia ning Balkani-
maade ja Venemaa elanikud. 

Kaugemalt tulevate pagulas-
te puhul häirib Eesti inimesi 
nende teistsugune eluviis, kul-
tuurilise tausta erinevus, eesti 
keele mittevaldamine ning eri-
nevad usulised vaated. 

Liberaalsemat varjupaigapolii-
tikat toetavad Eestis eelkõige 
nooremad inimesed, need, kellel 
on kõrgem haridus ning sissetu-
lek suurem. Nende puhul võib 
arvata, et nad on sisserändega 
kokku puutunud mitte ainult 
meedia vahendusel, vaid mööda 
maailma rännates ning kogemu-
si hankides. Seetõttu võib nen-
de vaatenurk olla ka avaram, 
mõistvam ning sallivam. 

47 praegu Eestis elavat pagu-
last vaevalt et ohustavad olulisel 
määral Eesti ühiskonna toimi-
mist. Ukraina sündmuste taus-
tal ootame Euroopa Liidu riiki-
delt meie probleemide suuremat 
mõistmist. Küllap Euroopa Liit 
omakorda ootab meilt suuremat 
mõistmist varjupaigapoliitika 
valdkonnas. Näiteks – kas Itaa-
lia peab üksinda kandma ülisuu-
ri varjupaiga taotlejate horde või 
peaks oma võimaluste piires iga 
Euroopa riik siin abi osutama? 

Võtmesõnaks on võimalused, 
ka Eesti puhul. Milline on Eesti 
suutlikkus pagulasi vastu võtta, 
ilma et saaks teoks need hirmud, 
mida eestimaalasi praegu vaeva-
vad? See on diskussiooni teema 
ja osa Euroopa varjupaigapolii-
tikast.

5 fakti pagulastest

Kas tunned muret pagulaste olukorra pärast Eestis?

Soovid toetada pagulaste lõimumist Eesti ühiskonda?

10220015188017 221056272250

17003304495

511 8311 info@pagulasabi.ee.

Trükis valmis regionaalministri valitsemisala ja 
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toelSeistes üheskoos inimõiguste eest

Need inimesed ei lahkunud 
mitte seetõttu, et neil oli soov ko-
dud maha jätta, ega ka seetõttu, 
et nad soovisid leida võõrsil tasu-
vamat tööd. Nad lahkusid seepä-
rast, et neil oli hirm kaotada oma 
elu, vabadus, et neid kiusatakse 
taga. Eestlaste elu ei olnud võõr-
sil kerge ning kohanemine võttis 
sageli aastakümneid.

Inimesi peab aitama

Praeguste pagulastega ei ole tei-
siti. Ka nemad on lahkunud see-
tõttu, et kodumaal on nende elu 
ohus, neid võidakse vangistada, 
piinata ja muul moel taga kiusa-
ta. Niisuguseid inimesi on mo-
raalne aidata.

Kuid moraali toetab antud ju-
hul ka õigus. Juba 1951. aastast on 
pärit Genfi konventsioon, mis 
kehtestas pagulasseisundi tuvas-
tamise kriteeriumid ja varjupai-
gataotleja kohtlemise üldpõhi-
mõtted. Hilisemad õigusaktid on 
konventsiooni laiendanud, lisaks 
on Euroopa Liit kehtestanud oma 
põhimõtted pagulaste, täiendava 
ja ajutise kaitse vajajate suhtes.

Pagulasprobleem on praegu te-
ravam kui eales varem. Konfliktid 
on tekkinud Euroopa lähipiirkon-
dades, mistõttu Euroopasse pür-
gib ka varasemast suurem arv 
varjupaigataotlejaid. Mitmed hil-
juti tekkinud konfliktikolded, na-
gu Darfur Sudaanis, Araabia ke-
vad, mis vallandas suure varjupai-
gataotlejate voo eriti Liibüast ja 

Süüriast, samuti olukord mõnes 
Euroopast sugugi mitte väga kau-
gele jäävas riigis, nagu Mali, Kesk-
Aafrika Vabariik, Lõuna-Sudaan 
jm, ilmutab ohumärke, et varju-
paigataotlejate hulk võib veelgi 
kasvada, selle asemel et peatuda. 

Mõnikord väidetakse, et varju-
paigataotlejate hulgas on palju ka 
neid, kes varjupaika tegelikult ei 
vaja ja kasutavad seda kui lihtsa-
mat moodust pääseda ligi rikaste 
riikide sotsiaalhooldele. Kindlas-
ti on ka neid ja pagulasseisundi tu-
vastamisel peaksid riigid tegema 
tõhusamat tööd. Kuid see ei saa ol-
la põhjuseks keelduda kaitse and-
misest neile, kes seda vajavad. Ini-
mene, kes on esitanud varjupaiga-
taotluse, ei ole illegaal – taotluse 
esitamine legaliseerib tema sei-
sundi kuni menetluse lõpuni, kui 
otsustatakse, kas ta saab elamis-
loa või peab lahkuma.

EL peaks pagulas-
poliitikat ühtlustama

Euroopa Liidu pagulaspoliitika 
on ajale jalgu jäänud. Kui näiteks 
Euroopa Liidus on kehtestatud 
isikute vaba liikumise põhimõte, 
Schengeni riikides ka ühtne vii-
sa- ja elamislubade süsteem, siis 
pagulasküsimuses ei ole Euroopa 
Liit oma poliitikat suutnud üht-
lustada. Sellel on mitmed objek-
tiivsed põhjused: riikide seadused 
on erinevad, mõned riigid eelista-
vad liberaalsemat, mõned range-
mat pagulaspoliitikat. Kuid prae-
gune olukord on tekitanud suure 
koormuse riikidele, kuhu on vii-
mastel aastatel läinud arvukalt 
varjupaigataotlejaid, näiteks Itaa-
lia, Kreeka, Malta, Hispaania jt. 

Oleks kõigi huvides, kui Eu-
roopa Liit leiaks kõikidele liik-
mesriikidele sobiva kompromis-
si pagulaspoliitika ühtlustami-
seks. See võimaldaks liikmesrii-
kidel täita paremini oma rahvus-
vahelisi kohustusi pagulaste tur-
valisuse tagamisel, samuti an-
naks varjupaigataotlejatele suu-
rema turvatunde. 

