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“Passiivsest ootajast ei hooli keegi, tuleb oma aktiivse poliitika kurss üles leida, kes oma 

lootused aina teiste peale paneb, see kaotab oma iseseisvuse ja iseenda, väike on osa, mis on 

väikerahval suurte kõrval mängida,  aga sellegipärast on väikerahvas oma õnne sepp! Sellest 

lähtudes arvan ma, et Eestil tuleb sõlmida rahu Nõukogude Venemaaga.” Nii on öelnud 

Tartu rahu sõlmimisel tähtsamat rolli mänginud kunagine legendaarne mees Jaan 

Poska. Tartu rahu aastapäev ei ole ainult meile püha, vaid see on ka kogu maailma 

suursündmus. Sellel päeval suutis väike Eesti tõestada, et on võimalik suure 

naabriga rahu luua. Tänu Eesti riigipeade ja ametnike vilunud oskustele suutsime 

näidata, et Nõukogude Venemaaga on võimalik läbirääkimisi pidada ja 

rahvusvahelisi lepinguid sõlmida.  

   

Tehes esimesena selle julge sammu, panustasime ka teiste riikide iseseisvusesse. 

Pärast rahulepingu sõlmimist allkirjastasid rahulepingu ka Soome, Läti, Leedu ning 

Poola. Olla millegi teerajaja ja esimene, on ka praegu aktuaalne. Ilmtingimata ei pea 

olema küll kõikides asjades esimene, kuid jäädes rasketel hetkedel endale kindlaks ja 

eraldudes oma julgusega teistest, on igal inimesel võimalik leida tee oma unistuste 

poole. Me ei peaks kartma teistest eristuda, sest erinevused moodustavad suure 

terviku ja panevad meid teiste ees oma aktiivsusega silma paistma. See, mida tegi 

väike Eesti tollel raskel tunnil, oli uskumatu kõigile. 

 

See, mida peame nüüd nii enesestmõistetavaks, tundus enne lepingu sõlmimist 

kõrvaltvaatajale ebatõenäoline kui mitte võimatu. Tõestasime maailmale, et igaühel 

on õigus oma soovide täitumisele, kui näidata üles piisavalt julgust ja suurt tahet. 

Tänapäevalgi peaksime õppima kriitilistes olukordades iseseisvalt tegutsema ja 

mitte lootma vaid teiste abile. See ei ole tähtis eesmärk tulevikuks, vaid seda saab 

teha meist igaüks juba praegu.  

Me ei tea kunagi, mis oleks võinud saada, kui me poleks sõlminud rahu meie suure 

naaberriigiga. 

 

Aga kindel on, et julge initsiatiiv andis meile võimaluse eristuda ja kindlustada 

sajandeid oodatud vabadus. Õppige olema julged ning teistest eristuma,  

õppigem olema suured nagu väike Eesti!  

Aitäh! 

 


