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1. 1. LENNART MERI

1. 1. 1. LENNART-GEORG MERI ELULUGU. 

 Lennart Meri sündis 29. märtsil 1929. a. Tallinnas Eesti Vabariigi diplomaadist isa 

Georg- Peeter Meri pojana. 

Koolis  käis  Lennart  Meri  Berliinis  ja  Pariisis.  1941a.  küüditati  Meri  perekond 

Siberisse, kust anti taas luba Eestisse naasta 1946. a. 

Ta on lōpetanud endise Nōmme gümnaasiumi ja 1953a. cum laude Tartu Ülikooli 

ajaloo osakonna. Lennart Meri töötas 1955-1961a. Eesti  Raadios ning 1963-1971 a. ja 

1976-1978a. "Tallinnfilmis". 

Ta  on  tegev olnud kirjanikuna ning  tema loomingust  on  raamatutena ilmunud 6 

teost, esimene neist "Kobrade ja karakurtide jälgedes" ilmus 1955a. Kuid laiema tuntuse 

vōitis Lennart Meri soome-ugri ja teiste Läänemere rahvaste ajalugu kujutavate teostega 

"Hōbevalge" 1976. a. ja "Hōbevalgem" 1984. a. 

Lennart Meri oli 1986-1989a. Eesti Kirjanike Liidu sekretär. Ta valiti 1982a. Soome 

Kirjanike  Liidu  auliikmeks,  1986a.  Helsinki  Ülikooli  audoktoriks  ja  1989a.  Euroopa 

Akadeemia liikmeks. 

Samal  aastal  asutas  Lennart  Meri  sõltumatu  Eesti  Instituudi,  olles  hiljem  selle 

direktor. 11. aprillist  1990a. kuni 6. aprillini  1992a. oli  Lennart Meri  välisminister, hiljem 

mõnda aega Eesti Vabariigi  suursaadik Soome Vabariigis ning alates 1992a. oktoobrist 

Eesti Vabariigi president viieks aastaks. 

1. 1. 2 LENNART MERI TULEK POLIITIKASSE. 

Lennart  Meri  tulek  poliitikasse  on  seotud  Eestimaa  Rahvarinde  kujunemisega 

1987/88a. 

Tema astumist poliitikasse on kunagine Rahvarinde liider Edgar Savisaar pidanud 

ühes  teleintervjuus  üheks  oma  põhiteeneks.  1 Seejuures  pole  Edgar  Savisaare  sõnul 

Lennart  Meri  osa Eesti  saatuse kujundamisel  neil  murrangulistel  aastatel  olnud sugugi 

väike. 

Sest  kui  Edgar  Savisaar  1990.  a.  aprillis  esitas  ENSV  ÜN-le  välisministri 
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kandidaadiks Lennart  Meri,  siis  iseloomustas ta tulevat välisministrit  ajakirjandusele nii: 

"Võtkem näiteks Lennart Meri -  kandidaat välisministri kohale. Tuntud kirjanik, Rahvarinde  

volikoguliige. Küllap aga paljudki  ei  tea,  et  siis  kui  ENSV ÜN eelmise koosseisu poolt  

valmistati  ette  1940.  a  sündmuste  kohta  käivat  otsust,  oli  just  tema selle  üks  ideelisi  

autoreid ja põhilisi läbitöötajaid". 2

1. 1. 3. LENNART MERI NÄGEMUS OMA ROLLIST EESTI POLIITIKAS

 ENNE APRILLI 1990. 

See väljendub selgelt 17. märtsi 1990. a "Päevalehes" trükitud artiklis, mis ilmus kui 

ENSV Ülemnõukokku kandideeriva saadiku tutvustus. 

 Toon sealt esile järgmised tsitaadid: "Ise jätkaksin Ülemnõukogus seda tööd, mida 

olen  teinud  viimased  kakskümmend  aastat  ka  neil  aegadel,  mil  Eesti  oli  Euroopa 

teadvusest kadunud". 3

"Meie Eesti roll maailmas on olnud vahendaja roll. Oleme suutnud seda täita ilma, 

et sellest oleks Venemaale mingit ajaloolist õigust siginenud. Vähe sellest ka Põhjasõja  

ajal ei vallutanud meid Venemaa. Lepingud mis määrasid Eesti ja Liivimaa Uusikaupunki  

rahu  järel  Venemaa  suveräniteedi  alla,  olid  koostatud  niisuguses  stiilis,  nagu  oleks  

Läänemeremaad tookord võitjatena tingimusi dikteerinud. See kõik ongi minu ala, millesse  

olen lapsepõlvest peale sisse kasvanud. Jutud lepingutest, rahvusvahelistest suhetest ja  

muust taolisest olid meie pere lõunalauas sama tavalised nagu mõnes muus perekonnas  

on autoremondist rääkimine. "4

"Alates 1988. aasta ühispleenumist on mul selge, et meie esimeseks ülesandeks on 
kujundada Eestile normaalsed suhted teiste riikidega. See eeldab kuue sõltumatu riigi  
tunnuse olemasolu. Muidu võib juhtuda nii nagu juhtus Leeduga. USA on valmis nendega 
igasuguseid suhteid sõlmima, kui vaid Leedu Seim ja valitsus suudavad oma territooriumil  
võimu ka tegelikult teostada. Selles mõttes on katteta deklaratsioonid mõnevõrra 
hädaohtlikud, sest võivad jääda tühjaks žestiks. "5

Artikli  välispoliitika tähtsuse rõhutamise lembus paneb aga kahtlema hr.  Lennart 

Meri siiras üllatuses, mida ta kirjeldas välisministriportfelli pakkumise puhul hiljem, samal 

aastal  19.  aprillil  "Päevalehe" lugejatele  sõnadega:  "Peaministri  ettepanek  võtta  vastu 

välisministrikoht selles parlamentaarses valitsuses tabas mind niisama ootamatult  nagu  

arvatavasti ka paljusid minu seniseid lugejaid või filmivaatajaid. Ma tahaksin aga kohe ilma  
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valehäbita  lisada,  et  see ettepanek tegi  mulle  siirast  rõõmu. Sest  ühel  või  teisel  viisil,  

peamiselt teisel viisil olen ju poliitikale kaasa elanud kogu oma teadliku elu. "6

1. 1. 4. LENNART MERI SEISUKOHAD EESTI VÕIMALIKUST

ISESEISVUSEST JA SELLE MÕELDAVATEST TEEDEST ENNE APLILLI 1990a. 

Lennart Meri seisukohad avaldusid kaudselt juba eelnevas alapeatükis. Siin saab 

aluseks võtta Lennart Meri kõne Eesti Vabariigi 72. aastapäevaks, mille ta luges ette 24. 

veebruaril  1990  aastal  Riigikogu  hoone  ees.  Oma  seisukohtades  tugines  ta 

rahvusvahelisele  õigusele,  deklareerides  oma  ettekandes:  "Eesti  riigi  õiguslik 

tagasiastumine Euroopasse on võimalik alles siis, kui Eesti vastab nendele ülaltunnustatud 

sõltumatu riigi tunnustele. 

Need on :

õigus enesesäilitamisele

õigus territooriumile

õigus sõltumatusele

õigus lugupidamisele ja austusele

õiges rahvusvahelistele suhetele

õigus sundusele ehk õigus parlamendis vastuvõetud seadusi ka ellu rakendada. 

Ühe ainsagi tunnuse puudumisel muutub omariiklus enesepettuseks, tühjaks tuuleks. "7

Eesti  iseseisvuse saavutamise  tagatisi  silmas pidades sõnas Lennart  Meri:  "Me 

vajame  Eesti  Kongressi  moraalset  jõudu,  milles  avaldub  rahva  tahe.  Vajame  Eesti 

Ülemnõukogu,  millesse  on  koondunud  tehnilised  eeldused  selle  tahte  teostamiseks. 

Vajame mõlema kogu pretsedenditud koostööd, et jõuda sihile. Aga üle kõige oma sihi 

selget  ja  ühemõttelist  deklareerimist.  Meie  siht  on  Eesti  faktilise  iseseisvuse 

taaskehtestamine vastavalt  Venemaa ja Eesti  Vabariigi  vahel  2.  veebruaril  1920 aastal 

Tartus sõlmitud rahulepingule". 8

Lennart Meri sellesisuline soov läks täide, sest 30. märtsil 1990 aastal võeti ENSV 

ÜN-s vastu deklaratsioon Eesti Kongressi ja ENSV ÜN koostööst. 

 Selle tulemusena realiseerus ka see, et Ülemnõukogu aktsepteeris Eesti Kongressi 

ettepanekut  kuulutada  välja  üleminekuperiood  kuni  Eesti  Vabariigi  põhiseaduslike 

võimuorganite loomiseni. Kuid sellest lähemalt töö järgnevates osades. 
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Kõne lõpus avaldas Lennart Meri lootust, et "nii nagu rahvas viis vaevalt sündinud 

Eesti  Vabariigi  GENFI Rahvaste Liidu võrdõiguslikuks liikmeks, nii  viib ta taassündinud 

Eesti Vabariigi New Yorki Liitunud Rahvaste perre, kus kolm tooli on 50 aastat seisnud  

tühjalt  otsekui  mahavaikitud  Hitler-Stalini  sobingu  tummad  tunnistajad,  otsekui  Atlandi 

Harta häbiplekk". 9

1. 2. RIIK RAHVUSVAHELISES ÕIGUSES. 

1. 2. 1. RIIGI MÕISTE

Riik rahvusvahelises õiguses on iseseisev poliitiline üksus, mis on võimeline pidama 

suhteid teiste sarnastega. Selle kohaselt on riigil kolm vajalikku algelementi:

1) maa-ala

2) rahvas

3) kõrgem võim

 Seega  riigiks  nimetatakse  organiseeritud  inimeste  kogu,  kes  elab  kindlal 

territooriumil ja on seotud kõrgema võimuga. Riigi kõrgema võimu peamiseks omaduseks 

on  tema  täielik  iseseisvus  ja  sõltumatus  ehk  suveräänsus.  Riigivõim  on  sisemiselt 

piiramatu ja väliselt sõltumatu. See tähendab, et riigi piirides ei ole kõrgemat võimu ega ka 

samaväärset võimu kui riigivõim. 

 Rahvusvahelise õiguse järgi on riik suverääne e. sõltumatu, kui riigi keskvalitsus ei 

sõltu alluvuse korras ühestki kõrgemal asuvast maapealse võimu käskudest, talitades vaid 

rahvusvahelise õiguse normistiku piirides. 

Suveräänsus jaguneb:

a) autonoomiaks e. iseseisvuseks

b) välissuveräänsuseks e. sõltumatuseks

Autonoomia all mõistetakse poliitilise üksuse võimet:

a) korraldada oma elamistingimusi;

b) luua valitsust oma arusaamiste ja põhimõtete järgi;

c) määrata oma seadusandlust välisriikide vahelesegamiseta. 

Autonoomia on järelikult eelduseks riigi suhetesse astumisel teiste samalaadsetega. 

Välissuveräänsus  on  riigi  kui  juriidilise  isiku  võime toimida  väljaspool  oma  piire 
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täieliku vabadusega, mida piirab kõigest rahvusvaheline õigus. 

 Suveräänsuse puhul tuleb eraldada ühelt poolt vormilist ja teiselt poolt sisulist külge. 
Vormilise külje all mõtleme seda, et kui riigi konstitutsioonilised seadused ja sõlmitud 
rahvusvahelised lepingud võimaldavad riigil teostada oma funktsioone sõltumatult. 
 Kui  konstitutsioon  või  rahvusvahelised  lepingud  muudavad  riigifunktsioonide 

teostamise sõltuvaks mõnest teisest riigist või mingisugustest muudest organisatsioonidest 

ei  saa  suveräänsest  riigist  rääkida  ega  tunnustada  teda  täieõigusliku  rahvusvahelise 

õiguse subjektina. 10

1. 2. 2 RIIGI PÕHIÖIGUSED

Suveräniteedist tulenevad ka riigi põhiõigused:

a) õigus iseseisvusele;

b) õigus lugupidamisele;

 c) õigus mitte lubada sekkumist võõrriikide poolt oma siseasjadesse. 

Nendest omakorda järelduvad:

1) õigus rahvusvahelistele suhetele;

2) õigus sõlmida lepinguid ja liite;

3) rahvusvaheline sõja ja rahu õigus;

4)  deliktiõigus  s.  t.  et  iga  riik  on  suuteline  korda  saatma  rahvusvahelise 

õiguse rikkumist, mida ta on kohustatud hüvitama. 

Suveräniteedist  johtub  õigus  seda  piirata  teiste  kasuks,  muuhulgas  loobuda 

osaliselt  oma  suveräniteedist,  võtta  vastu  protektoraati  ehk  kaitset  teise  riigi  poolt 

kolmanda vastu. 11

1. 2. 3 RIIGI TEKKIMINE

A. Piip kirjutab raamatus "Rahvusvaheline õigus ", et riigi iseseisvus on kõigepealt 

fakti  küsimus.  Riiki  tuleb lugeda olevaks sellest  momendist,  mil  teatud maa-alal  elavat 

rahvast  valitseb  korraldatud  ühine  võim  sõltumatult  teistest.  Seega  on  riigi  iseseisev 

valitsus  oma alamate  ja  maa-ala  üle  eelduseks,  et  neid  võiks  tunnistada  sõltumatuks 
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rahvusvahelises suhtlemises. Sellest tulenevalt ei olene riikide olemasolu, iseseisvus ja 

sõltumatus teiste riikide heast tahtest ega vastuvõtust rahvusvahelisse organisatsiooni. 

Tavaline meta-juriidiline arusaam riigist on, et riik võib tekkida:

a) vastuvõtuga rahvaste perre;

b) kui tema s. o. riigi tekkimine on juriidiliselt korralik. 

See  ei  ole  ent  veenev  kuna  riikide  arvukus  maailmas  on  muutunud  alatasa, 

olenemata ülejäänute tunnustusest või heakskiidust. 12

1. 2. 4. RAHVUSVAHELINE TUNNUSTUS. 

1. 2. 4. 1. TUNNUSTUSE MÖISTE

Riik  on  fakt  ja  riigi  sündimine  pole  mitte  juriidiline  vaid  fakti  küsimus.  Kuna 

siseõiguslikult  riik  toimib  suveräänsena  faktilisest  tekkimisest  saadik,  siis  pole  tähtsust 

millisel viisil riik sündis. 

Et uus riik  saaks täiel  määral  teostada oma välissuveräänsust,  vajab riik  teistelt 

rahvusvahelistelt  tunnustatud  riikidelt  rahvusvahelist  tunnustust.  Rahvusvaheline 

tunnustus  tähendab  tunnustaja  riigi  taotlust  astuda  tunnustatavaga  suhetesse 

rahvusvahelise  õiguse  normide  alusel,  millised  kehtivad  kõikides  nn.  vanade  riikide 

omavahelistes suhetes. 

Tunnustus  on  deklaratiivse  tähtsusega  akt,  millega  ei  looda  uut  riiki  vaid 

konstateeritakse  tema  kehtivust  rahvusvahelise  õiguse  subjektina.  Tunnustuse  kaal 

seisneb tõsiasjas, et ta on rahvusvahelisse suhtlemisse vastuvõttes pigem puhtpoliitiline 

kui  juriidiline  akt,  kuigi  õiguslikult  tähtis  kuna  tunnustusega  käivad  kaasas  mitmed 

poliitilised  ja  juriidilised  soodustused.  Nende  osaliseks  saab  tunnustatav  tunnustaja 

jurisdiktsiooni piirides nii riigi enese kui ka kodanike suhtes. Rahvusvaheline tunnustus on 

alati kahepoolne toiming, mis väljendub kasvõi vana riigi poolt tunnustuse andmisel uuele 

viimase vastaval soovil. Olgugi, et tunnustada võib ka ilma uue riigi erilise algatuseta. Siis 

sõltub tunnustuse kaal alati uue reageeringust. Sest tunnustus ei anna ainult õigusi, vaid 

paneb peale ka kohustusi. 13

1. 2. 4. 2. TUNNUSTUSE LIIGID
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Tunnustuse liigid jagunevad: 1) ulatuse; 2) vormi poolest

Ulatuse alla kuuluvad järgmised tunnustuse liigid. 

a) Rahvana tunnustamine - viitab tunnustaja sõbralikule suhtumisele tulevasse riiki. 

Näiteks Esimese maailmasõja ajal tšehhi rahva tunnustamine Austria-Ungari piiril. 

b) Sõdiva-poolena tunnustamine. Kehtib näiteks emamaast lahku löönud asumaa 

kohta, kes osutab relvastatud vastupanuga. Sõdiva poolena tunnustamine tähendab, et 

neid ei käsitleta õiguse seisukohalt enam kui mässajaid keda võib kriminaalvastutusele 

võtta. Seesuguse tunnustuse puhul rakendub poolte vahel rahvusvaheline sõjaõigus koos 

kõigi  neist  tulenevate  kohustuste  ja  õigustega,  mida  mõlemad  pooled  peaksid 

aktsepteerima. 

c) De facto tunnustamine - tähendab tunnustatava lugemist rahvusvahelise õiguse 

subjektiks. 

Seda antakse aga teatavate endale jäetud õigustega ja tihti  ajutiselt  otsustuslike 

tingimustega (A. Piibu andmetel võeti de facto tunnustamine esmakordselt tarvitusele Balti 

riikide puhul Esimese maailmasõja ajal, kui nad ajutiselt ja tingimisi iseseisvaks tunnistati, 

kuni nende staatust otsustava rahukonverentsini). 

d) De jure tunnustus - tähendab uue riigi lõplikku vastuvõtmist rahvaste hulka. 

 De jure tunnustus on lõplik ja tagasivõetamatu ning sellel on tagasiulatuv mõju riigi 

tekkimise või uue valitsuse võimuletuleku momendist peale. 

Vormi poolest võib tunnustus olla:

a) pidulik või vaikiv;

b) individuaalne ja kollektiivne tunnustamine. 

Deklaratiivne  väljendamine  on  pidulik.  Vaikivaks  tunnustuseks  nimetatakse  riigi 

muul kombel vastuvõtmist, milleks võib-olla omavaheline sõlmitav leping või diplomaatiliste 

esindajate vahetamine. Individuaalne tunnustamine on  - kui  üks tunnustab eraldi  ainult 

ühte riiki korraga. Kollektiivne tunnustamine on see, kui mitu riiki kogunedes konverentsile, 

otsustavad  tunnustada  mõnda  uut  riiki  või  valitsust.  14 Kollektiivse  tunnustuse  eri  liigi 

moodustab tunnustamine ÜRO-sse vastuvõtmise kaudu. 15

1. 3. EESTI VÄLISPOLIITIKA VÖIMALUSED ENNE 16. NOVEMBRIT

1988 AASTAT, LÄHTUVALT ENSV PÖHISEADUSEST
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 Enne 1988. a 16. novembrit  kehtis ENSV-s muutmata kujul  1978.  a 13. aprillist 

kehtestunud  konstitutsioon.  Selles  põhiseaduses  figureerib  4.  peatükk  "Välispoliitiline 

tegevus ja sotsialistliku isamaa kaitse", mis koosneb kolmest paragrahvist. Neist esimese 

järgi  juhindub  ENSV  oma  välispoliitilises  tegevuses  NSVL  poolt  kindlaks  määratud 

välispoliitika eesmärkidest ja põhimõtetest ning juurde on lisatud lause, mis hoiatab, et 

ENSV-s  on  sõjapropaganda  keelatud.  Kaks  järgnevat  4.  peatüki  paragrahvi  on 

pühendatud NSVL tähtsaima funktsiooni sätestamiseks, milleks on riigi sõjaline kaitse. 16 

Missugused on siis need NSVL põhiseadusega kindlaks määratud välispoliitilised 

eesmärgid, ülesanded ja põhimõtted?

NSVL konstitutsioonis 1977. aastast on terve 4. peatükk pühendatud välispoliitikale, 

selle  peatüki  28.  paragrahv  sätestab,  et  "NSVL  teostab  kõrvalekaldumatult  leninlikku 

rahupoliitikat  ning  taotleb  rahvaste  julgeoleku  kindlustamist  ja  laialdast  rahvusvahelist  

koostööd.  NSVL välispoliitiline  suund  on  tagada  soodsad  rahvusvahelised  tingimused  

kommunismi ülesehitamiseks NSVL -s",17 ning nii edasi, samas vaimus, loosungitega. 

Järgnev paragrahv 29. on sisukam, sest see ütleb: "NSVL suhteid teiste riikidega 

rajatakse järgmistest põhimõtetest kinnipidamise alusel: 

1) suveräänne võrdsus;

2) vastastikune hoidumine jõu kasutamisest või jõuga ähvardamisest;

3) piiride vankumatus;

4) riikide territoriaalne terviklikkus;

5) vaidluste rahumeelne reguleerimine;

6) siseasjadesse mittesekkumine;

7) inimõiguste ja põhivabaduste austamine;

8) rahvaste võrdõiguslikkus ja õigus määrata oma saatust;

9) riikide koostöö;

10)  rahvusvahelise  õiguse  üldtunnustatud  printsiipidest  ja  normidest  ning  NSVL 

poolt sõlmitud rahvusvahelistest lepingutest tulenevate kohustuste ausameelne täitmine.  

”18

Pole vaja teravat silma ega just eriti  väljapaistvat analüüsivõimet järeldamaks, et 

NSVL välispoliitika peamine ülesanne oli impeeriumi säilitamine. 

ENSV  põhiseaduses  puudutakse  välispoliitikat  veel  7.  peatükis  - "ENSV 
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liiduvabariik NSVL koosseisus"

Selle peatüki 72. paragrahv kõlab nii: "Eesti NSV-l on õigus suhelda välisriikidega, 
sõlmida nendega lepinguid vahetada diplomaatilisi ja konsulaaresindajaid ning võtta osa 
rahvusvaheliste organisatsioonide tegevusest. ” 19

Järgmine  73.  paragrahv  aga  sätestab,  et  "ENSV  võimkonda  tema  kõrgemate 

riigivõimu - ja valitsemisorganite kanda on:

1) ENSV põhiseaduse vastuvõtmine, selles muudatuste tegemine ja kontroll sellest  

kinnipidamise üle;

2) ENSV seadusandlus:

3) riikliku korra ning kodanike õiguste ja vabaduste kaitse;

4) vabariiklike ja kohalike riigivõimu ja valitsusorganite moodustamine ja tegevuse 

korra kehtestamine". 20

Antud loetelule järgneb veel  10 lõiku.  13.  lõik kinnitab,  et  ENSV-l  on end õigus 

esindada ka rahvusvahelises suhtlemises. ENSV konstitutsiooni paragrahv 74. paneb aga 

kõik  paika  öeldes,  et  "NSVL seadused  on  ENSV territooriumil  kohustuslikud",  piirates 

sellega kõike eelnevat olulisel moel. Eelnevaid kitsendusi, nende tegelikku ulatust selgitab 

täiel kujul ENSV konstitutsiooni 13. peatükk ENSV Ministrite Nõukogust. Selle peatüki 118. 

paragrahv ütleb, et "ENSV MN on õiguspädev otsustama kõiki ENSV võimkonnas olevaid  

riigivalitsemisküsimusi, kuivõrd need konstitutsiooni järgi ei kuulu ENSV ÜN ja ENSV ÜN 

Presiidiumi pädevusse". 21 Selle paragrahvi 5. lõigu järgi teostab ENSV MN oma volituste 

piires  ENSV juhtimist  suhtlemises  välisriikidega  ja  rahvusvaheliste  organisatsioonidega 

lähtudes  korrast,  mis  on  NSVL  poolt  kehtestatud  liiduvabariikide  ja  välisriikide 

vastastikuseks  suhtlemiseks.  Viimane  kinnitab  täielikult  NSVL  keskvõimu  diktaati 

määramaks  liiduvabariikide  tegevust.  Pole  siis  ime,  et  käesoleva  sajandi  60.  aastatel 

küündis ENSV Välisministeeriumi ametnike arv koos nominaalse ENSV välisministriga 2-3 

inimeseni.  NSVL keskvõim võis liiduvabariikide tegevust välispoliitikas ka nullini  piirata. 

Sellised  õigused  tulenesid  keskvõimule  liiduvabariikide  põhiseadusest,  kus  on  kõik 

õigused küll  formaalselt  märgitud kõige demokraatlikel  printsiipidel,  kuid sellele järgneb 

paragrahv, mis piirab eelnevaid õigusi oluliselt nagu võib seda näha ENSV konstitutsiooni 

7. peatüki 73. ja 74. paragrahvi puhul. 

1. 4 ENSV-ST EESTI VABARIIGINI 1988-1992. 
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1. 4. 1 PERIODISEERIMINE 

ENSV põhiseaduse ja riikliku staatuse arengut 1988. aastast kuni Põhiseadusliku 

Assamblee poolt välja töötatud Eesti Vabariigi Põhiseaduse vastuvõtmiseni võib jagada 4 

ajajärku: 

1. ajajärk  algas  16.  novembril  1988  ENSV ÜN-s  vastu  võetud deklaratsiooniga 

ENSV suveräänsusest,  seadusega muudatuste  ja  täienduste  tegemise  kohta 

ENSV Põhiseaduses ning ENSV ÜN resolutsiooniga liidulepingust; 

2. ajajärk sai alguse 12. novembril 1989 ENSV ÜN otsusega Ajaloolis-õiguslikust 

hinnangust Eestis 1940. aastal toimunud sündmuste kohta;

3. ajajärku võib lugeda alates ENSV ÜN 12 koosseisu poolt vastu võetud otsusega 

Eesti  riiklikust  staatusest  29.  märtsil  1990,  ning  täienes 8.  mail  1990 ENSV 

seadusega Eesti sümboolikast; 

4. ajajärk  puhkes  koos  augustiputšiga  19.  08.  1991.  ning  seda  kroonis  Eesti 

Vabariigi ÜN otsus Eesti riiklikust iseseisvusest 20. augustil 1991. 

1. 4. 2. ESIMENE AJAJÄRK

ENSV  ÜN  poolt  16.  novembril  1988.  a.  vastuvõetud  dokumentidest  oli 

seadusandlikult seisukohalt olulisim seadus ENSV konstitutsioonis tehtavate muudatuste 

ja täienduste kohta. Põhjapanevad  on  nimetatud  seaduse  4.  ja  5.  paragrahv. 

Esimene muudab ENSV konstitutsiooni 11. paragrahvi 2. lõiku, kuulutades kogu ENSV 

territooriumi, sellel leiduvad maavarad jmt ENSV ainuomandiks. Seaduse  5.  paragrahv 

sätestab ümber ENSV konstitutsiooni 74. paragrahvi järgneval viisil:  "NSVL seadused ja 

muud normatiivsed aktid jõustuvad ENSV territooriumil pärast nende registreerimist ENSV 

ÜN  Presiidiumi  poolt  kehtestatud  korras.  ENSV  ÜN-l  on  õigus  peatada  või  määrata  

kindlaks  NSVL seadusandliku  või  muu  normatiivse  akti  rakendamise  ulatus,  kui  selle  

aktiga on rikutud ENSV suveräänsust või reguleeritud küsimusi, mis ENSV konstitutsiooni  

kohaselt  kuuluvad  ENSV  võimkonda  või  ei  arvesta  vabariigi  iseärasusi".  22 See  säte 

suurendab märkimisväärselt  tollase Ministrite Nõukogu toimimisruumi ja piirab sõltuvust 

keskvõimust, eeldades ka oma välispoliitika iseseisvat teostamist. 
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1. 4. 3 TEINE AJAJÄRK

 12. novembril 1989. a vastu võetud otsuse kaalukus seisnes ENSV ÜN tõdemuses, 

et  Eesti  lülitamine  1940.  a.  Nõukogude  Liitu  ei  olnud  õiguspärane.  Sellest  tulenevalt 

deklareeriti oma otsuses, et tuginedes rahva korduvatele tahteavaldustele, tuleb taastada 

Eesti riiklik suveräänsus parlamentlikul teel. ENSV ÜN otsustas esiteks: tunnistada ENSV 

astumine  Nõukogude  Liitu  õigustühiseks.  Teiseks  aga:  "Taotleda  Eesti  taastamist  

rahvusvahelise õiguse subjektina, milleks ENSV ÜN jätab endale õiguse läbirääkimiste  

korraldamiseks suhete kohta Nõukogude suveräänsete riikide liidus ja  rahvusvahelises 

ühenduses.  Selles  juhindub  ENSV  rahvusvaheliselt  üldtunnustatud  rahvaste 

enesemääramise  vöörandamatust  õigusest,  mis  on  leidnud  kajastust  ka  Nõukogude 

valitsuse 1917. a Rahudekreedis, Venemaa SFNV-i ja EV-i vahel 1920. a 22. septembri  

otsuses Eesti  Vabariigi  vastuvõtmise  kohta  Rahvasteliidu  täievoliliseks  liikmeks samuti  

NSVL konstitutsioonis ning ENSV ÜN 1988. a 16. novembri deklaratsioonis "Eesti NSV 

suveräänsusest".  ” 23 Otsuse alla on lisatud, et otsuse vastuvõtmine ei  ole tõlgendatav 

ENSV põhiseaduse 69. paragrahvi rakendumisena. See paragrahv annab ENSV-le õiguse 

vabalt NÕUKOGUDE LIIDU-st välja astuda. Juriidilises mõttes võinuks see käivituda aga 

vaid juhul kui ENSV oleks Nõukogude Liitu kunagi õiguslikult  korrektselt  astunud. Selle 

otsuse  teine  punkt  deklareeris  Eesti  taotlust  taastada  end  rahvusvahelise  õiguse 

subjektina.  See tähendab,  et  võeti  vastu  otsus ENSV välissuveräänsuse teostamisest, 

kuigi tegelikult ei olnud Eesti toonasel kõrgemal võimul veel täielikkugi sisesuveräänsust. 

Kuid  seda  peabki  vaatlema  kui  ette  valmistavat  ajajärku  tulevatele.  Sellele  otsusele 

toetudes töötati välja ja 12. märtsil 1990. a kinnitati ENSV Välisministeeriumi põhimäärus. 

1.4.4 KOLMAS AJAJÄRK

 29.  märtsi  1991.  a  ENSV  ÜN  otsusega  Eesti  riiklikust  staatust  kuulutati  välja 

üleminekuperiood,  mis  pidi  lõppema  Eesti  Vabariigi  põhiseaduslike  riigivõimu  organite 

moodustamisega.  24 ENSV  välispoliitikas  eeldas  see  teiste  nn.  vanade  riikide 

ettevalmistamist  Eesti  riigi  kui  täisväärtusliku  rahvusvahelise  õiguse  subjekti 
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tunnustamiseks juhul kui see paras hetk saabub. 

8. mai 1990. a ENSV seadus Eesti sümboolikast on üks ülemineku perioodi osa, 

millega  tunnistati  kehtetuks  ENSV  koos  oma  sümbolitega,  kui  Nõukogude  Liidu 

ebaseadusliku toimingu sünnitis. Sätestati Eesti Vabariik, rakendades Eesti Vabariigi 1938. 

a põhiseaduse 1. , 2. , 4. , 5. ja 6. paragrahve. ENSV konstitutsiooni 3. paragrahvi Eesti 

riigivõimu  demokraatliku  tsentralismi  põhimõtetest  tuli  paratamatult  käibele  jätta.  25 

Vastasel korral oleks see ise tunnistatud väljaspool seadust seisvaks. 

1.4.5 NELJAS AJA JÄRK

 EV ÜN otsus 20. augustist 1991. a on tegelikult formaalne, sest Eesti iseseisvumise 

küsimus otsustati ära Moskva sündmuste käigus. 

Selle  ajajärguga  algas  Eesti  Vabariigi  kui  rahvusvahelise  õiguse  subjekti 

tunnustamine.  Tunnustati  end üleminekuvalitsuseks nimetanud võimu. Järelikult  võib  4. 

ajajärku näha kui 3. ajajärguga alanud üleminekuperioodi osa, kuna 29. märtsi otsuses 

deklareeritakse,  et  see  lõpeb  põhiseaduslike  riigivõimuorganite  moodustamisega.  Kuid 

tegemist  on  eelkõige  fakti  küsimusega.  Eesti  sai  hakata  rippumatult  teostama  oma 

välissuveräänsust kõigi sellega kaasnevate õiguste ja kohustustega. Eesti välispoliitikas 

algas uus ajajärk uue kontseptsiooniga, mis tinginuks majanduslike huvide arvestamist 

suhtlemisel  teiste  riikidega.  See  suhete  süsteem  eeldanuks  ka  edukaid  läbirääkimisi 

Nõukogude Liidu vägede välja viimisest Eestist. 

1. 5 VÄLISMINISTEERIUM JA VÄLISMINISTER

1.5.1. ENSV VÄLISMINISTEERIUMI KORRALDUS 1990. A SEISUGA

 Vastavalt ENSV Valitsuse määrusele "Eesti NSV Välisministeeriumi põhimäärus",26 

mis  kinnitati  ENSV Valitsuse  poolt  12.  märtsil  1990.  a  määrusega  nr.  56,  olid  ENSV 

Välisministeeriumi  üldsätted,  ülesanded,  tegevusalad,  õigused  ja  juhtimine  määratud 

järgnevalt. 

1. ÜLDSÄTTED
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 Eesti  NSV  Välisministeerium  (edaspidi  Välisministeerium)  on  riigivalitsuse 

keskorgan. Välisministeeriumi ülesanne on vabariigi välispoliitilise strateegia elluviimine ja 

Eesti õigussubjektsuse taastamise taotlemine rahvusvahelises elus. 

1) Välisministeeriumi juhib Eesti NSV välisminister (edaspidi välisminister). 

2)  Välisministeerium  juhindub  oma  tegevuses  Eesti  NSV  konstitutsioonist,  Eesti  NSV 

seadustest, ENSV Valitsuse otsustest ja käesolevast põhimäärusest. 

3)  Välisministeerium on juriidiline  isik  kellel  on  ENSV riigivapi  kujutise  ja  oma nimega 

pitsat. 

