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Küsimused esitas: Arne Bengtsson

  

  

Arne Bengtsson: Olles lugenud Tim Whewelli ja President Ilvese intervjuu
transkriptsiooni, tekkis küsimus: kas president Ilves jääb kindlaks väljaöeldule, et
"kellelgi ei ole põhjust kõneleda Eestis vene keelt rohkem kui näiteks inglise, urdu või
jaapani keelt, sest eesti keel on Eestis ametlik riigikeel"?

  

President Toomas Hendrik Ilves: Eesti põhiseaduse järgi on eesti keel Eesti Vabariigis riigikeel.
Arusaadavalt peab Eesti president seisma põhiseaduse eest, kaitsma eesti keelt ning seetõttu
on ainuvõimalik ja normaalne, et Eesti president peab rääkima oma kodanikega eesti keeles. Nii
nagu teiste maade riigipead räägivad oma kodanikega nende maade riigikeeles.

      

Ma austan mistahes Eesti elaniku emakeelt ja hindan kõrgelt Eesti seadusi, mis kuidagimoodi ei
piira inimeste suhtlemist keeles, milles nad tunnevad end kõige kodusemalt. Siin on eraisikud
täiesti vabad tegema oma valikuid, nagu kõikjal demokraatlikus maailmas.

  

Riigikeel ja riiklik suhtlus on aga paraku teine kategooria, mille eest president peab seisma. Ja
seda ma ka ütlesin selles intervjuus BBC-le: "…there are one million Estonians and there's only
place in the world where you can speak Estonian.
"

  

  

Olen rääkinud inimestega Ida-Virumaalt, sealsed vene keelt kõnelevad elanikud on
vihased ning nõuavad riigipealt vabandust. Kas on põhjust vabandust paluda?
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Mul on siiralt kahju, kui minu sõnu tõlgendati kellegi rahvustunnete ja emakeele solvamisena.

  

Eesti Vabariik on turvaliseks koduks neile, kelle kodune keel ei ole eesti keel ja kelle juured on
kaugemal, ükskõik kus. Kuid selleks, et nad saaksid siin väga edukalt hakkama, tuleb neil
õppida meie maa riigikeelt. On hea meel, et järjest enam ja enam just niimoodi ka toimib.

  

  

Kas pärast presidendi avaldusi BBC intervjuus on risk, et nüüd võõrandub ka see grupp
vene keelt kõnelevaid inimesi, kes säilitas oma usu Eestisse isegi pärast pronkssõduri
konflikti?

  

Loodan tõsiselt, et see nii ei ole, kuigi mõned kommentaarid kontekstist välja rebitud väitele on
kindlasti tekitanud küsimusi.

  

Loodan ühtlasi, et käesolevate selgitustega õnnestus mul oma seisukohti selgitada ning tänan
teid võimaluse eest seda teha.
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