« algus pöördel

Mõelgem ca 70 000 

eestlase peale, kes olid 

sunnitud 1944. aastal 

kodumaalt lahkuma 

ja elama pagulasena 

erinevates riikides.

Hirmul hirmsuured silmad

Miks me aitame?
≤trIIN raag

sOtsIaaLMINIsteerIuM

Me ju teame, ehk oleme isegi ko-
genud Eestist 1943.–1944. aastal 
põgenenute lugusid. Elanud kaa-
sa perekondade purunemistele, 
uue elu alustamisele võõras rii-
gis, edulugudele, ebaõnnestumis-
tele, kohtumistele aastaid hiljem. 

Kõik need lood on emotsio-
naalsed ja iga lugu on ainulaad-
ne, kuid neil on ka ühiseid jooni. 
Põgenemisotsused tehti kiirelt, 
maha jäid kallid inimesed ja va-
ra ning põgenemisteed olid oht-
likud. Keegi ei teadnud, kuhu ja 
kuidas nad lõpuks jõuavad. Ent 
sõltumata sellest, et Euroopas ja 
mujalgi oli sõda, pakkusid põge-
nikke vastu võtnud riigid neile 
peavarju ja süüa. Sageli oli või-
malik õppida kohalikku keelt ja 
teha tööd.

II maailmasõja põgenikevood 
panid aluse ÜRO 1951. a pagulas-
seisundikonventsioonile ja selle 

1967. a lisaprotokollile. Mõlema 
dokumendiga ühines Eesti 1997.
aastal. Eesti näitas riigina tahet 
ja soovi pakkuda abi neile, kes 
on sunnitud kodumaalt põgene-
ma. 

Kui konventsioon annab üs-
na üldised alused varjupaiga-
taotlejate ja pagulaste vastuvõt-
miseks, siis konkreetsemad ko-
hustused riikidele tulenevad Eu-
roopa Liidu õigusaktidest. Näi-

teks Euroopa Nõukogu direktiiv, 
millega sätestatakse rahvusva-
helise kaitse taotlejate vastuvõ-
tunõuded, seab liikmesriikidele 
kohustuseks tagada taotlejatele 
piisav elatustase, juurdepääs 
majutusvõimalustele, tervis-
hoiuteenustele, arvestada haava-
tavatesse gruppidesse kuuluva-
te taotlejate erivajadustega jne. 
See, kuidas üks või teine liik-
mesriik direktiivis sätestatut 
praktikas korraldab, on jäetud 
liikmesriikide otsustada.

Kas me oleme sõjapiirkonnast 
või tagakiusamise eest põgene-
nuid valmis abistama põhjusel, 
et oleme riigina sidunud ennast 
rahvusvaheliste kohustustega? 
Või seepärast, et see on inimlik? 
Kas oleme valmis pakkuma tu-
ge neile, kes on pidanud oma ko-
dudest lahkuma? 

Otsus ära minna ja tulla oma 
kodust kaugele ei ole tulnud ker-
gelt mitte kellelegi. Koju tagasi-
pöördumine tähendaks paljude-

le neist või nende pereliikmete-
le vangistust, piinamist, surma-
nuhtlust vmt. Paljud on enne ko-
duriigist lahkumist pidanud ta-
luma vaimset ja füüsilist vägival-
da, neid on hoitud vangistuses, 
nad on näinud pealt pereliikme-
te hukkamist, sattunud inim-
kaubanduse ohvriks... 

Need varem osaks saanud 
kannatused on sageli põhjuseks 
füüsilise ja vaimse tervise prob-
leemidele, turvatunde puudumi-
sele. 

Nii saame vastuvõtva riigina 
pakkuda Eestilt rahvusvahelist 
kaitset taotlevatele välismaalas-
tele ja neile, kellele on rahvusva-
heline kaitse antud, võimalust 
tunda end kaitstuna ja turvali-
selt. Katus pea kohal, söök, es-
mane ravi ja eesti keele õpe – se-
da pole palju, kuid see annab 
võimaluse kodumaalt lahkuma 
sunnitud inimesele alustada uut 
elu. Et olla tema jaoks uue kodu-
maa täisväärtuslik elanik.

Enam kui materiaalset abi vajavad majutus -  
keskusesse jõudnud pagulased nõustamist  
ja selgitamist, kuidas oma elu seada.

Väljaandja: rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni IOM eesti esindus,  

ahtri 12, tallinn 10151. www.iom.ee

Valmistaja: as sL õhtuleht, Narva mnt. 13, 10151 tallinn. www.ohtuleht.ee

Trükikoda: as Kroonpress, tähe 133, 51013 tartu. www.kroonpress.ee
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Riigikogu arutab varju-
paigataotlejate töötamist
Tänasel päeval on varjupaigataotlejatel võimalik töötada juhul, kui 
politsei- ja piirivalveamet ei ole nende taotluse suhtes ühe aasta jook-
sul otsust teinud. Tulenevalt 2013. aastal vastu võetud uuest vastu-
võtudirektiivist peavad liikmesriigid vähendama 2015. aastaks töö-
tamise ooteaega vähemalt 9 kuule ning varjupaigataotlejalt ei tohi 
võtta töötamise õigust ka kohtumenetluse ajal. Töötamise ooteaeg 
on praegu arutusel riigikogus. 

Varjupaigataotlejate  
majutuskeskus kolis 
Varem Ida-Virumaal Illuka vallas tegutsenud varjupaigataotle-
jate majutuskeskus kolis tänavu Väike-Maarja valda Vao külla. 
Võrreldes eelneva asukohaga tagab uus keskus parema ligipää-
su avalikele teenustele ning vähendab oluliselt kulusid logisti-
kale. Varjupaigataotlejate majutuskeskuse teenuse osutaja AS 
Hoolekandeteenused tagab tavaolukorras majutuse kuni 35-le 
varjupaigataotlejale. Varjupaigataotlejatele pakutakse keskuses 
ka eesti keele õpet ja toetatakse nende kohanemist Eesti kultuu-
ri ja ühiskonnaga. 