2. VÄLISMINISTEERIUMI ÜLESANDED JA TEGEVUSALAD

4. Temale pandud ülesannete täitmiseks Välisministeerium:

1) töötab välja ettepanekuid vabariigi välispoliitika põhisuundade  kindlaksmääramiseks 

ja sellekohase seadusandluse projekte;

2) taotleb vabariigi ōigussubjektsuse saavutamist rahvusvahelises elus;

3) organiseerib Eesti NSV suhtlemist välisriikide valitsustega ja osalemist rahvusvahelistes 

organisatsioonides  ning  arendab  regionaalset  koostööd  huvitatud  riikide  ja 

organisatsioonidega;

4)  teeb ettepanekuid  vabariigi  esinduste  avamise  kohta  teistes  riikides  ja  teiste  riikide 

esinduste avamise kohta ENSV-s;

5)  korraldab  ENSV-d  külastavate  välisdelegatsioonide,  ametiisikute  ja  diplomaatide 

vastuvõtu ja protokollilist teenindamist;

6) vaatab läbi välisriikide ENSV territooriumil asuvate asutuste, ametiisikute ja kodanike 

avaldusi;

7)  annab  välja  kodanikele  ametisõitudeks  diplomaatilisi,  ameti-  ja  üldvälispasse  ning 

Nõukogude  Liidu  väljasõiduviisasid;  aitab  kaasa  välisriikidesse  sissesõidu  ja 

transiitviisade saamisel;

8)  abistab  valitsusasutusi,  kohalikke  omavalitsusorganeid,  ettevõtteid,  asutusi  ja 

organisatsioone välissuhete arendamisel;

9)  nõutab  juriidiliste  isikute  ja  kodanike  taotlusel  välismaalt  dokumente,  tõestab 

dokumente, võtab vastu konsulaarmakse dokumentide legaliseerimise ja nõutamise 

eest vastavalt kehtestatud korrale;

10) vaatab läbi  NSV Liidu ja välisriikide kodanike ning kodakondsuseta isikute taotlusi 

Studia Cartesiana Estonica (2012)
15



PROSEMINAR 1993

välismaalt  Eestisse  alaliselt  elama  asumiseks  ning  selgitab  välja  nende 

töölerakendamise ja elamispinnaga kindlustamise võimalused; 

11)  annab  seisukoha  välismaalaste  ja  kodakondsuseta  isikute  Eesti  NSV 

kodakondsusesse vastuvõtmise taotluse suhtes;

12)  nõutab  ja  edastab  teatisi  NSV  Liidus  asuvate  välisriikide  diplomaatiliste  ja 

konsulaaresinduste,  samuti  NSV Liidu  saatkondade,  diplomaatiliste  esinduste  ja 

konsulaatide jaoks;

13)  valmistab  ette  ja  komplekteerib  diplomaatilist  kaadrit,  sealhulgas  välismaale 

diplomaatilisele tööle suunamiseks;

14)  organiseerib  välisriikide  ja  Eesti  NSV-d  huvitava  informatsiooni  laekumist  ja 

vahendamist, osaleb välisajakirjanike vastuvõtmises ja töökavade koostamises ning 

informeerib huvitatud ametkondi ja vabariigi üldsust väliskülaliste viibimisest Eesti 

NSV-s. 

3. VÄLISMINISTEERIUMI ÕIGUSED

 5. Välisministeeriumil on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus:

1)  saada  Eesti  NSV  ministeeriumidelt,  riiklikelt  ametitelt,  inspektsioonidelt  ja 

kohaliku  omavalitsuse  täitevorganitelt  ning  Eesti  NSV  territooriumil  asuvatelt 

isikutelt tööks vajalikke andmeid ja ettepanekuid;

2) kaasata Eesti NSV ministeeriumide, riiklike ametite, inspektsioonide ja kohaliku 

omavalitsuse  täitevorganite  esindajaid  välisministeeriumi  töös  üleskerkivate 

küsimuste arutamisse ja lahendamisse;

3) moodustada oluliste probleemide läbivaatamiseks ning ettepanekute ja otsuse 

projektide  väljatöötamiseks  ajutisi  komisjone  ja  töögruppe,  kaasates  selleks 

volitatud  spetsialiste  Eesti  NSV  ministeeriumidest,  riiklikest  ametitest, 

inspektsioonidest  ja  teistest  valitsusasutustest,  ettevõtetest,  asutustest  ja 

organisatsioonidest,  samuti  kohaliku  omavalitsuse  täitevorganite  poolt  volitatud 

esindajaid;

4)  võtta  vastu  otsuseid  käesoleva  põhimäärusega  Välisministeeriumile  pandud 

ülesannete,  samuti  muude  Eesti  NSV ÜN ja  Eesti  NSV Valitsuse  poolt  antud 

ülesannete täitmise korra loomiseks ning kontrollida nende täitmist oma pädevuse 

piires.  Välisministeeriumi  otsused  on  juhindumiseks  ja  täitmiseks  Eesti  NSV 

territooriumil paiknevatele juriidilistele isikutele ning üksikisikutele;
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5)  pidada  oma  pädevusse  kuuluvates  küsimustes  läbirääkimisi  ja  sõlmida 

kokkuleppeid Eesti NSV, teiste liiduvabariikide ja välisriikide juriidiliste isikutega;

6)  tutvuda  oma  pädevuse  piires  ENSV  ministeeriumide,  riiklike  ametite, 

inspektsioonide  ja  kohaliku  omavalitsuse  täitevorganite,  samuti  Eesti  NSV-s 

paiknevate  ettevõtete,  asutuste  ja  organisatsioonide  tööga  käesolevast 

põhimäärusest tulenevate küsimustes. 

5. VÄLISMINISTEERIUMI JUHTIMINE

 Välisministeeriumi  juhib  minister,  kelle  nimetab  ametisse  Eesti  NSV ÜN 

Eesti NSV Valitsuse esimehe esildisel. 

7)  Välisministri  asetäitja  nimetab  ametisse  ning  vabastab  ametist  Eesti  NSV 

Valitsuse esimees välisministri esildisel. 

8) Välisminister ministeeriumi juhina:

1)  tagab  Välisministeeriumile  käesoleva  põhimäärusega  pandud,  samuti 

Eesti NSV Valitsuse ja tema esimehe poolt antud ülesannete täitmise;

2)  annab  käskkirja  ja  juhendeid  kõigis  Välisministeeriumi  tegevusse 

puutuvates küsimustes; 

3) võtab tööle ja vabastab töölt Välisministeeriumi töötajaid, keda ei nimeta 

ametisse Eesti NSV Valitsuse esimees;

4)  kinnitab  Välisministeeriumi  struktuuri,  töötajate  koosseisu  ja 

palgamäärad,  lähtudes  ametipalkade  skeemist  ning  Eesti  NSV Valitsuse  poolt 

kindlaksmääratud töötasustamisfondist. 

1. 5. 2 VÄLISMINISTER JA TEMA ÜLESANDED

 Tavapäraselt on välisministri kui ühe valitsuskabineti liikme ülesanneteks:

a) pidada läbirääkimisi välisriikide esindajatega, lahendades jooksvaid asju 

ja sõlmides lepinguid;

b) valvata välislepingu korrapärase täitmise järele;

c) hoolitseda välissaadikute ja konsulite nimetamise ja ärakutsumise eest;

d) anda neile juhiseid;

e) esitleda välisriikide esindajaid riigipeale;

f) kaitsta oma riigi ja kodanike õigusi ja poliitilisi ning majanduslikke huve 
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välismaal;

g) astuda oma riigi nimel vastavaid samme välisriikide ja üldiselt teostada 

vastavalt rahvusvahelist kirjavahetust. 

 Välisminister  kontrasigneerib  ka  kõik  valitsuse  poolt  väljasaadetavad 

rahvusvahelised aktid, millel on allkiri. Viibides välismaal, omab välisminister, tema 

perekond ja saatjaskond puutumatust ja eksterritoriaalsust. Oma  ametisse 

astumisest  teatab  välisminister  erilise  kirjaga  välisriikide  valitsustele  ja  tema 

valitsuse juurde akrediteeritud välisesindajaid ilmuvad end esitlema igale uuele 

välisministrile, kes protokollikohaselt teeb vastuvisiite. Välisministri 

normaalseks tegevus kohaks on tema riigi pealinn. 27

1. 5. 3 ENSV VÄLISMINISTRI ÜLESANDED 1990. A

 Kahtlemata kuulusid ka kõik need loetletud ülesanded ja rahvusvaheliselt 

kinnitatud  protokollilised  reeglid  alates  augustist  1991.  a  Eesti  Vabariigi 

Välisministri  pädevusse,  kuna need tervikuna on kohased vaid reaalselt  riikliku 

iseseisvust evivate riikide välisministritele. 

 12.  märtsil  1990.  a  kinnitatud  "ENSV Välisministeeriumi  põhimäärusest" 

johtuvalt  olid  välisministril  ENSV-s  kui  Välisministeeriumi  juhile  asetatud  3 

põhiülesannet, milliste toimimise ta pidi tagama järgmiselt:

a)  töötada  välja  ettepanekuid  välispoliitika  põhisuundade  kindlaks 

määramiseks ja sellekohaseid seadusandluse projekte;

b) püüelda ENSV ōigussubjektsuse saavutamist rahvusvahelises elus;

c)  korraldada  ENSV  suhtlemist  välisriikide  valitsustega  ja  osalemist 

rahvusvahelistes  organisatsioonides  ning  arendab  regionaalset  koostööd 

huvitatud riikide ja organisatsioonidega. 

Kõik 3 on sätestatud seoses ENSV tookordse staatusega maailmas. 

2. 1 EELLUGU:

2. 1. 1 Vaino Väljase visiit Soome Vabariiki

e. kas Eestil on oma välispoliitika?
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 5. jaanuaril alustas EKP peasekretär Vaino Väljas visiiti Soome Vabariiki, kus teda 

võttis vastu Soome Vabariigi president Mauno Koivisto. Arutati poliitilist olukorda 

Eestis  ja  majandusliku  koostöö  võimalusi.  Samal  päeval  esines  Vaino  Väljas 

Helsingis Paasikivi Seltsis ettekandega teemal «Eesti  -  sild Ida ja Lääne vahel», 

milles  ta  pärast  tavakohast  sissejuhatust  sõnas:  «Arvasin,  et  toon  teie  ette 

järgmised teemad. Esiteks: Euroopa ühiskodu idee realiseerimine Ida-Euroopas; 

teiseks:  Eesti  suhted  Soomega  ja  loodetav  koostöö  Põhjamaade  Nõukoguga;  

kolmandaks:  kriisinähtused  ja  Eesti  sotsiaalmajanduslik  ümberstruktureerimine;  

neljandaks: kas Eestil on oma välispoliitika?»1

 Jõudnud kõne neljanda punktini,  nentis Vaino Väljas,  et  NL uuenemine lubab 

seda  küsimust  uues  valguses  püstitada.  Edasi  märkis  ta  Eesti  majandus- ja 

kultuurialaste  välisesinduste  loomise  päevakorralisust.  Soovi  olid  avaldanud 

Rootsi  ja  Ungari,  kellest  Rootsiga  oli  Eesti  loonud  majanduskoostöö 

assotsiatsiooni. 

 Vaino Väljas peatus ka Eesti välispoliitilisel kontseptsioonil öeldes: «Välispoliitika 

tuleneb  riigi  välispoliitilisest  asendist.  Eesti  geopoliitiline  asend  langeb  kokku  

Nõukogude Liidu geopoliitilise asendiga, kuid vastupidist väita ei saa. »2 Sellest 

tulenevalt  järeldas  Vaino  Väljas,  et  Eestil  on  oma välispoliitika,  kuid  see peab 

olema  kooskõlas  Nõukogude  Liidu  välispoliitikaga.  Ning  Eesti  välispoliitika 

«enesestmõistetavaks põhitingimuseks» pidas ta kolme nõuet:

1. Eesti välispoliitika peab vastama eesti rahvuslikele huvidele;

2. Nõukogude Liidu rahvuslikele huvidele ja;

3. Lääne-Euroopa koostöö, julgeoleku ja rahu huvidele. 

 «Nende koordinaatide piires saame käsitleda taassündiva Eesti välispoliitikat,»3 

sõnas EKP peasekretär. 

 «Toetudes . . . traditsioonilistele väärtustele, võiks Eesti leida ka oma tulevase 

funktsiooni Euroopa ühiskodus ja konkreetse ülesande: kujundada silda Lääne ja  

Ida vahel. See on meile omane olnud juba Hansa Liidu aegadest. Praegu . . .  

tunneb Eesti endas piisavalt tahet ja oskust seda ajaloolist rolli väärikalt täita. »4

«Mitte  kusagilt  Euroopast  ei  leia  te  nii  head  Venemaa  tundmist  nagu  

Baltikumis; ja mitte kusagil Venemaal ei leia te nii head Euroopa tundmist nagu  

Baltikumis. »5

Studia Cartesiana Estonica (2012)
19



PROSEMINAR 1993

 Vaino  Väljas  nentis  ka,  et  Eesti  välispoliitika  võib  toetuda  kahele  peamisele 

dokumendile, mis annavad lähtepunkti ja suuna. Esimene oli Ülemnõukogu otsus 

12. novembrist 1989 ja teine Nõukogude Liidu Rahvasaadikute Kongressi otsus 

hinnangust Molotov-Ribbentropi paktile 24. detsembril 1989. a. 

 “Jälgisime  sügava  poolehoiuga  kuidas  Euroopa  ühiskodu  idee  Prantsusmaa  

presidendi Francois Mitterrand'i poolt 6. detsembril 1989 Kiievis edasiarendamist  

leidis. ”6

Kiievis  ütles  Prantsusmaa  president  peasekretär  Gorbatšovile: 

«Strasbourg’is kohtuvad Euroopa Nõukogu raames tervenisti  23-riigi  esindajad. 

Miks  aga  ei  võiks  see  arv  kasvada  hoopis  suuremaks  ükskõik  missugustel  

alustel?»7 ütles Väljas ning lisas, et Eesti naasmisel Euroopasse kujuneb oluliseks 

tähiseks Helsingi jätkukonverents. Ta rõhutas, et Eesti ootab sellelt konverentsilt 

«uueneva  Euroopa  ühiskodu» rahvusvahelist  seadustamist.  Rööbiti  selle 

saavutamisega,  märkis  ta,  ollakse  endale  seatud  eesmärgiks  oma  asendit 

kasutades  ja  jõukohaselt  osaledes  rahvusvahelises  koostöös,  kaasates  kõiki 

võimalusi taotleda Eesti taassündi rahvusvahelises elus nii  de facto kui  de jure. 

«See on Eesti välispoliitika uus sisu»,8 kinnitas ta. 

 See ülesastumine on kantud tugevast  ajavaimust  ning  lõpuks nendibki  Vaino 

Väljas oma kõnes, et poliitika muutub koos meiega. Eesti tegi sellel pikal teel alles 

esimesi samme. 

 Analoogse kõne kandis EKP peasekretär ette ka 20. veebruaril Pariisis. 9

2. 1. 2 Eesti üleminekuaja kontseptsiooni kujundamisest

 5.  veebruaril  kogunesid  Eesti  erakondade  ja  organisatsioonide  esindajad 

Välisministeeriumi  ettepanekul  Tallinna  Toompeale,  et  arutada  teid,  mis  viiksid 

välispoliitikas Eestit lähemale sõltumatusele. 

 Esindatud  olid  Teaduste  Akadeemia,  Kirjanike  Liit,  Kultuurikomitee  ja  Tartu 

Ülikooli õigusteaduskond. Erakondadest olid kohal Eesti Rahvarinne, Eesti Kristlik 

Demokraatlik Liit, Töökollektiivide Liit jt. 

Istungit juhatas Arnold Green. Kohtumise käigus jõuti ühisele arvamusele, 

et edasise tegevuse aluseks saab olla vaid Tartu rahulepingus 2. veebruaril 1920. 

Studia Cartesiana Estonica (2012)
20



PROSEMINAR 1993

a  kinnitatu.  Samas  nenditi,  et  on  vaja  välja  töötada  Eesti  välispoliitika 

kontseptsioon. 

Kõneluste  käigus  puudutati  ka  Helsinki-2  jätkukonverentsiga  seotud 

küsimusi. 10

Järgmisel  päeval  s.  o.  6.  veebruaril  kinnitasid  Prantsusmaa välisminister 

Rolland Dumas ja USA riigisekretär James Baker kohtumisel Iirimaal Shannoni 

lennujaamas Helsingi-2 jätkukonverentsi toimumise vajadust 1990. aastal. James 

Baker  oli  nõus  Dumas'  ga,  et  konverents  võiks  toimuda  oktoobris-novembris 

Pariisis. 

 13.  märtsil  leidis  aset  teistkordne  ENSV  Välisministeeriumi  ning  Eesti 

erakondade, organisatsioonide kohtumine. 

Seekord  juhtis  istungit  välisministri  asetäitja  Toivo  Kuldsepp.  Peamiseks 

arutlusteemaks oli Helsingi-2, kuna USA riigisekretär ja Prantsusmaa välisminister 

olid kokku leppinud selle toimumise suhtes. 

 Välisministeeriumis läbiarutatud helgem stsenaarium eeldas, et Eesti Kongressi 

12.  märtsil  valitud  Eesti  Komitee  välissuhete  toimkond ning  selleks  ajaks  veel 

valimata ENSV ÜN välissuhete komisjon saavutavad kokkuleppe välispoliitilistes 

küsimustes. Tõdeti, et välispoliitikat saab teostada ikkagi välisministeeriumi kaudu, 

ja et ENSV Välisministeerium peab jääma erakondade väliseks ametiteenistuseks. 
11

 Need  tõdemused  tehti  arvatavasti  vastuseks  Eesti  Kongressi  poole  12. 

märtsil 1990 kinnitatud Eesti Vabariigi iseseisvuse kava esimesele punktile, mis 

deklareerib:  «Alustada  rahvusvahelisi  läbirääkimisi  sealhulgas  suurriikide 

valitsustega, kasutades Eesti Vabariigi diplomaatilisi esindusi ja Eesti Kongressi  

poolt  volitatud välisdelegatsioone.  Astuda samme Eesti  iseseisvuse taastamise 

heaks euroopa julgeoleku ja koostöö nõupidamistel, Europarlamendis ja teistes  

rahvusvahelistes institutsioonides. »12

 Edasi tegi välisministeerium ettepaneku panna paika need Eesti iseseisvumiseks 

vajalikud  välised  garantiid,  milles  pidanuks  Eesti  Kongress  ja  ÜN  jõudma 

kokkuleppele. Need olid märksõnadena:

1. Eesti huvide kaitsmine;

2. neutraliteet;
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3. demilitariseeritus;

4. lepingulised suhted;

5. pariteetsus;

6. integreeritus;

7. aktiivsus;

8. inimkesksus;

9. detsentraliseeritus. 

 Nõupidamisel rõhutati  samuti,  et Helsinki-2 peab vastu minema konsensusliku 

memorandumiga  vähemalt  kaks  kuud  enne  selle  tippnõupidamise  toimumist. 

Toonitati vajadust võtta enne Helsinki-2 jätkukonverentsi ühendust kõigi osalevate 

riikide valitsustega. 13 28. märtsil toimus kolmas ENSV Välisministeeriumi ja eesti 

erakondade  kohtumine.  Nõupidamist  toimetas  spiikerina  nagu  eelminegi  kord 

välisministri asetäitja Toivo Kuldsepp. 

 Välisministeerium oli kohtumiseks ette valmistanud memorandumi projekti, 

mille  eesmärgiks  ole  Eesti  pürgimuste  teadvustamine  Euroopa  Julgeoleku  ja 

Koostöö Organisatsioonis osalevatele riikide valitsustele. Projekt arutati üksipulgi 

läbi ning välisministeerium lubas 2. aprilliks 1990. a memorandumi valmis saada. 
14

 4. aprillil kohtuti kokkulepitult neljandat korda välisministeeriumis. Eesti komitee 

välistoimkonda esindasid Sirje Kiin ja Trivimi Velliste. ÜN väliskomisjoni ja Eesti 

Ettevõtjate erakonda esindas ühes isikus Tiit Made. 

 Parteidest  olid  teiste  seas  kohal  ka  Liberaaldemokraatlik  Partei,  Kristlik 

Demokraatlik  Liit  ja  Roheline  Liikumine.  Istungit  juhatas  seegi  kord  Toivo 

Kuldsepp.  Eelneva  töö  tulemuses  lehekülje  pikkuses  märgukirja  projektis 

pöörduvad ENSV elanike tahet väljendav ÜN ning Eesti Vabariigi kodanike ning 

nende  järeltulijate  tahet  väljendav  Eesti  Komitee,  lähtudes  eesti  rahva 

võõrandamatust  õigusest  enesemääramisele  ja  riiklikule  iseolemisele,  kõigi 

Euroopa riikide, USA ja Kanada valitsuste poole taotlusega võtta 1990. a. CSCE 

päevakorda  küsimus  II  maailmasõjas  iseseisvuse  kaotanud  Eesti  Vabariigi 

taastamisest  rahvusvahelise  õiguse  subjektina  ning  pälvida  nõupidajate  riikide 

kollektiivne tunnustus. 

 Nõupidamisel sedastati, et enne kui Euroopa kõrgetest kabinettidest s. o. u 10. 
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juunist  minnakse  suvepuhkusele  peaks  märgukiri  kõikide  CSCE  protsessis 

osalevate  riikide  valitsuste  kätte  jõudma.  Dokument  vajas  veel  ENSV  ÜN 

Presiidiumi  esimehe  Arnold  Rüütli  ja  Eesti  Kongressi  poolse  esindaja  Tunne 

Kelami allkirju, et jõuda maailma. 15

2. 1. 3 Lennart Meri käekäigust enne aprilli 1990

Jaanuari lõpus esitati Lennart Meri Eesti Kirjanike Liidu poolt kandideerima 

ENSV ÜN-i.  16 25. veebruaril valiti ta Harjumaalt, valimisringkonnast nr. 13 koos 

Ott Köstneri ja Rein Ratas' iga Eesti Kongressi liikmeks. 17 Seal valiti ta 12. märtsil 

100 poolt häälega Eesti Komiteesse. (Need 100 häält andsid hr. Lennart Merile 

24. asetuse 71 usaldatu seas. )18

 18. märtsil (1990) toimunud ENSV ÜN valimistel jäi Lennart Meri enim usaldatute 

nimekirjast välja. 

 9. aprillil esitas peaminister Edgar Savisaar ta välisministri kohale. 19

11.  aprillil  kinnitas  ÜN välisministriks  Lennart  Meri,  olgugi  et  ÜN väliskomisjon 

eesotsas  «vabaeestlase» Indrek  Toomega  ja  «ettevōtja» T.  Madega  olid  5 

vastuhäälega (3 poolt) tõrksad tema kandidatuuri suhtes. 20 “Vabaeestlase” Indrek 

Toome puhul on see mõistetav, kuna ta eeldas pigem, et sellel kohal figureerib 

edasi teine  «vabaeestlane»  ja eelneva valitsuse välisminister Arnold Green. Tiit 

Made vastuseis oli aga arvatavasti põhjendatud isiklikest ambitsioonidest. Küllap 

leidis  ta,  et  Lennart  Meri  ei  ole  õige  inimene viimaks ellu  väliskomisjoni  poolt 

esitatud ideid ja põhimõtteid. 
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2. 2 LENNART MERI TEGEVUSE ALGUS VÄLISMINISTRINA:

I etapp aprill-november 1990 ehk kuni CSCE

jätkukonverentsini Pariisis

«Ma ei tunne mitmekesisemat ametit

kui diplomaadi oma. Kuskil mujal

ei ole nii vähe kindlaid reegleid

ja nii palju traditsioone, kuskil

mujal ei jää pankrotti püsivus ning

ei õnnestu olude juhus ja kuskil

mujal ei ole nii vaja distsipliini

ja vaimukindlust ning iseseisvust. »21

Jules Cambon

12.  aprillil  alustas  Lennart  Meri  tööd  oma  uues  ametis  ENSV 

üleminekuvalitsuse välisministrina. Ta on selgitanud oma ametisse astumise aega 

öeldes:  «Eesti  on praegu nagu Vabadussõja alguses,  kus suurriigid  ei  kiirusta  

meie  iseseisvust  tunnustama.  Me  saime  toetuda  vaid  maailma  avalikule 

arvamusele.  Välisministeerium  peab  aitama  luua  eeldusi  Eesti  Vabariigi  

taastamiseks Tartu rahulepingu alusel». 22

Esimese sammuna tutvus hr. Lennart Meri välisministeeriumi töötajatega, seejärel 

palus ta aga kõigil  17 diplomaadil kirjutada lahkumisavaldused. Taoline teguviis 

tekitas  küll  hämmingut  Toompeal,  kuid  sellest  ei  muutunud  midagi.  Šokeeritud 

diplomaadid andsid kohe ajakirjanduse kaudu teada, et kehtiv tööseadustik ei luba 

otseselt vallandada kedagi. 

Lennart Meri kommenteeris seda 13. aprillil kui täiesti loomulikku nähtust, 

et kabineti muutumisel ka inimesed vahetuvad. Välisministri arvates võis segadust 

põhjustada asjaolu, et viimase 50 aasta jooksul ei oldud neid reegleid täidetud. 23

Eelneva  valitsuse  välisminister  Arnold  Green  andis  Lennart  Merile 

välisministeeriumi  üle  hetkel,  mil  seal  olid  ettevalmistamisel  projektid  Eesti 

lülitamisest  Põhjamaade  Nõukogu  praktilisse  töösse.  Ka  pidi  laienema 
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rakendunud  Hansalinnade  liitumine.  Tööjärgus  oli  otsesidemete  arendamine 

majanduslikul  tasemel  Iirimaa  ja  Hiina  RV  Shenzheni  rajooniga.  Samuti  oldi 

välisministeeriumis mõeldud võimaluste üle, mis viinuksid Eesti CSCE protsessis 

osalenute riikide sekka. 24

 Lennart Meril tuli jätkata seda suunda oma nägemusega. 

 13. märtsil antud intervjuus «Päevalehele» juhtis vastne välisminister tähelepanu 

sellele,  et  esmakordselt  peale  Teist  maailmasõda  on  Eestil  kujunemas  oma 

aktiivne  välispoliitika,  mida  kavandatakse  ja  suunatakse  Eestist,  ja  mille 

eesmärgiks  on  rahvusvahelise  ōigussubjektsuse  saavutamine. 

«Üleminekuperioodi  välispoliitika  on  iseseisvuse  taastamine  parlamentaarsetel  

läbirääkimistel  välisriikidega,  sealhulgas  Nõukogude  Liiduga,»25 märkis  Lennart 

Meri. Samas tunnistas ta, et rahvusvahelisele üldsusele on vaja selgitada ka Teise 

maailmasõja  järelmite  likvideerimise  olulisust  Läänemere  ruumis,  kuna  see  on 

stabiliseeriv tegur Põhja-Euroopas. 

 Ta kinnitas,  et  Eesti  välispoliitilise programmi edukas teostamine eeldab Eesti 

poliitiliste jõudude võimalikult laia koalitsiooni. «Eesmärgini jõudmiseks on vaja, et  

meid ja meie taotlusi mõistetaks niihästi Moskvas kui ka Lääne-Euroopas. .  . .  

Maailm  on  realistlik  ja  veel  üks  mure  juure,  tähendab  alati  pigem  midagi  

ebameeldivat,»26 tõdes välisminister ning lisas, et oleme maailmas täiesti üksi ja 

meie s. t. Eesti saatus on Eesti rahva kätes. 

 «Ja  oma  eesmärke  saame  teostada  juhul,  kui  äratame  huvi,  huvi  kaudu  

poolehoidu, poolehoiu kaudu toetust  oma eesmärgile,»27 toonitas Lennart  Meri. 

Viimase tsitaadiga määratles välisminister ära ka oma tulevase tegevuse põhisisu 

nagu edaspidiste sündmuste arenemise kirjeldus näitab. 

 28.  aprillil  valitsuse  istungil  tutvustas  välisminister  Leedu  Vabariigi  alalise 

esinduse  ajutist  põhimäärust.  Teatavasti  kuulutas  Leedu  NSV  end  11.  märtsil 

iseseisvaks  ja  sõltumatuks  Leedu  Vabariigiks,  tühistades  Leedu  territooriumil 

Nõukogude Liidu ning Leedu NSV konstitutsiooni. 

 Lennart  Meri  teatas  ettekandes,  et  ENSV  valitsuse  esindaja  Mart  Tarmaku 

lähetamine  Leedu  Vabariiki  pole  üksnes  diplomaatiline  akt,  vaid  ka  oluline 

moraalne toetus Leedu rahvale nende raskel hetkel. 

 Hr.  Tarmak  sai  kaasa  volikirjad  Leedu  Vabariigi  peaministrile.  Välisminister 
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selgitas  samuti  ratifitseerimise  protseduuri,  mille  pidi  läbima  allakirjutatud  Läti, 

Leedu  ja  Eesti  majanduskoostööleping.  Eesti  diplomaatial  polnud  ju  50  aastat 

tulnud kokku puutuda lepingute ratifitseerimisega, mis rahvusvahelistes suhetes 

on tavaline toiming. 28

 5. mail võttis välisminister vastu Soome Vabariigi diplomaatide koolituskeskuse 

11-liikmelise  delegatsiooni.  Samuti  viibis  kohal  Soome  Vabariigi  Leningradi 

peakonsulaadi konsul Terki Hakala. 29

12.  mail  kohtusid  Tallinnas  kolme  Balti  riigi  ÜN  Presiidiumi  esimehed. 

Kirjutati  alla  deklaratsioonile  koostöö  ja  üksmeele  kohta,  uuendati  Balti  Riikide 

Nõukogu lepingut 1934. aastast ja võeti vastu avaldus, millega pöördutakse kõigi 

CSCE  protsessist  osavõtvate  riikide  poole  sooviga  võimaldada  ka  neil  selles 

osaleda. Riigipäid saatsid välisministrid. 30

Kuna 23.  mail  viibis Lennart  Meri  Rootsis,  ei  saanud ta osa võtta  Eesti 

Komitee välistoimkonna ja Eesti Vabariigi ÜN väliskomisjoni liikmete kohtumisest, 

mille käigus anti ülevaade teine-teise tegevusest. 31

25.  mail  esitas  Lennart  Meri  Eesti  Kongressis  oma  välispoliitilise 

nägemuse. Selle põhisisuks oli Eesti Vabariigi välispoliitiliste lepete renoveerimine 

ja Balti riikide kindel koostöö. 

Ta  rõhutas  eesseisva  s.  o.  30.  mail  USA-s  aset  leidva  superriikide 

tippkohtumise olulisust Balti riikidele. 32

26. mail kogunesid Leedu Vabariigi välisminister Algirdas Saudargas, Läti 

Vabariigi välisminister Janis Jurkans ja Eesti Vabariigi välisminister Lennart Meri 

Riiga  konsultatiivkohtumisele.  Töötati  välja  koostööplaan,  mis  näeb muuhulgas 

ette  seada  sisse  majanduslikku  ja  poliitilist  laadi  informatsiooni  operatiivse 

vahetamise  ning  tegevuse  koordineerimise  juhul,  kui  tekib  vajadus  osutada 

mingile poolele ainelist ja moraalset toetust. Kirjutati alla deklaratsioonile, milles 

öeldakse,  et  Nõukogude  Liidu  presidendil  Mihhail  Gorbatšovil  ei  ole  volitust 

esindada kolme Balti vabariiki 30. maist toimuval tippkohtumisel. 33 Juba 2. -8. mail 

tutvustas Eesti Vabariigi peaminister Edgar Savisaar antud dokumenti oma visiidil 

Rootsi Kuningriiki peaminister Ingvar Gösta Carlssonile. 34

30.  mail  tagasiteel  Eestisse,  kohtus  Edgar  Savisaar  Helsingis  Soome 

Vabariigi  välisministri  Pertti  Paasioga.  Kohtumisest  Soome  Vabariigi 
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Välisministeeriumis  võttis  osa  ka  Eesti  Vabariigi  välisminister  Lennart  Meri. 

Vestluses puudutati kõige muu kõrval ettevalmistusi Teiseks Euroopa julgeoleku- 

ja koostöö nõupidamiseks. 35

6. juunil  alustas Lätis Jurmalas tööd 12. mail  Tallinnas taasmoodustatud 

Balti  Riikide  Nõukogu  (edaspidi  BRN).  Balti  riikide  ÜN  Presiidiumi  esimeeste 

kohtumises osalesid samuti väliministrid. Töötati välja ühist taktikat välispoliitikas 

oma  eesmärkide  saavutamiseks.  Määratleti  ühtne  platvorm  Moskvaga 

peetavateks läbirääkimisteks ning võeti vastu ühine avaldus, milles väljendatakse 

soovi taastada riiklik iseseisvus ning püüdlust astuda ÜRO liikmeks. 

Sellega seoses teatatakse, et Balti riigid austavad ÜRO põhimõtteid; loovad 

tingimused, mis kindlustavad lugupidava suhtumise lepingutest ja rahvusvahelise 

õiguse muudest allikatest tulevatesse kohustustesse. 

