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Täna jõuab lugejani esimene uuendus-
kuuri läbinud Diplomaatia number. Aja-
kiri hakkab ilmuma neli korda aastas – 
veebruaris, mais, augustis ja novembris. 
Kogumaht jääb ajalehega samaks: see, mis 
oli enne jaotatud 12 numbri vahel, hakkab 
nüüd olema neljas numbris.

Diplomaatial on tänasest ka uus kodu-
leht. Seda tasub külastada pidevalt, sest 
lisaks ajakirjas ilmunule avaldame seal 
jooksvalt värskeid artikleid. Kättesaadav 
on arhiiv, varasem sisu on kergemini leitav.

Hoolimata formaadi uuendamisest jääb 
Diplomaatia peamine eesmärk samaks – 
pakkuda lugejale asjatundjate analüüse ja 
kommentaare välis- ja julgeolekupoliiti-
kast, kokkuvõttes aidata Eesti inimestel 
sügavamalt mõista maailmas toimuvat. 
Ehk teisisõnu seda, mida uudismeedia 
oma formaadi ja töörütmi tõttu sageli 
teha ei saa. 

Uuenenud Diplomaatia esimeses 
numbris keskendume maailma suurvõi-
mude – Ameerika Ühendriikide, Hiina, 
Euroopa Liidu ja Venemaa – sisemistele 
arengutele ja omavahelisele konkurent-
sile ning Eesti võimalustele kujunevas 
olukorras. 

Muidugi on USA, Hiina, Euroopa Liidu 
ja Venemaa ühte suurusjärku asetamine 
tinglik. USA on vaieldamatult globaalne 
suurriik, mis omab väga arvestatavat mõju 
ka Euroopas ning kitsamalt meie Lääne-
mere piirkonnas. 

Hiina eesmärk on saavutada USAga 
vähemalt võrdne mõju. Suuremas osas 

INDREK KANNIK
Diplomaatia vastutav väljaandja ja  
Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor

Eesti manööverdamisruum  
maailma suurvõimude jõuvõtmises

Ameerika ei ole enam 
selline kui aastakümme 

tagasi. Me osaleme vähem 
maailmapoliitikas, sest 
oleme sügavas riiklikus 

kriisis, mis ei mõjuta 
ainult meid inimestena, 

vaid ka meie rolli 
maailmas. 

SUSAN GLASSER
(aja)kirjanik 

lk 2–8

Saatkondade  
kokkutõmbamist  

kaugemates maades  
tuleks arutada kriitiliselt 

ja kohe. Võrgustiku  
prioriteediks tuleb  

seada esindused liitlaste  
ja naabrite juures. 

MATTI MAASIKAS
endine välisministeeriumi kantsler,  
Euroopa Liidu suursaadik Ukrainas 

lk 48–51

maailmast, sealhulgas meie regioonis, 
praegu neil see õnnestunud ei ole. Küll 
aga näeme süsteemseid katseid (ja kohati 
üsna agressiivseid) mõju suurendada. Kas 
Hiina 10–20 aastaga oma eesmärgi saa-
vutab, sõltub ehk rohkemgi kui Hiina 
sisemistest arengutest USA dünaamikast. 
Kui vastuolud USA ühiskonnas süvenevad 
ka Donald Trumpi järgsel ajastul, hak-
kab see paratamatult takistama tõhusa 
välispoliitika teostamist ja annab Hiinale  
võimaluse.

Venemaa pole, hoolimata ambitsiooni-
dest, USA ja Hiinaga võrdväärne globaalne 
tegija. Seda eelkõige suhteliselt nõrga ja 
suuresti vaid loodusvaradele üles ehita-
tud majanduse tõttu. Pigem tuleb Vene-
maad käsitleda regionaalse jõuna. Kui 
Eesti asuks kaardil kusagil Portugali või 
Belgia kõrval, ei kujutaks Venemaa meile 
akuutset julgeolekuohtu. Aga Venemaa 
on Eesti naaber ja tema praeguse juht-
konna arusaam maailmast muudab Vene-
maa naabritele riskiteguriks. Eelkõige  
sõjaliselt.

Euroopa Liit, vastupidiselt Venemaale, 
on majanduses suurvõim. Aga aastaküm-
neid kestnud liikmesriikide soovimatus 
tõsiselt panustada sõjalistesse võime-
tesse ning seda tüüpi organisatsiooni 
puhul paratamatud liikmesriikide eri- 
arvamused on takistanud üleilmse mõju 
saavutamist. Nende trendide muutmine 
nõuab Euroopa Liidu liikmesriikidelt 
senise mõttemaailma vägagi arvestatavat 
korrigeerimist. 

JUHTKIRI
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Joe Bideni valimisvõidu esimesele joovastusele  
ja suure sõpruse taassünni kuulutamisele järgnesid  
Euroopas peagi ettevaatlikumad hinnangud  
USA välis- ja julgeolekupoliitika lähitulevikule.  
Ekspertide ja vaatlejate sõnul tuleb Bidenil  
ennekõike pühenduda kodu korda tegemisele.  
Mida see tähendab ning kuidas see täpsemalt  
mõjutab Bideni valikuid välis- ja julgeoleku- 
poliitikas, palus Diplomaatia arutleda  
Susan Glasseril, Kurt Volkeril ja Liisa Pastil.

USA poliitilise  
       kriisi uus etapp: 
kaks reaalsust 

SUSAN GLASSER
(aja)kirjanik

KURT VOLKER
suursaadik, välis- ja riikliku  
julgeolekupoliitika ekspert

LIISA PAST
USA asjatundja ja küberjulgeoleku 
spetsialist

Liisa Past (LP): Viimased neli segadust 
külvanud aastat USA poliitikas puudutasid 
isiklikult ja ametialaselt kõiki, kes töötasid 
poliitika kujundamisega või riigisektoris. 
Lisaks üleilmne pandeemia, mis lukus-
tas inimesed koju ja lõikas ära suure osa 
suhtlemisest. 

Kas ei oodata olukorda, mis meenutab 
1920. aastate eufooriat: äkiline vabane-
mine Esimesest maailmasõjast, normaal-
susse naasmise ootus, lõdvaks laskmine ja 
elu nautimine? 

Samas ootab Joe Bidenit ja [USA ase-
presidenti] Kamala Harrist ju pikk nime-
kiri asjadest, mis vaja ära teha. Mis te 
arvate, milliseks kujuneb tasakaal selle 
1920ndatega sarnaneva pidutsemise ja 
eufoorilise meeleolu ning meeletu töö-
koorma vahel?

Susan Glasser (SG): Keegi ei pidutse 
veel. Meil on kriisist väljumiseni pikk tee 
minna. Mõnes mõttes oleme kriisist välju-

mise asemel sisenenud hoopis kriisi uude 
etappi. 

Ma ei karda niivõrd normaalsusse naas-
mise algust, kuivõrd seda, et me naaseme 
kahte äärmiselt erinevasse reaalsusse. 
Minu hinnangul on see alanud juba nii 
Washingtonis, meie poliitikas, aga ka iga- 
päevaelus. 

Ma kardan, et demokraadid pöörduvad 
tagasi oma tõlgendusse reaalsusest – sel-
lesse helesinisesse unistuste Ameerikasse, 
fantaasiariiki, kus kõik laabub suure- 
päraselt, tõe rääkimine ja tehnokraatia 
on tagasi. 

Samas ei kao Ameerika elust kuskile 
need tumedad jõud, mis viisid 6. jaanuaril 
Kapitooliumisse tungimiseni ning valede 
ja ebareaalsuse heakskiitmiseni viimastel  
aastatel. 

Nende probleemide lahendamise ase-
mel tõmbuvad need tumedad jõud veelgi 
suletumasse ringi, mis võib tulevikus uusi 
probleeme tekitada. 

VESTLUSRING . USA, COVID-19, välispoliitika
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Ameerika Ühendriikide Rahvuskaardi üksused valvavad Kapitooliumit 11. veebruraril Donald Trumpi teise tagandamisistungi 
ajal. Senat mõistis endise presidendi kaks päeva hiljem õigeks, leides, et ta ei pannud Kapitooliumi rahutuste ajal toime põhi-
seadusvastast kuritegu. Peale demokraatide hääletas Trumpi süüdimõistmise poolt aga ka seitse vabariiklasest senaatorit.
AFP/Scanpix

USA, COVID-19, välispoliitika. VESTLUSRING
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Kurt Volker (KV): Euroopast vaadatuna 
võib tunduda, et nüüd, kui Biden on ame-
tis ja Donald Trump läinud, pöördub kõik 
taas normaalsusse ja me oleme taas rõõm-
sad. Aga asjad ei paista nii siit vaadates. 

Olgu selleks viirus, majandus, rassi- ja 
sotsiaalküsimused või pelgalt poliitika – 
olukord on jätkuvalt üsnagi lõhestunud 
ja keeruline. 

Vabariiklastel on kohutav probleem. 
Trump mängib mõttega kolmandast par-
teist ja oma paremäärmusliku konserva-
tiivse meediaimpeeriumi asutamisest. See 
survestab nii esindajatekojas, senatis kui 
ka poliitikas üldiselt vabariiklasi valima, 
kas olla osa sellest liikumisest või selle 
vastu. Igal juhul kisub see neid lõhki ja 
nõrgestab demokraatide suhtes. 

Seevastu demokraatide ees seisab just 
see probleem, mida Susan kirjeldas: neil 
on president ja enamus esindajatekojas 
ning paljud tunnevad, et nüüd saavad nad 
Trumpi administratsiooni kihva keeratud 
asju parandada. 

On oht, et nad lähevad liiga kaugele ja 
võõrandavad riigist paljud inimesed, kes 
küll soovivad, et asjad oleksid taas nor-
maalsed, kuid ei soovi nende hinnangul 
liialt sotsiaalselt haavatavat majandus-
poliitikat. 

Nii et vabariiklaste probleemiks on 
trumpism ning demokraatidel tsentrist-
liku poliitika säilitamine. 

LP: Kurt, kas see tähendab, et mõist-
lik vabariiklane – riigimees nagu John 
McCain, Euroopa partner ja kellega maa-
ilm saab rääkida – on nüüdseks müütiline 
ja kadunud nähtus? 

KV: Esiteks, John McCainiga kõige sar-
nasem isik – maailmavaatelt, sügavatelt 
suhetelt ja rahvusvahelisuselt – on ilmselt  
Joe Biden. Ta on 40 aastat maailmas ringi 

reisinud ja tal on kogemust, ta tunneb ini-
mesi ning mõistab liitlassuhteid ja seda, 
kes on meie vastased. 

Keeruline on siinkohal see, et mõist-
lik tsentristlik vabariiklane soovib Trumpi 
valijate hääli, aga mitte Trumpi. Neil on 
vaja Trumpi valijate hääli, et valimisi võita. 

Trump aga korraldab praegu asju 
nii, et neil mõistlikel vabariiklastel on 
võimatu saada tema valijate hääli ilma 
temata. Trump soovib olla see, kes mää-
ratleb Washingtoni-vastasuse, valitseja-
tevastase liikumise. Tema valijate enda 
poole võitmiseks on vaja Trumpi toetust 
ning see teeb Trumpist jõu, kellega peab 
arvestama. 

SG: Ma ei ole nõus väitega, et on demok- 
raatide reaalsus ja vabariiklaste reaal-
sus. Ameerika demokraatia kriis, mida 
oleme kahetsusväärselt pidanud nelja vii-
mase aasta jooksul kogema, on Vabariik-
liku Partei valik poliitikas mitte võidelda 
ideoloogiale tuginedes, vaid tunnistada 
Trumpi valesid oma tõena, sest see sobis 
neile. Ja mitte ainult tunnistada Trumpi 
valesid oma tõena, vaid ka vabatahtlikult 
järgneda talle ning seeläbi rünnata meie 
enda valitsemissüsteemi. 

Viimase nelja aasta vältel nägime meie 
kaheparteisüsteemi moonutamist raba-
vate valede ja Ameerika avalikkuse eksi-
tamise õigustamiseks sellisel ennekuul-
matul skaalal, et sellel pole USA ajaloos 
võrdset. Me ei saavuta ühtsust ega lepi-
tust, kui me ei suuda selles kokku lep-
pida. Seetõttu leian ma kahjuks, et meie 
poliitiline kriis kestab. 

KV: Susan, Sa tabasid naelapea pihta. 
Need 197 esindajatekoja vabariiklast [kes 
13. jaanuari hääletusel ei toetanud Trumpi 
tagandamist] oli šokeeriv. Aga ma arvan, 
et see peegeldab nende hirmu. Kui mitu 

neist 197st päriselt ka uskusid, et Trump 
võitis valimised? Ma arvan, et neid on 
vähem kui kümme, kuid probleem on sel-
les, et nad ei julgenud enda eest seista. 
Nad kartsid, et see trumpistlik liikumine 
pöördub nende vastu. 

SG: Mida need inimesed nii väga kartsid, 
mida Trump siis teeb? Kas neid ootavad 
ees rängad valimised või pelgavad nad hoo-
pis seda, et peavad päris tööle minema? 

Kuidagi on Trump pääsenud nende 
inimeste pähe ning nad ei suuda täita 
lihtsamatki juhirolli. See autokraatiale 
ja valedele vastuvõtlik valijaskond ei ole 
kuhugi kadunud, on ameeriklasele väga 
hirmutav. 

Tuginedes mitmele hiljutisele avali-
kule küsitlusele, usub 77 protsenti vaba-
riiklastest Trumpi valesid, et Biden ei ole 
seaduslikult valitud USA president. Vaba-
riiklased esindavad vähemust ehk siis nad 
on kahaneva vähemuse enamus. Kuid sel-
lega ei saa leppida. Küsimus ei ole sel-
les, et mul on kahju, et minu tõde tekitab 
ebamugavust 74 miljonile inimesele [kes 
andsid hääle Trumpi poolt]. Ma ei nõustu 
selle küsimuse politiseerimisega. See liht-
salt ei ole parteipoliitiline küsimus ja kõik. 

LP: Kas Vabariiklik Partei on nii katki, et 
seda ei ole võimalik enam parandada? 

KV: Esiteks, miski ei jää alatiseks samaks. 
Toimuvad muutused, mõni uus sündmus; 
midagi, millele inimesed reageerivad ja 
mis lööb kaardipaki segi. Aja jooksul uute 
liidrite esiletõus on osa sellest. Keegi ei 
näinud Donald Trumpi tulemas. Keegi ei 
arvanud, et Joe Biden tõuseb presidendi-
kandidaadiks, kui Demokraatlikus Parteis 
oli nii palju noori tegijaid. Asjad muutuvad 
ja jätkavad muutumist. Ma ei ütleks, et me 
oleme hukule määratud. 

Teiseks, nende 70 protsendi Bideni 
valimisvõitu eitavate vabariiklaste prob-
leemiks on see, et nad ei tunnista fakti. 
Samuti on probleem see, et nad on ole-
mas. See on ühtviisi katsumus nii vaba-
riiklastele kui ka demokraatidele: kuidas 
jõuda nende inimesteni, kuidas neid hõl-
mata, kuidas võita nende usaldust? 

Üks põhjusi selle suure arvu taga on 
see, et nad ei usalda kedagi teist. Kui 
Trump ütleb neile, et see oli pettus, siis 
nad pigem usuvad, et see oligi pettus, kui  
seda, et ka Trump valetab ega usalda 
üldse kedagi. 

Meil on kriisist  
väljumiseni pikk tee  

minna. Mõnes mõttes 
oleme kriisist väljumise 
asemel sisenenud hoopis 

kriisi uude etappi. 
SUSAN GLASSER

Trumpi valijate  
enda poole võitmiseks  

on vaja Trumpi  
toetust ning see teeb 
Trumpist jõu, kellega  

peab arvestama.
KURT VOLKER

VESTLUSRING . USA, COVID-19, välispoliitika
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Donald Trumpi toetajad tungisid 6. jaanuaril Kongressi. Võimud on algatanud uurimise rohkem kui 400 inimese suhtes  
ja esitanud süüdistuse enam kui 150 inimesele. Reuters/Scanpix

SG: Kahjuks ei ole USA esimene ühiskond, 
kes kogeb väär- ja desinformatsiooni 
ning propaganda äärmuslikku tõhusust. 
Kindlasti tuleks uurida poliitiliste vaadete 
manipulatsiooni, mitte ainult ühismee-
dias, vaid laiemalt. 

Vaadates aastate 2016 ja 2017 küsit-
lusi, avaneb hämmastav vaatepilt, kuidas 
ühe aasta jooksul, kui Trump tõusis vaba-
riiklaste juhiks ja presidendiks, pöördus 
nende senine suhtumine Venemaasse ja 
arvamus sellest, kas Venemaa kujutab 
USA-le ohtu, täiesti pea peale. 

See näitas paremini kui miski muu, et 
ideoloogiaga polnud selles midagi pist-
mist. See oli karismaatiline populistlik lii-
kumine, kus inimesed olid nõus järgima 
isikukultust, nad järgisid pigem juhti kui 
oma seniseid tõekspidamisi. 

See on väga tähtis, kui rääkida USAst ja 
selle poliitilisest tulevikust. Kuigi ma usun 
tugevasti ka sellesse, mida ütles Kurt: 

arvamused, milliseks kujuneb USA polii-
tika presidendi ametiaja alguses ja pärast 
valimisi, osutuvad alati valeks. Häda on 
ainult selles, et me ei tea veel, kuidas. 

LP: Ühismeedia platvormid ja teised on 
ilmselgelt aidanud kaasa ühiskonnas 
laiuvate lõhede kasvamisele kanjoniteks. 

Kuidas hakkavad Biden ja Harris poliiti-
kat tegema olukorras, kus maja põleb ja 
ees laiutab tühi laud? Neil tuleb hakata 
langetama poliitilisi otsuseid, et tegeleda 
pandeemiaga ja majanduse taastamisega. 
Millest nad teie hinnangul peaksid alus-
tama?

SG: Jätkuvalt on olemas ulatuslik demok- 
raatia taristu. Tugevalt parteipoliitilised 
tehnokraadid ei ole olnud nii kaua eksiilis, 
et ei saaks tagasi tulla ja täita tavapära-
seid valitsemise ülesandeid. 

Alati on kergem alustada tööd, kui eel-
käija pole olnud just kõige edukam. Selles 
mõttes on Bideni väljavaated päris head. 
Vähemalt selles, mis puudutab päriselt 
toimivat valitsemist. 

KV: On väga selge nimekiri inimeste 
muredest, millega Bideni administrat-
sioon tegelema asub. 

Arvamused, milliseks  
kujuneb USA poliitika  
presidendi ametiaja  

alguses ja pärast valimisi, 
osutuvad alati valeks.  
Häda on ainult selles,  

et me ei tea veel, kuidas.
SUSAN GLASSER

USA, COVID-19, välispoliitika. VESTLUSRING
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Ameerika Ühendriikide president Joe Biden ja asepresident Kamala Harris. AFP/Scanpix

Bideni administratsioonil on tohutu 
surve keskenduda järgmistele asjadele 
enam-vähem just sellises järjekorras: 
Covid-19, majandus, rassiline ebaõiglus 
ja sotsiaalne õiglus. Need asjad tüürivad 
administratsiooni poliitikaid. 

