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Toimetas Priit Luts

Münchenis julgeolekukonverentsil viibinud president Toomas Hendrik Ilves ütles
telefoniintervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et kõige silmatorkavamalt esinesid USA
asepresident Joe Biden ning Ukraina president Petro Porošenko.

Kas tänasel julgeolekukonverentsil on saanud selgemaks, mida see uus Ukraina
rahuplaan täpsemalt sisaldab - mille üle seal kaubeldakse, milliseid järeleandmisi ja
kellelt oodatakse?

Paraku me teame väga vähe sellest, sest keegi ei tahtnud eriti rääkida. Tõenäoliselt
tonaalsusest, eriti kui rääkida kantsler Merkeli kõnest, siis suuri tulemusi ei olnud.

Ta oli üsnagi vaoshoitud. Kui ta ütles ühes osas, et ta on pettunud ega andnud detaile, siis
järgmises osas hakkas ta rääkima sellest, kuidas Saksamaa toetab väga tugevalt NATO-t ja
viienda artikli rolli NATO-s ning kiirreageerimisüksuse loomist.

Kui Saksamaa liidukantsler Angela Merkel on uue rahuplaani elluviimises suhteliselt
skeptiline, siis Vene välisminister Sergei Lavrov on lootusrikas olnud. Suhtumine on
erinev, mida sellest võiks välja lugeda?

Ütleme nii, et välisminister Lavrovi kõne pälvis siin väga vähest mõistmist ja poolehoidu. See
stiil ei kuulunud kaasaegse Euroopa julgeolekukonverentsi juurde üldse mitte.

Kuidas suhtuda prantsuse presidendi välja öeldud hoiatusse, et kui rahuplaani täide ei
viida, siis puhkeb sõda?
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Kuna me ei tea, mis selles plaanis on, siis on väga raske suhtuda hetkel.

Lisaks oli veel kaks väga märkimisväärset kõnet. Üks oli USA asepresidendi Joe Bideni kõne.
Mina ausalt öeldes kõikide nende aastate jooksul alates 1997. aastast, pole nii jõulist kõnet
ameeriklaste käest kuulnud. Kuigi tuleb toonitada, et ta ei öelnud välja, et USA toetab Ukrainale
relvade andmist.

Kas seda teemat on Müncheni konverentsil arutatud, selles küsimuses on Euroopa ja
USA vahel erimeelsused?

Erimeelsused ei ole Euroopa ja USA vahel. Erimeelsused on siiski erinevate riikide vahel.

Mis oli veel väga muljetavaldav, oli president Petro Porošenko üliemotsionaalne kõne. Näidates,
kuidas Ukraina on ise juba nii pettunud ja tülgastunud kahtlustest, et Ukrainas on Vene väed,
siis näitas ta publikule viit või kuut Vene ohvitseri passi.

Artikkel ERR Uudiste veebilehel .

2/2