Lisaks  pöördus  BRN  maailma  riikide  parlamentide  ja  valitsuste  poole 

palvega,  et  kolme  Balti  riigi  poliitikat,  majandust,  territooriumi,  akvatooriumi  ja 

õhuruumi  puudutavate  rahvusvaheliste  lepingute  sõlmimisel  arvestataks  Eesti, 

Leedu ja Läti suveräänseid õigusi ja huve. 36

5. -29. juunini toimus Kopenhaagenis CSCE konverents. CSCE konverentsi 

seekordsel  kokkusaamisel  oli  Balti  riikidest  eelkõige  ja  eriti  juttu  vaid  siis,  kui 

Kopenhaagenis  üsna  konverentsi  alguses  viibisid  Eesti,  Läti  ja  Leedu 

välisministrid.  Taheti  osaleda  vähemalt  vaatlejatena.  Palve  lükati  tagasi,  kuna 

Nõukogude Liidu esindaja ei olnud sellega nõus. 37

10. juunil  sõitsid Balti  riikide välisministrid Oslosse, kus neid võttis vastu 

Norra  välispoliitilise  ametkonna  juht  Kjell  Magne  Bondevik.  Räägiti  olukorrast 

Leedus.  Norra  välisminister  kutsus  üles  lahendama  Balti  vabariikide 

iseseisvumisküsimust läbirääkimiste laua taga.  38 Peeti nõu ka Norra parlamendi 

väliskomisjoniga. Tulemusteks oli Norra välisministeeriumi pakkumine vahendada 

Nõukogude Liidu ja Balti riikide vahelisi kahepoolseid läbirääkimisi. 39

13. juunil saabus Eesti Vabariigi peaminister Edgar Savisaar, Eesti Vabariigi 

välisministri Lennart Meri ja tema asetäitja Toivo Kuldsepa saatel Hollandisse, et 

osaleda  X  ülemaailmsetel  Hansapäevadel.  Edgar  Savisaar  kohtus  Hollandi 

peaministri Rudolf Lubbersiga. 

Lennart  Meri  tutvustas  aga  Hollandi  Kuningriigi  Välisministeeriumi 
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juhtkonnale Eesti välispoliitilist kontseptsiooni seoses CSCE protsessiga. 

 14.  juunil  andsid  mõlemad  ministrid  välisajakirjandusele  Zutphenis 

pressikonverentsi. 

Lennart Meri  hindas visiiti  Hollandisse kõrgelt nentides, et 10-aasta eest 

rajatud  ja  vahepeal  korralikult  sisse  töötatud  organisatsioon  «Uusaegsed 

Hansapäevad» on tänaseks saanud uue sisu. 

 «Balti riikidele on see eriti soodne seetõttu, et «Uusaegsed Hansapäevad» on  

üks väheseid rahvusvahelisi ühendusi, milles oleme mõnda aega osalenud. Mitte  

vaatlejana vaid täieõiguslike liikmetena,»40 rõhutas Lennart Meri. 

 12. juuni  kohtus Lennart  Meri  Tallinnas Leningradi  USA konsulaadi  peakonsul 

Richard Miles'i ja konsul Jon Burmell’iga. 

27. juunil kirjutasid Balti vabariikide välisministrid arvatavasti Eesti Vabariigi 

välisministri  Lennart  Meri  eestvõttel  alla  avaldusele  Nõukogude  Liidu  ja  Balti 

vabariikide-vaheliste  läbirääkimiste  kohta.  Avalduses  öeldakse,  et  Balti  riikide 

sõltumatuse taastamine eeldab nelja riigi vahelisi läbirääkimisi valemi põhjal 1 + 3. 

See  tähendas  läbirääkimisi  ühelt  poolt  Nõukogude  Liidu  presidendi,  ÜN  ja 

Valitsusega ning teiselt poolt Balti riikide riigipeade, ÜN ja valitsuste vahel. 

«Selles seoses peavad Balti  riikide välisministrid oluliseks rõhutada veel  

enne  läbirääkimiste  alustamist  küsimuste  ringi,  mis  seoses  Balti  riikide 

iseseisvumise taastamisega kuulub nelja riigi läbirääkimistel käsitlemisele, samuti  

läbirääkivatele pooltele kohustuslikud tähtajad, kusjuures käsitlemisele kuuluvates 

küsimustes  ja  tähtajas tuleb  kokkulepe saavutada veel  enne mistahes otsuste 

vastuvõtmist,  mis  otseselt  või  kaudselt  võivad  puutuda  nelja  riigi  

läbirääkimistesse, sealhulgas enne võimalikku otsust ajutiselt peatada Balti riikide 

parlamentide  poolt  varem  vastu  võetud  seadusandlike  aktide  toime,» 41 

deklareeritakse dokumendis. 

USA rahvuspüha eel,  3. juulil  olid Balti  riikide juhid kutsutud vastuvõtule 

Leningradis asuvasse USA konsulaati. Hr. Meri andis seal üle USA riigisekretärile 

James  Baker’ile  adresseeritud  kirja,  mis  diplomaatilisi  kanaleid  pidi  järgmisel 

päeval USA riigidepartemangu jõudis. 

16.  juulil  viibis  Eesti  Vabariigi  välisminister  Viinis,  kus  kirjutati  alla 

dokumendile, millega taotleti Balti riikide osavōttu Pariisi CSCE konverentsist. See 
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saadeti  samal  ajal  Viinis  toimunud  Pariisi  kohtumist  ettevalmistavale 

sekretariaadile. 

Selle dokumendi kehtivus lōppes Pariisi tippkohtumise viimasel päeval. 

17. juulil lahkus Eesti Vabariigi välisminister Viinist New Yorki Eesti Vabariigi 

peakonsuli,  saadiku ülesandeis Ernst Jaaksoni kutsel.  43 USA-s kohtus Lennart 

Meri  USA riigisekretär  James  Bakeriga.  Eesti  Vabariigi  välisminister  nimetas 

esimest USA-Eesti kontakti nii kõrgel tasemel  - «oivaliseks». Lennart Meri ütles 

pärast lahkumist,  et ta on  «äärmiselt  õnnelik, sest on õnnestunud sisse seada 

töökontaktid administratsiooniga. »44 Mr. Baker oli  jaganud Eesti Vabariigi  soovi 

osaleda  Helsingi  protsessis,  mainides  et  mõnedes  asjades  tuleb  meil  endil 

lahendus  leida,  ja  see  lahendus  asub  Moskvas.  Mr.  Baker  oli  jaganud  Eesti 

Vabariigi soovi osaleda Helsingi protsessis, mainides et mõnedes asjades tuleb 

meil  endil  lahendus leida,  ja  see lahendus asub Moskvas.  «Mr.  Baker  osutas 

tõigale, et USA näeb regioonide spetsiifilisi probleeme erinevalt; et nad püüavad 

leida  erinevaid  lähenemisteid  ja  -  võimalusi.  See  ümmargune  ja  salapärane 

vormel  tähendab USA valmisolekut  käsitleda Kesk- ja  Ida-Euroopa probleeme 

erinevalt, arvestades Balti riikide de jure seisundit. »45

Baker  olevat  tahtnud  kuulda  Balti  riikide  missioonist  Põhja-Euroopa 

stabiilse  olukorra  kujundamisel.  USA  riigidepartemangu  huvitab  Balti  riikide 

kujunemine  vahelüliks  Venemaaga.  Lennart  Meri  kohtus  veel  kongresmeni 

Christopher Foxiga, ekspresidendi Roland Reagani ja endise riigisekretäri Georg 

Shulz’iga. 

Kohtumisel Stanfordi ülikoolis oli viimane Lennart Merile öelnud, et Eesti ei 

ole välispoliitikas vigu teinud ning soovitas jätkata  «kannatliku kannatamatuse» 

poliitikat. 

Lennart  Meri  visiidi  ajal  teeb USA diplomaat  Max Kampelman avalduse, 

milles ütles, et Balti riigid osalevad 91. aastal Helsingi protsessis vaatlejana. 46

EV  Välisministeerium  lootis  samal  ajal  osa  võtta  1990.  aasta  Pariisis 

toimuvast Helsingi-2 nõupidamisest. 

30. juuliks oli Lennart Meri naasnud USA-st, ja andis koos nn. idaminister 

Endel Lippmaaga valitsuse infotunnis ülevaate oma tegevusest. «Meil pole vaja 

oma õigusetust rõhutada, vaid ajada pragmaatilist poliitikat»47 ütles Endel Lippmaa 
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ning kinnitas, et Viinis tehtigi seda. Lennart Meri sedastas aga, et infovahetus USA 

riigisekretäriga jätkub edaspidigi. 48

3. augustil andis Lennart Meri pressikonverentsi Tallinnas. 49 Samal päeval 

tegi  Iraak  karuteene  Nõukogude  Liidule,  okupeerides  Kuveidi.  Sellele  lisandus 

veel  Saksamaade  ühendamise  protsess,  mis  varjutas  sündmusi  Balti  riikides, 

jättes need tagaplaanile. 

 10. augustil tulid Balti riikide välisministrid kokku Vilniusesse. 

Kohtumise peaeesmärgiks oli Balti riikide välispoliitika koordineerimine nii 

ida  kui  lääne  suunal.  Vahetati  mõtteid  tehtud  visiitide  üle  USA-sse.  Arutati 

küsimusi,  mis  puudutasid  Balti  riikide  läbirääkimisi  Nõukogude  Liidu  ja 

Venemaaga. 

14. augustil võttis Lennart Meri vastu Tšehhi ja Slovaki Liitvabariigi Moskva 

saatkonna I sekretäri Josef Macisaki. Kõne all olid omavahelised suhted ja ka Balti 

kriisi teadvustamine Euroopa julgeoleku ja koostöö nõupidamisel. 

22. augustil alustas Edgar Savisaar töövisiiti Taani Kuningriiki. Teda saatsid 

välisminister Lennart Meri ja majandusministri asetäitja Erik Terk. Edgar Savisaar 

kohtus Taani peaministri Poul Schluteriga. Lennart Meri vestles Taani välisministri 

Uffe Ellemann Jenseniga. 

23. augustil külastasid ministrid Taani parlamenti - Folketingi, kus kohtusid 

president H. P. Clausen’iga. Visiidi eesmärgiks oli Eesti Vabariigi peaministri sõnul 

taastada Taani ja Eesti poliitilised ja majanduslikud sidemed. 

Taani välisministeeriumis toimunud nõupidamisel arutasid Lennart Meri ja 

Taani välisminister Uffe-Elleman Jennsen võimalusi Eesti abistamiseks Taani poolt 

rahvusvaheliste  sidemete  ehitamisel.  Selleks  puhuks  vahetasid  välisministrid 

ettevalmistatud  dokumente  ja  edasist  koostööd  kujundava  lepingu  teksti,  mille 

allakirjutamine pidi toimuma lähemal ajal. 50

27.  augustil  saabus  Eestisse  Eesti  Vabariigi  Välisministeeriumi  kutsel 

kolmeliikmeline Briti  parlamendi delegatsioon, eesotsas endise Briti  välisministri 

(1977-79)  ja  Briti  parlamendi  inimõiguste  gruppi  kuuluva  David  Owen’iga. 

Saadikud  kõnelesid  Lennart  Meriga,  kes  külaliste  inimõiguste  teemalistele 

küsimustele vastates kinnitas, et Eesti kavatseb järgida kõiki Euroopa inimõiguste 

praktika tunnustatud norme. 51
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1.  septembril  sõitsid  Eesti  Vabariigi  välisminister  Lennart  Meri  ja 

keskkonnakaitseminister  Toomas Frey Rootsi  peaministri  Ingvar  Carlssoni  ning 

Poola  peaministri  Tadeusz  Mazowiecki kutsel  Läänemere  keskkonnakaitse 

konverentsile Rootsi, Ronnebysse. 

EV  osavõtule  kõiki  Läänemeremaid  hõlmavast  konverentsist  eelnesid 

augustist  saadik  aktiivsed  diplomaatilised  kontaktid  Eesti  ja  Rootsi 

välisministeeriumite  vahel.  Nende  eesmärgiks  oli  taotlus  saavutada 

korraldajatepoolne garantii, mis võimaldanuks Eesti Vabariigil esineda oma lipu all 

ja omada teistega võrdset sõnaõigust. 

24. augustil jõudis Tallinnasse Rootsi ja Poola peaministri allkirjaga läkitus, 

mis  toonitas  asjaosaliste  «sügavat  huvi» näha  Eestit  võtmas  osa  sellest 

konverentsist. 

26. augustil  saatis Lennart  Meri  vastuläkituse,  milles palus delegatsiooni 

staatuse  kindlustamiseks  protokolliliselt  sõnastatud  kutset.  See  saabus  28. 

augustil  Rootsi  ja  Poola  peaministrite  allkirjadega,  milles  kinnitati,  et 

«delegatsiooni  juhina  osalete  (mõeldud  on  Lennart  Merit)  2.  septembril  

plenaaristungil oma riigilipu ja nime all ning teil on oma delegatsiooni nimel õigus  

esineda avaldustega. »52

Seesugune kinnitus oli vajalik nagu eelnevad kontaktidki, kuna juba varem 

oli  osalemast  loobunud  Leedu  delegatsioon,  sest  nad  ei  olnud  nõus  esinema 

Nõukogude Liidu delegatsiooni koosseisus. 

2.  septembril  kasutaski  Lennart  Meri  õigust  esineda  oma  riigi  nimel 

avaldusega, tõmmates sellega endale suurt tähelepanu. Ta tegi seda konverentsi 

lõppkoosolekul.  Lennart  Meri  sidus  oma  kõnes  poliitika  ja  ökoloogia,  ning  sai 

sellega suurepäraselt  hakkama. Ta rääkis,  et  päevakorda on tõusnud küsimus 

eesti,  läti  ja  leedu  rahva  bioloogilisest  ellujäämisest;  tõdedes,  et 

demokratiseerumisprotsess Balti riikides ongi väljakasvanud just ühisest võitlusest 

keskkonnavaenulike projektide vastu. 

Lennart  Meri  kinnitas oma ettekandes, et “EV tervitab kunagise koostöö 

taastamist  Läänemere-äärsete  riikide  vahel  ja  selle  süvendamist  meie  uues 

välispoliitilises kontekstis”. 53

Sellest  lähtudes  avaldas  Lennart  Meri  Eesti  Vabariigi  nimel  soovi  alla 
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kirjutada 1973. a konventsioonile Läänemere kalapüügi ja eluressursside kaitse 

kohta,  1974.  a  konventsioonile  Läänemere  keskkonnakaitse  kohta  ja  1979.  a 

konventsioonile õhusaaste riikide-vahelisele kauglevi piiramise kohta. 

Kõne lõpus kinnitas Eesti  Vabariigi  välisminister  oma valitsuse nimel,  et 

“EV lähtub oma edaspidistes keskkonnakaitselistes otsustes neist põhimõtetest,  

mis  sisalduvad  Läänemere  deklaratsioonis,  ning  samuti  kõigist  varem 

allakirjutatud rahvusvahelistest konventsioonidest, millega ühinemine on valitsuse  

tegevuses tähtsal kohal. ”54

Koosoleku  juhataja  ülesannetes  Poola  peaminister  Tadeusz  Mazowiecki 

reageeris Eesti Vabariigi välisministri ülesastumisele erandlikult, võttes lühikeseks 

õienduseks sõna ja toonitades, et  «Läänemere-äärsete riikide konverents ei ole  

kavatsenud  ega  kavatse  tulevikus  käsitleda  loodushoiu  probleeme  lahus 

poliitilistest küsimustest. »55

5.  septembril  kinnitati  välisministri  ettepanekul  Eesti  Vabariigi  valitsuse 

otsusega Eesti Vabariigi Välisministeeriumis välisministri asetäitjaks Enn Liimets. 

See tähendas Toivo Kuldsepa ametist vabastamist. Samal päeval leidis Vilniuses 

aset kiireloomuline BRN-i istung. Eestit esindasid nõupidamisel Eesti Vabariigi ÜN 

esimees Arnold Rüütel, Edgar Savisaar ja välisminister Lennart Meri. 56

Võeti vastu ajakohane avaldus, milles kriipsutatakse alla, et Balti kriis ei ole 

Nõukogude Liidu siseasi ning Nõukogude Liit ei saa esindada neid riike. Avaldus 

toimetati diplomaatilisi kanaleid mööda 12. septembril Moskvasse. Nõupidamisele 

kogunenud  Teises  maailmasõjas  võitjaks  tulnud  riikide  ja  ka  teiste  nende 

probleemidega seotud maadele.  57 Kardeti võimalust, mille korral 12. septembril 

Moskvasse kogunenud võitjariigid, lahendades Saksamaa ühendamise probleemi 

lõplikult, lähevad kompromissile Saksamaa ühendamise osas ja sulevad samas 

silmad Balti  riikide püüdlustele. Balti  riikide iseseisvumise probleem oli  aga üks 

säilinud Teise maailmasõja tulemus, mille oleks pidanud lahendama paralleelselt 

Saksamaa ühendamisega. See kartus hakkas end ka osaliselt ōigustama, sest 6. 

septembril  katkestas Nõukogude Liidu pool  mōistusele  arusaamatutel  pōhjustel 

läbirääkimised  Eesti  poolega.  Endel  Lippmaa  teadis  hiljem  edastada,  et 

läbirääkimiste katkestamise korraldus tuli Lukjanovilt. 58

12.  septembril  võttis  Lennart  Meri  vastu  Soome  Vabariigi  Leningradi 
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peakonsuli Marcus Lyra, kes saabus Tallinnasse lühiajalisele töövisiidile. Vahetati 

mōtteid Eesti-Soome poliitiliste, kultuuriliste ja majanduslike sidemete arendamise 

üle. 59

13. septembril parafeeriti Moskvas Saksa Liitvabariigi ja Nõukogude Liidu-

vaheline heanaaberluse, partnerluse ja koostöö leping. Seegi kord õigustasid end 

Balti  riikide kartused, et nende olemasolule vōidakse hakata taas läbi sōrmede 

vaatama. Kõnesoleva lepingu teises artiklis on kirjas, et Saksamaa Liitvabariik ja 

Nõukogude  Liit  käsitlevad  praegu  ja  edaspidi  kõigi  Euroopa  riikide  piire 

vääramatutena, nii nagu nad selle lepingu allakirjutamise päeval kulgevad. Artiklis 

on  ka  märgitud,  et  osapooled  loevad  artiklis  kehtestatud  riiklike  huvide  piiri 

lõplikuks  ja  väldivad  kolmandate  riikide  igasugust  vahelesegamist  sellesse 

otsusesse. 60

Lepingu  sissejuhatuses  on  kirjas,  et  lähtutakse  ÜRO  põhikirjast  ja  12. 

septembri 1990. a. lepingust suhete lõplikust korraldamisest Saksamaaga. Samas 

Balti  riikide  vallutust  kinnistada  kavatsev  leping  on  vastuolus  rahvusvahelise 

õigusega,  kuid  kooskõlas  Nõukogude  Liidu  konstitutsiooniga,  mille  peatükis 

«välispoliitikast» on sätestused, millest  peab Nõukogude Liit  oma välispoliitikas 

lähtuma. 

(See  leping  tuletas  meelde  teatud  määral  1939.  a.  Nõukogude-Saksa 

sobingut, seda just oma pealkirja tõttu, milles partnerluse ja koostöö kõrval mainiti 

samuti heanaaberlust. Unustati justkui asjaolus, et kaks lepinguosalist ei olnud ju 

veel naabrid ning esialgu jääb nende vahele ka Poola. )

20.  septembril  võttis  Eesti  Vabariigi  ÜN  vastu  vastavasisulise  avalduse 

lepingu  kohta,  milles  väljendatakse  rahulolematust  sellise  käitumise  suhtes. 

Avalduse projekti korrigeerimisel osalesid aktiivselt välisminister Lennart Meri ja 

nn. idaminister Endel Lippmaa. Viimasele kuulus samuti avalduse idee ja ta oli 

esialgse projekti autor. 61

 27. septembril sõitis Eesti Vabariigi välisminister Lennart Meri New Yorki, 

kus ta järgneval päeval kohtus Läti välisministri osavõtul Taani välisministri U. E. 

Jenseniga. Selle tulemusena leppisid pooled omavahel kokku, et Kopenhagenisse 

rajatakse Balti  büroo.  Sama küsimust arutas Taani  välisminister 1.  oktoobril  ka 

Leedu välisministriga. Taani alaline esindus ÜRO-s avaldas lootust, et esimene 
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Balti infobüroo avatakse enne 1990. aasta lõppu. 62

Enne neid kohtumisi 25. septembril oli Taani väliminister oma ettekandes 

ÜRO  Peaassambleele  avaldanud  poolehoidu  sellele,  et  Eesti,  Läti  ja  Leedu 

võiksid saada täieõiguslikeks osalejateks rahvusvahelises koostöös. 

28.  septembril  kohtus  Lennart  Meri  ka  Ungari  välisministri  Geza 

Jerzenszkyga. Jõuti kokkuleppele otseste konsulaarsidemete sõlmimises. Ungari 

pool  pidas  vajalikuks  teatada,  et  nad  aktsepteerivad  Eesti  Vabariigi  esindajat 

Budapestis  professor  Gabor  Bereczki kui  Eesti  Vabariigi  täievolilist  konsulit 

Budapestis. 63

1.  -2.  oktoobrini  toimus  New Yorgis  viimane  CSCE riikide  ettevalmistav 

kohtumine Pariisi CSCE konverentsiks. 

Võis  arvata,  et  New Yorgi  nõupidamisel  ei  jätku  Balti  küsimusele  aega, 

kuna päevakorral oli Iraagi agressioon Kuveidi vastu. Sellegipoolest sõitsid Balti 

riikide välisministrid New Yorki,  kus oli  avanenud hea võimalus kohtuda CSCE 

protsessist osavõtvate riikide väliministritega. 

Ometigi  vastu  ootusi  ja  vast  ka  Balti  riikide  kohaloleku  tõttu  avaldasid 

umbes 2/3 riikidest Balti riikidele Pariisi konverentsist osavõtmise suhtes toetust. 

Kõige  põhjalikumalt  võttis  sel  teemal  sõna  Islandi  välisminister  Jon  Baldvin 

Hannibalsson. 

Toetasid veel Poola, Soome, Norra, Rootsi ja Taani välisministrid. Pöörati 

tähelepanu asjaolule, et pärast Saksamaa ühinemist on Balti  riigid ainukesed II 

maailmasõja tulemusel iseseisvusetuks, enesemääramisõiguseta jäänud riigid. 

New Yorgis ei saadud läbi ka ilma skandaalideta Eesti välispoliitikas. Õieti 

oli neid kaks. Esimese arusaamatuse põhjustas Eesti Vabariigi Välisministeeriumi 

töötaja  Kalle  Tenno,  kes  oli  New  Yorki  saabunud  Arnold  Rüütli  allkirjaga 

signeeritud  dokumendiga,  millega  teda  volitati  esindama  Eesti  Vabariigi  ÜN 

Presiidiumi USA-s. 64

 Samas selgus, et ei välisminister ega Eesti Vabariigi Välisministeerium ei 

teadnud sellest volitusest midagi. Kalle Tenno olevat selle kirjaga ilmunud USA 

Kongressi Senati väliskomisjoni juurde. Kavatsetud kohtumisest ei tulnud midagi 

välja,  kuna ei  Senati  väliskomisjonis ega mujal  välispoliitilistes asutustes ei  ole 

tavaks inimest tunnustada ainult sellepärast, et tal on volituskiri. 

Studia Cartesiana Estonica (2012)
34



PROSEMINAR 1993

«Üldtunnustatud  rahvusvahelisest  praktikast  lähtudes  tunnustab  USA 

Riigidepartemang  mistahes  võõrriigi  esindajaks  vaid  neid  inimesi,  keda  on 

volitatud seda esindama selle võõrriigi välisministeerium. »65

Juhtumust järeldub,  et  juunikuul  Eesti  Vabariigi  Välisministeeriumi  juurde 

moodustatud  välispoliitilisest  nõukogust  hoolimata  (koosseisus  Lennart  Meri, 

Marju  Lauristin,  Trimivi  Velliste,  Indrek  Toome jt.  )  esines  Eesti  välispoliitilises 

tegevuses koordineerimatust. Seega veel täidesaatva võimu tasandil. Antud juhul 

ületas Eesti Vabariigi ÜN väliskomisjon oma volitusi tehes välispoliitilise nõukogu 

koosistumise kasuteguri nulliks. 

Teine  arusaamatus  sai  tõuke  Meri  poolt  septembris  «Helsingin 

Sanomat»’ile antud intervjuust, milles ta väljendas rahulolu ning pretensioonitust 

James Bakeri sõnadele 12. septembril Moskvas toimunud pressikonverentsil, kui 

Baker  ütles  pärast  2  +  4  lepingule  allakirjutamist,  et  «USA jätkab Balti  riikide 

suhtes mittetunnustamispoliitikat. »66

Lennart  Meri  avaldus  sattus  negatiivsesse  sõlme  seoses  6  senaatori 

kirjaga.  Georg  Bush’ile  26.  septembril,  milles  märgiti,  et  ollakse  mures  2  +  4 

lepingu ja Eesti, Läti, Leedu küsimuse pärast. Viidati kolme Balti riigi presidentide 

pöördumistele, kus oli väljendatud rahulolematust piiride funktsioneerimisega ilma 

Balti  riikide  Nõukogude  Liitu  kuulumise  mittetunnustamispoliitikat  märkimata. 

Senaatorite  kirjas  paluti,  et  enne  kui  Senat  lepingu  ratifitseerimisega  nõustub, 

garanteeriks lepingu vastuolulisetus USA mittetunnustamispoliitikaga. Välisasjade 

komisjonis oldi  valmis vastavat otsust tegema kui  senaatorite vastu astus USA 

Riigidepartemangu  nõunik  hr.  Zoellick  öeldes,  et  Eesti  Vabariigi  välisminister 

Lennart Meri on teatanud oma pretensioonitusest ja viitas 26. septembri ajalehele 

«Helsingin  Sanomat».  Enn  Liimets  kommenteeris  sündmust  sõnadega,  et  üks 

riigidepartemangu nõunik ei ole mees, kes võiks oluliselt mingis suunas kallutada 

senaatorite arvamust. 

Ta  arvas ka,  et  Lennart  Meri  ei  ole  oma volitusi  ületanud ning  võib  ise 

Ameerikas viibides ka igasuguseid arusaamatusi selgitada. 

2.  oktoobril  vastu 3.  oktoobrit  ühines Saksamaa. See tähendas,  et  Balti 

kriisi jäi veel oluliselt katma Iraagi küsimus. 

3. oktoobril kohtus riigisekretär James Baker Balti riikide välisministritega. 
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James Baker sedastas veelkordselt, et USA ei tunnusta Balti riikide vägivaldset 

liitmist Nõukogude Liiduga. 67

Balti  riikide  võimalust  osaleda  Pariisi  tippkohtumisel  vaatlejatena,  pidas 

James Baker väheusutavaks. Selleks olnuks vaja 34 riigi nõusolekut. Nõukogude 

Liit seda ei andnud. 

4. oktoobril andis Lennart Meri intervjuu, milles hindas Balti riikide seisundit 

pärast New Yorki märksa paremaks kui enne. 

 «On  üllatav,  kui  tugevalt  ja  üksmeelselt  Balti  riikide  sõltumatuse  taastamist  

toetati,»68 sõnas Lennart Meri. Ta kinnitas, et loomisel on CSCE sekretariaat, mille 

töös osalemist ta pidas üheks tähtsamaks ülesandeks tollel etapil. 

New  York’is  toimunud  kohtumistest  pidas  Eesti  Vabariigi  välisminister 

olulisemaks Prantsuse delegatsiooni algatatud kontakti temaga. 

7. oktoobril kirjutasid Lennart Meri ja Endel Lippmaa alla avaldusele, milles 

öeldakse,  et  välisminister  Lennart  Meri,  viibides CSCE järelüritustel  USA-s,  on 

osaliselt  tutvunud  Eesti  ajakirjanduses  avaldatud  artiklitega  Eesti  välispoliitika 

kohta.  Sellega  seoses  rõhutatakse,  et  Lennart  Meri  ja  Endel  Lippmaa  «on 

töötanud valitsusse astumise esimesest päevast täielikus kooskõlas nii omavahel  

kui ka valitsuse esimehe ja ÜN otsustega. »69

Järgnevalt  märgitakse,  et  «mõnede ajakirjanike» levitatud  valeinfo  Eesti  

välispoliitika kohta on kõige kindlam tõend, et «Eesti välispoliitika on oma sihtide 

saavutamiseks iseseisvusjõude koondades otsustaval määral lähedale jõudnud.  

»70

Avalduse  lõpus  sedastatakse,  et  iseseisvumisvastaseid  jõude  leidub 

mõlemas suurriigis (USA-s ja Nõukogude Liidus) ja nende peent vastutöötamist ei 

tohi alahinnata.  «Eesti avalikkus võib olla kindel, et meie poliitika ei ole lasknud 

ennast neist jõududest eksitada,» 71 kinnitab avalduse viimane lause. 

See avaldus oli vastuseks 7. oktoobri «Päevalehe» artiklile «Kes teeb Eesti  

välispoliitikat?»,  milles  esitati  hulga  kompromiteerivaid  fakte  ja  spekuleeriti  ka 

võimalike välispoliitiliste liinide üle, mida siinkohal ei käsitleks. 

11.  oktoobril  toimus  Tallinnas  Eesti  Vabariigi  välisministri  asetäitja  Enn 

Liimetsa kohtumine USA Leningradi peakonsulaadi konsul Jon. R. Durnelliga, kes 

kinnitas,  et  «2 + 4 lepingul  ei  ole  absoluutselt  mingit  seost  Balti  riikidega ega  
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nende Nõukogude Liidu-poolse okupeerimise asjaoludega. » 72

Taoline ametlik kinnitus tuli välisminister Lennart Meri omalaadse tegevuse 

tulemusena. Nimelt saatis ta pärast Moskvas allakirjutatud lepingu allakirjutamist 

kõigile lepingus osalenud maadele ametlikud järelpärimised, milles taheti täpset 

kinnitust  sellele,  mil  määral  leping  puudutab  Balti  vabariike  ja  nende 

iseseisvuspürgimusi. 73

Lennart  Meri  jätkas  visiiti  USA-s,  kus  tal  õnnestus  ootamatult  läbi  USA 

Riigidepartemangu kokku leppida kohtumine 12. oktoobriks Georg Bush’ iga. 

See  sobis  Edgar  Savisaarele,  kes  10.  oktoobril  alustas  oma  pikalt 

ettevalmistatud  USA  visiiti.  Peaministri  kutsujaks  oli  Eesti-Ameerika 

Kaubanduskoda.  74 National  Airportis  olid  Edgar  Savisaarel  vastas  USA 

Riigidepartemangu esindus ja Eesti  Vabariigi  välisminister.  75  Seoses avanenud 

võimalusega vestelda Valges Majas USA presidendiga, kutsuti kiirkorras USA-sse 

ka Endel Lippmaad ja Eesti Vabariigi ÜN Presiidiumi esimeest Arnold Rüütlit. 

Mõlemad  keeldusid,  märkides,  et  olukord  Kirde-Eestis  ei  ole  selleks 

soodne.  Samas nentis hr.  Endel  Lippmaa, et  «presidendiga kohtumiseks peab 

olema väga tõsine põhjus». 76

12.  oktoobril  kohtusidki  Valges  Majas  Eesti  Vabariigi  peaminister  Edgar 

Savisaar  ja  USA president  Georg  Bush.  USA poolel  osalesid  kohtumisel  ka 

riigisekretär  James  Baker,  Rahvusliku  julgeoleku  välisnõunik  Brent  Scowcroft, 

tema  asetäitja  Robert  Gates  ja  vanemspetsialist  Nõukogude  Liidu  alal  Robert 

Hutchinson.  Eesti  poolel  figureerisid  välisminister  Lennart  Meri,  Eesti  Vabariigi 

Välisministeeriumist  osakonnajuhataja Arvi  Jürviste  ja infobüroo juhataja Mihkel 

Mutt.  Oli  kolm  kōnealust  punkti:  1.  kuidas  suurendada  USA kohalolekut  Balti 

riikides;  2.  mismoodi  saaks USA kaasa aidata Balti  riikide osaluse tagamiseks 

eelseisval Pariisi tippkonverentsil  CSCE protsessis; 3. kuidas saaksid Ameerika 

Ühendriigid kaasa aidata Eesti üleminekut turumajandusele. 77

Vestluse käigus langes pearōhk teisele küsimusele. Selle tulemusel venis 

kohtumise ettekavatsetud 10 minuti asemel 40 minutile. 78

Muu seas osutas Lennart Meri vōimalusele, et Kesk-Euroopast lahkuvaid 

Nōukogude vägesid vōidakse paigutada Eestisse, Lätisse ja Leedusse. 

EV  välisminister  kinnitas,  et  iseäranis  ei  taha  Eesti  oma  pinnale 
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tuumarelvastust ja keskmaarakette. 

Georg Bush tavatses seepeale küsida, et  «kas olete venelastega sellest  

rääkinud?» Lennart  Meri  vastas  sellele  teravmeelselt:  «Nōukogude  pool  on 

harjunud rääkima nendega, kellel endal raketid olemas. Eestil neid pole. »79 Pärast 

kohtumist  andis  Eesti  Vabariigi  välisminister  Valge  Maja-esisel  murul 

pressikonverentsi. 80

13.  oktoobril  kohtusid  Lennart  Meri  ja  Edgar  Savisaar  prominentsete 

isikutega Virginia väliseestlaskonnast. 

15.  oktoobril  saadi  kokku  USA kaubandusministri  Robert  Mosbacheriga. 

Lennart  Meri  kohtus  mõnede  kongresmenidega,  pidas  läbirääkimisi  Heritage 

Society's ning sai kokku Helsingi komisjoni liikmetega. 81

17. oktoobril naases Eesti Vabariigi Valitsuse delegatsioon täies koosseisus 

USA-st  Tallinnasse,  kus  neil  lennujaamas  olid  vastas  Eesti  Vabariigi 

Välisministeeriumi ametnikud ja ka Eesti KGB esimees Vladimir Pool. 

Samal ōhtul anti Toompeal pressikonverents, millel Lennart Meri kinnitas, et 

kohtumised James Bakeriga (kolm korda kolme kuu jooksul)  «on muutunud üha 

tōsisemaks  ja  avameelsemaks.  Ta  rōhutas,  et  Eesti  poliitiline  ja  seadusandlik 

tegevus on  järjest  eraldamas Eesti  poliitilist  tegelikkust  sellest,  mis  on  omane 

Nõukogude Liidu tegelikkusele. »82

Hr.  Meri  lisas veel,  et  seni  kui  Eesti  ei  oma veel  kōiki  iseseisvale riigile 

omaseid tunnuseid, laiendavad USA ja teised lääneriigid oma kohalolekut siin kuni 

sellel piirini, mis eraldab nende siinolekut saatkondade avamisest. Välisminister 

pidas vajalikuks veelkordselt  toonitada,  et  igal  riigil,  sh.  Eesti  Vabariigil  on üks 

välisministeerium ja üks välisminister. Suhted USA-ga peavad käima ainult seda 

teed mööda, kinnitas Lennart Meri. 