Välis- ja julgeolekupoliitika on nime-
kirjas allpool. Ma arvan, et need dele-
geeritakse suures osas professionaalidele 
ametiasutustes, välis- ja kaitseministee-
riumis. Seetõttu on natuke selgusetu, kui 
palju pühendumust ja juhirolli neis tee-
mades hakkab olema. 

Susan viitas õigustatult sellele, kuidas 
vabariiklased hülgasid dramaatiliselt ja 
kiiresti senise arusaama Venemaast kui 
vastasest, et kaitsta Trumpi soovi aren-
dada suhteid Vladimir Putiniga. Samu 
asju juhtus demokraatidega – veel tükk 
aega pärast Obama nn reset-poliitika 
lõppu kaitsesid nad seda, kuid Trumpi 
administratsiooni ajal said demokraa-
tidest äärmuslikud jõu kasutamise  
pooldajad. 

Nüüd on huvitav vaadata, mis juhtub. 
Kas demokraadid muudavad taas suunda 

ja leiavad, et me peame mõnes asjas 
Venemaaga koostööd tegema ning saa-
bub leebumine. Või jätkavad demokraa-
did Venemaa suhtes jõulise poliitika toe-
tamist, mis valitses neli aastat enne Bideni 
administratsiooni. 

Jättes aga kõrvale parteid ja isiksu-
sed, valitsevad USA välis- ja kaitsepolii- 
tikas alates Iraaki tungimisest 2000. 
aastate keskel mõned allhoovused. Soov 
tõmbuda tagasi sõdadest, soov lõpe-
tada kaks sõda, nagu ütles Obama. Soov 
näha teiste inimeste tegusid USA juhti-
mise asemel. Me ei hakka sõdima teiste  

inimeste kodusõdu, veel üks Obama ütlus. 
„Liitlased on muiduleivasööjad“, Trumpi 
loosung „Ameerika ennekõike“. 

Need allhoovused valitsevad nii vasak- 
kui parempoolsete seas ning sellega tuleb 
arvestada igal USA administratsioonil, 
olgu see vabariiklik või demokraatlik. 

Seetõttu ei usu ma 1960., 1970. ja 1980. 
aastatel valitsenud külma sõja aegse USA 
juhtrolli võimalikkusesse, et USA oleks 
domineeriv ja kõige aktiivsem tegija maa-
ilmas. 

LP: Õhus on multilateraalsuse või diplo-
maatia läheneva huku või surma hõngu. 
Samas vaadakem tänapäeva Venemaad, 
Aleksei Navalnõi juhtumit, esialgu veenva 
vastuseta jäänud SolarWindsi häkkimist, 
kus murti sügavale [USA valitsusasutuste] 
võrkudesse ja kompromiteeriti sisejulge-
olekut. 

Kas maailmas juhtrollist loobumine 
tähendab, et USA vaatab mööda Naval-
nõist, unustab SolarWindsi häkkimise, 
mis oleks võinud võimaldada mitte 
ainult USA, vaid kõigi liitlaste elutähtsate  

Õhus on 
multilateraalsuse  
või diplomaatia  

läheneva huku või  
surma hõngu.

LIISA PAST

VESTLUSRING . USA, COVID-19, välispoliitika
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teenuste kompromiteerimist/potent-
siaalset ohustamist? 

SG: Esimesel päeval presidendiametis, 
sõna otseses mõttes esimese asjana palus 
Biden USA luurekogukonnal välja selgi-
tada, mis SolarWindsis juhtus ning kui 
suurt kahju see tegelikult põhjustas. 

Biden on välispoliitikas veidi teistsu-
gune poliitik kui Obama. Ma arvan, et on 
väga tähtis, et inimesed seda mõistaksid. 

Biden räägib väärtuspõhisest välis-
poliitikast. Biden on rohkem tavapärane 
rahvusvahelise koostöö pooldaja USA 
välispoliitikas. Tal ei ole suurt usku sõja-
lise jõu kasutamisse. Ma arvan, et me 
võime näha USA naasmist diplomaatias 
ja multilateralismis võetud kohustuste  
juurde. 

KV: Diplomaatia toimib siis, kui seda toe-
tavad võimed ja suutlikkus võimeid kasu-
tada, mõjutada keskkonda ja tulemusi. 
Ning siis kasutad diplomaatiat, et rääkida 
läbi oma teekond tulemusteni. 

Meie teadmised riigivõimu vahendi-
test on kahanenud, nagu ka tahe kasutada 
neid ja ka diplomaatiat, et vältida nende 
vahendite kasutamist ning hoopis kujun-
dada nende abil suundumusi. Ma loodan, 
et USA administratsioon leiab tee tagasi 
selle juurde, olgu selleks Biden või kes 
iganes tuleb pärast teda. 

SG: Millised on USA viimase kahe aasta-
kümne suured diplomaatilised saavutused? 

Sisepoliitika pitsitab USA välispoliiti- 
kat palju rohkem, kui inimesed tavaliselt 
aduvad. See on klišee, et meil oli parteide- 
ülene välispoliitika.

Viimane Kongressi koosseis oli USA 
ajaloos seadusandluse poolest kõige 
vähem produktiivne. 

Ja nii on olnud põhimõtteliselt paar 
viimast aastakümmet. Kongress ei tee 
enam peaaegu midagi. Nad on kaotanud 
harjumuse seadusi teha, maailma sünd-
mustes osaledes kokkuleppeid sõlmida, 
kujundada parteipoliitilisi seisukohti. 
Poliitika ja poliitikakujundamine on asen-
dunud poosetamisega. 

Meie kokkuleppe saavutamise süs-
teemist kadusid strukturaalsed stiimulid 
just täpselt sellel hetkel, kui nii kodumaal 
kui ka rahvusvahelisel areenil oli vajadus 
nende järele suurem kui eales varem. 
LP: Mida teie hinnangul peaks Bideni 
administratsioon tegema aina agressiiv-

sema Hiinaga ning Venemaaga, kes pais-
tab nautivat karistamatust? 

KV: Bideni administratsioon kavatseb 
uuesti ehitada liitlaste struktuuri, aren-
dada ühiseid eesmärke ja strateegiaid 
nende eesmärkide saavutamiseks, sest 
üheskoos – USA ja Euroopa liitlased või 
Jaapan ja Korea – on meil arvesse võeta-
vat kaalu. Kuid probleem on selles, et me 
pole väga ühte meelt. 

Me pole piisavalt strateegilised. 
Ühendkuningriik ja Rootsi on nõus USA 
seisukohaga, et meil on vaja Lääne 5G-d. 
Me ei saa toetuda Hiina 5G-le, mis imeb 
kõik meie andmed endasse. Samas Sak-
samaa, Poola, Ungari ja teised ütlevad: 
„Ei, me ei saa oodata. Me vajame 5G-d ja 
majandussuhteid Hiinaga.“ Nii et oleme 
kuskil vahepeal, selle asemel et olla van-
kumatu Lääne punt. 

Vägagi keeruline hakkab olema liitlas-
tele keskendumine, üleilmse keskkonna 
kujundamine vabaduse, demokraatia, 
õigusriigi ja turumajanduse kasuks. Osa 
meie liitlasi ei toeta seda, nende veen-
miseks on paljut vaja. 

LP: 5G on keeruline küsimus. Huawei 
kood või nende tehniline varustus ei 
pruugi olla halvem kui Nokial või Erics-
sonil. Samsung ilmselt ei sisene Euroopa 
turule. USA sisetehnoloogiaturul on 
mõneti teistsugune seis. 

Mulle tundub, et ainus võimalus edasi 
liikumiseks on tunnistada, et me ei tee 
mitte ainult tarneahelat läbipaistvaks, ning 
ütleme otse välja, et me ei usalda Hiina 
ettevõtteid, mille omanikeringi me ei näe, 
Hiina ei ole meie hinnangul vaba majan-
dus, mis austab intellektuaalomandit,  

Kongress ei tee  
enam peaaegu midagi.  

Nad on kaotanud  
harjumuse seadusi teha, 

maailma sündmustes 
osaledes kokkuleppeid  
sõlmida, kujundada 

parteipoliitilisi seisukohti.
SUSAN GLASSER

USA, COVID-19, välispoliitika. VESTLUSRING

ega näita läbipaistvalt kontrolli oma ette-
võtete üle. 

Kuidas tänapäeva avatud majandusega 
Euroopas tulla toime sellega, et rahvus-
vahelise kaubanduse vaatest on Huawei 
mõistlik, kuid poliitiliselt mitte, sest siis 
tuleb meil lihtsalt tunnistada, et me ei 
usalda Hiinat? 

SG: Võrreldes Obama ajastut ja tänapäeva, 
on see suurima muutuse läbi teinud vald-
kond. Nii vabariiklaste kui ka demokraa-
tide illusioon ideest, et strateegilise hõi-
vamisega Hiina ja Venemaa liitmine prae-
gusesse rahvusvahelisse korda ja insti-
tutsioonidesse viib lõpuks nende tagasi 
hoidmiseni, on läbinisti purunenud ja 
valitseb umbusaldus. Washingtonis levib 
laialdane äratundmine, et see poliitika  
on läbi.

Me ei tea täpselt, mis sellele järgneb, 
kuid kindlasti on Bideni administratsiooni 
lähenemine üsna erinev sellest, mis me 
äsja viimaste aastate jooksul nägime. 

Aga mida Euroopa Liit soovib saa-
vutada, kui sõlmib Trumpi administrat-
siooni viimastel tundidel Hiinaga kauban-
dusleppe? See tekitas Washingtonis väga 
palju küsimusi. 

Viimasel neljal aastal puudutas Was-
hingtonis Hiina arutelu peamiselt majan-
dust ja kaubandust. Hiina on sellest isegi 
kasu lõiganud, et arutelu on keskendu-
nud majandusele, mitte niivõrd riiklikule 
julgeolekule. 

Kui teravik pöördub nüüd rohkem riik-
likule julgeolekule, inimõigustele ja geo-
poliitikale, siis näen ma võimalust USA ja 
Euroopa ühiseks tegevuseks. Mina kes-
kenduksin võimalikele uutele pingetele, 
Hiina vaenulikele suhetele Taiwani ja 
Hongkongiga, Hiina siseriiklikele repres-
sioonidele, piirkondlikule koostööle liit-
lastega nagu Austraalia. Küsimus on, kas 
jätkame Trumpi kaubandustingimuste ja 
tariifidega või see muutub. Kui siin toimub 
nihe, muutub suuresti ka diplomaatia.

KV: Nõus, tariifid ei ole õige lahendus, on 
teisigi võimalusi survet avaldada. 

Liisa aga esitas tähtsa küsimuse: kui-
das veenda eurooplasi ühinema Hiina 
vastu astuma. Taktikaliselt esitaksin mina 
kaks küsimust.

1. Millise riigi andmekaitse seadusi te  
 rohkem usaldate, Hiina või USA? Andme- 
 kaitse on Euroopa inimestele äärmiselt  
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 tähtis ja Hiinal ei ole andmekaitset.  
 Seda ei eksisteeri.
2. Juhul kui Hiinal oleks Euroopaga sarna- 
 sed andmekaitseseadused, kas teie 
 arvates valitsus austaks neid? See on  
 usalduse küsimus. Ja vastus on üheselt  
 „ei“. 

Mina põrgataksin selle teema tagasi 
Euroopale. Susanil on õigus, et Was-
hingtonis valitseb sellel teemal üksmeel. 
Ja kui Euroopa teab, et see on probleem, 
siis kas küsimus on hoopis selles, et osa 
riike peab lühiajalist majanduskasu meie 
demokraatlike süsteemide julgeolekust ja 
väärtustest tähtsamaks. Kui see on nii, siis 
peaksime rääkima, kuidas teha paremini 
neutraalseid valikuid.

LP: Te mõlemad rõhutasite kollektiivsust 
ja väärtuspõhiseid rahvusvahelisi suhteid. 
Kuidas teie hinnangul väljendub Bideni 
administratsiooni puhul see kollektiivne 
ja väärtuspõhine suhe ning loodetavasti 
ka ühine juhtimine Valgevene ja Ukraina 
lõppmängus?

SG: Tõsiasi on see, et Ameerika ei ole 
enam selline kui aastakümme tagasi. 

Me osaleme vähem maailmapoliitikas, 
sest oleme sügavas riiklikus kriisis, mis 
ei mõjuta ainult meid inimestena, vaid ka 
meie rolli maailmas. 

Laias laastus on Ameerika ja kindlasti 
mõlema partei välispoliitika juhid Valge-
venes vabadust taotlevate inimeste poo-
lel, Ukrainas rahvusvahelise korra taasta-
mist soovivate inimeste poolel ning Vene-
maal nende poolel, kes astuvad välja kor-
ruptsiooni vastu. See ei ole muutunud. 

Minu arvates on [Valgevene ja Ukraina] 
presidendid mitmes mõttes läbikukkunud 
oma riigi kaitsmisel ohtude eest, mis on 

kerkinud Vladimir Putini väga pika Vene-
maa valitsemise ajal. Neil on olnud erine-
vad lähenemised, kuid ükski pole olnud 
väga edukas. Ilmselt siin muutusi oodata 
ei ole.

Kas sellised ennekuulmatud juhtumid 
nagu SolarWindsi ründamine ja 2016. 
aastal USA valimiste häkkimine tekitavad 
Bidenis soovi astuda jõulisemaid samme 
kui tavapärane igav sanktsioonide nime-
kiri? Ma kindlasti ei välistaks seda, kuid 
ilmselt järgmise kuue kuu jooksul tuleb 
kõigil oodata, sest poliitikas on esma- 
tähtis Covid-19, Covid-19, Covid-19 ja 
majandus. 

See ei ole kord põlvkonnas toimuv 
kriis, vaid sajandi kriis. Nii et meid ootab 
ees pikk talv, enne kui saame rääkida min-
gist 1920ndate eufooriast. 

KV: Me teame, millist suunda Bideni 
administratsioon toetab, kuid väga raske 
on ennustada, mida nad teisiti teevad. 

Putinil on Valgevenes nii palju hooba-
sid. Ta juba haarab nn roheliste mehikeste 
abil vargsi kontrolli võimu üle sõjaväes, 
luures, infoväljas, miilitsas jne. 

Ma arvan, et nii USA kui ka Euroopa 
soovivad, et Valgevene inimestel oleks 
võimalik valida endale juhte, taastades 
mõned demokraatia mudelid ning säili-
tada Valgevene iseseisvus ja suverään-
sus. Kõige tähtsam neist on praegu suve-
räänsuse ja iseseisvuse säilitamine, sest 
seda võib veel saavutada, kuid võimalus 
endale valitsust valida on praegu peaaegu 
minema pühitud. Me peame keskenduma 
sellele, et Venemaa ei neelaks Valgevenet 
täiesti alla. 

Ukrainas saab USA hoida rambival-
gust Venemaa agressioonil Ukraina vastu 
ning anda meie Lääne-Euroopa liitlastele 
märku, et nad oleksid veidi häälekamad ja 
toetavamad. Lääne-Euroopa, Euroopa Liit 
ja Rahvusvaheline Valuutafond peaksid 
aga üheskoos survestama Ukraina valit-
sust, et see jätkaks lubatud reforme ning 
tugevdaks õigusriiki, korrastaks kohtu- 
süsteemi, võitleks korruptsiooniga ja 
tegeleks oligarhidega. 

Pikemas vaates saadab Ukrainat edu 
ainult siis, kui temast saab Euroo-
paga seotud jõukas demokraatia. Siis 
ei ole neil Venemaa mõjutustega sõda-
del enam nii suurt tähendust. Kuid nii 
kaua kui Ukraina on sõna otseses mõt-
tes omadega mudas, ei saavuta ta seda  
kunagi. 

Me osaleme vähem  
maailmapoliitikas,  
sest oleme sügavas  
riiklikus kriisis, mis  

ei mõjuta ainult meid 
inimestena, vaid ka  
meie rolli maailmas.

SUSAN GLASSER

VESTLUSRING . USA, COVID-19, välispoliitika

VESTLUSRINGIS OSALEJAD
Susan Glasser kirjutab ajakirjale The 
New Yorker igal nädalal kolumni elust 
Washingtonis. Ta on asutanud auhinna-
tud Politico Magazine’i, töötanud Politico 
toimetaja ning Foreign Policy peatoime-
tajana. Tema karjäär sai tuule tiibadesse 
The Washington Postis, kus muu hulgas 
kajastas president Bill Clintoni taganda-
mist, sõdu Iraagis ja Afganistanis ning oli 
neli aastat lehe Moskva büroo juht.  

Glasser on ka tunnustatud kirjanik. 
Tema viimane raamat, kirjutatud koos 
abikaasa Peter Bakeriga, „Mees, kes 
juhtis Washingtoni” („The Man Who Ran 
Washington”, Penguin Random House, 
september 2020) pälvis The New York 
Timesilt, The Washington Postilt, Fortune’ilt 
ja Bloombergilt aasta parima raamatu tiitli. 
Valge Maja legendaarse kantseleiülema  
ja välisministri James A. Bakeri eluloo- 
raamat jutustab loo mehest, kes juhtis 
Washingtoni ajal, mil Washington juhtis 
maailma ning mõjutas nõnda mitme 
Ameerika põlvkonna saatust.   

Suursaadik Kurt Volker on juhtiv välis- ja 
riikliku julgeolekupoliitika ekspert. Ta on 
üle 30 aasta töötanud USA riigiametites, 
akadeemilises maailmas ja erasektoris. 
Aastail 2017–2019 oli ta USA eriesindaja 
Ukraina läbirääkimistel ning 2008–2009 
USA suursaadik NATO juures. 2006. aastal 
tunnustas Eesti Vabariigi president Volkerit 
Maarjamaa Risti III klassi teenetemärgiga 
Eesti NATOga liitumise toetamise eest.

Liisa Past on USA asjatundja ja küber-
julgeoleku spetsialist. Ta on pikaajaline 
demokraatia-hariduse entusiast, kes on 
riigi küberturvalisuse küsimusi muu hulgas 
koordineerinud riigikantseleis ja analüü-
sinud riigi infosüsteemi ametis. Aastail 
2018–2019 täiendas ta end järgmise 
põlvkonna liidrina USA Arizona osariigi 
ülikooli McCaini rahvusvahelise juhtimise 
instituudis. Praegu juhib Past Cybernetica 
ASi küberturbe ärisuuna arendust.
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DAVID DOLLAR
Brookingsi mõttekoja John L. Thorntoni 
Hiina keskuse vanemteadur

USA kohal laiub 
protektsionismi vari

USA president Joe Biden seisab silmitsi  
hulga riigisiseste ja rahvusvaheliste majan- 
dusprobleemidega. Esmalt tegeleb Bideni 
administratsioon ilmselt riigisiseste küsi-
mustega, taastab seejärel suhted Euroopa 
ja Aasia liitlastega ning viimaks Hiinaga.

Ajal, mil prioriteedid on vaktsinee-
rimise kiirendamine ja koroonaviiruse 
kontrolli alla saamine, vajab majandus 
lisastiimulit. USAs kadus 2020. aasta algul 
rohkem kui 20 miljonit töökohta ja Bideni 
ametisse vannutamise ajaks oli neist taas-
tatud vaid pool. Detsembri hõivearuanne 
näitas, et töökohtade taastumine oli täie-
likult seiskunud. Nüüd, kui demokraadid 
kontrollivad senatit, on lootust kiiresti 
kokku leppida uued osariikide ja koha-
like omavalitsusüksuste ergutusmeetmed. 
Kui neid meetmeid edukalt rakendatakse, 
peaks majandus alates 2021. aasta teisest 
kvartalist tugevalt taastuma hakkama.

