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Rumeenia

● Rumeenia vabariik

● Pealinn: Bukarest

● Rahvaarv: 19,5 milj

● Riigikeel: rumeenia

Rumeenia seostub märksõnadega, nagu Dracula ja Ceausescu.



  

Elu ja tegevus 
enne võimule saamist

● Nicolae Ceaușescu sündis 26. jaanuaril 1918. a  Rumeenia Olti 
maakonnas vaesesse põlluharijate perekonda. Peres oli 10 last, 
3 ha maad ja mõned lambad. Elatist teeniti hoopis rätsepatööga.

● Põgenes 11-aastaselt Bukaresti, kus õppis kingsepaks.
● Ühines teismelisena kommunistidega, istus selle eest mitu korda 

vangis kuni sõja lõpuni.
● 1944. a sai temast Rumeenia kommunistlike noorte peasekretär.
● 1947. a alates oli mitmetel ministrikohtadel ja kindralmajor 

Rumeenia sõjaväes.
● 1954. aastast kuulus poliitbüroosse ja oli Rumeenia tähtsuselt 2. 

mees.



  

Aastad 1965-1989
● 1965. aastal sai  Ceaușescust Rumeenia

Kommunistliku Partei peasekretär ja 1974.
aastal Rumeenia SV president. 

● Sisuliselt oli tegemist diktatuuriga.  Ceausescu kehtestas 
Rumeenias Stalini aegu meenutava isikukultuse.

● Hoidis NSVLst distantsi ja tegutses rohkem omapäi.
● Hakkas 1981. a tagasi maksma hiiglaslikku riigivõlga, mis 

põhjustas riigis nälga ja vaesust. 
● Teistimõtlejaid ja ungarlasi kiusati jõhkralt taga.



  

Eraelu

● Abielus Elena Ceausescuga.
– Sündinud 1916, surnud 1989.

Rumeenia diktaatori Nicolae
Ceauşescu abikaasa, valitsuse
asepeaminister, Rumeenia teaduste akadeemia liige.

● Lapsed:
– Valentin oli füüsik ja Bukaresti Steua jalgpalliklubi manager,

– Zoia oli matemaatik,

– Nicu oli noorsooküsimuste minister, KP keskkomitee liige, 
loodeti, et pärib võimu.



  

Võimult kukutamine

● 17. detsember 1989 – sõjavägi tulistab 
meeleavaldajaid Timişoaras; paari päeva pärast 
levib mäss teistesse linnadesse.

● 22. detsember 1989 – Ceauşescude abielupaar 
põgeneb Bukarestist helikopteriga, kuid 
püütakse  kinni, 25. detsembril nad hukatakse.



  

Kasutatud allikad

● Pildid: http://www.romaniastamps.com/

● Ceaușescu family 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ceau%C8%99escu_family

● Nicolae Ceaușescu 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ceau%C8%99escu

● ENE nr 1

● Hüvasti, Charlie! 20 aastat kommunismi kokkuvarisemisest Euroopas 
http://www.ajaloomuuseum.ee/huvasticharlie/index.php?id=10715
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