Savisaar arvas aga, et visiit Georg Bushi juurde murdis stereotüübi, mille 

järgi Eesti ei saa Pariisis osaleda, sest selleks olnuks vaja konsensust. Ta teatas, 

et  «lõpptulemus  on  see,  et  leppisime  kokku  presidendiga  ja  meie  

välisministeerium töötab selle küsimuse läbi.  »83 Ühistegevuse eesmärgiks olevat 

otsida vōimalusi senise suuna muutumiseks. 

19. oktoobril  külastas Ungari Vabariigi Leningradi peakonsuli kohusetäitja 

Istvan Varga seoses soome-ugri hōimupäevadega Tallinnat, kus kohtus ka Eesti 
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välisministriga. Arutati vastastikuste esinduste avamist riikide pealinnades. Samuti 

käsitleti Ungari toetust Eesti vōimalikul osalemisel vaatlejana CSCE konverentsil. 

Sellega seoses peeti nõu Lennart Meri võimalikust külaskäigust Ungari Vabariiki. 
84

Oktoobri  lõpul  tegi  Lennart  Meri  ajakirjandusele  avalduse  välispoliitika 

puhtusest. Teda sundis selleks Eesti ajakirjanduses ilmunud publikatsioonid, nagu 

oleks Lennart Meri 18. oktoobril  Rahvarinde fraktsiooni koosolekul märkinud, et 

Arnold Rüütel on USA Luurekeskagentuuri agent, kuna kasutas sidepidamiseks 

USA-s  ühte  halvamaigulist  advokaadibürood.  Hr.  Merit  olevat  toetanud 

peaminister Edgar Savisaar, kelle käsutuses olid vastavad faktid jne. Selles loos 

on paljugi selgusetut. 

Lennart Meri kirjutab oma avalduses, et «Rahvarinde fraktsiooni koosolekul  

18. oktoobril tutvustasid saadikud Tōnu Anton ja Ants Veetōusme projekti, mille  

kohaselt  presiidiumi  volitused  lōpetatakse  1.  novembrist  ja  seatakse  sisse 

presidendi  vōim.  »85 Lennart  Meri  vōtnud sōna ja  rōhutanud,  et  välisministrina 

huvitab teda selge ja seadusandja tahtele pōhinev kompententside jaotus, mis on 

eelduseks  sihipärasele  ja  efektiivsele  välispoliitikale.  «Ülemnōukogu  on  rahva 

tahtest  lähtudes  asunud  Eesti  Vabariigi  riikliku  sōltumatuse  täielikule  ja  

tingimusteta taastamisele. Välisministri ülesandeks on ÜN otsuste täideviimine,»86 

on Lennart Meri allakriipsutanud. 

Lennart Meri leiab, et presidendivōimu kehtestamise üle on ainult rahvas 

pädev otsustama, teda huvitab välispoliitikale seatud ōigused ja siht,  mis oleks 

seadusandja poolt selgelt sōnastatud. 

Lennart Meri otsustanud, et presidendi vōim on olnud efektiivne seal, kus 

kehtib niisama efektiivne kohtuvōim, ning Eesti Vabariigi välisminister toob näitena 

Nixoni  loo.  Ta  nendib,  et  «seadusandliku  ja  täitevvōimu  omavahelise 

kompetentsuse ebaselge jaotamise lōi äsjasel Washingtoni-visiidil  olukorra, mis 

tōenäoliselt heitis varju Eesti välispoliitika usaldusväärsusele. »87

Näiteks saanud Lennart Meri 4. septembri kuupäevaga dokumendi, milles 

Eesti Vabariigi ÜN Presiidiumi esimees Arnold Rüütel oli  volitanud Kalle Tennot 

esindama presiidiumit,  selle  juriidilise  esindajana  USA-s.  Volitus  olnud Lennart 

Merile üllatuseks, hoolimata sellest, et Kalle Tenno töötas välisministeeriumis ja 
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kogu volitamisele järgneva päeva oli Lennart Meri veetnud koos Arnold Rüütliga 

BRN-s, Vilniuses. 

«Washingtonis  anti  mulle  muidki  üllatavaid  dokumente»,  sedastab  ta 

«sealhulgas pöördumine ühe advokaadifirma poole. »88 Lennart Meri tōdeb küll, et 

advokaadifirma teenuste  kasutamine riigiōiguslike küsimuste lahendamiseks on 

laialt levinud, kuid välisministri arvates peaks sellel olema vähemalt ÜN nōusolek. 

«Ennekōike tuleb advokaadifirmat hoolikalt valida,»89 toonitab ta. Avalduse 

lōpus kutsub Lennart Meri kōiki üles koostööle. 

Selle  kurikuulsa  firma  nimeks  oli  «Donovan  Leisure,  Rogovin,  Huge  & 

Schiller.  » Esimesed  sidemed  selle  firmaga  sōlmiti  kui  Indrek  Toome  oli 

peaminister  ja  Arnold  Green  välisminister.  Varaseim  teadaolev  kiri  «Huge  & 

Schillerilt» pärines 16. märtsist 1990. a. s. o. vahetult enne ENSV ÜN valimisi. 

Arnold Rüütel oli firmaga suheldes selgelt oma volitusi ületanud, kirjutades 

alla dokumendile, mida vastaspool tōlgendas kui enese Eesti Vabariigi esindajaks 

nimetamist USA-s. Samas raisati sidemete pidamiseks hulk Eesti Vabariigi raha. 90

28. oktoobril leidis Pärnus aset Eesti Vabariigi välisministri Lennart Meri ja 

Läti Vabariigi välisministri Janis Jurkansi kohtumine. Vestluse pōhiteema oli Balti 

riigid ja Helsingi protsess. Täpsustati  ka Taani  Kuningriigis avatava Balti  riikide 

infokeskusesse puutuvaid küsimusi. 

29.  oktoobril  vōttis  Lennart  Meri  vastu  Taani  Kuningriigi  delegatsiooni 

eesotsas  Taani  välisministeeriumi  Nõukogude  Liidu  Kesk- ja  Ida-Euroopa 

osakonna juhataja  Christian Hoppega.  Delegatsiooni  kuulusid  veel  Svend Boje 

Madsen  (Taani-Moskva  saatkonna  minister-nōunik),  Svend  Lykke  Schmidt 

(väliskaubanduse  osakonna  nōunik)  ja  Lars  Green  Bjerg  (välisministeeriumi 

Nõukogude Liidu, Kesk- ja Ida- Euroopa osakonna Balti riikide sektori juhataja). 

Lepiti  kokku  Balti  info  keskuse  avamise  suhtes  1990.  a.  detsembril 

Kopenhaagenis  H.  C.  Anderseni  bulvaril.  Keskusest  pidi  kujunema 

erainstitutsioon,  millel  ei  olnuks  diplomaatilist  staatust  ega  sellega  kaasnevaid 

privileege.  Leping  pidi  kehtima  2  aastat.  Meri  ja  Hoppe  kirjutasid  alla 

vastavasisulisele memorandumile. 91

 30.  oktoobri  hilisōhtul  sōitis  Lennart  Meri  Moskvasse,  kus  kohtus  Nõukogude 

Liidu  välisministri  Eduard  Ševardnadze’ga.  EV  välisminister  tutvustas  Eduard 
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Ševardnadzele  Eesti  välispoliitilist  kurssi  seoses  olukorraga,  kus  puudus 

konsensus  Balti  riikide  osavōtuks  CSCE  tippkohtumisest  Pariisis.  Kuigi  toetus 

Baltimaade  osalemiseks  Pariisis  oli  oluliselt  kasvanud,  nentis  Lennart  Meri,  et 

siiski ei ole küsimuse edukaks lahendamiseks vajalikku konsensust saavutatud. 

Ühtlasi teatas Meri hr. Ševardnadzele Eesti mittenōustumisest Nõukogude Liidu 

Välisministeeriumi  noodiga,  milles  käsitletakse  Läänemere  akvatooriumi  ja 

ōhuruumi  muutmist  tuumavabaks  tsooniks.  Kuna  noot  saadeti  Pōhjamaade 

valitsusele ning samuti USA, Prantsusmaa ja Suurbritannia välisministeeriumitele, 

siis  selgitas  hr.  Meri,  et  nimetatud  noot  muudab  Eesti  tuumarelvastuse 

rindejooneks.  Baltimaadel  olid  huvitatud  ent  tuumavaba  piirkonna  staatusest. 

Vaatluse all oli ka Eestisse sisse- ja väljasōidu korralduse lihtsustamine, seoses 

Balti info- ja kultuurikeskuse peatse avamisega Pōhjamaades ja mujalgi. Lennart 

Meri tōdes ometi, et mitmes küsimuses oldi eriarvamusel. 92

4.  novembril  algas  Lennart  Meri  ametlik  visiit  Suurbritanniasse.  Samal 

päeval oli Londonis Eesti Majas pidulik koosviibimine. Kus osalesid Suurbritannia 

väliseestlastest prominendid. 93

5.  novembril  kohtus  Lennart  Meri  Suurbritannia  välisasjade  riigiministri 

Douglas Hoggiga. Räägiti «2 + 4» lepigust, ning Lennart Meri tegi vestluse käigus 

ettepaneku,  et  Briti  välisministeeriumis  vōiks  hakata  tööle  ametnik  Balti  alal. 

Lennart  Meri  avaldas  arvamust,  et  Briti  vōimud  peaksid  Nõukogude  Liidule 

tugevamat rōhku asetama, et see lahendaks Balti kriisi. Sellepeale arvas Douglas 

Hogg,  et  Nõukogude  Liidu  ebastabiilse  olukorra  tōttu  ei  pea  Briti  valitsus 

vōimalikuks talle väga tugevat survet avaldada. 

6.  novembril  vōttis  Briti  välisminister  Douglas Hurd vastu Eesti  Vabariigi 

välisministri  Lennart  Meri.  Kōne all  olid  samad teemad, mis eelmiselgi  päeval. 

Vastuvōtu  40  minuti  jooksul  keskusteldi  muuhulgas kohaloleku suurendamisest 

Eestis  inglise  kultuurikeskuse  avamise  kujul.  Lepiti  pōhimōtteliselt  kokku,  et 

avatakse mitteametlikud kultuurikeskused Nōukogu ja Eesti Instituudi vahendusel. 

Pärast kohtumist  andis Eesti  Vabariigi  välisminister pressikonverentsi.  Ta 

kinnitas, et Eestile on tähtis diplomaatiline ja sümboolne toetus.  «Me ei ole siin 

selleks,  et  taotleda  praegust  Eesti  Vabariigi  tunnustamist.  Tegu  on  ikkagi  

üleminekuperioodiga ja üleminekuperioodi valitsusega,» 94 rōhutas Lennart Meri. 
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Õhtul oli Eesti Vabariigi välisministril Chatham Hause’s sōnavōtt Eesti osast 

uuenevas Euroopas. 95

7.  novembril  konverseeris  hr.  Meri  kultuuriküsimustega  tegeleva  Briti  Nōukogu 

peadirektoriga.  Õhtupoolikul  pidas  Eesti  Vabariigi  välisminister  Briti  Alamkojas 

kōne. Briti  välisministeerium tegi Eesti  ja inglise välisministrite kohtumise kohta 

avalduse. Ajakirjandusele antud intervjuudes toonitas hr. Meri, et nn. läänemaad 

peaks  lōpetama  Gorbatšovi  kohtlemise  siidikindad  käes,  see  vōivat  hiljem 

saatuslikuks veaks osutuda.  «Gorbatšov vajab survet,  et öelda:«Vaadake kuhu 

poole maailma arvamus kaldub. »96 ütles hr. Meri. 

7. novembril lōppes hr. Meri visiit Inglismaale. Londonist sōitis ta Pariisi. 

8. novembril jōudis hr. Meri Prantsuse parlamendi saadikute kutsel Pariisi. 

Samal päeval näidati Pariisis Soome Kultuuri Instituudi saalis Lennart Mere filmi 

«Toorumi rahvas». 

 9. novembri hommikul kohtus Eesti Vabariigi välisminister Prantsuse senaatori ja 

Senati Prantsuse-Balti Riikide Assotsatsiooni presidendi Huriet'ga. Ta vestles ka 

sama  assotsiatsiooni  Eesti  sektsiooni  presidendi  senaator  Blin'ga.  Olulisim 

jutuajamine  toimus  Prantsusmaa  Välisministeeriumi  peasekretäri  Francois 

Scheeriga, kes asendas Roland Dumas'd tema äraolekul. Hr. Sheer edastas teate, 

et Prantsusmaa kui Pariisi  tippkohtumise korraldaja,  kutsub Eesti  ja teiste Balti 

riikide välisministreid konverentsile külalistena. 97

11.  novembril  naases  hr.  Meri  Tallinna,  kus  andis  pressikonverentsil 

ülevaate oma visiidist. Lennart Meri konstateeris, et kohtumisel Briti välisministri 

Douglas  Hurd’iga,  oli  Eesti  üleminekuperioodi  idee  aktsepteerimist  Briti  poolelt 

tunda  selgelt.  Samuti  hakanud  Eesti  Vabariigi  välisminister  vastu  nn. 

doominoefekti teooriale, millele Läänes viidatud tihti. Selle järgi tähendanuks Balti 

riikide vabaksandmine ka teiste liiduvabariikide laialipudenemist. Hr. Meri rōhutas, 

et  Eesti  puhul  tuleb  arvesse  vōtta  rahvusvahelist  ōigust.  Pressikonverentsil 

puudutati  muuseas  Eesti  Vabariigi  kulla  teemat,  mis  pärast  Eesti  Vabariigi 

inkorporeerimist jäi  Briti  pankadesse. Välisminister deklareeris,  et ta ei  pidanud 

vajalikuks  tol  hetkel  nōuda  Londonilt  kulda  tagasi,  sest  üleminekuvalitsus  ei 

saanuks  sellele  kullale  pretendeerida.  Küsimusele  idaminister  Endel  Lippmaa 

aktiivsusest  «Lääne-rindel» vastas  hr.  Meri  teravmeelselt,  et  peaks  vist  oma 
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vanale sōbrale kompassi kinkima, et oleks selge kus ida, kus lääs. 98

14.  novembril  oli  Arnold  Rüütlil  Kadriorus  4-tunnine  kohtumine  Edgar 

Savisaare,  Endel  Lippmaa  ja  Lennart  Meriga.  99 Räägiti  sirgeks  omavahelisi 

arusaamatusi.  Lennart  Meri  teatas  koosolijatele,  et  mitte  Eesti  Vabariigi  konsul 

Ernst Jaakson ei andnud talle üle kompromiteerivaid materjale Eesti Vabariigi ÜN 

Presiidiumi esimehe ja USA advokaadifirmat puudutavate suhete kohta, vaid USA 

Föderaaladvokatuuri professor Arno Liivak. 

Endel Lippmaa arvas, et süüdistus koostööst USA LKA-ga on naeruväärne, 

sest  firma  70-aastane  pensionärist  nōunik  William  E.  Colby  töötas  kōnealuse 

asutuse  direktorina  just  enne  hilisemat  presidenti  1988-1992  Georg  Bushi, 

aastatel 1975-76. Sellel perioodil olevat ta endale vōtnud abiks advokaadi Mitchell 

Rogovini. Alates 1976. aastast töötasid aga mōlemad advokaadifirmas. Seega olid 

kōik  süüdistused  alusetud  ja  presidendi  vastase  kampaania  algatajaid  peaks 

vastutusele vōtma, arvas Endel Lippmaa. 100

16. novembriks oli lōplikult selgunud, et Eesti, Läti  ja Leedu välisministrid 

osalevad Pariisis CSCE tippkohtumisel Prantsusmaa delegatsiooni külalistena 19. 

-21. novembrini. 101

17.  novembril  väljendas  hr.  Meri  assotsiatsiooni  «Tuleviku  Fond» 

kollokviumil  lootust,  et  Pariisi  tippkohtumisel  osalevad  riigid  toetavad  Balti 

küsimuse  rahulikku  lahendamist.  Ta  kahetses  asjaolu,  et  Balti  riigid  ei  olnud 

saanud  vaatlejastaatust.  102 Kollokviumist  vōtsid  osa  ka  Läti  ja  Leedu 

välisministrid. 103

18.  novembril  kohtusid  Balti  riikide  välisministrid  Pariisis,  hotell  «Inter 

Continental» USA riigisekretäri James Bakeriga. 104

Baker avaldas valmisolekut tavarelvastuse lepingu kontekstis ära märkida 

Balti  riikide  eristaatus.  Hr.  Meri  arvates  olnud  James  Bakerile  selge,  et  Balti 

riikidele  on  vastuvōtmatu  nende  käsitlemine  Nõukogude  Liidu  osana 

tavarelvastuslepingus.  Baker  lubanud  vōimalusi,  et  lepingu  ratifitseerimine  ei 

tähendaks vähimalgi määral Balti riikide inkorporeerimise tunnustamist USA poolt. 

Meri  rōhutas  pärast,  et  USA toetanud  Baltimaadele  vaatlejastaatuse  andmist 

Helsingi protsessis. Kohtumine oli organiseeritud riigisekretäri algatusel, ning see 

seletas  viimase  soovi  saada  vōimalikult  mitmekesist  infot  Nõukogude  Liidus 
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toimuvast,  millest  välisministrid sugugi  ka ei  keeldunud. Kohtumise tulemusena 

toonitas Baker, et Baltimaad peavad oma probleemid lahendama läbirääkimistel 

Moskvaga.  Balti  riikide  esindajad  andsid  riigisekretärile  üle  Balti  parlamentide 

deklaratsioonid tavarelvastuslepingu küsimustes. 105

19. novembril oli Balti Riikide välisministritel vōimalus liikuda mōnda aega 

enne plenaaristungi algust mööda konverentsiruume «erikülalise» staatuses. Selle 

vastu esitas protesti Nõukogude Liidu välisminister Ševardnadze106. Selle alusel 

palus  Prantsusmaa  välisminister  Roland  Dumas'  baltlasi  enda  juurde 

Välisministeeriumi.  Ta  selgitas,  et  on  sunnitud  Nõukogude Liidu  protesti  alusel 

tagasi vōtma kutse Balti välisministritele osaleda CSCE nōupidamisel erikülalise 

staatuses. 107

Samal  päeval  kirjutasid  20  Euroopa  riigi,  USA ja  Kanada  riigipead  alla 

Euroopa  tavarelvastuse  piiramise  lepingule.  Kokkulepitud  piirangud  puudutasid 

esmajoones  Nõukogude  Liidu  ja  endiste  VLO  maade  sōjajōude.  VLO  peab 

likvideerima lepingu järgi 49% tankidest (kokku 19000); 38% suurtükkidest; 24% 

sōjalennukeist. 

Euroopa  jagati  neljaks  eritsooniks.  Mōōtmaks  nende  strateegilist 

positsiooni.  Eesti,  Läti  ja  Leedu  vabariigid  kuulusid  II  tsooni,  kus  erinevalt 

Kesk-Euroopast  lubati  suuremat  vägede  konsentratsiooni.  Dokumendi  teksti  ei 

lülitatud ühtegi viidet Balti eristaatusest. 108

21. november oli Pariisi CSCE tippnōupidamise viimane päev. 34. Euroopa 

riigi, USA ja Kanada riigipead vōi valitsusjuhid kirjutasid alla «Uue Euroopa Pariisi  

Hartale».  Allakirjutanud  nendivad,  et  Euroopas  on  lōppenud  lõhestatuse  ja 

konfrontatsiooni  periood  ning  edaspidi  tuginevad  allakirjutanud  riikide  suhted 

vastastikusele austusele ja koostööle. 

Uue Euroopa rajamisel lubasid Helsingi protsessi liikmesmaad juhinduda 

Helsingi  lōppakti  kümnest  printsiibist.  Igal  inimesel  on  ōigus  mōtte-, 

südametunnistuse-,  usuvabadusele.  Eraldi  mainitakse  rahvusvähemuste  ōigust 

säilitada  etnilisi,  kultuurilisi,  keele- ja  usutraditsioone.  Kōik  allakirjutanud  riigid 

tunnistavad  ühise  eesmärgina  turumajanduse  arendamist.  Selle  eelduseks  on 

vabadus  ja  poliitiline  pluralism.  Dokumendis  kinnitatakse,  et  loobutakse  jōu 

kasutamisest omavahelistes suhetes ja mistahes vaidlusküsimused lahendatakse 
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rahumeelselt. Sedastatakse rahvaste vōrdōiguslikust ja ōigust ise otsustada oma 

saatuse üle. Seejuures tuleb tugineda ÜRO pōhikirjale ning rahvusvahelise ōiguse 

sätetele, ka neile, mis puudutavad riikide territoriaalset terviklikkust. «Seega ei ole 

hartas konkreetselt juttu Euroopa praegustest piiridest»,109 nendib «Päevaleht». 

Pariisi  tippkohtumisel  pandi  alus  mitmele  CSCE uuele  struktuurile.  Kord 

aastas pidi  hakkama koos käima välisministrite  nōukogu,  mille  esimene istung 

toimus Berliinis. Viinis alustas tööd alaline konfliktide keskus. 110

Pariisist  suundus  hr.  Meri  23.  novembriks  Strasbourgi,  kus  ta  kohtus 

Europarlamendi fraktsioonide esindajatega. 111

 I etapp tema välispoliitilises tegevuses oli ümber saanud. 

III peatükk:
II etapp Lennart Meri tegevuses
Detsember 1990 - august 1991

23.  novembril  esitleti  Lennart  Merit  koos  Läti  Vabariigi  välisministriga 

Europarlamendi  täiskogule,  mis  pole  selle  organisatsiooni  ajaloos  esmakordne 

sündmus. Mōlemaid Balti välisministreid vōttis vastu ka Europarlamendi president 

Enrique  Baron  Crespo.  Balti  välisministrid  selgitasid  oma  püüdluste  ohutut 

iseloomu,  mis  ei  takista  Nõukogude  Liidu  demokratiseerimist.  Hr.  Meri  küsis: 

«Kumb on tegelikult iseseisvam - kas oma delegatsiooni Pariisi läkitanud Eesti või  

kolmanda riigi ultimaatumit täitnud Prantsusmaa?»1

EV välisminister toonitas, et Eesti puhul on kõne all iseseisvuse taastamine 

mitte  enesemääramine  ning  ei  saa  olla  demokraatlikku  Euroopat  kui  üks  osa 

temast on ära lōigatud. 2

25. novembril sōitis hr. Meri visiidile Skandinaaviasse. 

26.  novembril  esines  ta  Finlandiatalos  eesti  kultuuri  käsitleva  kōnega ja 

kohtus Soome kultuuritegelastega. 3

28. novembril vōttis Rootsi välisminister Sten Anderson Stockholmis vastu 

Eesti Vabariigi välisministri. Kōneldi Pariisi tippnōupidamise tulemustest ja Eesti 

väljavaadetest  edasisteks  osalemisteks  CSCE  protsessis.  Arutati  ka 

koostöövōimalusi Prahasse asutatud CSCE sekretariaadiga ning Varssavisse ja 
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Viini loodud komisjonidega. Omaette arutlusteemaks kujunes Stockholmis avatav 

Eesti  Infokeskus.  Sten Anderson pidas Eesti  ja  Rootsi  vaheliste  kultuuriliste  ja 

majandus-poliitiliste sidemete süsteemsel väljaarendamisel keskuse ellukutsumist 

vajalikuks ja rōhutas, et see avatakse pea. 

 30.  novembril  külastas  Eesti  Vabariigi  välisministrit  Soome  Vabariigi 

suursaadik,  nōunik  Jaako  Kaurinkoski.  Soome  diplomaati  huvitasid  Eesti 

välispoliitika  kavatsetavad  sammud  pärast  Pariisi  tippkohtumist  ja  Balti  riikide 

koostöö välispoliitika vallas. Analüüsiti Balti küsimuse käsitlemist Pariisis ja selle 

kajastamist maailmas. 4

5.  detsembril  läkitas  Eesti  Vabariigi  ÜN  väliskomisjon  ajakirjandusele 

teadaande, seoses New Yorgis toimunud arusaamatustega. Teadaande 5. punkt 

sedastab, et  «väliskomisjon jõudis arutluse käigus järeldusele, et Eesti Vabariigi  

ÜN esimehe ning Eesti Vabariigi Valitsuse esimehe, välisministri ja välispoliitikaga  

tegeleva  portfellita  ministri  vahel  on  senine  koostöö  olnud  ebapiisav  Eesti  

Vabariigi väispoliitika taktika väljatöötamisel ja selle praktilisel teostamisel. »5

18.  detsembril  lōppes  Brüsselis  Pōhja-Atlandi  Liidu  osalismaade 

välisministrite kahapäevane kohtumine, kus muuhulgas kõneldi Balti küsimusest. 

Nõukogude Liidu juhtkonda kutsuti üles lahendama Balti probleemi läbirääkimiste 

teel. 6

20.  detsembril  avati  Kopenhaagenis  Balti  infokeskus.  Avatseremoonial 

osalesid Taani, Rootsi, Norra, Islandi, Soome, Leedu, Läti ja Eesti välisministrid. 

Hiljem  peeti  ühisnōupidamine,  millel  keskusteluti  Pōhjamaade  ja  Balti  riikide 

vahelisest  koostööst.  Arutati  samuti  olukorda  Nõukogude  Liidus  ja  Nõukogude 

Liidu  välisministri  Eduard  Ševardnadze  poolt  samal  päeval  Nõukogude  Liidu 

Rahvasaadikute kongressile esitatud tagasiastumispalve tagamaid, kus ta oli oma 

kōnes kongressi hoiatanud diktatuuriohu eest. 7

Nōupidamise  tulemusena vōeti  vastu  ühisavaldus Balti  küsimuses,  mida 

Lennart  Meri  hindas  kui  tōusmist  Pōhja-Euroopas  astme  vōrra  kōrgemale. 

Ühisavalduses  on  ka  märgitud,  et  Pōhjamaad  abistavad  Balti  riike 

majandusreformide  läbiviimisel,  tehes  seda  Kesk- ja  Ida- Euroopa 

abiprogrammide raames. 8

1990.  aasta  lōpuks  kirjutasid  kolme  Balti  vabariigi  välisministrid  alla 
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ühisdeklaratsioonile  «Balti  välisministrid  sōjamasina  vastu».  Avaldus  algab 

sōnadega:  «Tundes  muret  ummiku  pärast,  mis  on  tekkinud  Balti  riikide  ja  

Nõukogude Liidu-vahelistel läbirääkimistel, samuti kasvavate pingete pärast Balti  

riikides paiknevate Nōukogude relvajōudude ja kohaliku tsiviilelanikkonna vahel,  

teevad Balti välisministrid järgmise avalduse. »9

Märgitakse,  et  on sagenenud Balti  riikides paikneva Nōukogude sōjaväe 

esindajate ähvardused nende riikide parlamentide ja valitsuste aadressil. Tuuakse 

ka konkreetne näide Balti mere Sōjalaevastiku ülema hr. Vitali Ivanovi näol, kes 

süüdistas Balti riike vägivallas Nōukogude armee vastu ja ähvardas vägivaldseid 

vastumeetmeid  rakendada.  Seejuures  argumenteeris  sōjaväelane  end 

plahvatustega, mis olevat baltlaste poolt nōukogude vōimu vastu korraldatud. 

 «Kuid 19. detsembril 1990 tunnistas Nōukogude kaitseminister hr. Dmitri Jažov  

pressikonverentsil,  et  teatud  mälestusmärgid  Baltikumis  lasti  ōhku  Nōukogude 

armee  poolt,»10 kinnitavad  välisministrid  ja  toovad  veel  üheks  asjakohaseks 

näiteks  fakti  19.  detsembril  1990  ühe  nōukogude  komandöri  poolt  Klaipedas 

kehtestatud sōjaseisukorra. 

 «See tōstatab küsimuse, kas Nõukogude Liidu kōrgem juhtkond tunneb vastutust  

armee  tegevuse  eest»11 pärivad  välisministrid  oma  avalduses  ning  jätkavad: 

«Arvestades Nōukogude kōrgema sōjaväejuhtkonna-poolseid provokatsioone ja  

ähvardusi, teeme järgmise avalduse: Nōukogude vägede paiknemine Balti riikide 

territooriumil  on poliitiline ja  ōigusküsimus,  mille  kōik  aspektid  tuleb lahendada 

riikidevaheliste läbirääkimiste teel NSV Liidu ja Balti riikide vahel. Ent vaatamata  

Balti  riikide  ja  paljude  teiste  maade  korduvatele  üleskutsetele  alustada 

läbirääkimisi ei ole Nōukogude pool näidanud valmidust kōneluste alustamiseks 

kōigi kolme Balti riigiga. 

 Me kutsume NSV Liitu üles deklareerima, et ta edaspidi ei kasuta Balti  riikide 

vastu sōjalist jōudu. Me deklareerime veel kord Balti valitsuste valmidust pidada 

NSV Liidu valitsusega läbirääkimisi, mis määraksid kindlaks nōukogude vägede 

Balti  riikides  paiknemise  ajutise  korra  ja  tagaksid  NSV  Liidu  julgeoleku.  

Vastastikuste  ōiguste  ja  kohustuste  selge  määratlemine  loob  aluse  olukorra 

rahulikule reguleerimisele mōlemale poolele vastuvōetaval kujul. »12

(Alla on kirjutanud välisministrid, kuid kuupäev puudub). 
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Arvestades järgnevaid, 1991. aasta jaanuaris toimunud sündmusi, oli see 

avaldus maailma avalikku arvamust silmaspidades ettenägelik samm. Mingitest 

läbirääkimistest  ei  saanud aga juttugi  olla.  Nōukogude pool  oli  aktsioonid Balti 

vabariikide vastu juba aegsasti ette valmistatud ja seda niivōrd, et ohvrid sellest 

eelnevalt teada said. Samas oli see Nõukogude Liidu keskvōimule hea vōimalus, 

mida ei saanud kasutamatta jätta, sest USA-l olid omad huvid Pärsia lahel. Need 

huvid  kaalusid  rohkem  kui  Balti  vabariigid.  USA-l  oli  vaja  Nõukogude  Liidu 

nōusolekut,  liitlust  ning  selle  nimel  oldi  arvatavalt  valmis  Nõukogude  Liidu 

«siseasjadele» läbi  sōrmede vaatama. Välistatud ei ole ka suurvōimude eelnev 

kokkulepe selles osas. 

1991

7.  jaanuaril  tegi  Lennart  Meri  telefoniusutluses  «Päevalehele» teatavaks 

oma  esimese  reageeringu  Balti  sōjaväeringkonna  juhataja  kindral-polkovnik 

Fjodor Kuzmini teadaandele eriväeosade saatmise kohta Eestisse, et siin püüda 

väejooksikuid.  «Me näeme midagi niisugust, mida Kesk- ja Lääne-Euroopas ei  

ole  nähtud  XVIII  sajandist  peale  - sunniviivilist  värbamist  armeesse,»13 sōnas 

Meri. Samas ei välistanud välisminister ka otsest aktsiooni Eesti valitsuse vastu. 

«Kui  läänemaailm ei  reageeri  ja  jääb ükskõikseks,  siis  toob impeeriumi  

kokkuvarisemine  kaasa  raskemaid  tagajärgi.  Me  sōltume  suuresti  maailma 

avalikust arvamusest,» 14 sedastas hr. Meri lōpetuseks. 

13.  jaanuaril  toimus  teine  suurem  dessantväelaste  aktsioon.  Hōivati 

Vilniuse teletorn, kusjuures aktsiooni käigus hukkus 9 inimest. 15

16.  jaanuaril  kōneles  Lennart  Meri  Rootsi  Riigipäeva  aktusel  Rootsi 

Riigipäeva esimehe Thage G. Petersoni kutsel kokku tulnud parlamendi liikmeile 

esinesid ka Läti ja Leedu asepresidendid. 16

21. jaanuaril kohtus Lennart Meri Tallinnas Islandi Vabariigi välisministri Jon 

Baldvin  Hannibalssoniga.  Välisminister  jōudis  20.  jaanuari  ōhtul  Tallinna pärast 

visiiti  Lätisse  ja  Leetu.  Hr.  Hannibalsson  väljendas  veendumust,  et  selline 

sündmuste  areng  sunnib  Pōhjamaid  ja  lääneriike  revideerima  oma  poliitikat 
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Nõukogude Liidu suhtes. Ta kinnitas,  et kui  keskvõimu poliitika muutub, millest 

annavad  tunnistust  sündmused  Leedus  ja  Lätis,  siis  astub  Moskva  vastuollu 

rahvusvaheliste  kokkulepetega.  Islandi  välisminister  sōnas,  et  tema valitsus on 

valmis  taastama  diplomaatilisi  suhteid  Balti  riikidega  selleks  kõige  sobivamal 

momendil. Eesti Vabariigi välisminister arvas, et keskvõim on seadnud eesmärgiks 

tõestada kolme Balti  riigi  parlamentide vōimetust  kontrollida olukorda kohapeal 

ning seega ei saa juttugu olla nende iseseisvumise tunnustamisest. 

Kirjuati  alla  ühisavaldusele,  milles  öeldakse,  et  «juba  mitu  nädalat  on 

Nõukogude Liit kasutanud sōjalist jõudu Balti riikide demokraatlikult moodustatud 

institutsioonide  vastu.  Rahvusvaheline  käsitleb  seda  agressiooni  aktina.  

Nõukogude Liit ei saa endalt veeretada vastutust, mida ta kannab oma sōjaväe  

üksuste eest. »17

Edasi  nenditakse  vajadust  luua  ÜRO  egiidi  all  sōltumatu  komisjon 

kōnealuste  küsimuste  uurimiseks  ning  neile  sōltumatu  hinnangu  andmiseks. 

