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sustel käima, erinevaid projekte arendama, üritusi korraldama,”

Neli aastat Krimmis
Väljakutsed pole Christile võõrad. Ta töötas aastatel
2010–2014 Krimmis Aleksandrovka keskkoolis eesti keele ja kultuuriloo õpetajana, nähes pealt poolsaare annekteerimist Venemaa
poolt. See küla asub Sevastopolist üle saja ja Simferopolist viiekümne kilomeetri
kaugusel.
“Aleksandrovka on vaikne
stepiküla, kus talvisel ajal ei
ole tööd suurel osal inimestel,” meenutab ta. “Elatakse abirahadest. Suvel käivad
mehed ehitustöödel, sageli
kolme kuu kaupa Venemaal,
mida viisa toona võimaldas.
Naised töötavad kuurortides abitöödel. Hea on, kui
on vanavanemad, kes sel ajal
lapsi hoiavad. Palju on vaesust, suletust, minnalaskmismeeleolu. Vanemad inimesed elavad mälestustes kunagisest õitsvast piirkonnast.
Üldiselt valitseb õpitud abitus,” kirjeldab Christi, meenutades pisut enam kui aas8

tataguseid sündmusi Krimmis.
“Pinge aina kasvas, aga
otsest sõjategevust me seal
ei näinud,” lausub ta. “Eestist
vaadates olid uudised palju närvesöövamad. Krimmis
olid meil ju Ukraina meediakanalid blokeeritud, kohati häiritud ka muud sidepidamise võimalused, meediaruumi täitis Venemaa
lauspropaganda. Meie kandis oli kuulda ka sellest, kui-

dega, kuidas varahommikul võeti Ukraina lipp lihtsalt maha ja tõmmati Venemaa lipp vardasse. “Samuti nägin, kuidas nii mõnedki kohalikud rõõmustasid, et
lõpuks ometi saabub ka nende õuele õnn, mida nad kogu
elu on oodanud... Kui Vene
väed hakkasid Krimmi sisenema, rääkis kohalik meedia, et need on kõigest Sotši
olümpiamänge turvanud ja
nüüd koju tagasi pöörduvad üksused, mitte Venemaa
sõjavägi, kes vallutab Krimmi.” Tegelikkus oli muidugi midagi muud, kirjeldab
Christi, kellel soovitati piirkonnast igaks juhuks
kiiresti lahkuda.
Christi jaoks
Julge
oli selliseid
oma elus
kiireid muutusi emotise otsuseid
sionaalteha ja vastuta
s el t v ä g a
nende eest, siis
raske kõrtunned elust
valt vaadata.
das enne
“Mõistes nenreferendurõõmu.
de protsesside
mit käisid Vene
tegelikku tähensõjaväelased koos
dust, tuli silme ette
“kohaliku sotsiaaltöötajaga” kodust kodus- Eesti taasiseseisvumise aeg.
se ja küsisid pererahva pas- Tajusin taaskord, kuivõrd
se näha. Ettekäändeks oli, et meil tegelikult vedas,” on ta
kontrollitakse andmeid toe- minevikku meenutades hintuste maksmiseks. Mõnedel gestatud, nimetades Krimrikuti pass ära, rebiti esileht mis toimunut väga ängisvälja, et sellega enam reisida tavaks. “Krimmil on pikk ja
keeruline ajalugu. Aga väheei saaks.”
Christi nägi oma silma- malt ühe õppetunni võiksi-

Hommikukohv Krimmis eestlaste külas
Krasnodarkas 2010. aasta sügisel. Siit kolme kilomeetri kaugusel on Aleksandrovka
kool, kus Christi eesti keelt õpetas.

