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Lühikokkuvõte 
 
Selles märgukirjas püütakse arutleda Euroopa ajaloomälu probleemide, 

praeguste sellekohaste meetmete ja tulevikuvõimaluste teemal. Aluseks on 
arusaam, et kollektiivne mälu üldiselt ja Euroopa ühine ajaloomälu iseäranis 

on keeruka olemusega, olles muu hulgas vastuvõtlik ka poliitilisele 
ärakasutamisele. Sellest lähtudes väidetakse, et vaja on välja kujundada 
kriitiline „mäletamise kultuur”. See kultuur nõuab rahvusriikidelt suuremaid 

pingutusi, et eelarvamustevabalt selgusele jõuda omaenda möödanikus ning 
samal ajal omaks võtta Euroopa põhimõtted ja väärtused. Sellega seoses 

rõhutatakse hariduse suurt tähtsust teadliku ajalooteadvuse loomise 
vahendina, mis annab aluse vaadelda kindlustundega mitte ainult Euroopa 
minevikku, vaid ka olevikku ja tulevikku. 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesolevas märgukirjas esitatakse mõned kriitilised mõtted ajaloomäluga seotud 

probleemide, tänaste sellekohaste meetmete ja tulevikuperspektiivide kohta Euroopa 

kontekstis, pretendeerimata teema ammendavale esitusele. Tekst koosneb järgmistest 

osadest: 
1) sissejuhatus, milles lühidalt iseloomustatakse mõistete „ajaloomälu” ja „mäletamine” 

tunnusjooni ja tahke; 

2) ülevaade tähtsamatest probleemidest, mis on seotud üleeuroopalise ajaloomälu 

vormide kujundamisega, ning Euroopa Liidu tänase sellekohase tegevuse tutvustus; 

3) selgitus, kuidas võiks kujundada tulevasi Euroopa mäluga seotud meetmeid, pidades 

silmas praegusi puudujääke ja pöörates erilist tähelepanu haridusmeetmetele ning 

4) kokkuvõtlik soovituste loetelu. 

 

1.  Sissejuhatus. Ajaloomälu ja mäletamine kui keerukad mõisted 

Ajaloomälu käsitatakse teaduskirjanduses üldiselt kollektiivse mälu erivormina ja sellisena 

tuleb seda eristada üksikisiku mineviku mäletamisest. Kuna ajaloomälu aitab minevikku 

talletada ja korraldada, on tal eelkõige kogukonda ülesehitav funktsioon, seda eriti seoses 

ühiskonnas, poliitikas, majanduses ja kultuuris toimuvate kiirete muutustega. Ajaloomälule 

on iseloomulik, et see on suunatud minevikule, avab ühise vaate minevikule ja loob 

minevikuga ühtekuuluvuse tunde. Seega on ajaloomälu mõiste raskesti määratletav ja 

tekitab mitmeid probleeme. Mis kõige olulisem – ajaloomälu ei kajasta tingimata ajaloolisi 

tõsiasju, vaid selles on ilmselgelt subjektiivsust, kuna mineviku mäletamise viisi valides 

antakse vältimatult ka väärtushinnanguid. Järelikult võib ajaloomälu toimida 

funktsionaalselt, nii et seda saab kasutada mäletamise poliitilise vahendina, kuid selle võib 

muuta ka ajaloo tahtliku väärtõlgendamise või võltsimise vahendiks. 
 

2.  Euroopa ajaloomäluga seotud probleemid ja tänane tegevus 

Kollektiivne ajaloomälu on traditsiooniliselt kujunenud tihedas koostoimes konkreetse riigi- 

või rahvusloome protsessiga. Sellel on kolm tunnusjoont: 
I) ajaloomälu ja rahvuse(-loome) vahel on valdavalt positiivne seos, mis väljendub 

selles, et teatavaid ajahetki rahvuse või riigi minevikus peetakse positiivseteks 

tähisteks, või – harvemini – selles, et teatavaid negatiivseid või lausa 

traumaatilisi minevikukogemusi kasutatakse vastandusena olevikule või oleviku 

õigustusena; 

II) ajaloomälu on seotud pigem konkreetsete minevikusündmustega kui ajalooga 

tervikuna, sellega tehakse ajaloos toimunu üldsusele n-ö paremini 

ligipääsetavaks, kuid ühtlasi tuuakse välja vaid „kõige olulisem” ning 

lihtsustatakse rahvuse ja riigi ajaloo keerukat kulgu, millega seoses 

III) ajaloomälu kaldub rahvuse ja riigi ajalugu õilistama ja selle kohta müüte looma, 

muutes selle pühaks ja puutumatuks. 