Võtmeküsimus on majandus

Veel üks pakiline punkt Bideni majan-
duskavas on investeerimine taristusse, et 
vähendada süsiniku heitkoguseid. Siia alla 
võivad kuuluda ühistranspordi, elektri- 
sõidukite ning päikese- ja tuuleenergia 
rahastamine. President Biden sooviks 
saada ning tõenäoliselt ka vajab selle ees-
märgi jaoks vabariiklaste toetust.

Kuigi riigisisesed probleemid on pakili-
sed ja esikohal, tahab Biden kiiresti asuda 

Euroopa liitlastega suhteid taastama. Sel-
lesse valdkonda kuulub hulk küsimusi, 
näiteks uuesti Pariisi kliimaleppega lii-
tumine ja Iraani tuumaleppe päästmine. 

Võtmeküsimuseks saab aga majandus. 
Eurooplased tahavad, et Biden pühen-
duks uuesti Maailma Kaubandusorga-
nisatsioonile (WTO), kaotaks erinevad 
liitlaste pihta sihitud tariifid ja leiaks 
Ameerika tehnoloogiafirmade maksus-
tamises kompromissi. Kui Biden tõesti 
tahab liitlastega suhteid parandada, 
peab ta üles näitama veidi paindlikkust 
ja nõustuma vähemat osa nimetatud  
palvetega. 

Biden ütles kandideerides, et tahab 
enne Hiinaga tegelema hakkamist taas-
tada suhted liitlastega, ning seda ta pre-
sidendina tõenäoliselt ka teeb. Biden ja 
tema meeskond on viidanud, et esialgu 
jätavad nad kehtima 25% tariifi, mida 
USA rakendab umbes pooltele Hiinast 
imporditavatele kaupadele. USA ja Hiina 
sõlmisid kaubanduskokkuleppe esimese 
osa, mille eesmärk oli tohutul määral 
suurendada hiinlaste Ameerika kaupade 

tarbimist (paljudel juhtudel USA Euroopa 
ja Aasia liitlaste eksporttoodangu ase-
mel). Asjassepuutuvad kogused polnud 
kunagi realistlikud ja nüüd, kui aasta on  
möödunud, ostab Hiina sisse vaid umbes 
poole kokkulepitud kogusest. 

Bideni administratsiooni jaoks oleks 
mõistlik strateegia pidada kõnelusi kau-
banduskokkuleppe teise etapi üle, mis 
hõlmaks turule ligipääsu struktuurset 
reformi, sunniviisilist tehnoloogiasiiret, 
riigiettevõtteid ja toetusi. Vastutasuks 
võiks administratsioon aegamööda kao-
tada tariifid, mis on USA tööstust kahjus-
tanud, kuna suuremalt jaolt impordib USA 
Hiinast osi ja komponente. Arvestades aga 
teisi päevakorda kuuluvaid asju, on eba-
tõenäoline, et USA enne 2022. aastat sel-
lisele kokkuleppele jõuab.

USA Hiina-poliitika kooskõlastamine 
Euroopa liitlastega on sõnas lihtsam kui 
teos. Bideni meeskond vihjas, et Euroopa 
võiks oodata, enne kui sõlmib Hiinaga 
investeerimiskokkuleppe, aga EL võt-
tis kätte ja kirjutas sellele ikkagi alla. 
Investeerimiskokkulepe käsitleb mõnin-
gaid tähtsaid struktuuriküsimusi, näiteks 
turgude avamist välisinvesteeringutele, 
sunnitud tehnoloogiasiirde lõpetamist ja 
intellektuaalomandi kaitse tugevdamist. 

Mõned ärritavad tegurid vähem

Tundub, et eurooplased soovivad Hiinaga 
lähemalt lõimuda. USA on Hiinaga kaup-
lemisel ja investeerimisel rohkem kahe- 
vahel, kehtestades mitmeid spetsiifilisi 
piiranguid seoses kõrgtehnoloogiafir-
made tegevuse või Xinjiangi ja Hongkongi 
inimõiguste rikkumistega. Bideni mees-
kond on kinnitanud, et ei sea eesmärgiks 
suuri kaubanduskokkuleppeid, nii et tõe-
näoliselt ei võta USA maailmamajanduse 
süsteemi uuendamisel juhtrolli. 

Kokkuvõtteks eemaldab Bideni admi-
nistratsioon USA-Euroopa suhetest 
mõned suuremad ärritavad tegurid, nagu 
kliimapoliitika ja Iraaniga seotu, ja naaseb 
WTO põhinormide juurde. See oleks suur 
edusamm. Sellest edasi liikumine ning 
ülemaailmsete institutsioonide ja reeglite 
uuendamine on aga raske. Donald Trumpi 
tõus oli USAs kasvavate isolatsionistlike/
protektsionistlike suundumuste peegel-
dus. Kuigi ta sai lüüa, on need jõud endi-
selt mõjukad ja seetõttu on USA-l kee-
ruline mängida samasugust globaalset 
juhtrolli nagu varem. 

USA, majandus. KOMMENTAAR

USA Hiina-poliitika 
kooskõlastamine  

Euroopa liitlastega on  
sõnas lihtsam kui teos.
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TONY LAWRENCE
Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse  
kaitsepoliitika ja strateegia programmi juht

USA peab Trumpi ametiaja järel taastama  
juhirolli NATOs, kuid ka Euroopa liitlased 
peaksid aktiivsemad olema

Arvestades NATO  
ajaloolist rolli Euroopas, 
tema suurust, üleilmset 

staatust ja kaitsehoiakut,  
on USA juhiroll loomulik  

ja asendamatu.

Nagu mõned loomad, nii on ka mõned 
liitlased võrdsemad kui teised. Ehkki 
ametlikult teeb NATO otsuseid konsen-
suse alusel, mis põhineb kõigi liitlaste 
ühisel seisukohal, võivad alliansi otsuseid 
praktikas ebaproportsionaalselt kujun-
dada suuremate liikmesriikide, eriti USA 
vaated. 

Sarnaselt teistele organisatsioonidele, 
vajab ka NATO tulemuslikuks toimimi-
seks võimekaid eestvedajaid. Arvestades 
NATO ajaloolist rolli Euroopas, tema suu-
rust, üleilmset staatust ja kaitsehoiakut, 
on USA juhiroll loomulik ja asendamatu. 
Kasu, mida USA oma juhirolli kaudu 
Euroopa julgeolekusse panustamiselt 
lõikab, hõlmab piirkonna stabiilsust, 
USA mõjuvõimu Euroopas, eelbaase, mis 
aitavad kaitsta alliansi huve väljaspool 
NATO lepingupiirkonda, ning mõistlikku 
ootust, et liitlased toetavad USA üle- 
maailmset poliitikat ja tegevust vähemalt  
poliitiliselt. 

Kasu kaalub üles kulud

USA liitlased Euroopas on samal ajal saa-
nud lubada endale lõdvemat suhtumist 
kaitseküsimustesse, toetudes teadmi-
sele, et USA lahinguvõime ( ja tuuma-
võime) tagab Euroopa kaitse. Kuigi sel-
line lahendus on mõnikord põhjustanud 
vaidlusi kohustuste ebavõrdse jagamise 
üle, on see püsinud, sest mõlemad poo-
led on mõistnud, et saadav kasu kaalub 
üles tehtud kulutused.

Vahest tähtsamgi on asjaolu, et hoo-
limata sündmustest nagu 1956. aasta 
Suessi kriis ja 2003. aasta Iraagi sõda, 
tuleb USA ja tema Euroopa liitlaste vahel 
tänu ühistele väärtustele, huvidele ja 
ohutunnetusele harva ette põhimõttelisi 
lahkarvamusi. Selle kõige tõttu on USA 
juhiroll olnud healoomuline. Kui Euroopa 
liitlastega on tekkinud poliitilisi eri- 
arvamusi, on USA suutnud juhtida pigem 
veenmise kui sunni teel. 

Donald Trumpi ametiajal sai see mudel 
tõsiselt kannatada. Trump ei leidnud, et 
liitlassuhted on kasulikud ka USA-le, vaid 
eelistas käsitleda USA panust teiste piir-
kondade julgeolekusse tehingupõhiselt –  
kaitset pakkudes ootab USA käega- 
katsutavat vastutasu, näiteks oma välis-
poliitiliste eesmärkide toetamist, lepin-
guid USA kaitsefirmadega, kulude otsest 
jagamist või presidendile isiklike teenete 
osutamist.

NATOs otsustas Trump esitada jõu-
lisemalt ( ja ühtlasi labasemal viisil) USA 
juba pikka aega kestnud üleskutseid, et 
Euroopa suurendaks oma kaitsekulutusi.  

Isikliku poliitilise kasu lõikamiseks pa-
sundas ta Euroopa kaitsekulutuste kas-
vust – miljarditest dollaritest, mis olla 
suunatud NATOsse Trumpi tungival 
nõudmisel –, kinnitades, et tema ameti- 
ajal ei kasutata USAd enam ära. Nähes 
alliansis peamiselt vaid tööriista, mille 
abil Ameerika hiilguse taastamise meele- 
oludega manipuleerida, viljeles Trump 
NATOs juhtimisstiili, mis oli parimal ju-
hul hooletu ja sageli lausa toksiline. See 
kahtlemata ongi NATO praeguse kehva 
terviseseisundi peamine põhjus.

NATO sihitus

Poliitilisel tasandil on allianss viimased 
neli aastat suuremalt jaolt paigal tammu-
nud. Joe Bideni administratsioon pakub 
võimalust uueks alguseks, kuid Euroopa 
liitlased ei tohiks oodata endise olukorra 
taastumist. Ehkki USA sõnumi toon kind-
lasti paraneb, ei ole tõenäoline, et muu-
tuks selle sisu.

Pikaajalised muutused rahvusvahe-
lises keskkonnas, eriti Hiina esiletõus, 
tõmbavad USA tähelepanu Euroopalt 
eemale. NATOs ootab USA jätkuvalt, et 
Euroopa liitlased teeksid ja kulutaksid 
oma julgeolekuvajaduste rahuldamiseks 
rohkem – lõppude lõpuks on nad ju alates 
2014. aastast juba näidanud, et suudavad 
kahanevad kaitsekulutused taas tõusu-
teele pöörata. 

Samal ajal mõjutab Euroopas Atlandi- 
üleste suhete iseloomu ka püsiv kahtlus, 

KOMMENTAAR . USA, NATO, kaitse ja julgeolek
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Itaalia ja USA õhudessantväelased ühisõppustel mullu oktoobris Põhja-Itaalias. Sama USA 173. õhudessantbrigaadi 
sõdurid on korduvalt harjutanud ka Eestis. Zuma/Scanpix

viitas NATO 2019. aastal Londonis esimest  
korda (leebelt) vajadusele tegeleda Hiina-
ga ühiselt alliansi raames. Euroopa liit-
lased nõustuvad, et Hiina esiletõus võib 
kujutada ohtu, kuid on üldiselt rohkem 
valmis nägema selles ka uusi võimalusi, 
suhtudes ettevaatlikumalt vastasseisu 
tekitamisse ja olles vähem veendunud, et 

Euroopa liitlastel tuleb  
vastata USA üleskutsetele  
suurendada kaitsevõime 
parandamiseks tehtavaid  

investeeringuid – ja  
seeläbi ka omaenda  

julgeolekuhuve  
paremini kaitsta.

kas USA pühendub piisavalt NATO-le, ja 
kohalikud arutelud Euroopa strateegilise 
autonoomia üle, mis on osaliselt samuti 
ajendatud hirmust, et USA võib oma  
liitlased hüljata. 

Sel aastal hakkavad liitlased tõenäo-
liselt arutama NATO uut strateegilist 
kontseptsiooni. Võimalus, et pühendu-
takse taas kõik üheskoos NATO kui ühise 
julgeoleku instrumendi tööle, on tähtis 
sümboolne samm alliansi tervise taasta-
mise poole. Kuid liitlased peavad leppima 
kokku ka uue kontseptsiooni sisus.

Tõenäoliselt osutub eriti raskeks NATO 
reaktsiooni kujundamine Hiina esitatava-
tele väljakutsetele, mis annab esimesena 
aimu Atlandi-üleste suhete olukorrast. 
USA (mõlema suurpartei toetatud) sei-
sukoha järgi on Hiina revisionistlik jõud 
ja selle ohuga toimetulekuks oodatak-
se liitlaste tuge – just USA nõudmisel  

NATO peaks reageerimisel rolli mängima. 
Kui selles küsimuses soovitakse välja ku-
jundada NATO poliitika, tuleb need seisu- 
kohad mõistagi lepitada.

USA eestvedamine on olnud ja jääb 
ka edaspidi NATO edu seisukohalt häda- 
vajalikuks. Kuid allianss, mis seisab sil-
mitsi üha mitmekesisemate katsumuste-
ga ja mille liikmete arvamused üha roh-
kem lahknevad, on tugevam siis, kui ta 
arutab ja kajastab kõigi liikmete vaateid. 
USA peab taastama oma juhirolli NATOs, 
kuid ka Euroopa liitlased peaksid rohkem 
oma sõnaõiguse eest seisma. Selle põh-
jendamiseks aga tuleb neil (vähemalt pä-
rast USA uue administratsiooni ametisse 
astumisega seotud elevuse taandumist) 
vastata USA üleskutsetele suurendada 
kaitsevõime parandamiseks tehtavaid 
investeeringuid – ja seeläbi ka omaenda 
julgeolekuhuve paremini kaitsta. 

USA, NATO, kaitse ja julgeolek. KOMMENTAAR
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Vene inimeste   
       kannatusterohke 
aasta sügiseste 
       valimiste eel

Eelmine aasta jättis venemaalastele  
halva mälestuse, tänavu ootavad nad aga  
pingelist aastat ja kogu riiki mõjutavaid  
erakordseid sündmusi. 

ALEKSEI LEVINSON
Juri Levada analüüsikeskuse 
uuringujuht

* Siin ja edaspidi esitatakse Juri Levada 
 analüüsikeskuse 2020. aastal korraldatud 
 ülevenemaaliste avaliku arvamuse 
 küsitluste tulemusi. Epideemia tõttu 
 korraldati küsitlused peamiselt telefoni teel, 
 kasutades juhuslikku üleriigiliselt esindus-
 likku valimit, küsitleti vähemalt 1600 
 vähemalt 18-aastast inimest. Toimusid ka 
 veebipõhised grupiarutelud. Vastajate 
 arvamused on kursiivis.

2020. aasta jättis Venemaale halva mäles-
tuse. 45 protsenti venelastest uskus, et 
„riik on valel teel“ (40 protsenti arvas, et 
„asjad liiguvad õiges suunas“).*

Venelastele jääb möödunud aasta 
meelde peamiselt Covid-19 aastana. 
Covid-19 ise on häda ja viletsus, kuid koos 
sellega tuli majanduskriis. Need, kes ise 
seda haigust tõsiselt ei põdenud ja kelle 
lähedastest keegi ei kannatanud, mäle-
tavad suurima raskusena mitte epidee-
miaga seonduvat, vaid töö ja sissetuleku 
kaotust ning hinnatõusu. Viimati korral-
datud küsitluste tulemuste järgi on see 
põhiline kaebus kahel kolmandikul täis-
kasvanud elanikkonnast, vaeste seas kol-
mel neljandikul. Juhtivtöötajatest muret-
seb olukorra pärast 70 protsenti.

Riiklik kriisitoetuste poliitika kujundati 
selliselt, et riigile kuuluvate ettevõtete ja 
riigiasutuste töötajad said palka ka siis, 
kui nende töökohad ajutiselt suleti. Era-
sektoris aga ei saanud olukorra sunnil 
ajutiselt kinni pandud ettevõtete (nt res-
toranid, kohvikud, klubid) või külastajate, 
ostjate või klientide vähesuse tõttu uksed 
sulgema sunnitud ettevõtete omanikud 
oma töötajatele palka maksta. Töötajad 

kas vallandati või saadeti palgata puhku-
sele. 

Riik on mitu korda lubanud ettevõt-
lust toetada, kuid need summad läksid 
tavaliselt suurettevõtetele, väikesed jäid 
toetusest ilma. Laostumine ja töötus on 
muutunud väikeettevõtluses massiliseks. 
Toitlustuses, jaekaubanduses ja olmetee-
nuste alal tegutsevad Venemaal peami-
selt väikesed ettevõtted. Nende tegevuse 
olemus on selline, et kaugtööle üleminek 
ei ole võimalik. Kokkuvõtteks vastas 60 
protsenti küsitletud täiskasvanud elanik-
konnast, et nende teenimisvõimalused on 
vähenenud.

„Enne teid on 500 väljakutset“

Seega olid depressiivsed meeleolud ühis-
konnas laialt levinud. Töö kaotamine, luku 
taga istumine ja kontaktide piiramine olid 
eriti rasked koroonaviiruse esimese laine 
ajal. Teise lainega oli piiranguid vähem, 
mõnest piirangust õpiti mööda hiilima, 
mõnega harjuti ära.

Erakordsetes tingimustes jäid medit-
siinilise abi otsijatele selle osutamisest 
väga erinevad muljed – alustades arstide 

ANALÜÜS. Venemaa, Covid-19, majandus
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Inimesed ootavad järjekorras koroonavaktsineerimist Moskva kaubanduskeskuses. EPA/Scanpix

imetlemisest ja soojast tänutundest kuni 
nördimuseni meditsiinivaldkonna (rahva- 
tervishoiu süsteemi) juhtide tegevuse 
või pigem tegevusetuse pärast. Vene-
maa pealinnas, kus arstiabi tase oli kõige 
parem, täheldas haiglate ja kliinikute töö  
paranemist 21 protsenti, väikelinnades 
kõigest 16 protsenti küsitletud elanikest. 
Meditsiiniabi osutamise halvenemist 
täheldati keskmise suurusega ja väike-
linnades võrreldes suurlinnadega paraku 
3–3,5 korda sagedamini. On murettekitav, 
et ses valdkonnas märkisid asjade para-
nemist kõige jõukamad, halvenemist aga 
kõige vaesemad. 

Kiirabi ja erakorraline meditsiin tegid 
oma tööd kõigi jõududega. Inimesed 
nägid ja hindasid seda. Siiski tuli ette ka 
olukordi, kus jõu kokkuvõtmisest ja pin-
gutustest ei piisanud ning kiirabisüsteem 
ise muutus katastroofikoldeks. Omskist 
pärit vastaja teatab: „Helistan kiirabisse 
ja nad ütlevad: „Jõuame teieni kahe päeva 
pärast. Enne teid on 500 väljakutset.““

Erilise koha inimeste mälestustes 
2020 viirusaastast hõivavad muljed, kui-
das võimud epideemia käigu kohta teavet  

käsitlesid. Erineva taseme ülemused, kes 
on harjunud mõtlema ennekõike endast 
kõrgemate ülemuste reaktsioonile, mitte 
nendele, kes on allpool, kord valetasid, 
kord rääkisid tõtt. Mõnele kõrvaltvaata-
jale tundus, et haigete arvu nii vähendati 
kui suurendati sõltuvalt sellest, mida oli sel 
hetkel võimudele vaja. Selle tulemusena 
oli ühiskond segaduses. 

