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Vanemate k6ne:

Austatud kaasmaalased ! Direktor, dpetaj ad j a kaas6pilased !

Homme tiihistame me oma Vabariigi 98ndat siinnipiieva... 98 aastane inimene on siin

maises elus igivana - sama vana riik on aga ju poisike.

Selle poisikese elus on juhtunud palju: Natuke iile 5 oh ajast on sdditud -

vabadussdda ja II maailmasdda, on olnud erinevad okupatsioonid niiiteks N6ukogude

Liit, seejiirel vdtsid meid endale sakslased ning nn ,,vabastamise kiiigus" okupeerisid

meid 50 aastaks uuesti venelased.

Meid on kiiiiditatud ja me oleme sSdades kaotanud tuhandeid elusid - kuid vaatamata

sellele oleme me olemas, riiiigime oma keelt ja mdtleme oma m6tteid.

!'abardus" elu yabag--l"ugu-talr!&hjg..--qg4gkg!kg-*@-*{- m9--isg--saane.

korraldada oma tliu _egaJea kelleltki iilei,-alt selleks hrba saama .T.tl.llves

Kiisisin meie kooli direktorilt, mis on tema jaoks vabadus. Sain vastuse :

,,Vabadus on see, kui ma olen oma tegemistes ja m6tetes vaba. Ma julgen oma arvamust

oelda, Ma ei karda eksida - ..... ma ei karda. Ma julgen olla mina ise.oo

Vabadus on s6na, mis tiihendab siiski igaiihele erinevat asja, kes arvab, et

\- 
vabadus annab talle 6iguse kiiituda nagu ise heaks arvab, kes kasutab seda v6imalusena

anoniitimselt vSlja <ielda k6ik, mida siilg suhu toob. Onneks on see tendents juba

muutumas ning aina enam netiviiljaandeid lubavad kommenteerida ainult registreeritud

ja nimega kasutajatel.- ehk julged rielda/kirjutada-julged ka oma sdnade eest vastutada.

On neid, kes kurdavad ja riiiigivad, kuidas kdikjal mujal on hea, samas seisab

nende k6rval ka inimesi, kelle arvates on just siin hea ja nii ollakse erineval arvamusel-

kohati lausa tiilis. Paljusel neil ei ole vdimalust oma kodus vabadust nautida, neilt on

see vdimalus r6<ivitud...



Meie peaks hetkel Siiiirias toimuvat vaadates 6ppima oma vabadust hindama,

sest Vabadus- see on kerge kaduma. Meie v6ime olla jiirgmised, kes taas pagulastena

v66rastesse riikidesse sobituda tiritavad ja enda ning oma tOeskspidamised maha peavad

suruma, kolmveerand sajandit tagasi olid Eestist sunnitud lahkuma kiimned tuhanded

eestlased. Sellest tingituna on tiinane Vabariik jArinud ilma kordi suuremast arvust

kodanikest, kes vdiksid kaasa rii[kida meie vabaduse siiilitamise ja elutingimuste

parandamise teemadel. Siiski v6ime uhked olla inimeste iile, kes on tulnud tagasi ja on

aktiivsed Eesti Vabariigi kultuurilises ja poliitilises elus.

Kahjuks on ka meie enda armsas Eesti Vabariigis inimestegruppe, kes ei saa

tunda end vabalt, kes ei saa olla need, kes nad sisimas on, kes ei saa avalikult armastada

neid, keda nad tahavad. See on probleem, millega Eesti riik peaks tegelema ja

viihehaaval ka tegeleb kooseluseaduse niiol. Eilses Piievalehes iitles ka meie president,

et kui tahame Eestisse avatud meelega viilisspetsialiste, siis peame kooseluseaduse vastu

vdtma.

Homme on Eesti Vabariigi 98 -s stinnipiiev ehk 35 795 paev. Olgem iiksteise

vastu sallivad ja nautigem vabadust, katsugem nautida seda vabadust just siin Meie

45 339-l ruutkilomeetril - minnes siit eira kas pikemaks vdi liihemaks ajaks jiiiigem

eestlaseks - Meie oleme olulised ja vajalikud- ka teiste jaoks. Meie president Lennart

Meri on delnud ."Meist iqaUhest s6ltub Eesti pUsimine"

Elagu Eesti!