Rōhutatakse, et Balti  kriisi  reguleerimist  tuleb rahvusvahelisel  tasemel alustada 

viivitamatult. 

«Ühelgi riigil, ei suurel ega väiksel pole ōigus eirata vōetud rahvusvahelisi  

kohustusi»18, sedastab avaldus. 

«Vägivallaaktide  jätkumine  Lätis,  samuti  Eestia  ja  Leedus  toob  kaasa 

kaugeleulatuvaid  tagajärgi  Euroopa tulevasele  arengule  ning  mōjutab  Euroopa 

riikide valmisolekut teha koostööd Nõukogude Liiduga ning anda Nõukogude Liidu 

juhtkonnale finants-  ja majandusabi,»19 kinnitab ühisavalduse viimane lōik. 

Kindlasti  mitte  küll  just  selle  avalduse  tōttu  lükkaski  Euroopa  Ühendus 

edasi  340 miljoni  dollari  suuruse majandusabi  Nõukogude Liidule  seoses Balti 

riikide  käekäiguga.  Ka Kanada peatas  150 miljoni  dollarilise  laenu Nõukogude 

Liidule. 20

26.  jaanuaril  kohtus  Lennart  Meri  Tallinnas  Rootsi  Kuningriigi 

Välisministeeriumi  kabineti  sekretär  Pierre  Schor’iga.  Viimane  vōrdles  kolme 

Baltiriigi  käitumist  praeguses  kriisiolukorras  ja  ütles,  et  kui  Lätis  ja  Leedus 

domineerib barrikaadimentaliteet, siis Eesti ettevalmistus on tasakaalukam. Samal 

ōhtul  sōitis  Lennart  Meri  Rootsi  Harpasundi,  kus  osales  Rootsi  peaministri 

suveresidentsis alanud Balti välisministrite kohtumisel. 

Studia Cartesiana Estonica (2012)
49



PROSEMINAR 1993

28.  jaanuaril  kohtus  Eesti  Vabariigi  välisminister  Bonnis  Saksamaa 

välisministri  Hans-Dietrich  Genscheriga.  Hr.  Genscher  nentis,  et  SLV valitsuse 

kindel  seisukoht  näeb  ette  lahendada  konflikte  «uues  Euroopa  ainult  

rahumeelselt, toetudes Pariisi Hartale, millel seisab ka Nõukogude Liidu esindaja 

allkiri. Välisministrid arutasid Eesti Vabariigi ja SLV valitsuse vahel infovahetuse  

süsteemi välja töötamisvõimalust, mis tagaks jooksva ja pädeva infovahetuse. »21

Nii  härra Genscher  kui  ka riigisekretär  Andreas Meyer-Landruth,  kellega 

Lennart  Meri  kohtus 29.  jaanuaril,  kinnitasid,  et  Balti  riigid võivad samasuguse 

staatusega nagu 1990. a neile pakuti  Pariisis osa vōtta Berliini  1991. a CSCE 

kohtumisest. 22

31.  jaanuaril  sōitis  Eesti  Vabariigi  välisminister  Šveitsi.  Gentis  kohtus  ta 

ÜRO  istungjärgust  osavōtvate  Austria,  Austraalia,  Belgia,  Jaapani,  Kanada, 

Luksemburgi,  Prantsusmaa,  Rootsi,  Saksamaa,  Ukraina(!)  ja  Ungari 

delegatsioonide juhtidega. 

Lennart  Meri  selgitas  Eesti  välispoliitika  eesmärke  ja  ka  3.  märtsil 

referendumi  poliitilist  tagapōhja.  Hr.  Meri  rōhutas  vajadust  saata  Eestisse 

erapooletuid vaatlejaid. 

Avaldusega  Balti  kriisi  kohta  esinesid  USA  suursaadik  hr.  Blackwell, 

Suurbritannia  esindaja  Leruox-Boyd  jt.  ning  «kōige  energilisemalt  Rootsi  

välisminister Sten Anderson. »23

Lennart Meri kommenteeris kohtumist sōnadega, et vaatamata osavōtlikule 

huvile on Eesti alles tee alguses. Esinenud kahtlusi, et kas ÜRO on kōige ōigem 

foorum Balti kriisi puudutamiseks. Leiti, et Balti kriis on eelkōige Euroopa kriis ning 

lahendada tulnuks see CSCE protsessis. 

Lennart  Meri  sōnul  näitasid  mitmed  antud  hinnangud,  et  ei  tajuta 

informatsiooni puuduse tōttu Nõukogude Liidu majandust, poliitikat ja ühiskonda 

haaranud kriisi ulatust. 24

Lennart  Meri  külastas  samuti  Šveitsi  välisministeeriumi  Bernis,  kus  teda 

vōttis vastu riigisekretär Klaus Jakobi ja ministeeriumi poliitiline juhtkond. Šveitsi 

pool  oli  huvitatud  Eesti  Infokeskuse  avamisest  Šveitsis  Eesti  Instituudi 

vahendusel. 

Kōne all olid ka majanduslike abiprogrammide laiendamine Balti riikidele ja 
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Eesti Vabariigi aktivad ning kinnisvarad Šveitsis. Viimaste puhul kinnitas Šveitsi 

Välisministeerium, et need on endiselt Eesti Vabariigi omand ning antud omaniku 

taasilmumiseni eestkoste alla. 25

7. veebruaril sōitis Lennart Meri taas Bonni, et seal jätkata läbirääkimisi. 

8.  veebruaril  saatis  Nõukogude  Liidu  uus  välisminister  Aleksandr 

Besmertnōhh  EN  välisministrile  kirja,  milles  ta  kutsub  vastavalt  varasemale 

kokkuleppele  «Nõukogude  Liidu  ja  liiduvabariikide  välisministrite  kohtumiste 

läbiviimise  kohta»  hr.  Merit  15.  veebruariks  Moskvasse,  et  «vahetada  mōtteid 

Nõukogude Liidu ja vabariikide välispoliitiliste suhete, aga ka teiste vastastikku 

huvi pakkuvate probleemide üle. »26

9. veebruaril  sōitis  Lennart  Meri  Sockholmi,  kus samal ajal  toimus Eesti 

Vabariigi  ÜN  Presiidiumi  esimehe  Arnold  Rüütli  visiit.  Stockholmis  leidis  aset 

järjekordne skandaal Eesti välispoliitikas. Arusaamatuse pōhjustas Lennart Meri 

nõunikuna Eesti  Vabariigi  Välisministeeriumis  töötav Kanada väliseestlane Alar 

Olljum.  Vastavalt  Ingvar  Carlssoni  ja  Arnold  Rüütli  kokkuleppele  pidi  nende 

neljasilmavestlusest tōlkima visiidi organiseerija ning mōlema sōber Andres Küng. 

Veidi  enne  kohtumise  algust  teatas  Alar  Olljum  nagu  oleks  Rootsi 

Välisministeerium palunud teda tõlkima. Hoolimata Arnold Rüütli  kinnitustest, et 

kōik  on  juba  korraldatud,  läks  hr.  Olljum Välisministeeriumi  ja  teatas,  et  tema 

kohalolekut nōuab Eesti Vabariigi infobüroo Stockholmis. 

 Andres Küng vabandas Ingvar Carlssoni ees ja lahkus. Hiljem sedastas infobüroo 

juhataja Aadu Must, et tema ei tea taolisest nōudmisest midagi ja hr. Olljumi ei 

oldud volitatud infobürood esindama. Rootsi peaminister Ingvar Carlsson nentis 

taolise olikorra esmakordsust oma elus. Andres Küng arvas, et taoline mänguline 

olukord kahjustab Eesti poliitikute mainet. «Siit avanes mōnele inimesele vōmalus 

järelduseks,  nagu  ei  usaldaks  välisminister  presidenti,»27 kirjutab  «Päevaleht». 

Hiljem teatas Lennart Meri, et temalt ei saa küsida nende sündmuste kohta aru, 

kuna tema oli sel ajal lennukiga Stockholmi poole teel. 

12.  veebruaril  naases  Eesti  Vabariigi  välisminister  Tallinna  pärast 

kahenädalast visiiti Euroopas. Pressikonverentsil  kinnitas hr. Meri:  «Reisi kestel  

sai selgeks, et Balti kriis on Euroopa ühtsusele märksa olulisemaks proovikiviks 

kui Kuveidi kriis. »28
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Tähtsaimaks  oma  visiidil  nimetas  Eesti  Vabariigi  välisminister  kohtumist 

Saksamaa välisministri Hans-Dietrich Genscheriga. Hr. Meri arvates oli vahekord 

Saksamaaga  Eesti  välispoliitikas  probleemiks  number  üks.  «Kuni  möödunud 

aasta  oktoobrini  oli  Balti  riikide  iseseisvusvōitluse  kōige  tugevamaks  toetajaks 

USA,»29 nentis  hr.  Meri.  Seejärel  toetasid  tōhusalt  Pōhjamaad.  Välisministri 

arvates tulnuks tähelepanu pöörata Lōuna-Euroopale. Samas nentis minister, et 

nendel riikidel on endil Balti kriisist olulisemaid probleeme ja seetōttu polnud nad 

enda jaoks Balti seisundit teadvustanud. 

Hr.  Meri  arvas  endiselt,  et  Eesti  Vabariigi  ülemineku  valitsus  ei  vaja 

diplomaatilist  tunnustamist,  viidates  Edgar  Savisaare  5.  veebruaril  USA 

senaatoritele saadetud kirjale, millega prooviti  hankida diplomaatilist tunnustust. 

Lennart  Meri  keeldus  kirja  kommenteerimast.  Ta  avaldas  kahetsust  ühe  lause 

«ebaōnnestnud sōnastuse» pärast, kus kinnitatakse, et Balti pagulaste ühendused 

ei saa esindada nende rahvaste huve. 

Lennart  Meri  esitas  ka  oma  nägemuse  Eesti  Vabariigi  esindatuse 

suurendamisest maailmas. Esimene aste sel teel oli kultuuri- ja teadusalaste ning 

muude  poliitikaväliste  kontaktide  sisseseadmine  riikidega,  kus  polnud  valmis 

poliitiliseks  dialoogiks  Baltimaadega  (Soome  ja  Šveits).  Teine  etapp  oli  Eesti 

Vabariigi Välisministeeriumi esinduste loomine (Taanis ja Rootsis). Kolmas aste oli 

Eesti Vabariigi valitsuse esinduste rajamine (Leedu ja Nõukogude Liidu valitsuste 

juures).  Neljas  aste  oli  tema  nägemuses  suursaatkondade  ja  konsulaatide 

asutamine. Samas konstateeris hr. Meri, et loomulikult ei pea iga riigi puhul läbima 

kōiki etappe, vaid vastavalt vōimalusele liikuda kohe ülespoole. 

3.  märtsi  referendumist arvas minister,  et see tōestaks Nõukogude Liidu 

poliitilisele juhtkonnale Eesti iseseisvumise vastavust rahva ühtsele tahtele. «Igal 

juhul  ei  peaks  Eesti  oma  referendumi  tulemusi  kasutama  diplomaatilise  

tunnustuse  võitmiseks,  nagu  seda  on  oma  eelnevatest  lubadustest  hoolimata 

teinud Leedu,»30 arvas hr. Meri. 

13. veebruaril vabastas Lennart Meri töölt Eesti Vabariigi Välisministeeriumi 

Infobüroo  juhataja  kohustusi  täitnud  Mihkel  Muti  ametist.  Viimane  nimetas 

lahkumise pōhjust «konfidentsiaalseks». 31

17.  veebruaril  sõitis  Edgar  Savisaar  Rootsi  kaudu  visiidile  Islandile. 
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Delegatsiooni koosseisu kuulus ka välisminister Lennart Meri. 

Rootsis  kohtuti  väliskaubandusorganisatsioonide  esindajatega  ja  Rootsi 

eestlastega. 32

19. veebruaril vōttis Edgar Savisaar Stockholmis Eesti Infokeskuses vastu 

Rootsi  Kuningriiki  akrediteeritud  diplomaatilise  korpuse  esindajaid  ja  Rootsi 

poliitikuid. 33

20. veebruaril saabuti Islandile. 

21.  veebruaril  pidasid  Edgar  Savisaar  ja  Eesti  Vabariigi  välisminister 

Lennart Meri läbirääkimisi Islandi Vabariigi peaministri  Steingrimur Hermannsson 

ja välisministri Jon Baldvin Hannibalssoniga. Jōuti kokkuleppele, mille järgi Island 

on  valmis  enda  peale  vōtma  vahendaja  rolli  Balti  ja  Nõukogude  Liidu 

läbirääkimistel. Kirjutati alla ühisdokumendile. 

EV delegatsioon vōtti vastu ka Islandi president Vigdis Finnbogadottir. 34

Hr.  Meri  esines enne ärasōitu  pressikonverentsil  Reikjavikis  avaldusega, 

milles  pakkus  91.  aasta  üheks  vōimalikuks  Nobeli  rahupreemia  kandidaadiks 

raadiojaama  Vaba  Euroopa Rääkides  küll  tugevasti  rōhutatud  «meie» vormis, 

nentis  minister  samas,  et  tegemist  on tema väga isikliku avaldusega.  Hr.  Meri 

argumenteeris  oma  ettepanekut  väitega,  et  «Vaba  Euroopa» on  pikka  aega 

valgustanud sotsialismimaade rahvaid. Sellelt raadiolt said eestlased, lätlesed ja 

leedulased  objektiivset  teavet  ka  siis,  kui  oldi  muust  maailmast  ära  lōigatud. 

Minister rõhutas «Vaba Euroopa» vajalikkust ka edaspidi, sest Baltimaadel peab 

olema ülevaade maailma kirjutavast  pressist  ja  viisist,  kuidas  kujutatakse Balti 

kriisi rahvusvahelisel taustal. 35

25. veebruaril  valitsuse istungil  teatas hr.  Meri,  et talle ei  ole veel teada 

Moskva reageeringud Islandi  ja Eesti  kokkuleppele.  Küll  pidavat  Island astuma 

esimese sammu Nõukogude Liidu välisministri informeerimisel Islandi vōimalikust 

vahendajarollist Baltikumi ja Nõukogude Liidu vahelistel läbirääkimistel. 36

26.  veebruaril  toimus valitsuse infotund,  kus Eesti  Vabariigi  välisminister 

pöördus  familiaarselt  ÜN  saadiku,  väliskomisjoni  liikme  Tiit  Made  poole 

kõnepuldist  sōnadega  «Kallis  Tiit!».  Sama vōtet  kasutas  ka  peaminister  Edgar 

Savisaar,  kuid  Tiit  Made  vastas  omakorda  kōnepulti  asudes  sōnadega  «Kallis  

Edgar!». 
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Nii kirjutab «Päevaleht». 37

Teravaid  toone  tekitasid  pärimised  välispoliitiliste  arusaamatuste  kohta. 

Lennart  Meri  tegi  aga  etteheiteid  ajakirjandusele  seoses  10.  veebruaril 

«Päevalehes» ilmunud kirjutise kohta arusaamatusest Rootsis. 

Lennart Meri kinnitas, et tema viibimine Rootsis samal ajal oli juhuslik. Ülo 

Uluotsa ei rahuldanud välisministri  vastused, eriti  Lennart Meri kinnitus, et ta ei 

teadnud  Arnold  Rüütli  visiidist  Rootsi.  Ülo  Uluots  küsis,  kas  on  vaja  sellist 

välisministrit, kes ei tea riigi esimese mehe välisvisiite. 38

2.  -3.  märtsini  korraldas  Eesti  Erakondade  Nōukogu  Tallinnas  «Sakala» 

keskuses  rahvusvahelise  kohtumise  «Balti  riigid  uue  Euroopa  arhitektuuris». 

Pōhiteemadeks oli Balti kriisist vōimalike lahendusteede otsimine. Kutsutud olid 14 

välisriigi delegatsioonid. Kohtumise avas Eesti Vabariigi välisminister Lennart Meri. 

Ajakirjandusele  edastas  hr.  Meri,  et  kohtumise  tase  oli  kōrge  ning  see 

viinud Balti kriisi rahvusvahelisse ellu kui rahvusvahelise kriisi. 39

6. märtsil tulid Edgar Savisaar, Ülo Nugis, Endel Lippmaa, Lennart Meri jt. 

kokku  Kadriorru  Eesti  Vabariigi  ÜN  esimehe  nōukogu  istungile,  mida  juhatas 

Arnold  Rüütel.  Keskusteluti  3.  märtsi  referendumist  johtuvate  ülesannete  üle. 

Rōhutati  järgnevaks  perioodiks  vajaliku  majanduslike  ja  ōiguslike  ülesannete 

kompleksi väljatöötamise tarvidust. 40

10.  märtsil  sōitis  Eesti  Vabariigi  välisminister  Stockholmist 

Kopenhaagenisse, kus kohtus Taani välisministri Uffe-Elleman Jenseniga. Taanis 

kirjutati  koos  alla  Taani  Kuningriigi  ja  Eesti  Vabariigi  ühisprotokollile,  mille 

sōlmimiseks saavutati kokkulepe Arnold Rüütli kohtumisel Taani peaministri  Paul 

Schlüteriga. 41

Protokoll sisaldas kolme olulist momenti: 

1.  rōhutatakse,  et  enne  II  maailmasōda  olid  mōlemad  riigid  oma  staatuselt 

vōrdsed, 

2. tōdetakse, et Eesti oli vägivaldselt inkorporeeritud Nõukogude Liitu, 

3.  Taani  pool  lubas  igati  taotleda  Eesti  liikmestaatuse  taastamist  neis 

rahvusvahelistes organisatsioonides, kuhu Eesti Vabariik kuulus; samuti liikmeks 

vōtmist neisse, kuhu Eesti pidas vajalikuks astuda. 

Kopenhaagenis  signeeriti  eraldi  ka  kokkulepe  kultuuri- ja  teadusalase 
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koostöö kohta. Hiljem nimetas Lennart Meri ühe vastukajana Taani-Eesti protokolli 

allakirjutamisele seda, et päev pärast teatas Poola valitsus valmidusest taastada 

diplomaatilised suhted Balti riikidega. 42

23.  märtsil  saabus  Tallinnase  lühivisiidile  Europarlamendi  delegatsioon 

eesotsas organisatsiooni  asepresidendi  Siegbert  Alber’iga.  Delegatsioon kohtus 

ÜN välissuhetekomisjoniga ja ka Eesti Vabariigi välisministriga. 43

24. märtsil  sōitis  Lennart  Meri  USA-sse, Washingtoni,  et  valmistada ette 

Eesti Vabariigi ÜN esimehe Arnold Rüütli 27. märtsil algavat visiiti. 44

28. märtsil kohtusid Lennart Meri ja Arnold Rüütel USA Riigidepartemangus 

riigisekretäri James Bakeri, poliitilise osakonna asesekretäri Robert Krimmisti’ga, 

välispoliitika planeerimisosakonna ülema Dennis Rossi ning sekretäri abi Robert 

Zoellickiga. 

Arnold  Rüütel  ja  Lennart  Meri  kohtusid  samal  päeval  veel  ka  Ameerika 

suurkorporatsioonide  juhtidega.  «Varska  Internationali»  president  James  M. 

Whittle  ja  sihtasutuse  «Endowment  for  Community  Leadership» president 

Spencer Brand andsid president Arnold Rüütli auks lōuna. 45

29. märtsil kohtus Arnold Rüütel USA presidendi Georg Bushiga. Viimasele 

anti üle BRN pöördumine CSCE liikmesriikide ja teiste maade poole. Georg Bush 

tundis suurt muret Eesti-Nõukogude Liidu läbirääkimiste arengu pärast. See oli ka 

kohtumise peamine vestlusalune teema. 

 «Nii  riigisekretär  kui  president  soovitasid  eelseisvatel  Nõukogude  Liidu-Eesti  

läbirääkimistel keskenduda praktilistele probleemidele ja leida neile lahendus, et  

niiviisi  samm-sammult  jōuda  teatud  astmele,  kus  teoreetilised  probleemid 

lakkavad  iseenesest  olemast  probleemid  ja  leiavad  kōigile  osapooltele 

vastuvōetava lahenduse,»46 on hr. Meri seda kohtumist kommenteerinud. 

1. aprillil kohtus Lennart Meri Torontos (Kanadas) Tartu Kolledzis kohaliku 

eestlaskonnaga.  Paaritunnisel  kohtumisel,  mille  organiseeris  Pōhja-Ameerika 

Eestlaste Demokraatlik Foorum, kõneldi peamiselt Arnold Rüütli ja Lennart Mere 

äsjalōppenud visiidist USA-sse ning Eesti välispoliitika hetkeseisust. 

2. aprillil kohtus hr. Meri Ottawas Kanada asevälisministri David Wrighti ja 

välisministri  abi  David  Dobneyga.  Lennart  Meri  informeeris  vastaspoolt 

Washingtonis toimunud kohtumistel kōneldust, alanud dialoogist Eesti Vabariigi ja 
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Nõukogude Liidu vahel ning Balti Riikide Nōukogu soovist saada välisriikidelt abi 

rahvusvahelise konverentsi kokkukutsumiseks Balti küsimuses. 47

5.  aprillil  andis Lennart  Meri  Tallinnas pressikonverentsi,  kus kinnitas,  et 

Arnold Rüütli USA-sōit oli Eesti riigipea visiit USA-sse. Nii USA Riigidepartemang 

kui  ka  Valge  Maja  lähtunud  kōigist  riigipea  visiidi  puhuks  ettenähtud 

protokollilistest eeskirjadest. Välisminister hindas edukaks Eesti välisministeeriumi 

koostöö nii Ameerika poolega kui ka Eesti Vabariigi ÜN esimehe ametkonnaga. 

«Meil  oli  algusest  peale  väga  hea  koostöö  ka  detailides,  kõnelemata  

üldkontseptsioonidest,»48 rääkis  hr.  Meri.  Kokkuleppel  Riigidepartemanguga 

toimunud  visiit  ajal,  mil  olid  teada  Nõukogude  «Liidu  referendumi  lōplikud 

tulemused koostöö ka detailides,  kōnelemata üldkontseptsioonidest,» nentis hr. 

Meri.  Kokkuleppel  Riigidepartemanguga  toimunud  visiit  ajal,  mil  olid  teda 

Nõukogude Liidu referendumi lōplikud tulemused. 

Lennart  Meri  poliitiline  intuitsioon  sedastas,  et  USA poolelt  kohtumisel 

tehtud  ettepanekud  Eesti-Nõukogude  Liidu  läbirääkimiste  taktika  kohta  olid 

kooskōlas nendega,  mis tegi  Eestile  Nõukogude Liidu delegatsioon 28.  märtsil 

Moskvas: «Pole vähimatki kahtlust, et Ameerika Ühendriigid on olnud meie (s. o.  

Balti riigid) läbirääkimiste osas väga tihedas kontaktis ja teinud neile selgeks oma  

seisukoha: Balti küsimus tuleb lahendada ja see tuleb lahendada läbirääkimiste  

teel. » 49

8. aprillil kohtus Lennart Meri Tallinnas Hollandi parlamendi väliskomisjoni 

aseesimehe Maarten van Trea’ga.  Hollandlane viibis  Eestis  Eesti  Vabariigi  ÜN 

külalisena. 50

Samal  päeval  pöördus  Ülemaailmne  Eesti  kesknõukogu  CSCE  33 

liikmesriigi  välisministrite  poole  kirjaga,  milles  paluti  abi  Balti  probleemi 

lahendamiseks. 51

13. aprillil leidis Riia lähedal Jurmalas aset BRN istung. Eesti delegatsiooni 

koosseisus  figureerisid  Arnold  Rüütel,  Lennart  Meri,  Endel  Lippmaa  ja  ka  ÜN 

väliskomisjoni  esimees  Indrek  Toome.  Edgar  Savisaar  ei  saanud  Jurmalasse 

sōita, kuna pidi samal päeval tegema poliitilise ettekande Rahvarinde kongressil. 

Vōeti  vastu  BRN otsus  Islandi  ettepaneku  kohta  olla  vahendajaks  Balti 

riikide ja Nõukogude Liidu läbirääkimistel. Islandi initsiatiiv võib mängida positiivset 
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rolli  iseseisvuse taastunnustamisel,  kirjutatakse  dokumendis.  Selle  otsusega  ei 

välistanud Balti riigid otseläbirääkimisi Moskvaga. 

BRN  saatis  kirja  Nõukogude  Liidu  presidendile  Mihhail  Gorbatšovile. 

Istungil kinnitati ühiskommünikee. 52

24.  aprillil  vōttis  Eesti  Vabariigi  välisminister  sōna  Pariisis  Taani  majas 

Champs-Elysees toimunud ōhtul  «Taani  ja  Baltimaad».  Hr.  Meri  kōne  «Berliini  

müür Pariisis?» tekitas elavat vastukaja. Temale ja teistele Balti riikide esindajatele 

esitatud  küsimused  puudutasid  Baltimaade  suhteid  Nõukogude  Liidu 

liiduvabariikidega, läbirääkimisi Nõukogude Liiduga kunagiste saatkonnahoonete 

ja territooriumite vōimalikku tagasisaamist. 53

25.  -26.  aprillil  kohtus  hr.  Meri  Pariisis  Prantsuse  Välisministeeriumis 

peasekretäri,  täievolilise  ministri  Francois  Scheeriga.  Vesteldi  mitmel  olulisel 

teemal, sealhulgas ka Eesti  osalemisest CSCE protsessis,  Eesti  ja Nõukogude 

Liidu vahelistest läbirääkimistest ja Eesti infobüroo avamisest Pariisis. 

 Fr.  Scheer  kinnitas  veelkordselt  Prantsusmaa  seisukohta,  et  Baltimaade 

probleem ei ole vaadeldav Nõukogude Liidu siseasjana. 54

Ka lubas Prantsusmaa riigisekretär  jätkata  Prantsusmaapoolseid  taotlusi 

Balti riikidele erikülaliste staatuse taotlemiseks Helsingi protsessil. 55

30. aprillil kogunesid Balti riikide välisministrid järjekordsele nōupidamisele 

Riiga. Istungi eesmärgiks oli kujundada Baltikumi ühtne välispoliitiline kurss enne 

CSCE  kohtumist  Berliinis.  Jōuti  ühisele  seisukohale,  et  vabariikide 

iseseisvusdeklaratsioonide  erinevusest  olenemata  on  rahvusvahelisel  foorumil 

vōimalik edu saavutada ainult Baltimaade koordineeritud jōupingutuste korral. 56

 9. mail kohtus Lennart Meri Tallinnas Belgia Kuningriigi Moskva saatkonna 

minister-nōuniku  Ingeborg  Kristoffersen’iga.  Kohtumisel  kōneldi  muuhulgas 

rahvusvahelise konverentsi korraldamisest Balti küsimuses ja ka 1992. a. Belgia 

infokeskuse avamisest Tallinnas. 57

12.  -14.  maini  viibisid  Eestis  USA aseriigisekretäri  asetäitja  Curtis  W. 

Kamman  ja  USA Riigidepartemangu  Baltikumi  osakonna  juhataja  Paul  Goble. 

Neid saatsid USA Leningradi  peakonsulaadi  konsulid Greg Krol  ja Jon Purnell. 

See oli tookord kōrgeim USA esindus, kes oli külastanud Eestit viimasel 50-aastal. 

13. mail kohtusid külalised ka Lennart Meriga. Analüüsiti Nõukogude Liidu 
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immigratsiooniseaduse vastuvōtmisega kujunenud olukorda. See seadus sisaldas 

endas  enamsoodustusrežiimi  Nõukogude  Liidule.  Lennart  Meri  toonitas,  et  sel 

puhul  tuleks  arvesse  vōtta  ka  Eesti  Vabariigi  rahvuslikke  huve,  sest  Eestil  oli 

enamsoodustusrežiim  USA-ga  1925.  aastast.  Kōne  all  olid  9  +  1  lepinguga 

kaasneda vōivad tagajärjed Eestile, eelkōige peeti vestlusel silmas majandusliku 

isolatsiooni  ohtu.  Arutati  ka Balti  küsimust käsitleva rahvusvahelise konverentsi 

korraldamise vōimalust. 58

18. mail sōitis hr. Meri USA-sse, et selgitada New Yorkis ja Dallases, miks 

USA peaks toetama Eesti iseseisvuspüüdlusi. 59

Enne  seda  visiiti  jōudis  Eesti  Vabariigi  välisminister  ametisse  kinnitada 

Eesti  Komitee  välistoimkonna  liikme  Trivimi  Velliste,  kes  hakkas  tööle  Eesti 

Vabariigi  välisministeeriumis  kui  poliitilise  osakonna  nōunik.  Arvati,  et  Trimivi 

Velliste ametisse astumine välistab lahkhelid Eesti Komitee ja välisministeeriumi 

vahel ning tagab välispoliitika koordineerituse. 60

23. mai  «Dagens Nyheteris», Rootsi ühes suuremas päevalehes ilmunud 

kirjutises kinnitatakse nagu oleks Lennart Meri teatanud Eesti valmidusest maksta 

Nõukogude  Liidule  iseseisvumise  eest  miljard  dollarit.  Taolist  seisukohta 

väljendanud  Eesti  Vabariigi  välisminister  seoses  Mihhail  Gorbatšovi  esitatud 

dokumendiga,  mis  nägi  ette  kahte  vōimalikku  iseseisvumise  teed 

liiduvabariikidele, kes enam ei olnud nōus olema osa liitriigist:

 1. viieaastane konstitutsiooniline protsess,

 2. majandusliku kompensatsiooni tasumine Nõukogude Liidule Nõukogude Liidu 

varade eest neis liiduvabariikides ja osamaksu talletamine Nõukogude Liidu sise  -   

ja välisvōla eest. Viimane tee oli neile, kes soovisid kannatamatult väljuda liidust. 

«DN»- artiklis kinnitati,  et kui  Lennart Merilt  küsiti,  kust Eesti  raha vōtab 

vastas  ta:  «Me  peame  virgemalt  töötama.  Aga  see  on  parem  kui  vōidelda  

tankidega tankide vastu, iseäranis kui sul neid tanke ei ole. »61

29. mail naastes visiidilt USA-st, toonitas hr. Meri pressikonverentsil, et ta ei 

ole rääkinud konkreetsest summast. See olevat ajalehe bluff. ""DN-i" poolt käibele 

lastud summa 1 miljard dollarit on garantiiks selle artikli läbilöögivōimele," leidis 

Lennart  Meri.  "Päris  kindlasti  rōhutasin,  et  Eesti  Vabariigi  ja  Nõukogude  Liidu  

läbirääkimistel ollakse alles algusperioodis, kus mingeid konkreetseid arve pole  
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kasutusele vōetud,"62 sedastas välisminister.  "Me veel vaatame kumb kummale 

vōlgu on" , arvas Lennart Meri ja lisas: "kes teisele auku see ise . . . "63

Välisminister  pidas  sellega  silmas  asjaolu,  et  Eesti  nōustub  Nõukogude 

Liiduga arveldusi tegema ainult rahvusvahelise arbitraažikomisjoni otsuse pōhjal. 

Teemat kokku vōttes deklareeris Lennart Meri:

-  Eesti  on  valmis  astuma  konverteeritavatesse  valuutavahekordadesse 

Nõukogude Liiduga. 

- Eesti on valmis maksma kompensatsiooni nii, nagu seda määrab rahvusvaheline 

arbitraažikomisjon. 

- Selleks, et täita oma kohustust Nõukogude Liidu ees, peaks Eesti kontrollima 

oma riigipiire,  eesmärgiga teenida konverteeritavat valuutat,  et  ta vōiks toimida 

oma majanduslikes suhetes nii, "nagu see on ette nähtud välisriigi suhtes. " 

Sellesisulise kirja saatis hr. Meri ka USA riigisekretär James Bakerile ning 

teistele poliitikutele. 

EV välisminister hindas Nõukogude Liidu vastavat projekti kui uut vōimalust 

iseseisvumiseks. 64

30.  mail  oli  Rootsi  Kuningriigi  suursaadik  Moskvas  Örjan  Berner 

mitteametlikul  visiidil  Tallinnas.  Ta  kohtus  ka  hr.  Meriga,  kes  selgitas  talle 

Nõukogude  Liidu  poolt  esitatud  liidust  "väljaastumise" projekti  tagamaid  ning 

edestas oma analüüsi, mille kohaselt dokumendis esitatut on vōimalik rakendada 

Eesti  iseseisvuspüüdluste  teenistusse.  Keskusteluti  pōhjalikult  olukorra  üle 

Nõukogude  Liidus  ja  samuti  Rootsi  ja  Eesti  välisministeeriumite 

koostöövōimaluste üle. 65

17.  juunil  siirdus Eesti  Vabariigi  välisminister  visiidile Berliini,  kus toimus 

järjekordne  välisministrite  kohtumine  nn.  Helsingi  protsessi  raames.  Reisides 

Berliini  Moskva  kaudu,  kohtus  ta  Moskvas  Venemaa  välisministri  Andrei 

Kosōreviga.  Pooled  vestlesid  omavaheliste  suhete  olulisemate  tahkude  üle. 

Muuhulgas kōneldi samuti vene kogukonna turvatundest Eestis. Samas mōisteti 

hukka jōukasutamine Baltimaade majanduspiiril. (Leedus)

Samal  päeval  kinnitati  valitsuse  otsusega  ja  Lennart  Meri  soovitusel 

välisministri  asetäitja  ametikohale,  Moskvas  tegutsenud  ōigusteaduse  doktori, 

inim- ja rahvusvahelise ōiguse spetsialist Rein Müllerson. 66 See tähendas, et Enn 
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Liimetsa kōrval hakkas tegutsema ka veel teine välisministri asetäitja. 

