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甜競輪鳳

M的dunud neljapifeval o賞i P61tsamaa raamatu‑

kogus salongi6htu kulaliseks valisministeeriu‑

mi konsulaarosakonna n6unik Indrek Tarand,
kes on olnud tegev nl宣POliitikas kui olnud ka

Europarlamendi saadik・ Teemaks ‑ idea賞ism
XXI saJandi Eestis・
S6na ,,idealism

′ on minu jaoks olnud alati definee‑

ritud teatud v6imega olla omakasupt弛dlik,′′ s6nas

Indrek Tarand, kelle s6nul jagub idealismi jaoks kogu
Euroopas ruumi′ r論kimata Eestist.
Ka s6napaari ,,rOhep66re,

′ mi11est on tehtud just‑

kui Hitchcoci film, eeSmark tundub justkui idealistlik.
Kes meist siis ei tahaks, et Planeet elukeskkonnana
Oleks tervem Ja S誹liks ka kauem kui kestavad meie
elup縫vad? V6ib‑ Olla on idealistlik m6elda ka Ukraina
kontekstis ‑ me justkui valmistume lga P証v s6jaks,

aga akki on ka m6ni muu viis nende pmgete leeven‑

damiseks ja ehk lahendamisekski. Eks ole soovm6tle‑
mise v坤endus seegi, et tiks mi恥ni elanikuga rahvas
koos oma keele, kultuurl Ja Omariiklusega v6iks jatku一
Suutlik olla,

′ lausus Tbrand.
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Kunagi oli mul jdeJ毎e minna Itaaliasse 6ppima,

USA‑S 6ppides tundus, et Vaataks justkui kiirendusega
filmi ‑ Eesti elu arenes nii kiiresti eest卸a,

′ meenutas

Tbrand tudenglaaStaid. 1994. aastal valisministeeriu‑

mi t66le minek meenutas tema s6nul justkui olukor‑

da noore allveelaevnikuga, kes esimest korda laevale
astununa pannakse kohe kapteniks. ′′Kolmek楓mne
aasta jooksul on v為lisministeeriumis olnud kaheksa

inimest kantsleri ametis, tegelikult keskmiselt on see
amet kolme aastaga inimese n‑6卸a kulutanud′ mina
olen seal olnud屯heksa aas‑
tat・′′ Huvitav on seegi fakt,

et naisi kantsleri ametis ol‑
nud ei olegi.

Tanapaeva noored on

uskumatult v6imekad,
teisalt jalle on samav6rd
uskumatu, millised tead‑
miste augud nende peades

v6ivad olla ‑ NSVL on nen‑
de jaoks nagu kauge mui‑

、Kes IItピis手s毒告pi
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nasjutt v6i 6lakehitus. Kui

●

el型雄珊̀す̀す?

Palju see v5ib m6jutada
aga meie tanaseid valispo‑
1iitilisi otsuseid?′′ m6tiskles Tarand.

Indrek Tdrandi s6nul oli tal jalle tore ule pika糾a

P61tsamaaga tutvust uuendada・ ,Jねnasti k証sin ma
Siin tihti ‑ Praktiliselt igal n為dalal・ P坤us on ka v為ga
lihtne, SeSt mu naine elas siin ligidal ‑ V6hmas. N皿d

enam millegipatast ei taha suure tee pealt maha kee‑
rata,′′ mulgaS Tarand・ Kull aga oli kulaline siiralt ul‑

1atunud, Saades teada, et P61tsamaa veinide jaoks on
katte j6udnud viimsed p洗vad ja et jargmisest aastast

On tOOtmine 16ppenud・ ,,Aga g楓mnaasium, kas see on
ikka alles, kui paUu tei1 6pilasi on?′′ tundis k址aline

muret ja pidas praegust olukorda igati lootusrikkaks.
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