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ÜRO 68. Peaassamblee avanädalale saabunud president Toomas Hendrik Ilves ja Evelin Ilves
andsid reede õhtul koos Eesti peakonsulaadiga vastuvõtu New Yorgi Eesti Majas kohaliku
eestlaskonna tunnustuseks.

      

President Ilves kõneles inimesi pilgeni täis Eesti Maja suures saalis Eesti käekäigust viimase
aasta jooksul ning tuletas meelde, et tänavu kevadel sai Eesti järgemisi kestnud iseseisvus
vanemaks kui oli esimene iseseisvusperiood. Me ei pea enam oma riigi kestmise pärast tundma
alateadlikku ärevust, sõnas president Ilves.

  

Riigipea tuletas meelde, et praegu on Eesti rahvusvaheliselt turvalisem ja edukam kui kunagi
varem oma ajaloos ning sel aastal saime üle majandussurutisest. Ta meenutas ka, et erinevalt
paljudest teistest sotsialismileerist pärit riikidest on Eesti suutnud välja arendada oma
rahvusvaheline kuvandi tugeva IT-riigina ja küberjulgeolekust hooliva maana. "Meil on näiteks
maailma parim e-retsepti süsteem, ja koostöös soomlastega plaanime teha sellest eduloost
riikideülese," ütles riigipea.

  

President Ilves, kes järgmisel nädalal kõneleb ÜRO Peaassamblee ülddebatil, keskendub seal
Süüria küsimusele, inimõigustele, internetivabadusele ning kestlikule arengule. Viimane on
algava peaassamblee keskne teema. President Ilves esineb avakõnega ka Eesti korraldatud
kõrgetasemelisel arutelul ÜRO-s "Turvaline ja vaba internet", kus osalevad lisaks poliitikutele ka
mõttekodade ning akadeemilise maailma esindajad. ÜRO Peaassamblee ajal kohtub Eesti
riigipea Gruusia presidendi Mikheil Saakašviliga ja osaleb Poola riigipea Bronisław Komorowski
juhitud Ukraina-teemalisel kohtumisel, kus on kohal ka Ukraina liider Viktor Janukovitš.
President Ilves kõneleb era- ja avaliku sektori koostööle pühendatud organisatsiooni The
Concordia Summit 2013. aasta aastakonverentsil, mis on seekord pühendatud noortele ja
tulevikule. Seal räägib riigipea riigi ja erasektori koostööst ettevõtluse ja ettevõtlikkuse
arendamisel.

  

Eesti president külastab Ameerika Ühendriikides mitmeid rahvusvahelisse paremikku kuuluvaid
kõrgkoole. New Yorgis, Columbia Ülikoolis esineb ta loenguga küberjulgeolekust ja
netivabadusest. Bostonis, maailma ühe mainekaima tehnikaerialade ülikooli, Massachusettsi
Tehnoloogiainstituudi - Massachusetts Institute of Technology - ärikoolis Sloan räägib president
Ilves Eesti kogemusest viimase finantskriisi ületamisel ja IT arengust ning Tufts Ülikooli
rahvusvaheliste suhete koolis Fletcher kõneleb ta tudengitele ja õppejõududele tänapäeva
Atlandi-ülesest koostööst ja olukorrast Euroopas.
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President Ilves ja Evelin Ilves osalevad traditsiooniliselt Ameerika Ühendriikide riigipea Barack
Obama pidulikul vastuvõtul ÜRO Peaassamblee avaistungi puhul. Evelin Ilves osaleb koos
teiste New Yorki saabunud riigipeade abikaasadega ka mitmel ÜRO ja USA poolt korraldatud
esindusüritusel seoses ÜRO Peaassamblee avaistungiga.

  

Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229
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