
Taani parlamendi spiikri pr Pia Kjærsgaardi kõne Eesti parlamendis Riigikogus 
20. Augusti Klubi ja XIII Riigikogu pidulikul istungil  
 
Austatud Eesti parlamendi esimees ja liikmed,  
lugupeetud külalised,  
20. Augusti Klubi liikmed,  
daamid ja härrad! 
 
Lubage mul kõigepealt õnnitleda teid ja kõiki eestlasi.  
 
Täna tähistate te Eesti iseseisvuse taastamise 25. aastapäeva.  
 
20. augustil 1991 lõpetasite te pool sajandit kestnud nõukogude okupatsiooni.  
 
Eestlased võitsid oma sõltumatuse tagasi suure julgusega – ja jõudu kasutamata.  
 
Mul oli õnn kuuluda Taani parlamendi delegatsiooni, mis külastas Eestit ja teisi kahte Balti 
riiki iseseisvuse saavutamise aastal.  
 
Mäletan, kui rõõmsad ja uhked olid kodanikud, kellega me kohtusime.  
 
Samasugust rõõmu ja uhkust olen näinud ka täna.  
 
Pärast neid õnnelikke päevi 25 aastat tagasi on Eesti jõudnud kaugele.  
 
Täna on Eesti Euroopa Liidu ja NATO täisliige.  
 
Eesti on juhtivaks riigiks Euroopas informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
kasutamises.  
 
2008. aastast paikneb Eestis NATO küberkaitsekeskus. 
 
Eesti võib oma edu üle uhke olla! 
 
*** 
 
Taani ja Eesti vahelised suhted on niihästi head kui ka pikaajalised.  
 
Ja nad on tõesti kestnud väga pikka aega.  
 
Legend räägib, et Taani lipp langes taevast alla Eestis 1219. aastal.  
 
Selle loo järgi langes Taani lipp taevast alla ränga lahingu ajal, mida juhatas Taani 
kuningas Valdemar II. Lipp innustas taani sõdalasi ja aitas neil lahingu võita. See punane 
ja valge lipp on täna meie riigilipp, mida tuntakse nimega "Dannebrog". Me täname teid 
selle eest, et andsite meile meie riigilipu.   
 
Täna on Taani ja Eesti tugevad partnerid ja lähedased liitlased Euroopa Liidus ja NATOs. 



 
Lõpetuseks, ka Eesti ja Taani parlamentide vahel on väga head suhted.  
 
Eelmisel aastal oli mul rõõm võtta Taani parlamendis vastu ametlikul riigivisiidil olevat 
Eesti presidenti ja teie parlamendi liikmeid.  
 
Ja selle aasta oktoobris teeb teie peaminister ametliku külaskäigu Taanisse.  
 
Lubage mul kinnitada teile, härra esimees, et Taani jätkab Eesti toetamist ka tulevikus.  
 
Taani parlamendi nimel õnnitlen ma teid kogu südamest. 
 


