
OBJEKTIIV
Nelijärve parim ajaleht

Kellega sa viimastel päevadel koos oled elanud? LK 2

Kas inimõigused on piiramatud? LK 7

Rahutus rahu nimel? LK 8

Kas Friedrich Flick teenis kasumit orjastamisega? Georges Ruggiu - õhutaja või lollike? Kas Drazen Erdemović 
oli sunnitud tapma 70 inimest?

Kõik need vastused juba täna lillas Kriminaalkohtu saalis - ära maga maha!



Flick süüdistus
Maire: Olin kunagi emo. Olin väga depressiivne ja pidevalt 

kurb. Kandsin musta ja kuulasin rasket muusikat ja ei 
viitsinud teistega suhelda. 

Doris: Olen taimetoitlane. Tahan endale koju minirebast, 
aga selliseid pole olemas. Mulle meeldivad rebased ja just 
väikesed. Lisaks tahaksin kunagi aretada väikest minikassi, 
nii väikest nagu chiuaua.

Dimitri: Kogun erinevate riikide rahasid. Mu isa on 
meremees ja ta toob mulle neid. Kõige erilisem, mis mul on, 

on vene raha 1700. 
aastast. Flick kaitse

Karoline: Töötasin sõbrannaga 
rannas. Meie juurde tuli rannavalvur 
ja küsis, et kas meil on müügil 
preservatiive. Me ei saanud aru, et mida 
ta mõtleb, hakkasime arutama, et mida 
tähendab „preservatiivid“. Arvasime, 
et see tähendab külmutatud herneid ja 
pakkusime talle neid.

Hans Henri: Kooli töömees tuli mulle 
kallale, lükkas mind üle laua. Pärast seda ta vallandati. Mulle meeldib tennis.

Jevgeni: Ma läksin kahe ukse vahele peitu, sest ma kartsin meediatiimiga rääkima 
tulla. Ja ma olen teinud muldadega katseid.

Flick kohtunikud
Helery: Saavutasin lauatennise 

Euroopa meistrivõistlusel 6-aastaselt 
kolmanda koha.

Eljus: Läksime ühe poisiga kaklema 
solvangute pärast. Ta võttis noa välja 
ja lõi mind. Nuga läks kondi vastu ja 
ma ei saanud palju viga. Pärast ma 
valetasin politseile, et teda kaitsta. Me 
oleme praegu omavahel head sõbrad.

Kes me oleme

Ruggiu süüdistus
Helina: Olin kolmeaastaselt Rootsis loomaaias. Üks 

poiss, kes minu kõrval seisis, võttis endal luti suust ja tegi 
mulle musi.

Maksim: Ma usun, et jõuluvana on olemas, aga ta ei too 
mulle kinke, sest ma olen paha poiss.

Kristiine: Väiksena peitsin ennast kogu aeg kaminasse.
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Ruggiu kaitse
Cristo: Mul on kuus koera ja ma tahan omale tarantli 

või pealuu tätoveeringut.
Anni: Ma olen juudi rahvusest 
Elina: Kuue aastaselt mängisime mängu, kes julgeb 

kõrgemalt puu otsast alla hüpata. Ma kukkusin alla 
ning murdsin oma käeluu ja sain peapõrutuse.

Ruggiu kohtunikud
Marcus: Kui ma olin umbes 10-aastane, olime koos naabripoisiga 

kummipaadiga merel. Tuli kõva maatuul ja viis meid rannast kaugele. 
Me kartsime väga. Suure vaevaga suutsime tagasi aerutada.

Ksenja: Mulle meeldib väga puslesid kokku panna. Mul on kodus 
seitse tuhandetükilist puslet. Ühe kokkupanemine võtab nädal aega, 
paar tundi päevas. Mulle meeldivad eriti looduspiltididega pusled. 

Kristina: Ostsin sokid Seppeläst Vaido Neigause käest.

Erdemovič süüdistus
Kristina: Ma tahan teha Tallinna oma loomaaia, kus oleks 

loomadel palju ruumi ja hea olla. Sinna tulevad igasugu 
eksootilised loomad.

Anna-Maria: Tahtsin varem saada piloodiks, et maailma 
näha. 

Uusimad uudised 
Liibüast

Gaddafi  õhujõud on 
tehtud võitlusvõimetuks. 

