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Lauri Tankler, Washington
Toimetas Merili Nael

  

Eile õhtul võttis president Toomas Hendrik Ilves Washingtonis vastu mõttekoja NDI demokraatia
auhinna e-riigi ja digitaalse kodanikuühiskonna edendamise eest. Mõttekoja nõukogu esimees
Madeleine Albright kiitis Eestit innovaatiliste lahenduste ja teiste riikidega koos töötamise eest.

      

National Democratic Institute (NDI) on oma 30 tegutsemisaasta jooksul olnud ühtepidi pinnuks
silmas riikidel üle terve maailma, kes ei soovi näha tõelist demokraatiat ja samas suureks abiks
nendele, kes demokraatiat arendavad. Seetõttu peab president Toomas Hendrik Ilves Eesti
tunnustamist nende poolt erakordseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

  

"See organisatsioon on tegelikult üks juhtivatest demokraatiat hindavatest ja arendavatest
organisatsioonidest demokraatlike riikide seas ja nemad on kogu aeg jälginud suure huviga
Eestit," selgitas Ilves.

  

Instituudi üks asutajaliikmetest, endine USA välisminister Madeleine Albrighti hinnangul on
pidevalt vaja demokraatiaga töötada ning ta kiitis Eestit selle pideva töö tõttu.

  

"Demokraatia ei ole ühekordne saavutus, see on protsess ja ma arvan, et Eesti on oma
märkimisväärsete juhtidega suutnud seda arendada. Aga palju sellest on seotud ikkagi Eesti
ajalooga ja eestlaste sooviga olla vabad," rääkis Albright.

  

"Üks asi, mille üle me siin National Democratic Institute'is uhked oleme, on see, et me ei
tunnusta ainult ameeriklasi. Me põhimõtteliselt töötame teiste demokraatlike maadega koos, et
jagada kogemusi ja öelda, et meie demokraatia pole ainus mudel maailmas, et inimesed võivad
oma valitsustega suhelda eri moodi. Moodsate tehnoloogiate abil on see muutunud veelgi
huvitavamaks," selgitas Albright.
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Tema sõnul on Eesti hea näide sellest, kuidas kasutada moodsat tehnoloogiat kodanikele
paremate teenuste osutamiseks.

  

Auhinnatseremoonia ja NDI mõttekoja juubelipidustused olid suurejoonelised - ürituse
peakõneleja oli USA suursaadik ÜRO juures Samantha Power, tema kõrval president Ilves, kes
selgitas, kuidas tänapäeva uued tehnoloogaid nõuavad uutmoodi ühiskondlikku kokkulepet.

  

Washingtonis viibides andis Ilves üle ka ühe 2010. aastal annetatud ordeni - Kotkaristi esimese
klassi teenetemärgi kindral Bantz John Craddockile, kes aitas Eestil lõimuda NATO
struktuuridega.

  

Artikkel ERR Uudiste veebilehel .
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