Konverents ühtse varju-
paigapoliitika teemal 
20. märtsil korraldasid Eesti Inimõiguste Keskus ja MTÜ Pagu-
lasabi rahvusvahelise konverentsi „Euroopa ühise varjupaigapo-
liitika väljakutsed”. Konverentsil võtsid teiste seas sõna Euroopa 
Komisjoni siseasjade volinik Cecilia Malmström, Eesti välisminis-
ter Urmas Paet, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti Euroopa bü-
roo direktor Vincent Cochetel, mitmed riigikogu liikmed ning vald-
konna spetsialistid Eestist ja Euroopast. Konverentsil tõdeti, et tu-
lenevalt kasvavast konfliktide arvust maailmas ei saa ükski ELi 
riik jääda kõrvale antud temaatikast. Rõhutati kasvavat ELi sisest 
pagulaste ümberasumise programmide vajadust ning toodi välja 
sellega kaasnev potentsiaal. 

Vahur Afanasjev, kirjanik

teise rahva võõristamist on kahte 
tüüpi. sakslane ütleb, et oi, ma nii 
armastan teisi kultuure, ainult et 
omavahel öeldes seda räpast 
naabrimeest Murati oma koju ei lu-
baks. Prantslane ütleb, et oi, need 
araablased on räpased elukad, ai-
nult et naabrimees abdullah, vot 
tema on tore mees, vahime muud-
kui jalgpalli ja peame peredega 
piknikut. eestlane on rohkem 
prantsuse tüüpi ksenofoob – võõ-
ristab, aga lähemal kokkupuutel 
on igati sõbralik. Mõtelge, kui vähe 
briti poissmehed tallinnas kolki 
saavad... No ei ole me ebasõbrali-
kud.

Liis Lemsalu, laulja

Ma ei üldistaks, et just eestlased 
on eriti umbusaldavad. Meie puhul 
on see ehk kaitserefleks, oma sü-
dames ei ole eestlane kindlasti 
kuidagi võõrastavam kui teised. 

samas olen täheldanud, et ini-
mesed, kes kõige häälekamalt 
võõraste vastu sõna võtavad, ei 
pruugi olla nendega ise üldse kok-
ku puutunud ja on oma suhtumise 
kujundanud selle järgi, mida keegi 
kuskil räägib. 

tihtipeale tekitab inimene ise 
endale liigseid probleeme, isegi kui 
probleemi ei ole. Nii on see ka 
hoiakute osas. 

Indrek Tarand, Euroopa 
Parlamendi saadik

Kui põgusalt lugeda meie ajalugu, 
siis võiks ju umbusk võõraste suh-
tes olla põhjendatudki. tuttavama-
te võõraste suhtes eriti. Näiteks pu-
naväelane rebis mu vanavanaisa 
uuri endale, vana vabrikutöölise tu-
gev käsi päästis uuriketi vaid. sa-
mas saksa ohvitser laenas viisakalt 
Heinrich Heine luuleraamatu. Lubas 
tagasigi tuua, kui sõda läbi... aga te-
gelikult on ilmselt meiegi seas neid, 
kes uudishimulikumad ja avatumad 
maailmale ning teistsuguseid, kes 
võõraga parem juttu puhuma ei 
hakkaks. Keskeltläbi oleme nagu 
kõik teisedki rahvad, väiksemal 
peabki ohutunne veidi ärksam ole-
ma, kuid tegelikult kohtleme võõ-
raid pigem hästi kui halvasti.

Olev Remsu, kirjanik

Ma arvan, et meie mõningane võõ-
rastepelgus on tingitud rahvusva-
heliste kontaktide lühiaegsusest, 
nende vähesusest. aga see asi pa-
raneb kiiresti. eriti ksenofoobsed 
ning šovinismi/natsionalismi kal-
duvad on nende riikide alamad, kus 
peaaegu üldse välismaal ei käida, 
infot kaugemalt ei saada. Vanasti 
peeti meil koledaks naaberkihel-
konna inimesi, kui vähegi liikuma 
hakati, siis juba lätlasi, edasi teisi, 
kaugemaid rahvusi. seejärel tei-
sest rassist inimesi. Praegu hak-
kabki meil vist lõppema just see 
viimane faas. Näis, kas tulevikus 
otsime halba tulnukailt? sedagi 
võime teha vaid niikaua, kuni nad 
lõpuks ometi tulevad.

tulekul eLi ühtne  
varjupaigasüsteem 
2013. aastal said Euroopa Parlamendi toetuse uued menetluse ja vas-
tuvõtutingimuste reeglid, mille eesmärgiks on ühtse varjupaigasüs-
teemi loomine Euroopa Liidu tasandil. Ühtne varjupaigasüsteem 
peaks tagama varjupaigataotlejate võimalikult sarnase kohtlemise 
liikmesriikides. Muu hulgas puudutavad ühtsed reeglid ELi saabu-
vate varjupaigataotlejate põhiõigusi. Samuti tagab Euroopa ühtne 
varjupaigasüsteem, et varjupaigataotlejaid ei viida üle liikmesriiki-
desse, kus ei suudeta neile tagada teatud tasemel elamistingimusi (nt 
tänasel päeval Kreeka ja Bulgraaria, kuid antud riigid ja olud võivad 
muutuda). Eesti peaks antud reeglid oma seadusandlusesse sisse vii-
ma hiljemalt 2015. aasta suvel. 

MTÜd toetavad  
Süüria põgenikke 
Enam kui 100 mittetulundusühingut 34 Euroopa riigist alustas 
käesoleva aasta 6. märtsil üleeuroopalise kampaaniaga “Europe 
Act Now“. See kutsub üles Euroopa riikide valitsusi ja Euroopa 
Liidu institutsioone tegema ühiseid jõupingutusi, et pakkuda kait-
set Süüria konflikti eest põgenevatele inimestele, kellest enamik 
on jõudnud Süüria naaberriikidesse. 