18.  juuni  ōhtul  kohtusid  Baltimaadele  välisministrid  Berliinis  Saksamaa 

välisministri  Hans  Dietrich  Genscheriga.  Üheskoos  loodeti,  et  Saksamaa  kui 

konverentsi  korraldaja  kutsub  nad  külalistena  Riigipäeva-hoonesse.  Ometi  ei 

rōōmustanud  see  jutuajamine  Balti  välisministreid.  Nagu  ajakirjandus  kajastas, 

olnud vaid Lennart Meri pärast kohtumist tavalisest optimistlikum, kuna Genscher 

lubanud  nendega  taas  kohtuda,  ent  alles  pärast  konverentsi  lōppu.  Moskva 

keeldus  järjekordselt  neid  lubamast  vaatlejate  vōi  sekretariaadi  külalistena 

konverentsile. 

19.  juuni  algas  Berliinis  Pariisi  jätkuna  CSCE  väliministrite  konverents. 

Hoolimata  Nõukogude  Liidu  välisministri  nōudmisest,  mille  kohaselt  Baltimaad 

vōisid  kohtumisel  osaleda vaid Nõukogude Liidu delegatsiooni  koosseisus,  lōid 

Baltimaade välisministrid külaliste staatuses kaasa Pōhjamaade delegatsioonides. 

Rootsi vōttis Eesti esinduse, Norra Läti ja Taani Leedu. Külaliste staatus lubas neil 

aga osaleda vaid ava- ja lōpuistungil, mitte ent suletud istungitel, kus tehti pōhitöö. 
67

Samal päeval  kohtusid  Balti  välisministrid  ka James Bakeriga,  kes enne 

kohtumist  ütles  konverentsil:  "Juba  mōnda  aega  oleme  toetanud  Balti  riikide 

osalemist  vaatlejatena CSCE protsessis kuni  muutub territoriaalne olukord. Me  

sooviksime neid härraseid näha siin vähemalt ametlike vaatlejatena, mitte pelgalt  

eridelegatsioonide külalistena. "68

Kuigi oldi uste taha jäädud, ei sattunud baltlased seekord isolatsiooni nagu 

Pariisis.  Istungite  vaheajal  toimus  nn.  Balti  toetusrühma  koosolek.  Algatuse 

toetusrühma loomiseks tegi 1991. a. kevadel Prahas Rootsi. Rootsi kutsel tulidki 

11 riigi - Saksamaa, USA, Taani, Soome, Prantsusmaa, Briti, Islandi, Luxemburgi, 

Norra, Poola ja Šveitsi esindajad Balti välisministreid informeerima kinniste uste 

taga aset leidnust, istungitel räägitust. 

20. juunil oli  konverentsi  viimane päev, ning ka Balti  küsimus vōeti  kōne 

alla.  "Pealetungi"  Nõukogude  Liidule  juhtis  Taani  välisminister  Uffe  -Elleman 

Jennsen,  kes  kutsus  Nõukogude  Liitu  üles  alustama  poliitilisi  läbirääkimisi 

Baltimaadele vabaduse andmiseks. Ka James Baker tuletas meelde Baltimaade 

ōigust iseseisvumisele ja hoiatas jōu kasutamise eest.  Sama meelt  olid samuti 
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Norra,  Belgia,  Prantsusmaa  ja  Rootsi.  Konverentsi  tulemusena  jōudsid 

välisministrid  konkreetse  kokkuleppeni  erakorralisest  abinōudest  kriisi 

lahendamiseks.  Vähemalt  12  riigi  nōusolekul  vōis  kokku  kutsuda  erakorralise 

CSCE  konverentsi  ja  seda  ilma  kriisi  kistud  riigi  nōusolekuta.  Samas  surus 

Nõukogude Liidu delegatsioon läbi punkti,  mis keelab Helsingi protsessi riikidel 

sekkuda  teiste  riikide  siseasjadesse.  Vastav  säte  raskendas  teiste  riikide 

aktiivsemat toetust Balti riikidele. Nagu kokkulepitud, kohtusid Balti välisministrid 

pärast konverensti Hans Dietrich Genscheriga, kes andis veel kord täpse ülevaate 

kahe päeva jooksul konverentsil kōneldust. 

Kohtuti  ka  Tšehhi-Slovakkia  Liitvabariigi  välisministri  Jiri  Diernstbieriga, 

kellega kōneldi omavahelistest suhetest ning hr. Diernstbier nōustus samuti Balti 

infokeskuse loomisega Prahasse, kuna seal asus CSCE protsessi peakorter. 

Päeva pärastlōunal  andsid  Balti  välisministrid  Berliinis  pressikonverentsi. 

Eesti  Vabariigi  välisministri  arvates murdnud seekord barrikaadi  Albaania (vōeti 

liikmeks).  Järgmisel  korral  teevad seda Balti  riigid.  Hr.  Meri  kinnitas samas, et 

Eesti,  Läti  ja  Leedu  on  igas  suhtes  Albaaniast  paremaid  tulemusi  näidanud, 

seetōttu ka ōigus Helsingi protsessist osavōtuks.  "Meie vastvōtmine seisab vaid 

poliitilise sammu taga, mille peab tegema Moskva,"69 nentis hr. Meri optimistlikult. 

Läti  Vabariigi  välisminister  oli  aga  samal  ajal  rahulolematu  Berliini  kohtumise 

tulemuste  suhtes.  Berliinist  sōitis  Lennart  Meri  Šveitsi  kuurortlinna  Creus 

Montanasse. 

24.  juuniks  sōitis  Eesti  Vabariigi  välisminister  Helsingisse,  kuhu  oli 

kogunenud  Euroopa  Nōukogu,  et  arutada  Nõukogude  Liidu  delegatsiooni 

protestist hoolimata ka Balti küsimust. Kohale olid saabunud ka kolme Balti riigi 

presidendid.  Lennart  Meri  rōhutanud  vastaval  seminaril,  et  kōigi  Balti  riikide 

püüdlused ühtivad, mis olnud suur samm edasi. 70

27.  juunil  arutati  Euroopa  Nōukogu  Parlamendi  Assamblee  istungil 

Helsingis  Baltimaades  valitsevat  olukorda.  Istungil  viibisid  Baltimaade 

delegatsioonid  eesotsas  nende  riikide  presidentidega.  Teema  naelaks  kujunes 

Nõukogude Liidu delegatsiooni esindaja väide, et vaatamata 3. märtsi referendumi 

tulemustele Eestis ja samuti  varem Leedus, hiljem Lätis saadud rahvaküsitluse 

tagajärgedele ei tahtvatki Baltimaad iseseisvuda. 71

Studia Cartesiana Estonica (2012)
61



PROSEMINAR 1993

2. juuli ōhtul külastas tuntud totalitarismi spetsialist, endine USA presidendi 

abi rahvusliku julgeoleku küsimustes Zbigniew K Brzezinski Tallinnas välisminister 

Lennart  Merit.  Lennart  Meri  sōnas  kohtumist  kommenteerides:  "Jooksvate 

poliitiliste  küsimuste  korral,  mis  ühel  vōi  teisel  viisil  tulevad  Washingtonis  

päevakorrale  8.  juulil  ja  sellele  järgnevatel  päevadel,  arutasime ka Balti  riikide 

tulevasi  ōigusi  ja  kohustusi  praegu  nii  dünaamiliselt  välja  kujunevas  uues  

Euroopas.  Me peame esile kutsuma huvi  ja  poolehoiu ülesannete vastu,  mida  

Balti riigid ja ainult Baltimaad oskavad Euroopas täita. "72

Juulikuus küttis skandaali Eesti välisministeeriumi ümber üles Tartu Ülikooli 

professor Linnart Mäll, kes oli ühtlasi ka Eesti Akadeemilise Orientalistika Seltsi 

esimees.  Hr.  Mäll  heitis  Eesti  välisministeeriumile  ette  soovimatust  näha Eesti 

pinnal  Tiibeti  usu-  ja  rahvajuhti  Dalai-laamat.  Nimelt  EAO  esitanud 

välisministeeriumile  viseerimiseks  Dalai-laamale  adresseritud  küllakutse, 

arvestades Tiibeti eksiilis asuva liidri 1991. a juuli teisel nädalal alanud külaskäiku 

Nõukogude Liitu.  Hr.  Mälli  sōnul  tiirles kutse pikemat aega välisministeeriumis, 

kuna keegi polevat tahtnud vastutust enda peale vōtta. Kōnealune paber jōudnud 

ka välisministri Lennart Merini, kes arvanud, et taolise poliitilise visiidi jaoks pole 

praegu kōige ōigem aeg, sest see vōivat pahandada liitlasi. Lōpuks viseeris kutse 

välisministeeriumi  konsulaarosakonna  juhataja  Tiina  Freiberg.  Kuid  hr.  Mäll 

kinnitas, et see olevat toimunud lootusetult hilja. Linnart Mäll ütles "Päevalehele" 

seepeale,  et  maailmas  on  kaks  riiki,  mis  Hiina  surve  tōttu  kardavad  suhteid 

Tiibetiga. Need olevat Mongoolia ja Eesti. 73

13.  juulil  sōitis  välisminister  Lennart  Meri  koos  Eesti  Vabariigi 

välisministeeriumi  poliitilise  osakonna  juhataja  Jüri  Luige  ja  välisministeeriumi 

pressisekretäri Tiit Pruuliga Londonisse, et seal kohtuda 15. -17. juulini Londonis 

toimuvale  seitsme  tööstusriigi  tippnōupidamisele  saabuvate  poliitikutega. 

Eestlaste  külaskäigu  esmaseks  ülesandeks  oli  selgitada  Baltimaade  suhtumist 

Seitsme tööstusriigi nōupidamisel arutlusele tulevasse majandusliku abi andmisse 

Nõukogude  Liidule.  Enne  nōupidamist  oli  balti  pagulasühendus  Balti 

Maailmanōukogu saatnud G-7 juhtidele läkituse, kutsudes üles siduma abiandmist 

Nõukogude Liidule Balti riikide vabanemisega. 74

Sama päeva  "New York Timesis" ilmus välisminister Lennart  Meri  sulest 
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juhtkiri, mille pōhisisuks on see, USA peaks tunnustama 1925. a. Eestile antud 

enamsoodustusrežiimi  Nõukogude  Liiduga  uue  lepingu  sōlmimise  asemel.  

Tähelepanu on juhitud asjaolule, et kui Nõukogude Liiduga kirjutatakse alla 

enamsoodustusleping, jäävad sellest väljapoole need, kes keeldusid Nõukogude 

Liidu presidendi liidulepingus osalemast. 75

15. juulil külastas Lennart Meri Briti Alamkoda, kus andis pressikonverentsi, 

rōhutades, et Baltimaad pole Londonisse majanduslikku abi tulnud paluma, vaid 

Baltimaad ootavad eelkōige poliitilist toetust. 76

16. juulil kohtus Lennart Meri Briti parlamendi saadikutega. Samal päeval 

avaldasid seitsme juhtiva tööstusriigi juhid nōupidamise üldpoliitilise kommünikee, 

milles  peatähelepanu  pöörati  relvamüügi  piiramisele  maailmas.  Avalduses 

puudutati ka konflikti Baltimaades. Kommünikees väljendati lootust, et Balti riikide 

ja  Moskva  ebakōladele  leitakse  demokraatlik  lahendus  valitsustevahelistel 

läbirääkimistel. 77

17. juulil  selgus, et Briti  Kuninglik Rahvusvaheliste Suhete Instituut vōttis 

oma tööplaani rahvusvahelise Balti konverentsi korraldamise. Konverents pidi aset 

leidma 1992. a. alguses. 

Hr. Meri kohtus Londonis samuti Briti parlamendisaadikutega ja andis mitu 

intervjuud. Londoni "Independent" tsiteeris Meri sōnu, et baltlaste vabaksandmine 

oleks parim tōestus totalitaarsüsteemi lōpu kohta.  "Hr. Gorbatšov seisab ristteel.  

Aga risttee on koht, kus inimesed liiguvad. On saatuslik viga kui ristteel seistakse  

paigal. "78

Meri  arvab  artiklis,  et  Gorbatšov  ei  mõista  veel  Nōukogude  eksperimendi 

läbikukkumist.  "Ta püüab ikka veel aega vōita,"79 sedastab Meri. Meri lisanud, et 

endine Nōukogude välisminister Ševardnadze oli hulga realistlikum ja paindlikum 

kui  Gorbatšov.  Samal  päeval  teatasid  USA ja  Nõukogude  Liit  pärast  9  aastat 

kestnud  läbirääkimisi,  et  jōudsid  strateegilise  relvastuse  piiramise  lepingu 

sōlmimises kokkuleppele. 80

Nõukogude Liidu president kohtus pärast G-7 tippkohtumist suure seitsmiku 

juhtidega. 

18. juuli oli Eesti Vabariigi välisministeeriumile tihe. 

Kōigepealt kohtus Lennart Meri plaanitava Balti konverentsi asjus Chatham 
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House'i  direktori  Lowrence  Martini  ja  Nōukogude  osakonna  juhataja  Meil 

Malcolmiga.  Hr.  Meri  kohtus  samuti  Briti  välisministeeriumi  ministri  lord 

Keithessiga,  kes  valgustas  oma  Eesti  kolleegi  "suure  seitsmiku"  kohtumise 

tulemustest.  Visiidilt  naastes,  kinnitas  Eesti  Vabariigi  välisminister,  et  Eesti 

seisukohad leidsid Londonis mōistmist. 

"Gorbatšovile  anti  teada  seda  minimaalset  abi,  mida  lääneriigid  vōisid  

anda," 81 kommenteeris Meri Nõukogude Liidule antud abi. Meri arvates tegid G-7 

liidrid  Gorbatšovile  selgeks,  et  mistahes  kaaluvale  toetusele  peavad  eelnema 

poliitilised reformid. 82

30. -31. juulini toimus Moskvas Nõukogude Liidu-USA tippkohtumine, mille 

tulemusena  kirjutati  alla  START-leppele.  Nõukogude  Liit  pidi  kokkuleppe  järgi 

vähendama tuumaarsenali 35%, USA 25%. Pärast kohtumist teatas Georg Bush 

USA kavatsuse anda Nõukogude Liidule kaubavahetuses enamsoodustusrežiimi. 
83

(30.  juulil  maeti  98-aastaselt  surnud viimane Stalini  kaaskondlane Lazar 

Kaganovitš. Saatuse nöök!)

6. augustil vōttis Lennart Meri Tallinnas vastu USA peakonsuli Leningradis 

Jack  Gosnelli.  Hr.  Meri  tegi  teatavaks  Eesti  poole  suhtumise  USA presidendi 

proklamatsiooni,  mille  kohaselt  Nõukogude  Liidule  antavaid  tollisoodustusi 

laiendatakse ka Baltimaadele. Selline kompromisslahendus ei kōrvaldanud paraku 

küsimust,  sest  teatud  tingimustel  vōinuks  see  ohustada  USA  senist 

mittetunnustamispoliitikat,  arvas  minister.  Peakonsul  kirjeldas  Balti  riikidele 

toetamiseks  mōeldud  riiklikke  ja  sōltumatuid  abistamisprogramme.  Hr.  Gosnell 

tōstis esile USA kongressi otsust anda Baltimaadele tehnilist abi. 84

14. augustil sōitis hr Meri Soome Vabariiki. 

15. augustil kohtus Eesti Vabariigi välisminister Paavo Väyrys’ega. Hr Meri 

rōhutanud,  et  Eesti  ei  kavatse  liidulepingule  alla  kirjutada,  ja  tutvustas  9  +  1 

lepinguga tekkivat olukorda. Kōneldes Eesti suhetest Nõukogude Liiduga, toonitas 

Lennart Meri vajadust muuta poliitilised probleemid majanduslikeks. Eesti reaalne 

majanduslik  iseseisvumine  aidanuks  kaasa  poliitiliste  küsimuste  lahendamisele 

juba  uuel  tasandil.  Arutati  CSCE  protsessi  Inimliku  Dimensiooni  nōupidamist 

Moskvas  ja  1992.  a.  märtsikuu  Helsingi  CSCE  tippkohtumist,  samuti  Pōhja-
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Euroopa julgeolekuprobleeme. Lennart Meri kohtus ka Soome Panga nōukogu 

esimehe Rolf Kullbergiga, kellega räägiti Eesti ja Nõukogude Liidu kaubandus- ja 

majandussuhete  arengust,  samuti  rahvusvahelise  tasaarvelduskeskuse 

vōimalikku osa nende reguleerimisel. 

16.  augustil  kohtusid  Riias Balti  välisministrite  asindajad.  Räägiti  sirgeks 

ühispoliitikat seoses 10. septembri inimōiguste konverentsiga Moskvas. 85

19. augustil, mil Nõukogude Liidus toimus 6-mehe riigipööre, viibis Lennart 

Meri Soomes. 

20.  augustil  vōttis  Eesti  Vabariigi  ÜN  vastu  otsuse  täielikust 

enesemääramisest. 

Lennart Meri aga jäi kuni valitsuse eriotsuseni Soome, kus tema tööpaigaks 

oli Eesti kultuuripunkt Helsingi kesklinnas. Helsingis andis Lennart Meri putši ajal 

ühe  suurema  rahvusvahelise  pressikonverentsi  ja  esines  paljudele 

massikommunikatsioonikanalitele. Näiteks esines hr. Meri BBC-i otsesaates koos 

Briti välisministri Douglas Hurd’iga. Astudes üles Saksa TV ja Raadio 20. augusti-

hommikustes  programmides,  rōhutas  ta  vajadust  saada  kinnitust  president 

Gorbatšovi turvalisuse kohta ja vajadust ultimatiivselt nōuda, et Gorbatšov kōige 

lähemal  ajal  esineks  rahvale  Nõukogude  Liidu  televisioonis.  Eesti  Vabariigi 

välisminister  märkis,  et  demokraatlikumad  riigid  peaksid  Nõukogude  Liidu 

diplomaatilistelt  esindustelt  oma  maades  nōudma  selget  seisukohta,  kas  nad 

esindavad  Nõukogude  Liidu  seaduslikku  vōimu  vōi  vōimule  pürgivat 

pantokraatlikku kildkonda. 

20.  augustil  saatis  Lennart  Meri  kirja  USA presidendile,  kus  ta  tänas 

avalduse  eest  ja  lisab,  et  Eesti  valitsus  jagab  täielikult  USA positsiooni  mitte 

tunnustada konstitutsioonivastast vōimu Nõukogude Liidus ja toetab samuti Boris 

Jeltsini nōuet taastada Nõukogude Liidus seaduslik valitsus. 86

21. augustil  Nõukogude Liidu armee kõrgem juhtkond murdus. Riigipööre 

oli läbi kukkunud. Venemaa esindaja EV-s Oleg Popovitš andis sel päeval edasi 

teate,  et  Venemaa  tunnustab  Eesti  Vabariigi  iseseisvust  de  jure.  Ka  Taani 

välisminister Uffe-Elleman Jennsen teatas 28. augustil, et Taani tunnustas Eestit 

sōltumatu riigina juba 1920. aastal. 87

Venemaa tunnustus oli järgnevale perioodile nurgakivi, kuna Venemaa 
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valitsus  oli  ainuke  kōrgema  vōimu  organ  Moskvas,  kes  suutis  oma 
funktsioone  reaalselt  täita.  Niisiis  ikkagi  vōib  öelda,  et  tunnustus  Eestile  kui 

täisväärtuslikule  rahvusvahelise  ōiguse  subjektile  tuli  läbi  Moskva.  Olukord 

impeeriumis  oli  Vene  Föderatsiooni  juhtkonna  kontrolli  all,  sest  seda  toetas 

rahvas.  Seega  järgnevast  Lääneriikide  tunnustuslainest  saab  rääkida  küll  kui 

olulisest, kuid mitte pōhjapanevas tähenduses. 
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IV peatükk:
III etapp

september 1991 - aprill 1992
e. Lennart Meri täielikult iseseisva Eesti Vabariigi välisministrina

Vastavalt Eesti Vabariigi ÜN 20. augusti otsusele, milles paluti välisriikidelt 

EV  tunnustamist,  pöördus  Lennart  Meri  sellesisulise  palvega  Soome  Vabariigi 

välisministri Paavo Väyryse poole. Eesti Vabariigi välisminister teatas, et Eesti oli 

saatnud kōigile CSCE liikmesriikidele kirja palvega tunnustada Eesti iseseisvust. 1

22. augustiks oli Eesti iseseisvust tunnustanud Venemaa, Leedu ja Island. 

Viimane taaskinnitas Eesti iseseisvumise tunnustamist pärast Islandi välisministri 

Jon  Baldvini  telefonikõnet  hr.  Meriga,  saates  seejärel  Eesti  valitsusele 

sellesisulised protokollikohased kirjad. 

23.  augustil  kutsus  Belgia  11  ülejäänud  Euroopa  Ühenduse  liiget  üles 

taastama Baltimaadega diplomaatilisi suhteid. Samal päeval kohtus Arnold Rüütel 

Moskvas Venemaa ÜN spiikri Ruslan Hasbulatoviga. 2

24.  augustil  kell  15.  15  tunnustas  Venemaa  Eesti  Vabariigi  riikliku 

iseseisvust  vastavate  asjakohaste  dokumentide  kujul,  kui  Venemaa nn.  Valges 

Majas kohtusid Arnold Rüütel ja Boriss Jeltsin. Venemaa presidendi seadlus Eesti 

Vabariigi riikliku iseseisvuse tunnustamisest kõlas:

1. Seoses  Eesti  Vabariigi  ÜN  otsusega  riikliku  iseseisvuse 

väljakuulutamise kohta tunnustada Eesti Vabariigi riiklikku iseseisvust;

2. VNFSV Välisministeeriumil läbi viia vastavad läbirääkimised ja kirjutada 

alla lepe diplomaatiliste suhete kehtestamisest VNFSV ja Eesti Vabariigi vahel; 

3. Kutsuda Nõukogude Liidu presidenti  üles  tunnustama Eesti  Vabariigi  

iseseisvust  ja  alustama  läbirääkimisi  riikide-vaheliste  suhete  reguleerimiseks 

Nõukogude Liidu ja Eesti Vabariigi vahel;

4. Kutsuda  maailma  riike  üles  tunnustama  Eesti  Vabariigi  riiklikku  

iseseisvust.3

Samal  ajal  Lennart  Meri  andis  pärast  oma  tagasipöördumist  Soomest 

pressikonverentsi,  millel  rõhutas  rahvusvahelise  koostöö  ja  Eesti  Vabariigi 
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tunnustamise vajalikkust. Hr. Meri tänas Euroopa liikmesmaid ja Islandit Eesti kiire 

tunnustamise eest ja avaldas lootust, et sellel eeskujule järgnevad ka teised riigid. 

Samas nentis välisminister,  et Eestil  on ees veel mitmeid raskusi nagu näiteks 

nõukogude  armee  kohalolek  Eestis  ja  kontroll  piiri  üle.  Lootuses  kiirendada 

rahvusvahelise tunnustamise protsessi  lubas hr.  Meri  võtta nende valupunktide 

lahendamine käsile  kümne lähema päeva jooksul,  kuna tema arvates ei  olnud 

mingit tagatist, et ei toimu järjekordset riigipööret. 

24.  augustil  sõitis  hr.  Meri  Islandi  välisministri  kutsel  Islandile  ametlikule 

visiidile. Samasugused kutsed Reikjavikki said Läti ja Leedu välisministrid. Islandil 

kõne alla tulnud resolutsiooniprojektis olid diplomaatilistest suhetest juttu üldises 

plaanis. Suursaadikuid tol etapil veel vahetada ei kavatsetud. 4

26. augustil jōudis hr. Meri Islandilt Kopenhaagenisse. Lennujaamas vōttis 

Balti  riikide  esindajaid  vastu  Taani  välisminister  Uffe-Elleman  Jensen  ning 

rahvusvaheline ajakirjandus. Juba öö hakul vōttis külalisi oma residentsis vastu 

Taani Kuninganna Margarethe II. Järgnenud nōupidamisel Taani välisministeeriumi 

vastuvōtusaalis arutasid Balti välisministrid ja Taani kolleeg läbi ühiskommünikee 

teksti,  millele  kirjutati  alla  ja  anti  pressikonverents.  Kommünikeest  tuleneb,  et 

diplomaatilised suhted Taani ja Balti riikide vahel on taastatud 24. augustist. Taani 

oli esimene riik, kes oli saatnud oma eriesindajad ja rajas uute riikidega sidemed 

saatkondade  tasemel.  Dokumendi  märgitakse,  et  Taani  jätkab  pingutusi  selle 

nimel,  et  taotleda  Euroopa  Ühenduse  liikmesriikide  ja  Baltimaade  vahel 

asssotsieeritud kokkulepete sōlmimist. Oli loodud ka eeltingimused Eesti, Läti ja 

Leedu  liitumiseks  CSCE  koostööprotsessi,  ÜRO  ja  teste  rahvusvaheliste 

ühenduste tegevusse. 

27. augusti varahommikul siirdusid Baltimaade välisministrid Norrasse, kus 

taastati diplomaatilised suhted. Sama päeva pärastlōunal saabus Eesti Vabariigi 

välisminister  Lennart  Meri  ja  teda  saatev  Eesti  Vabariigi  Välisministeeriumi 

juriidilise  osakonna  juhataja  Heiki  Lindpere  Bonni.  Bonnis  kohtuti  Saksamaa 

välisministri  Hans-Dietrich  Genscheri,  parlamendi  esimehe  ja  väliskomisjoniga. 

Genscher  ja  kantsel  Kohl  selgitasid,  et  Balti  riikide  tunnustamine  on  juba 

otsustatud asi. 5

Bonnist siirdus Lennart Meri 27. augustil erilennukiga Rootsi. 

Studia Cartesiana Estonica (2012)
68



PROSEMINAR 1993

28.  augustil  tunnustas  Saksamaa ametlikult  Balti  riikide iseseisvust,  aga 

alles pärast seda, kui 12-liikmeline Euroopa Ühendus oli seda toetanud. 6

29.-30.  augustini  viibis  Tallinnas  Rootsi  Kuningriigi  välisminister  Sten 

Anderson,  kes  avas  29.  augustil  Rootsi  saatkonna  Tallinnas,  ning  esines 

ettekandega Eesti Vabariigi Ülemnōukogus. 

Rootsi suursaadil Eesti Vabariigis Lars Grundberg andis 29. augustil Eesti 

Vabariigi  Ülemnōukogu  esimehele  Arnold  Rüütlile  üle  oma  volikirjad.  Nagu 

protokoll  vōimaluse  korral  ette  näeb,  osalesid  tseremoonial  ka  Rootsi  ja  Eesti 

välisministrid.  Päeva  ōhtul  andsid  Rootsi  välisminister  ja  tema asetäitja  Pierre 

Schor ning Rootsi vastne suursaadik Eestis Toompea lossis konverentsi. 

Pierre Schori sōnas, et «poliitilise emantsipatsioonile Eestis peab järgnema 

majanduslik emantsipatsioon. »7 

Pressikonverentsil  selgitas  Rootsi  pool  ka  kolme  tähtsamat  kriteeriumi, 

mida Rootsi järgib ühe vōi teise riigi tunnustamisel. Nendeks on:

* territooriumi olemasolu

* rahva olemasolu

* valitsuse olemasolu, kes suudab seda territooriumi efektiivselt kontrollida. 

Sama päeva hommikul kohtusid Balti välisministrid Soomes. Kohtuti Soome 

Vabariigi presidendi Mauno Koivistoga. Soome ja Balti välisministrid leppisid kokku 

diplomaatiliste suhete taastamises. Kirjutati alla vastavatele dokumentidele, millele 

vastavalt suhted pidid jōustuma kohe. 8

30.  augusti  ōhtupoolikul  viibis  Tallinnas  Prantsuse  Vabariigi  välisminister 

Roland  Dumas.  Ta  kohtus  Arnold  Rüütli  ja  välisministri  Lennart  Meriga.  Õhtul 

kirjutasid kahe riigi välisministrid alla Prantsusmaa ja Eesti diplomaatiliste suhete 

taastamise lepingule. Hr. Meri andis Roland Dumasile üle Arnold Rüütli ametliku 

allkirjastatud avalduse, milles Eesti palus end vōtta ÜRO täieōiguslikuks liikmeks. 

Hr. Dumas lubas kirja toimetada edasi ÜRO peasekretäri Javier Perez de Cuellari 

kätte. Vesteldi Prantsuse saatkonna avamise vōimalustest Tallinnas. Puudutades 

Nõukogude  Liidu  vägede  saatust  Balti  riikides  kinnitas  Roland  Dumas,  et 

Prantsusmaa kindel seisukoht on, et ükski riik ei saa olla tōeliselt iseseisev enne 

kui vōōrväed pole tema pinnalt lahkunud vōi kui neil pole asukohamaa vōimude 

luba. Prantsusmaa välisminister toonitas, et Eesti peab selle küsimuse lahendama 
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läbirääkimistel Nõukogude Liiduga. 9

31. augustil saabus Eestisse Itaalia välisministri asetäitja Claudio Vitalone 

koos teda saatvate  ametiisikutega.  Külalised  kohtusid  Arnold  Rüütli  ja  Lennart 

Meriga. Viimane andis itaallaste auks piduliku lōunasöögi. 

Samal  päeval  jōudis  Eestisse  Poola  erimissioon  eesotsas  Poola 

välisministeeriumi Euroopa-osakonna asedirektor Grzegorz Kostrzewa Zorbas. 10

2. septembril andis Saksamaa erakorraline ja täievoliline suursaadik Eesti 

Vabariigis  Henning  von  Wistinghausen  oma  volikirjad  üle  Eesti  Vabariigi  ÜN 

Presiidiumi esimees Arnold Rüütlile. Protokollikohaselt viibis üleandmise juures ka 

välisminister Lennart Meri. 11

2. septembril kirjutasid Ungari ja Balti riikide välisministrid alla protokollidele 

diplomaatiliste suhete taastamisest Ungari ja Balti riikide vahel. Baltlased viibisid 

ka Ungari  peaministri  vastuvōtul.  Hilisōhtul  toimunud välisministrite  konverentsil 

sōnas  Lennart  Meri,  et  Eesti  on  huvitatud  koostööst  Ungari  auto-  ja 

toiduainetetööstusega. 12

3. septembri ōhtul saabusid Tallinnasse USA riigisekretäri asetäitja Curtis 

W.  Kamman  ja  USA riigidepartemangu  Balti  osakonna  juhataja  Paul  Goble. 

Kohtusid  Arnold  Rüütli,  Lennart  Mere  ja  Läti  Vabariiki  Eestis  esindava  Aldis 

Berzinšiga.  Curtis  andis  Arnold Rüütlile  üle  USA presidendi  Georg  Bushi  kirja, 

milles on öeldud,  et  USA on ettevalmistamas diplomaatiliste  suhete  taastamist 

Eestiga.  Otsustati  vahetada  diplomaatilisi  esindusi  suursaadikute  tasemel.  4. 

septembril kirjutasid Eesti Vabariigi välisminister Lennart Meri ja USA riigisekretäri 

asetäitja  Curtis  W.  Kamman  välisministeeriumis  alla  diplomaatiliste  suhete 

taastamise protokollile. 13

Samal  päeval  kohtus  Lennart  Meri  päev  varem  Tallinnasse  saabunud 

Kanada  tööstus-,  tedus-,  väliskaubandusministri  Michael  Wilsoniga.  16.  30 

kirjutasid Jaak Leiman ja Michael  Wilson alla diplomaatilste suhete taastamise 

protokollile. 

Samal  kuupäeval  selgus  et  peale  USA,  Prantsusmaa  ja  Briti  toetas  ka 

Nõukogude Liit Balti riikide vastvōtmist ÜRO-sse. 14

5. septembril sōitis Eesti Vabariigi välisminister Brüsselisse, kus kirjutati alla 

protokollile diplomaatiliste suhete taastamisest Belgiaga. 
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Samal päeval teatas Moskva, et Nõukogude Liit on end likvideerinud pärast 

tormilist 70 aastat. 15

6.  septembril  tunnustas  Eesti  Vabariiki  taas  Jaapan.  Erivolitustega 

suursaadik Hirokazu Arai andis Tallinnas ametlikult üle Jaapani valitsuse avalduse, 

milles tunnustati Eesti iseseisvumist. 16

7. septembril saabus Tallinnasse Taani välisminister Uffe-Elleman Jennsen. 

Taani välisminister kohtus Arnold Rüütli  ja Lennart Meriga. teatavati  1991. aata 

märtsis  kirjutasid Taani  ja Eesti  välisministrid  alla  kahe riigi  koostööprotokollile. 

Selles märgiti, et Taani poolt 1921. a. Eestile antud tunnustus kehtib endiselt, ja 

niipea kui selleks avaneb vōimalus sōlmitakse ka diplomaatilised suhted. 

Vōimalus tuli 24. augustil. 

Hr. Meri sõnul alustas Eesti pikke teed, mida enne Eestit olid käinud Poola, 

Ungari  ja  T�ehhi-Slovaki  Liitvabariik.  EV  välisminister  nentis,  et  naasmine 

Euroopasse ei tähenda Eesti jaoks mitte ainult ōigusi vaid eelkōige kohustusi. 

7.  septembril  informeerid  Hiina  RV välisminister  Qian  Qiehen oma Balti 

kolleege selles, et Hiina on neid tunnustanud. 17

9.  septembril  kohtus  Lennart  Meri  Tsehhoslovakkia  välisministri  Jiri 

Dienstbieriga. Vesteldi Vahe-Euroopa ja Balti riikide koostööst muutuvas Euroopas 

ning  integreerumisest  rahvusvahelistesse  ühendustesse.  Meri  küsimusele 

vastates kinnitas Dienstbier, et endiselt kehtib Vaclav Haveli ettepanek korraldada 

Prahas  Baltimaade  ja  Nõukogude  Liidu  edasiste  suhete  läbirääkimised.  TŠLV 

välisminister  kirjutas  koos  Balti  välisministritega  alla  diplomaatiliste  suhete 

taastamise kohta. Nelja riigi välisministrid signeerisid samuti ühisavalduse, milles 

tunnustati  Molotov-Ribbentropi  pakt  kehtetuks  koos  kōigi  sellest  tulenevate 

ajalooliste tagajärgedega. 18

10.  septembri  hommikul  kogunesid  Moskvas  CSCE  35  liikmesriigi 

välisministrid. Balti riigid vōeti üksmeelselt vastu CSCE liikmeteks. 

