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VISIOON: KOMMUNISMIKURITEGUDE MUUSEUM 
JA RAHVUSVAHELINE TEADUSKESKUS PATAREIS 

Eesti Mälu Instituut, 2018 

 

Visioon 
 
Kommunismikuritegude muuseum ja rahvusvaheline teaduskeskus on ainus Molotov-
Ribbentropi pakti tagajärjel kommunistlike režiimide kuritegude ohvriks langenud riikide 
ja rahvaste ajalugu ühiselt käsitlev keskus Eestis ning lähipiirkonnas. Muuseumi ja 
teaduskeskuse eesmärgiks on tegeleda kommunistlike režiimide kuritegude teadusliku 
uurimise, informatsiooni talletamise ja vahendamisega läbi püsi- ja  ajutiste näituste, 
teadusuurimuste ning õppe- ja teabematerjalide. 
 
Muuseum ja keskuse uurimistöö kajastab kommunistliku ideoloogia sündi ja levikut ning 
selle ideoloogia erinevaid väljendusi nii riikliku ideoloogiana pärast võimuhaaramist, 
põrandaaluse õõnestustegevusena, mis on suunatud vägivaldsele võimuhaaramisele ja nn 
proletariaadi diktatuuri kehtestamisele, aga ka legaalse poliitilise tegevusena 
demokraatlikes ühiskondades. Uurimisobjektiks on kommunistliku propaganda meetodid 
toetajate leidmiseks nii põrandaaluse õõnestustegevuse ajal kui ka kommunistlikes 
režiimides ning vahendid oma võimu kindlustamiseks. Tähtis uurimisvaldkond on 
kommunistliku ideoloogia mõju ja kommunistlike režiimide võimuajastu pärand 
demokraatlikes ühiskondades 21. sajandil. 
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Muuseumi ekspositsiooni ülesehitus lähtub geograafilisest printsiibist ning kajastab eri 
riikides või piirkondades kommunistlike režiimide valitsemisajal või nende mõjul toime 
pandud inimsusvastaseid kuritegusid, sõjakuritegusid, genotsiidi. Lisaks peamisele 
suunale, milleks on käsitlus kommunistlike režiimide kuritegudest Euroopas ja maailmas, 
on eraldi kajastatud Eesti ajalugu kahe Nõukogude (1940–1941, 1944–1991) ja Saksa 
(1941–1944) okupatsiooni ajal ning nende režiimide tegevuse tagajärgi ja järelmõjusid 
tänapäeval. 
 
Laiahaardeline ekspositsioon ning uurimisalane koostöö erinevate koostööpartneritega 
tagab teemavaldkonna põhjaliku ja kaasaegseile uurimis- ja eksponeerimismeetodeile 
tugineva tutvustamise ning asutuse prestiiži selle teema uurimise ja teadvustamise ühe 
juhtiva keskusena Euroopas. Kommunismikuritegude muuseumist ja rahvusvahelisest 
uurimiskeskusest peab saama hinnatud ja tähtis koostööpartner nii kommunistlikke kui ka 
teisi totalitaarseid režiime uurivate õpetlaste seas.  
 

Eesmärgid 
 
1. Uurida ja teadvustada kommunistlike režiimide ja neid suunanud ideoloogia(te) 
olemust, ajalugu ja nende sooritatud kuritegusid lähtudes eelkõige 1939. a. Molotov-
Ribbentropi pakti määratud mõjusfääride geograafilistest piiridest;  
 
2. Korraldada ja kureerida nimetatud valdkondades rahvusvahelist uurimistööd; 
 
3. Tõsta teadlikkust kommunistlike režiimide kuritegudest.  
 
Eesmärkide saavutamiseks sisustab Eesti Mälu Instituut kunagise Patarei vangla 
kompleksist 5000 m2 osa muuseumina ja rajab samasse rahvusvahelise 
kommunismikuritegude uurimise keskuse, mille koostööpartneriteks on eri riikide 
uurimis- ja mäluasutused.1  
 

                                                           
1 Algatus selleks tuleneb 23.08.2017, Tallinnas toimunud Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise aastapäeva 
konverentsist, millel võtsid kaheksa riigi esindajad vastu ühisavalduse kommunismikuritegude uurimiseks 
rahvusvahelise asutuse moodustamiseks ja otsustasid selle teemaga tegelemiseks kutsuda kokku 
ekspertrühma. 
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Tegevus 
 

1. Muuseum 
 
Muuseum tutvustab ning mõtestab püsinäituse kaudu kommunistlike režiimide valitsemise 
ajal toime pandud kuritegusid ning kommunistliku teooria erinevaid rakendusi üle 
maailma. Ekspositsiooni põhiasetus on Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokolli määratud 
mõjusfäärides toime pandud inimsusvastaste kuritegude kajastamisel ja tutvustamisel. 
Sellepärast on möödapääsmatu kajastada ka Teise maailmasõjani viinud olukordi ja 
asjaolusid ning sõda ennast, samuti Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollide määratud 
mõjusfääride ala kui piirkonda, kus pandi toime suurem osa mõlema totalitaarse režiimi, 
sovetliku NSV Liidu ja natsistliku Saksamaa kuritegudest. Ilma viha ja erapoolikuseta 
kajastatakse ka seda, kuidas nende riikide ja rahvaste liikmed olid kas osalised 
totalitaarsete ideoloogiate kujundamisel või nende ideoloogiate propagandast 
pimestatuina, aga ka oportunistlikel kaalutlustel lõid kaasa mõlema režiimi hirmutegudes. 
Põhjalikult käsitletakse pärast natsistliku Saksamaa purustamist järgnenud ajajärku, kui 
kogu Molotov-Ribbentropi pakti mõjusfääride ala, sealhulgas isegi Soome, jäi ühe 
lepingupartneri, kommunistliku NSV Liidu täielikku või osalisse meelevalda. 
 
