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on lahke ja heasüdamlik. 
Kahjuks ei ole neil tsaa-
ridega kunagi vedanud! 
Olen tohutult internat-
sionaalne inimene. Minu 
jaoks ei ole oluline mitte 
rahvus, vaid inimene ise. 
Mulle meeldivad erine-
vused – nii igav oleks, kui 
oleksime kõik täpselt ühe-
sugused. Meie, eestlased, 
oleme rahumeelsed, ja kui 
meil poleks suurt agres-
siivset naabrit, poleks meil 
olnud vaja ka NATOsse 
astuda. Nüüd on muidugi 
elutähtis, et selle meeletu 
pingutuse tegime ja 2004. 
aastal NATOsse saime. 
Aga peame ka ise olema 
valmis ennast kaitsma. 
Hea on, et inimesed taas 
Kaitseliitu astuvad.

Kas peaksime kartma, et 
Maale kukub meteoriit?

Olen optimist ja arvan, 
et sellepärast pole mingit 
mõtet oma pead vaeva-
ta. Näiteks Tallinna–Tar-
tu või mõnel muul maan-
teel on igapäevaselt palju 
suurem oht hukka saada. 
Meteoriit võib muidu-
gi teoreetiliselt kusagile 
aeg-ajalt kopsatada, aga 
selle teema asemel peak-
sime hoopis vaatama, et 
sõber purjus peaga auto-
rooli ei istu või ujuma ei 
lähe. Inimesed ise on kõi-
ge suuremad enesehävi-
tajad. Meteoriitide eest 
kaitsekilpi ei ole, aga jälgi-
missüsteem on. Probleem 
on siis, kui tegu on suure 
meteoriidiga, mille tükid 
suure kiirusega Maa peale 
lendavad. Suurematest on 
rohkem ette teada, väik-
semaid ei näegi ja need 
põlevad nagunii enne 
Maale jõudmist atmosfää-
ris ära. Oleme ju kõik näi-
nud langevaid tähti! 

Mida arvate tulnukatest? 
Kas nad on tulemas või juba 
elavad salaja meie keskel?

Olen väga rahul, et tul-
nukad pole veel siia tul-
nud. Me elame Maa peal 
ühes kultuuriruumis, aga 
oleme üksteisega kogu 

aeg karvupidi koos, isegi 
kõige lähemate naabrite-
ga, rääkimata sellest, kui-
das meid lahutavad usk ja 
muud teemad. Me ei ole 
siin väikese Maa peal leid-
nud seda toredat vormi, 
kuidas saaks sõbralikult 
koos edasi minna. Kujuta-
ge nüüd ette, kui siia tuleb 
üks supertsivilisatsioon ja 
ütleb: “Kas te olete lollid 
peast?! Teid on siin seitse 
miljardit inimest, seda on 
nii palju, et teil ei ole vars-
ti enam midagi süüa, aja-
ge see asi joonde!” Mida 
me siis tegema peaks? 
Aga ega meie lähedal ole 
siin vist kedagi, ja selleks 
peaksime liikuma kuhu-
gi kaugele. Kui aga tul-
nukad juba märkamatult 
meie keskel elavad, siis 
mis kasu on pead vaevata 
selle pärast, mida ei mär-
ka? (Naerab.) Kindlasti on 
võimalik side raadiosig-
naalide abil. Aga kujutage 
nüüd ette, kui mingi kõr-
gem tsivilisatsioon saa-
tis raadiolainetega Maale 
infot 1900. aastal. Sel ajal 
ei olnud meil ju millegagi 
raadiolaineid registreerida 
ega neile vastata. Kujut-
lege, kuidas teisel planee-
dil istus astronoom, ees 
nimekiri, kus kirjas mõne 
mõistliku planeedi asu-
koht, milline on kaugus, 
millal peaks vastuse saa-
ma, ja saatis siis järjest 
signaale. Kui vastust ei 
saanud, tõmbas meie pla-
needi nimekirjast maha… 
(Muheleb.) Nüüd on teles-
koobid jne. Aga mõelge, et 
vaid 60 aastat pärast raa-

diolainete avastamist oli 
inimkond arenenud selle-
ni, et võiks kogu planee-
di ise ära hävitada. 1961 
olime globaalse tuuma-
sõja lävel. Vahel on küll 
tunne, et inimkonna tahe 
ennast hävitada tundub 
suurem kui tahe areneda, 
sest sõjale paneme palju 
rohkem rõhku ja raha kui 
muule. Samas on sõja-
tööstus tehnoloogilise 
progressi vedur. Vaatame, 
mis olid 20. sajandi kaks 
suurt läbilööki: termo-

tuumapommi ehitamine 
ja raketitööstus. Tuuma-
pommi realiseerimise 
võimalus oli teoreetiliselt 
olemas juba 1930. aasta-
te lõpul, aga tehniliselt ei 
oldud seda realiseeritud. 
Siis panustasid kaks vae-
nupoolt üksteise võidu 
tohutuid ressursse ja tegid 
selle valmis. Tuumapea 
kohalesaatmiseks oli aga 
vaja rakette. Tehnoloogia 
arendamine oli sõjalisel 
eesmärgil ja rahvale räägi-
ti ilusat sõnavahtu “rahu-
meelsetest kosmoseuurin-
gutest”.

Kuu peal on käidud, Marsile 
tahetakse jõuda aastal 
2030. Kuhu järgmisena?

Marsi missioon on väga 
tõsine asi. See peaks ole-
ma inimkonna ühispro-
jekt, ühine missioon! 
Kogu maailma kõik rah-
vad peaksid seda koos 
tegema. See missioon 
on nii oluline, et peaksi-
me selleks kõik mõttetud 

Ene Ergma jõudis 
Krimmi hääletades.

Ene Ergma:
olen elanud mitme 
inimelu jagu