1 küsimus

ÜrO Pagulaste 
 Ülemvoliniku ameti 
(uNHCr) hinnangute 
kohaselt oli 2013. 
 aastal sunnitud ümber 
asuma üle 50 miljoni 
inimese kogu maailmas. 
Sõjad, etnilised kon fliktid, valitsus-
te suutmatus kaitsta oma elanikke 
või riigi endapoolne tagakiusamine 
on põhjused, mis sunnivad inimesi 
põgenema. Paljud neist ei jõua kau-
gemale pagulaslaagritest või kodu- 
või naaberriikide suurlinnu ümbrit-
sevatest slummipiirkondadest. 
Arengumaad võtavad vastu tervelt 
4/5 maailma põgenikest.

ESPEN  
RASMUSSEN
Espen Rasmussen (sünd. 1976) on 
Norra tunnustatud fotograaf, kelle 
tööd on võitnud mitmeid auhindu, 
näiteks kaks World Press Photo au-
hinda, seitse Pictures of the Year In-
ternationali auhinda ning 26 Norra 
aasta parima foto auhinda. 2008. a. 
nimetas Photo District News Rasmus-
seni maailma üheks paljutõotavamaks 
nooreks fotograafiks. Rasmusseni 
esindab fotoagentuur Panos Picutres 
ja 2011. a. avaldas Dewi Lewis Publis-
hing tema esimese raamatu „Transit”, 
millest on pärit ka enamik siinsetest 
fotodest.

Bangladesh Kutupalongi pagulaslaager Bangladeshis on koduks ligi 
30 000 registreeritud Rohingua põgenikule, keda on  

Myanmari võimud taga kiusasid. Hinnanguliselt on ca 200 000 Rohingua etnilisse gruppi kuulujat 
põgenenud Bangladeshi. Paljud neist elavad mitteametlikes pagulaslaagrites, kus on kehvad tingi-
mused – puudulik kanalisatsioon, veesüsteem ning viletsad sanitaartingimused, valitseb toidupuu-
dus ning pidevad vihmahood. Sellest hoolimata on nende elu parem kui Myanmaris.

süüRia Hinnanguliselt 9 mil-
jonit süürlast on ala-

tes kodusõja puhkemisest 2011. aastal pida-
nud põgenema oma kodudest. ÜRO Pagulas-
te Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) andmetel on 
umbes 2,5 miljonit süürlast põgenenud Süü-
ria lähiriikidesse ning 6,5 miljonit on sisepa-
guluses Süürias. Pisut alla 100 000 süürlase 
on saanud varjupaiga Euroopas.ColomBia Colombias on hinnanguli-

selt 4,7 miljonit sisepagu-
last. Geriljagrupeeringud ning valitsus võitlevad territooriu-
mi ja kokaiini toodangu pärast. Sageli on perekonnad sun-
nitud põgenema ning asuma elama pealinna Bogota lähis-
tel asuvatesse slummidesse. „Lastele ei ole lihtne toitu lei-
da. Vahel peab kõige vanem poeg mind kooli minemise ase-
mel aitama,“ ütleb Ana Melinda.

ColomBia Noor poiss ujumas hüti ees. Slummides, mis asuvad Quibdo lin-
na ümber, elab enam kui 11 000 sisepagulast. 

liiBanon „Juhul, kui Eesti oleks 
 Liibanoni asemel, siis elani-

ke suhtarvu arvestades oleks Eestis praegu 300 000 Süü-
ria pagulast,“ nendib Vincent Cochetel (UNHCR). Riikideva-
heline solidaarsus pagulaste suurte masside toime tulemi-
sel on äärmiselt oluline.

liiBanon Rana Alkassem istub koos 
oma lastega õhukesel mad-

ratsil. Ta kaotas abikaasa Süüria konfliktis ning põgenes 
turvalisemasse piirkonda üle Liibanoni piiri. „Tulevik on tu-
me,“ ütleb Rana. Ruum, mida nad üürivad, on väga kuum, 
üle 40 kraadi. Omanik tegi seintesse kaks väikest auku, et 
rohkem värsket õhku sisse lasta. 

seRBia Need perekonnad on unustatud pärand 
sõjast Kosovos. Kui NATO väed Serbia 

armee taganema sundisid, ei lahkunud mitte ainult sõdurid, 
vaid ka 250 000 serblast. Paljud neist leidsid varjupaiga vana-
des motellides, lasteaedades ja laagriplatsidel üle Serbia. 

Kas eestlane on võõraste suhtes sõbralik?

Eestlased abistamas Süüria põgenikke Jordaanias 
Kolm eesti neiut käis MTÜ Mon-
do projekti raames abiks Jor-
daanias Zaatari pagulaslaagris. 

Zaatar on koduks 84 983 süür-
lasele. see on pea tartu-suurune 
linn, mis paraku ise mitte midagi ei 
tooda. Iga päev jagatakse laagris 
laiali 4 miljonit liitrit vett ja pool 
miljonit saiapätsi, võetakse vastu 
keskmiselt 13 sünnitust, käib vil-
gas äritegevus ning töötab ka po-
litsei, kes hoiab korda.

Kristi raidma käis laagris MtÜ 
Mondo projekti koordinaatorina, et 
hinnata projekti tulemuslikkust ja 
võimalikke jätkuprojektide vajadu-
si. Maari ross hindas sealsete las-
te ja noorte vajadusi, et paremini 
koostada antava humanitaarabi 
plaani. 

Kristi Ockba aitas tööd saada 
vabatahtlikel õpetajatel, kes kõik 
olid süüriast tulnud põgenikud. 
Projekti raames loodi arvutiklass. 
et Jordaanias on arvutiõpetus ala-
tes 7. klassist kohustuslik, siis an-
nab see põgenikele võimaluse 
edaspidi Jordaania koolides hak-
kama saada.

suure tõuke laagrisse minemi-
seks ja panustamiseks andis kind-
lasti soov toetada kodu kaotanud 

ja sõjast traumeeritud lapsi ning 
aidata taastada nende normaalset 
elukeskkonda, nendivad vabataht-
likud. Näiteks tegi lastele laagris 
muret pikk koolipäev, mis tuleb 
tühja kõhuga mööda saata ja nii on 
raske õppida. algatati toetuskam-
paania, mille raames toetasid pal-
jud eestlased lastele mahlapakki-
de ostmist, et nad saaksid väikese 
vahepala.

