
Võõrast maad endale võtta  
jälle võib raua ja tulega. 

Alandlik hõimlane tõttab  
õigustust leidma veel sulega. 

L. Tungal 
 
Hea laulu- ja tantsupeoline! 
 
Pöördume Sinu poole erakordse palvega. Tõenäoliselt on see esimene kord, kui laulu- ja 
tantsupeo 150-aastase ajaloo jooksul kogukonna poole sellise palvega pöördutakse, aga 
nagu Leelo Tungal ütleb: 
 
Õhk karjub süütute verest –  
võimsad on vait nagu tunagi. 
Siitsamast, meiegi perest  
paljusid vaenati kunagi… 
 
Sõda Ukrainas kestab ja paljud inimesed on sunnitud jätma oma kodu ja põgenema. Sest 
nad tahavad elada. Meil on au ja kohustus võtta need vaprad inimesed siin heldelt vastu ja 
neid igati aidata. Sest nemad on meie inimesed. Sest meie oleme inimesed. 
 
Eesti Pagulasabi tegeleb sõjapõgenikele majutuse korraldamisega. Nende sõnul on ees 
ootamas elukohtade nappus. Meie saame neid ühiselt aidata. 
 
Kõigil ei ole küll võimalik majutust pakkuda, aga kollektiivides leidub väga erinevate oskuste 
ja võimalustega inimesi. Ja mis kõige tähtsam – kollektiivina saame sõjapõgenikele pakkuda 
seda kõige olulisemat – toetavat ja turvalist kogukonda ja sõpruskonda! 
 
Tee nii: 
Aruta oma kollektiiviga läbi, kes millega aidata saab: 

- Ühel on võib-olla olemas sobilik majutuskoht.  
- Teisel on vajalikku varustusust – mööbel, kööginõud, kodutehnika, riided.  
- Kolmas saab võib-olla aidata transpordiga.  
- Jaga ära majutusega seotud kulud ja kohustused. 
- Majutuse pakkuja andku esimesel võimalusel endast teada siin: 

https://www.pagulasabi.ee/paku-abi  
 
Põgenikele elukohta planeerides, palub Eesti Pagulasabi kindlasti mõelda ka järgmistele 
küsimustele: 

• Kas pakutav majutuskoht on kohe elamiskõlblik või peaksite seda enne remontima? 
• Millised on pakutavad tingimused? Eelistatud on majutusvõimalused, kus inimene saab 

elada privaatselt (korter/maja/majaosa). 
• Kui pikaks perioodiks on võimalik majutust pakkuda? Eelistatud on majutusvõimalused, mis 

on pikemaks ajaks (ca 4-6 kuud vähemalt). 
• Mitmele inimesele on pakkumine sobilik? 
• Kas pakute majutust pagulastele tasuta või soovite neilt ka üüri või nt kommunaalkulude 

tasumist/jagamist vms? 

https://www.pagulasabi.ee/paku-abi


• Kus majutuskoht asub? Hetkel on suurim puudus majutuskohtadest Tallinnas ja Tartus, aga 
ka kõik teised pakkumised on oodatud. 

 
 
Sõda kestab – sinu abi vajatakse nüüd ja kohe! 
Võta need inimesed vastu oma kollektiivi ja kogukonda – nii aitad neil sel raskel hetkel oma 
eluga edasi minna! 
 
 
Aitäh sulle! 
 
Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA 
Eesti Kooriühing 
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts 
Eesti Pagulasabi 