 

Kuid isegi rahvuse ja riigi tasandil ei ole ajaloolise mälu loomine lihtne ülesanne, arvestades 

asjaolu, et sageli püsivad ühe rahvuse (rahvusriigi) keele kattevarjus mitmesugused 

kultuurilised, sotsiaalsed või hariduslikud eraldusjooned. Rahvusüleselt on mineviku 

tajumine veelgi heterogeensem ning kollektiivse mälu omamisega ja isegi ühiste 

ajalootähiste kindlaksmääramisega seonduvaid probleeme tekib palju rohkem. 
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Euroopa Liidu poliitikas on siiski tehtud katset kujundada "Euroopa ajaloomälu", et 

suurendada nn Euroopa projekti legitiimsust ja edendada Euroopa identiteeti. 

Traditsiooniliselt on pidepunktideks olnud „Euroopa pärand” laias tähenduses ning Teine 

maailmasõda kui Euroopa integratsiooni käivitaja ja selle integratsiooni saavutused, 

viimaste aastatega on aga uue ja konkreetsema teemana jõuliselt esile tõusnud 20. sajandi 

totalitaarsete režiimide – nimelt natsionaalsotsialismi ja stalinismi mäletamine. Juba 1990. 

aastatest saadik on just Euroopa Parlament püüdnud oma algatustega tõsta üldsuse 

teadlikkust holokaustist ning – pärast liidu idasuunalist laienemist – ka stalinismi 

kuritegudest. Ajaloo mäletamist toetatakse eriti programmiga „Kodanike Euroopa”, millega 

tehti algust 2006. aastal. Euroopa ajaloo mäletamine rõhuasetusega totalitarismile leiab 

taas kinnitust praegu toimuvatel läbirääkimistel uue, aastateks 2014–2020 kavandatud 

„Kodanike Euroopa” programmi üle: mineviku mäletamisele pühendatud osa on seal 

tõusnud tähtsamale kohale, mida näitab sellekohaseks tegevuseks ettenähtud vahendite 

märgatav suurendamine.  
 

3. Euroopa mäluga seotud tulevaste meetmete väljatöötamine 

See, mis esmapilgul võib paista Euroopa Liidu ühtse mälupoliitikana, osutub lähemal 

vaatlusel vägagi vaieldavaks. Ilmselgelt konkureerivad teineteisega, vähemalt osaliselt, 

kaks mäluraami. Need on „holokausti ainulaadsus”, mis on vorminud Lääne-Euroopa 

sõjajärgset kultuuri, ning „natsionaalsotsialismi ja stalinismi võrdväärne kurjus”, mis vastab 

Ida-Euroopa riikide vajadustele selgitada oma kommunistlikku minevikku. Need erinevused 

tuletavad meelde, kui raske on lahknevaid ajalootõlgendusi ühte sobitada, seda mitte ainult 

erinevate poliitiliste jõudude, vaid ka eri liikmesriikide vahel. 
 

Samas on aga riikidevahelise ajaloomäluga seoses Euroopa tasandil tehtavate pingutuste 

keskendamine holokaustile ning natsionaalsotsialismile ja stalinismile kahes mõttes 

probleemne. Esiteks, selline lähenemisviis aitab luua moonutatud must-valget ajaloopilti, 

lastes Euroopa „süngel minevikul” paista loogilise vastandusena Euroopa „helgele 

olevikule”. Niisugune teleoloogiline ja samal ajal lihtsustatud vaade ei ole mitte ainult 

ülekohtune Euroopa ajaloo rikkuse ja keeruka olemuse vastu, kuna välja jäävad muud 

olulised teemad, näiteks kolonialism, vaid see raskendab ka Euroopa integratsiooniprotsessi 

teadlikumat ja sisulisemat mõistmist. Teiseks, ajaloomälu kitsendamine, nii et sinna 

mahuvad vaid negatiivseks alusmüüdiks ülendatud natsionaalsotsialism ja stalinism, 

vähendab motivatsiooni kriitiliselt uurida konkreetsete riikide ajaloo stereotüüpe ja 

„pühasid lehmi”. 
 

