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President Toomas Hendrik Ilvese kutsel saabub 23. augustil töövisiidile Eestisse Poola uus
riigipea Andrzej Duda, kes astus ametisse augusti alguses.

      

"See, et tegemist on president Duda esimese välisvisiidiga ja selle sihtkohaks on Eesti, kinnitab
taaskord Poola ja Eesti tihedalt läbipõimunud liitlassuhteid," ütles president Ilves. "Poolal on
keskne roll nii meie regiooni julgeolekuhuvide eest seismisel kui ka NATO ühtsuse
tugevdamisel ning samuti näeme me kõik Poola kaalukust Euroopa Liidu ühishuvide
kaitsmisel."

  

Eesti riigipea nimetas sümboolseks, et president Duda visiit toimub 23. augustil, Euroopa 1939.
aastal mõjusfäärideks lahutanud Stalini ja Hitleri ehk Molotovi-Ribbentropi pakti aastapäeval.
Poola, keda peagi ründasid nii natsi-Saksamaa kui ka stalinlik NSV Liit, kaotas selle paktiga
esimesena oma iseseisvuse, Nõukogude okupatsiooni alla langenud Balti riigid olid järgmised.

  

"Siin on koos tulevikku vaatav põhjus, miks me mõlemad, Eesti ja Poola, peame oluliseks
demokraatliku ja rahumeelse Euroopa lõimimist, ilma "mõjusfäärideta" ja ilma salaprotokollideta
Euroopa tugevdamist," sõnas president Ilves. "See on Euroopa, kus – Václav Havelit tsiteerides
– pole kohta lömitavale ettevaatusele, küll aga on siin armastus vabaduse ja õigluse vastu,
austus inimväärikuse vastu ning suutlikkus tõestada vajaduse korral nende tunnete ehtsust
tegudega."

  

Mai lõpus presidendivalimised võitnud Andrzej Duda'le saadetud õnnitluses ja küllakutses
kirjutas Eesti riigipea: "Ärevatel aegadel on meie prioriteediks seista kindlalt ühiste väärtuste ja
huvide eest ning tihendada veelgi juba vankumatut koostööd. Eesti ja Poola lähedased suhted
on olnud üheks minu välispoliitiliseks eesmärgiks viimase 8,5 aasta jooksul presidendina," lisas
ta.

  

Poola president Andrzej Duda kohtub Tallinnas Eesti riigipeaga, aga samuti Riigikogu esimehe
Eiki Nestori ja peaminister Taavi Rõivasega ning külastab Okupatsioonide Muuseumi, kus
toimub Eesti ja Poola presidentide ühine pressikonverents.
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Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
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