Manifest “Millist Eestit me siis tahame?”

Me ei taha palju. Need on vaid mõned elementaarsed asjad, mis võiksid olla juba tänasel
päeval nii. Need on mõtted, mille poole püüdleme, ja loodame, et meie tulevik võtab need
omaks, teostab need.
Me tahaks, et selleks ajaks, kui me juba pereemad oleme, ei oleks hinnad tõusnud jälle mitu
korda kõrgemaks. Et me ei peaks oma lastele rääkima, kuidas piim oli kunagi, meie
lapsepõlves, mitu eurot odavam jms.
Me loodame, et elektrihinnad ei ole siis jälle tõusnud.
Me tahaks loota, et kõiki ameteid ei oleks asendatud robotitega.
Loodame, et meil on olemas ikka päris toidud, mitte muna ei ole asendatud munalaadse
tootega.
Me loodame, et lapsed ei kasvaks üles ainult telefoni näppides, vaid mängiks ka õues. Et
suhtlusoskus säiliks, vaatamata tohututele ekraanidele meie elus, ja et lapsed oskaks
endiselt ka näost näkku suhelda. Et kogu elu ei oleks nutiseadmetes.
Loodame, et kõik ei oleks nii kergesti kättesaadav ja jääks ikka tunne, et elus tuleb asjade
nimel ka vaeva näha.
Me loodame, et kõik loomad, kellel kodu ei ole, leiavad kellegi, kes nende eest hoolitseks,
loodame, et keegi ei viska enda lemmikuid enam tänavale.
Soovime, et enesetapumõtete hulk väheneks silmnähtavalt ja et me ei näeks tänavatel enam
nii palju kodutuid kerjamas, kuna neil on oma kodu ja sissetulek.
Soovime, et traditsioonid ei muutuks, et ikka istutakse jõulude ajal perega koos ja et üldse
tähistatakse vanu pühasid.
Loodame, et selleks ajaks on haridussüsteem ka veidi muutunud, arvestatakse inimeste
erinevuste, soovide ja tulevikuplaanidega.
Et inimesed mõistaksid teineteist rohkem, julgeks rohkem enda arvamust avaldada.
Et ei oleks sellisel hulgal lahkhelisid nii lihtinimeste kui riikide vahel ja et sõjad oleksid
kadunud.
Et austataks enda vanemaid ja võib-olla isegi rohkem kui praegu.
Meie meelest ei taha noored mingeid ilmvõimatuid ja kättesaamatuid asju. Püüame ka ise
elada nii, et meie tulevikusoovid täituks nii palju, kui see meist sõltub. Me ei kavatse käed
rüpes istuda ega Eestist lahkuda. Me tahame elada siin Eestis, elada rahus, tervetena ja
usaldavatena. Selline on meie lühike ja lihtne sõnum.
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