Hoolimata sellest, et laagri ela-
nikud on pidanud jätma kõik, et 

päästa enda ja oma lähedaste elu, 
on süüria pagulastel valdavalt posi-
tiivne ellusuhtumine ning tugev usk, 
et olukord nende kodumaal paraneb 
ja neil avaneb võimalus naasta. 
Laagris asuvas koolis tundide kü-
lastamine tegi eestlastel lausa tuju 
heaks, sest seal toimetasid särava-
te silmadega lapsed. selgeks sai, 
kui oluline on pagulaslaagris hari-
duse pakkumine, et tagada lastele 
stabiilne ja turvaline igapäevaelu. 
Hämmastav on ka inimeste soov 

hakkama saada ning mitte tingima-
ta abi, vaid pigem töö toel.

Laagris töötamise kogemus an-
dis palju – lihtsalt olulistest asja-
dest rääkimise asemel sai sel alal 
lõpuks ka tegutseda. Kogemus 
avardas silmaringi ning tuletas 
taas meelde, et meedia vahendu-
sel meieni jõudvate numbrite taga 
on inimesed, kellest igaühel on 
oma lugu rääkida. 

 ≤ LIIs PaLOOts

Lapsed on ikka lapsed, olgu pagulaslaagris või ükskõik kus  
mujal maailmas. 

Süüria lapsed said tänu  
eestlaste abile arvutiklassi  
ja igapäevased mahlapakid.

erakogu

teet Malsroos arno saar aldo Luud Heiko Kruusi
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Albert Einstein

Geniaalne füüsik ja relatiivsus-
teooria looja oli sunnitud Hitle-
ri võimuletulekul Saksamaalt 
põgenema. Natsipartei ja juudi-
vaenu esiletõus muutsid tema 
töö üha raskemaks ning 1932. 
aastal võttis ta vastu tööpakku-
mise Princetonis, Ameerika 
Ühendriikides.

Sigmund Freud

Austria psühhiaater, psühho-
analüüsi teooria ja meetodi raja-
ja. Juudi päritolu tõttu põgenes 
84aastane Freud Natsi-Saksa-
maa eest Inglismaale. Tema neli 
õde surid koonduslaagrites.

Marlene Dietrich

Saksamaal sündinud näitlejan-
na ja laulja, kes sai kuulsaks öö-
klubi lauljanna Lola Lola rolliga 
Josef von Starnbergi filmis “Sini-
ne ingel”. Marlene põgenes Nat-
si-Saksamaalt Ameerikasse ning 
kritiseeris avalikult Saksamaal 
valitsevat natsionaalsotsialismi.

Madeleine Albright

Endine USA esimene naisvälis-
minister, kelle perekond põgenes 
Teise maailmasõja ajal Tšehhos-
lovakkiast Inglismaale. Pärast 

sõda pöörduti koju tagasi, kuid 
1948. aasta kommunistliku riigi-
pöörde järel tuli perekonnal taas 
riigist lahkuda, seekord Amee-
rikasse. 

Alek Wek

Nüüdisaegse moetööstuse üks 
juhtivaid supermodelle. Ta on 
esitlenud moelavadel väga tun-
tud ja tunnustatud moeloojate, 
näiteks Calvin Kleini, John Gal-
liano ja Donna Karani loomingut 
ning astunud üles Moschino ja 
Victoria’s Secreti reklaamides. 
Aleki perekond oli 1991. aastal 
sunnitud Sudaani kodusõja tõt-
tu kodumaalt põgenema. Vaid 
Alek, tema ema ja üks õde jõud-
sid pagulastena Ühendkuning-
riiki. Alek on USA pagulaste ko-
misjoni nõuandekogu liige ning 
aitab suurendada teadlikust Su-
daanis valitsevate olude ja pagu-
laste täbara olukorra kohta ko-
gu maailmas.

Bob Marley

Maailmakuulus Jamaica reggae-
laulja. Bob Marley tuntumad hitid 
on “I Shot the Sheriff”, “No Wo-
man, No Cry”, “Exodus”. Kogumi-
kalbum “Legend”, mis anti välja 
1984. aastal, on müünud üle 25 
miljoni koopia. Pärast poliitiliselt 
motiveeritud rünnakut põgenes 
Marley 1976 aastal Inglismaale. 

M.I.A. (Mathangi 
“Maya” Arulpragasam)

Grammyga auhinnatud laulja, 
kes sai maailmakuulsaks laulu-

ga „Paper Plane“, mida kasutati 
filmis “Rentslimiljonär”. Ühek-
sa-aastaselt pidi M.I.A. koos pe-
rekonnaga kodusõja tõttu Sri 
Lankast põgenema.

Mika

Suurbritannias elav ja tegutsev 
laulja, kelle tuntuimad lood on 
“Relax (Take It Easy)”, “Grace 
Kelly” ja “Love Today”. Mika 
sündis Beirutis, Liibanonis, kust 
ta pere oli sunnitud sõja tõttu põ-
genema Pariisi, kui Mika oli vaid 
aastane. 2007. aasta „Maailma 
muusikaauhindadel” sai Mika 
auhinna neljas kategoorias. 

Luol Deng

NBA korvpalliklubi Chicago 
Bulls mängija. 1993. aastal andis 
Suurbritannia sõjast laastatud 
Sudaanist põgenenud Luoli 
 perekonnale varjupaiga ning nad 
asusid elama Londonisse. 14aas-
taselt kolis Luol Deng Ameeri-
kasse, kus pälvisid imetlust tema 
korvpallioskused.  Luol, kes ei 
unusta kunagi oma minevikku 
ega talle pakutud võimalusi, teeb 
koostööd ÜRO Pagulaste Ülem-
voliniku Ametiga (UNHCR), et 
parandada pagulaste elu. 