Kes tegi? 
Koalitsiooniväed ehk 
Prantsusmaa, Ameerika 
Ühendriigid, Kanada, Itaalia, 
Hispaania, Belgia ja Qatar.
Kuidas? 
Sõjalennukitega.
Miks? 
Sest Gaddafi kasutas õhuväge 
oma riigi tsiviilelanike 
ründamiseks.
Mis edasi? 
Nüüd pommitatakse Gaddafi 
maavägesid.
Kas tavalised inimesed ei 
saa pihta? 
Koalitsioonivägede teatel 
pole õnneks veel saanud. Aga 
kui väed 
liiguvad 
asustatud 
aladel, on 
see oht 
suur. 

LOE PÕHJALIKUMALT RAHUTUSTEST 
ARAABIAMAADES LK 8
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Erdemovič kaitse
Ando: Ma käisin ükskord ühe 

teatriprojektiga Belgias ja me käisime 
tänaval naisteriietega ringi. 

Kristian: Olen mitu korda pääsenud 
VIP-peole, teeseldes, et ma olen 
cateringist. Ja ühel reede õhtul käisime 
sõbraga Tallinna kesklinnas bokserite 
väel. Kaks tšikki tulid vastu. Nad naeratasid ja andsid meile oma 
numbrid.

Heli: Ükskord hääletasin 
kell neli öösel Karksi-Nuiast 
Pärnusse.

Erdemovič kohtunikud
Julia: Olen Hiiumaa ärikooli tšempion Aliases.
Eneli: Osalesin Lätis diskotantsuvõistlusel. Muusika 

pandi tööle ja kõik tantsisid nagu diskol ja kohtunikud 
vaatasid ja panid punkte. Sain kolmanda koha. Kolmest 
osalejast.

Sander: Käisin ükskord paljalt nelja inimesega koos 
ujumas.

Bikindi süüdistus
Deivi: Tahan tulevikus Gröönimaale elama minna. 
Henri: Olin kunagi nohik. Tahan tulevikus kuulsaks saada. 
Nadežda: Olen õppinud viit erinevat keelt 
Anna: suurimaks sooviks on kirjutada kunagi enda raamat
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Bikindi kaitse
Silver: Mu soengu tegi Getter Jaani ja mul 

on oma jalgpalliklubi.
Regina: Politsei võttis mind kaks päeva 

järjest kinni, kui ma üritasin oma maja ees 
ülekäigurada ületada.

Bikindi kohtunikud
Anna- Maria: Ma söön 

šokolaadi ainult koos juustuga.
Grete:  Helistasin 5-aastaselt 

politseile ja ütlesin: „Appi-
appi, mul on pissihäda!“ 
Mul on siiamaani kogu aeg 
põiepidamatus. 

Meedia
Tanja: olen hüpanud langevarjuga. 
Aleksei: Mul on elus olnud kaks 

autoavariid.  
Kelly: Ma tahan saada Austraalia 

keemikuks.
Meril: Kui ma väike olin, viskasin 

viiendalt korruselt pudeli alla ja autoaken 
läks katki.  

Lisette: esimeses klassis arvati, et ma olen 
poiss, kuna mul olid väga lühikesed juuksed.
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Treenerid
Marianna: Olen õp-

pinud Hiinas meditat-
sioonipraktikaid. Teen 
Eestis ka aeg-ajalt 
seminare. 

Sandra: Ükskord juhtus nii, et 24 tunni jooksul oksen-
dasin nelja erinevasse kohta: trammi, taksosse, bussi ja 

marsasse. Aga see on mu ainus 
piinlik juhtum. 

Anna: Elasin Aafrikas majas koos prussakatega ja tapsin 
plätuga skorpioni. 

Viktor ja Elise: Meil on Serbiasse sisenemiskeeld, sest läk-
sime Kosovo kaudu Serbiasse ja 
piirivalvur ütles, et Kosovo riiki 
pole olemas ja me oleme illegaal-
sed immigrandid. 

Kai: Tahan omale traktorit. 
Edvard: Käisin Santiago de 

Compostelas palverännakul. Ma ei pidanud viisi kuni 18. 
eluaastani.  

Muud inimesed
Sergei: Ma kuulan trollis, mida teised inimesed omavahel räägi-

vad. Ükskord ma ei suutnud vahele segamata olla ja siis arutasin 
tükk aega ühe naise ja tema tütre mehega nende armuasju.

Uve: Olen esimest korda kodust väljas ja sellepärast pole mul 
enda kohta ühtegi põnevat fakti öelda.

