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Eesti president Toomas Hendrik Ilves juhtis esmaspäeval ELi eesistujariigi Prantsusmaa
tähelepanu sellele, et tuleks hoiduda normaliseerimast suhteid Venemaaga liiga kiiresti pärast
seda, kui viimane on oma väeüksused Gruusia separatistlikest piirkondadest Abhaasiast ja
Lõuna-Osseetiast välja viinud.

„Esialgne reaktsioon oli väga positiivne – oli rõõm näha president (Nicolas) Sarkozy kiireid
edusamme,” teatas hr Ilves Prantsusmaa idaosas Evianis toimuval rahvusvahelisel konverentsil
„World Policy Conference”, kus osalevad riigi- ja valitsusjuhid ning tervest maailmast kokku
tulnud teadlased.

„Samas on lisaks minule veel paljudel tekkinud tunne, et Euroopas toimunud sügava muutuse
asemel tundub suhtumine olevat selline, et hästi, teeme näo, nagu oleksid need kaks ja pool
kuud kadunud mingisse musta auku, ja elame nüüd edasi nii, nagu poleks vahepeal mitte
midagi juhtunud,” lisas ta.

„Ei ole reaalne väita, et me võime 15. oktoobril kujutleda, nagu oleksidki asjad samamoodi nagu
6. augustil (enne konflikti algust – toimetuse märkus),” sõnas Eesti president.

Euroopa Liidu eesistujamaa president Nicolas Sarkozy avaldas 8. septembril arvamust, et
läbirääkimised Euroopa Liidu ja Venemaa uute partnerlussuhete üle võivad jätkuda „alates
oktoobrist”, kui Moskvaga kokku lepitud Gruusiat puudutavatest tingimustest kinni peetakse.

Euroopa Liidu juhtpoliitikud teatasid 1. septembril partnerlussuhete üle peetavate läbirääkimiste
külmutamisest, kuni Gruusia alal asuvad Venemaa väeüksused ei ole taandunud varasematele
positsioonidele.
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Venemaa armeeüksused alustasid esmaspäeval ühe Gruusias Lõuna-Osseetia lähedal
puhvertsoonis asuva kontrollpunkti lammutamist. Väeüksuste tagasitõmbamine peab lõppema
10. oktoobril.

Hr Sarkozy ja Venemaa presidendi Dmitri Medvedevi vahel 8. septembril sõlmitud kokkuleppe
kohaselt peavad 15. oktoobril Genfis algama eksperdirühmade arutelud „piirkonnas võetavate
julgeoleku- ja stabiliseerimismeetmete üle”.

„World Policy Conference’i” korraldaja Prantsusmaa Rahvusvaheliste Suhete Instituudi esindaja
sõnul peaks kolmapäeval Evianis toimuma Sarkozy ja Medvedevi „kahepoolne nõupidamine”.

NATO peasekretär Jaap de Hoop Scheffer, kes osaleb samuti konverentsil, teatas omalt poolt,
et Venemaa „on Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat tunnustades teinud vea”.

„Selle tunnustamisega määras Venemaa end isolatsiooni,” sõnas ta, lisades, et nende kahe
separatistliku piirkonna iseseisvust „ei ole tunnustanud kuigi palju riike”.

NATO peasekretär kutsus üles „poliitilisele arutelule”, mille eesmärk oleks saavutada, et
Venemaa „vaataks selle otsuse läbi”.

„Sellega nõustumine tähendaks kiita heaks riigipiiride muutmine jõu abil,” ütles ta ning väljendas
lootust, et „oktoobri keskel (Genfis) toimuv konverents võiks olla selle arutelu algus”.

Venemaa tunnustas 26. augustil Lõuna-Osseetia ja Abhaasia iseseisvust ning kavatseb hoida
mõlemas piirkonnas 3800 sõdurit.
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