
Maksim Vassin (9.Е) 

Ehkki ma pole rahvuselt eestlane, Eesti on ikkagi mu kodumaa. Ma sündisin siin, ma elan siin ning 

siin ma ka õpin. Ka mu vanemad on pärit siit kandist ning nad on Eesti kodanikud. 

 

Eesti on omamoodi väga kontrastne maa. Reisides mööda Eestit põhjast lõuna, läänest itta, me 

võime olla selle kontrastsuse pealtnägijateks – kuidas muutub Eesti maastik, nii looduslik kui ka 

kultuurne. Saaremaa tuulikutest Ida-Viru tööstusmaastikeni. Urbaniseeritud Tallinna ümbrusest 

väikeste Setomaa küladeni. Eestis on palju rahvusvähemusi, keda ühendab omakorda meie Eesti 

Vabariik. 

 

Tänapäeval seisab meie ees küsimus – kui tugev on see ühendus meie vahel? Lõhe kahe suurima 

rahvuse vahel – eestlaste ja venelaste vahel – on viimasel ajal liiga suur. Paljude venelaste jaoks on 

eesti keel vaid sõna „Tere“. Paljude eestlaste jaoks on reis Ida-Virumaale nagu reis teisse riiki, reis 

ajas tagasi, kui Eesti oli nõukogude võimu all. Aga me ju elame ühes riigis. Veelgi enam, väikeses 

riigis. Eestit võib läbida autoga viie tunni jooksul, lennukiga koguni kahekümne minutiga. Eesti on 

liialt väike riik, et olla lõhestatud, eesti rahvas ei tohiks olla lõhestatud ja eesti rahvas peaks olema 

ühtne. Tekib kindlasti küsimus, mis on sellise asjaolu põhjus? Kas valitsuse ebapiisav panus 

integratsiooni? Kas mentaliteetide ja maailma arusaamade erinevus? Kes teab. Tõenäoliselt on see 

suur plekk Eesti ajaloole, mis oli kantud siia eelmise sajandi koletuste tagajärjel ning mida me ei 

saa siiani maha pesta. Selle pleki tagajärgi me võime näha ka praegu. Aga meie ise oleme 

võimelised seda kõike ka ära parandama. 

 

Mis on meie ülesandeks? Meie, kui kõigi Eesti elanikke, ülesanne on ehitada sildu kahe ääre vahel. 

Mõlemad pooled püüavad ehitada omalt poolt sildu, aga ühendamise jaoks on midagi puudu. On 

puudu rahvusliku ühtsuse tunne. Oma linna tänavatel, sotsiaalmeedias, ajalehtedes ja ajakirjades ma 

võin silmata rahulolematust ja põhjendamata kurjust Eesti vastu. Selle all püüavad paljud inimesed 

varjata oma vastupanu muutustele. Meie varjame ennast Eestist nagu „raudse eesriie“ taha. 

 

Meie, kui kõigi Eesti elanikke, ülesanne on hakata seda müüri lammutama. Praegu on tulemused 

juba nähtavad. Siinne elanikkond tunneb suuremat huvi Eesti kultuuri vastu. Nende tulemuste 

sümboliks on Tartu Ülikooli Narva kolledzi hoone, mis kõrgub Narva vanalinna kortermajade 

katuste üle. Kolledzi hoone on muutunud linna kultuurielu tõmbekeskuseks, kus toimuvad 

mitmesugused üritused, mis näitavad Narvat kui linna, kus õitseb kultuurielu. „Eesti keele maja“ 

loomine aitaks integreerimisele tugevalt kaasa, sest keel on see, mis näitab riikliku identiteeti.  

 

Eesti on väike ja tubli riik, mis on maailmas tuntud peamiselt oma innovatsioonide eest. E-riigi 

süsteem, e-valimised on need asjad, mis hiljuti tundusid ebareaalsetena. Eesti muutub väga kiiresti 

ning me peame nende muutuste protsessiga kaasama kõiki regioone, et ükski neist maha ei jääks – 

seda nii majanduslikult kui ka kultuurselt. Muidu lõhe, mida oleme kutsutud eemaldama, mida me 

oleme kutsutud ühendama, mida me oleme kutsutud lõplikult kaotama, võib kasvada liiga suureks. 

Võib muutuda liiga suureks, et võiks sellega midagi ette võtta. Liiga suureks, et me oleksime 

ühtsed. Ning maailmas on hulgaliselt näiteid, mis võib siis juhtuda. 



 

Me peame tõestama kogu Eesti rahvale ning kõige esmalt ise endale, et me oleme selleks valmis. Et 

me oleme valmis selliseks Eestiks, kus kõik rahvad elavad koos harmoonias. Ja see nõuab kõikidelt 

meilt avatust muutuste jaoks, aga kõige enam see nõuab tahet ja soovi. 

 