Meediatiim vabandab nende väheste ees, kelle pilt ja/või sõnad lehte ei jõudnud.
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Inimõigusteta...
Meril Kristi Haljand

Enamik inimesi on 
inimõigustega niivõrd harjunud, 
et ei mõtlegi sellele, et mõnes 
olukorras neid ei suudeta tagada. 
Näiteks vaesemates riikides jääb 
tihti asi raha taha kinni, sest riik ei 
saa võimaldada kõigile inimestele 
elukohta, toitu ning arstiabi. 
See pole tegelikult probleem 
ainult vaestes riikides, kuid seal 
on lihtsalt probleem suurem. 
Meie vingume ja hädaldame, et 
miks isa ja ema annavad meile 
nii vähe raha, et osta riideid või 
muud meelepärast, samal ajal kui 
väga suur arv inimesi üle terve 
maailma nälgib ning neil pole 
võimalik endale midagi osta. 
Järgmine kord 
v a n e m a t e l t 
raha küsima 
m i n n e s 
võiks selle 
üle mõelda. 

M õ n i k o r d 
võib inimeste 
õigusi rikkuda, 
et kaitsta teiste omi. Näiteks on 
olukordi, kus on põhjendatud 

pidada sõda. Üks hea põhjus oleks 
vaenulikelt riikidelt tuumarelvade 
äravõtmine. On ju teada, et 
paljudel riikidel, nagu Iraan või 
Põhja-Korea, on tuumarelvad. 
On ka teada, mis juhtub, kui 
need käiku lastakse - surevad 
paljud süütud inimesed. Kui juba 
üks riik alustab tuumarelvade 
kasutamist, võib sellest tulla 
üks suur tuumasõda ning terve 
maailm võib õhku lennata. Seega 
kui on olemas kindlad tõendid, et 
riik tahab kasutada tuumarelva, 
on sõdimine põhjendatud, sest 
ohverdused, mis kahjuks sõjas 
tuleb teha, on palju väiksemad, 
kui tagajärg, mis tuleb siis, kui 

tuumarelvad 
k a s u t u s e l e 
võetakse. Aga 
kui sõda ei ole 
põhjendatud, 
ei tohiks 
s õ d u r i t e l t 
õigust elule 
ära võtta. 

Näiteks usulistel põhjustel ei ole 
sõda minu arvates hädavajalik. 
Pole ju vaja teistele oma usku 

peale suruda või neid tappa 
lihtsalt seepärast, et neil on 

teine usk. 

Üks väga 
raske küsimus on eutanaasia 
lubamine.  Minu jaoks on 
juhtumeid, kus eutanaasia on 
põhjendatud, kuid on ka neid 
olukordi, kus pole. Põhjendatud 
on siis, kui inimene on ise andnud 
allkirja, et ta ei taha, et teda elus 
hoitaks, kui ta jääb koomasse või 
halvatuks. Aga kui inimene pole 
jõudnud allkirja anda ja tal pole 
võimalik enda eest sõna võtta, on 
asi keerulisem. Sellises olukorras 
jääb otsustamisõigus perele, kuid 
kas see on põhjendatud? Sellega 
võetakse inimeselt õigus elule, ta 
ise ei ole otsustanud seda õigust 
ära anda. Raske on kontrollida, mis 

“On olukordi, kus on 
põhjendatud pidada sõda. 
Üks hea põhjus oleks vae-
nulikelt riikidelt tuumarel-

vade äravõtmine.”

Objektiiv: Kas keegi siinolijatest on saanud sinu silmarõõmuks? Kes?
“Ei veel.”

„Ei. Mis küsimused??“

„Ei. Ma pole kedagi vaadanud sellise pilguga.“
„Kõik meeldivad mulle.“

„Teie kolm meeldite.“
„Mis mõttes?? Nagu 

sõber? Aa, kahjuks ma ei 

saa sellele vastata.“
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Araabia r i ik ides on viimasel ajal  toimunud ning paljudes 
ri ik ides toimuvad endiselt suured rahvarahutused, 
mis võivad suuresti  muuta Lähis-Idas kehtivat 
poli it i l ist korraldust.  Tuneeslase Mohamed Bouazizi 
enesesüütamise tõttu hakkasid paljud noored nõudma 
poliiti l ist vabadust,  majanduslikke võimalusi ning 
inimlikku austust.  Tuneesias ja Egiptuses toimusid 
massidemonstratsioonid, kus osalesid miljonid inimesed 
ning mille käigus Tuneesia president Ben Ali  pages ri igist 
ning Egiptuse president Mubarak astus tagasi.  Nende 
sündmuste tõttu on paljudes teistes Lähis-Ida ning 
Põhja-Aafrika r i ik ides toimunud samasugused rahutused  
valitseva režiimi vastu. Kõikvõimaliku taustaga ning 
erineva haridustasemega inimesed tegid koostööd, et 
kutsuda vägivallatult üles muutusi. 

