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Algust tegi saatesari
Elu kultuur

26. septembril oli Tartu Pereraadio eet-
ris esimene saade sarjast Elu kultuur. 
Saatesari keskendub erinevatele elu- ja 
surmakultuuriga seonduvatele teema-
dele.
Sarja avasaates vestles saatejuht Lauri 
Beekmann Maria Joanna Madise ja Var-
ro Vooglaidiga üldiselt abordiga seondu-
vatel teemadel. Teises saates kõnelesid 
Markus Järvi ja Toomas Vooglaid mõju-
dest, mida on ühiskonnale avaldanud 
kontratseptiivide laiatarbeturule tulek.
Elu kultuur on eetris reede õhtuti kell 
20.00 ja kordusena laupäeva pärastlõu-
nati kell 14.00. Loodetavasti tekib peagi 
võimalus kuulata saateid ka tagantjärgi.
Esimese Elu kultuuri saate põhjal oli 
pühapäeval, 12. oktoobril Vikerraadio 
eetris ka saade Kirikuelu. Saadet saab 
kuulata Vikerraadio arhiivist.

19. septembril esitasid Elukultuuri Instituut, Noored 
Konservatiivid ja Eesti Lastevanemate Liit Eesti Vaba-
riigi õiguskantsler Indrek Tederile avalduse palvega 
kontrollida, kas abordi rahastamine Eesti Haigekassa 
vahenditest on põhiseadusega kooskõlas.
 Vabariigi Valitsuse kehtiva määruse Eesti Haigekassa 
tervishoiuteenuste loetelu kohaselt tasub Haigekassa naise 
enda soovil teostatava (st ilma meditsiinilise põhjendu-
seta) abordi eest 70% protseduuri hinnast ehk 1578,5 
krooni. (Ilma meditsiinilise põhjenduseta tehtud abor-
did moodustavad kõikidest esilekutsutud abortidest üle 
98%.)
 Avalduse esitajate hinnangul on selline regulatsioon 
vastuolus põhiseaduse §-ga 16, mille kohaselt on igaühel 
õigus elule. 2002. aastal kirjutas õiguskantsler Allar 
Jõks oma ametlikus arvamuses, et põhiseaduse § 16 
kaitseb ka sündimata inimeste õigust elule, mistõttu on 
raseduse katkestamine põhimõtteliselt “vastuolus põhi-
seaduses sätestatud õigusega elule ja kaitsele kehavigas-
tuse tekitamise eest.” Jõks lisas, et põhiseadus “ei keela 
mitte ainult vahetut sekkumist loote eluõigusesse, vaid 
ka paneb riigile kohustuse loote eluõigust kaitsta.”
 19. septembri avalduses seisab, et „olenemata sellest, 
millised vahendid riik sündimata inimeste elu kaitsmi-

seks valib, ei ole abordi riiklik rahastamine ühitatav riigi 
kohustusega kaitsta sündimata inimeste õigust elule. … 
Riik ei saa üheaegselt olla õiguse elule kaitsjaks ja elu 
hävitamise rahastajaks.”
 Avalduse kaaskirjas märgitakse, et abordi riigieelarve-
line rahastamine on kahetsusväärne ka seetõttu, et välja 
arvatud ohu korral ema elule või tervisele ei ole naise 
omal soovil tehtav abort protseduur, mis oleks vähimal-
gi määral meditsiiniliselt põhjendatud. Valikabort on 
suunatud sündimata inimese elu ja tervise hävitamisele 
ning võib tõsiselt kahjustada ka ema vaimset ja füüsilist 
tervist. Valikabort ei ravi ühtegi haigust ega paranda 
ühtegi tervisehäda, mistõttu on seda mõistusevastane 
hõlmata “tervishoiuteenuste” loetellu.
 Lisaks juhitakse avalduse kaaskirjas tähelepanu sellele, 
et Eesti Vabariik ei ole teinud märkimisväärseid pingu-
tusi, tagamaks reaalselt sündimata inimeste õiguse elule 
efektiivset kaitset, samas kui teha oleks väga palju, 
alates sündimata laste emade tugikeskuste rajamisest 
kuni toimiva abordieelse nõustamis- ja adopteerimis-
süsteemi ülesehitamiseni. Toetada tuleks inimelu ja -
väärikust austavaid, mitte neid hävitavaid lahendusi.

