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Argo Ideon

  

Enne kohtumist USA presidendi Barack Obamaga sõid Eesti president Toomas Hendrik Ilves,
tema Läti kolleeg Andris Bērziņš ja Leedu riigipea Dalia Grybauskaitė lõunat koos USA
asepresidendi Joe Bideniga. Lõuna toimus asepresidendi residentsis USA
mereväeobservatooriumis (USNO) ning kestis ligikaudu poolteist tundi.

      

Seejärel suundusid kolm Balti riigijuhti Valgesse Majja kokkusaamisele USA presidendiga. Eesti
aja järgi eile õhtul kell 21 alanud pooleteisetunnise kohtumise algul tegid neli riigipead lühikesed
avaldused. Esimesena kõneles president Obama, kes peatus kõigi kolme Balti riigi saavutustel.

  

Eesti puhul tunnustas ta edukaid liitlassuhteid ja mainis muu hulgas ära president Ilvese töö
internetivabaduse kaitsmisel. Läti puhul tõstis ta esile toimetulekut majanduskriisiga, Leedust
kõneldes nimetas panust idapartnerluse arendamisse.

  

Seejärel kõnelesid lühidalt presidendid Ilves, Grybauskaitė ja Bērziņš. Ilves mõistis muu hulgas
hukka keemiarelvade kasutamise Süürias ning ütles, et süüdlased tuleb vastutusele võtta.
Samuti tänas president Ilves Ameerika Ühendriike pühendumuse eest, mida USA on näidanud
üles meie lähipiirkonnale Euroopas, ning avaldas lootust, et USA jätkab osalemist Euroopa
julgeoleku tagamises.

  

Samal kohtumisel Valges Majas võeti vastu ka USA, Eesti, Läti ja Leedu ühisavaldus, milles on
muu hulgas öeldud: «Ameerika Ühendriikide ja Euroopa julgeolek on jagamatu. Nagu on
sätestatud ka Balti hartas, on Ameerika Ühendriikidel kui NATO liitlasel sügav ja kestev huvi
Eesti, Läti ja Leedu sõltumatuse, suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse ja julgeoleku vastu.»

  

Neli riiki kinnitasid, et kõigil neil on eesmärk jätkuvalt kaitsta õigusriigi põhimõtteid, mis on
vabade ja demokraatlike rahvaste ühenduse alus. Avalduses on juttu ka ühisest
internetivabaduse edendamisest: «Meie jõupingutustel on ühine eesmärk: avatud,
koostalitlusvõimeline, turvaline ja usaldusväärne internet, kus eraelu puutumatus ja
kodanikuõigused on kaitstud ning teave ja ideed saavad vabalt liikuda.»
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Eelmine Balti riigijuhtide ühine kohtumine USA presidendiga toimus 1998. aastal, mil võeti vastu
USA-Balti harta.

  

Artikkel Postimehe veebilehel .
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