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Mis on 
Lisette Vapper

E simesel kohtuistungil  alustati  kohtumõistmist 
Friedrich Flicki üle,  keda süüdistati 
inimvastastes  kuritegudes ja osaluses 

orjastamise toimepanemises tsivii l isikust ülemusena 
vastavalt Rooma Statuudi ar tik litele 7(1)(c) ja 28 (b).

Esimesena said sõna prokurörid, 
kes rääkisid, et Flick ei teinud midagi 
orjapidamise ärahoidmiseks. 
Süüdistajad väitsid, et  80% Flicki 
töölistest hukkus. Selle peale 
protesteerisid kaitsjad, et sellist 
fakti kaasuse materjalides polnud. 
Süüdistajad ütlesid Objektiivile, 
et nad olid selle numbri leidnud 
Vikipeediast. Kohtunikud 
seda ei arvestanud ja tõid 
kohtuotsuses välja, et hukkunute 
arvuks oli olnud hoopis 8%.
Kaitsjad väitsid, et kuna tol 
ajal oli tegemist totalitaarse 
riigikorraldusega, ei saanud Flick 
ise otsustada, kas sunnitöölisi tööle 
võtta. Kaitsjate kommentaar enda 

esinemise kohta: „Meil läks kindlasti 
positiivselt, eluaegset Flick ei saa, 
kuna tõime palju kergendavaid 
asjaolusid välja. Süüdistajad ei 
olnud vist meiega arvestanud.“ 
Objektiiv küsitles istungi 
pealtvaatajaid. Eneli kommenteeris: 
„Ma olen vist liiga palju filme 
vaadanud, arvasin istungist midagi 
hoopis teistsugust. Oleksin tahtnud 
näha rohkem elavust, võib-olla ei 
annagi simulatsiooni päris eluga 
võrrelda. Ma arvan, et Flick saab 
kergema karistuse, kui süüdistus 
välja pakkus, kaitse tegi head tööd.“ 
Kert lisas: „ Istungi läbimängimine 
tekitas minus veel suuremat huvi 
ja kindlasti sooviksin külastada 

DMITRI 
KUZNETSOV
Prokurör Flicki asjas

Сложно ли тебе было 
участвовать в суде? 
Oli sul raske kohtus 
esineda?

Hет мне было не сложно , 
потому что мне перевели 
весь текст ,  я все понимал 
и мы долго над этим 
работали и все было 
замечательно.
Ei olnud raske, sest mulle 
tõlgiti  terve tekst ära ja 
ma sain kõigest aru. Me 
töötasime kaua selle kallal 
ja kõik oli  suurepärane.

На самом деле хотел бы 
стать прокурором?
Kas sa tahaksid saada 
prokuröriks?

Если честно, то я даже не 
знаю. Все может быть.
Ausalt öeldes ma ei teagi 
veel.  Kõik võib tulla.
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enda teha?
ka pärisistungit. Samas oleksin 
oodanud rohkem arutelu ja 
vähem paberilt mahalugemist.“ 
1947. aastal Nürbergi 
sõjatribunalis mõisteti Friedrich 
Flickile 7-aastane vanglakaristus, 

millest ta kandis ära neli aastat. 
1955. aastaks oli  Flick kogunud 
tänu orjadele kõvasti rikkust- 
ta oli rikkuselt viies inimene 
maailmas, aastasissetulekuga 2 
biljonit dollarit. Kurb on see, et 
ta ei maksnud ühelegi hukkunu 
lähedasele kompensatsiooni. 
Võrdluseks Flickile võib näiteks 
tuua saksa töösturi Oscar 
Schindleri, kelle alluvad ei elanud 

vaesuses. Ta oli sama tähtis mees 
nagu Flick, aga tema suutis hoida 
oma töölisi heal elujärjel, samal 
ajal kui Flick sundis neid töötama 
viletsuses. Kas argumente, et Flicki 
võim oli piiritletud, saab võtta 
tõetruult, kui ta oli Schindleriga 
vägagi sarnases olukorras?
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 
simulatsiooni esimese istungi 