Jackie Chan

Hongkongis sündinud näitleja, 
koreograaf, filmilavastaja, pro-
dutsent, võitluskunstnik, stse-
narist, laulja ja kaskadöör. Pä-
rast ähvardusi Hiina allilma 
poolt taotles Jackie Chan Amee-
rikas varjupaika.

eesti päästetöötaja gert teder on töötanud 
paljudes kriisikolletes üle kogu maailma. 
Meie kohtumisel kevadises eestis rääkisime 
ennekõike sellest, mida ta koges maailma 
ühes suurimas pagulaslaagris Jordaanias 
ning kuidas töö on muutnud tema suhtumist 
ümbritsevasse.

≤LIIs PaLOOts
IOM eestI esINdus

Töö on viinud teid aastate 
jooksul nii maavärinajärgses-
se Haitisse, üleujutuse üle ela-
nud Pakistani kui ka pagulas-
test tulvil Zaatari pagulaslaag-
risse Jordaanias. Olite abiks 
ka Riias pärast mullu toimu-
nud Maxima varingut. Kuidas 
jõudsite sellise tööni?
Kunagise Eesti Riigikaitse Aka-
deemia (tänane Sisekaitse-
akadeemia) õpilasena asusin töö-
le Lilleküla komandosse tuletõr-
jujaks. Marja poe varing Tallin-
nas 1994. aastal andis kolm aas-
tat hiljem impulsi kirjutada lõpu-

töö päästetöödest varisenud hoo-
netes. Samasse aega jäi esimese 
Eestist väljaspool tegutseva pääs-
temeeskonna loomine ja tundus 
loogiline selle liikmeks astuda. 

Viimasel ajal olen seotud ol-
nud pigem humanitaarabi and-
mise, mitte enam maavärina või 
üleujutuste tagajärgede likvidee-
rimisega. 

Töö sisu on paljuski sarnane, 
suured laagrid tuleb püsti panna 
nii looduskatastroofide järel kui 
ka inimtekkeliste kriiside 
 tulemusel. Inimesed põgenevad 
mõlemal juhul turvalise oleviku 
ja tuleviku poole. Mitte väga 
 kaugele, reeglina naaberriikides-
se.

Millest sõltub abi olemus?
Kõiki kriisijärgseid olukordi ise-
loomustab mass. 

Näiteks 2005. ja 2006. aastal 
Pakistani maavärina järgsetes 
laagrites riigi sees sai Pakistan 
koos UNHCRiga nendega ise pä-
ris hästi hakkama – kättesaadav 
oli nii meditsiiniline kui ka söö-
giabi. Süüriast Jordaaniasse lii-
kuvad sõjapõgenikud on aga hoo-
pis suurem probleem. Sajad tu-
handed üle piiri liikuvad süürla-
sed tekitavad teises riigis mini-
ühiskonna, mis vajab jõulist vä-
lisabi, sest Jordaania riik nende-
ga üksi hakkama ei saa. 

Mis on teie konkreetne töö-
ülesanne?
Mind on välja õpetatud vajadus-
te hindajaks. Kui näiteks Eesti ot-
sustab toetada Jordaanias asu-
vaid Süüria sõjapagulasi, tuleb 
õige investeeringu tegemiseks es-
malt kohapeal selgeks teha , mi-
da neil kõige rohkem vaja on. 

Kuidas see praktikas välja 
näeb? 

Kui Eesti otsustab humanitaarabi 
anda, siis algab taustainfo kogu-
mine erinevate organisatsiooni-
de poolt kokku pandud situat-
siooni hindamise raportite luge-
misest. Koduriigis tonnide viisi 
raportite lugemise asemel on 
mõistlikum minna kohale ja lei-
da päris vajadused ja inimesed, 
kes on otseselt probleemidega 
seotud. 

Kui võtta näiteks maailma 
suurim, Zaatari pagulaslaager, 
siis seal on tegemist omaette lin-
naga. Jordaanlased ei arvagi, et 
see võiks ära kaduda – sinna on 
vaja toimivaid haiglaid, linnalii-
nibusse, kõike seda, mida on ini-
mestel tarvis igapäevaseks eluks. 
Suurematest murekohtadest saab 
aru alles kohapeal ringi käies. 
Näiteks viimati oli meie fookuses 
Zaatari haridussektor. Paberil 
tundus suurimaks vajaduseks 
klassiruumi ehitamine ja arvuti-
te toomine. Tegelikkuses oli aga 
lahendamist vajav probleem see, 
et lapsed ei käinud koolis. Kool 
on kodukohast nii kaugel, et lap-
sed ei jaksa seal käia. Selleks, et 

koolisüsteem tööle saada, oli va-
ja hoopis toimivat bussiühen-
dust. 

Üks asi on ilmselt arvutiklas-
si püstipanek, aga et see toimi-
ma jääks...
Küsimus on selles, et koha peal 
peab keegi projekti päriselt juh-
tima. Zaataris tuligi lisaks mate-
riaalsele abile kooli tööle palgata 
pagulaslaagris olevad Süüria 
õpetajad. Kohalike inimeste hõi-
vamine ja kasutamine ongi suu-
rimaks väärtuseks. Nii tunnevad 
nad ennast vajalikuna ja saavad 
jalad uuesti alla. Siis ei pea nad 
elu lõpuni ootama, et leivaauto 
telgi ette tuleks. 

Humanitaarabi heast tavast 
rääkides aitab kulusid kokku hoi-
da ka see, kui Eestist lennukiga 
vajalike asjade saatmise asemel 
need kohapealt, näiteks Jordaa-
niast ostetakse. 

Ka Moldovas, kus on aeg-ajalt 
suureks probleemiks üleujutu-
sed, oleme nii toiminud, et osta-
me abiks vajalikud toiduained 
nende hulgitootjatelt. 

Kui ma läheks täna Zaatarisse 
tööle, siis eelluure tegemiseks ei 
tule alla nädala kõne allagi. Pro-
jektid ise kestavad vähemalt 6–8 
kuud. 

Missugused on elamistingimu-
sed pagulaslaagris?
Näiteks Zaatari laagris elati veel 
aasta tagasi telkides. Nüüd ehita-
takse sellistes laagrites kohe 
moodulmajad. 