Ka spetsialistid ei ole kindlad, et edas-
tatavat teavet saab alati usaldusväärseks 
lugeda: peaaegu 60 protsenti Venemaa 
arstidest, keda sotsioloogid küsitlesid 
2020. aasta keskel, ei usaldanud koroona-
viiruse ametlikku statistikat ning peaaegu 
pool neist arvas, et nakatunud inimeste 
ja surmaga lõppenud haigusjuhtude arvu 
andmeid on väiksemaks muudetud.

Vaktsiin kui relv

Augustis teatas president Vladimir Putin, 
et Venemaal on esimesena maailmas 
õnnestunud välja töötada koroonaviiruse 
vaktsiin ja see on juba patenteeritud. Ava-
likkus aga teadis, et vaktsiini väljatööta-
mise tulemusi ei ole veel teadusajakirjades  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
avaldatud ning et N. F. Gamaleja nimelise 
riikliku epidemioloogia ja mikrobioloogia 
uurimiskeskuse juht Aleksandr Gintsburg 
ise ütles, et vaktsiin ei ole veel läbinud 
kolmanda faasi uuringuid. 

On arusaadav, et ühiskond võttis seda 
Putini uudist väga skeptiliselt. Positiivseid 
tundeid väljendas 40 protsenti ning usal-
damatust, kahtlust ja hirmu 46 protsenti 
küsitletutest. Suurem osa küsitluses osa-
lenutest ehk 54 protsenti ei kavatsenud 
tollal Venemaa spetsialistide välja töö-
tatud vaktsiini kasutada. Tasuta ja vaba-
tahtliku vaktsineerimise korral on kaitse-
pookimiseks valmis noorte seast 31 prot-
senti ning 65-aastaste ja vanemate seast 
54 protsenti.

Mõnele kõrvaltvaatajale 
tundus, et haigete  

arvu nii vähendati kui 
suurendati sõltuvalt  
sellest, mida oli sel  

hetkel võimudele vaja.

Venemaa, Covid-19, majandus. ANALÜÜS
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Putini presidendiaja 
pikendamise probleem 
kui selline on tekkinud 
ning eksisteerib ainult 

bürokraatide seas.

Nii võimud kui ka  
avalikkus vaatlevad  

vaktsiini mitte kui  
vahendit inimeste tervise 
kaitsmiseks, vaid esiteks  

kui relva poliitilises  
võitluses.

Asi on jällegi selles, et nii võimud kui ka 
avalikkus vaatlevad vaktsiini mitte kui 
vahendit inimeste tervise kaitsmiseks, 
vaid esiteks kui relva poliitilises võitlu-
ses – võitluses Venemaa positsiooni nimel 
rahvusvahelisel areenil – ning teiseks kui 
oma kodanike silmis võimude autoriteedi 
tõstmise vahendit.

Mõned kaudsed andmed annavad aga 
alust eeldada, et detsembri lõpus toimus 
seoses kodumaise vaktsiiniga immuni-
seerimisega pööre nende seas, kes olid 
meetme kõige aktiivsemad vastased 
ning kuuluvad keskmisest kõrgema hari-
dustaseme ja sissetulekuga pealinlaste 
hulka. Kui see vastab tõele, on oodata 
edasisi muutusi suhtumises vaktsinee-
rimisse Sputnik-Vga Venemaa ühis-
konna ülejäänud kihtide seas. Tõenäo-
liselt muutub massilise vaktsineerimise 
käigus suhtumine veelgi aktiivsemalt  
positiivsemaks.

Teine 2020. aasta vältel kujunenud 
olukorra valus osa on katkestused koo-
lide töös, õppeprotsessi üleviimine veebi- 
režiimi. Samamoodi kui ühise riigi- 
eksami juurutamisele, reageerisid veebi-
õppe kasutuselevõtmisele kõige valusa-
malt lapsevanemad ja ka õpetajad.

60 protsenti küsitletust märkis, et 
olukord haridussüsteemis on muutunud 
halvemaks. Nördinud häälte kooris pais-
tavad silma need, kes pakuvad uuendus-
tele ehk nende arvates halvemale hari-
dusele poliitilist seletust. Nad ütlevad: 
„President ei öelnud asjata, et kõrgema 
haridusega inimesi on liiga palju ja kes 
siis hakkab töötama tööpingi taga? Nüüd 
siis õpetataksegi välja selliseid, kes ei taha 
ega jaksa edasi õppida ning kõrgharidust 
omandada. Kes on lihtsama mõtlemisega.“ 
Teised küsitletud lisavad: „Nürimeelsed 
on kergemini hallatavad, nii et nad kas-
vatavad põlvkonda, keda neil on lihtne  
valitseda.“

Põhiseaduse nullimine

2020. aasta jäi meelde ka sündmuse tõttu, 
mida ametlikult nimetati Vene Föderat-
siooni põhiseaduse muudatuste hää-
letuseks, rahva seas aga „nullimiseks“. 
Mis puutub „tavainimeste“ reaktsiooni-
desse, siis tähtaegade nullimine (peamine 
põhiseadusmuudatus annab president  
Vladimir Putinile õiguse kandideerida 
presidendiks veel kaks korda – toim) 
tekitas negatiivseid tundeid 37 protsendi 

ja positiivseid 46 protsendi küsitletute 
seas. Juhtivtöötajate seas oli positiivselt 
ja negatiivselt suhtujaid võrdselt, aga  
spetsialistide seas valitsesid pigem nega-
tiivsed meeleolud (48 vs. 35 protsenti).

Putini presidendiaja pikendamise 
probleem kui selline on tekkinud ning 
eksisteerib ainult bürokraatide seas. 
Tuleb mõista, et Putinil kui avaliku elu 
tegelasel on bürokraatia ja avalikkuse 
jaoks täiesti erinev tähendus. Bürokraa-
tia jaoks esindab ta funktsiooni, millest 
sõltub selle liikmete positsioon, heaolu, 
võimu ulatus jne. Ühiskonna jaoks esin-
dab ta sümboolselt riiki, selle autoriteeti, 
positsiooni maailma areenil. 

Vead avalikkusega suhtlemisel 

Võimule saades mõistis Putin üsna kii-
resti, millist rolli peaks ta mängima bürok- 
raatia ja suuromanike suhtes, kuid alles 
mõne aja pärast tunnetas ta Venemaa 
avalikkuse ootusi. Alguses tegi ta avalikes 
suhetes sageli vigu. Siis aga leidis Putin 
midagi, mis meeldis Venemaa avalikkusele, 
selle konservatiivsele tuumikule.

Rahvas ootas võimalust, kuidas saada 
„revanši“ Putini eelkäijate Mihhail Gor-
batšovi ja Boriss Jeltsini „kuritegude“ eest, 
kes lasid riigil kaotada suurriigi staatuse. 
Seetõttu vabastati Putin ühiskonna silmis 
siseküsimustes vastutusest ning arvesse 
võeti vaid tema tegevust rahvusvahelisel 
areenil. Putin kompas ja leidis aegamisi 
väga ebatriviaalse tee triumfini. 

Selle asemel et luua uuesti Venemaa 
ümber kaitsev stalinlik satelliitriikide ring, 
loodi samm-sammult ebasõbralike režii-

mide ring. Nimekirja kanti esimesena Balti 
riigid ja põhimõtteliselt esimesena Eesti. 
Suhted Ukraina ja Moldovaga halvenesid. 
Siis lisandus ebasõbralike riikide nime-
kirja Gruusia, kellega mindi sõja ja riigi-
piiride ümberjoonistamiseni välja. Sellega 
pandi proovile ka teiste riikide reaktsioon. 
Maailma avalikkus ei reageerinud Vene-
maa sõjategevusele jõuga. Vene ühiskond, 
mis oli varem kahe kolmandiku ulatuses 
või suurema enamusega vaikselt Putini 
poliitikat ergutanud, reageeris kohe ja 
heakskiit tema tegevusele tõusis 88 prot-
sendile (sügis 2008).

Ihalus suurriigi järele 

Õppetund sai selgeks ja Putin andis 
oma peamise panuse Venemaa ajalukku  
2014. aasta kevadel. Mitme veretu sõja-
lise operatsiooniga tõrjus ta Krimmi pool-
saarelt välja Ukraina, mis polnud valmis 
võitlema, ja kuulutas Krimmi Venemaa 
omandiks. Venemaa ühiskonnas, kus pol-
nud pikka aega olnud põhjust rahvusluse 
tõusuks, jõuti veendumusele, et Venemaa 
on nüüd jälle suurriik (nagu NSV Liit).  
Rahvusvahelist hukkamõistu ja sankt-
sioone tõlgendati kui kinnitust enda aja-
loolistele õigustustele. Putini tegevuse 
kiitis heaks 90 protsenti küsitletuist. 
(Võrdluseks: 2020. aasta detsembris oli 
see umbes 60 protsenti.)

Edasi istus Venemaa neli aastat (roh-
kem kujutluses kui tegelikkuses) vaenlaste 
poolt ümbritsetult „kaevikutes“. Putinit 
nähti endiselt laialdaselt kui Venemaa 
suuruse sümbolit. Selle peegelduseks oli 
USAsse ja Läände üldiselt negatiivselt 
suhtumise laialdane levik.

Mõni kaudne märk viitas sellele, et 
massiteadvuse sügavamatel tasanditel on 
ikkagi alles arusaam, et Krimmi annek-
teerimisega ning Venemaa sõjalise sek-
kumisega Donbassis rikuti rahvusvahe-
lise õiguse norme ja suhteid Ukrainaga 
ning sooviti lõpetada vastasseis teiste rii-
kidega. Sama sügav oli aga ka tunne, et 
Krimmi annekteerimine, mis on risti vastu 
mainitud normidele ja maailma tahtele, 
on võtmetähtsusega ja ainus kättesaa-
dav poliitiline vahend Venemaa kui suure 
maailmariigi tähtsuse kinnitamiseks.

Küsitluste tulemused näitasid, et kõik 
muud võimalused suurusele pretendee-
rimiseks – ajalugu, territoorium, teadus 
või kunst, kosmosesaavutused – kaota-
sid venelaste silmis tähtsuse. Alles jäi vaid 

ANALÜÜS. Venemaa, Covid-19, majandus
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Selgus, et Trump  
pole „oma“, Kongress  

pole riigiduuma  
moodi, grandioosne  

uue ajastu lootus  
kukkus kokku.

kaks: võit 1945. aastal ja Krimmi annek-
teerimine. Samas tuleb mõista, et Krimmi 
annekteerimise kui kujuteldava suuruse 
saavutamise teguri juures pole peamine 
mitte omandatud territoorium koos oma 
teatavate eelistega, vaid piirkonna hõiva-
mine ja selle hoidmine teiste riikide tahte, 
reeglite ja seaduste vastaselt. Venelaste 
arusaamade kohaselt on selleks võime-
line ainult suurriik. „Nii tegid Ameerika 
Ühendriigid (Jugoslaavias), nüüd teeme 
seda meie.“

2018. aasta jalgpalli maailmameistri-
võistlused pakkusid ootamatult kinnitust, 
et eelkirjeldatud sügaval paiknevad „rahu-
meelsed tunded“ on olemas, hoolimata 
vastandumisest. Venemaale tuli tuhan-
deid külalisi erinevatest riikidest, seal-
hulgas neist, mis toetasid Venemaa-vas-
taseid sanktsioone. Kõigi – ja ennekõike 
kohalike – üllatuseks tervitasid nii külali-
sed kui ka võõrustajad üksteist rõõmsalt, 
vaenulikkust meenutamata. 

Keegi ei küsinud venelastelt Krim-
mi kohta – seda peamist takistust või-
malikule positiivsele suhtlusele ei tek-

Mereväe päeva paraadi jälgivad inimesed mullu 26. juulil okupeeritud Krimmis Sevastopolis. Reuters/Scanpix

kinud – ning suhtlus arenes tormiliselt. 
Tol ajal korraldatud küsitluste tulemused  
näitasid, et negatiivne suhtumine USAsse  
vähenes järsult. Omamoodi oli meistri-
võistluste päevil kirjeldatud olukord Vene- 
maa ja muu maailma ning ennekõike Vene- 
maa ja USA suhete võimaliku arengu mu-
del või prototüüp.

Tundub, et kirjeldatud episood aitab 
mõista „Venemaa USA valimistesse sekku-
mise“ juhtumit. Krimmi-järgse „blokaadi“ 
aastatel koges Venemaa eliit samasugu-
seid emotsioone nagu laiem avalikkus: 
nad sooviksid lõpetada vastasseisu lääne-
maailmaga, peamiselt USAga, kuid polnud 
valmis järele andma võtmeküsimuses –  
Krimmi Ukrainale tagastamises. 

Võttes ootusi tõe pähe, kujutles Vene-
maa poliitiline eliit Donald Trumpi, tol-
last presidendikandidaati, „kui lihtsat 
meest, samasugust nagu meiegi“. Nende 
kujutluses pidas Trump, nagu ka nemad 
ise, rahvusvahelist õigust tühjaks formaal-
suseks, austades ainult jõudu. Vene eliit 
lootis, et Trump „andestab“ võimule saa-
des Venemaale Krimmi annekteerimise. 
Nad kujutlesid, et kui nii läheks, avaneks 
enneolematult laiad väljavaated Venemaa- 
Ameerika koostööks, umbes nagu kogu 
maailma ühine valitsemine. Algaks uus 
ajastu. Seepärast joodi Venemaa parla-
mendis šampanjat, kui saadi teada Trumpi 
valimisvõidust. 

Seetõttu tehti ka USA valimiskampaa-
nia ajal Vene häkkeritele ülesandeks kor-
raldada mitu märkimisväärset aktsiooni 
Trumpi poliitiliste konkurentide vastu. 
Arvati, et kui Trump võidab, võib Moskva 
talle öelda, et ka Venemaa andis tagasi-
hoidliku panuse Trumpi võitu. Venemaa 
poliitilised kavalpead mõtlesid, et Vene 
Föderatsiooni ja USA uute suhete alus-
tamiseks oleks see hea kingitus.

Venemaa, Covid-19, majandus. ANALÜÜS
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Nad kujundasid Trumpi ja tema võimu 
olemuse portree enda järgi. Erinevu-
sed võr es tegelikkusega osutusid väga 
suureks. Selgus, et Trump pole „oma“, 
Kongress pole riigiduuma moodi, gran-
dioosne uue ajastu lootus kukkus kok-
ku. Venemaa jäi paariariigi kurba seisu. 
45 protsenti küsitletutest arvab, et suh-
ted NATO riikidega on muutunud halve-
maks (vaid viis protsenti arvab, et pare-
maks). Kümnest venelasest seitse ole-
tab, et lääneriigid sekkuvad riigi sise- 
asjadesse.

Taastus negatiivne suhtumine Lääne- 
Euroopasse ja eriti USAsse. 2020. aasta 
lõpu seisuga suhtusid Euroopa Liitu 
küsitletutest „hästi“ 47 protsenti ja „hal-
vasti“ 37 protsenti, USA puhul olid samad  
näitajad 35 ja 51 protsenti. 12 protsenti 
venelastest eeldab, et pärast Bideni presi-
dentuuri ajal paranevad suhted Ameerika 
Ühendriikidega, 45 protsendi küsitletute 

arvamusel olukord ei muutu ja 30 prot-
senti arvab, et suhted halvenevad veelgi.

Negatiivne suhtumine Venemaa naab-
ritesse, Kesk- ja Ida-Euroopa riikidesse, 
on taas ülekaalus. Selles olukorras peab 
Venemaa avalik arvamus Venemaaga piir-
nevaid riike (välja arvatud Valgevenet ja 
Kasahstani) naabriteks, kellega ei ole või-
malik ja kasulik olla heades suhetes. Neid 
peetakse Ameerika Ühendriikide satelliiti-
deks, Venemaa suhtes vaenulike läänerii-
kide koalitsiooni liikmeteks ehk leitakse, 
et nende roll on võimaldada Põhja-Atlandi 
bloki sõjalistel jõududel pääseda Venemaa 
piiride lähedusse. Lääne elutähtsad kes-
kused on Venemaast kaugel, aga NATO 
löögiüksused on järsult Venemaa elutäht-
satele keskustele lähenenud, nagu seda 
Venemaal mõistetakse. 

Vastuseks omaenda eliidi, ühiskonna 
(ja võib-olla ka enda) meeleoludele kor-
raldas Vene riigipea Venemaal loodud uut 

tüüpi raketi videomaterjalide tutvusta-
mise. Peamine sõnum oli heidutuse pari-
teedi (sümmeetria) taastamine. Hüper- 
helikiirusel liikuv rakett paneb USA ja 
Lääne-Euroopa elutähtsad keskused 
sama ohustatud seisukorda, nagu on pan-
nud Venemaa elutähtsad keskused uute 
liikmete vastuvõtt NATOsse ning selle 
lähenemine Venemaa piiridele Euroo-
pas. Venemaa avalik arvamus aktseptee-
rib seda diskursust ainult kõige üldisemas 
plaanis, kuid kindlasti toetab selle üldist 
paatost.

Pingelise aasta ootel

Tänavu tuleb venelastel väljendada oma 
suhtumist erinevatesse erakondadesse 
hääletamisega Venemaa riigiduuma vali-
mistel. 2020. aasta novembris vastasid 
venelased küsimusele „Kui riigiduuma 
valimised toimuksid järgmisel pühapäe-
val, siis millist erakonda te toetaksite?“ 
järgmiselt: 

Valimiste ajaks õnnestub mõnel erakon-
nal oma toetajate arvu pisut kasvatada 
ja seetõttu võivad nimekirja teises poo-
les positsioonid muutuda. Eelmiste vali-
miste kogemus aga näitab, et tabeli üla-
osas jäävad suhtarvud üldiselt samaks. Kui 
muidugi mõni erakordne sündmus järsku 
Venemaa poliitilisse ellu ei sekku. Paljud 
venelased arvavad, et see on võimalik. 
Siin on nende ootused, milliseks kujuneb  
2021. aasta Venemaa poliitilises elus:

	Ühtne Venemaa  29%
	Liberaaldemokraatlik Partei 11%
	Kommunistlik Partei 7%
	Õiglane Venemaa 5%
	Venemaa Kommunistid 3%
	Teised erakonnad kokku 7%
	Rikuks sedeli või 
 võtaks selle kaasa 4%
	Ma ei tea, millise erakonna 
 poolt ma hääle annaksin 22%
	Ei osaleks valimistel 8%
	Ma ei tea, kas ma läheksin 
 valima või mitte 4%

	Kindlasti rahulik  8%
	Pigem rahulik 20%
	Pigem pingeline 35%
	Kindlasti pingeline 27%
	Ei tea 10%

ANALÜÜS. Venemaa, Covid-19, majandus

„Me peame vahetama presidenti, mitte põhiseadust“ kuulutab plakat mullu  
Peterburis põhiseadusmuudatuste vastu meelt avaldanud protestija käes. EPA/Scanpix
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KSENIA KIRILLOVA
ajakirjanik ja analüütik

Kui sügavad on Venemaa  
Lääne-vastased tunded?