k o h t u n i k u d 
mõistsid Fredrich 

Flickile 10 aastat vanglakaristust 
ja trahvi 50% ulatuses talle 
kuuluvast varast. Kohtunik 
Helery kommenteerid enda 
uut kogemust sellega, et otsuse 
tegemine oli arvatust keerulisem 
ja kolm tundi möödus vägagi 
ruttu, oleks olnud vaja rohkem 
aega, et otsus läbi kaaluda.

“Võrdluseks Flickile 
võib näiteks tuua Oscar 
Schindleri”

JEVGENI 
MOISSEJENKOV
Flicki kaitsja

Сложно ли тебе было 
участвовать в суде? 
Oli sul ka raske kohtus 
esineda?

скорее да ,  чем нет, потому 
что можно сказать ,  что 
первый раз выступаешь 
перед эстонской 
публикой. Практика 
может и есть, но много 
незнакомых юридических 
терминов, поэтому не 
всегда  было, что – то 
понятно и тяжеловато. 
Pigem jah, sest ma esinesin 
esimest korda eesti  keeles 
publiku eest.  Praktikat mul 
on, aga oli  palju võõraid 
juriidil isi  sõnu ja seepärast 

oli  raskevõitu.

Как ты оцениваешь ваше 
выступление?
Kuidas sa teie esinemist 
hindad?

Я считаю, что как защита 
мы выступили хорошо, 
потому что мы нашли очень 
много интересных фактов  
все,  что мы могли сделать,  
мы сделали. И в целом я 
считаю, что мы выложились 
на все 100 %.
Ma arvan, et me esinesime 
kaitsjatena hästi ,  me 
leidsime väga palju 
huvitavaid fakte. Andsime 
endast sada protsenti .

Как ты думаешь , что 
решит суд?
Mis sa arvad, kuidas kohus 
otsustab?

Я считаю, что у каждого 
своё мнение и если даже суд 
примет решение не в нашу 
пользу ,  то не останется ни 
какой обиды. 
Ma arvan, et igaühel on oma 
arvamus ja isegi kui kohus ei 
otsusta meie kasuks, ei  jää 
ikka üldse halba tunnet. 
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24. märtsil toimus Nelijärvel kohtuistung, mis 
põhines Ruggiu kaasusel. Õhkkond oli hubane ja 
õhus oli tunda pinget. Nii kaitsjad kui ka süüdistajad 
ei tundunud närvis olevat. 
Sisse astusid kohtunikud, 
kõik tõusid püsti ning algas 
kohtuistung.
Süüdistajad väitsid, et 
Ruggiu õhutas avalikult 
inimesi genotsiidile ning ta 
oli toimuvast informeeritud. 
Ta töötas raadios ja oli 
üks saatejuhtidest, kes 
edastas infot igapäevaselt. 
Põlluharijad ja käsitöölised 
uskusid seda infot, mida nad 
raadio kaudu said. Kaitsjad 
väitsid, et Ruggiu ei osanud 
kinyarwanda keelt ning ei 
teadnud sõnade tähendust, mida ta kasutas. Ruggiu 
oli elanud Aafrikas kaks kuud ning kaitsjad väitsid, 
et ta polnud selle ajaga keelt omandanud. Kohtunike 
küsimuste esitamise järel lõpetasid kaitsjad ja 
süüdistajad oma kõned ning mindi otsust langetama. 
Millest kohtuistungil ei räägitud oli see, et pärast 
genotsiidi põgenes Ruggiu Tansaania põgenikelaagrisse 
ning hiljem Keeniasse. Ta astus  islamiusku ja vahetas 
oma nime Omariks.  Hiljem tahtis ta põgeneda Iraaki, 
kuid 1997.  aastal arreteeriti ta Keenia  politsei poolt.

