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Innere Führung riigi-
kodanik sõjaväevormis Innere Führung

riigikodanik sõjaväevormis Staatsbürger in Uniform
Innere Führung  
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Innere Gefüge

INNERE FÜHRUNG’I EETIKA



140 ANGELIKA DÖRFLER-DIERKEN

riigikodanik sõjaväevormis Innere Führung
riigikodanik sõjaväe-

vormis Innere Führung

Mis on Innere Führung? Innere Führung teenib relva-
jõudude demokratiseerimist ja humaniseerimist

Innere Führung
sotsiaalse turu-

majandusega
Innere Führung

Innere Führung

Tõlk.

abistajatena sõjaväevormis

Innere Führung
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101. Innere Führung’i põhimõtted moodustavad aluse Bundeswehri 
sõjaväelisele teenistusele ja määratlevad sõdurite enesemõistmise. Need on 
suunised inimeste juhtimiseks ja üksteisega õigeks ümberkäimiseks. Innere 
Führung tagab, et Bundeswehr jääb ühiskonna keskmesse. Innere Führung 
seisab selle eest, et Bundeswehr oleks lõimitud meie vaba demokraatliku 
õigusriigiga.

102. Innere Führung’i kontseptsioon on igale sõdurile siduv. See nõue on 
erilisel moel mõeldud ülematele, kel tuleb nende hoolde usaldatud inimesi 
juhtida, välja õpetada ja kasvatada.

103. Bundeswehri ülesanded tulenevad tema põhiseaduslikust ülesandest ja 
Saksa julgeoleku- ja kaitsepoliitika väärtustest, eesmärkidest ja huvidest.

104. „Inimese väärikus on puutumatu. Seda jälgida ja kaitsta on terve 
riigivõimu kohustus. Seetõttu tunnistab Saksa rahvas vigastamatuid ja 
võõrandamatuid inimõigusi kõigi inimeste ühiskonna, rahu ja õigluse 
põhialusena maailmas.“ Nende sõnadega määratleb põhiseaduse 1. artik-
kel Saksa riigi otstarbe ja eesmärgi. Koos põhiseaduses järgimist leidvate 
põhiõigustega moodustavad need seadusandluse, täidesaatva võimu ja 
õigusemõistmise kui vahetult kehtiva õiguse.

105. Põhiõigused seovad Bundeswehri liikmeid igas kohas ja igal ajal. 
Seepärast on kõik Bundeswehri sõdurid riigikodanikud sõjaväevormis. Nad 
on erilisel moel kohustatud järgima põhiseaduse väärtusi ja norme. Nad 
peavad Saksamaa Liitvabariiki ustavalt teenima ja kaitsma vapralt saksa 
rahva vabadust. Nende sõjaväeline teenistus sisaldab omaenese tervise ja 
elu panustamist ning nõuab viimse järeldusena ka võitluses tapmist. Bun-
deswehri teenistus esitab seetõttu sõdurite isiksusele kõrged nõudmised. 
Lahinguolukordades langetavad nad ennekõike süümeotsuseid, mis leiavad 
oma eetilise seotuse põhiväärtuses

õigus eetika
Innere Führung demokratiseeri-

mist humaniseerimist 
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Wehrbeauftragter
Innere Führung

Militärseelsorge
Lebenskundliche Unterricht

Reichswehr riiki riigis
Wehrmacht

vabadus, vastutus inimväärikus , 

Innere Führung

Inimlikkus ei ole jagatav. Kui see on reserveeritud vaid teatud gruppidele, 
siis läheb see täiesti kaduma. Sõdur, kel ei ole mingit austust oma kaas-
inimeste vastu – ja ka tema vaenlane on kaasinimene –, pole talutav ei 
ülema, kamraadi ega ka kaaskodanikuna
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ebainimene Unmensch

kaasinimesi Untermenschen
Herrenmenschen inimene

inimese ligimese 

inimese

inimese

loomastamise

Me kohtame siis ülimalt reaalsel moel üht poliitilise filosoofia vanimat 
 apooriat, mis võis meie eest vaid nii kaua varjule jääda, kuni vankumatu 
kristlik teoloogia kehastas raamistikku kõikidele poliitilistele ja filosoofi-
listele probleemidele, mis aga juba Platonit ajendas selle kohta ütlema: 
„Mitte inimene, vaid Jumal peab olema kõikide asjade mõõt.“

INNERE FÜHRUNG’I EETIKA



144 ANGELIKA DÖRFLER-DIERKEN

hea halva 
heaks inimeseks

 Innere Führung
heaks inimeseks

Kes leiutas Innere Führung’i? Selle kontseptsiooni töötas 
välja luterlik sõjateoreetik Wolf Graf von Baudissin

Innere Führung’

Innere Führung
Innere Führung

Innere Führung Innere Gefüge 
sisemine struktuur

Innere Gewürge. Gewürge
Tõlk.

Innere Führung

Innere Führung
Innere Führung Innere Führung

riigikodanikust sõjaväevormis
Ibid Innere Führung

sisemist struktuuri Gefüge
põhiolemuses
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Bruderräte

uus Wehrmacht

Innere Führung

Euroopa ja seega ka Saksa sõduri mõtlemises kehtib nüüdsest peale rahu 
normaalseisundina ja moodustab selliselt eesmärgi, mille pärast võib üht 
sõda üleüldse õigustada. Rahust saab sõjapidamine oma ülesande ja piirid.