Loe edasi pöördelt

Kas abordi riiklik rahas-
tamine on põhiseaduslik?
EKI pöördus küsimusega Eesti Vabariigi õiguskantsleri poole.

UUDISKIRI
“On kaks teed, elutee ja surmatee, ning nendevaheline erinevus on väga suur.” - Didache
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 Alates 1956. aastast, kui abort Eestis Nõukogude Liidu 
poolt seadustati, on sel teel tapetud enam kui poolteist 
miljonit sündimata inimest -- seda on rohkem, kui täna-
ses Eestis elanikke. Pärast iseseisvuse taastamist on seda 
praktikat aastaid läbi viidud Eesti Vabariigi ja seega kõigi 
maksumaksjate rahalisel toetusel -- seda hoolimata asja-
olust, et põhiseaduse preambula kohaselt peab Eesti 
Vabariik tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise 
läbi aegade. Eesti Vabariik, mis kulutab sündimata ini-
meste tapmise rahastamiseks enam kui 10 miljonit kroo-
ni aastas, on üks kõrgema abordimääraga riike maailmas.
 2006. aastal kirjutas Rahvusvahelise Pereplaneerimise 
Föderatsiooni Eesti liikmesorganisatsiooni Eesti Seksuaal-
tervise Liidu üks rajajaid, Kai Haldre, vastuseks ajalehes 
Postimees avaldatud üleskutsele lõpetada abortide riigi-
eelarveline rahastamine, et “enne kui rünnata haigekassa 
toetust ohutuks raseduse katkestamiseks, tuleb teha 
adekvaatne rehkendus, mis läheks maksma toetuse puu-
dumine.” Esiteks on eksitav rääkida “ohutust raseduse 
katkestamisest”, sest abordi tagajärjel  hukkub alati ini-
mene. Teiseks on kurb, et leidub inimesi, kes püüavad 
väita, et Eesti riik ei ole piisavalt jõuakas, et lubada edale 
sündimata inimeste tapmise rahalise toetamise lõpeta-
mist. Muidugi kaasnevad laste sündimisega lapsetoetuste 
jms näol riigi jaoks märkimisväärsed kulutused, kuid kas 
seda ei peaks pidama pigem õnneks kui õnnetuseks?

 Kui õiguskantsler tuvastab õigustloova akti vastuolu 
põhiseadusega, teeb ta seaduse kohaselt akti vastuvõt-
nud organile ettepaneku akt põhiseadusega kooskõlla 
viia. Kui seda 20 päeva jooksul ei tehta, teeb õiguskants-
ler Riigikohtule ettepaneku tunnistada õigustloov akt 
või selle säte kehtetuks.
 Tänaseks on õiguskantsler teatanud, et võttis avalduse 
menetlusse ning on palunud Sotsiaalministeeriumil olu-
korda selgitada. Õiguskantslerile esitatud avalduse ning 
selle kaaskirjaga saab tutvuda portaalis Abort.ee.

Ilmus entsüklika Lootuses päästetud
“See, ke!el on lootus, elab teisiti: ta!e on kingitud uus elu.”
10. oktoobril tuli trükikojast välja teine eesti keeles avaldatud paavst Benedictus XVI 
entsüklika, Spe Salvi, mis kannab emakeeles nime Lootuses päästetud. Esialgu saab entsük-
likat osta Peeter-Pauli koguduse kantseleist, peagi ka kõigist suurematest raamatupoodi-
dest. Loodetavasti jõuab Elukultuuri Instituut veel sel aastal välja anda paavst Paulus VI 
poolt 40 aasta eest avaldatud entsüklika Humanae Vitae. Järgmise aasta alguses peaks eesti 
keeles ilmuma ka teine elukultuuri kontseptsiooni baastekst, paavst Johannes Paulus II 
poolt 1995. aastal avaldatud entsüklika Evangelium Vitae.

