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Pärast esinemist ÜRO peaassambleel külastas president Toomas Hendrik Ilves eile Bostonit ja
selle kõrval asuvat ülikoolilinna Cambridge'i, kus ta esines kahes rahvusvahelise tipptaseme
ülikoolis. Riigipea kõneles e-riigist majanduse mootorina Massachusettsi Tehnoloogiaülikooli
ärikoolis Sloan ning pidas loengu küberjulgeolekust ja Atlandi-ülestest suhetest Tuftsi ülikooli
Fletcheri rahvusvaheliste suhete instituudis.

Hiljutised arutelud ja arengud on käivitanud kogu maailmas uue hooga arutelu privaatsuse ja
turvalisuse, isikuvabaduste ja julgeoleku vahelistest pingetest, meenutas Eesti riigipea, kelle
sõnul on küberkaitse ja isikuvabadused samas ühildatavad.

"Soov vabadust hoida ei tähenda, et küberruum ei vajaks reegleid ja seadusi," rõhutas
president Ilves. "Ka kübermaailmas oleme ikka Thucydese Melose saarel, kus tugevad teevad
seda, mida nad tahavad ja nõrgad seda, mis neil üle jääb. Seetõttu vajame küberruumis
lepinguid, norme ja standardeid – aga need ei tohi olla vastuolus demokraatia põhiväärtustega."

Kõneldes hiljuti rahvusvahelist diskussiooni äratanud luureskandaalidest, ütles Eesti riigipea, et
vastus probleemile ei saa olla veebi- ja väljendusvabadust piiravas seadusandluses – see oleks
meeltmööda eelkõige neile, kes ei tunnista demokraatlikke väärtusi ega sõnavabadust.

"Meil, kellele need väärtused on olulised, tuleb leida sobiv tasakaal kolme faktori vahel –
julgeolek, privaatsus ja info vaba liikumine. Julgustavaks näiteks on siin Eesti, kes pakub oma
elanikele turvalist e-teenuste süsteemi ning on ühtlasi hoidnud internetivabaduses maailma
esikohta kolm aastat," kõneles president Ilves.

Eesti riigipea rääkis Fletcheris ka Atlandi-ülestest suhetest, rõhutades, et Euroopa peab
hoolitsema tõsiselt oma panuse eest NATO ühisesse kaitsesse. Samuti avaldas president Ilves
muret, et nn Snowdeni juhtum lisab ameerikavastaseid meeleolusid Euroopas. Teisalt on USA-s
kasvanud isolatsionistlikud meeleolud nii vasak- kui parempoolsete poliitiliste liikumiste seas.

"Eesti toetab igal juhul USA liidristaatuse säilimist maailmas," kinnitas ta. "Kuna Põhja-Ameerika
ja Euroopa jagavad endiselt keskseid väärtusi, tuleb meil teha tööd tiheda koostöö säilimise
nimel."
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Sloani ärikoolis kõneles president Ilves koos professor Alex Pentlandi ja ettevõtja, äritudengi
Xenia Menziesiga. Vestlust juhtis professor Fiona Murray. Paneeldiskussioonis arutati info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia ning innovatsiooni osa ettevõtluse arendamises. Eesti riigipea
tutvustas tudengitele ja professoritele Eesti e-riigi lahendusi ning kõneles ka sellest, kuidas
Eestis on nii IKT-haridus koolides kui ka e-riigi lahendused, sh riigi poolt tagatud turvaline ID,
soodustanud ettevõtluse ja innovatsiooni arengut.

President Ilves kohtus Cambridge'is MITi presidendi Rafael Reifiga ja Tuftsi ülikooli presidendi
Anthony P. Monacoga. Kõneldi koostöövõimalustest hariduse, teaduse, ettevõtluse ning
e-valitsemise vallas. Samuti kohtus president Ilves Cambridge's asuvate Massachusettsi
Tehnoloogiainstituudi ja Harvardi ülikooli eestlastest tudengitega.

Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
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