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Lugupeetud külalised, kallid kolleegid, armsad eestimaalased,  

 

Mul on väga hea meel olla täna siin ja pühitseda koos teiega teie riigi iseseisvuse taastamise 

aastapäeva.  

 

Kolmkümmend aastat tagasi ei näidanud te üles mingit hirmu, vaid ainuüksi ihalust vabaduse 

ja demokraatia järele. Ma tean, et teie teekond vabadusse sai alguse palju varem, sada aastat 

enne seda, ja jätkus eriliste inimeste väikeste sammude ja demokraatia pikkade hüpete kujul – 

näiteks Balti Ketina. Teie unistus vabadusest püsis läbi okupatsiooniaastate, massiküüditamiste 

ja repressiivse režiimi. Need küüditamised, omandi konfiskeerimised, surmad ja naasta 

suutnud ellujäänute hirmu täis elu jättis sügava haava kogu piirkonna ja inimkonna hinge. Teie 

liikumine pimedusest valgusesse, nagu Eesti luuletaja Gustav Suits selle sõnastas, muutus 

vabadusetahte väljenduseks, mis inspireerib tänapäeval mitmeid rahvaid.  

 

Nüüd vaatavad oma demokraatlikke riike üles ehitavad rahvad teie poole alt üles. Teie 

kogemus on näidanud, et edu polnud ei lihtne ega kiire. Demokraatlik transformatsioon nõuab 

aastaid, nagu ka uute institutsioonide ja tegevuskordade sisseviimine ning harjumuste ja 

mõtteviisi muutmine. Olete korda saatnud midagi väljapaistvat, viies läbi karme reforme, mis 

viimase kolme aastakümne jooksul kindlasti igaüht mõjutasid. Olete saanud maakera kõige 

parema internetiühendusega riigiks ja võtnud endale e-valitsemise liidrirolli. Ma imetlen seda 

transformatsiooni siiralt. 

 

Paljud teie hulgast mäletavad siiani erinevust demokraatia ja selle puudumise vahel, siiski on 

tänapäeval palju rohkem neid, kelle jaoks see on enesestmõistetav. On väga raske demokraatiat 

üles ehitada, nagu teate oma riigi kogemusest, kuid samas on seda väga lihtne kaotada, kui me 

selle eest hoolt ei kanna, nagu meile näitavad mitmed näited tänapäevasest maailmast. 

Vabaduse ja demokraatia olemus ei ole muutnud, kuna selle osised on universaalsed ja 

igavesed, kuid vanadele vabaduse vastu suunatud ohtudele on lisandunud paljud uued, mistõttu 

peame seda kaitstes rinda pistma tohutute probleemidega.  
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Demokraatia olemus põhineb usaldusel: usaldusel institutsioonide, vaba meedia, poliitikute, 

riigi ja selle kaitsjate vastu. Seda usaldust tuleb iga päev uuendada, kapitalina kasvatada ja 

parima investeeringuna hooldada. Meie kõigi vastutusel on toetada dialoogi, mis on 

ülemaailmse demokraatia nurgakivi.  

 

Praegu tunnen ma demokraatia pärast muret ja kutsun kõiki tungivalt investeerima sellesse 

isegi rohkem kui sada või kolmkümmend aastat tagasi. Täna tahan tähistada teie demokraatiat, 

ja soovin, et see oleks igavene ja püsiks teistele kestva eeskujuna.  

 

 

 

 