Küsitluste andmed näitavad, et venela-
sed on üha vähem oma valitsuse tege-
vusega rahul. Paljude indikaatorite järgi 
otsustades pole selline rahulolematus aga 
siiski korrelatsioonis kasvava läänemeel-
susega. Enamik venelasi on läänemaa-
ilma, eriti USA suhtes endiselt vaenulikult  
meelestatud.

Avaliku arvamuse fondi andmete järgi 
suhtusid 2020. aasta lõpus rohkem kui 
pooled venelased valitsuse tegevusse 
kriitiliselt. Vladimir Putini isiklik toetus-
reiting on viimase kahe aasta jooksul jär-
sult langenud: 59 protsendilt 2017. aasta 
novembris 31,7 protsendile 2019. aasta 
mais.

Siiski viitab suurem osa andmeid sel-
lele, et enamik venelasi, kes on riigi sise-
küsimustes võimude suhtes järjest kriiti-
lisemad, pole valmis välispoliitikat ümber 
mõtestama. Seda kinnitab ka Levada 
analüütikakeskuse 1. detsembri küsit-
lus, mis näitas, mida venelased ootavad 
Venemaa-Ameerika suhetest Joe Bideni 
ametiajal.

Lukašenka populaarsem kui Putin

Lisaks üsna loogilisele prognoosile, et 
kahe riigi suhted käivad veel rohkem alla, 
halvenes venelaste suhtumine USAsse 
tervikuna. 2020. aasta augustis suhtus 
USAsse positiivselt 42 protsenti ja nega-
tiivselt 46 protsenti vastajatest. Nüüd-
seks on enam kui pool ehk 51 protsenti 
küsitletutest USA suhtes negatiivsed,  
25 protsenti nende seast „väga negatiiv-

sed“, mis sobitub hästi ametliku Vene  
propagandaga.

Kuna rahvas on valitsuse tegevusega 
üha vähem rahul, usub „globaalsesse van-
denõusse“ ning on lääne suhtes vaenulik –  
mõlemat tendentsi on juba aastaid vene-
laste teadvusse juurutatud –, on sellega 
seoses tekkinud huvitav fenomen.

Üha rohkem tavainimesi peab Kremlit 
ja eriti Vene oligarhe (mõnikord ka Puti-
nit ennast) vaenuliku Lääne „agentideks“. 
Praeguse valitsuse asemel unistavad nad 
„tõelisest rahva valitsusest“, mis oleks 
võimeline sotsiaalset õiglust tagama ja 
Venemaad arvukate „vaenlaste“ eest  
kaitsma.

See ei ole kokkusattumus, et ärimees 
ja avaliku elu tegelane Leonid Nevzlin 
mainis novembris Vaba Venemaa fooru-
mil peetud kõnes, et Valgevene diktaator 
Aljaksandr Lukašenka on venelaste seas 
isegi populaarsem kui Putin. Ajal, mil osa 
kodanikke peab Venemaa juhti üha roh-
kem „oligarhide protežeeks“, kes „män-
gib kaasa Lääne plaanidega Venemaa 
hävitamiseks“, on Lukašenka märkimis-
väärse osa rahva jaoks „tõeline võitleja“, 

kes astub vastu hävituslikele suundumus-
tele nii oma kodumaal kui ka väljaspool ja 
„kaitseb omariiklust“.

Seetõttu tugevdab iga uus Venemaa 
valitsuse ebapopulaarne otsus rahvastiku 
silmis kuvandit, et nad on „tavainimesele 
kahjulikud“, „läänemeelsed“ ja „reetlikud“.

Läänevastaste meeleolude levikut ei 
tasu siiski pidada püsivaks trendiks, isegi 
mitte väljaspool nooremat vanusegruppi. 
Kosõgini-nimelise Vene Riikliku Ülikooli 
teadlase Anastasia Nikolskaja sõnul hak-
kas rahvas tuntavalt nõudma rahumeelset 
välispoliitikat 2018. aasta sügisest.

Tekib mulje, et isegi nende seas, kes 
praeguse Venemaa välispoliitikaga nõus-
tuvad, on järjest suurenev hulk neid, kes 
peavad Moskva ja Lääne vastuseisu „para-
tamatuks“, kuna usutakse, et Venemaa on 
sunnitud välismaailmaga konfliktidesse 
astuma endast olenematutel asjaoludel.

Väsimus militarismist

Seevastu patriotism, isegi nagu Vene 
kodanikud seda mõistvad, jääb tagaplaa-
nile ja esile kerkivad sotsiaalsed vajadu-
sed. Seega peavad kõik poliitikud, kes 
tahavad praegusel Venemaal populaar-
sust saavutada, tõestama oma „isamaali-
sust“ mitte ainult Venemaa pooldamise ja 
läänevastasusega, vaid valmidusega riigi 
sisepoliitikas muudatusi teha: taastada 
sotsiaalsed garantiid, mis on tähtsad tava-
listele inimestele, reformida tervishoiu- 
ja haridussüsteemi, hakata korruptsiooni 
vastu tõsiselt võitlema ja piirata julge- 
olekujõudude vägivalda.

Muuseas näitas 2019. aasta oktoobri 
Levada analüütikakeskuse uuring, et ini-
mesed kardavad muutusi ja revolutsiooni 
vähem kui haigusi, võimude väärkohtle-
mist ja võimalikku maailmasõda. Venelaste 
põhivajadusteks on saamas turvalisus ja 
sotsiaalne õiglus, mitte „suursugusus“.

Seepärast ei ole võimude katsed suu-
nata opositsioonilisi isamaalisi tundeid 
äärmuslikesse parteidesse, näiteks Tõe 
Eest liikumisse, edukad olnud. Venemaa 
elanikkond on selgelt väsinud militarist-
likust mobiliseerimisest ja ihkab hooli-
mata vaadetest Lääne suhtes kõige roh-
kem normaalset elu. See tähendab, et kui 
tekib juht, kes on võimeline venelaste sot-
siaalsetele püüdlustele reageerima, ei ole 
suhtumine läänemaailma enam otsustav 
tegur, ning kui see suhtumine muutub, 
võivad ka vaated muutuda. 

Venemaa. KOMMENTAAR

Enamik venelasi, kes  
on riigi siseküsimustes 
võimude suhtes järjest  

kriitilisemad, pole valmis 
välispoliitikat ümber  

mõtestama.
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Vähetõenäoline, et Aleksei Navalnõi arre-
teerimisele 17. jaanuaril järgnenud pro-
testid kummutavad poliitilise süsteemi, 
mis on Venemaad ühel või teisel kujul 
valitsenud alates ajast, mil Vladimir Putin 
2000. aasta märtsis Vene Föderatsiooni 
presidendiks sai. Venemaa riigikord on 
katki ning vaevalt et terveks saab, enne 
kui see välja vahetatakse. 

Protestid, mis tõid üle suure Venemaa 
180 linnas tänavaile rohkem kui 100 000 
inimest, on ulatuse ja iseloomu poolest 
ennenägematud, vähemalt Putini Vene-
maal. Sama võib öelda karistuste suurus-
järgu kohta – 2. veebruari seisuga oli kinni- 
peetuid ja vahistatud üle 10 000.

Laialdane pahameel ja nördimus 

Esile kerkib vähemalt kolm küsimust. Esi-
teks: mis on nende protestide juures uut 
ning millised vahetud ja kontekstuaalsed 
tegurid on nende mastaapsuse taga? Tei-
seks: miks on ennatlik alahinnata Vene-
maad viimased kaks aastakümmet valit-
senud võimusüsteemi sisemisi tugevusi ja 
stabiilsust? Kolmandaks: mida võib arvata 
Navalnõi faktori pikaajalisest mõjust 
Venemaa tulevikule?

23. ja 31. jaanuari protestid erinevad 
kolmes mõttes neist, mis puhkesid 2011.–
2012., 2017. ja 2019. aastal. 

Esiteks ei toimunud protestid ainult 
Moskvas – moskvalased moodustasid osa- 
lenuist vaid viiendiku. Teiseks on Naval-
nõi nüüd üle riigi tuntud. Murdepunkt, 
mil Navalnõi muutus pealinna tasandi 
tegelasest üle riigi tuntud isikuks, toimus  

JAMES SHERR
RKK Eesti Välispoliitika Instituudi 
vanemteadur

Navalnõi tugevus on tema nõrkus

riigiduuma ja kohalike omavalitsuste vali-
miste ajal 2020. aasta septembris, mille 
käigus ta saavutas edu Novosibirskis ja 
mis kulmineerus tema mürgitamisega 
Tomskis. 

Kolmandaks ei toonud protestima üks 
konkreetne küsimus. Majanduslik heaolu 
(SKT inimese kohta on 2013. aastaga võr-
reldes langenud 30 protsenti), Covid-19 
pandeemia, võimu väärkasutamine ja 
valimispettused ning muidugi kogune-
nud vastikustunne riiki juhtivate isikute 
äärmusliku valelikkuse, ülima apluse ja 
kaasasündinud kriminaalsuse vastu on 
tekitanud Navalnõi toetajate seas nördi-
muse, mis on suurem kui selle esile kut-
sunud nähtuste summa.

Tegelikult on Putin enda legitiimsust 
õõnestanud alates 2012. aastast, mil ta 
uuesti presidendiks sai. Venemaal on 
muutunud tähtsaks закономерность 
(seaduspärasus, järjepidevus). Putini esi-
mese kahe ametiaja jooksul oli see üks 
tema võimu ja isegi süsteemi suureneva 
autoritaarsuse alustalasid. See näis tõe-
pärane isegi neile, kes teadsid, et süsteem 
on rajatud valedele. 

Ka on tähtis, kuidas asjad paistavad. 
Kui keisril pole rõivaid, ei tohi ta seda 

kunagi tunnistada, rääkimata siis sellega 
hooplemisest. Just seda Putin tollase pre-
sidendi Dmitri Medvedeviga 2011. aastal 
ette võetud vangerdusega aga tegi. Asja 
muutis veelgi hullemaks 2020. aasta juuni 
põhiseaduslik referendum, mis võimaldab 
Putinil teoreetiliselt igaveseks ametisse 
jääda. 

Eliit pole uusi juhte tootnud

Samal ajal on valitsev eliit mandunud. 
Ei äriline ega valitsev eliit ole juba aas-
taid uute mõtetega välja tulnud ega 
uusi potentsiaalseid juhte tootnud. See 
ei tähenda surve all olevale süsteemile 
head. Kakskümmend aastat tagasi oli 
Putinil võimu ülesehitamise strateegia. 
Pole selge, kas tal on strateegia ka võimu 
hoidmiseks.

Aga samuti pole kindel, kas tal seda 
strateegiat vaja läheb. Milline on Naval-
nõi kava võimu ära võtmiseks? Sotsiaal-
meedia mobiliseerimine on tööriist, mitte 
strateegia. „Teid on vähe, meid on palju“ 
on revolutsiooniline lööklause, mitte 
plaan võimu haaramiseks. Isegi nende 
enda kontekstis jäävad nimetatud vale-
mid puudulikuks. 

Levada keskuse kohaselt toetab eel-
mise aasta maiga võrreldes veebruaris 
Navalnõi tegevust kolm korda rohkem 
inimesi, kuid nende osakaal on kerkinud 
ainult 19 protsendini, tegevuse hukka-
mõistjaid on 56 protsenti. 

Putini usaldamise tase on 2020. aasta 
juulist saati tegelikult tõusnud (40 vs. 49 
protsenti 2. veebruari seisuga) ja Navalnõi 

Tegelikult on Putin  
enda legitiimsust  

õõnestanud  
alates 2012. aastast,  

mil ta uuesti  
presidendiks sai.
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vahistamine vähendas seda tähtsusetul 
määral. Kõige nördimust tekitavam on 
ehk see, et kuigi 26 protsenti venelas-
test on näinud Navalnõi kuulsat videot 
„Putini palee“, on neist vaid 17 protsendil 
selle tulemusel Putinist halvem arvamus. 

Märtri, mitte juhi omadused

Tegelikult on asjaolu, mis Navalnõi tuu-
miktoetajaid peamiselt võlub – kindel 
keeldumine mis tahes süsteemiga seotud 
isikuga ühisosa leidmast – ühtlasi tema 
peamine nõrkus. Nagu kirjutas endisest 
diplomaadist teadur Nigel Gould-Davies: 
„[Ta] ei näita üles mingit huvi kodaniku-
ühiskonna ja eliidi mõõdukama osa liidu 
loomise vastu, mis võiks autoritaarses 
riigis kaasa tuua muutusi.“

Lisaks ei tunne Navalnõi mingit huvi 
teiste opositsioonitegelaste vastu. Vene 
majandusteadlane Vladislav Inozemtsev 
on öelnud: „Siiani on FBK (korruptsioo-
nivastase võitluse fondi – toim) asutaja 

Lünk Putini siseringi  
ja laiema eliidi, „riigi“ ja 
„režiimi“ vahel on see,  

mis kõige tõenäolisemalt 
Venemaa süsteemi  

tasakaalust välja viib.

näidanud, et pole võimeline meeskonnas 
töötama, kompromisse tegema, kauplema 
ega teiste liidritega koalitsiooni looma, 
ning enamik opositsioonitegelasi on sel-
lest teadlikud.“

Need on revolutsioonilise märtri, mitte 
poliitilise juhi omadused. Sellise juht- 
figuuriga liikumine on olemuslikult eba-
stabiilne. Nagu Inozemtsev 25. jaanuaril 
märkis, on liikumisel oht laguneda, kui 
Navalnõi alistatakse või vangistatakse.  
2. veebruaril mõisteti Navalnõile kaks aas-
tat ja kaheksa kuud vangistust. 21. veeb-
ruaril teatas tema parem käsi Leonid Vol-
kov, et „pretsedenditu politseivägivalla“ 

tõttu ollakse sunnitud proteste mitu kuud 
edasi lükkama. Rajoonide protestijad on 
„Moskva inimeste“ otsusele reageerinud 
hämmelduse, kibestumuse ja kriitikaga. 

Süsteem on kõikuma löönud

Praegu ei ole programmi, kuidas jõuda 
protestist võimuni, Navalnõi, Volkov või 
mõni teine põhitegelane pole kirjeldanud 
mingit lõppeesmärki. 

Küll aga võib tänu Navalnõile ja temast 
hoolimata tekkida võimalus neil eliidi liik-
meil, kes on marginaliseeritud, rahulole-
matud ja riigi tuleviku pärast mures. Välis- 
ring võib ulatuda juba mõnesse Venemaa 
kabinetti, „süsteemi“, mitte „režiimi“ asu-
tustesse nii rajoonides kui keskuses. Lünk 
Putini siseringi ja laiema eliidi, „riigi“ ja 
„režiimi“ vahel on see, mis kõige tõenäo-
lisemalt Venemaa süsteemi tasakaalust 
välja viib. Selles kontekstis on süsteem 
kõikuma löönud ja Putin on sellest ilm-
selt teadlik. 

Eriüksuse OMON ja meeleavaldajate vastasseis 31. jaanuaril Moskvas. AP/Scanpix
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Nagu kõikides maailma hiigelorganisat-
sioonides, ei toimu ka Venemaa relva-
jõududes muudatused üleöö ega isegi 
mitte igal aastal. Samas võib kümne aasta 
jooksul muutuda üsnagi palju. Vaadates 
natuke ajas tagasi ja edasi, võib Venemaa 
sõjalise võime arengus välja tuua neli pea-
mist trendi.

Kaitse-eelarve kiire kasv on peatunud

Venemaa planeeritud ametlik kaitse- 
eelarve (sellele lisanduvad sõjalised kulu-
tused muudest, sh salastatud eelarve- 
artiklitest) 2021. aastaks on 3,11 triljonit 
rubla. See on peaaegu sama tase kui reaal-
selt kulutati 2020. aastal (3,12 trln). Vene-
maa kaitse-eelarve ei ole juba mitu aas-
tat jõudnud 2016. aasta rekordtasemele  
(3,7 trln). Tähtis on märkida, et aastatega 
on odavnenud ka rubla kurss. Eurodesse 
ümberarvestatuna on Vene 2021. aasta 
kaitse-eelarve eelmise aasta omast umbes  
16 protsenti väiksem. 

Hoolimata sellest kulutab Venemaa 
sõjandusele endiselt ebaproportsionaal-
selt palju. Stockholmi Rahvusvahelise 
Rahu-uuringute Instituudi andmetel oli 
Venemaa 2019. aastal oma sõjaliste kulu-
tuste poolest maailmas neljandal kohal USA, 
Hiina ja India järel (olles samas majanduse 
kogusuuruselt maailmas Maailmapanga 
andmetel 11. kohal). Venemaa kulutab 
sõjandusele 3,9 protsenti SKTst, Euroopa 
Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni 
riikidest kulutavad rohkem vaid Armee-
nia ja Aserbaidžaan (vastavalt 4,9 ja 4,0  
protsenti).

MIKK MARRAN
välisluureameti peadirektor

Neli peamist trendi Venemaa  
sõjalise võime arengus

Tuumarelvastus on endiselt prioriteet

Tuumarelvastus on peaaegu ainuke sõja-
line võime, millega Venemaad võib pidada 
USAga pariteetseks või maailmatasemel 
sõjaliseks jõuks. Seetõttu on idanaabri rel-
vajõudude selge prioriteet olnud stratee-
giliste, aga ka taktikaliste tuumarelvade ja 
nende kandursüsteemide moderniseeri-
mine. Viimase kümne aasta jooksul on neli 
strateegilist tuumaallveelaeva 11st uute 
vastu välja vahetatud. Seitse raketidiviisi 
üheksast on ümberrelvastatud moodsa-
tele Jars-rakettidele.

Strateegilisele relvastusele pandud 
asendamatu roll sunnib Venemaa juht-
konda muretsema USA raketitõrjesüstee-
mide pärast Euroopas. Venemaa kardab, 
et see võib neutraliseerida Venemaa või-
met teisi riike tuumalöögiga ähvardada, 
mis omakorda seaks kahtluse alla Vene 
suurvõimu olemuse. Selle ohu neutrali-
seerimiseks on muu hulgas paigutatud 
strateegiliselt kogu läänepiirile Iskander- 
tüüpi maa-maa ballistilised raketid. 

See on relvastus, millega võrrelda-
vat NATO riikidel Euroopas ei ole, kuid  

millega oleks teoreetiliselt võimalik 
hävitada teiste tähtsate sihtmärkide kõr-
val ka USA raketikaitsesüsteemi taristut. 
Nimistusse võiks lisada umbes 2000 km 
laskeulatusega Kalibr tiibraketid, mis on 
alates 2016. aastast kasutuses ka Vene 
Balti sõjalaevastikus. Need relvasüstee-
mid peavad muu hulgas tagama Venemaa 
ajalise eelise sõjalisteks operatsioonideks 
Euroopas, võimaldades Venemaal vara-
kult hävitada NATO vägede koondumis-
paikasid ja logistikataristut. 

Tavavägede pikaaegne reformimine 

Sihikindla moderniseerimise tulemusena 
on Vene relvajõud Lääne suunal kindlasti 
võimekamad kui kümme aastat tagasi. 

