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Hüvasti, Euroopa 
ja Hiina partnerlus

Uus monument. 
Konstantin Pätsile 
paras, Eestile piinlik

HIINA tegelik pale

12õpilast sai tänavusel laia matemaatika riigieksamil maksimaalse tulemuse (100 punkti). 
2018. ja 2017. aastal oli neid märksa rohkem, vastavalt 39 ja 37 õpilast. 
Hea, et keskmine tulemus ei langenud. See oli tänavu 51 ja mullu 51,1 punkti.

Muuseas, Putini kabinetis olevat auko-
hal Peeter I portree. Peeter on siiamaani 
suurim läänlane Venemaa troonil, ta tõi 
Hollandist lipu ja oleks ka kogu Venemaa 
pannud hollandi keelt rääkima, oleks tal 
jätkunud jõudu, oleks ta elanud kauem. 
Ent Putin on viimasel aastakümnel lää-
ne poole vaid rusikat vibutanud. Ma ole-
tan, et hingelt on temagi läänlane, nagu 
haritud venelased väga tihti, ent ta on sol-
vunud, et lääs on talle selja pööranud, ei 
ole lubanud tal impeeriumi koospüsimi-
se nimel agressiivne olla.

Kellelt territooriumi võtta?

V
eel enne paraadi andis Putin (tähen-
dab, käskis endalt võtta) väga sõjaka 
intervjuu, kus ta ütleb, et Nõukogu-
de Liidust lahkunud nn liiduvabarii-

gid haarasid kaasa suure hulga neile Nõu-
kogude ajal kingitud territooriumi. Jääb 
mulje, et selle peaksid nad tagastama.

Üheks näiteks toodud Vilnius siia ei 
kõlba. Jah, Stalin andis selle oktoobris 
1939 veel vormiliselt iseseisvale Leedu-
le, ent see Poolalt võetud linn ei kuulu-
nud Vene NFSV-le, vaid oli viis nädalat 
olnud de jure Valgevene NSV koosseisus. 
Seega kui kellelegi üldse tagastada, siis 
kas Valgevenele või Poolale.

Putin on hakanud viimasel ajal õigus-
tama Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmi-
mist. Peamine argument on olnud, et ka 
lääneriigid otsisid leppeid Natsi-Saksa-
maaga, mõnel puhul need ka sõlmiti. Järe-
likult oli ka Nõukogude Liidul õigus seda 
teha. Argument on totaalselt lihtsameel-
ne: ükski lääneriik ei suurendanud oma 
territooriumi, ükski ei hakanud sõdima 
Saksamaaga koos.

Minu meelest ei ole vähemalt meil 
midagi karta (kuigi juttu on olnud Bal-
timaadest), Putin teeb suuga suure linna. 
Ütleb MRP põhjendamisega Vene rahva-
le, et piirid on muutuvad ja impeeriumi 
laiendamise nimel on kõik lubatud. Rah-
vas tervitab seda, hääletab põhiseaduse 
muutmise, seega Putini võimu igavikus-
tamise poolt.

Kingi tagasisaamise huvi võib kõige 
rohkem riivata Kasahstani, kuigi tegeli-
kult polnud kuni Nõukogude Liidu jurii-
dilise vormistamiseni Kesk-Aasias liidu-
vabariikide piire olemaski. Kes tahab, 
võib öelda, et kogu territoorium on Sta-
lini antud. Anti ka neile liiduvabariiki-
dele, kellel Vene NFSV-ga ühiseid piire 
polegi. Sest kõik kuulus ju Tsaari-Vene-
maale, kelle alasid Stalin siis lahkelt jagas.

Kasahstanil on Venemaaga ühine piir 
ja Põhja-Kasahstanis domineerib vene-
keelne rahvastik. Seal annaks küll moo-
dustada midagi sellist nagu Donetski rah-
vavabariik ja kahtlemata leiaks see Vene-
maal suurt tervitamist. Saaks vältida ka 
kasahhi keele kirillitsalt lahkumist. Tuleb 
kõigest Nursultan Nazarbajevi lahkumi-
ne ära oodata...