Seega 10. septembrist figureeris CSCE-s 38 liikmesmaad. 

Samal  päeval  kohtus  Lennart  Meri  Moskvas  Hispaania  välisministri 

Francisco  Fernandez-Ordoneziga.  Viimane  sedastas,  et  Hispaania  Kuningriigi 

parlament on otsustanud taastada suhted Eesti  Vabariigiga. Kohtumine oli  veel 

oluline seetōttu, et kui härra Genscher lendas Brüsselisse Balti riikidele Euroopa 
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Ühenduse üksmeelset toetust hankima, muretses sakslane Hispaania seisukoha 

pärast,  kuna  Hispaania  oma  baskide  probleemi  tōttu  suhtusid  Balti  riikide 

iseseisvusse mõistagi reservatsiooniga. 

Hilisemate Lennart Meri kinnituste kohaselt suutis ta hispaanlaste arvamust 

muuta  ja  Hispaania  välisminister  lubanud  toetada  baltlaste  liitumust  EÜ-ga 

assotsieerunud  liikme  staatuses.  Samal  ajal  viibis  Eestis  Hiina  diplomaatiline 

delegatsioon, kes edastas, et Hiina toetab küll Eesti astumist ÜRO-sse, kuid seda 

vaid tingimusel, et Eesti ei sōlmi Taiwaniga diplomaatilisi suhteid kui ühe Hiinaga 

liitumata jäänud provintsiga. 

11.  septembril  saabus  erilennukiga  Tallinnasse  Saksamaa  välisminister 

Hans  Dietrich  Genscher.  Ta  kohtus  Arnold  Rüütli  ja  Lennart  Meriga.  Kōneldi 

diplomaatilistest  suhetest,  majandus-kultuurilistest  kokkuleppetest  ja 

majandusabist Eestile. 19

13. septembril viibis Tallinnas Rumeenia välisminister Adrian Nastase, kes 

kohtus siin hr. Meriga. Kirjutati alla diplomaatiliste suhete taastamise protokollile, 

kus  on  kirjas,  et  kahe  riigi  esindajad  vahetatakse  niipea  kui  vōimalik.  Samas 

tōdeti, et endiselt on jōus 1930. a. sōlmitud Eesti-Rumeenia kaubandusleping, mis 

paneb aluse tulevasele koostööle. 20

14. septembril sōitsid Arnold Rüütel ja Lennart Meri USA -sse. Enne seda 

14.  septembri  hommikul  saabus  Tallinnasse  James  Baker  abikaasaga. 

Lennujaamas vōttis neid vastu välisminister Lennart Meri. Sōideti Kadriorgu, kus 

Baker vestles Arnold Rüütliga nelja silma all. Samal aja pidasid läbirääkimisi Eesti 

ja USA delegatsioonid. 21

Teel  USA-sse  peatusid  Arnold  Rüütel  ja  välisminister  Meri  lühiajaliselt 

Soomes.  Sadamas  tervitas  neid  Soome  välisminister  Paavo  Väyrynen  ja 

suursaadik Jaakko Kaurinkoski. Arnold Rüütel kohtus Mauno Koivistoga. Arutati 

Eesti ja Soome koostöövōimalusi. Rüütel ja Meri külastasid ka nn Marmorpaleed 

Helsingi  Eira  linnaosas,  mille  Soome vōimud otsustasid  anda Eesti  Vabariigile 

kompensatsiooniks endise saatkonnahoone eest. 22

16.  septembriks  saabusid  eestlased  New  Yorki,  kus  neil  Kennedy 

lennujaamas olid vastas Eesti  Vabariigi  alaline esindaja ÜRO-s Ernst Jaakson, 

ÜRO  protokolliosakonna  juhataja  ja  teised  ametiisikud.  Lennuväljal  toimunud 
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pressikonverentsil  nimetas  Meri  Baltimaade  tulevast  vastuvōtmist  «ÜRO Harta 

vōiduks totalitarismi üle. » 

17. septembri varahommikul lendasid Rüütel ja Meri Washingtoni, kus kōigi 

kolme Balti  riikide presidendid kohtusid USA presidendi Georg Bushiga. Samal 

päeval naasti New Yorki, kus Eesti vōeti koos Läti, Leedu, Pōhja-Korea, Lōuna-

Korea, Mikroneesia ja Marshalli saartega ÜRO liikmeks. 

Arnold Rüütel pidas pea-assambleel kōne teemadel:

* Nõukogude Liidu-Eesti suhted

* Julgeolekuprobleemid

* Inimōigused23

18. septembri ōhtupoolikul korraldas BATUN (Balti Apelle to United Nations) 

oma 25. tegevusaasta pühitsemiseks diplomaatilise vastuvōtu, mis toimus Poola 

peakonsulaadi  ruumes  New  Yorkis.  Vastuvōtule  kutsuti  samuti  Balti  riikide 

delegatsioonid. 

19. septembril tegi Arnold Rüütel visiidi ÜRO peasekretäri juurde. 

20. septembri hommikul jōudsid Rüütel ja Meri Eestisse tagasi. 24

21.  septembri  pärastlōunal  andsid  Meri  ja  Rüütel  Kadriorus 

pressikonverentsi.  Seal  selgus,  et  hr.  Meri  ületanud  oma  volitused  määrates 

seadusele mittevastavas korras Arvo Alase suursaadikuks Islandil, Tiit Matsulevitši 

Saksamaale ja Margus Laidre Rootsi. 25

23.  septembril  saabus Tallinna Islandi  suursaadik  Rootsi  Kuningriigis  pr. 

Sigridur Snaevarr. Ta oli nimetatud Islandi suursaadikuks samuti EV-s. Tallinnas 

kohtus ta Lennart Meriga. 24. septembril esitas pr. Snaevarr oma volikirjad Arnold 

Rüütlile. Samaks päevaks imbus ajakirjandusse ka teade, et LAV-i välisministrilt 

Roelof Frederik Bothalt oli saabunud oma valitsuse nimel ōnnitlus Eesti Vabariigi 

iseseisvumise puhuks. 26

25.  septembril  teatas  Eesti  Vabariigi  Välisministeerium  Sloveenia 

iseseisvumise tunnustamisest. See pōhjustas järjekordse skandaali välispoliitikas, 

kuna Lennart Meri oli tunnustamise otsuse vōtnud vastu ainuisikuliselt eelnevalt 

Eesti Vabariigi Presiidiumi ja Ülemnõukogu väliskomisjoniga kooskōlastamata. 

26. septembril ÜN Presiidiumi istungil kinnitati Eesti Vabariigi diplomaatiliste 

esinduste juhtide ametisse seadmise ja ärakutsumise kord. Selle  kohaselt  oli 
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Eesti diplomaatilisi esindajaid ōigus määrata ja tagasi kutsuda vaid Eesti Vabariigi 

ÜN  esimehel.  Ettepaneku  esindaja  määramisest  pidi  talle  tegema 

välisministeerium  Eesti  Vabariigi  valitsuse  kaudu,  kooskōlastades  kandidatuuri 

eelnevalt  ÜN valitsuskomisjoniga. Muud diplomaadid määrab välisminister  oma 

käskkirjaga.  See  kord  kehtis  kuni  Eesti  Vabariigi  välissuhtlemise  seaduse 

vastuvōtmiseni. Otsuse lōpliku teksti koostasid Lennart Meri ja tema asetäitja Rein 

Müllerson,  väliskomisjoni  esimees  Indrek  Toome  ja  ÜN  esimehe  justiitsnōunik 

Henn-Jüri Uibopuu. 

Arnold Rüütel aga arvas selle seaduse kiire vastuvōtmise tagamaid silmas 

pidades, et Eesti välispoliitika oli end järjekordselt kompromiteerinud. Samal ajal 

olid katkestunud läbirääkimised Nõukogude Liiduga, kuna see moodustis oli end 

likvideerinud. Venemaa vōttis selle koorma enda kanda. 

26.  septembril  andis Kanada erakorraline ja  täievoliline suursaadik Eesti 

Vabariigis  Marye  Vandenhoff  Arnold  Rüütlile  üle  oma  volikirjad.  Tseremoonias 

osales ka Eesti Vabariigi välisminister. 

26.  septembril  kirjutas  Lennart  Meri  Argentiina  suursaadikuga  Moskvas 

Gaston de Pratgayga alla  diplomaatiliste  suhete taastamise protokollile.  Hr.  de 

Pratgay oli määratud suursaadikuks ka EV-i. 27

Septembrikuu  viimasel  päeval  vōttis  Arnold  Rüütel  Kadriorus  vastu 

Portugali Vabariigi erivolitustega suursaadiku Luiz Oliveira Nunesi. Volikirju veel 

üle ei antud, kuid portugaallane kinnitas, et seda tehakse üsna pea. Hr. Nunesi 

kohtus samuti Lennart Meriga, kellele andis üle Portugali peaministri läkituse EV-i 

peaministrile. 28

3.  oktoobril  oli  Tiibeti  usujuht  Dalai-laama  eravisiidil  Eestis.  Seetōttu 

keeldus Eesti Vabariigi välisminister teda vastu vōtmast. 29

4.  oktoobril  kohtus  Eesti  Vabariigi  välisminister  Taani  suursaadik  Erik 

Nordbergiga. Kōneldi Eesti välispoliitika aktuaalsetest probleemidest. 30

5. oktoobril toimus BRN-i järjekordne istung. Eestit esindasid Arnold Rüütel, 

Lennart  Meri  ja  Endel  Lippmaa.  Läti  ja  Leedu  pooled  olid  esindatud  ka 

peaministrite osas. 

Kōne  all  oli  Nõukogude  Liidu  armee väljaviimise  ajagraafik  ja  järjekord. 

Jōuti kokkuleppele: 
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1. kōigepeale tuleb välja viia kōik Balti  maades paiknevad tuumarelvad ja kōik 

Balti riikide pealinnades asuvad sōjaväeosad;

2. Euroopa tavarelvastus piiramise leppega seonduvas;

3. BRN toetas USA presidendi Georg Bushi algatust relvastuse vähendamisest;

4. arutati Balti riikide välispoliitikat ja leiti, et see vajab koordineerimist;

5.  ühtse  välispoliitika  teostamiseks  tuleb  välisministeeriumitel  moodustada 

vastavad töögrupid. 

7. oktoobril kohtus hr. Meri Briti suursaadiku Brian Low’ga. Hr. Low avaldas 

lootust, et Ühendatud Kuningriik saab nii ruttu kui vōimalik oma saatkonnahoone 

Tallinnasse.  Juttu  oli  ka  Eesti  saatkonnahoonest  Londonis.  Arutati  mitmeid 

abiprogramme ning märgiti edaspidiste kohtumiste vōimalikud telgteemad. 

Samal  päeval  vōttis  hr.  Meri  vastu  Prantsusmaa delegatsiooni  eesotsas 

Prantsuse väliskaubanduse riigisekretäri Jean Noel Jeanneny. Kohtumisel osales 

samuti Prantsuse suursaadik Eestis Jacques Huntzinger, kes päev hiljem esitas 

oma volikirjad Arnold Rüütlile. 

Meri  kohtus  veel  TŠLV  valitsuse  esindajaga  Eestis,  Lätis  ja  Leedus  hr. 

Jozef Macišaka, kellega räägiti saatkondade avamisega seotud probleemidest. 31

8.  oktoobril  kaitses  Lennart  Meri  ÜN-s  poolteist  tundi  oma  välispoliitilist 

kontseptsiooni,  vastates  Indrek  Toome  järelpärimistele  suursaadikute 

määramisega  tekkinud  segadusest  ja  Sloveenia  tunnustamisest.  Nimelt 

välisministrilt paluti selgitust selle kohta, et millistest seadusandlikest aktidest on 

lähtunud  valitsus  suursaadikute  määramisel.  Meri  tutvustas,  kuidas  tegutseti 

pärast  20.  augustit  kuni  29.  augustil  vastuvōetud  ÜN-i  otsuseni.  Jutt  oli  nelja 

saadiku Tiit Matsulevitši Bonni, Arvo Alase Reikjavikki, Margus Laidre Stockholmi 

ja  Ernst  Jaaksoni  Washingtoni  määramisest.  Tol  hetkel  olid  Arnold  Rüütli 

allkirjadega  volikirjad  ainult  Ernst  Jaaksonil.  Teiste  eelpoolnimetatud  saadikute 

volikirjad  olid  ettevalmistatud  kooskōlas  29.  augusti  1991.  a.  ja  26.  septembri 

1991. a. otsusega. Meri sedastas istungil, et lähiajal esitatakse need arutamiseks 

väliskomisjonile. Meri kinnitas, et toonased sammud saadikute nimetamisel vōttis 

ta ette tol ajahetkel oma isiklikul vastutusel, lähtudes Eesti rahvuslikest huvides 

nagu tema neist tookord aru sai.  Hoogsamalt nōuti välisministrilt  aru Sloveenia 

tunnustamise kohta. Meri  sōnas, et tema silmis oleks olnud ebamoraalne mitte 
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ulatada  sōbrakätt  Sloveeniale.  Meri  kinnitas,  et  valitsus  vōttis  25.  septembril 

Sloveenia  tunnustamise  otsuse  vastu  üksmeelselt.  Edasisest  jutust  selgus,  et 

tegemist oli sisepoliitilise otsusega, mida hoiti kinni seni kuni 7. oktoobri ööl vastu 

8. oktoobrit jōustus Sloveenia iseseisvumisotsus, mis teatavasti oli mōneks ajaks 

peatatud. 

Samal  päeval  signeerisid  Meri  ja  Jaapani  välisminister  Muneo  Suzuki 

protokolli diplomaatiliste suhete taastamise kohta Eesti ja Jaapani vahel. Kōneldi 

nn.  Pōhja-territooriumite  olukorra  sarnasusest  Balti  riikide  hiljutise  saatusega. 

Jaapan tänas Eestit mōistva suhtumise eest sellesse küsimusse. 

9.  oktoobril  sōitis  Meri  Moskvasse,  kus  kohtus  Nõukogude  Liidu 

välisministri  Boris  Pankiniga.  Päeva  pärastlōunal  vahetati  vastastikku  noote 

diplomaatiliste  suhete  taaskehtestamisest  Eesti  ja  Nõukogude  Liidu  vahel.  

Pärast  tagasijōudmist  Tallinnasse  deklareeris  Lennart  Meri  lennuväljal 

ajakirjanikele, et läbirääkimisi on Nõukogude Liiduga vaja pidada eelkōige: 

* piiriküsimuses;

* sōjaväeküsimuses;

* Eesti osast Euroopa julgeoleku tagamisel;

* majandusküsimustes;

* kodanike- ja inimōiguste tagamise küsimustes. 32

14. oktoobril vōttis Meri vastu Belgia ajutise asjuri Eestis, Lätis ja Leedus 

Jan F. Muttoni, kes määrati sellele kohale 6. septembril, asukohaga Riiga. Vahetati 

mõtteid diplomaatiliste suhete taastamise praktiliste küsimuste osas, sealhulgas 

ka  Eesti  diplomaatilise  esinduse  avamise  üle  Brüsselis  kui  ühes  Euroopa 

vōtmelinnas. Meri rääkis külalisele Eesti suhetest Nõukogude Liidu ja Venemaaga, 

eriti Nōukogude armee lahkumisest ja meie idapiiriga seotust. Minister toonitas, et 

kōik riigid, kes on taastanud diplomaatilised suhted Eestiga on tunnustanud Eesti 

Vabariiki de facto juba 1920. aastal. 33

15. oktoobril andis Eesti Vabariigi esindaja Moskvas Jüri Kahn Nõukogude 

Liidu välisminister  Boris  Pankinile üle  hr.  Meri  ametliku kirja.  Dokumendis tehti 

ettepanek korraldada lähipäevadel kohtumine välisministrite esindajate vahel, et 

leppida  kokku  kahe  riigi-vahelistel  läbirääkimistel  arutlusele  tulevate  riiikide 

vaidlusküsimuste lahendamise meetodites ning sōlmitavate lepete iseloomus. 34
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16.  oktoobri  ōhtul  saabus  Tallinnasse  USA  delegatsiooni  juht  Viini 

tavarelvastuse (CFE) läbirääkimistel suursaadik Lynn Hansen. 35

17.  oktoobril  kohtus  hr.  Hansen  Meriga.  Suursaadik  informeeris 

välisministrit dokumendist, mis oli kooskōlastatud 22-lepingumaa esindajatega 12. 

oktoobril  Viinis  ja,  mis  konstateerib  Balti  riikide  suveräänsust  ning  nende 

territooriumite mittekuulumist CFE lepingu alla. Samas säilinud kōik Nõukogude 

Liidu  kohustused  lepingus  määratletud  relvastuse  suhtes  Balti  riikide 

territooriumidel.  Arutati  Eesti  osalemise  hädavajalikkust  Euroopa  usaldus-  ja 

julgeoleku protsessis peale Helsingi  jätkukohtumist  ja Nõukogude Liidu vägede 

väljaviimise  tingimusi  Euroopa  tavarelvastuslepingu  ning  usaldus  ja  julgeoleku 

meetmete läbirääkimiste raames. 36

Samal  kuupäeval  kohtus  Meri  samuti  Lōuna-Korea  e.  Korea  Vabariigi 

suursaadiku  Tak-Chae  Haniga.  Kirjutati  alla  protokollile  diplomaatiliste  suhete 

sisseseadmisest. 37

18.  oktoobril  andis  oma  volikirjad  üle  Briti  erakorraline  ja  täievoliline 

suursaadik Brian Buik Low. Tseremoonia lōpposal viibis ka välisminister Lennart 

Meri. 38

22. oktoobril külastas hr. Merit Belgia välisminister Mark Eyskensi. Kinnitati 

memorandum,  milles  peetakse  oluliseks  Eesti  poliitilist  ja  majanduslikku 

kopereerumist Euroopa Ühendusse. Kōneldi  Eesti,  Euroopa  Ühenduse  ja 

Nõukogude  Liidu  majanduslikest  probleemidest  ning  poliitilisest  ōhkkonnast 

Jugoslaavias.  Märgiti,  et  Nõukogude  Liidu  vägede  asumine  Eestis  ei  taga 

julgeolekut ja stabiilsust regioonis. Meri edastas Belgia välisministrile Eesti hoiaku 

NATO  ja  Euroopa  tavarelvastuslepingu  suhtes.  Meri  toonitas,  et  Eesti  soovib 

aktiivselt  osaleda  CFE  ja  CSBM  lepingu  läbirääkimistes,  samuti  uue 

julgeolekufoorumi loomises. 39

23.  oktoobril  taastasid  Meri  ja  Türgi  suursaadik  Volkan Vural  kahe maa 

suhted, kirjutades alla protokollile kahe maa diplomaatiliste suhete kohta. 40

24. oktoobril kehtestasid Eesti välisminister Meri ja Venemaa välisminister 

Andrei  Kozōrev  maade  vahel  diplomaatilised  suhted,  signeerides  vastava 

dokumendi. Diplomaatiliste suhete ōiguslikuks aluseks oli Eesti Vabariigi ÜN poolt 

20. augustli vastu vōetud otsus Eesti Vabariigi riiklikult iseseisvusest ja Venemaa 
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presidendi Boriss Jeltsini dekreet 24. augustil Eesti sōltumatuse tunnustamisest. 

Vormistatud protokollis läbirääkimiste alustamise kohta lähtutakse Boriss Jeltsini 

ja Arnold Rüütli poolt 12. jaanuaril 1991. a. allakirjutatud riikide-vaheliste suhete 

aluste  lepingust.  Ajakirjandusele  valmistatud  ühiskommünikees  selgitasid 

ministrid, et riigilepingu sōlmimiseni lähtuvad mōlemad pooled riikidevahelise piiri 

defineerimisel  status  quo pōhimōttetest.  Mōlemad  pooled  kohustusid  hoiduma 

mistahes ühepoolsetest sammudest, mis vōiks kahjustada läbirääkimiste kulgu. 41

28.  oktoobril  viibis  Tallinnas  Sten  Andersoni  väljavahetanud  uus  Rootsi 

Kuningriigi  välisminister  Margaretha  af  Ugglas.  Tallinnas  kirjutas  ta  koos  Eesti 

Vabariigi  välisministriga  alla  kahe  riigi  kaubanduskokkuleppele.  Selle 

raamlepinguga  määratleti  kahe  maa  kaubavahetuse  üldpōhimōtted.  Järgnevalt 

anti koos pressikonverents, kus Lennart Meri vōttis sōna muuhulgas NATOst ja 

Eesti neutraliteedist. Meri arvas, et kuivōrd neutraliteedi mōiste on kaotanud oma 

senise tähenduse (puudub kaks vastasjōudu), siis ei tohi Eesti Meri arvates jääda 

vaakumisse. 42

29.  oktoobril  vōttis  välisminister  Meri  vastu  Eestisse  Itaalia  Vabariigi 

suursaadikuks nimetatud Carlo Siano. Arutleti poliitilise olukorra üle Jugoslaavias 

ja  Euroopa  Ühenduse  ja  Eesti  suhteid.  Järgmisel  päeval  esitas  itaallane  oma 

volikirjad Arnold Rüütlile. 43

31.  oktoobril  alustas  Eestis  kahepäevast  visiiti  Soome  Vabariigi 

välisminister  Paavo  Väyrynen.  Ta  osales  pidulikul  Soome  Vabariigi  saatkonna 

avamisel Tallinnas. Kohtus Lennart Meriga, kellega arutati Soome ja Eesti vahel 

sōlmitud  lepingute  kehtivust  kaasajal.  Leiti,  et  ainsaks  täielikult  jōus  olevaks 

leppeks  oli  Soome  ja  Eesti  -vaheline  kultuurileping.  Ülejäänud  vajasid 

tänapäevastamist. 44

Õhtul  korraldas  Paavo  Väyrynen  koos  abikaasaga  hotellis  «Palace» 

piduliku vastuvōtu. Kutsutute seas oli Venetsueelas ja Nikaraaguas diplomaadina 

töötanud  Vaino  Väljas,  kes  märkis,  et  normaalses  ühiskonnas  tehakse 

vastuvōttudel  umbkaudu  70%  diplomaatilisest  tööst.  Hr.  Väljas  tōdes 

kahetsustundega, et Eestis on kasutegur loomulikult palju kordi väiksem. Ta tōi 

kõnealuselt vastuvōtult  esile järgmised apsud: valitsuse liige ei tohiks teise riigi 

suursaadikuga vesteldes kätt taskus hoida, samuti  pole viisakas kõneldes jalalt 
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jalale  kōikuda,  daamid peaksid  kokteiliklaasi  käes hoides panema selle  ümber 

salvrätiku jne. 45

4. novembril  saabus Eestisse kahe-päevasele visiidile LAV-i  välisminister 

Roelof  Frederik  Botha.  Hr.  Botha  ja  Meri  kohtumisel  lepiti  kokku,  et  lähemas 

tulevikus  taastatakse  diplomaatilised  suhted.  Meri  sōnul  suhtuvad  eestlased 

sümpaatiaga LAV-i  demokratiseerumisse,  mis on viinud aparteidi  kaotamisele.  

Nii  Botha  kui  ka  Meri  lootsid,  et  vōim  LAV-is  ei  satu  «kommunistlike 

äärmusrühmituste» kätte. Meri nimetas LAV-i kōrgtehnoloogia bastioniks Aafrikas. 

Kavatseti arendada majandusalast koostööd kahe riigi vahel. Näitena esitati Eesti 

puidu ja puidutoodete vōimalikku eksporti  LAV-i  ning omakorda sealse puuvilla 

toomist Eestisse. 

Erilise geopoliitilise asendi tōttu pakkus Eesti LAV-ile huvi ka vahendajana 

teel Ida-turule. 46

7.  novembril  siirdus  Meri  visiidile  Brüsselisse,  kus  11.  novembril  pidid 

kogunema  nn.  G-24  ministrid,  et  arutada  Kesk-  ja  Ida-Euroopale  antava 

majandusabiga  seotud  küsimusi.  Kohtumisele  olid  kutsutud  samuti  kōigi  Balti 

riikide välisministrid. 47

8.  novembril  moodustas  Eesti  Vabariigi  valitsus  Nõukogude  Liiduga 

peetavate  läbirääkimiste  delegatsiooni.  Delegatsiooni  juhiks  määrati  Edgar 

Savisaar. Koosseisu kuulusid samuti Lennart Meri ja välisministeeriumi nōunikuna 

Trivimi Velliste. 48

11.  novembril  algas  G-24  välisministrite  kohtumine.  Hr.  Meri  tutvustas 

kokkutulekul  Eestis  toimuvaid  poliitilisi  ja  majanduslikke  reforme.  Meri  asetas 

pōhirōhu  abistamisprogrammide  omavahelisele  koordineerimisele  ja  täpsele 

strateegiale esmavajaduste rahuldamisel. 

«Mitte  validooli,  vaid  elektrišokk,»49 oli  välisministri  kujund,  mis  leidiski 

poolehoidu. G-24 nōupidamise tulemusel eraldati Eestile 6, 25 miljonit dollarit abi. 

12.  novembril  kohtus  Meri  NATO  peasekretäri  Manfred  Wörneriga.  Hr. 

Wörner toonitas, et see on esimene Balti riikide valitsusliikme ametlik visiit NATO 

peakorterisse. Meri  ning  NATO  peamajja  akrediteeritud  16-liikmesriigi 

saadikute  nōupidamisel  oli  kōneaineks  10.  novembril  alanud  Eesti  Vabariigi  ja 

Nõukogude Liidu läbirääkimised ning üle-Euroopaliste struktuuride (NATO, CSCE 
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jt.  )  stabiliseeriv  osa.  Hr.  Wörner  rōhutas,  et  NATO-silmis  on  Eesti  Vabariigi 

samasugune koostööpartner nagu Nõukogude Liit.  NATO ei  leppivat  seepärast 

Eesti  suveräänsete  ōiguste  rikkumisega,  nii  nagu  ta  ei  saa  leppida  mistahes 

destabiliseerivate aktidega. 50

Sōites visiidile Brüsselisse läbi Helsingi, oli Meri Soome Vabariigi pealinnas 

kohtunud Soome välisministri Paavo Väyrysega. Välisministrid leppisid kokku, et 

Soome  hakkab  Eestit  esindama  riikides,  kus  Eesti  ei  suuda  avada  oma 

konsulaate. Meri ütles, et Eestil pole vōimalik avada kōigis riikides välisesindusi, 

kellega on sōlmitud vōi sōlmitakse diplomaatilised suhted. 

Need riigid jagunevad nii:

1. riigid, kus Eesti avab oma konsulaaresindused;

2. riigid, kus pole EV konsulaati hakkab Eesti huve esindama Soome;

3. riigid, kus ei ole Soome esindusi, seal esindab Eesti huve Holland (eelkōige 

puudutab see Vaikse Ookeani piirkonda)

Meri, naastes 13. novembril Eestisse, kinnitas, et USA avab oma turu Eesti 

tekstiili ja pōllumajandustoodetele. Meri sōnas, et «NATO on efektiivseim kui mitte 

ainus  Euroopa  stabiilsust  tagav  ühendus».  51  Euroopa  Ühendust  nimetas  ta 

«täiesti teovōimetuks» tuues näteks Jugoslaavia kriisi abitu reguleerimise. 52

19.  novembril  vōttis  Lennart  Meri  vastu  Suurbritannia  parlamendi 

delegatsiooni.53

26.  novembril  kohtusid  Prantsusmaal  Strasbourg’is  Balti  välisministrid 

Rootsi välisministri Margaretha af Ugglasega ja tegid teatavaks oma seisukohad 

mōnede poliitikute hiljutiste  avalduste suhtes,  et  Baltimaades toimuvad natside 

kogunemised. Tegemist oli Rootsi välisministri Alf Svenssoni ja Rootsi Liberaalse 

Rahvapartei  endise  esimehe  Per  Ahlmark’iga.  Süüdistusega  nagu  hoogustuks 

Baltimaades  natslik  liikumine  ja  juutide  tagakiusamine,  seejuures  viidati  ühe 

juudiühingu sellesisulisele kirjale. Rootsi peaminister Carl Bildt kinnitas seepeale, 

et taolised süüdistused ei sunni Rootsit muutma Balti riikide abistamiskavu, kuid 

maailma ajakirjanduses leidis see üsna vastakaid tagasipeegeldusi. 54

28.  -30.  novembrini  osales  Meri  Oslos  Norra  välispoliitika  instituudi 

korraldatud  konverentsil  «Rahvusvaheline  julgeolek  Pōhja-Euroopas».  Oma 

ettekandes  teatas  Meri,  et  Nõukogude  Liidu  ja  Eesti  poolt  allakirjutatud 
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kokkuleppeid  nõukogude  armee  lahkumisest  on  vaid  osaliselt  täidetud.  Eesti 

ametkondadele pole üle antud relvi nagu kokkulepe ette nägi. 

«Tuleks arutada Eesti kaitsearmeele relvade ostmise probleeme,»55 sōnas 

Meri. 

Meri  kohtus  ka  Norra  välisministri  kohusetäitja,  kaubandus  ja 

laevandusminister  Björn  Tore  Godali,  naftafirma  Statoil  ja  Norra  riikliku 

arvutuskeskuse juhtidega. Meri osales Eesti konsulaadi avamisel Oslos. 

2.  detsembril  kohtus  Meri  Stockholmis  Rootsi  välisministriga  ja  esines 

Euroopa julgeoleku teemadel Rootsi Välissuhete Instituudis. 56

6. detsembril  kirjutasid Balti  riikide presidendid Pariisi  Elysee-palees alla 

(Euroopa)  CSCE  Pariisi  hartale.  Ka  Meri  viibis  koos  oma  Balti  kolleegidega 

allakirjutamistseremoonial. 57

8.  detsembril  sōlmisid  Valgevene,  Ukraina  ja  Venemaa  juhid  Minskis 

lepingu Sōltumatute Riikide Ühenduse moodustamisest.  Selles alusdokumendis 

kinnitatakse,  et «Nõukogude  Liit  kui  rahvusvaheline  subjekt  ja  geopoliitiline  

reaalsus  lakkab  olemast»58.  Teatatakse,  et  Venemaa,  Valgevene  ja  Ukraina 

territooriumidel  ei  lubata  rakendada  kolmandate  riikide  sealhulgas  Nõukogude 

Liidu  seadusandlikke  ja  muid  akte.  Uus  riikide  ühendus  vōtab  enda  peale 

Nõukogude Liidult neil langevate kohustuste täitmise. Eestile tähendas see seda, 

et enam ei olnud seda Nõukogude Liitu, kellega läbirääkimisi pidada. 

9. detsembril kirjutati eelneva tulemusel Arnold Rüütli ja Boriss Jeltsini poolt 

Moskvas alla ühiskommünikeele. Selle antakse ülevaade kahe riigi hetkesuhetest 

ja  perspektiividest.  Samuti  tehakse  teatavaks  seisukohad  vastastikku 

huvipakkuvates  küsimustes.  Kommünikees  kohustuvad  Venemaa  ja  Eesti 

alustama  «viivitamatult  kahepoolseid  läbirääkimisi»,  mille  tulemuseks  oleks 

mitmesuguste lepete ja lepingute sōlmimine. 

* Kaubandus-majanduslik kokkulepe 1992. aastaks. 

* Armee viiakse välja lepingu alusel. 

- peab lahkuma kiiresti. 

- etapiviisiliselt, vastavalt lepingutele. 

Selle kommünikee ettevalmistamisel osales ka Lennart Meri. 59

11.  detsembril  andis  Meri  Tallinnas  pressikonverentsi,  millel  kinnitas,  et 
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järgnevad  4-5  kuud  peavad  andma  vastuse,  kas  suudame  end  Euroopaga 

ühendada. 

Meri sōnul oli Eesti sellel hetkel sattumas nii majanduslikku kui julgeoleku 

vaakumisse. Nagu näitab Jugoslaavia, pole Euroopal jōudu, mis suudaks peatada 

juba puhkenud konflikti, ütles Meri. Seetōttu tuleks rakendada konflikti-ennetavaid 

abinōusid, arvas välisminister, ning ühe taolisena nimetas ÜRO vägede vōimalikku 

paigutamist  Baltimaade  idapiirile.  Selles  toetanud  Eestit  ka  Saksa  poliitikud, 

kinnitas Meri. Kōneldes Arnold Rüütli ja Boriss Jeltsini ning ka enda kohtumisest 9. 

detsembril,  ütles  Meri,  et  Jeltsini  poolt  oli  tunda  tugevat  soovi  saada  Eestist 

poliitilist  tuge.  Samas  oli  ka  tunda  vastasseisu  küsimustes,  mis  olid  seotud 

Nõukogude Liidu armee väljaviimisega Eestist. 60

Samal päeval kohtus Meri firmade «Statoil» ja «Eesti Statol» esindajatega. 

Räägiti  «Statoili» eesseisvatest  probleemidest  seoses  kavatsetvate 

bensiinijaamade  rajamisega  Tallinnas.  Päev  varem  olid  firmade  esindajad 

kohtunud Norra suursaadikuga Eestis Brit Lovsethiga. 61

13.  detsembril  andis  Hispaania  Kuningriigi  erakorraline  ja  täievoliline 

suursaadik Eesti  Vabariigis Eduardo-Aranda Carranza oma volikirjad üle Arnold 

Rüütlile. Hr. Carranza oli ühtlasi suursaadik ka Soomes. 