Tähtsamate muudatustena otsustati 
umbes kümme aastat tagasi minna maa-
vägedes taas nõukogudeaegse vägede 
ülesehituse juurde. Lääne sõjaväering-
konnas loodi ühe armee juhatuse ase-
mel kolm, sealhulgas Vene relvajõudude 
ainuke tankiarmee. Samuti muudeti 
vahepeal loodud brigaadidepõhine maa-
vägi tagasi diviisistruktuuri. Nii on kaetud 
kogu Lääne sõjaväeringkonna vastutusala 
Kesk-Soomest Ukrainani kolme armeega –  
Karjala ja Balti operatiivsuuna (Soome, 
Eesti ja Läti) eest vastutab 6. üldvägede 
armee (Peterburi), Ukraina põhjarinde 
eest 20. armee (Voronež) ning kõige kes-
kel löögirusikana nn Smolenski ehk Valge- 
vene-Poola-Leedu suunal 1. tankiarmee 
(Moskva). 

Kui brigaadide loo mise tingis hinnang, 
et üksused peavad olema mobiilsemad 

KOMMENTAAR . Venemaa, kaitse ja julgeolek

Tuumarelvastus  
on peaaegu ainuke  

sõjaline võime, millega  
Venemaad võib pidada  

USAga pariteetseks  
või maailmatasemel  

sõjaliseks jõuks.
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väiksemates, isegi nn ekspeditsiooni-
konfliktides, siis diviisipõhisele struktuu-
rile tagasiminek viitab selgelt vajadusele 
olla valmis konfliktiks laial rindel ja võrd-
väärse konventsionaalse vastase vastu. 
Lääne sõjaväeringkonna armeede alluvu-
ses on praegu moodustatud viis diviisi, 
Lõuna sõjaväeringkonnas kolm, Kesk ja 
Ida sõjaväeringkonnas kummaski üks. 

Tähtsamad muudatused on käimas ka 
Vene relvajõudude kõige professionaalse-
mas relvajõudude liigis – õhudessantväge-
des. Õhudessantväed on traditsiooniliselt 
ühed paremini lepinguliste sõjaväelastega 
mehitatud ja kõige kiiremini ümberpai-
gutatavad väed. 2015. aastal lisandusid 
ründedessantdiviiside koosseisu tanki-
üksused, mis viitab soovile muuta õhu-
dessantvägede ampluaad laiemaks ning 
võimaldada neil olla valmis vajadusel 
lisaks tavapärastele õhudessantoperat-
sioonidele asendada maaväeüksuseid 
konventsionaalsetes operatsioonides. 
Pihkvas paiknev 76. ründedessantdiviis on 
esimene, kus on praegu loomisel kolmas 
polk. Eriti tähtis on see Eestile, kuna meie 
suunal paikneval 6. armeel puudub oma 
maaväediviis ning sõjalise operatsiooni 
puhul Balti operatiivsuunal peaks tõenäo-
liselt just Pihkva diviis seda rolli täitma.

Lokaalne ja regionaalne jõu ülekaal 

Venemaal on seega sõjaline eelis nii jõu-
dude kui ka relvastuse paigutuses, mis 
omakorda toob kaasa operatsioonide 
alustamise ajalise eelise. 

Kuigi kogu Lääne sõjaväeringkonna 
isikkoosseis on üle 150 000 sõjaväelase, 
on enamik neist toetavatel-teenindavatel 
ametikohtadel ja -struktuurides. Võitle-
vates maaväestruktuurides ehk kolme 
armee ja Kaliningradi oblasti armeekor-
puse koosseisus on kokku umbes 65 000 
sõjaväelast. Nendele lisanduvad kiiresti 
ümberpaigutatavad õhudessantväelased, 
kellest lahinguüksustes on umbes 30 000 
võitlejat. Lääne sõjaväeringkonna ala-
listes üksustes on kokku ligi 900 tanki, 
1800 soomukit ja lahingumasinat, umbes 
tuhat iseliikuvat suurtükisüsteemi, 300 
reaktiivsuurtükisüsteemi ja 48 Iskander 
raketilaskeseadeldist. Balti laevastikul on 
35 lahingulaeva ja kaks allveelaeva. Lääne- 
suunalise 6. õhu-ja kosmosekaitse- 
armee ning Balti laevastiku merelennuväe 
koosseisus on kokku umbes 190 hävitajat,  
80 pommitajat ja 160 ründekopterit. 

Venemaa, kaitse ja julgeolek. KOMMENTAAR

Allikas: välisluureamet

Võrreldes NATO vägedega Läänemere ja 
Ida-Euroopas regioonis on Vene relva- 
jõududel ülekaal kõikides kategooria-
tes, välja arvatud tankid ja allveelaevad. 
Potentsiaalset õhuülekaalu võimendab 
veel Venemaa võrdlemisi hea S-400 
õhutõrjesüsteemide võrgustik, mis Kali-
ningradi ja Leningradi oblasti paikne-
miskohtadest katavad kogu Balti riikide 
territooriumi. Samuti tuleb arvestada 
püsiva keskmaaõhutõrjevõime puudumist 
Balti riikides. Tänu Valgevene ja Venemaa 
integreeritud regionaalsele õhukaitsesüs-
teemile on Venemaa õhuseire pilt nihku-
nud sügavale Kesk- ja Ida-Euroopasse.

Jõudude ja vägede kokku arvestamisel 
ei tohiks Venemaa puhul unustada ka teisi 
sõjaväelisi struktuure, eelkõige presidendi 
otsealluvusse kuuluvat Rahvuskaarti. Eesti 

vahetus läheduses asuvate oblastite eest 
vastutab Rahvuskaardi Loode ringkond 
15 000 sõjaväelasega. Tavavägedega võr-
reldes on tegu kergemate, kuid siiski 
soomustransportööride ja miinipilduja-
tega varustatud üksustega. Rahvuskaart 
ei ole pelgalt sise- ja korrakaitsevägi, vaid 
omab ka paramilitaarse ja ekspeditsiooni- 
väe tunnuseid.

Ei ole põhjust arvata, et Vene relva-
jõudude trendid lähiajal märkimisväärselt 
muutuksid. Nii Eesti kui ka NATO tervi-
kuna peavad neid suundasid oma kaitse-
poliitika kujundamises jätkuvalt silmas 
pidama. Eesti jaoks tähendab see vaja-
dust töötada lähedalt liitlastega NATOs 
ja partneritega ELis – alates strateegilisest 
dialoogist ning lõpetades kollektiivkaitse 
ja tuumaheidutuse toimimisega. 



24 Diplomaatia 204 • Veebruar 2021

Artikli kirjutamiseks tehtud uurimistööd  
on toetanud Euroopa Regionaalarengu 
Fond projekti „Creativity and Adaptability  
as Conditions of the Success of Europe in  
an Interrelated World“ raames. 

Leninlikus Hiinas tugevneb auahne  
soov esitleda end maailmas nüüdisaegse  
sotsialistliku riigina, mis suudab võistelda  
Lääne liberaaldemokraatiaga. Ja Lääs ise  
sillutas naiivselt rivaalile selleks tee. 

Hiina on täis indu 
       kujundada ümber 
inimkonna tulevik

MARTIN HÁLA
Karli ülikooli sinoloog ning  
projekti Sinopsis asutaja ja direktor

Sel aastal tähistab oma sajandat aasta-
päeva Hiina Kommunistlik Partei (HKP), 
mille asutas käputäis revolutsionääre  
1921. aastal Kommunistliku Internatsio-
naali ehk Kominterni toetusel. Partei 
juhtkond soovib aastapäevast teha tõe-
lise triumfi ja tähistada seda kui aastat, 
mil nende juhitav riik saavutab „mõõduka 
õitsengu“ ja hakkab valmistuma oma tei-
seks aastasajaks, mille jooksul 1949. aastal 
loodud Hiina Rahvavabariigist (Hiina RV) 
areneb „nüüdisaegne sotsialistlik riik“ ja 
eelduste järgi ka maailma juhtiv jõud.

Oma saja-aastase ajaloo jooksul on HKP, 
aga ka 72 aastat eksisteerinud Hiina RV 
käekäik olnud väga kõikuv. Mõnda perioo-
di iseloomustavad trööstitud tulemused ja 
täielik põrumine, näiteks suur näljahäda 
aastail 1959–1961 ja kultuurirevolutsioon 
1966–1976. Võimuladviku praegune enese- 
kindlus ei põhine aga vaid möödunud sa-
jal aastal, pigem tugineb see viimase 20 
aasta kiirele majanduskasvule, mis algas 
pärast Hiina saamist Maailma Kaubandus-
organisatsiooni (WTO) liikmeks. 

Hämmastavalt kiire tõus

21. sajandi kaks esimest kümnendit on 
muutnud märkimisväärselt Hiina majan-
duslikku ja poliitilist mainet. Viimasel 

kümnendil, eelkõige selle teises pooles, 
on muutunud ka ülejäänud maailma suh-
tumine Hiina RVsse. Sajandi kolmanda 
kümnendi alguseks on Hiinast saanud 
rahvusvaheliste suhete mõjukaim teema 
ning Hiinal on keskne roll paljudes põhi-
mõttelistes küsimustes ja dilemmades, 
millega seisab silmitsi rahvusvaheline 
üldsus. Hiina juhtide praegune jutt „ühise 
saatusega riikide kogukonnast“, mis on 
nende nägemus reformitud rahvusvahe-
lisest korrast, ei ole sugugi vaid asjaolude 
kokkulangemine, sest nende ambitsioonid 
on hiiglaslikud ja võivad märkimisväärselt 
mõjutada kogu inimkonda.

Hiina kiire tõus viimase kahe kümnen-
di jooksul on hämmastav ka seepärast, 
et lähiajaloos on riik olnud mitu korda 
kokkuvarisemise äärel. Kui HKP juht Mao 
Zedong 1976. aastal ehk kümme aastat pä-
rast kultuurirevolutsiooni suri, oli Hiina nii 
majanduslikult kui ka poliitiliselt laastatud. 

Mao-järgsest madalseisust aitasid 
Hiinal välja tulla 1978. aasta lõpus Deng 
Xiaopingi algatatud reformid, millega 
määratleti mitmeks kümnendiks leninis-
mi eripärast haru, mida 1980. aastatest 
alates on nimetatud Hiina erijoontega 
sotsialismiks. 

Vaid kümme aastat hiljem muutus Hii-
na RV aga taas rahvusvaheliseks paariaks, 

ANALÜÜS. Hiina
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kui 1989. aastal suruti maha demokraa-
tiameelne liikumine, mida mäletatakse 
Pekingi kevadena. 

1989. aastal julgesid vaid vähesed loota, 
veel vähem prognoosida, et Hiina RV 
taastub nii kiiresti ja nii märkimisväärselt, 
et vaid mõne kümnendi möödudes on rii-
gist saanud üks maailma juhtivaid jõude, 
kes usutavasti püüab (ümber) kujundada 
inimkonna tulevikku. Väidetavalt oli just 
lootusrikas 1989. aasta see pöördeline 
aeg, mil Hiina võttis valitud suuna ja saa-
vutas lõpuks oma praeguse rolli maailmas. 

Ajaloo ennatlik lõpp

Sarnaselt yin’i ja yang’i traditsioonilise 
dialektikaga sündis just idabloki demok- 
ratiseerumise nn kolmanda laine võidu-
käigu ajal ka uut tüüpi dialektiline vastand 
ehk elujõuline leninlik süsteem, millest 
lõpuks arenes täiesti usutav „süsteemne 
rivaal“ liberaalsele demokraatiale.

Hiinas tekkinud uudne, ümberkor-
raldatud leninlik süsteem sai jõudsalt 

areneda ja kasvada tänu Lääne lühike-
sele mälule. Algne šokk, mida põhjustas 
Pekingi režiimi otsus saata tankid oma 
inimeste vastu, et suruda maha rahva 
demokraatiapüüded, asendus juba samal 
aastal eufooriaga, mille tõi kaasa ülejää-
nud kommunistliku bloki enamasti rahu-
meelne demokratiseerumine. Pekingis ja 
mujal Hiinas aset leidnud vägivald hakkas 
äkitselt paistma ajutise anomaaliana, mille 
ajalugu varsti kõrvaldab.

Ajalugu oli lõppenud, ja arvati, et ka 
Hiina RV järgib hoolimata ajutisest vastu- 
põtkimisest üldist suunda. Õudustunne 

oli hakanud järk-järgult asenduma suure- 
lisusega: hoolimata karmi leninliku süs-
teemi ajutisest elujõust peab Hiina lõpuks 
siiski muutuma liberaalseks, nagu kõik 
teised riigid, sest selline on ajaloo raudne 
loogika. 

Peking aga õhutas osavalt Läänes tek-
kinud enesega rahulolu. Järgides Deng 
Xiaopingi kuulsat lausungit „Varja oma 
hiilgust ja oota oma aega“, hoidis Hiina 
rahvusvahelisel areenil end tagaplaanile 
ja muretses näiliselt vaid majandusliku 
arengu pärast. 

Globaliseerumise uus laine pärast 
kahepooluselise maailma hingusele 
minekut 1989. aastal pakkus võimaluse 
kasutada ära Hiina odava ja distsiplinee-
ritud tööjõu suurt varu ning meelitada 
üha enam investeeringuid tootmisesse, 
millega käis kaasas ka oskusteave ja teh-
noloogia.

Pärast 1989. aastat taas hoogustunud 
globaliseerumise täielikuks ärakasutami-
seks oli Hiina Rahvavabariigil vaja juurde-
pääsu välisturgudele, eelkõige Ameerika 

Meeleavaldajate ja julgeolekujõudude kokkupõrked 2019. aasta novembris Hongkongi polütehnilise ülikooli juures. 
Reuters/Scanpix

Hiina. ANALÜÜS
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turule. Kuna Tiananmeni väljakul juhtunu 
oli veel värskelt meeles, avaldas USA 1990. 
aastate alguses Pekingile turgude täieliku 
avamise suhtes veel mõningast vastuseisu. 
Need kahtlused kerkisid igal aastal korra- 
päraselt esile enamsoodustatud riikide 
kinnitamise (MFN, Most Favoured Nation) 
ajal ja päädisid vältimatult kriitikaga Hiina 
inimõiguste olukorrast, mis oli tülikas äri-
tegevust mõjutav probleem.

Proletariaat leiab oma kapitali

Kõik need mured hajusid Bill Clintoni  
valitsemisajal. Lõppude lõpuks on ju  
„majandus oluline, sa lollpea“. Koos-
töö Hiinaga tundus majanduslikult täiesti 
mõistlik: Hiina odav tööjõud sobis suure-
päraselt kokku Ameerika ja Lääne oskus-
teabe ning investeeringutega. Järk-järgult 
liikus suur osa USA tootmisbaasist Hii-
nasse, kus oli arvukas töölisklass, ja suur 
osa maailmast järgnes ameeriklastele. 
Sellega valmistas Clinton ette pinda 
Hiina WTOga liitumisele, mis leidis aset  
2001. aastal.

Hiina ühinemise WTOga varjutasid  
11. septembri terrorirünnakud ja sellele 
järgnenud terrorismivastane sõda. Liitu-
misega sai Hiina RV aga lõpuks võima-
luse nautida globaliseerumise eeliseid, 
sest pääses välisturgudele, ilma et oleks 
pidanud tingimata oma turgu muule maa-
ilmale avama. 20 aastat hiljem tuli teha 
ka mõned järeleandmised, mis pidanuks 
teoks saama 2001. aastal, näiteks ühis- 
ettevõtte nõude kaotamine välismaistele 
investoritele. 2020. aasta lõpus kuulutati 
need ülespuhutud pidulikkusega välja 
kui Euroopa Liidu õnnestunud igakülgne 
investeerimiskokkulepe Hiinaga.

Sama kaalukas kui ebavõrdne juurdepääs 
turule on olnud ka tehnoloogiasiire, mil-
lest osa leidis aset sunnitult, ühisette- 
võtete kaudu, osa aga ilmselge küber- 
vargusega, mis uuel aastatuhandel vohama 
hakkas. USA vaatas sellele enamasti läbi 
sõrmede, hajevil nii terrorismivastase sõja 
kui ka oma kaasamispoliitika tõttu. Hiina 
seevastu jätkas tõusu tootmise toiduahe-
las, meelitades vahendeid valimata riiki 
investeeringuid ja tehnoloogiaid. 

Hiina enesekindlus kasvas märki-
misväärselt pärast 2008. aastat, mil neil 
õnnestus ülemaailmsest majanduskriisist 
suhteliselt hästi välja tulla ja nad said 
tähistada rahvusvahelisse seltskonda 
astumist kordaläinud Pekingi olümpia-
mängudega. Pärast 2008. aasta märtsis 
toimunud rahutusi Tiibeti autonoomse 
piirkonna keskuses Lhasas ja olümpia-
tule teatejooksu tseremooniaga seotud 
rahvusvahelisi protestiaktsioone hakkas 
süvenema aga ka Hiina usaldamatus ja 
vaenulikkus Lääne vastu.

Kui terrorismivastane sõda raugema 
hakkas, mõistis pikkamööda ka Washing-

Kaubakonteinerid Hiina idaosas Shandongi provintsis Qingdao sadamas. EPA/Scanpix
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ton, et neil võib Kaug-Idas olla suurem 
probleem kui Lähis-Idas. Järgnev polii-
tika – Barack Obama „kannapööre Aasia 
poole“ – tundus üsna poolik ega saa-
vutanud palju enamat kui väljendi „uus 
siiditee“ kasutuselevõtt (Hillary Clintoni 
kavandatud kauba- ja turvakoridor Afga-
nistani ja India vahel). Sellegi võttis üle 
Hiina oma vastukäiguga, millest arenes 
välja tähtis geopoliitiline kava ehk majan-
dusvööndi ja teede algatus (BRI, Belt and 
Road Initiative).

Xi ja rahulolu kriis

Lääne rahulolu Hiinaga hakkas jõudsamalt 
murenema pärast Xi Jinpingi võimuletu-
lekut. Xi’st sai sai 2012. aastal HKP kesk-
komitee peasekretär ja 2013. aastal Hiina 
RV riigipea ehk president. Tema tõe-
liste kavatsuste ilmsikstulek võttis veidi 
aega. Ajalehe New York Times kogenud 
kolumnisti Nicholas Kristofi kuulsa ole-
tuse järgi 2012. aasta lõpust pidi Xi sisse 
juhatama avatuma ajajärgu; samasugune 
ekslik arusaam oli levinud ka Hiinas, nagu 
näitab 2013. aasta ebaõnnestunud arutelu 
põhiseaduse üle, milles tugineti vääralt 
tõlgendatud Xi mõtteavaldustele põhi-
seaduse rolli ja õigusriigi kohta.

Arutelud põhiseaduse üle lõppesid Hii-
nas kiiresti pärast ajalehe Renmin Ribao 
välismaailmale mõeldud väljaandes 2013. 
aasta suvel avaldatud karme sõnavõtte, 
milles selgitati, et nn rahvademokraa-
tiates ei ole põhiseadusel samasugune 
roll nagu mandunud kodanlikes demok- 
raatiates. Samal ajal lekitati Hongkongi 
ajakirjandusele sisekasutuseks mõel-
dud ringkiri, tuntud kui dokument nr 9,  
milles oli loetletud seitse liberaalset 
„väärarusaama“, näiteks kohtusüsteemi 
sõltumatus ja sõnavabadus, ja nimeta-
tud neid suurimateks ideoloogilisteks 
ohtudeks, mille vastu tuleb resoluutselt 
võidelda. See lõpetas mõjuvalt illusioonid 
Xi juhitava Hiina suhtes. Pärast seda läks 
kõik aina hullemaks ja Xi valitsus alustas 
süstemaatilisi rünnakuid kogu sõltumatu 
tegevuse vastu, mida HKP veel täielikult 
ei kontrollinud.

