Lp Eesti Rahvusringhäälingu juht Margus Allikmaa!
Pöördun Teie poole Eesti Üürnike Liidu palvega, et ETV võtaks oma kavva 2013. aastal
valminud filmi „Verised majad“ näitamise.
Filmi tegi Toomas Lepp Tallinna linnavalitsuse palvel tellimustööna, et kajastada Eestis
aastatel 1991-2004 omandireformis kodu kaotanud tuhandete eesti perede oma seaduslikult
omandatud kodust ilmajäämise protsessi.
Küllap on Teile teada fakt, et õigusjärgsetele omanikele tagastatud majadest olid inimesed
sunnitud lahkuma n-ö nelja tuule poole – Eesti valitsused nende inimeste õiguste kaitseks
seadusandlikke tagatisi vastu võtnud ei ole.
Omandireformiseadus uut ebaõiglust teha ei lubanud. Üürnike Liit on alates 1993. aastast
selgitanud, et siiski on toime pandud uus ebaõiglus nende inimeste vastu, kes tagastatud
majades elasid. Need inimesed ei olnud milleski süüdi, nad olid tavalised Eesti maksumaksjad,
nagu ka Teie ja mina. Ka nende maksudest on Eesti riiki üles ehitatud. Ja ka nendel inimestel
kehtivad õigused oma kodule.
Seni on filmi näidanud teised telekanalid, aga Rahvusringhääling veel mitte.
Seoses 2016. aasta novembris võimule tõusnud uue valitsusega on koalitsioonileppes ka punkt
sundüürnikele nende kahjude kompenseerimise kohta. Juba on teemat arutanud Riigikogu
majanduskomisjon ja moodustatud on valitsuskomisjon, mida juhib riigihaldusminister.
Lahvatanud on erinevad teemaarendused meedias, on olnud teleintervjuusid ja raadiosaateid,
ilmunud rohkesti artikleid nii üleriigilistes lehtedes kui ka portaalides; korraldatud on mitu
telefoniküsitlust, kus ülekaalukalt ilmneb, et teema on ühiskonnas terav ja sundüürnike saatus
ja nende seni heastamata nõuded on jätkuvalt aktuaalsed.
Kahjuks kõige tagasihoidlikumalt ongi teemat käsitlenud Rahvusringhääling. Professionaalselt
ja süvenemisega tehtud film „Verised majad“ näitaks kujukalt seda osa omandireformist,
millega rahvusvahelises õiguses vastuollu mindi ja mistõttu suur osa Eesti elanikkonnast ei saa
oma riiki suhtuda lugupidavalt seni, kuni nende hääl on summutatud, nagu see on olnud
summutatud palju aastaid.
Kui Teil tekib küsimusi, olen hea meelega nõus vastama! Samuti võiks kõne alla tulla filmile
eelnev sisututvustus või lühiintervjuu.
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