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President Toomas Hendrik Ilvese sõnul on Eesti jaoks tähtsaim suurriik Euroopa Liidus Poola,
kuna poolakad saavad eestlaste jutust ilma seletamata aru.

"Mina olen kogu oma ametiaja ja juba enne seda rääkinud, et Poola on tegelikult tähtsaim
suurriik ja partner Eestile. Euroopa kuuest suurriigist on Poola ainus, kes saab aru, mida
tähendab meie ajalugu, mida tähendab küüditamine. Ida-Poolast küüditati 1,2 miljonit inimest,
mis tähendab, et poolakad mõistavad ilma seletamiseta asju, millest räägib eestlane," ütles
Ilves intervjuus BNS-ile.

Ilves tõdes, et Poolat peavad aina olulisemaks ka teised Euroopa Liidu riigid. Ta viitas oktoobris
ilmunud Saksa mainekate poliitikateadlaste Ulrike Guerot'i ja Konstanty Geberti artiklile "Why
Poland is the new France for Germany" [Miks on Poola Saksamaa jaoks uus Prantsusmaa].

Ilves tõdes, et Poola ja Eesti teineteisemõistmine on poliitiliselt väga hea. Presidendi hinnangul
on probleem selles, et paljud eestlased ei ole viimasel ajal Poolas käinud ja endiselt valitseb
kujutelm Poolast, nagu see oli 20 aastat tagasi.

"Poola on läbi teinud täiesti uskumatu transformatsiooni. Me oleme pahased, kui lääne
inimesed tulevad tulevad Eestisse ja avaldavad imestust riigi kõrge arengutaseme üle. Inimesed
ei suuda uskuda, kui palju Eesti on muutunud. Sama kehtib Poola puhul," tõdes riigipea.

Ilvese sõnul ühendab Eestit ja Poolat sama emotsioon, et mõlemad riigid ja rahvad on tulnud
läbi pori, vere ja uputuste ning lõpuks saavutanud ikkagi seda, mida inimesed on soovinud.

"Lõpuks tekib sama emotsioon mida laulis Peggy Lee oma laulus "Is that all there is". Laul
kirjeldab, kuidas tüdruk läheb koos isaga maailma parimasse tsirkusesse ning näeb lõvisid ja
tiigreid. Tüdruk tuleb välja, hoiab oma isa käest kinni ja küsib "issi, kas see ongi nüüd kõik".
Lugu läheb edasi, tüdruk abiellub ja küsib jälle, "kas see ongi nüüd kõik?". Eestil ja Poolal on
sama emotsioon, et kui me oleme palju saavutanud, tekib küsimus "kas see ongi nüüd kõik?".
"Kas me olemegi nüüd normaalne riik?". Aga võib-olla me olemegi nüüd päris normaalsed,"
märkis Ilves.
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