Võimalik, et mõni asukas elab 
laagris paremates tingimustes kui 
oma kodukülas. Aga kõigi elani-
ke puhul on siiski üks läbiv tun-
nus – nad tahavad koju. Väike 
laps ütleb, et ta tahaks koju ning 
vana mees soovib, et ta saaks ko-
dus surra. Alles siis tulevad selli-
sed vajadused nagu söök ja jook. 

Pikemalt kuskil laagris viibi-
des kipub aga inimeste isu kasva-
ma. Kui kriisi alguses ollakse 
nõus palja leivaga, siis mõne kuu 
pärast nähakse, et teisel pool ae-
da, vabaduses süüakse leiba juus-
tuga. Seda hakatakse küll üha 
valjuma häälega nõudma, kuid 
samas ei unustata, et teisel pool 

Mis ühendab albert  
Einsteini ja räppar M.I.a.-t?

Kas teadsid, et paljud nimekad teadlased, sportlased, näitlejad, 
lauljad ja poliitikud on samuti pidanud elama paguluses?

aeda ohustas neid surm kuuli 
või millegi muu läbi. Ehkki toi-
dulaud võib laagris üsna üheül-
baline olla, ei ole keegi siiski pä-
ris näljas. Laagri elanikud saa-
vad endale UNHCRi poolt isi-
kutunnistuse ja kindla toiduro-
tatsiooni. 

Võib arvata, et pagulaslaag-
rist tulev info erineb kui  
öö ja päev sellest, mida rää-
gitakse ministeeriumides  
ja mida võib leida raporti-
test?
Reeglina tuleb laagrist kõige 
 ausam info. Samuti on laagris-
se jõudes vananenud need tead-
mised, mis sa said kodus luge-
des. 

Mida värskem on juhtum, 
mis inimesed laagrisse on too-
nud, seda agressiivsemad nad 
on. Mitte sinu, vaid reeglina 
oma riigi peale – esmalt tuleb 
ära kuulata sõim kohaliku va-
litsuse suunal ja alles siis saab 
liikuda edasi teiste küsimuste-
ga. Mida kaugemale need põh-
jused ajas jäävad, seda adek-
vaatsemaks muutub ka inimes-
te jutt. Ma ei mäleta kordagi, et 
midagi oleks varjatud. Kõik tu-
leb välja oma ilus ja valus. Ra-
portitest ei näe tihti mitmeid 
probleeme. Näiteks alaealiste 
sundabielud ei jää üle piiri tule-
misega Süüriasse maha. See 
kõik käib ka laagrites edasi. 

Kas kultuurilised erinevused 
võivad tekitada ka pingelisi 
situatsioone?
Tõe teadasaamiseks on vajalik 
oskus olla ultraneutraalne. 
Eestlastele muudab asja lihtsa-
maks see, et meid ei tea keegi, 
me oleme riik eikuskil. Ükskord 
sattusin kahe Eesti poisiga Pa-
kistani kõrvalises urkas ühe 
poe juurde. Sõbrad läksid sisse, 
mina jäin tänavale. Ühe hetke-
ga oli minu ümber 30-40 meest, 
kes küsisid, kust ma pärit olen. 
Järgmise asjana uuritakse juba, 
kas ma olen kristlane. Siis mõt-
led, et sa oled suvalises külas, 
järgmised valged inimesed on ei 
tea kui kaugel... Aga siin tuleb-
ki appi see, et tegelikult pole 
Eestist mitte keegi kuulnud ja 
keegi ei tea, kus see riik asub. 
Kõige hullem oleks olnud neile 
öelda, et jumalat ei ole üldse ole-
mas. Mind päästis jutt sellest, et 
Eestis ei ole küll islamit, aga me 
usume hoopis muid asju. Meil 
on metsade, kivide ja vee juma-
lad. 

See töö ei ole ju puhkus soo-
ja päikese all. Kui palju on 
selliseid hetki, kui tunned, et 
enam ei suuda? 
Tuleb tõesti ette hetki, kui sa 
mõtled, et ei suuda enam. See on 

täiesti normaalne, selle tunnis-
tamine aitab edasi minna. Näi-
teks olen kokku puutunud Pa-
kistani abielupaariga – 70aasta-
ne mees ja 24aastane lastehal-
vatust põdev naine, kes end lii-
gutada ei saanud. Teda oli me-
hele vaja ainult selleks, et too 
saaks oma sugukirge rahulda-
da. Ja siis sa mõtled, et pead sel-
lele habemikule veel süüa too-
ma. 

Mis sellises olukorras jätka-
ta aitab? Positiivsed kogemu-
sed?
Just. Energiat annavad õnnes-
tumised. Kui sa näed, et tänu si-
nu jõupingutustele on lastel jäl-
le arvutiklass, nad saavad maa-
ilmaga suhelda. Veelgi elulisem 
– nad saavad midagi süüa. Saa-
vad mängida jalgpalli kunstmu-
rul, mitte killustikul. Selliste 
õnnestumiste pealt saab ennast 
uuesti laadida. 

Sinu vaade pagulastele eri-
neb ilmselt sellest, kuidas ta-
valine eestlane neisse suh-
tub? 
Mulle tundub, et selle mõistmi-
se tekitamisel on võti meedia-  
ja kommunikatsiooniinimeste 
kätes. Kui vaadata kõige värs-
kemat kriisi Krimmis, siis hak-
kas kohe levima hirm, et meie 
oleme nüüd järgmised. Samal 
ajal tekkisid kui nõiaväel siia 
NATO hävitajad ja Ameerika 
jalaväelased. Tegelikult on jää-
nud ütlemata, et nad on siin see-
pärast, et meie olime Afganista-
nis. 

Tihti ei mainita sedagi, kui 
palju oleme ise oma riigi üles-
ehitamisel saanud välistoetust. 
Näiteks Eesti Päästeamet on si-
suliselt üles ehitatud soomlaste 
ja rootslaste raha, higi, vere ja 
pisaratega. 

Teine aspekt on see, et Eesti 
ei ole ajaloo vältel kunagi ühes-
ki riigis okupant olnud, kuid 
meid endid on nii palju okupee-
ritud. See on paljuski ajaloos 
kinni, miks me oleme meelesta-
tud pagulaste vastu. Paraku on 
see võltshirm, sest pagulane ja 
okupant on vastandlikud nagu 
öö ja päev. 

