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Kadri Bank

Eilne hommik Stockholmi Värtahamneni sadamas ei olnud tavapärane. Sadamale lähenedes
võis märgata reisijaid, kes laevalt tulles end mitte linna poole ei asutanud, vaid jäid pidama üle
sadamaplatsi viivale sillale ja kiikasid allapoole.

All politseiautodega palistatud platsil käisid viimased ettevalmistused Eesti presidendi
vastuvõtmiseks. Tallinki Viktoria oli tavapärasest varem sadamas, visiirgi oli juba enne kella 10
avatud. Selle ette rulliti maha punane vaip, mis presidenti ootava musta auto ees täpselt läbi
lõigati. Laeva akendel uudistas all toimuvat laevapersonal. Pressile mõeldud piirdeaia taga oli
näha ka mõningaid Rootsi meedia fotograafe.

Peagi saabus prints Carl Philip ning varsti kätles temaga ka laevast väljunud Eesti
presidendipaar. Ilveste kohtumine kuningas Carl XVI Gustafi ja kuninganna Silviaga toimus juba
sadamast ja meedia silme alt eemal, kuninglike tallide juures. Kuninglikku paleesse saabuti
tõldadega.

Pärast riigihümne, palee õukonna ja Eesti delegatsiooni tutvumist-kätlemist suundusid
kuninglikud võõrustajad ja presidendipaar palee ülakorrusele, kus tehti visiidi ametlik foto ja
vahetati kingitusi.

Ilves kohtus eile põgusalt ka peaminister Fredrik Reinfeldtiga, kelle sõnul arutati kohtumisel
põhiliselt kahe riigi koostöö ja kriisi juhtimise üle, et tõsta mõlema riigi konkurentsivõimet.
Samuti oli kõne all Baltimere regiooni strateegia, mis on Reinfeldti sõnul oluline mõlemale riigile.
Reinfeldt tõi välja, et Eestis on esindatud 15 000 Rootsi firmat ja arvas, et see arv tulevikus
kasvab.

Ilves plaanib ka lapsepõlvekoju põigata. Välisajakirjanikud, keda Ilvese-Reinfeldti
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pressikonverentsile polnud kogunenud just palju, küsisid Ilvese käest muu hulgas, miks Eesti
ehitab uusi põlevkivijaamu, kui ülejäänud maailm räägib taastuvatest energiaallikatest. Ilves
vastas, et põlevkivijaamade eesmärk on kindlustada energiaressursside sõltumatus
Venemaast.

Eile külastas presidendipaar koos kuningliku paariga ka Eesti paadipõgenikele Rootsi poolt
püstitatud mälestusmärki. Presidendi sõnul puudutas eestlaste põgenemine otseselt ka tema
perekonda, sest tema vanemad jõudsid sõja ja okupatsiooni eest Rootsi 1944. aasta sügisel.
Ilvesel on kavas teha ka lühike külaskäik oma lapsepõlvekodusse Rootsis, kus ta elas kolm
aastat.

Äriseminarist võtab osa ka kuningas. Ilvest saadavad riigivisiidil Rootsis
Kaubandus-Tööstuskoja delegatsioon, justiitsminister Rein Lang, majandus- ja
kommunikatsiooniminister Juhan Parts, riigikogu liikmed Marko Mihkelson ja Toomas Varek,
Eesti Panga nõukogu esimees Jaan Männik, Tartu Ülikooli rektor Alar Karis ning Eesti
Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman.

Täna toimub Stockholmis äriseminar, mille avamisel osalevad nii kuningas kui ka Ilves. Hiljem
külastatakse Rootsi riiklikku elektrivõrku Svenska Kraftnät ja õhtul toimub julgeolekuseminar
Natinal Defence College'is.

Rootsi jaoks on Ilvese kolmepäevane riigivisiit üle kahe aasta esimene seda sorti külastus.
Viimati võõrustati teiste riikide päid 2008. aastal, kuid vahepeal toimunud parlamendivalimiste
tõttu oli sellistes üritustes paus.

Artikkel Äripäeva veebilehel .
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