Valminud projektid:

• Dr Bernard Nathansoni raamatu Lubage mul 
elada kirjastamine ning levitamine koolides ja 
naistearstide seas.

• Lasteraamatu Inglike vetes kirjastamine ning 
saatmine kõikidesse Eesti lastehaiglatesse ja 
lasteaedadesse.

• Teabeportaali Abort.ee väljatöötamine. Portaal 
avanes käesoleva aasta aprillis ning seda on külas-
tatud enam kui 42 000 korda.

• Blogi Elukultuuri Instituudi häälekandja käivitamine 
aadressil elukultuur.wordpress.com.

Töös olevad projektid:

• Raamatu Surmakultuuri arhitektid kirjastamine.
• Raamatu Abielu: truu armastuse müsteerium kirjas-

tamine.
• Raamatu Valmistumine noorukieaks kirjastamine.
• Kahe entsüklika, Humanae Vitae ja Evangelium 

Vitae eesti keeles väljaandmine.
• Kardinal Joseph Ratzingeri (paavst Benedictus 

XVI) raamatu Südametunnistusest kirjastamine.
• Noorte emade keskuse rajamine loomaks 

noortele emadele võimalust ühildada emadus 
õpingutega VHK-s.

Elukultuuri Instituudi projektid
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Hiljutiste Soomes toimunud koolitulistamiste valguses tuleks 
kõikidel lapsevanematel tõsiselt mõelda, mida tähendab tõeline 
vabadus ning ke!el või mi!el lastakse oma lapsi mõjutada ja 
kujundada.
 Maailmas tuli aasta alguses müügile ülirealistlik video-
mäng Grand The) Auto IV (GTA4), kus “võitmise” ret-
sept on väga lihtne — tuleb sooritada jõhkraid kuri-
tegusid. Selle mängu edukas müügiletulek on märkimis-
väärne mitmel põhjusel, aga kõige enam just seetõttu, et 
see räägib midagi meie ühiskonna kohta, mis on sügavalt 
haaratud ennasthävitavatest orgiatest, ega taipa samal 
ajal absoluutselt, millega tegelikult tegu on.
 GTA4 seeriad annavad mängijale võimaluse kehastuda 
kurjategijaks, võita punkte autosid varastades, oma 
rivaale mõrvates, politseinikke tappes, jalakäijaid alla 
ajades ja isegi pesapalli kurikaga prostituute tappes, et 
neile ei peaks saadu/võetu eest eest maksma. Lühidalt: 
see on mäng, mis kiidab takka kuritegevusele ja lubab 
mängijatel fantaseerida lõpututes barbaarsustes kaasa 
löömisest.
 Põhivoolu ajakirjad, nagu näiteks Business Week, 
haigutavad selle mängu vastu üles tõstetud moraali-
teemaliste vastuväidete peale ja jahuvad hoopis mängu 
ülirealistlikest graafikalistest omadustest, kutsudes seda 
hellitavalt nimega “Grand Theft Awesome”. “Meil on 
raske ette kujutada kedagi, kes ostaks selle mängu ja ei 
tunneks, nagu oleks see olnud üks ta parimaid 60 dollari 
suuruseid oste üle pika aja,” ütleb arvustaja ignoreerides 
fakti, et ta räägib tegelikult mõrvasimulaatorist.
 Mängu uusim versioon ja mentaliteet, mida see mäng 
endaga kaasa toob, on juba leidnud oma esimese ohvri 
Londonis. Üks järjekorras seisev mees, kes oli tulnud 
mängu esimesel müügiõhtul ostma, sai möödakäijalt 
nuga. “See oli täpselt nagu mõni stseen sellest mängust,” 
ütles üks pealtnägijatest.
 GTA4 on oma jõhkrusega aga vaid üks näide surma-
kultuurist, mis võidutseb ülekaalukalt selle elu austava 
osa üle meie tsivilisatsioonist, mis veel alles jäänud. Juba 

