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President Toomas Hendrik Ilves ütles ETVle antud aastalõpu intervjuus, et me võiksime puhata
enesehaletsemisest ja oluliselt rohkem uhkust tunda selle üle, mida Eesti on saavutanud.

"Kohati võiks puhata sellest enesehaletsemisest," soovitas riigipea. "Tulekul on jõulud, me
võiksime üks päeva aastas olla õnnelikud."

Riigipea ütles, et talle teeb muret see hoiak, et kõik on niikuinii halb, kuna see on Eesti asi. Ta
lisas, et just viimase aasta jooksul on maailm teadvustanud, mida Eestis tehakse hästi. "Meil on
mõned asjad läinud väga hästi, aga me ei taha seda kuulda," kõneles ta. "Moeasjaks on kogu
aeg öelda, et meil on kõik halvasti."

President rääkis, et näiteks rahva arvu vähenemise pidurdamiseks kehtestatud vanemahüvitisel
on olnud positiivne mõju ja Eesti iive pole langenud. Samuti tõi ta näiteks pika loetelu asjadest,
mida Eesti on saavutanud alates taasiseseisvumisest.

Riigipea ütles, et uue aasta 28. märtsil saabub päev, mil taasiseseisvunud Eesti periood on
pikem kui esimese Eesti vabariigi periood aastail 1918-1940. See on tema sõnul väga oluline.

Iseseisev Eesti rahvaarvuga 1,3 miljonit tähendab presidendi sõnul, et mõned ülesanded on
väga rasked ja meil tuleb vaadata, kuidas me oma ressursse jagame. "See tähendab, et me ei
saa teha asju, mida mõni suurem riik saab teha," kõneles ta. "Mõne suure asja võiks jätta
tegemata näiteks selleks, et Lihulas oleks politseinik."

Ilvese sõnul tuleb arutada, kas Eestil on vaja kõiki konsulaate või saatkondi. Samuti peab tema
sõnul välja kasvama suhtumisest, kus igale ministeeriumile antakse pott raha ja ta jagab seda
ise. Riigipea sõnul ei või ministeeriumid olla vürstiriigid.

Tulevikku vaadates ütles riigipea, et rohkem tuleks tegeleda Eesti siseste asjadega - mida on
vaja teha, et parandada haridust ja sotsiaalseid lõhesid vähendada, et elu maal oleks kestlikum.
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Töötu statistikast tuleb välja, et mida madalam on haridus, seda suurem on tööpuudus ja
vastupidi. "Me peame kõik pürgima selles suunas, et olla paremini haritud," sõnas president ja
ütles, et see on asi, mida igaüks ise saab muuta.

"Meil ei ole vaja midagi eriti saavutada, me oleme selle tormijooksu Nõukogude Liidust välja
edukalt läbi teinud. Meie järgmine eemärk on keskenduda oma kodutööle siin oma kodumaal,
mis vahepeal on tegemata jäänud," ütles Ilves, soovides inimestele rahulikke jõule ja
positiivseid mõtteid uueks aastaks.

Artikkel Delfi veebilehel .
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