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Vabaduse ABC ja Mart Kadastik
Sõnavabadus ja ajakirjandusvabadus

On  tõsi,  et  sõnavabadus  ja  pressivabadus ei  ole  sünonüümid,  nagu  kirjutab 

Postimehe vastutav väljaandja Mart Kadastik laupäevases minikolumnis (Mart Kadastik: 

peaga toimetamine; 13.11.2010 12:52). Sest kui esimene puudutab esmajoones arvamuse 

või individuaalse seisukoha vaba avaldamist,  ületamata enamasti  meediahuvi  läve, siis 

teisega  hõlmatakse  infovabadust.  Viimase  puhul  kehtivad  tervemõistuslikud  piirangud 

teabe osas, mis puudutavad kas riigi julgeolekut (nn national security) või riigisaladusi. On 

ilmne, et selline informatsioon pakub lugejatele huvi ja müüb ajalehte, isegi kui lugejad 

mõistavad  sellise  teo  kahjulikkust  ja  lootusetut  proportsiooni  vabaturumajandusliku 

teenimise  ja  ühiskonda  kooshoidvate  ühishuvide  vahel.  Siiski,  nagu  näitab  ajalugu 

(Watergate ja Nixon), teeb tervemõistuslikkus siingi saladusel ja saladusel vahet ega lase 

riigiametnikel endale teha vaieldamatuid ettekirjutusi.

Mart Kadastik kirjutab:

Kui  peatoimetaja  keeldub  avaldamast  kellegi  teksti,  ei  kärbi  ta  kuidagi  

ajakirjandus-  ega  sõnavabadust.  Sõnavabadus  tähendab  üksikisiku  õigust  oma 

mõtteid esitada, mitte väljaannete kohustust neid levitada.

Enne arutlusega edasiminemist sooviksin veelkord ära tuua normid, millel põhineb 

Teise maailmasõjajärgne maailm ehk nn Uus maailmakord  (mille sisu äramõistatamine 

on  pakkunud  palju  kõneainet  vandenõuteoreetikutele).  Jutt  on Inimõiguste 

ülddeklaratsioonist:

Article 18 Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion;  

this  right  includes freedom to change his  religion or  belief,  and freedom,  either  

alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or  

belief in teaching, practice, worship and observance.

Article 19 Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right  
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includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and 

impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

18.artikkel  puudutab  mõtte  ja  veendumuse  vabadust  ja  selle  väljendamist 

religioosse  praktikana  (kui  see  ei  kahjusta  teisi).  19.artiklis,  seevastu,  käsitletakse 

arvamusvabadust  ehk  sõnavabadust  ja  selle  avaldamist  ehk  pressivabadust 

ühendusesolevatena.  Õigust  vahelesegamiseta  pidada  veendumusi  ja  nii  levitada  kui 

saada infot mistahes meediumite kaudu. Sõnavabadus ja pressivabadus käivad käsikäes, 

ilma  viimaseta  pole  esimest.  Seetõttu  mõõdetakse  riikide  pressivabadust  mitte 

riigiametnike  üksiksekkumise  arve  loetledes,  vaid  selle  varal,  kui  vabalt  on  võimalik 

kodanikel oma arvamusi meediumite kaudu avaldada.

Lõpuks mõtteavaldus liberalismi klassikult John Stuart Millilt (On Liberty):

“If all mankind minus one, were of one opinion, and one, and only one person were  

of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one 

person, than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind”.

Ehk:

Kui kogu inimkond, väljaarvatud üks, oleks ühel arvamusel ja üks, ainult üks, oleks  

vastupidisel seisukohal, siis inimkond ei oleks enamal määral õigustatud selle ühe  

vaigistamisel, kui temal, kui tal oleks see võim, oleks õigust vaigistada inimkonda.
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