
Austatud veteranid, vabadusvõitluse ja 

vastupanuliikumise mälestuse hoidjad ja kandjad 

 
Justiitsminister Urmas Reinsalu tunnustab Eesti Vabariigi 100. aastapäeva 

raames täna 31. augustil Vabaduse Tammepärja aumärgiga inimesi, kellel on 

väärilisi teeneid Eesti riigi ja rahva lähiajaloo mälestuse hoidmisel ja edasi 

andmisel, vabadusvõitluses ja relvastatud ning relvastamata vastupanuliikumises 

osalemisel, samuti Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise jäädvustamisel.  

Justiitsminister Urmas Reinsalu on öelnud: „Eesti riigi 100. aastapäeva 

tähistamine poleks võimalik, kui okupatsioonivõimudele poleks osutatud 

reaalset relvastatud ja relvastamata vastupanu ning antud seeläbi sõnum nii eesti 

rahvale kui maailmale, et Eesti vabadus on väärtus, millega ei kaubelda. Peame 

väärtustama inimesi, kes nende väärtuste eest on seisnud ja seisavad täna.“  

 

31. august, Vene okupatsioonivägede Eestist lahkumise päev on sobiv päev nii 

Eesti Vabariigi 100ndal aastapäeval kui ka edaspidi neid inimesi väärikalt 

tunnustada. 

Tunnustatavate hulgas on Eesti kaistelahingutes osalenud veteranid, Raua tänava 

lahingu veteran, endised metsavennad, vastupanuvõitlejad ja õigusvastaselt 

represseeritud.  

Samuti tunnustab justiitsminister oma otsusega Eesti vabadusvõitluse ja 

vastupanuliikumise mälestuse jäädvustajaid. Nende hulgas on metsavendluse 

mälestuse hoidjad, mälestiste rajajad, mälestuspäevade korraldajad ja 

isamaaliste organisatsioonide tegusad liikmed. 

Aumärgi annetamise otsustas justiitsministri moodustatud komisjon, mille 

liikmeteks on esimehena justiitsministeeriumi kantsler, Eesti Vabadusvõitluse ja 

Vastupanuliikumise mälestusliidu, Eesti Memento liidu, Eesti Vabadusvõitlejate 

liidu, Eesti Eruohvitseride kogu, Eesti Endiste Metsavendade liidu ja Eesti 

Reservohvitseride kogu esindajad.  

Komisjonile laekus ligemale 200 esildist. Pika ja põhjaliku töö tulemusel esitas 

komisjon kinnitatud esildised ministrile aumärgi andmiseks.  



Kuid, täna on siin Estonia kontserdisaalis ministri kutsel lisaks aumärgi saajatele 

ka need, kelle vabatahtlik tegevus ja igakülgne abi on märkimisväärne. Need 

inimesed on oma vabatahtliku panusega aidanud sündmuste korraldamisel, 

läbiviimisel ja ka kajastamisel. Tegusate inimeste hulgas on kaitseliitlased, 

naiskodukaitsjad, noorkotkad ja kodutütred, vabadusvõitlejad ja represseritud ja 

meie toetajad ning koostööpartnerid. Teie panus lähiajaloo mälestuse 

jäädvustamisel on märkimisväärne, seda nii meile kui ka tulevastele põlvedele.  

Me oleme Eesti Vabariigi 100. aastal Estonia kontserdisaalis, et tähistada 

üheskoos Vaba Eesti päeva. Eesti riik ja rahvas tähistab seda päeva taolisel moel 

esimest korda.  

Meie kõik, kõik Vaba Eesti päeva tähistajad mõtleme täna ka nendele kellele 

pole antud elada tänase päevani. Need on meie isad, vanaisad, lähisugulased ja 

kodukandist pärit vabadusvõitlejad.  

Austatud Eesti vabariigi justiitsminister Urmas Reinsalu, ministeeriumi kantsler 

Tõnis Saar, justiitsministeerimi ametikandjad ja kutsutud.  

Tänasega on Eesti riik astunud väärilise sammu. Eesti mäletab, tänab ja 

tunnustab  Eesti vabadusvõitlejaid ja vabaduse mälestuse hoidjaid.  

 

Tänan teid tähelepanu eest!  

 

Korraldustoimkonna nimel 

Heiki Magnus 

 

 