aastakümneid on filmitegijad omavahel võistelnud, et 
luua kõige perverssemaid ja šokeerivamaid vägivaldsusi, 
üksikasjalikemaid seksistseene ning soodustada inimeste 
üleüldist allakäiku nii madalale, kui keegi üldse võiks 
ette kujutada. Muusikatööstus on söötnud lastele ja 
noortele generatsioonide kaupa muusikat, mis kiidab 
takka mõrvadele, vägistamisele ja muudele raskelt 
ebamoraalsetele tegudele.
Ameeriklased ja eurooplased vaatavad juhmidena pealt, 
kuidas lapsed ja täiskasvanud, keda on toidetud selle 
mürgitatud kultuuridieediga, sisenevad oma koolidesse, 
töökohtadesse ja isegi kirikutesse, avavad tule oma 
kaaslaste pihta, proovides tappa võimalikult palju, enne 
kui nad ise endalt elu võtavad. Hoolimata tulirelvade 
kättesaadavusest ei tunne ajalugu sääraseid sündmusi 
ajast enne digitaalajastu meedia kultuurirünnakuid. Pa-
raku ei suuda pea keegi nii ilmselget seost näha. Vägi-
valdsus, mida aina enam avalikes paikades kohtame, on 
aga puhas peegeldus nendest jõledustest, mis korduvad 
tuhandeid kordi igal nädalal paljudes “kliinikutes” üle 
maailma, kus arstid rebivad beebid tükkideks emade 
endi üsades, ning haiglates, kus vanu, nõrku ja haigeid 
külma utilitaarsusega “eutanaasia” ehk otsetõlkes “hea 
surma” sildi all tapetakse.
 GTA4 viitab sümptomina allakäivale tsivilisatsioonile, 
ühiskonnale, mida surmakultuur on alla neelamas. Ja 
fakt, et see sümptom on kõigi jaoks nähtav, ilma et seda 
tunnistataks, näitab meile, kui kaugele see haigus on 
juba arenenud. Täielik moraalne ebastabliilsus meie 
maailmas võib ise oma tulevast poliitilist, majanduslikku 
ja militaarset kokkukukkumist ette ennustada. See jär-
giks ajaloo rusikaseadust, mille kohaselt iga tsivilisatsi-
ooni langus on põhjustatud just sisemisest kõdunemi-
sest.
 Ainus küsimus, mis meile veel jääb, on järgmine: kui 
kaua suudab üks ühiskond vastu pidada pärast nii sügava 
rikutuse tasemeni jõudmist? Kahjuks saame vaid oodata 
ja loota, et ärgatakse kuidagi veel enne, kui on juba liiga 
hilja.

Meelelahutustööstus kui 
surmakultuuri kujundaja

Matthew Cu!inan-Hoffman

Fakte Grand Theft Auto IV kohta
• Analüütikud uskusid, et GTA4 toob esimese müügi-

nädalaga sisse 400 miljonit dollarit. Tegelikult ulatus 
kassa 500 miljonini. Siinkandi suurim firma Eesti Ener-
gia saavutab sellised müüginumbrid poole aastaga.

• USA turul osutus GTA4 kõigi aegade kõige paremini 
alustanud meelelahutustooteks. See alistas mitte ainult 
videomängude seniste suurimate hittide müügitulemu-
se, vaid ka filmide ja raamatute rekordid, mida seni 
hoidsid vastavalt Ämblikmees 3 ja Harry Potteri sari.