Välisvaatlejatel jäi pööre dogmaatilisema 
leninismi suunas esmalt märkamata, kuigi 
sellega kaasnes algusest peale ka jõuli-
sem välis- ja militaarpoliitika, näiteks 
Lõuna-Hiina mere pretsedenditu annek-
teerimine, mille saavutamiseks – lisaks 
alusetutele ajaloolistele nõudmistele – 
kasutati üsna uuenduslikku taktikat ehk 
tekitati vaidlusalustesse vetesse kunstli-
kud saared ja seejärel nõuti endale nende 
ümber majandusvööndit.

Süvenev pinge kasvas lõpuks konf-
liktiks ja vallandas 2018. aasta alguses 
Donald Trumpi administratsiooni kau-
bandussõja. Hiljuti avalikustatud riik-
liku julgeolekunõukogu Vaikse ookeani 
piirkonna strateegias, mille Valge Maja 
võttis vastu 2018. aastal, väljendati sel-
gelt, et USA Hiina-poliitikas võeti eeskuju 
Austraaliast, mille sekkumisvastane sea-
dusandlik tegevus oli samal aastal selgelt 
suunatud Hiina RV vastu. 

Pärast mõningast kahtlemist on ühine-
nud ka teised lääneriigid, samuti mõned 
Aasia riigid, kel oli kaebusi Hiina käitumise 
üle. Isegi EL nimetas 2019. aastal Hiina 
RVd „süsteemseks rivaaliks“, mis tähendas 
retoorika märkimisväärset muutumist ja 
millega tunnistati HKP ambitsiooni esit-
leda end alternatiivse sotsiopoliitilise 
mudelina, mis suudab võistelda Lääne 
liberaaldemokraatliku süsteemiga igal 
alal, mitte ainul kaubanduses.

Süsteemne rivaalitsemine

Neid suundumisi tugevdas 2020. aastal 
Covid-19 kriis. Pandeemia vaid võimen-
das „süsteemset rivaalitsemist“, kui Hiina 
RV oli jõuliselt kuulutanud oma üleolekut 
hädaolukorraga toimetulekul võrreldes 
„läbikukkunud demokraatiatega“. Lõhet 
süvendasid mitu muud probleemi alates 
düstoopilistest repressioonidest Xinjian-
gis ja lõpetades püüetega suruda Hong-
kongile peale Hiina RV riiklikku julge- 
olekusüsteemi õigusaktiga, mida Läänes 
senini ebatäpselt tõlgitakse riiklikuks julge- 
olekuseaduseks.

2021. aasta alguseks oli juba väga 
raske eirata kõiki märke, mis näitasid, et 
sajanda aastapäevani jõudnud HKP kasu-
tas „ajaloolist võimalust“ levitada uuel 
ajajärgul oma kujutlust maailmakorrast 
ja innovaatilist leninlikku üheparteilist 
diktatuurisüsteemi.

Rahvusvahelisel tasandil püüab HKP 
saada pärast Teist maailmasõda peamiselt  

USA eestvõtmisel loodud rahvusvaheliste 
liitude liikmeks, kasutades ära iseenda 
riikidevahelist partnervõrgustikku, mil-
les Hiinal on keskne roll. Mõne võimaliku 
erandiga on neis lepetes Hiina enesest-
mõistetavalt tugevam pool. Võimuvahet 
arvestades tunneb Hiina RV, et kahepool-
seid partnersuhteid on neil mugavam gru-
peerida sellisteks pseudoregionaalseteks 
organisatsioonideks nagu 17+1 programm 
(mis tegelikult tähendab 17 suhet liik-
mesriikide ja Hiina vahel ilma kollektiivse 
koordineerimise või tegevuseta). 

Erinevalt sõjajärgsetest liitudest ei 
põhine Hiina sõlmitud riikide vahelised 
partnerlepped ühistel (universaalsetel) 
väärtustel nagu inimõigused, vaid pigem 
ebamäärasel „ühisel saatusel“. Tegelikult 
puuduvad seal põhireeglid, sest kõik 
asjad räägitakse läbi tuginedes tegelikule 
„partnerite“ võimuvahekorrale. Partnerid 
on võrdsed, kuid suurus loeb ja suurem 
partner on lihtsalt palju võrdsem. 

„Partnerlusvõrgustik“ aitab Hiinal 
neutraliseerida olemasolevat liitude süs-
teemi, milleni Hiina jõudis hiljem ja millest 
ta sageli välja jäeti, samuti liitude aluseks 
olevat rahvusvahelist korda, mis tugineb 
universaalsetele väärtustele (ehk väärtus-
tele, mis liberaalse maailma silmis on uni-
versaalsed). Hiina RV välispartnerid võivad 
küll olla nende alliansside, näiteks NATO 
või Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni 
(ASEAN) liikmed, kuid samal ajal toetada 
„strateegilist partnerlust“ Hiinaga. Sellised 
partnersuhted võimaldavad Hiinal kasu-
tada oma mõjuvõimu, vajaduseta selgitada 
vahekorda otse allianssidega. 

Kui partnerlus ületab lõpuks tähtsu-
selt alliansse, jõuamegi eeldatavasti ühise 
saatusega riikide kogukonnani, milles 
Hiina RV-le ei kehti Lääne pealesunni-
tud „universaalsed“ väärtused, vaid Hiina 
saab kehtestada iseenda prioriteedid. Aja 
jooksul võivad need muutuda ja hiljuti 
avaldati need „põhihuvide“ nime all, kuid 
esmatähtis on HKP kontrollitud võimu 
poliitiline julgeolek („riiklik julgeolek“).

Hiina. ANALÜÜS
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Võimumonopol partei ladvikul 

HKP sajandal aastal usub partei juhtkond 
(mille keskmes on Xi Jinping), et pärast 
mõningast katsetamist ja eksimist on nad 
lõpuks suutnud välja töötada „täieliku 
süsteemi“, mis aitab efektiivselt valitseda 
nende hiiglaslikku riiki ja rahvast ning 
milles leninliku riigi üldstruktuur on 
kombineeritud kapitalistlikul tootmisviisil 
põhinevate kohandatud mehhanismidega 
ning milles kasutatakse kõrgetasemelisi 
digitehnoloogiaid. Väljatöötatud täielik 
valitsussüsteem on hierarhiline, ülalt 
allapoole juhitav režiim, milles kommu-
nistlikul parteil kui Leviaatanil on täielik 
ja kaheldamatu suveräänsus. Tegelikult 
kuulub võimumonopol partei ladvikule 
(ja selle „tuumale“, „rahva liidrile“, kes on 
loomulikult Xi).

Eriarvamustel, mis võivad rikkuda tar-
kade valitsejate ja pühendunud masside 
vahel valitsevat harmooniat, puudub selles 
režiimis koht. Turumajandus ja eraomand 
on lubatud niivõrd, kuivõrd need aitavad 
parteil saavutada oma eesmärke. Riigis 
kehtivad seadused, kuid seaduseid koos-
tab ja tõlgendab partei, lähtudes oma 
vajadustest. Xi Jinpingi sõnul iseloomus-
tab uut ajastut peamiselt partei vaielda-
matu juhtpositsioon igas eluvaldkonnas. 
Talle meeldib korrata peasekretär Mao 
teesi: „Parteid, valitsust, armeed, rah-
vast, haridust; Ida, Läänt, Lõunat, Põhja 
ja universumi keset – seda kõike juhib  
partei“.

Kui lääneriigid unistasid 21. sajandi 
kahel esimesel kümnendil vastastikusest 
„lähenemisest“, suutis HKP end taasluua 
ja ehitada 1989. aasta varemetele mõju-
võimsa leninliku süsteemi ehk tehnoloo-
giapõhise üheparteilise diktatuuri. Kolm-
kümmend aastat pärast kommunistliku 
bloki kokkuvarisemist on Hiina tehno- 
leninismist saanud liberaalse demokraa-
tia usutav rivaal, keda oleme liiga kaua 
alahinnanud.  

ANALÜÜS. Hiina

VANEMA VENNA VALVSA PILGU ALL 
POLE KÕIK SEADUSE EES VÕRDSED

Virtuaalne jutukeskkond Clubhouse 
pakkus Hiina Apple’i toodete kasutaja-
tele võimalust arutleda Xinjiangi, Tiibetit, 
Taiwani ja Hongkongi puudutavatel 
tundlikel teemadel, avades paariks  
päevaks Hiina interneti müüri värava.
  Vabadus võib osutuda aga näiliseks, 
sest registreerimine kutsetel põhine-
vasse keskkonda toimub telefoninumbri 
põhjal ja lisaks saab arendaja ligipääsu 
teistele kontaktidele seadmes. Club- 
house’i privaatsuspoliitika järgi helivest-
lused jäädvustatakse ja Hiina julgeole-
kuseaduse järgi on ettevõttel kohustus 
salvestisi võimudega jagada. 
  Jääb vaid loota, et sõõmu sõna- 
vabadusega ei kordu Saja Lille kampaa-
nia (1956–1957), kus üleskutsele võimu 
kritiseerida järgnes tagakiusamine.
  Hiina Kommunistliku Partei Pekingi 
linnavalitsuse propaganda osakonna 
juhitav päevaleht Xinjingbao viis aga 
hiljuti läbi üleriigilise küsitluse, kus uuriti 
anonüümselt 1515 elaniku arvamust 
näotuvastusel põhineva tehnoloogia 
kasutamise kohta. Julge küsitlus ja  

artiklid olid mõeldud arutelu elavda-
miseks esimese Hiina privaatandmete 
kaitse seaduse üle, mille mustand avali-
kustati mullu oktoobri lõpus. 
  Ligi 90 protsenti vastanutest ei 
pooldanud näotuvastuse kasutamist 
avalikes kohtades. Peamiseks mure-
kohaks toodi privaatsust (90 protsenti) 
ja andmekaitset (96 protsenti). Märki-
misväärne on, et küsitlus ei käsitlenud 
näotuvastuse andmete kogumist, mida 
tehakse avaliku julgeoleku eesmärgil, 
näiteks vähemuste represseerimiseks  
ja kohtuotsuseta süüdimõistmiseks. 
  Vähemuste kui teisejärguliste  
kodanike staatust kinnitab ka tõsiasi, et 
ühes artiklis väidetakse: privaatandmete 
kaitse seadus peab olema vastavuses 
tsiviilkoodeksi ja selle artikliga 1035, 
mille järgi peab andmete kogumine 
lähtuma seaduslikkusest, võrdsusest, 
vajadusest ja lähtuma põhimõttest  
„nii vähe kui võimalik, nii palju kui vaja“. 
  Xinjiangis toimuv annab kinnitust 
vastupidisest ja massiline andmete 
kogumine, milleks pole Hiina seaduste 
järgi alust, on sundimas isegi han- 
hiinlasi piirkonnast lahkuma. 
Diplomaatia 

Hiina liidrite Mao Zedongi, Zhou Enlai, Deng Xiaopingi ja Xi Jinpingi piltidega suveniir-
taldrikud Pekingis Tiananmeni väljaku kõrval asuvas meenepoes. Reuters/Scanpix
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Prantsuse luure on saanud infot, et aja-
loolises shikumen’i stiilis ehitatud Shang-
hai vanalinna prantslaste linnaosas kohtu-
vad Hollandi kirjaniku ja Nõukogude Liidu 
agendi üleskutsel üle Hiina Shanghaisse 
kokku tulnud põrandaaluse kommu-
nistliku liikumise liikmed. Aasta on 1921. 
Prantsuse politsei ajab kohtumise laiali, 
kuid liikumine koguneb paar päeva hil-
jem 100 kilomeetrit edelas Jiaxingis, kus 
viiakse lõpule Hiina Kommunistliku Partei 
(HKP) ametlik asutamine. 28 aastat hiljem 
tuleb HKP võimule, kuulutades Pekingis 
Taevase Rahu väljaku värava rõdult välja 
Hiina Rahvavabariigi asutamise.

Kümmekonna liikmega põrandaalusest 
teisitimõtlejate grupeeringust on täna-
seks kasvanud välja 92 miljoni liikmega 
tervet Hiinat kattev institutsionaliseeri-
tud leninistlik vereringe, mis kontrollib 
otseses mõttes kõike. Partei kommu-
nistlikul noorteühingul on 109 miljonit 
liiget ning pioneeride liikumisse kuulub 
130 miljonit kuni 14-aastast last. 

Pisiüksustest riigi esimeheni

Partei liikmeks saamine on pikem ideo-
loogiline protsess. Arvesse läheb eelnev 
tegevus pioneerina ja noorteühingus. Es-
malt esitatakse taotlus, siis saadakse akti- 
vistiks. Parteisse astumist ootav aktivist 
läbib mentori käe all kõigepealt vähemalt 
aastase ideoloogilise õppeprogrammi, kus 
tuleb korduvalt kirja panna eneseanalüüs 
läbi parteiideoloogilise prisma. 

Hierarhia madalaim aste on partei pisi- 
üksused ehk dangzhibu, mis tuleb luua 

LESLIE LEINO
Hiina ekspert

Hiina Kommunistliku Partei totaalne  
kontroll Hiina müüri sees ja taga

kõikidesse mõeldavatesse ühendustesse 
(meedia, avalik sektor, ettevõtted, haridus 
jne), kus on vähemalt kolm liiget. Kui näi-
teks ühes mikroettevõttes on ainult üks 
parteiliige, on tema kohustus otsida lähi- 
piirkonnast või sama valdkonna teisest 
ettevõttest ülejäänud kaks liiget, et moo-
dustada lokaalne pisiüksus. Need alluvad 
piirkondlikule parteiorganisatsioonile, 
mis omakorda allub mööda alluvusahelat 
üles liikudes partei juhtkonnale ehk kesk-
komiteele, poliitbüroole ja selle seitsme-
liikmelisele alalisele komiteele, mida juhib 
Hiina riigi esimees Xi Jinping.

Kõik pisiüksused peavad regulaarselt 
korraldama parteikoosolekuid, kus tut-
vutakse partei uute juhtnööridega, Xi  
Jinpingi kõnedega ning „näidispoomiste-
ga“. Koosolekutest tuleb koostada raport, 
milles peab selgelt välja tooma õpitu sisu 
ja osa võtnud liikmed. Et regulaarsus näi-
teks pikaaegsete lähetuste ajal kaduma ei 
läheks, peab pikemate kui kuuekuuliste 
projektide korral looma eraldi pisiüksu-
se. Totaalne ideoloogiline kontroll ei tohi 
üheski lülis võnkuma lüüa.

Nn näidispoomisi korraldab distsiplinaar-
komisjon, mis on kõige mõjuvõimsam 
parteisisene malakas, mida Xi Jinping on 
oma võimuperioodi ajal teisitimõtlejate 
kõrvaldamiseks ohtralt kasutanud. Kui 
komisjoni hinnangul on lisaks parteiees-
kirjale ja -väärtustele rikutud ka mõnda 
Hiina seadust, läheb juhtum komisjonist 
edasi kohtusse.

Mõjuvõimu kasvatamine

Mõistmaks HKP totaalset kontrolli kogu 
ühiskonnas, tuleb eraldi ära mainida 
Ühisrinde tegevus (hiina keeles tongyiz-
hanxian). Liikumist juhib HKP keskkomi-
tee sama nimega osakond, kuid liikumine 
ise on palju laiahaardelisem. Selle alla 
kuuluvad peaaegu kõik võtmetähtsusega 
ühendused Hiina riigi sees. 

Ühisrinde eesmärk on siduda abso-
luutselt kõik vähegi mõjukust omavad 
inimesed ja ühendused ühtse ideoloogia 
taha, et ühiselt realiseerida partei paika 
pandud strateegilisi eesmärke. Kogu 
tegevust juhib ja koordineerib täielikult 
HKP, laiendades enda kombitsaid mitte 
ainult riigi sees, vaid ka välismaale. 

Lühidalt on Ühisrinde eesmärk kas-
vatada Hiina mõjuvõimu, levitades Hiina 
narratiivi, vaigistades Hiina-kriitilised 
hääled, sõlmides sihtriigi mõjukate ini-
mestega sina-suhteid, elimineerides 
igasugused vastupanuliikumised ja nende 
toetajad (Taiwan, Tiibet, uiguurid, mon-
golid, usuliikumised, Hongkong). 

2013. aastal anti Hiinas Ühisrinde 
tegevuse kohta välja õpik, kus on näiteks 

Partei pisiüksused  
tuleb luua kõikidesse  

mõeldavatesse  
ühendustesse (meedia,  

avalik sektor, ettevõtted, 
haridus jne), kus on  

vähemalt kolm liiget.

Hiina. KOMMENTAAR



30 Diplomaatia 204 • Veebruar 2021

Hiina riigi esimees Xi Jinping kohtus mullu oktoobris Pekingis näidisorganisatsioonide ja tsiviil-sõjalise koostöö edendajatega. 
Xinhua/SIPA/Scanpix

öeldud, et kõik välismaal elavad hiinlased 
on potentsiaalsed Ühisrinde kaastööta-
jad. Õpikus antakse soovitus, et välismaal 
sündinud hiinlased peavad hoidma Hii-
naga tihedat kontakti, hoiduma seaduste 
rikkumisest, kandideerima valimistel või 
saama muul moel tähtsale kohale, et see-
läbi kasvatada Hiina mõjuvõimu. Tegemist 
on aeglase, kuid väga selge sihiga tege-
vusega. Lisaks tuleb asutada meediavälja- 
andeid, mille sisu peab vastama Ühisrinde 
ideoloogiale. 

Mida sügavamalt on Ühisrinde tegevus 
mõnes riigis juurdunud, seda valulikum 
on seda ohjata, elimineerida ja ennetada, 
sest Hiina kasutab kõikvõimalikke viise, 
et riigile ebasobivate otsuste eest kätte 
maksta. HKP totaalne kontroll otsus-
tushoobade üle annab selleks ideaalsed  
võimalused.

Erinevalt HKPst ei ole Ühisrindes alati 
liikmesust ning seepärast ei ole partei või 
Hiina strateegiliste ambitsioonide heaks 
töötavaid inimesi ja ettevõtteid lihtne 
identifitseerida. Küll aga iseloomustab 

Ühisrinde heaks tegutsevaid inimesi 
keskmisest suurem aktiivsus sihtriigis 
võrgustiku loomiseks. 

Küsimus, kas Hiina erasektor on tõesti 
täielikult sõltumatu, on vast kõige rohkem 
debatte tekitanud teema Hiina konteks-
tis üldse. 2020. aasta septembris tuli HKP 
Ühisrinde osakond välja selge juhtnöö-
riga, et Ühisrinde tegevuse ülesanne on 
tuua erasektor partei suunanäitamise alla. 
Ehk siis erasektor peab alluma parteile, 
eriti näiteks strateegiliste eesmärkide 
saavutamisel. Kõige rohkem oodatakse 
erasektori allumist näiteks kõrgtehno-
loogiliste eesmärkide saavutamisel. 