Ainult et kõik oleneb sellest, kui pikalt 
ajalukku tagasi vaadata. Moskva suur-
vürstiriik küündis vaid Uuraliteni, selle 
taga algas kasahhi nomaadi hõimude ala. 
Mis oleks, kui kasahhid esitaksid nõude? 
See oleks sama õigustühine nagu kingi 
tagasisaamise igatsus ja kasahhid seda 
kindlasti ei tee.

Julgeksin ennustada, et põhiseadu-
se parandamise, seega impeeriumi koos 
püsimise poolt hääletab kaugelt üle 80% 
kohale ilmunuil, ent neid ilmunuid pole 
just rekordi jagu. Kohale meelitamiseks 
kasutatakse lausa anekdootlikke vahen-
deid. Kõigi vahel, kes hääletama tulevad, 
toimub loterii, ja võidud pole väikesed: 
auto, korter ja muu nipe-näpe. Kas aja-
loos on midagi niisugust teada? 1

H
iina ja Euroopa Liidu suhetes 
toimub põhimõtteline muutus. 
Koroonakriis vallandas debati 
vajaduse üle hajutada tarne-
ahelate riske, st siduda end Hii-
nast lahti. See pole lihtne, kuid on 

selge, et Euroopa on hüljanud varasema 
ambitsiooni tihedamatest kahepoolsetest 
majandussuhetest Hiinaga.

Varem lootsid eurooplased, et kon-
taktide tihenedes suudetakse suhe muu-
ta kahepoolsemaks ja õiglasemaks. Pea-
eesmärk oli kaubandus liberaliseerida ja 
avada Hiina turg Euroopa investeeringu-

tele. Mai keskel avaldati Euroopa Nõuko-
gu raport, kus on esitatud EL-i uus ees-
märk: kujundada suhted Hiinaga ümber 
viisil, mis vähendab EL-i sõltuvust selle 
kaupadest ja investeeringutest. Euroo-
pa riikide valitsused ei tahtnud stratee-
giat muuta. Nad on suhete arendamis-
se kõvasti investeerinud ja sõltusid pan-
deemias Hiina meditsiinitarvetest. Senist 
kalkulatsiooni on muutnud kolm tõika.

1.
president Xi Jinpingi ajal on Hiina 
muutunud autoritaarsemaks ja Euroo-

pa ettevõtteid tõrjuvamaks. Uue projek-
tiga „Siiditee” ja programmiga „Made in 
China 2025” püüab Hiina oma mudelit 
hoopis Euroopasse eksportida. 

2.  USA on võtnud Hiina puhul karmima 
hoiaku, mis ähvardab nende majan-

dussõjas tuua ohvriks eurooplased. 
Euroopa riigid näevad vaeva, et Huawei 
küsimuses, mis 5G võrkude tõttu esile 
tuli, nii USA-le kui ka Hiinale meeldida.

3.  Hiina käitumine COVID-19 pandee-
mia ajal. Wuhani puhangu ajal saat-

sid EL-i riigid Hiinale suure kärata oma 
strateegilistest varudest 60 tonni medit-
siinivarustust. Ent kui pandeemia jõudis 
Euroopasse, tegi Hiina oma „abist” suu-
re sõu, kuigi suur osa sellest tuli hinna-
sildiga. Pandeemia varjus sõlmis Hiina 
poliitiliselt vastuolulisi majandustehin-
guid, nagu Belgradi-Budapesti raudtee 
plaan, mis läbis Ungari parlamendi pan-
deemiapaketi osana. 

Hiina oleks Euroopas nagunii päeva-
korda tulnud. COVID-19 lükkas stratee-
gilistele muutustele hoo sisse. 1
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PÄEVAKOMMENTAAR

M
ida meenutab teile president Konstantin Pätsi 
ausamba konkursi värske võidutöö? See, mida 
nüüd Tallinna Estonia teatri taha kavandatakse. 
See, millel on pikk pink ja ühes nurgas kolme 
meetrini kõrguv Pätsi pea ning mille nimi ongi 
„Riigipea”.

