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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Hind 1 €

juuni 2020

Tiit Madisson
70
4. juunil (2020) täitus ühel Eesti
tuntuimal ühiskonnategelasel –
Tiit Madissonil 70 eluaastat.
Meile kehastab Tiit Madisson
head – nii palju, kui seda leidub
meie praeguses Eestis: iseseisvust
(kuigi see on vaid vormiline), patriotismi ja rahvuslust– isamaa-armatust!
22. detsembril läinud aastal
(2019) otsustas Eesti Leegioni Sõprade Klubi (ELSK) tunnustada Tiit
Madissoni Eesti Rahva Tänumedaliga. ELSK juht Rein Jõgi kirjutas (Rahvuslik Teataja (RT) nr 90):
„Kooliharidust sai [Tiit Madisson]
Põltsamaal ja Paides. 17-aastaselt
asus tööle autoremondilukksepana.
Õpingud jätkusid kaugõppekeskkoolis. Pärast sõjaväeteenistust päädis
noormehe suur lugemus ja huvi ajaloo vastu kindla seisukohavõtuga
nõukogude võimu suhtes. Mitmetele
poliitilistele väljaastumistele järgnes
KGB kestev huvi.
1979. a Tartus liitus Tiit silmapaistvate
nimekate vabadusvõitlejate-rahvuslastega: Mart Nikluse, Jüri Kuke, Enn Tartoga jt, kes
kõik varem või hiljem arreteeriti kui
„nõukogudevastased
elemendid“,
nendega koostööd tehes sattus KGB
huviorbiiti, mis päädis arreteerimisega 1980. a. 1981. a mõisteti Tiit
Madisson süüdi nõukogude vastases tegevuses, karistuseks mõisteti
4 aastat poliitilist gulagi ja 2 aastat
asumist, kuna kirjutas oma elukohas
käsitsi ümber illegaalse, „nõukogude
tegelikkust laimavate“ kirjutiste kogumiku „Lisandusi mõtete ja uudiste
vabale levikule Eestis“, saatis kirjutise edasi teistele isikutele tutvumiseks
ja kirjutusmasinal paljundamiseks,
oli mitme avaliku kirja nagu „Läkitus eesti rahvale“, „Lisa rahufondile“, „Protest“ ja kirjutise „Päevi Tiit
Madissoni elust“ autoriks. Vabanes
1986. a. Peale karistuse kandmist
jätkus võitlus okupatsioonivastaste meeleavalduste korraldamisega.
Koos teiste vabadusvõitlejatega loodi grupp MRP-AEG, mille avalikuks
esindajaks sai Tiit Madisson.
1987. a korraldas ta oma asutatud
grupiga Hirvepargi meeleavalduse,
kuhu kogunes mitu tuhat eestlast.
Nõuti Molotov-Ribbentropi pakti ja
selle salaprotokollide avalikustamist
ning pakti tagajärgede likvideerimist.
Selle eest võeti temalt ära NSVL-i kodakondsus ja saadeti ENSV-st välja
Viini.
Tänu Rootsi pagulaseestlaste abile
pääses ta Rootsi, 1987. a elas Rootsis
pagenduses ja tegi kaastööd „Vaba
Euroopa“ raadios, ajakirjanikuna.

