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President Toomas Hendrik Ilves avas täna Tallinnas Arengufondi arengufoorumi „Kasvuvisioon
– maailmas edukas ja koduselt armas Eesti aastal 2018“.

      

Presidendi sõnul näitab visiooni- või tulevikukonverentside sagedus ja populaarsus, et rahvas
on rahutu ning tunnetatakse vajadust teha midagi teisiti. Riigipea tõi oma kõnes välja võimalikud
visioonid tuleviku-Eestist: olla odavama tööjõuga Lõuna-Soome, saada kõrgtehnoloogiliseks
IT-saareks või stagneeruda.

  

„Neljanda tulevikuvisandi nimetaksin „smiley face“ tulevikuks: Eesti on regionaalselt hästi
integreeritud kõrgtehnoloogiale baseeruv ning ekspordile orienteeruv suurte investeeringute
sihtriik,“ ütles president Ilves, pidades seda Eesti jaoks optimaalseimaks suunaks.

  

Riigipea sõnul on „Eesti 2018“ ideede ja eesmärkide sõnastamiseks aega kaheksa aastat, ehk
kaks täispikka parlamenditsüklit ja vähemasti kaks valimiskampaaniat.

  

„Minu üleskutse kõrgeimat võimu kandvale Eesti rahvale on selline: nõuda erakondadelt nii
eelseisvate kui ka 2015. aasta valimiste eel eesmärkide ja ülesannete sõnastusi, arengukavasid
ja vastuseid riigi tulevikku puudutavatele küsimustele,“ rõhutas riigipea.

  

„Minu üleskutse valimiskampaaniat kajastavatele ajakirjanikele on hoida valimiste eelseid
debatte rangelt nende teemade piires, mis on Eesti tulevikule tegelikult olulised,“ lisas ta.

  

Riigipea toonitas, et seisukohad maksude taseme ja struktuuri osas ei ole visioon: „Makse
kogutakse poliitikate elluviimiseks ja eesmärkide saavutamiseks. Kuidas neid makse kogutakse,
kellelt ja millisel määral, on vahendi, mitte aga poliitikate kujundamise küsimus.“

  

President Ilves hinnangul elame praegu ajal, mil on moes poliitikuid maha teha ja neid
põlastada: „Me elame populistlikus õhkkonnas, mis nõuab süüdlase tuvastamist.“
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„Psühholoogiliselt on see mõistetav,“ ütles riigipea. „Ent elu vabas demokraatlikus Eestis eeldab
ka iseenese vastutuse hoomamist. Pole suurt mõtet poliitikuid sõimata, kui me ise ei kehtesta
nende suhtes rangemaid nõudmisi.“

  

Riigipea pani valijatele südamele nõuda seekord ja edaspidi erakondadelt sisulisi debatte
demograafia, hariduse ja elukvaliteedi teemadel: „Kuidas me kasvame välja praegusest
positsioonist globaalses väärtusloome ahelas? Mida me teeme selleks, et Eestisse tahetaks
tulla oma investeeringute ja ajudega?“

  

„Kui me tõesti tahame kõige positiivsema arenguvisiooni täitumist, siis saab see olla vaid kogu
rahva töö ja pingutus. Me peame olema nõudlikud iseenda ja teiste suhtes,“ rõhutas president
Ilves. „Sest kui me ise nõudlikud ei ole, siis on meie tulevik lihtsalt poliit-teater. Mitte ühekordne
komöödia-laadne etendus Saku suurhallis, vaid trööstitu tulevik ehk alaline tragöödia.“

  

  

Riigipea kõne täistekst asub siin .

  

  

Vaata lisa Arengufondi veebilehelt: http://www.arengufond.ee/foresight/forum/

  

  

Vabariigi Presidendi Kantselei
 avalike suhete osakond
 tel 631 6229
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