Esimeste reaktsioonide põhjal on raske leida kedagi, kel-
lele see taies meeldiks. Irvhammaste fantaasia juba lendab: 
meenuvad nii teleseriaal „Pehmed ja karvased”, animatege-
lane Vanamees, iidsete indiaanlaste olmeekide monumen-
did kui ka hüppavad rohelised pead Hayao Miyazaki � l-
miloomingust.

Minu meelest on aga võidutöö näide Tallinna tagur-
liku monumendikultuuri kohta laiemalt. Selle mar-
kantseim näide on kaitseministeeriumi eestvedamisel 
Vabaduse väljakule 2009. aastal rajatud võidusammas, 
mida pole tänini armastama hakatud. Monument, 
mis oleks justkui püstitatud Pätsi ajal, mitte 21. sajan-
dil. Viimase aja üks silmatorkavamaid ebaõnnestumi-
si on aga sellekevadise Georg Otsa monumendi kon-
kursi võidutöö, mis kerkib teisele poole Estonia teatrit.

Mis peaks küll juhtuma, et me saaksime lahti mine-
viku taagast ja suudaksime luua monumente, mis vaa-
tavad tulevikku, isegi kui räägivad minevikust?

Kuri pea kandikul

T
egelikult on selline monument Konstantin Pätsile paras. 
See on kui Eesti „kuninga” pea kandikul. Sümboliks 
on võetud tema nägu, mis aga pole kunagi ülemää-
ra ilus ega armas olnud. Eriti selliselt, üleelusuuru-

seks võimendatuna mõjub see hirmutavalt, eemaletõu-
kavalt. Seega aitab anda edasi väga olulist sõnumit: 
kuigi Konstantin Päts tegi palju head, on ta teinud 
eesti rahvale ja riigile ka palju kurja.

Just tema korraldas 1934. aastal koos Johan Lai-
doneriga riigipöörde ja hakkas seejärel Eestit autori-
taarselt valitsema. Mitte keegi teine pole Eesti demo-
kraatiat tapnud. Ka lasi just tema Nõukogude Liidul 
Eesti ühegi püstolipauguta okupeerida ja eks kõhklu-
si tekitab seegi, et poliitikuna võttis ta Nõukogude Lii-
dult raha vastu.

Ehk siis, kui sellest monumendist saab miski, mis aitab 
meenutada tulevastele põlvedele Konstantin Pätsi paha-
tegusid ja demokraatia haprust, on tal isegi potentsiaali.

Üldiselt aga, nagu ma olen juba aastaid rääkinud, pole 
Konstantin Pätsile üldse Tallinna ausammast vaja. Ei Toom-
peale Kuberneri aeda, kuhu seda algul rajada taheti, ega ka 
Tammsaare parki Estonia kõrvale. Meile piisab täiesti Pät-
si sambast tema kodukülas Tahkurannas Pärnumaal, skulp-
tuurist Ida-Virumaal Oru mõisa lossipargis ja lõpuks büs-
tist Kadriorus presidendi aias.

Kui aga tahta veel üht mälestusmärki kahe maailma-
sõja vahelisele Eesti vabariigile ja/või vabaduse toojatele, 
siis miks mitte püstitada see kogu Eesti päästekomiteele või 
meie kõigile riigivanematele?

Mis puudutab värsket konkurssi, siis ega ka ülejäänud 
tööd seal väga head olnud. Muidugi oli ka moodsamaid-
värskemaid lahendusi, kuid üldiselt olen nõus žüriisse 
kuulunud kirjandusteadlase Maarja Vainoga, et kogu 
konkursi oleks võinud läbikukkunuks tunnistada.

Lõpetuseks. Tallinna linn, keegi ei käsi meil sel-
list Pätsi mälestusmärki püstitada. Veel on või-
malik pidurit panna. Üks võidusammas meil 
juba on, teist sama õnnetut minevikukuju juur-
de pole vaja. 1
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Kas te armastate 
mind, austate 
mind? Kui keegi 
vajab armastuse 
kinnitust, on tal-
le tegelikult vaja 
midagi muud.

Mark Leonard
Euroopa Nõukogu välissuhete osakonna direktor
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Varem lootsid eurooplased, et 
kontaktide tihenedes suudetakse 
suhe Hiinaga muuta õiglasemaks.
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