õiglase sõja
õig-

Bruderräte
Bekennende Kirche

saksa kristlastele Tõlk.
uueks Wehr-

machtiks

Landeskirchliches  Archiv 
Hanno ver
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lase rahu

Õiglase rahu õiglase 
sõja Ius ad bellum ius in bello

autor
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Innere Führung

Mis on Innere Führung’i kontseptsiooni tuum? 
See võimaldab sõjaväevormis riigikodanikel inimlikuks jääda

Innere Führung

Innere Führung

Tõlk Generalins-
pekteur Tõlk

Adolf Heusinger

Tõlk.
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Innere Führung’

Innere Führung

Innere Führung’

Tõlk.

Ibid.
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Missugused on Innere Führung’i kontseptsiooni juhtmõtted?

1. Transtsendentselt46 mõtlev sõdur peab saama 
teenida Bundeswehris

Innere Führung

viimse instantsiga
Innere Führung

kõrgemat kuulekust

Ibid
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2. Sõduri eeskuju on frondöörid50 südametunnistuse sunnil

Innere 
Führung

frondeur fronde

Tõlk.

Innere Führung

Ibid.

Tõlk.

Tõlk
Tõlk
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Innere Führung

isemine
Väline sise-

mine

Innere Führung

isemiselt juhitud

3. Sõdur kasvatab ennast võimuvahendite 
vastutustundlikuks kasutamiseks

Ibid

Innere Führung
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4. Sõdur paistab silma uue kuulekusega

vaba/liberaalne

Tõlk
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freiheitlich vastutav verantwortlich täisealine mündig

spetsialistiga
koopereerumiseks/koos-

tööks tiim/meeskond
alluv/käsualune Untergebene

ülemus Vorgesetzte

Liberaalses demokraatlikus korras ei seisa vastamisi alama ja kõrgema 
 seisuse liige, vaid võrdsete õigustega riigikodanikud, kes peavad, või veelgi 
parem, kes tahavad partneritena sisulist tööjaotust järgides täita teatud 
üles annet kollektiivi või ühiskonna hüvanguks. See eriline suhe üksteise 
vahel nõuab ülemalt teise inimese väärikuse piiramatut respekteerimist – 
eriti siis, kui alluv on ebamugav [inimene] või kui ta ei näi veel olevat küps. 
Respekt ei tähenda üksnes sallivust teise inimese usu, maailmavaate ja 
süüme kohustuse vastu, vaid tema poliitiliste, kutsealaste ja muude otsuste 
positiivset tunnusta mist, samuti selle tunnustamist, et tal on õigus seda kõike 
sõnas, kirjas või vastavate ühenduste liikmeks astumisega väljendada

5. Sõjaväe reformatsioon
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reformatsioon

uuendamine renovatio
reformatsioon Innere Führung’

vabadus.

kuulekus kamraadlus

reparatio

nullpunkti armust Ibid

Tõlk
uueks Innere Führung
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võitlus rangus/karmus kaitse
rahu mõistmine vastutus õigus inimväärikus 

partnerlus 

nullpunkti armuna Armu nullpunktist

Lõpetuseks: mis kasu on Innere Führung’i kontseptsioonist?

Innere Führung
maailmavaadete sõjas tuum

läänelik

partnerluse

Tõlk
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[E]simene püüdleb vabaduse poole riskidest hoolimata talle pakutud võima-
luse pärast, ja teine kardab riski ning eelistab kindlat teed, isegi kui sel-
lega on seotud teatud määral vabaduse kaotamine. Kui sellest endale aru 
antakse, et me oleme nii üksikisikuna kui ka rahvana alati selle kahe kaldu-
vuse konfliktis, siis ei ole tegelikult mingi küsimus, et me võime teha midagi, 
et üht või teist püüdlust toetada. Me võime kasvatusega tugevdada kalduvust 
end allutada, vabaduse puudumisega leppida, ja me võime teisest küljest 
edendada ja arendada tahet saada vabaks ja olla vaba. Sealjuures ei tohi 
siiski jätta kahe silma vahele, et vabaduse ja vabaks olemise tahte juurde 
kuuluvad kaks põhieeldust: esiteks avaliku elu põhistruktuur, millega on 
vabaduse võimalus ja risk asetatud enamvähem talutavasse suhtesse. Ja tei-
seks eeldab vabadus alati inimesi, kes saavad ja tahavad vabad olla. Kui 
nüüd seda kalduvust saada vabaks ja olla vaba saab arendada kasvatusega, 
siis tõstatub järgmine küsimus: kas see tahtmine olla vaba saab või koguni 
peab olema modernsete relvajõudude kasvatustöö eesmärk?

märtrite usutunnistajate

INNERE FÜHRUNG’I EETIKA



158 ANGELIKA DÖRFLER-DIERKEN

põhituum:

Kõige tõsisem asi pole mitte sõda, milles mees peab ennast õigustama, nagu 
minu põlvkond keisririigi ajal koolipingis õppis, vaid kõige tõsisem asi on 
rahu, milles me kõik peame ennast õigustama.

Kirjandus

Dr. rer. pol. dr. iur.

Tõlk.
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Ibid

et al
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et al , 

et al.

et al.

et al.
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et al

et al.
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et al.

et al

et al.
Ibid

Ibid
Ibid
Ibid
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et al

et al.
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