Järelikult on Euroopa kriitiline „mäletamise kultuur” parem kui üks ja ainus etteantud 

mäletamise kultuur oma normitud vaadete ja viitepunktidega. See eeldab, et riikides tuleks 

luua valmidus ja tingimused mineviku kriitiliseks „läbitöötamiseks” Euroopa ühistest 

põhimõtetest ja väärtustest lähtudes. Kavandatava „mäletamise kultuuri” põhinõuded on 

järgmised: 
 käsitleda Euroopa minevikku, võttes aluseks Euroopa põhiväärtused, nagu 

humanism, sallivus ja demokraatia; 

 luua avatud diskussiooniruum, mis aitaks edendada vastastikust mõistmist ja 

leppimist nii Euroopa rahvuste ja riikide sees kui ka nende vahel; 

 tegeleda ka rahvuste ja riikide ajaloo probleemsete osadega; 

 lähtuda minevikule hinnangute andmisel üksnes ajalooliste faktide uurimisest ja 

loobuda „ajaloolise tõe” mõistest ning 

 teadvustada ohte, mis võivad tekkida, kui mineviku vaatlemiseks seadustada mingi 

kindel vaatenurk või kindel mälu. 

Niisugune lähenemisviis oleks praegust Euroopa ajaloomälude paljusust arvestades ilmselt 

õiglane ja samal ajal oleks see stiimuliks, et need mäluvormid rahvustevahelisest 

vaatenurgast põhjalikult üle vaadata. 
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Eriti tähtis osa „mäletamise kultuuri” kujundamisel Euroopas on hariduslikel meetmetel, 

millest oodatakse järgmist: 

 tõsta teadlikkust Euroopa ajaloolisest ja tänasest mitmekesisusest; 

 anda õpetajate ja õpilaste käsutusse vajalikud vahendid, et nad saaksid 

objektiivselt, ka laiemates üleeuroopalistes seostes, käsitleda oma riikide ajalugu 

ning sellega 

 innustada noori eurooplasi aktiivselt osalema ajalooküsimuste arutamisel ja 

edendama teadlikku ajaloomälu. 

 

Eesmärgi saavutamiseks tuleb esmatähtsaks pidada järgmist: 

I) kohandada olemasolevaid õppekavu ja didaktikat nii, et rõhuasetus nihkuks 

rahvuse- ja riigikeskselt lähenemisviisilt Euroopat ja maailma hõlmavale 

lähenemisviisile ning noored eurooplased saaksid avatud ja diskursiivsete 

õppevormide kaudu omandada enesekriitilise ajalooteadlikkuse, ning 

II) võimaldada (ajaloo-)õpetajatele nendele vajadustele vastavat erikoolitust. 

 

Euroopa Liit ei saa oma liikmesriikide eest minevikku „läbi töötada”, küll aga saab 

liikmesriikide sellekohast tegevust aktiivselt soodustada ja toetada. Liikmesriike tegutsema 

ärgitades ei peaks Euroopa Liit piirduma ainult nn pehme jõu kasutamisega, vaid kasutama 

ka olemasolevaid liidu programme. Nende hulka kuuluvad programm „Kodanike Euroopa”, 

mille kaudu on võimalik rahastada rahvusvahelisi ajaloo- ja mäluprojekte, ning Erasmuse 

programm, millega toetatakse riikidevahelisi vahetusprogramme ning üliõpilaste ja 

töötajate õppereise. On ka täiesti võimalik, et neid programme tulevikus laiendatakse või 

täiendatakse liidu muude meetmetega. 
 

4. Soovitused ja järeldused 

Käesoleva märgukirja kokkuvõtteks saab esitada seitse konkreetset soovitust: 

1) tuleb tunnistada, et „ajaloomälu ” on raskesti määratletav mõiste; 

2) tuleb paremini teadvustada üleeuroopalise ajaloomäluga seonduvaid raskusi; 

3) tuleb tunnustada Euroopa Liidu saavutusi ajalooteadlikkuse tõstmisel; 

4) tuleb arvesse võtta Euroopa Liidu praeguste ajaloomälu alaste meetmete 

puudujääke; 

5) tuleb välja kujundada Euroopa „mäletamise kultuur”; 

6) tuleb tunnustada hariduse keskset osa ning 

7)  riikide meetmete toetamiseks tuleb maksimaalselt ära kasutada vastavad Euroopa 

Liidu vahendid. 

 


