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Kultuuriminister Indrek Saar kuulutas aasta kodanikuks kontserdikorraldaja ja Sõbraliku Eesti
ühe olulisema eestvedaja Helen Sildna. Aunimetusega kaasneb sümboolne rahaline preemia
ning Reti Saksa miniskulptuur "Ühiskonna õis". Tänavuse kodanikupäeva moto on "Muusika
ühendab".

      

Muusika ühendavast ideest kantuna on Helen Sildna inimõiguste eest seisva Sõbraliku Eesti
liikumise üks võtmeisikutest ning Balti- ja Põhjamaade suurima uue muusika festivali ja
muusikatööstuse konverentsi Tallinn Music Week peakorraldaja.

  

"Aasta kodaniku tiitel on mulle suur üllatus ja suur au. Olen saanud selle millegi eest, mis on
mulle loomulik ja iseenesestmõistetav – seista väärtuste eest, millesse usun," rääkis Sildna.

  

"Eesti on väike riik – iga inimene siin on kulla väärtusega ning me ei saa endale lubada, et on
neid, kes ei leia siin võimalust eneseteostuseks. Meie olulisim väärtus on inimene ning tema
põhiõigused – võrdsed võimalused, vabadus end väljendada ja teostada sellisena, kes ta on,
hoolimata rassist, religioonist, seksuaalsest sättumusest, soost või erivajadustest. Sallivus loob
eeldused eneseväärtustamisele, loovusele ja uutele ideedele, mis on omakorda alusmüür
elutervele ühiskonnale ja ka jätkusuutlikule majandusele. Pole olulisemat inimese ja tema
põhiõiguste eest seismisest, kõik muu saab tulla alles peale seda," toonitas Sildna.

  

"Sõbraliku Eesti taha koondusid sajad inimesed ja ettevõtted, kes olid valmis panustama
inimlikesse väärtustesse meie riigis. Selle algatusega saime kinnitust, et meid on palju, kes
usuvad, et Eesti tee on olla avatud, inimlik ja tolerantne riik, osa Euroopast, maailmast. Oleme
jätkuvalt valmis selle nimel tegutsema, sest pole olulisemat põhiväärtustest, mille lahutamatu
osa on nii kooseluseadus kui ka valmisolek võtta vastu ja võtta omaks uusi ühiskonnaliikmeid
teistest kultuuridest. Riik on oma kodanike summa, meie riigi tulevik on meie endi kätes," võttis
Sildna kokku.

  

Kultuuriminister Indrek Saar lisas, et me ei saa end ja oma riiki kaitsta müüride ehitamisega,
vaid oma kultuuri tugevusega ning väärtustele ja põhimõtetele kindlaks jäädes. "Ühiskondlikust
vastuolulisest foonist ja vihast kantud väljaütlemistele vaatamata julgeb tänane aasta kodanik,
Helen Sildna seista avatud ja sõbraliku Eesti eest," tunnustas Saar värsket aasta kodanikku.
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Aasta kodaniku valimise tava algatas rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo 2003. aastal ning
tänavu antakse aunimetus välja 13. korda. Möödunud aastal pälvis tiitli Ilma Adamson, siis oli
kodanikupäeva motoks "Liikumine tervendab maailma". Varasemate aastate tunnustatud
kodanikega saab tutvuda Kultuuriministeeriumi veebilehel.

  

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, sest samal kuupäeval 1918. aastal andis
Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta, millega loodi esmakordselt juriidilises
tähenduses mõiste "Eesti kodanik". Sisuliselt oli tegemist Eesti riigi esimese
kodakondsusseadusega ning see päev on pühendatud Eesti kodanikule, tema õigustele ja
kohustustele.

  

Kultuuriministeeriumi pressiteade
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