Ruanda sõjatribunal 
leidis, et Ruggiu on 
süüdi inimsusevastasetes 
kuritegudes. Ta mõisteti 
vangi kaheteistkümneks 
aastaks. 
Nelijärve kohtuistungil 
mõisteti Ruggiu samuti 
kaheteistkümneks aastaks 
vanglasse genotsiidile 
õhutamise eest. Selgub, et 
Nelijärve kohtunikud on 
pea sama targad kui Ruanda 
sõjatribunalis. 
Ma leian, et Ruggiu oleks 

võinud minna pikemaks ajaks vangi. On ilmselge, et ta 
oli süüdi ja tema käitumine ja sõnad olid ebainimlikud 
ja kohutavate tagajärgedega. Paljud inimesed ei saagi 
enda õppetundi isegi siis, kui nad on vangis olnud. 
Karistus peaks olema proportsioonis kuriteoga, mille 
nad on sooritanud. Georges Ruggiu on alates 21. 
aprillist 2009 vabaduses.

Meedia kui 
relv

SUVALINE FAKT!

Nelson Mandela autobiograafia nimi on “Long walk 
to freedom”.
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ILMUMISANDMED:

С ЛОЖНО ЛИ ТЕБЕ БЫЛО 
У ЧАС ТВОВАТЬ В С УДЕ? 

OLI SUL R ASKE KOHTUS ESINEDA?

Максим: Нет, мне было совсем не сложно, 
потому что я рожден для этого. 

Ei ,  üldse mitte,  ma olen selle jaoks sündinud!

Аня: мне судебная  атмосфера очень 
понравилось, все было как по настоящему. И 
вставали все когда шёл суд, все было очень 
здорово. Я рада, что попала сюда.

Mulle kohus väga meeldis,  kõik oli  nagu päris. 
Olen väga rõõmus, et sattusin si ia.

Дима: мне все очень понравилось и ожидания 
мои оправдались 

Mulle kõik väga meeldis,  kõik mu vajadused on 
rahuldatud.

Надя: мне очень понравилось все как 
происходило в суде и вообще мне нравится 
,  что мы тут все вместе делаем и как все 
получается. 

Mulle väga meeldis,  kuidas kõik kohtus läks ja 
mulle meeldib kõik ,  mis me siin koos teeme ja 
kuidas kõik välja on tulnud.

Женя: это практика и  определенный опыт в 
моей жизни. 

See praktika on mulle elus kasulikuks 
kogemuseks.



Jugoslaavia tribunal mõistis 
28. Novembril 1996. aastal 
kümneks aastaks vangi Dražen 

Erdemovići, kes osales moslemite 
tapmises 1995. aasta juulis. Tegu 
oli esimese rahvusvahelises kohtus 
sõjakuritegudes süüdimõistetud 
isikuga pärast Teise maailmasõja 
järgseid kohtuprotsesse 
Nürnbergis ja Tokyos. Erdemović 
on ainus 10. sabotaažisalga liige, 

kelle üle on kohut mõistetud, 
ülejäänud on jätkuvalt tribunali 
tagaotsitavate nimekirjas.
Erdemović tunnistas kohtus, et 
osales serblaste poolt Srebrenica 

lähedal Pilicas korraldatud 
massimõrvas.  Tema enda sõnul 
purustas massimõrvast osavõtt 
tema elu ja ta otsustas oma teod 
üles tunnistada, et saavutada 
meelerahu, vabandada ja võtta 
vastutus oma kuritegude eest. 
Erdemovići kaitsja nõudis oma 
kaitsealuse õigeksmõistmist 
põhjendusega, et noore horvaadi 
ainus valik oli, kas osaleda 

tapmises või saada ise maha lastud. 
Kohtuotsuse kaalumisel võeti 
arvesse Erdemovići vanust kuriteo 
ajal, tema madalat sõjaväelist 
auastet, ülestunnistust ja kahetsust 