Kui keegi palub Eestist var-
jupaika, suhtutakse temasse 
esimese hooga kui kriminaali. 
Need inimesed, kes siia jõuavad, 
põgenevad tegelikult millegi ko-
hutava eest. Pakku tullakse 
massivägistamiste ja matšeete-
dega tapmise eest. 

Nad tulevad ainult ühel ees-
märgil – jääda ellu. See, mis ise-
loomustab pagulaslaagrite ela-
nikke, kandub üle ka siiatulija-
tele – nende esimene soov on el-
lu jääda ja teine soov tulevikus 
koju tagasi pääseda. 

Ibrahim mängib rõõmsalt ema-
ga Kameruni piirilinnas gbitis. ta 
näeb välja nagu iga teine   seitsme-
aastane laps. ent lähemalt vaada-
tes näete sügavat armi tema peas. 

Kole matšeetehaav on mäles-
tus kogu eluks kohtumisest mäs-
sulistega Kesk-aafrika Vabariigi 
piiril. Ibrahim võlgneb oma elu 
uNHCri personali kiirele sekkumi-
sele. enamik inimesi, kes on põge-
nenud julmade rünnakute eest 
Kesk-aafrika Vabariigis, on väsi-
nud ja raskes füüsilises seisundis. 
Paljud on haavatud ja kannatavad 
vaimse pinge all. sellest hoolima-

ta peavad nad end õnnelikeks, ku-
na nad on elus nagu Ibrahimgi.

Pagulaste, varjupaigataotlejate 
ja riigisiseselt ümber asustatud ini-
meste arv on üle maailma esimest 
korda pärast II maailmasõda tõus-
nud üle 50 miljoni inimese. Kahjuks 
toob iga päev keskmiselt 32 200 
uut lugu. Vastavalt  uNHCri rapor-
tile „globaalsed trendid“, mis aval-
datakse täna, 20. juunil, maailma 
pagulaspäeval, oli 2013. aasta lõ-
puks üle maailma sunnitud kodu-
dest lahkuma 51,2 miljonit inimest. 
seda on tervelt kuus miljonit roh-
kem kui 2012. aastal. «suutmatu-

sest sõdu mitte lõpetada ning la-
hendada või ennetada konflikte te-
kib tohutuid kulusid,“ ütleb ÜrO pa-
gulaste ülemvolinik antónio guter-
res. «täna on meil ohtlikult vähe 
rahu. Humanitaarabi ning -töötajad 
on suureks abiks, aga poliitilised la-
hendused on hädavajalikud. Ilma 
nendeta jätkuvad eelnevates 
numbrites kajastuvad murettekita-
vad konfliktid ja inimeste massili-
sed kannatused.“

2013 oli aasta, mis sundis hul-
galiselt inimesi aafrikas oma ko-
dudest lahkuma. seda eriti Ibrahi-
mi kodumaal Kesk-aafrika Vabarii-

gis ja Lõuna-sudaanis. see tohutu 
kasv on tingitud peamiselt sõjast 
süürias, mis oli eelmise aasta 
 lõpuks sundinud riigist lahkuma 
2,5 miljonit ning riigisiseselt üm-
ber asuma 6,5 miljonit inimest. 

2013. aastal oli enamik 
 uNHCri kaitse all olevatest pagu-
lastest afgaanid, süürlased ja 
somaallased. Peamised põgenikke 
vastu võtvad riigid olid Pakistan, 
Iraan ja Liibanon. arengumaade 
õlgadel on 86% maailma pagulas-
test. euroopas olevate pagulaste 
arv on püsinud stabiilsena  
ca  1,8 miljoni inimese juures. 

2013. aasta lõpuks on eesti 
andnud pagulasstaatuse või 
täiendava kaitse 70 inimesele. 
euroopa Liidu riikide seas on see 
arv üks väiksemaid. 

2013. aastal pöördus koju ta-
gasi vaid 414 600 inimest 16,7 
miljonist põgenikust. see näitaja 
on aastate pingereas viimase 
veerandsajandi jooksul tagant-
poolt neljas. Põhjuseks on roh-
ked, käimasolevad ja lahendama-
ta konfliktid. samas leidis  
98 400 pagulast uue lootuse 21 
riigis tänu vastavatele ümber-
asustamise programmidele.

Ülemaailmse pagulaspäeva tä-
histamiseks 20. juunil kogub 
 UNHCR lugusid inimestelt, kes 
on sunnitud ümber asuma oma 
kodudest, UNHCRi töötajatelt, 
partneritelt, ajakirjanikelt ja 
kuulsustelt üle maailma. Need 
lood toovad esile tohutu jõu ja 
julguse, mida inimesed nagu 
 Ibrahim on läbi elanud, ning 
 kuidas on leitud uus lootus, et 
ehitada parem tulevik endale   
ja oma perele. Kõik lood võib 
 leida aadressilt  
http://stories.unhcr.org/neu

 ≤ uNHCr

Iga pagulase 
südamesoov  
on minna  
tagasi koju

Pagulaste 
aasta 2013: 

positiivset 
on vähe  

leida 

Maailma suurim pagulaslaager asub Zaataris Jordaanias. 

Gert Teder käib kriisipiirkondades hindamas, mida abivajajatel kõige rohkem vaja on.

Elu pagulaslaagris käib oma rada 
pidi. Siiski tahaksid kõik koju.

Dalai-laama (Tenzin Gyatso)

Tiibeti vaimne juht on elanud väljaspool kodumaad 
alates aastast 1959, kui ta pärast tiibetlaste rahvusliku 
ülestõusu brutaalset mahasurumist Hiina poolt koos 
tuhandete põgenikega Lhasast Indiasse siirdus. Dalai-
laama seadis end sisse Dharamsalas (Pandžabi osarii-
gis), kus ta moodustas Tiibeti eksiilvalitsuse. Dalai-
laama on ülemaailmselt edendanud religioonidevahe-
lisi dialooge ja üksteisemõistmist. 

erakogu

Max santalahti
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