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Eile õhtul pärast Balti riikide presidentide ja USA riigipea Barack Obama kohtumist toimunud
pressikonverentsil Washingtonis tõusis keskseks teemaks arvatav keemiarünnak Süürias.

Juba presidentide esimesel kohtumisel asepresident Joe Bideni juures oli aru saada, et see,
mis tõotas tulla harilik, ehk isegi veidi igav ja formaalne visiit, on USA meedia jaoks oluline
Süüria tõttu. Selleks ajaks, kui Balti riikide presidendid jõudsid Valgesse Majja, lootsid kohalikud
suured uudistekanalid saada esimest sõnumit president Barack Obamalt selle kohta, millal ja
kuidas Süüriat rünnatakse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Olgem ausad, see on päeva küsimus täna siin. Päeva küsimus on, mis juhtub Süürias ja
loomulikult kõige suurem huvi ongi selle vastu, et mis on USA reaktsioon sellele," ütles Eesti
riigipea Toomas Hendrik Ilves.

Obama sai aru, et temalt oodatakse kommentaare Süüria, mitte nii väga Balti riikide kohta. Eriti
arvestades, et välisminister John Kerry on pidevalt viidanud, et Süüria otsus peab tulema
Obamalt.

USA president ütles, et ta ei ole veel teinud otsust teinud, milliste tegevustega peaks
keemiarelva mittekasutamise normi jõustama. "Ausalt öeldes, me ei taha, et maailm oleks
seetõttu halvatud. Lõpuks tahavad paljud inimesed, et keegi midagi ette võtaks, aga keegi ei
taha seda ise teha," rääkis Obama.

See aga tähendas, et ka Eesti, Läti ja Leedu presidendid suutsid Obama kõrval rahvusvahelisse
telepilti saada. Ilves ütles samuti, et kõige olulisem teema on julgeolek, Süüria keemiarelva
kasutamine on kahetsusväärne ja nõuab vastust.
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Samas said Balti riikide jaoks olulised teemad siiski läbi räägitud - Eesti jaoks tähendab see
enamasti ikkagi küberteemasid ja NATO kollektiivkaitset.

Neli presidenti avaldasid kohtumise lõpus ka ühisavalduse, kus muu hulgas lubasid
kollektiivkaitsele pühendumist ja ka Läti ning Leedu lubasid tõsta oma kaitsekulud 2 protsendini
SKTst.
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