Igas teema-alas (geograafilise ja/või ajalise määratlusega) näidatav ekspositsioon on 
kureeritud koostöös vastava riigi teaduritega, mis tagab võimalikult sisuka ja erisusi välja 
toova käsitluse. Lisaks geograafilis-ajaliselt raamistatud ekspositsioonile on erinevate 
teema-alade kaudu lähenetud kommunismi kui ideoloogia selgitamisele, mis kaasab 
külastajat mõtlema teemadel, näiteks kuidas kommunism ja teised totalitaarsed 
ideoloogiad leidsid nii palju vaimustunud järgijaid; Kuidas need muutsid ühiskonda režiimi 
ja terrori ajal, kuid ka sellest vabanenuna jm.  
 
Ekspositsiooni hulka kuulub eraldi Teise maailmasõja perioodi tutvustav osa, mis annab 
ülevaate kahe totalitaarse režiimi kiirest vaheldumisest ja nende toime pandud massiliste 
kuritegude taustal tehtud otsuste tagajärgedest. 
 
Muuseumi ekspositsioon on üles ehitatud nii, et iga teemaga on võimalik tutvuda nii 
ülevaatlikult kui ka põhjalikumalt ja üksikute teemade kaupa giidituuri kaudu. Keskus 
vastutab giidide professionaalsuse ja keeleoskuse ning nende esituse kõrge kvaliteedi eest. 
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Uurimiskeskus valmistab ette ajutisi (ränd)näitusi, mille eesmärgiks on suunata 
tähelepanu ühele või teisele keskuse käsiteldavale alateemale ja seeläbi kutsuda külastajaid 
tagasi ning tõsta nende teadlikkust.  
Lisaks püsiekspositsioonile on keskusel ka mõne aasta tagant uuendatavad rändnäitused, 
mida tutvustatakse välisriikides koostöös partneritega teistes riikides, eelkõige Lääne-
Euroopas.  
 
Nii esemete kui museaalide ja mälestuste kogumine ning talletamine. Pööratakse 
tähelepanu audiovisuaalsetele materjalidele, sealhulgas videointervjuudele, kuid ollakse 
teadlikud esemete jm artefaktide ajatust väärtusest ning võimalustest nende erineval viisil 
esitlemiseks. Keskuse kogude materjale kasutatakse nii uurimistöös, ekspositsioonis kui ka 
teabe- ja õppematerjalide loomisel.  
 

2. Uurimiskeskus  
 
Teaduskeskuse uurimisvaldkonnad on: 

a) moodsate totalitaarsete, eriti kommunistliku ideoloogia sünd 
b) kommunistliku ideoloogia võidukäik 1870. aastatest kuni 1970. aastateni 
c) kommunistliku ideoloogia ülimuslikkuse taotlus teiste poliitiliste ideoloogiate, 
aga ka olemasoleva maailmakorralduse ning riikidevaheliste suhete suhtes 
d) kommunistlike režiimide kehtestamine 1917. aastast kuni 1980. aastateni 
e) kommunistlike režiimide kuriteod inimsuse vastu, ühiskonnaklasside, riikide ja 
rahvaste füüsiline hävitamine 
f) rahvaste tasalülitamise katsed kommunistliku ideoloogia vaimsesse raamistikku 
h) poliitika ja propaganda kui dogmaatilise teooria praktika: ühiskondlikud 
formatsioonid, revolutsiooniteooria, maailmarevolutsioon versus sotsialismi 
võimalikkus ühel maal, kollektiviseerimine, industrialiseerimine, 
kultuurirevolutsioon ja viisaastakud, proletariaadi diktatuur, üldrahvalik riik, 
rahvademokraatia, revolutsiooni eksport; aga ka „ekspluataatorilike klasside“ 
eksproprieerimine või füüsiline hävitamine, eraomandi likvideerimine, poliitilise 
pluralismi likvideerimine jne. 
i) genotsiid, inimsusvastased kuriteod, sõjakuriteod, agressioon – teooria, praktika 
ja ajalugu eri riikides ja rahvusvaheliselt 
j) winning hearts and souls - kommunistlik õõnestustegevus Euroopas ja Ameerikas 
ning rahvuslike vabastusliikumiste õhutamine Aasias ja Aafrikas pärast II 
maailmasõda; Aafrika sotsialism, Araabia sotsialism, eurokommunism versus 
hardliners, rahuliikumine 1970. ja 1980. a-tel, 1960. a-te moodsad uusvasakpoolsed 
ideoloogiad, trotskism, maoism Läänes jne. 
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Keskus korraldab kord aastas rahvusvahelise teaduskonverentsi.  
 
Keskus korraldab õpetajatele, noorsootöötajatele, õpilastele ja üliõpilastele, aga ka laiemale 
avalikkusele suunatud koolitusi. 
 
Keskus toetab ja soodustab noorte õpetlaste (sotsiaalteadlased, eeskätt ajaloolased ning 
poliitika- ja õigusteadlased) uurimistööd vastavates valdkondades, korraldades 
stipendiumikonkursse. 
 
Keskus koostab ja levitab teabe- ning õppematerjale ja –meetodeid, mis teadvustavad 
kommunistlike režiimide ja neid suunavate ideoloogiate olemust, ajalugu ja nende 
põhjustatud kahjusid. 
 
Keskus on Eesti riigiasutuste partneriks kommunistlike režiimide poolt põhjustatud 
kahjude uurimise ja teavitamise alases rahvusvahelises ja siseriiklikus koostöös. 
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