• Tais üritas 18-aastane kooliõpilane röövida 54-aasta-
selt taksojuhilt autot, et teha kindlaks, “kas see on 
sama lihtne nagu arvutimängus”. Kui taksojuht vastu-
panu osutas, pussitas nooruk ta surnuks. Seejärel pea-
tati riigis GTA4 levitamine.
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Mida nõuab kristlas-
telt surmakultuuri 

vastane võitlus?
Varro Vooglaid

Kristus ohverdas end ristil, et kõik inime-
sed võiksid pääseda hingesurmast. Mida 
on kristlased nõus ohverdama, et sündi-
mata inimesed võiksid pääseda abordist?

Sündimata inimeste tapmine abordi 
teel seadustati Eesti territooriumil 
esmakordselt 1956. aastal, Nõukogu-
de Liidu poolt. Sellest ajast on meie 
kodumaal abordi läbi hukkunud 
enam kui 1,5 miljonit inimest! Mis 
veelgi hullem, pärast iseseisvuse taas-
tamist ei ole tapamasin seiskunud -- 
“vabaduse” loosungi all tapetakse 
abordi teel endiselt enam kui kol-
mandik eostatud beebidest.
 Esiteks kinnitab selline asjade seis, 
et tänane Eesti ühiskond on surma-
kultuurist sügavalt läbi imbunud. 
Teiseks paneb see aga küsima, mida 
peaksid kristlased ja teised hea 
tahtega inimesed tegema, et surma-
kultuuri elukultuuri ees taanduma 
sundida.

Tarvis on üldmobilsatsiooni
Just nagu kristlased ei võinud 1930-
ndatel pealt vaadata, kuidas natsid 
puuetega inimesi ja juute mõrvasid, 
ja just nagu 19. sajandil ei võinud nad 
sallida orjakaubitsemist, nii ei või 
nad ka täna sündimata inimeste mas-
silist hävitamist “võõraks mureks” 
pidada. Võitlus sündimata inimeste 
elu eest ei ole üks küsimus paljude 
seast, see on ülekaalukalt meie aja 
moraalne probleem number üks. 
Seejuures teeb vaikimine ja tegevuse-
tus selle massikuriteo kaassüüdla-
seks. Just lähtudes veendumusest, et 
sündimata inimeste tapmist ei või 
käed rüpes kõrvalt vaadata, on 
asutatud ka Elukultuuri Instituut.
 1995. aastal kirjutas paavst 
Johannes Paulus II oma entsüklikas 
Evangelium Vitae, et tänases surma-
kultuuri poolt domineeritud ühis-
konnas on tarvis “südametunnistuste 
üldmobilisatsiooni ning ühendatud 
eetilist pingutust algatamaks elu 
kaitseks laiahaardelist liikumist. 
Kõik koos peame ehitama uue elu-

kultuuri.” Ta lisas, et “selles üldmobi-
lisatsioonis ei tohi keegi end kõrvali-
sena tunda: igaühe roll on oluline.” 
Väga oluline osa on tõesti igal ühel 
meie seast, nii lapsevanematel, õpi-
lastel, üliõpilastel, vanadel inimestel, 
vaimulikel, arstidel, poliitikutel, 
juristidel, ajakirjanikel, õpetajatel, 
ärimeestel ... absoluutselt kõigil.