Rahutused Tuneesias
Mohamed Bouazizi süütas 

ennast oma kodulinnas pärast 
seda, kui kohalikud võimud 
olid konfiskeerinud tema 
tänavaleti ja teda alandanud. 
Tema tegu tekitas vastumeelsust 
noorte tuneeslaste seas, kes 
on sunnitud elama lootusetus 
majanduslikus olukorras ning 
kellel puuduvad väljavaated 
paremale tulevikule. Protestid 
algasid esialgu maapiirkondades, 
kust nad levisid edasi linnadesse. 
Väga oluline oli ka meedia 
ning sotsiaalvõrgustike roll, 

kes täitsid vahendajate rolli. 
Protestijad hakkasid nõudma ka 
korruptsiooni väljajuurimist ning 
poliitiliste vabaduste tagamist. 
President Ben Ali hakkas tegema 
aina suuremaid järeleandmisi. 
Tuneesia sõjavägi keeldus  
rahutustesse sekkumast ning 
proteste maha surumast ning 
seetõttu pidi Ben Ali põgenema 
Saudi-Araabiasse ning tema 
asemele astus ajutine valitsus. 

Rahutused Egiptuses
Egiptuses algasid 

meeleavaldused 25. jaanuaril, mil 
suuremates linnades korraldati 
nn „viha päev“. Egiplased lootsid, 
et kui nad alustavad rahutusi 
Mubaraki režiimi vastu, juhtub 
nende riigis sama, mis Tuneesias. 
Ben Ali minemakihutamine oligi 
peamine ajend alustada oma 
riigis meeleavaldusi. Rahvas 
tundis, et  Mubarak  ei suuda toime 
tulla sotsiaalsete ja majanduslike 
probleemidega. Protestijad üle 
kogu maa hakkasid põletama 

Araabia riikide rahutused
Meril Kristi Haljand
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Esitlevad

Toetajad

Käesolev projekt on ellu viidud 
Euroopa Ühenduse Programmi 
Euroopa Noored toetuse abil. Selle 
projekti sisu ei pruugi tingimata 
kajastada Euroopa Ühenduse või 
Euroopa Noored Eesti büroo 
seisukohti ega hõlma nendepoolset 
vastutust.



režiimi sümboleid ning nõudma 
koheseid poliitilisi muutusi. 
Meeleavaldused olid vägivallatud 
ja rahumeelsed ning muslimid 
ja kristlased seisid üksteise 
eest ning väärtustasid  pigem 
Egiptuse lippu kui ususümboleid. 
Toimus marss, milles osales 
mitmeid miljoneid inimesi, kes 
nõudsid kohest poliitilise režiimi 
vahetust. Mubarak oli sunnitud 
üha rohkem võimu käest andma 
ning see  tipnes teadaandega 
presidendiametist tagasiastumise 
kohta pärast miljonimarssi. 
Kuid sellega polnud veel 
kõik läbi. Mubaraki-meelsed 
alustasid seepeale suvalisi 
rünnakuid, mis tõid kaasa üle 
tuhande ohvri. See oli Mubaraki 
viimane meeleheitlik samm. 

Rahutused muudes Araabi-
amaades

Rahutused on levinud edasi 
veel paljudesse teistesse 
Araabiamaadesse, olles suurimad 
riikides, kus pole piisavalt rahalisi 
vahendeid, et meelepaha 
leevendada. Jordaanias tekkis 
valitsusevastane meeleolu 
kasvava inflatsiooni nig suure 
tööpuuduse ja vaesuse tõttu. 

Puhkes kokkupõrge noorte 
aktivistide ning monarhia vahel. 

Jeemenis protestiti ränga 
tööpuuduse ja halbade 
majanduslike tingimuste 
vastu. Jeemenit on räsinud 
sisemised konflikti ning peagi 
saavad seal otsa nii nafta kui 
ka vesi, seega seal on praegu 
väga halvad tingimused. 
Protestitakse Jeemeni presidendi 
Abi Abdullah Salehi vastu, kes 
on valitsenud juba 32 aastat. 