Tutvustas Eesti olukorda Lääne ajalehtedes. Esines pagenduses USA
Kongressi Helsingi komisjoni ees.
Samas oli ka NSVL-i ikestatud Rahvaste Organisatsiooni Eesti-poolne
esindaja Rootsis.
1990. a naases Eestisse ja hakkas
intensiivselt tegelema poliitikaga.
Kuulus ERSP juhatusse ja oli Eesti
Kongressi ja Eesti Komitee liige, organiseeris Kaitseliidu Pärnu maleva, oli ajalehe „Võitleja“ toimetaja
aastatel 1990-1991. Tema algatusel
loodi aastal 1994 Eesti Rahvuslaste
Keskliit, mille loosungiks oli „Kord
riigis majja“.
1996. a arreteeriti Tiit Madisson Kapo peadirektori initsiatiivil
süüdistatuna „riigipöörde ettevalmistamises“, sisuliselt oli tegemist
ekskommunistide organiseeritud justiitsmõrvaga. Kuna Eesti valmistus
astuma Euroopa Liitu, ei olnud poliitvangide olemasolu hea. Riigikogus
võeti seetõttu vastu amnestiaseadus
– ennekuulmatu pretsedent riigi ajaloos, nimelt tegi Eesti Vabariik ühe
mehe pärast seaduse, et teda saaks
vabastada vanglast.
Vabanenud 1997. a asus elama Lihulasse. 2003. aastal valiti ta Lihula
vallavanemaks. 20.08.2004. a püstitati Tiit Madissoni eestvedamisel
Lihulasse ausammas „60 aastat Eesti
kaitselahingutest“, mis 12 päeva hiljem vägivaldselt teisaldati valitsuse
poolt, ööpimeduse varjus. 2006. a
pärast 9. mail pronkssõduri juures
toimunud sovettide meeleavaldust
organiseeris Tiit Madisson 20. mail
2006 sealsamas rahvuslaste meeleavalduse, mis päädis aasta hiljem
pronkssõduri teisaldamisega.
Aastal 2010 korraldas ta Tartus
meeleavalduse luksusliku „pingviinide paraadi“ vastu ajal, kui paljud tavakodanikud tundsid puudust. Sellest
julges osa võtta vaid ca 50 inimest.
Masendununa eliidi priiskamisest
ja kodanike argusest vabas Eestis,
siirdus Madisson koos abikaasaga
pagulusse Hispaaniasse. 2016. aastal naases ta abikaasa haiguse tõttu
Eestisse. Väsimatu vabadusvõitleja
Tiit Madisson on kirjutanud 10 rahvusmeelset ja Eesti sise- ja välispoliitikat kritiseerivat raamatut. Tema
võitlus vaba ja õiglase Eesti eest iga
riigikorra ajal väärib tunnustust.
Vastupanuvõitlejana on Eesti valitsus väärtustanud Tiit Madissoni elutööd 450-eurose pensioniga.
Võrdluseks internats ja Eesti riigi
vaenaja Vladimir Lebedevi väärtustatakse Riigikogu-pensioniga, mis on
üle 3000 euro“.
Tiit Madissonil on haruldaselt
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terav vaist tajumaks inimühiskonnas toimuvat ja inimeste käitumist.
Oma tähelepanekuid ei ole ta vaka
all hoidnud, vaid on kirjutanud
sadu artikleid, samuti teinud kaastööd Rahvuslikule Teatajale. Tema
lood on saanud lugejate suure huvi
osaliseks, aidates kaasa lehe püsimisele, arengule ja levikule.
Tiit Madisson on meie aja viljakas kirjanik ja on kirjutanud järgmised raamatud:
1996 „Vastasseis, mälestusi ning
olupilte ikestatud Eestist, Gulagi
laagritest ja Kolõmast“;
1999 „Riigipööraja märkmik,
„täieline vabariik“ ilma viigileheta“;
2004 „Maailma uus kord, judaistide ja vabamüürlaste varjatud
tegevus rahvaste ja riikide allutamisel“;
2005 „Lihula õppetund, maailma uue korra loomine Eestis: ajaloo
ümbertegemine ja rahvusluse mahasurumine“;
2006 „Holokaust: XX sajandi
masendavaim sionistlik vale“;
2008 „Aprillimässu lugu, Eesti
riigiks olemise kogemus rahvuslase
silme läbi“;
2009 „Riiki tappev kuumalaine“;
2014 „Minu võitlus“;
2016 „Vapsid, vabadussõjalaste
rahvaliikumise tõus ja häving 19291938“;
2019 „Miks Eesti ühiskond
p....s on?“.
Nooremale põlvkonnale peaks
lugemist jätkuma.
Lõpetuseks ei saa jätta märkimata, et praegune Eesti riik pani selle
sama riigi taastaja ja vabadusvõitluseveterani vangi võltsitud süüdistusega ega pole suutnud siiani
seda ülekohut ja häbi, ei menetleda
ega heastada, rääkimata süüdlaste
karistamisest.
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JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

Telli koju „Rahvuslik Teataja“,
helista 51 903 374, aastaks 22.- €,
pooleks aastaks 11.- €, ilmub kord
kuus

