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USA asepresident Joe Biden saabus teisipäeva hommikul Riiga, kus ta kohtus Eesti, Läti ja
Leedu presidentidega.

      

Biden külastab Lätit oma 22.-25. augustini vältava Euroopa-turnee raames, mille käigus väisab
ta ka Türgit ja Rootsit.

  

USA asepresident kohtus Riias kolme Balti riigi presidentidega ning tegi avaliku pöördumise
Baltimaade elanike poole.

  

Analüütikute sõnul annab Bideni visiit tunnistust USA jätkuvast poliitilisest toetusest Balti
riikidele, mis on eriti oluline pärast NATO tippkohtumist Varssavis tänavu juulis.

  

Ühendriikide asepresident külastas Lätit ka 2014. aastal.

  

USA on täielikult pühendunud NATO liitlaste kaitsmisele

  

Biden kinnitas Riias viibides, et Ameerika Ühendriigid on täielikult pühendunud NATO liitlaste
kaitsmisele.

  

"Me oleme täielikult, põhjalikult, 100 protsenti pühendunud oma NATO kohustustele ja eriti 5.
artiklile," rääkis Biden Reutersi teatel Läti pealinnas.
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USA pühendumus NATO liitlaste kaitsele on "kaljukindel", ütles USA asepresident Joe Biden
teisipäeval Riias.

  

"Ajal, mil mõned kahtlevad Euroopa integratsiooni jätkumises, on teie riik jõuline meeldetuletus,
kui palju on võimalik saavutada, kui kisume maha koostööd takistavad müürid, selle asemel, et
luua väljamõeldud eraldusjooni," ütles asepresident Riia rahvusraamatukogus peetud kõnes.

  

"Täna mäletame "Balti tee" jõudu, õlg-õla kõrval ja käsikäes seismise jõudu. See on eriti tõsi,
kui asi puudutab teie ühist julgeolekut. Tõotused, mille oleme üksteisele andnud oma
kollektiivkaitse tagamiseks NATO liitlastena, on aastakümneid olnud ülemaailmse stabiilsuse
nurgakiviks ning on seda jätkuvalt."

  

"Ärgu olgu kahtlustki - USA pühendumus (NATO alusleppe) artiklile 5 on kaljukindel ja
vankumatu. Me oleme võtnud püha kohustuse. Oleme välja käinud oma au ning me ei jäta iialgi
oma kohustusi täitmata. Mitte ainult praegu, vaid igavesti," lausus Biden.

  

"Ameerika ei jäta iialgi oma liitlasi kaitseta. Me vastame. Ajal, mil Venemaa astub aina
agressiivsemaid samme ning ähvardab oma naaberriikide suveräänseid õigusi, on NATO
jätkuvalt sama elutähtis. Agressiooni esineb ka tänapäeva Euroopas ning me peame olema
valmis sellele agressioonile vastu seisma."

  

"Rünnak ühele on rünnak kõigile. Punkt. Lause lõpp. See on täpselt nii elementaarne, see on
täpselt nii lihtne. Tahame, et teaksite nii teie kui ka Moskva, et me mõtleme, mida ütleme."

  

"Hoolimata sellest, mida kuulete praeguses tulises (USA) poliitikas, on minu riigis laiaulatuslik ja
sügav pühendumus NATO-le," ütles asepresident.

  

Samas pole NATO kunagi olnud ühesuunaline tänav, rõhutas Biden. Oleme tugevad, kui
Euroopa on turvaline ja stabiilne, lisas ta.
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"Baltimaade ja USA vaheline sõprus on igikestev," ütles asepresident.

  

President Ilves: Euroopa ja USA liitlassuhe püsib kindlana

  

"Euroopa ja Ameerika Ühendriigid on lähedased liitlased, meie koostöö on kindel ja julgeolek
jagamatu," ütles president Toomas Hendrik Ilves täna Riias.

  

Eesti riigipea nimetas sümboolseks, et kohtumine toimub 23. augustil, paljudelt riikidelt – Eesti,
Läti, Leedu nende seas – iseseisvuse röövinud natsi-Saksamaa ja NSV Liidu salalepete
sõlmimise 77 aastapäeval.

  

"Me teame diktatuuri hinda ja teame vabaduse hinda, teame demokraatia ja sõpradega
sõlmitud liitlassuhte väärtust," rõhutas ta.

  

President Ilvese sõnul seisavad EL ja USA silmitsi ühiste ohtudega, mille seas on
rahvusvaheline terrorism, jätkuv agressiivsus ja ebastabiilsus Euroopa Liidu ja NATO
läbinaabruses.

  

"Nende ohtudega saame hakkama ainult üheskoos, üksteist toetades ning seeläbi meie
partnerlust ja liitlassuhet igapäevaselt tugevdades," sõnas Eesti riigipea.

  

Piirkondliku julgeoleku puhul pidas ta oluliseks NATO liitlasüksuste roteeruvat kohalolekut
alliansi idatiiva riikides ja tunnustas Ameerika Ühendriike, kes on paigutanud oma üksused
Baltimaadesse.

  

Kõrvuti NATO Varssavi tippkohtumise otsustega kinnitab see alliansi otsustavust olla nähtav ja
usutav kõigi liitlaste julgeoleku tagamisel, ütles president Ilves, lisades, et Eesti omalt poolt
jätkab panustamist julgeoleku tagamisse vastutustundelise liitlasena.
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Artikkel ERR Uudiste veebilehel .
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