
Head sõbrad, 

Mul on väga hea meel tervitada teid kõiki täna siin Tapal! Tänane liitlaste suurendatud kohaloleku 

avamistseremoonia Eestis on tõeliselt oluline sündmus. Minu jaoks ei ole see pelgalt ametlik 

sündmus vaid väga isiklik.  

Olen kasvanud üles Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestis ja mäletan oma vanavanemate lugusid 

küüditamistest, repressioonist ja sõjast. Need olid lood vabadusest ja tehtud vigadest, mis viisid meie 

iseseisvuse kaotamiseni. 

Mõtlen tihti nendele naistele ja meestele, kes 1939. ja 1940. aastal, kui sõja pilved nende kohal 

kogunesid, mõistsid, et on siin, Eestis, üksi ja Nõukogude Liidu poolt esitatud ultimaatum viis meie 

riigi vabaduse kaotuseni. 

Me olime üksi, kuid uskusime siiski, et äkki need ähvardavad pilved kaovad. Et äkki on ohutum see, 

kui me ei võitle. 

Täna me teame, kui suur viga see ’äkki’ oli. Peale 50. aastat okupatsiooni, peale väga suure hulga 

oma inimeste kaotamist, peale sõjakuritegusid meie territooriumil sõja ajal ja peale seda, teame me, 

et võitlemata jätmine ei olnud turvalisem valik. 

Daamid ja härrad, need vead on ajalugu – meie ajalugu. Mitte vaid Eesti, Läti ja Leedu ajalugu, vaid 

kogu Euroopa ajalugu ja nendest vigadest peame meie täna, siin õppima, et mineviku varjud ei 

naaseks. 

Sõbrad, 

Eesti sõdurid, kes seisavad täna teie kõrval, näitavad meie selget veendumust, et peame kaitsma 

ennast kõikide agressioonide eest, ükskõik, kui tugev ei ole agressor. See veendumus on tugev ja me 

teame, et valmisolek ennast kaitsta on parim garantii tagamaks vabadust ja rahu. 

Edmund Burke on öelnud, et kurjuse triumfeerimiseks pole tarvis muud kui heade inimeste 

tegevusetust. Meil ei ole mingit kavatsust oodata tegevusetult. Me ei korda mineviku vigu. Me ei 

alistu enam kunagi vaikselt. 

Soov saada vabaks on alati elanud eestlaste südames. Läbi ajaloo oleme püüelnud iseseisvuse ja 

enesemääratlemise poole ja isegi kõige pimedamatel aegadel Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal 

lootsime me parimat.  

Me töötasime kõvasti ja püüdlus parema poole, okupatsioonist vabanemine, õnnestus!  

Veelgi enam töötasime me selle nimel, et saada tagasi oma õiglane koht Lääne riikide hulgas. Ka see 

õnnestu - liitusime NATO ja Euroopa Liiduga. 

Kõik need pingutused integreeruda Lääne ühiskonda on olnud kantud väga olulisest strateegilisest 

mõttest – üksijäämine ei saa enam kunagi olla meie valik. 

Tahan öelda kõikidele oma kaasmaalastele, et nende liitlassõdurite seismine täna siin tähendab vaid 

ühte – ajaloo vigu ei korrata enam, me ei ole üks ja me ei jää enam kunagi üksi. Seda tähendab 

tänane sündmus ja liitlaste suurendatud kohalolek. 

Täna seisame me ohtudele vastu ühiselt oma liitlastega, ühtse NATO-na, vaba maailma esindajatena. 

On hea meel tervitada siin meie Briti, Prantsuse ja Taani kolleege. 

Head liitlased, 



Teie siinolek sümboliseerib NATO otsustavust ja ühtsust. See on jõuline märguanne, et kui ütleme 

„kõik ühe ja üks kõigi eest“, siis me seda ka mõtleme. Vaba maailm on ühtne ning selle väärtused ja 

põhimõtted, mida siin kaitseme, on jäävad. 

Meie teame, et saame teile kindlad olla. Teadke ka teie, et saate alati meie peale kindlad olla. 

Koos oleme me tugevad. Koos ei korda me mineviku vigasid.  

Ainult koos suudame kaitsta ja tagada turvalisuse oma inimestele, Euroopa inimestele.  

Ja koos me seisame - täna siin, kõikjal, alati. Seisame kõrvuti nii Helmandis kui Kesk-Aafrika 

Vabariigis. 

Meie jõud on ühendatud ja meie otsusekindlus tugev! 

Aitäh! 

 


