
Esmapilgul erilised, kuid seest sarnased 

 

Kallid klassikaaslased, lugupeetud õpetaja! 

Eestis elab ligi 1,3 miljonit inimest ja see arv aina kahaneb. Miks? Tekib küsimus, 

kas Eestis on halb elada. Kas siin ei tunta ennast turvaliselt? Mina nii ei arva. 

Maailmas on nii palju inimesi, kes tunneksid ennast Eestis olles justkui kodus. Aga 

kus need inimesed siis on? 

Eesti rahvas kipub arvama, et meie rahvuse vähenemises on süüdi liigne rahva 

väljaränne, kuid mina tahan tõestada vastupidist. Asi ei ole selles, et inimesed 

lähevad ära, vaid põhjus seisneb selles, et inimesi ei lasta riiki sisse või neid ei võeta 

lihtsalt vastu, sest nad pole ju eestlased. Asi on meis endis, kes inimesi sildistavad 

ilma neilt luba küsimata 

Mida üldse tähendab eestlaseks olemine? Kas see tähendab, et vanemad on 

eestlased, et ollakse Eestis sündinud, siin üles kasvanud, siin hariduse saanud, siin 

töökoha leidnud ja siin lausa eestlasega abiellunud? Ei. Eestlaseks olemine on 

midagi muud. Sellel on sügavam tähendus. Eestlane olla tähendab teistest hoolida. 

Eestlane olla tähendab Eesti kommetest hoolida. Ja eestlane olla tähendab Eestist 

hoolida. 

Eesti peaks olema koht, kuhu ei sünnita eestlaseks, vaid kuhu võib tulla igaüks, et 

saada eestlaseks, kui ta seda vaid soovib või kui olude sunnil muud võimalust ei ole. 

Teeme oma riigile kingituse ja saame sallivaks. Laseme inimestel tulla, et end 

turvaliselt tunda. Laseme inimestel tulla, et nad võiksid ennast koduselt tunda. 

Laseme neil tulla, et nad saaksid end taas kord rõõmsana tunda. Laseme tulla 

inimestel, kes vajavad meid ja kes vajavad Eestit, võibolla isegi rohkem kui meie 

ise, kes hindaksid Eestit kõrgemalt kui meie ise. 



Meie kui eestlased peaksime teadma paremini kui keegi teine, mis tunne on olla ilma 

oma riigita ja mitte kuhugi kuuluda. 103 aastat tagasi, kui olukord oli ülimalt 

kriitiline meie kui Eesti rahva jaoks, jäime me tugevaks ja ei andnud naljalt alla. Me 

võitlesime end vabaks ja tegime seda ka uuesti kõigest mõnikümmend aastat hiljem, 

aga igaüks seda ei suuda. Meie kui Eesti rahvas peaksime olema paremad ja 

pakkuma varju inimestele, kes seda ise endale lubada ei saa. 

See, et meile kõnnib tänaval vastu mõni teise nahatooniga isik või kui me kuuleme 

kedagi teises keeles kõnelemas, ei anna meile luba välja paisata solvanguid või 

ebaviisakaid kommentaare. Kui me hommikul pannile muna lööme, ei huvita meid, 

mis värvi on selle koor või milline kana selle munes. Meid huvitab see, kuidas see 

maitseb. Sama asi on ka inimestega. Pole oluline, millised on nad välimuselt või kust 

nad pärit on. Sisemus on meil kõigil sama ja see on asi, mida tuleks rohkem hinnata. 

Võtame ennast kokku ja teeme Eesti sallivaks. Võtame ennast kokku ja teeme Eesti 

ilusaks. Võtame ennast kokku ja teeme Eesti koduseks neile, kes ennast kusagil 

mujal koduselt tunda ei saa. Teeme Eestile kingituse ja kohtleme kõiki teisi nii, nagu 

me kohtleksime eestlaseid, ja laseme neil olla eestlased! 

Aitäh ja ilusat saabuvat vabariigi aastapäeva! 
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