Rahutused Liibüas
Rahutused Liibüas on  suunatud 

Liibüa diktaatorist valitseja 
Muammar Gaddafi vastu, kes on 
praeguseks juba 42 aastat võimul 
olnud. Protestijad nõuavad uut 
ülemvõimu ja demokraatlikke 
valimisi. Ülestõusud algasid 
15. veebruaril ning juba nädal 
hiljem oli Gaddafil raske säilitada 
kontrolli riigi üle. Ta vastas 
meeleavaldusele sõjajõudude, 
tsensuuri ja kommunikatsiooni 
blokeerimisega. Kuigi Gadaffi 
on pakkunud läbirääkimisi 
opositsioonijuhtidele, ei lepi 
mässulised muu kui Gaddafi 
tagasiastumisega. Ülestõus 
arenes edasi relvastatud 
konfliktiks ning mässulised lõid 
uue valitsuse - Riiklik Ülemineku 
Nõukogu. Konservatiivsemate 
hinnangute järgi on hukkunute 
arv 1000 inimest, aga 
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 
hinnangul on hukkunuid 10 000.
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Angeliina
“Mulle meeldib vaielda ning ini-
mesi ümber veenda.”

Anton
“ Tulevikus näen ennast väga 
eduka juristina.”

Kristiina
“Arvan, et si in said kõik kõik idega 
sõbraks.”

Objektiiv: Kuidas sul on eesti keeles suhtlemisega, kas on probleeme?
Probleeme on küll,  kuna ma ei 
suhtle eriti  eestlastega ja praegu 
mul on raske nendega ühist keelt 
leida.

Ei ütleks nii ,  isegi vastupidi,  ma 
suhtlen eesti  keeles vabalt,  kuna 
mul on pidev praktika täiesti 
olemas.

On küll,  ei  saa seda varjata, 
aga õnneks mu meeskonnas on 
inimesi,  kes on valmis aitama ja 
rohkem seletama.

“Hет времени скучать”

Oбъектив: Тяжело ли тебе общаться на эстонском языке?
Да, потому что я мало общаюсь 
в повседневной жизни с 
эстонцами и поэтому мне 
сложно найти с ними общий 
язык.

Мне довольно легко общаться 
с людьми на эстонском языке 
,  потому что я довольно часто 
практикую эстонскую речь.

Да, но в моей команде есть 
люди, которые объясняют мне 
и помогают понять те вещи, 
которые мне не понятны.  

Objektiiv: Mis sulle siin kõige rohkem meeldib?
Hotell  on päris armas ja hubane. 
Muidugi on ülitore ka see, et sain 
palju uusi teadmisi.

Hotell  on päris hea, k iidan täiega. 
Ümbruskond ja loodus on ka väga 
i lusad.

Meie koolitajad on väga ägedad, 
positi ivsed ja avatud. See mulle 
meeldib väga. 

Oбъектив: Что тебе здесь вообще нравиться?
Мне нравиться отель, потому 
что он уютный и то я уже узнала 
много нового.

Мне нравятся :  во- первых, 
задания, которые дают нам на 
руководители; во – вторых, 
место, где проходит проект 
,  потому что здесь очень 
красивая природа.

Наши преподаватели добрые, 
понимающие и веселые .   Мне 
это нравиться. 

Objektiiv: Mis ei meeldi?
Esialgu ei meeldinud, et kõik oli 
eesti  keeles,  aga lõpuks koolita-
jad hakkasid pöörama tähelepanu 
ka vene noortele.  Usun, et praegu 
on keeleprobleem  saanud teise -
järguliseks.

Ei  meeldinud kaks esimest päeva, 
need olid ikka ülirasked. Ei  ole 
ammu nii  kõvasti  väsinud.

Ei meeldinud, et ma 
jäin haigeks! 

Oбъектив: А что тебе не нравиться?
По началу не нравилось то, 
что всё только на эстонском, 
но потом преподаватели стали 
больше уделять времени 
русским. 

Мне не понравились первые 
2 дня, потому что они были 
невероятно сложные и я очень 
сильно уставал.

Не нравиться то ,  что я 
заболела!

Intervjuu viisid läbi Tatjana ja Aleksei

10  |  Objektiiv |  www.micc.ee |  Neljapäev, 24 märts


