
Austatud hr. Sven Mikser, Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees!

Oma esmaspäevases pöördumises vene kogukonnale olete öelnud, et teie erakond hindab võrdselt kõrgelt kõiki
kodanikke, sõltumata nende rahvusest või emakeelest.

Olen Teiega nõus, et õigus ja solidaarsus ei tohi olla tühisõnad ning peavad seostuma tegudega.

Eelmisel aastal meie organisatsiooni liikmed on kohtunud Peeter Kreuzbergiga, ka tema rõhutas
kodanikuühiskonna arendamise vajadust, kus on tagatud nii valikute kui ka nende realiseerimise võimalused.
Me mäletame härra Kreuzbergit iitlasena ja seda valusam  oli meil selle kaotusega leppida.
* http://rus.delfi.ee/daily/estonia/krejcberg-russkie-shkoly-nado-ne-zakryvat-a-podderzhivat.d?id=2259695
* http://valimised2011.sotsdem.ee/ru/kreytsberg-podderzhivaet-chisto-russkuyu-gimnaziyu/

Nagu Teie teate, mõned gümnaasiumid sel aastal on kasutanud oma Põhiseadusest ja vastavatest
seadusaktidest tuleneva  valikuõiguse ning oma hoolekogude kaudu teinud kohalikele omavalitsustele
ettepanekud vene õppekeele kinnitamise kohta. 
Lähtuvalt laekunud ettepanekutest, Tallinna ja Narva linnavolikogud tegid vastavad taotlused Eesti Vabariigi
Valitsusse. Kahjuks, teistes munitsipaalüksustes olukord kujuneb mõnda teisiti.

Tänase seisuga Vabariigi Valitsus teadlikult venitab otsustamisega nende taotluste suhtes. Samas on levimas
kodanikuühiskonna normidega vastuolus olevaid ning Eesti Vabariigi Põhiseaduse ja seadusandluse suhtes otse
solvavaid avaldusi.

Novembri alguses algatas ühendus "Vene Kool Eestis" allkirjade kogumise põhiseaduslike õiguste toetuseks, kus
rõhutatakse, et on lubamatu sunniviisiliselt muuta vene gümnaasiumite õppekeelt.

Lugupeetud hr. Mikser, palun Teid teha ühiskonnale avalikuks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna seisukohad vene
õppekeelega koolide ja gümnaasiumide eesti õppekeelde sundkorralise üleviimise küsimuses.

Käesolevale kirjale lisan Eesti Vabariigi põhiseaduslikke õiguste kaitseks mõeldud allkirjade korjandusleht. Kutsun
Teid ühineda meie nõudmistega ning oma isikliku allkirjaga näidata solidaarsust Eesti Vabariigi Põhiseaduse ja
seadusandlusega. Sellega Te saate kaasa aidata meie riigis kodanikuühiskonna ülesehitamist.

Lugupidamisega,
Andrei Lobov
Juhatuse liige
MTÜ Vene Kool Eestis
web: www.venekool.eu
tel. 602 79 55 (A. L.)
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* http://rus.delfi.ee/daily/estonia/krejcberg-russkie-shkoly-nado-ne-zakryvat-a-podderzhivat.d?id=2259695
* http://valimised2011.sotsdem.ee/ru/kreytsberg-podderzhivaet-chisto-russkuyu-gimnaziyu/
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