ning koostöövalmidust kohtuga, 
ütles istungit juhatanud kohtunik.
Erdemović kaebas otsuse edasi 
ning 1998. aastal vähendas 
tribunal tema karistust viiele 
aastale, nõustudes, et Erdemovic 
sooritas seaduserikkumised, kuna 
teda ähvardati tappa, kui ta käsule 
ei allu. 13. augustil 1999. aastal 
vabastati ta enneaegselt. Pärast 
vanglast vabanemist tunnistas 
ta kohtus Slobodan Miloševići 
vastu, kes on endine Jugoslaavia 
president ning kes seisis rängimate 
inimsusevastaste kuritegude 
ning sõjakurjategude taga.
Mina ei ole kohtuotsusega rahul. 
Ma olen päris kindel, et need 
inimesed oleks ära tapetud ka siis, 
kui Erdemović oleks keeldunud 
neid tapmast. Sellisel juhul oleks 
aga Erdemovići ülemused ka tema 
tapnud. Ma usun, et Erdemović 
poleks tohtinud ohverdada 70 
elu, et enda elu päästa. Praegusel 
juhul aga ei ohverdanud ta kedagi, 
sest nad oleks niikuinii surnud. 
Erdemović  kahetses oma tegu ja 
ei teinud seda lõbu pärast. Minu 
arust tuleks ta õigeks mõista. 

MERIL KRISTI HALJAND

SUVALINE FAKT!
FM raadio peal tähendab “frequency modulation” ja 
am “amplitude modulation”

Kõigil  I israeli  postmarkidel on kosher l i im
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Drazen Erdemovic
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“Võid kohe minna ja seal 
koos nendega rivvi seista”



Simon Bikindi on 
mees, keda süüdistati 
genotsiidi õhutamises 

Ruanda Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtu tribunalis. 
Ta kirjutas ja esitas tutside 
vastasele vägivallale õhutavaid 
laule. Kohus teda selles süüdi 
ei mõistnud. Küll aga mõisteti 
ta süüdi hoopis 1994. aasta 
juunis esitatud kõnede eest, 
kusjuures seda alles 2008. 
aastal. Neis kõnedes kutsus 
ta hutusid üles allesjäänud 
tutsisid tapma, nimetades 
tutsisid „madudeks“. Bikindi 
määrati 15 aastaks vangi. Ta 
oli sellest seitse aastat juba 

uurimise all olles ära kandnud.
Kummaline on seejuures 
Bikindi puhul see, et 
vaatamata tutside vastu vaenu 
õhutamisele oli ta abielus tutsi 
naisega ja adopteerinud ka 
selle naise tutsist poja. Naise 
väitel oli tema mees lihtsalt 
oportunist, kes kirjutas 
neid laule valitsuse soovil. 
Bikindi olevat ise öelnud, 
et kui tutsid võidaks sõja, 
kirjutaks ta ka neile laulu. 
Ruandas Bikindi aga igatahes 
lauljakarjääri teha ei saa, seal 
on alates 1994. aastast tema 
laulude mängimine keelatud.

Huvitavat 
Bikindist

KAS OLED KOHTUNIKEGA NÕUS?
otsus 
päriselt

otsus micc-l sinu 
arvamus

suvalise 
teise osaleja 
arvamus

Flick
Ruggiu
Erdemovic
Bikindi

SimonBikindi
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SÕNA 
PEATREENERILT

Istun siin hostli fuajees ja 
mõtlen, et tahaksin ka omalt poolt 
veel teile kõigile midagi öelda. Kui-
gi kell on 03:00 öösel, ei usu ma, et 
keegi teist eriti mõnusalt magab, 
sest meie maja on rünnanud kamp 
käratsevaid maaletoojaid. Selline 
sissetung tuletab mulle meelde, 
et Nelijärve puhkekeskus ei olegi 
tegelikult mu kodu; korraga ei 
tundugi see enam nii hubane kui 
varem ja mul on täitsa hea meel, 
et homme hommikul selle koos 
maaletoojatega maha jätame.

