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Toimetas Liina Metsküla

  

President Toomas Hendrik Ilves tõdes aastalõpuintervjuus, et peaksime kohati tundma uhkust
selle üle, kuhu Eesti 22 aasta jooksul jõudnud on.

      

Intervjueerija Priit Kuusk uuris Ilveselt, kas ta mõistab presidendi mõtteid selle osas õigesti, et
kriis on Eestile mainekujunduslikult kasuks tulnud ning eestlased polegi enam ülejäänud
eurooplaste jaoks tümikad idast, mispeale Ilves muigas.

  

"See on arusaam, mis on visa kaduma, aga ta on kadumas," vastas Ilves. "Osa sellest on see
kriis, teine osa, ma võin öelda, on väga selgelt Eesti puhul jälle, kui meie ise ei taha seda ka
uskuda, Eesti saavutused ja innovaatilisus just e-valitsemisalal."

  

Ta tõi näite, et tegelikult oli suureks auks, kui Suurbritannia minister tuli Eestisse ja palus, et
keegi RIAst tuleks mõneks ajaks Suurbritanniasse et teha auditit, mida võiks teha paremini.
Ilves tõdes, et kuna ollakse nii kaugele jõudnud, siis võib juba mõelda sellele, et midagi ikkagi
on muutunud sellest ajast, kui vaadati, et Eesti on mingi uus riik ja mida nemad ka teavad seal.

  

Samuti avaldas Ilves arvamust, et kuna Eesti on nii pisike, peaksid riigi otsused ja ootused
olema realistlikumad.

  

"Iseseisev Eesti ja rahvaarvuga 1,3 miljonit - see tähendab, et mõned ülesanded on väga
rasked ja need on ülesanded, mida pool Kopenhaagenit ei pea täitma. Nad ei pea valvama piiri,
nad ei pea kaitsma oma riiki, neil ei ole saatkonnavõrk üle maailma. Nii et kui meie teeme neid
asju, mida me peame tegema, see on osa sellest, et olla riik ja me tahame, et meil on oma riik,
siis tuleb meil vaadata, kuidas me seda raha kulutame, millele ja kuidas me jagame omaenda
ressursse," rääkis president.

  

"See tähendab, et me ei saa teha asju, mida mõni suurem riik võib teha ja seetõttu peaksime

 1 / 2



"Ilves: asjad on muutunud sellest ajast, kui vaadati, et mida see uus riik ikka teab!", Õhtuleht, 20. detsember 2012
Neljapäev, 20 Detsember 2012 21:25

natuke rohkem selle peale mõtlema. Kindlasti see tähendab, et võib-olla mõni asi võiks jääda
tegemata selleks, et Lihulas oleks politsei," lisas Ilves, kelle sõnul võiks mõelda näiteks sellele,
kas Eestil on vaja nii paljudes maailma paikades konsulaate.

  

Artikkel Õhtulehe veebilehel .
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