Pilguheit peeglisse
Igasugune võitlus elukultuuri eest 
algab pilguheiduga peeglisse. Tsitee-
rides taas Johannes Paulus II-t, 
“peame suure avatuse ja julgusega 
küsima, kui laialt on elukultuur täna 
levinud üksikute kristlaste, perekon-
dade, gruppide, kogukondade ja 
koguduste seas.” Surmakultuuri üle-
tamist peame paavsti sõnul alustama 
“kristlikest kogukondadest endist.”
 Oma entsüklikas rõhutab paavst 
läbivalt, et surmakultuuri taanduma 
sundimises ja seeläbi paljude inimes-
te elude päästmises ei oleks midagi 
võimatut, kui kristlased selleks nii 
palves kui igapäevastes tegudes 
pingutusi teeksid. Seetõttu peaks iga 
kristlane endalt küsima, kas ta on 
öelnud lahti kõigest surmakultuuri 
toitvast. Kas ta on inimelu suhtes 
vastuvõttev? Kas ta on taganud, et 
seksuaalsuhted, millega kaasneb üli-
malt suur vastutus, leiaksid aset vaid 
abielu raames? Kas ta on seadnud 
perekonna oma prioriteetide 
hierarhia tippu? Kas ta toidab oma 
tarbimisvalikutega surmakultuuri 
levitavat meelelahutustööstust? Jne.
 Lisaks sellele peaks igaüks endalt 
küsima, milliseid aktiivseid samme 
saaks ta teha päästmaks kasvõi mõne 
üksiku lapse abordi teel tapmisest. 
 Sama küsimuse peaksid endale 
esitama kirikute ja teiste kristlike 
kogukondade hierarhiad. Valus tõde 
on, et Eesti kristlikud kogukonnad, 
nii hierarhia kui tavakristlaste tase-
mel, on liiga kaua vältinud oma eba-
mugavat kohustust kultuurile vastan-
dudes süütute kaitseks välja astuda. 
Nt Eesti Kirikute Nõukogu ei ole 2002. 
aastast saati kordagi sündimata ini-
meste massilise tapmise vastu pro-
testeerinud.
 Kui meie kõige kaitsetumate ven-
dade eest ei seisa julgelt ja valjuhääl-
selt usujuhid, ei seisa nende eest ka 

tavakristlased; ja kui nende eest ei 
seisa kristlased, ei seisa nende eest 
põhimõtteliselt keegi!

Kohustus kuulutada tõde
On samme, mida kõik hea tahtega 
inimesed saavad võitluses süütute 
tapmise vastu teha koheselt ja iga-
päevaselt. Alustada võiks iga võima-
luse kasutamisest rääkimaks sünni-
eelse elu ja abordi reaalsuse kohta 
täit tõde. Seejuures tuleks ületada 
kõik konfessionaalsed piirid.

Toeta Elukultuuri
Instituudi tegevust

Elukultuuri Instituut tegutseb üks-
nes eraisikute hea tahte ja toetuste 
najal. Kui leiate, et tahate ja saate 
Elukultuuri Instituudi tegevusele 
omalt poolt kaasa aidata, on igasu-
gune abi väga teretulnud. Tulu-
maksuvabad annetused saab kanda 
MTÜ Miikaeli Ühendus pangakon-
tole 10220032807012 (SEB). 
Selgituseks tuleks märkida “annetus 
EKI-le”.
Elukultuuri Instituudi eesmärk on 
elukultuuri edendamine, st inimese 
füüsilise, psüühilise, sotsiaalse ja vaimse 
elu austamisel põhineva kultuurikesk-
konna hoidmine ja tugevdamine koos-
kõlas kristliku traditsiooni ja väärtus-
süsteemiga.

Elukultuuri Instituudi missioon on 
asetada ühiskonnaelu keskmesse inim-
loomusega kooskõlas olev nägemus 
inimisikust kui vaimu ja keha ühtsuses 
eksisteerivast vaba tahtega mõistus-
likust olendist. Selleks püüab EKI luua 
eeldusi austuse süvenemiseks inimelu 
ja -väärikuse vastu ning abielu ja pere-
konna kui inimese loomuliku füüsilise ja 
vaimse kasvamise keskkonna olulisuse 
teadvustamiseks. Oma tegevuses läh-
tub EKI kristlikust väärtussüsteemist.

TEATED
• Kolmapäeviti kell 15.00 palvetata-

kse VHK gümnsaasiumi kabelis 
roosipärga palumaks Jumalaema 
eestkostet sündimata lastele, nende 
emadele ning aborti tegevate arsti-
de pöördumiseks. Kõik on tere-
tulnud!

• Elukultuuri Instituut ootab kaas-
töid Elukultuuri Instituudi hääle-
kandjasse (elukultuur.wordpress. 
com). Samuti on oodatud abi sinna 
artiklite tõlkimiseks.
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