Samal ajal on mul ka hästi 
natukene kurb, et see kõik homme 
läbi saab. Tahaksin teid kõiki 
kallistada. Ma ei usu, et olen ku-
nagi ühelegi üritusele andnud 
endast niivõrd suurt osa. Kuigi 
see võib kehtida ka töötunde 
silmas pidades, mõtlen ma ee-
lkõige mingisugust emotsionaal-
set sidet, mis mul MICC-ga ja 
läbi selle kõigi teiega on tekkinud.

Iga ürituse alguses räägib keegi 
sellest, kui hea meel tal on, et os-
alejad kohale tulid ja lõpus, kuidas 
ta loodab, et ürituselt ka midagi 
kaasa võetakse. Mulle tundub, 
et need sõnad tunduvadki võlt-
sidena niikaua kuni ükskord sei-
sad sa ise kümnete inimeste ette, 
kellele sa oled andnud midagi en-
dast ja tunned viimsegi organiga 
seda lootust – et su viimaste päe-
vade või nädalate töö ja pühen-
dumine on kedagi siin maailmas 
aidanud, andnud kellelegi kor-
dumatu kogemuse ja aidanud tal 
astuda kas või väike samm lähe-
male õnnele. Ma arvan ja loodan, 
et räägin kõigi koolitajate eest.

Ma peaksin tegelikult ku-
jundama lehte ja tänukirju, aga 
kirjutada on niivõrd palju li-
htsam. Ma lihtsalt istun, kir-
jutan ja naeratan nagu loll.

Aitäh, et te tulite. Et te kuula-
site ja üritasite aru saada ka siis, 
kui see, mis me rääkisime oli 
frustreerivalt keeruline. Aitäh, 
et te tulite ka teisel ja kolmandal 
päeval töötubadesse. Aitäh, et 
te lugesite ja töötasite tundide ja 
tundide kaupa läbi materjale ja 
andsite endast päriselt ühe tüki 
MICC-le. Aitäh, et tegite kõike 
seda vabal ajal, mis on teile antud 
koolist puhkamiseks. Aitäh, et te 
võtsite osa hommikuprogram-
midest ja õhtuprogrammidest. 
Et te ületasite ennast, pidades 
väga uuel ja meeletult raskel tee-
mal kõne 40-ne inimese ees. Et te 
öelnud meile halvasti ka olukor-
dades, kus te olite tohutu pinge 
all. Et te tegite viktoriinis vastates 
nalja. Et te ei tahtnud mind maf-
fiast välja hääletada ka siis, kui 
politseinik mu süüd teile kinni-
tas. Aitäh, et te loete seda ajalehte.

Ma loodan, et võtate 
siit kaasa viis asja:

Esiteks huvi ja julguse sell-
es, mis puudutab õigust.

Teiseks ühe hea uue sõbra 
või sõbranna, kellega te tule-
vikus koos saate elu nautida.

Kolmandaks teadlikkuse sellest, 
et maailmas on palju inimesi, kelle 
elust puuduvad hüved ja rõõmud, 
mida te ise peate iseenesest-
mõistetavateks ja millest te ei jätaks 
ilma ka oma suurimat vaenlast

Neljandaks usu, lootuse, positi-
ivsuse, et vastmainitud probleemid 
on võimalik lahendada ja maailm 
liigub koos teiega just selles suunas.

Viiendaks mõne koolitaja 
kontaktandmed, et kui te ku-
nagi hätta peaksite sattuma, 
saaks nõustamistelefoni ühe 
kõne või kirja võrra edasi lükata.

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 seisu-
kohti ega hõlma nendepoolset vastutust.
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