Tallinnas kohtus hispaanlane Meriga.  Vesteldi  julgeolekust  ja  tuumarelva 

kontrollist  endise  Nõukogude  Liidu  territooriumil.  Meri  andis  ülevaate  oma 

kohtumistest Boriss Jeltsiniga, samuti räägiti Eesti osalemisest Barcelona OM-il. 62

Samal päeval materialiseerus kirja näol ka Meri idee, adresseeritud ÜRO-

le, milles taotleti  ÜRO relvajōudude Balti  riikidesse saatmist. Alla olid kirjutanud 

kolme Balti riigi esindajad. 63

21.  detsembril  esines  Meri  Brüsselis  Pōhja-Atlandi  koostöönōukogu 

välisministrite  kohtumisel  kōnega,  milles  väitis  Euroopa ohuks  olevat  laguneva 

Nõukogude Liidu armee. Mitmetele allikatele tuginedes väitis Eesti välisminister, et 

Balti  riikides  on  endiselt  Nõukogude Liidu  tuumarelvi.  Selles  olukorras  suutvat 

julgeolekut  tagada  eelkōige  rahvusvaheline  kontroll  Nõukogude  Liidu  armee 

Eestis paiknevate üksuste üle. Meri väljendas ettekandes valmisolekut kasutada 

Eesti infrastruktuure lääneriikide abi toimetamiseks endisesse Nõukogude Liitu, et 

vältida ebastabiilsuse suurenemist Euroopas. Meri  andis hiljem Rahvusvahelise 
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Aatomienergia  peadirektorile  Hans  Blix’ile  üle  informatsiooni  salaja  Paldiskisse 

paigutatud Nõukogude armee tuumareaktorite kohta. 

Järgneval  päeval  22. detsembril  teatas Eesti  Vabariigi  Välisministeeriumi 

infoosakond,  et  Merile  on  USA riigisekretär  James  Bakeri  poolt  saadetud  kiri, 

milles väljendatakse NATO huvi koostöö laiendamisest Eesti ja teiste sōjalistesse 

blokkidesse ühendamata riikidega.  Konkreetselt  pakkus James Baker koostööd 

Eestis asuva kaitsetööstuse ümberseadistamiseks. 64

23. detsembril andis Meri Toompeal pressikonverentsi, kus teatas, et Viinis 

asuv  rahvusvaheline  Aatomienergia  Agentuur  saatis  Eestile  koostöölepingu. 

Varem oli Meri pöördunud IAEA poole teatega, et Paldiskis asuvad tuumareaktorid 

ei ole rahvusvahelise ühenduse kontrolli all. Välisminister palunud ka agentuuril 

saata  Eestisse  oma  esindajad,  kes  reaktori  inspekteerimise  järel  esitanuksid 

aruande. Ka pidanuks Balti riikides viibima NATO esindajad, arvas Meri tookord. 

Nende  ülesanne  oleks  olnud  kontrollida  Balti  riikides  viibivate  välisvägede 

tegevust. Samuti  arvas minister,  et SRÜ-le antav humanitaarabi tulnuks siduda 

tingimusega,  mille  kohaselt  uusmoodustis  vōtnuks  enda  kanda  vastutuse  Balti 

riikides asuvate Nõukogude armee väeosade käitumise eest. 

Samas  oleks  Eesti  valmis  vahendama  endisele  Nõukogude  Liidule 

saadetavat abi. 65

1992

7.  jaanuaril  saabus Meri  tagasi  tööreisilt  Šveitsist  ja  Itaaliast.  Meri  avas 

Genfis  pidulikult  Eesti  Vabariigi  aukonsulaadi.  Itaalias  valmistas  ta  ette  Eesti 

konsulaadi avamist Roomas. 66

8.  jaanuaril  esitas  Austria  suursaadik  Eestis  Manfred  Ortner  volikirjad 

Arnold  Rüütlile.  Keskpäeval  vōttis  uue  saadiku  vastu  Meri,  kes  selgitas 

austerlasele  olukorda  endises  Nõukogude  Liidus  ja  viimase  armee  Eestis 

viibimisega seotud probleemidest. 67

9.  jaanuaril  vōttis  Meri  vastu  Iisraeli  suursaadiku  Moskvas  Arie  Levin. 

Kohtumise  alguses  vahetati  noote  diplomaatiliste  suhete  sisseseadmise  kohta. 
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Iisrael  olnud suursaadiku sōnul  huvitatud tihedate majandussidemete loomisest 

Eestiga. Meri  andis ülevaate Eesti  majanduslikust olukorrast,  samuti  poliitilisest 

situatsioonist ja julgeolekuküsimustest. 68

14. jaanuaril saabus Tallinnasse Venemaa välisminister Andrei Kosōrev. 

Kohtumisel  Meriga  vahetati  1991.  a  jaanuaris  allakirjutatud  Vene-Eesti 

lepingu  ratifitseerimiskirjad.  Räägiti  ka  inimōigustest  ja  endisest  Nõukogude 

armeest.  Meri  andis  ülevaate  Eesti  kultuurautonoomiaseadusest,  mille  aluseks 

olid  vōetud  kogu  maailmas  tunnustatud  pōhimōtted.  Kozōrevi  sōnul  oli  tol 

momendil Vene-Eesti suhtes mōningaid probleeme humanitaarküsimuste vallas, 

ent pooled ei kavatse neid lahendada jōumeetoditega, vaid rahvusvahelise ōiguse 

abil. Lepiti kokku korraldada kōrgetasemeline riiklike delegatsioonide kohtumine, 

mis  oleks  esimeseks  raundiks  läbirääkimistel  sōjaväeküsimustes.  Pärast  seda 

jätkanuks  läbirääkimisi  kahe  riigi  välisministrite  delegatsioonid.  Samas edastas 

Kozōrev Merile, et Nõukogude Liidu kaitseministri marssal Šapošnikovi kinnituse 

kohaselt  olevat  taktikalised  tuumarelvad  Balti  riikide  territooriumilt  välja  viidud. 

Lubaduse väljaviimiseks  andis  Kosōrev  kaks  päeva pärast  Brüsselis  (NATO-s) 

peetud kōnet 22. detsembril. 69

17.  jaanuaril  juhtis  Lennart  Meri  valitsuse tähelepanu asjaolule,  et  Eesti 

pole maksnud ühelegi oma välisesindusele palku ega muid vajalikke summasid. 

Meri  nōudis,  et  sissesōiduviisade  eest  vōetav  tasu  jääks  täielikult  Eesti 

välisesindusetele,  ehkki  ka  sellest  rahast  ei  piisanuks.  Meri  nimetas 

mōeldamatuks  konsulaarteenuste  eest  tasu  vōtmist  riigieelarvesse.  Valitsus 

nōustus välisministriga üksmeelselt. 70

21. jaanuaril vōttis Lennart Meri vastu Lääne-Euroopa Liidu delegatsiooni 

eesotsas peasekretäri Willem Frederik van Eekelen ’iga. Jutuajamisel puudutati 

peamiselt  SRÜ  moodustamise  tulemusena  kujunenud  uut  riikidevahelist 

julgeolekusituatsiooni Euroopas, SRÜ-s toimuvaid protsesse, endise Nõukogude 

Liidu relvajōudude viibimist  ja  Eesti  Vabariigi  julgeoleku tagatisi.  Samal  päeval 

sōitis  Lennart  Meri  Edgar  Savisaare  saatjana  Soome,  kus  22.  jaanuaril  peeti 

läbirääkimisi Soome peaministri Esko Aho ja president Mauno Koivistoga. 71

Visiit  oli  ettevalmistav  uuteks  Eesti-Soome  majandusalasteks 

kokkulepeteks. 
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23.  jaanuaril  teatas  Eesti  Vabariigi  valitsuse  esimees  Edgar  Savisaar 

valitsuse tagasiastumisest. Savisaare valitsus püsis vōimul 22 kuud. 72

26. jaanuaril maandus Tallinnasse Kanada transpordilennuk «Hercules CC 

130», mis saabus Eestisse Saksamaalt NATO ōhijōudude baasist, et kontrollida 

Tallinna lennujaama valmisolekut. Kohal oli ka Lennart Meri. Õhusild loodi kriisiabi 

toimetamiseks Tallinna. 73

29. jaanuaril jōudis Eesti delegatsioon välisministri Lennart Meri juhtimisel 

CSCE  riikide  välisministrite  konverentsile  Prahasse,  mille  päeavakord  olid 

eelkōige  Nõukogude  Liidu  lagunemisest  tingitud  Julgeoleku  küsimused, 

tuumarelvastuse vähendamine ja  uute  liikmesriikide  vastuvōtmine SRÜ-liikmete 

seast. 74

30. jaanuaril  edastati  Prahas Kanada välisministrile Barbara McDougalile 

Eesti  Vabariigi  Välisministeeriumi  protestikiri  seoses  Kanada  noodiga 

ülelennuōiguse  ja  maandumisloa  saamiseks  Venemaa  Välisministeeriumile  ja 

olematule  Nõukogude  Liidu  Kaitseministeeriumile  ja  Vene  Tsiviillennunduse 

Ministeeriumile.  Kirjas  märgitakse,  et  seda  vōib  vaadelda  üksnes  kui  Eesti 

suveräänsuse lubamatut riivamist, millega Eesti ei vōi mingil tingimusel leppida. 

Antud  dokument  kinnitab,  et  Eesti  kontrollib  oma  ōhuruumi  ja  kōik  taotlused 

ülelennuōiguse ja maandusmiloa saamiseks tuleb esitada Eesti Tsiviillennunduse 

ametivōimudele,  sōjalennukite  puhul  aga  Eesti  Vabariigi  Välisministeeriumile. 

Kolmandate riikide poole pöördumine on lubamatu, toonitab pöördumine. 75

Ent  Prahas  toimunud  CSCE  välisministrite  kohtumise  tähtsamaiks 

tulemuseks  jäi  kokkulepe  loobuda  konsensuse  nōudest  CSCE  otsustele.  See 

tähendas, et enam ei olnud vaja kōigi liikmesriikide nōusolekut, kui olnuks vaja 

sekkuda mōne riigi sisekonflikti. Praha  nōupidamisel  vōeti  CSCE-sse  vastu  10 

uut liiget - 10 endist Nõukogude Liidu vabariiki. Nōupidamisel esines Lennart Meri, 

kes  juhtis  peatähelepanu  taas  Vene  vägede  kohalolekule  Balti  riikides  ning 

Venemaa  soovimatusele  neid  vägesid  välja  viia.  Ühtlasi  pooldas  Meri  CSCE 

rahuvalveüksuste kasutamist stabiilsuse tagamiseks Balti regioonis. 76

Samal  ajal  esitas  Tiit  Vähi  ÜN-le  oma  valitsuskabineti  koosseisu,  kuhu 

kuulus samuti Lennart Meri. ÜN kiitis Vähi valiku heaks. 77

2.  veebruaril  toimus  Tallinnas  Venemaa asepeaministri  Sergei  Sahrai  ja 
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Eesti välisministri Meri juhitud delegatsioonide töökohtumine. Eelneva kahe päeva 

jooksul oli  Sahrai meeskond jōudnud Lätis ja Leedus allakirjutada kahepoolsele 

kommünikeele, milles fikseeritakse vōōrvägede väljaviimise algus. Eestist lahkus 

Venemaa asepeaminister tühjade kätega.  Külalised olid viisakad ja nōustusid, et 

valitsusvahetuse tōttu polnud Eestil vōimalust moodustada riiklikku delegatsiooni. 

Samas arvati, et Tallinnas ei oldud tōsisteks läbirääkimisteks vslmis. Lennart Meri 

püüdis küll kohtumisel improviseerida, kuid tulemust see ei andnud. Tema kōrval 

aga istus mittepalgaline välisministeeriumi nōunik Trivimi Velliste, samal ajal kui 

kaks  palgalist  asevälisministrit  viibisid  ukse  taga  koridoris.  Pidades 

läbirääkimistelaua taga vestlust Venemaa esindajatega olevat Meri viidanud enda 

kōrval istuvale Vellistele kui tulevasele läbirääkimiste delegatsioonijuhile ning ka 

kui välisministri asetäitjale. 78

Need  üksikud  teadaolevad  andmed  seletavad  paljuski  järgnevaid 

vapustusi. 

6. veebruaril sōitis Eestisse lühivisiidile USA asepresident Dan Quale koos 

abikaasaga.  Päeva  pärastlōunal  avas  asepresident  Tallinnas  USA saatkonna. 

Tseremoonial osales Eesti Vabariigi välisminister. 79

7. veebruaril vallandas Meri oma käskkirjaga ametist Enn Liimetsa ja Rein 

Müllersoni,  viidates  olematule  valitsuse  otsusele.  Ministri  asetäitjad  pöördusid 

selgituse saamiseks riigiminister  Uno Veeringu poole,  kes kinnitas,  et  eelneval 

päeval s. o 6. veebruaril valitsus ei arutanudki asetäitjate vabastamist. Meri tegi 

asja  arutamiseks  ettepaneku  alles  pärast  istungi  lōppu,  kinnitas  Veering. 

Välisministri  tegevus  viis  väidetavalt  hämmingusse  ka  Tiit  Vähi,  kes  nentis,  et 

välisminister  oli  valitsuse  istungi  järel  andnud  konfidentsiaalset  infot,  et  koos 

valitsusvahetusega vōiks välja vahetada ka tema asetäitjad.  Alles 7.  veebruaril 

jōudnud  peaministri  laulale  Meri  kiri,  milles  välisminister  kōneleb  küll  oma 

asetäitjate  vahetamise  vajadusest,  ent  ei  pōhjendanud  ega  ka  esitanud  omi 

ettepanekuid. 80

Indrek Toome ja Tiit Made kinnituse kohaselt polnud nemad veel kordagi 

kuulnud, et välisministri asetäitjad ei tule oma tööga toime. 

8. veebruari  ōhtul  teatas Meri  massiteabekanalite kaudu, et  kui  Tiit  Vähi 

küsinud uute aseminitsrite kandidatuure, nimetanud ta Trivimi Velliste nime. 81
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Enn  Liimets  kinnitusel  pōhjendas  Meri  tema  vallandamist  valitsuse 

reorganiseerimisega. Rein Müllersonile öelnud Meri, et Rein Müllersonis on liiga 

palju teadlast ja liiga vähe poliitikut. Viimasega viitas Meri arvatavasti Müllersoni 

eriarvamustele  kodakondsusküsimustes.  Meri  teatas  ajakirjandusele,  et 

aseministrid  vabastati  ametist  välisministeeriumi  töö  ümberkorraldamise  pärast. 

Samas ei esitanud Meri mingeid pretensioone oma asetäitjaile. 

Väliskomisjoni liige Tiit Made arvates seisnes pōhjus tōsiasjas, et need ei 

olnud  meelejärgi  Eesti  Kongressile  ning  Eesti  Komiteele  oma  «punase 

möödaniku» tõttu. 82

10.  veebruaril  sedastas  Tiit  Vähi,  et  kehtiva  6.  detsembri  1989.  a.  pärit 

seadusandluse kohaselt kuulub asevälisminitsrite töölevōtmine vōi vallandamine 

valitsuse  esimehe  kompetentsi.  83 Seega  oli  arendatud  isetegevust.  Meri  oli 

seadust  ignoreerides  vōtnud  vastu  otsuse,  mida  ta  ei  oleks  olnud  vōimeline 

juriidiliselt täide viima. Jääb siiski arusaamatuks, miks Lennart Meri sellise otsuse 

tegi,  arvetamata  tōsiasja,  et  mida  kōrgem  täitevvõimu  tasand  demokraatia 

tingimustes, seda seadustega piiratum ja kontrollitum on see seadusandliku vōimu 

poolt. 

Tiit Made leidis kohe, et Meri peaks tagasi astuma. 84

11.  veebruaril  avas  Taani  ehitusminister  Svend-Erik  Hovman  Tallinnas 

ametlikult  Taani  saatkonna.  «Väikese  hilinemisega  jōudis  kohale  ka  Lennart  

Meri,»85 märgib ajakirjandus. 

12.  veebruaril  andis  (Lõuna-)Korea  Vabariigi  erakorraline  ja  täievoliline 

suursaadik Eestis Uk-Sup Yonn Arnold Rüütlile üle oma volikirjad. 

Kohal viibis ka Lennart Meri. 86

13.  veebruaril  saabus  Eestisse  lühiajalisele  visiidile  Soome  peaminister 

Esko Aho. Ta kohtus Arnold Rüütli ja Lennart Meriga, ning pidas läbirääkimisi Tiit 

Vähiga,  mille  tulemusel  kirjutati  alla  kaitselepingule  ja  majandus-  ja 

kaubandussuhete ajutise korraldamise protokollile. 87

Õhtul  korraldas  Esko  Aho  vastuvōtu,  kus  osales  ka  Lennart  Meri. 

Ajakirjandus märkis, et vastuvōtul viibinud välismaalastele pakkus kōige suuremat 

huvi  kaks  teemat:  Eesti  välisminister  ja  sellega  seoses  kogu  Eesti  Vabariigi 

välispoliitiline  tulevik.  Välisriikide  diplomaatilised  esindajad  leidnud,  et  minister 
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Meri  peaks  peale  oma  asetäitjate  vigade  otsimise  tunnistama  ka  omi  vigu. 

Ajakirjandus nentis lisaks, et mōningast elevust pakkus ka Aho-Vähi varasemal 

pressikonverentsil tekkinud disskussioon selle üle, kas vōiks Meri olla üks Eesti 

Vabariigi Helsingi suursaadiku kandidaate. 88

18.  veebruaril  andsid  väliskomisjoni  liikmed  Tiit  Made  ja  Indrek  Toome 

pressikonverentsi,  millel  deklareerisid,  et  enamus komisjonist  peab ōigeks Meri 

tagasiastumist. 

Toome  kinnitas,  et  «kaks  aastat  ei  ole  me  näinud  Eesti  Vabariigi  

välispoliitilist kontseptsiooni. »89

Samuti  olnud blokeeritud ajutise välissuhtlemise seaduseelnōu esitamine 

valitsusele. Septembris oli selle esimene variant juba valmis, kuid minister Meri 

vōtnud selle  enda kätte  parandamiseks  ja  rohkem pole  tollest  projektist  enam 

midagi kuuldud. 

Väliskomisjoni juhid heitsid Merile ette:

* välisministeeriumi töö korraldamatust;

* tegelikku välispoliitika nōrkust;

* Eesti-Vene läbirääkimiste nurjumist;

* Aseministrite Müllersoni ja Liimetsa vallandamist, kusjuures neile esitatud 

süüdistused ei olnud veenvad. 

Tiit  Made  sedastas  kōigele  lisaks,  et  välisministeerium  on  muutunud 

paigaks,  kus  toimub  vasak-  ja  parempoolsete  omavaheline  vōitlus: 

«Välisministeeriumist  on  kujunenud  Isamaaliidu  omamoodi  ideoloogiline  ja  

teoreetiline vōitlusbaas». 90

18.  -19.  veebruarini  viibis  Tallinnas Euroopa Nõukogu peasekretär,  kelle 

Tallinnas vōttis vastu Lennart Meri. 91

24.  veebruaril  vōttis  Lennart  Meri  vastu  Saksa  sōjaväeatašee  Tallinnas 

Peter Kleisti. 

25. veebruaril  kohtus Arnold Rüütel Tallinnas NATO vägede ülemjuhataja 

asetäitjaga Euroopas, sir Brian Kenny’ga. Vestluses osalesid Tiit Vähi, Ülo Nugis 

ja Lennart Meri. Arutati vōōrvägede väljaviimist Eesti territooriumilt, Eesti Vabariigi 

kaitsevägede  loomist,  Eesti  riigipiiri  kaitse  tugevdamist,  uut  üle-Euroopalist 

julgeolekusüsteemi ning Baltimaade osa selles. Kōne all oli samuti NATO ja NATO 
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liikmesriikide vōimalik abi nende probleemide lahendamiseks. 92

Õhtul korraldati Tallinnas kōrge külalise auks vastuvōtt, kuhu ajakirjanduse 

andmetel jäid välisministeeriumi lohakuse tōttu tulemata nii Tiit Vähi kui ka Arnold 

Rüütel, kuna viimased ei olnud teadlikud vastuvōtule ilmumisest. 93

27.  veebruaril  toimus  Brüsselis  Euroopa  Ühenduse  ja  Eesti  Vabariigi 

delegatsioonide vahel kaubandus-ja koostöölepingu läbirääkimised ning seejärel 

lepingu esialgne kinnitamine. Eesti delegatsiooni juhtis Meri ja vastaspoolt John 

Masler.  Kaubandusleping  sisaldas  avaramaid  ekspordivōimalusi  Eesti 

tekstiilitööstusele EC maadesse. Samuti  arvestas  leping  Eesti  aparaaditööstuse 

huve Euroopas. 94

5.  märtsil  algas  Kopenhaagenis  Läänemere-äärsete  riikide  välisministrite 

kohtumine. Eesti 6-liikmelist delegatsiooni juhtis Meri. Kokkutuleku eesmärgiks oli 

luua regionaalne Läänemere Nōukogu. 

7.  märtsil  kirjutasid  kümne  Läänemerd  ümbritseva  riigi  välisministrid 

(Venemaa, Saksamaa, Taani, Soome, Norra, Rootsi, Poola, Läti, Leedu, Eesti ja 

ka  EC esindajad)  alla  dokumendile  Läänemeremaade Nōukogu moodustamise 

kohta.  Nōukogu  pidi  koos  käima  vähemalt  üks  kord  aastas,  järjest  kōigi 

nōukogusse kuuluvate riikide pealinnades. 

Kohtumise deklaratsioonis öeldakse, et tegeldakse kuues töösuunas:

* uute demokraatlike institutsioonide toetamine;

* majanduslik tehniline abi ja koostöö;

* humanitaarküsimused, tervishoid;

* keskkonnakaitse ja energeetika;

* kultuuri, hariduse ja turismialane koostöö;

* transport ja side. 

Meri sōnul arutati Venemaa välisministri Kozōreviga ka ideed luua teatud 

rahvusvahelise  kontrolli  all  olev  puhvertsoon  Narva-Jōesuust  kuni  Sillamäe 

jooneni, kuhu asustataks hävimisohus olevad soomeugri väikerahvad: vadjalased, 

vepslased, isurid jne. Idee-kohaselt kuulunuks selline piirkond Helsingi-protsessi 

rahvusvähemustega  tegeleva  komisjoni  pideva  kontrolli  alla.  Mōte  piirkonnast 

öeldi esmakordselt välja 1991. a. sügisel Moskvas, Rüütel-Jeltsin kohtumisel. 95

10. märtsil toimus Brüsselis NATO järjekordne koostöönōukogu istung. Seal 
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tekitas  probleeme  7-realine  tavarelvastuse  piiramise  lepingut  puudutav 

täiendusettepanek. 7-realises ettepanekus toonitati küll vägede isikukoosseisu ja 

relvastuse  piiramise  kohustust,  kuid  üksnes  tavarelvastuse  piiramise  lepingu 

rakenduspiirkonnas. Eesti sinna ei kuulunud. Meri astus sellisele asjade käigule 

kohe vahele, kuna Venemaal oleks jäänud lepinguga vastuollu sattumata ōigus 

suurendada oma vägesid Balti riikide territooriumil. 

«Me  oleme  kellale  vaadanud  50  aastat,»96 ütles  Lennart  Meri  NATO 

peasekretär  Manfred  Wörnerile,  kui  viimane  olevat  kiirustanud  järgmise 

päevakorra  küsimuse  juurde.  Pärast  vaidlust  tehti  parandus  koostöönōukogu 

lōppdokumenti.  Selles  toimib  NATO  koostöönōukogu  otsus  samahästi  Eesti 

territooriumil viibivate vōõrvägede kohta ning vägede piiramise kohustus laienes 

ka Eesti territooriumile. 

12. märtsil oli Meri tagasi Tallinnas ja andis pressikonverentsi. Selgitades 

Läänemere Riikide Nōukogu (LMRN) loomist, sōnas Meri: «Me ei suutnud sealse 

eesmärgi  asetusega  leppida.  Eesti  saab  oma  kohustusi  Pōhja-Euroopas  ja  

Euroopa suhtes täita ainult tingimusel, et me suudame samaaegselt realiseerida  

oma  suveräänseid  ōigusi.  »97 Suveräänsete  ōiguste  realiseerimine  jäävat 

välisministri sōnul illusiooniks senikaua, kuni SRÜ relvajōud viibivad Eestis. See 

oli Meri kinnituse kohaselt peamine pōhjus, miks me ei saavat tagada Läänemere 

keskkonna  puhtust.  Samas  tōdes  Meri,  et  meie  seisukoht  desarmeerimise 

küsimuses ei jäänud hüüdjaks hääleks kōrbes. Toetust avaldasid nii Rootsi kui ka  

Taani välisministrid. »98

14.  märtsil  saabus  Tallinnasse  NATO peasekretär  Manfred  Wörner,  kes 

kohtus Arnold Rüütli,  Tiit  Vähi,  Ülo Nugise ja Lennart Merega. Wörner nimetas 

oma  Baltikumi  visiidi  pōhjuseks  NATO  kui  sōjalis-poliitilise  organisatsiooni 

huvitatust sellest, et Balti riigid eksisteeriksid suveräänsetena. Meri  arvates 

annab  NATO  CSCE-le  mehhnismi  CSCE  Helsingi  lōppakti  ja  Pariisi  Harta 

ideaalide  elluviimiseks.  Eesti  Vabariigi  välisminister  nimetas  NATO-t  ka 

tugevaimaks  sōjalispoliitiliseks  organisatsiooniks  maailmas.  Lääne  kohalolekut 

Eestis nimetas välisminister stabiilsuse kindlustamise preventiivvahendiks. 99

16.  märtsil  vōttis  Meri  vastu  Argentiina  suursaadiku  Eestis  Gaston  de 

Pratgay.  Saadik  kinnitas,  et  Argentiina  on  niipea  kui  Eesti  saavutab  täieliku 
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kontrolli  oma riigipiiride üle valmis sisse seadma viisavaba suhtlemisrežiimi. Ka 

selgitas argentiinlane oma valitsuse otsust emigreerumisküsimustes, lisades, et 

Argentiina  majandus  on  huvitatud  tööjõust  ja  valitsus  on  sellega  seoses  juba 

jaanuaris teatanud oma valmisolekust pakkuda soodustusi immigrantidele. 100

17.  märtsil  tegi  Eestisse  visiidi  Taivani  konsul  Riias  Xa-Chung  Chang. 

Kohtus Enn Liimetsaga ja ÜN väliskomisjoniga. Taivan oli valmis andma Eestile 

majanduslikku  abi,  kuid  oli  huvitatud  ka  poliitiliste  suhete  sisseseadmisest. 

Ametlike  suhete  sisseseadmist  Eestil  takistas  Hiinale  antud  lubadus  Taivani 

mittetunnustada, olgugi, et Taivanil oli majanduslikult enam pakkuda kui Hiinal. 101

21.  märtsil  esitas  Lennart  Meri  oma  ametist  lahkumise  palve.  ÜN 

väliskomisjon oli nõus. 102

Märtsi  keskel  saatis  Eesti  Vabariigi  välisminister  NATO  peasekretärile 

ametliku  kirja,  milles  palus  abi  kahe  Paldiskis  asuva  tuumareaktori 

demonteerimiseks.  Meri  viitas  seejuures  «Rooma  deklaratsioonile» ja  endise 

Nõukogude Liidu laevastiku ülemjuhataja,  admiral  Tšernojavini  kirjale toonasele 

peaministrile  Edgar  Savisaarele.  Kirjas  on  tuumareaktorite  demonteerimise 

takistusena  nimetatud  tööde  teostamiseks  nōutava  tehnoloogia  ning  detailide 

transportimiseks  vajalike  raudteeharude  puudumist.  Arvestades  asjaolule,  et 

Tšernojavin on ise sellekohast abi palunud, vōib loota ka endiste Nõukogude Liidu 

relvajōudude koostööle antud küsimuses, öeldakse pöördumises. 

24. märtsil algas Helsingis CSCE IV jätkukonverents. Alanud välisministrite 

kohtumise  esimese päeva istungit  juhatas  Eesti  Vabariigi  välisminister  Lennart 

Meri.  Enne  ametlikku  algust  vōeti  CSCE  liikmeteks  Gruusia,  Horvaatia  ja 

Sloveenia.  Ukse  taha  jäid  aga  Makedoonia  ja  Bosnia-Hertsegoviina.  Esimesel 

päeval  kirjutati  välisministrite  poolt  alla  (parafeeriti)  «avatud taeva» leping,  mis 

valmis  18.  märtsil  Viinis  pärast  kaks  aastat  kestnud  läbirääkimisi.  Leping 

vōimaldab allakirjutanud riikidele vastastikuseid kontroll-lende ja üksteise sōjaliste 

objektide pildistamist ōhust. Oma allkirjad andsid NATO-maade, endise Warssavi 

pakti  liikmesriikide,  Venemaa,  Valgevene,  Ukraina  ja  Gruusia  välisministrid  või 

nende esindajad. Soome ja teised neutraalsed maad, samuti Baltimaad osalesid 

läbirääkimistel vaatlejatena. Lepingu jōustumine sōltus selle ratifitseerimisest 20-

riigi  poolt,  kusjuures nende hulgas pidid olema lepingu säilitajariigid Kanada ja 
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Ungari ning suurima kokkulepitud kontroll-lendudega arvudega riigid. 

Samal  päeval,  24.  märtsil,  tegi  Eesti  Vabariigi  peaminister  Tiit  Vähi 

teatavaks uue välisministri kandidaadi, kelleks ta pakkus Jaan Manitskit. Eelnenud 

päeval oli  ka ÜN väliskomisjon Manitski kandidatuuri heaks kiitnud viie poolt ja 

kahe vastuhäälega. 

Indrek Toome kommenteeris Meri tagasiastumist järgnevalt: «Me ei küsinud 

Lennart Meri tagasiastumise pōhjust, kuid kōik kohalolnud väliskomisjoni liikmed  

toetasid minister Meri tagasiastumisavalduse rahuldamist. »103

Selgitades  Jaan  Manitski  kandidatuuri  toetamist  sōnas  Indrek  Toome: 

«Lähtusime  pōhimōttest,  et  kahtlemata  on  praegu  meie  välispoliitika  üheks  

prioriteediks välismajanduslikud huvid. Peame püüdma oma välissidemetega tuua 

Eestisse  suuri  välisinvesteerijaid  -  nii  rahvusvahelisi  korporatsioone  kui  ka  

üksikfirmasid.  Peale  selle  pean  mina  veel  eriti  tähtsaks,  et  valitsus  täieneks  

inimesega, kes praktiliselt teab, mis on turumajandus. »104

25.  märtsil  astus  Meri  Helsingis  CSCE 50 välisministri  konverentsil  üles 

kõnega,  milles  kritiseeris  üliteravas  toonis  Venemaa  seisukohta  endise 

Nõukogude  Liidu  armee  väljaviimisel  Eestist.  Seoses  24.  märtsi  katastroofiga 

Peterburi  läheduses  Sosnovõi  Bori  tuumaelektrijaamas,  avaldas  Meri  protesti 

Venemaa  välisministrile  Andrei  Kozōrevile,  et  Eesti  valitsust  ei  informeeritud 

aatomiohust. Sōnavōtu järel toimunud pressikonverentsil  hoidus Meri vastamast 

küsimusele,  mis  teeb  ta  pärast  ametist  lahkumist?  «Jään  teie  käsutusse  ja  

Euroopa poliitikasse,»105 kinnitas Meri. 

26.  märtsil  lōppes  CSCE  Helsingi  välisministrite  tippkohtumine.  Samal 

päeval esitas Eesti Vabariik ametliku noodi Venemaale seoses Sosnovõi Boriga. 

Noodis nōutakse jaama sulgemist. 106

Meri lahkumine Eesti Vabariigi välispoliitikast siiski nii valutu ei olnud. 

28.  märtsil  helistanud  Meri  Leedu  Vabariigi  presidendile  Vytautas 

Landsbergisele. Hr. Meri edastas Eesti Vabariigi ametliku seisukoha seoses 1992. 

a. suvel allakirjutatava Helsingi jätkukonverentsi dokumendiga. See kōlas nii: kui 

okupeeritavale  riigile  tehakse  ettepanek  kirjutada  dokumendile  alla  koos 

okupeeriva riigiga, siis Eesti seda ei tee. Allakirjutamine  on  vōimalik  alles 

siis, kui on saavutatud Venemaa kasvōi ajaliselt määratletud kohustus oma armee 
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väljaviimiseks Eestist. 

Enn Liimets väitis, et tema ei tea asjast midagi. Ent Meri eitas, et ta edastas 

Landsbergisele  Eesti  Vabariigi  ametliku  seisukoha.  Ei  olevat  juttu  olnud  ka 

mingitest eksitavatest tingimustest ning nende sidumisest Helsingi dokumentide 

allakirjutamisega.  Nad  olevat  arutanud  Balti  riikide  ühist  strateegiat 

lōppdokumentide kooskōlastamisel. 107

Seega jääb mulje, et ajakirjandus (siiski konkreetse, nimelise ajakirjaniku 

suu  läbi)  oli  järjekordselt  bluffinud.  Samas  ei  saa  salata,  et  rahvusvahelise 

diplomaatia  seisukohast  olid  Lennart  Meri  kaalutlused  Helsingi  lōppdokumendi 

küsimuses efektsed ning asjale lisab jumet veel enam see, et teised Balti riigid 

sellist algatust toetasid. 

1.  aprillil  toimus  Brüsselis  NATO  Koostöö  Nōukogu  istung  (NACC).  EV 

esitas  ettepaneku  kaitseministrite  ühisavalduse  kaudu  lülitada  sinna  sisse 

täiendus,  mille  kohaselt  kōik  NACC  liikmesmaad  kohustuvad  täielikult  ja  ilma 

vastuväideteta  viima  välja  oma  väed  riikidest,  kelle  territooriumil  nad  viibivad 

ebaseaduslikult. 108

2. aprill  avati  Tallinnas Norra Kuningriigi  saatkond. Lindi lõikas läbi Eesti 

Vabariigi valitsusjuht Tiit Vähi. Kohal viibisid Lennart Meri ja diplomaatilise korpuse 

esindajad. 109

6.  aprillil  kinnitas  Ülemnõukogu  oma  69.  istungjärgu  alguses  46 
poolthäälega Eesti Vabariigi uueks välisministriks Jaan Manitski. 110

Nii lõpetati Lennart Meri volitused Eesti Vabariigi välisministrina ja ühtlasi 

tema tegevuse III, viimane etapp. 
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