Ilves, Applebaum, Bildt ja teised silmapaistvad Atlandi-ülese koostöö pooldajad ühinevad CEPA nõuande
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Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskuse (CEPA) rahvusvahelise nõuandekogu uued liikmed on Eesti
president Toomas Hendrik Ilves, Pulitzeri preemia laureaat Anne Applebaum, Rootsi endine
välisminister Carl Bildt, USA välisministeeriumi endine nõunik Eliot A. Cohen, Oxfordi ülikooli
Euroopa õpingute professor Timothy Garton Ash, USA endine abivälisminister Brian Hook,
Leedu endine kaitseminister Rasa Juknevičienė ja Slovakkia Atlandi komisjoni peasekretär
Róbert Vass.

Uued liikmed ühinevad tähelepanuväärse ringkonnaga, mille liikmete hulgas on ühtlasi endine
riiklik julgeolekunõunik Zbigniew Brzezinski, Tšehhi endine välisminister ja kaitseminister
Alexandr Vondra, Sofia liberaalsete strateegiate keskuse esimees Ivan Krastev, Poola
keskpanga endine president Leszek Balcerowicz ja paljud teised.

"CEPA on rõõmus, et selle liikmeteks astuvad nii väljapaistvad Atlandi-meelsed liidrid ja
intellektuaalid," ütles CEPA president Wess Mitchell. "Atlandi-meelsus on sattunud Kesk- ja
Ida-Euroopas piiramisrõngasse. Laienenud nõuandekogu abiga võitleb CEPA selles kriitilises
piirkonnas vabaduse ja julgeoleku eest aktiivsemalt kui kunagi varem."

CEPA on ainuke USA mõttekoda, mis on pühendunud Kesk- ja Ida-Euroopa uuringutele.
Viimase aastakümne jooksul on see kiiresti kasvanud ja saanud juhtivaks Washingtonis
asuvaks hääleks, kes seisab postkommunistliku Euroopa riikide julgeoleku ja demokraatia
tugevdamise eest. Oma 10. aastapäeva tähistamiseks käivitab CEPA uusi algatusprojekte, et
soodustada strateegilist mõtlemist ning tihendada inimestevahelisi sidemeid USA ja
Kesk-Euroopa suhetes. CEPA nõuandekogu uute liikmete lisandumine toetab neid jõupingutusi.

CEPA on selle asutamisest 2005. aastal olnud Atlandi-ülese poliitilise debati esirinnas
küsimustes, mis puudutavad Kesk- ja Ida-Euroopa demokraatliku reformi, kaitse- ja
energeetikavaldkonda. CEPA eesmärk on edendada majanduslikult elujõulist, geopoliitiliselt
stabiilset ning poliitiliselt vaba Kesk- ja Ida-Euroopat, millel on tihedad ja püsivad sidemed
Ameerika Ühendriikidega. CEPA jagab Ameerika poliitikutele teadmisi Kesk-Euroopa tähtsuse
kohta USA välispoliitika jaoks, arendab Atlandi-ülese koostöö aktiivsete pooldajate võrgustikku,
korraldab aastaseminare Varssavis, Bukarestis ja Prahas, avaldab rohkem kui 100
poliitikadokumenti aastas ning kutsub kokku USA ja Kesk-Euroopa strateegiafoorumi, mis on
Atlandi-meelsete ekspertide ja poliitikute suurim kogunemine Ameerika Ühendriikides. CEPA
institutsionaalne haare katab kogu Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna ulatusliku võrgustiku kaudu,
mis koosneb 15 partnerasutusest, esindusest ja koostööd tegevast kodanikuühiskonna
organisatsioonist.
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Lisainfo: http://www.cepa.org/
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