Teine purunenud illusioon erasektori 
sõltumatusest 2020. aastal seostub Hiina 
rikkaima inimese Jack Ma’ga, keda Hiina- 
entusiastid tõid aastaid näiteks erasektori 

täielikust sõltumatusest. Kõigepealt tuli 
2018. aastal välja, et Jack Ma on partei 
liige ning 2020. aastal kadus Hiina rikkaim 
inimene oma avameelsete sõnavõttude ja 
liigse ärihaarde tõttu kaheks kuuks aree-
nilt – partei võttis ta ette. 

Kui erasektori allumine parteile on 
pigem vajaduspõhine, siis riigiettevõtteid 
juhivad parteisekretärid, kelle ülesanne on 
jälgida, et ettevõttes järgitakse parteidist-
sipliini ja täidetakse partei seatud sihte. 

Parteisekretärid on määratud ka kõi-
kidesse omavalitsusüksustesse, kus nad 
langetavad tegelikke otsuseid. Näiteks 
provintsi igapäevaste ülesannete täitmi-
sega tegeleb provintsikuberner, kuid pro-
vintsile tähtsad otsused ja suuna näitab 
kätte parteisekretär. Ka Hiina kohtusüs-
teemi juhib parteisekretär. 

Partei haare kandub üle ka armeele. 
2013. aastal hakati parteikirjanduses rää-
kima armee viimisest riigi alt partei alla. 
Nüüd räägitakse juba avalikult, et armee 
allub parteile ja alles siis riigile, mis on 
Xi Jinpingi üks mõjukaim muudatus. 

KOMMENTAAR . Hiina

Kõik välismaal elavad  
hiinlased on potentsiaalsed 

Ühisrinde kaastöötajad.
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Hiina Kommunistlik Partei (HKP) näeb 
vähemustes eksistentsiaalset ohtu riigi 
terviklikkusele, mida, nagu Taiwani küsi-
mustki, ei saa Hiina liidri Xi Jinpingi järgi 
lõpmatuseni edasi lükata. 

Enne Xi’d viljeletud vähemustepoliitika 
saranes suuresti Nõukogude Liidu lagune- 
misele kaasa aidanud NSVLi kultuurauto- 
noomiale. Teise põlvkonna vähemuste- 
poliitika on seadnud eesmärgiks tugev- 
dada riiklikku identiteeti rahvusliku 
identiteedi arvelt, lähtudes sulatusahju 
põhimõttest. Ühelt poolt tähendab see 
vähemustele antud eriõiguste (ülikooli 
sisseastumisel, pereplaneerimisel, keele- 
õppes) vähendamist ja teisalt riikliku 
identiteedi tugevdamist, rõhudes nelja-
le ühtekuuluvusele: isamaa, hiina rahvas, 
hiina kultuur ja sotsialismi tee.

Varasem majandusintegratsioonil 
põhinev lähenemine vähemuste küsi-
muse lahendamisel pole olnud edukas, 
sest ebavõrdsus vähemuste ja sisse- 
rännanud han-hiinlaste vahel on kasva-
nud, tuues kaasa rahutusi Lhasas (2008), 
Ürümqis (2009) ja Sise-Mongoolias  
(2011). 

Politseiriik

Vältimaks uue poliitika vastaseid rahu-
tusi, hakati autonoomsetes piirkondades 
etteruttavalt juurutama politseiriiki, mis 
seisneb võrgustikupõhisel sotsiaalsel  
kontrollil. Administratiivsed üksused üle  
kogu riigi on jagatud piirkonniti vastutus-
aladeks, mille üle teostatakse järelevalvet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nii moodsat tehnoloogiat kasutades kui ka  
läbiotsimisi korraldades. 

2011. aastal Tiibeti parteisekretä-
riks tõusnud Chen Quanguo täiustas 
sotsiaalse kontrolli süsteemi mugavus- 
politseijaoskondadega (tänavanurga- 
politseijaoskondadega), mille arv küün-
dis Tiibetis Cheni valitsemisaja lõpuks  
2016. aastal 700ni. Töökuulustute põh-
jal värvati 12 000 sisejulgeolekutööta-
jat, kellest enamik oli tiibetlased. See 
oli neljakordne tõus võrreldes varasema  
perioodiga.

Xinjiangi parteisekretärina on Chen 
Quanguo kasutanud Tiibetis edukaks 
osutunud, eespool kirjeldatud meetodeid, 
täiustades neid integreeritud ühise ope-
ratsioonide platvormi (IJOP) rakenduse 
kasutuselevõtuga, mille järgi algoritm 
otsustab tänavakaamerate, wifi nuuskijate 
ja turvaväravate kogutud andmete põhjal, 
kas kahtlustatav tuleks ennetavalt saata 
ümberõppele. IJOPi järgi piisab seaduse- 

silma huviorbiiti ja ümberõppele saatmi-
seks krüpteeritud suhtlusrakendustest 
telefonis (WhatsApp), suurenenud elektri-
tarbimisest või sagedasest kodu tagaukse 
kasutamisest ning vähesest suhtlusest 
naabritega, mis iseenesest pole Hiinas 
seadusvastased tegevused.

Süüdiolemise presumptsioon

Lekkinud Karakaxi ja Aksay nimekirjade 
põhjal algas Xinjiangi turgi keeli kõnele-
vate vähemuste ümberõppele saatmine 
2017. aasta aprillis ja seda tehti ilma 
kohtuotsusteta, lähtudes mitte süütuse, 
vaid süüdiolemise presumptsioonist. 
Ümberõppele saatmiseks piisas ka sel-
lest, kui aastate eest oli kantud habet või 
hidžaabi, taotletud passi ilma välisriiki 
reisimata, sugulased elasid välismaal jne. 
Massiline jälitustegevus ja süüdimõist-
mine ilma kohtu otsuseta on vastuolus 
nii Hiina enda põhiseadusega kui ka 
rahvusvaheliste inimõigusi käsitlevate  
seadustega.

FRANK JÜRIS
RKK Eesti Välispoliitika Instituudi teadur

Hiina teise põlvkonna vähemustepoliitika – 
massilisest jälitustegevusest  
sundsteriliseerimise ja genotsiidini

Varasem majandus- 
integratsioonil põhinev 
lähenemine vähemuste 
küsimuse lahendamisel 
pole olnud edukas, sest 
ebavõrdsus vähemuste  

ja sisserännanud  
han-hiinlaste vahel  

on kasvanud.

Algoritm otsustab  
tänavakaamerate,  
wifi nuuskijate ja  

turvaväravate kogutud  
andmete põhjal, kas  
kahtlustatav tuleks  

ennetavalt saata  
ümberõppele.

Hiina. KOMMENTAAR
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Austraalia Strateegilise Poliitika Ins-
tituudi (ASPI) andmetel hoitakse ala-
tes 2017. aastast rajatud enam kui 380s  
Xinjiangi ümberõppeasutuses ilma koh-
tuotsuseta kinni sadu tuhandeid inimesi, 
kes kuuluvad turgi keeli kõnelevate vähe-
muste hulka. Erineva julgeolekuastmega 
ümberõppeasutuste juurde kuuluvad ka 
tootmishooned, mis annab alust kaht-
lustada, et lisaks ideoloogilisele töötle-
misele ja keeleõppele tegeletakse seal ka  
sunnitööga. 

Vaesusvastase võitluse nime all, mis 
ühtlasi tähendab ka võõrandamist tra-
ditsioonilisest elulaadist ja kultuurist, on 
Hiinas vähemusi varemgi ümber asusta-
tud, võttes neilt esivanematelt päritud 
maad kaevanduste, farmide või istanduste 
tarbeks. Uue arenguna on aastail 2017–
2019 enam kui 80 000 uiguuri saadetud 
sunnitööle Xinjiangis ja mujal Hiinas asu-

Uiguurid 9. veebruaril Türgi pealinnas Ankaras Hiina saatkonna ees protestimas. Meeleavaldajad näitavad pilte pereliikmetest
ja lähedastest, keda nende sõnul hoitakse Hiina kinnipidamislaagrites. AP/Scanpix

vatesse tehastesse, millest on tarneahela 
kaudu kasu saanud ka 82 Lääne ettevõtet. 

Sundsteriliseerimine ja sunnitöö

Karakaxi nimekirja alusel oli levinuim 
ümberõppele suunamise põhjus perepla-
neerimise poliitika rikkumine. Edasiste 
rikkumiste vältimiseks sundsterilisee-
ritakse naisi riikliku programmi alusel, 
mis on otsene tõend selle kohta, et Hiina  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

paneb muu maailma vaikival heakskiidul 
toime genotsiidi.

Euroopa vägevad sisendavad endale 
mantrana, et globaalsete probleemidega 
tegelemiseks on vaja teha koostööd HKPga,  
kes on end korduvalt tõestanud vastutus-
tundetu partnerina, vaikides koroonaviiru-
se puhangust, rajades Lõuna-Hiina merre 
tehissaari, tasalülitades Hongkongi auto-
noomiat jne. Ometi jäid ELi juhid Hiinaga 
investeerimislepingut sõlmides uskuma 
Hiina lubadusi, millest osa oli Hiina andnud 
juba Maailma Kaubandusorganisatsiooni-
ga liitumisel. Suureks võiduks peetakse 
Hiina umbmääraseid lubadusi sunnitöö 
kohta, millel on mõju pigem lubaduste 
uskujate südametunnistusele kui kan-
natajatele, sest Pekingi taliolümpiamäge  
2022. aastal jälgitakse tribüünilt suure tõe-
näosusega sunnitööga toodetud kaitse- 
maske kasutades.  

Pekingi taliolümpiamäge 
2022. aastal jälgitakse 

tribüünilt suure  
tõenäosusega sunnitööga 

toodetud kaitsemaske  
kasutades.

KOMMENTAAR . Hiina
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DIDI KIRSTEN TATLOW
Saksamaa Välissuhete Nõukogu  
Aasia programmi vanemteadur

Hiina riigifirma Nuctech valgustab  
Eesti piiril veoseid läbi

„Turvalahendustele“ spetsialiseerunud 
Hiina riigifirma Nuctech tegutseb Narvas  
NATO ja Venemaa piiril ning valgustab 
läbi veoseid, mis liiguvad Eesti ja tema 
idanaabri vahel, kasutades selleks alg-
selt Euroopast kopeeritud kiirguspõhist  
tehnoloogiat.

Nuctech asutati 1997. aastal Pekingis 
Tsinghua ülikoolis. Ettevõtte algaastatel 
oli selles tähtsal kohal Hiina Kommunist-
liku Partei (HKP) endise peasekretäri Hu 
Jintao (Xi Jinpingi eelkäija) poeg Hu Hai-
feng, kes hiljem siirdus isa jälgedes polii-
tikasse. Nuctechi emaettevõte Tsinghua 
Tongfang tegutseb avaliku julgeoleku 
vallas, mille sildi all toimub ka uiguuride, 
tiibetlaste, mongolite ja teiste rahvus- 
rühmade tagakiusamine. 

Hiina riikliku uudisteagentuuri Xinhua 
teatel toimetasid Hiina diplomaadid 2018. 
aasta mais ametlikult Eesti tolliasutustele 
Nuctechi toodetud suure läbivalgustus-
süsteemi, mis on esimene täisautomaatne 
raudteeröntgen Eestis. Raudteeröntgeni 
eesmärk oli „peatada salakaubavedu ja 
säilitada riiklik julgeolek“, ütles Hiina 
suursaadik Li Chao tseremoonial. 

Soodne hind ja pikk garantii

Eesti tolli sõnul võitis Hiina riigifirma 
lepingu „tänu soodsaimale hinnale ning 
lisaks pakutud kümne aasta pikkusele 
täishooldusele ja -garantiile“. Tolli esin-
daja lisas: „Seadmete ostu rahastati 2,55 
miljoni euro ulatuses ELi Ühtekuuluvus- 

fondist ja 7,55 miljoni euro ulatuses riigi- 
eelarvest.“

Nuctechi hind oli tõepoolest soodne –  
10,1 miljonit eurot, umbes kolmandiku 
võrra odavam kui konkurentidel Rapi- 
scan Systemsil (14,9 miljonit eurot) ja 
L3Harrisel (15,9 miljonit eurot), teatas 
Eesti tolli esindaja.

Ometi on huvitav teada, et Nuctechi 
emaettevõte on olnud nii suures raha-
hädas, et 2020. aasta alguses võttis selle 
ametlikult üle Hiina Riikliku Tuumakor-
poratsiooni (CNNC) varahalduse haru. 
CNNC kuulub Hiina riiginõukogu riigi-
varade järelevalve- ja halduskomisjonile 
ning on seega üks riigi „kroonijuveele“. 
See samm peegeldab kahtlemata Tsing-
hua Tongfangi ja Nuctechi prioriteeti 
Hiina riigi silmis – 2018. aasta aruande 
järgi kuulub Nuctech Tsinghua Tongfangi 
kasumlike tütarettevõtete hulka.

Nuctech müüb ja käitab veoste ja ini-
meste läbivalgustussüsteeme kogu maa-
ilmas ning on võitnud suurte spordi- 
ürituste turvalepinguid, näiteks Rio de 
Janeiro suveolümpiamängud (2016). Ette-
võtte sõnul toetab see Hiina „riiklikku 

julgeolekut“ ja ka „riiklikku sõjalist piiri- 
ehitusstrateegiat“. 

Tsinghua Tongfang haldab suuri  
andmesalvestuspankasid ning pakub teh-
noloogiat ja selle hooldust Hiina rahva- 
vabastusarmeele, samuti selliseid teh-
noloogiaid nagu kontaktivabad (raadio- 
sagedustuvastusega) kiipkaardid. Need 
võimekused on osa kasvavast rahvastiku 
jälgimise süsteemist, mille riik on loonud 
Hiinas ja – näiteks Huawei tehnoloogiat 
kasutavate arukate linnade kaudu – ka 
mujal maailmas. 

USA mustas nimekirjas

USA on mures, et Nuctechi seadmeid 
kasutatakse julgeoleku seisukohast täht-
sates piiripunktides (mille hulka kuuluvad 
sadamad, lennujaamad, raudteed ja teed), 
viidates julgeolekumõjudele ja seire- 
tegevusele. 

Täiendavaks aspektiks, mis tõi kaasa 
Nuctechi USA musta nimekirja lisamise 
2020. aasta detsembris, on tuumamater-
jalide salakaubavedu. Pärast USA energia- 
ministeeriumi läbi viidud teste otsustati, 
et „Nuctechi väiksema sooritusvõimega 
seadmed kahjustavad USA pingutusi 
võitluses ebaseadusliku rahvusvahelise 
tuuma- ja teiste radioaktiivsete materjali-
dega kaubitsemisega. Väiksema sooritus-
võimega seadmed tähendavad lihtsamat 
kauba läbivaatusprotsessi, mis suurendab 
[tuumamaterjali] leviku riski“.  

Täiendavaks aspektiks, 
mis tõi kaasa USA 

musta nimekirja sattumise 
2020. aasta detsembris,  

on tuumamaterjalide  
salakaubavedu.

Hiina. KOMMENTAAR

Artikkel on väljavõte Didi Kirsten  
Tatlowi lühiülevaatest „Hiina tehno- 
loogiline tõus ja selle mõju globaalsele 
julgeolekule Nuctechi näitel“, mis  
ilmus Rahvusvahelise Kaitseuuringute  
Keskuse Hiina-teemalises sarjas.  
Lisaks on sarjas ilmunud:

	Nadège Rollandi „Uus maailmakord
 Pekingi vaatest“

	Andrew A. Michta „Hiina Euroopas
 ja Atlandi-üleses julgeolekus“ 

	Frank Jürise „Hiina mõjutustegevus  
 Eestis“ 

	Kadri Kaska ja Maria Tolppa 
 „Hiina interneti valitsemine ja  
 suveräänsus“

	Märt Läänemetsa „Akadeemilisest  
 koostööst Hiina Rahvavabariigiga: 
 ohud ja ahvatlused“

Vaata lähemalt www.icds.ee
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Kergendus? 
            Ei veel...  
Suur töö ootab ees

Tervisekriis näib võtvat kogu aja ja energia,  
majanduskriis kõik ülejäänu, kuid Euroopa  
Liidul tuleb tegelda ka kliima ning aina 
juurde tekkivate uute katsumustega.

ANNIKKY LAMP
Euroopa Komisjoni  
energeetikavoliniku nõunik

Aasta algus Brüsselis on vaikne. Euro- 
ametnikud on sõitnud koduriikidesse pühi 
veetma ning pealinna baarid ja söögi- 
kohad on pandeemia tõttu kinni. Metro-
poli hotelli legendaarne kohvik näib ole-
vat uksed lausa igaveseks sulgenud ning 
õhtuseks komandanditunniks on tänavad 
tühjad. Sajab lund. 

Tundub, nagu tõmbaks Euroopa süda 
pärast rasket aastat korraks hinge. Ega 
päris rahulikku aega siin kunagi olegi: 
alati on kuskil midagi pahasti, mõni valit-
sus kukkumas, majandusega kehvasti või 
probleemid piiri taga. Kuid 2020. aasta 
raskused olid erakorralised: koroona- 
viirus nakatas liidus ligi 20 miljonit inimest 
ning tappis neist peaaegu pool miljonit, 
paiskas majanduskasvu vabalangusesse ja 
keeras lukku mitte ainult Inglismaa, vaid 
kogu Euroopa. Siinsamas Belgias jõudis 
ühel mustal päeval positiivsete testide 
hulk 24 000ni. 

Maailmajagu vajas hädasti häid uudi-
seid ning aasta lõpus neid, taevale tänu, 
ka tuli. Detsembri ülemkogul leppisid 
liidrid kokku nii ELi järgmise seitsme 
aasta eelarves, taastepaketis kui ka seni-
sest ambitsioonikamas kliimaeesmärgis 
2030. aastaks. 21. detsembril lubati turule 

esimene vaktsiin ning vähem kui nädala 
pärast tehti Euroopas esimesed kaitse-
süstid. Jõuluõhtul jõudis viimase hetke 
kokkuleppega lõpule aastatepikkune 
Brexiti-saaga ning aasta eelviimasel päe-
val tõmbas EL kübarast välja investeeri-
misleppe Hiinaga. Natuke valgemaks oli 
toas läinud juba novembri alguses, kui 
teisel pool ookeani valiti presidendiks 
Joe Biden.

Kõik need olid ülitähtsad ja enamasti 
kauavaieldud sammud. Nii mõnegi puhul 
tundus seis veel hiljuti väga keeruline 
ning potentsiaalsed tagajärjed muret- 
tekitavad. Ärgata 1. jaanuaril ilma vaktsii-
nita, kokkuleppeta majanduse päästmi-
seks, kaosega Ühendkuningriigi suhetes 
ning väljavaatega veeta veel neli aastat 
Trumpi tviitide saatel – pole ime, et aasta- 
vahetuse valdav emotsioon Brüsselis oli  
kergendus. 

See, et asi võiks olla hullem, ei tähenda 
muidugi, et kõik on hästi. Ühelgi suurel 
teemal Euroopas pole lõplikku, kõigile 
sobivat lahendust. Eelmisel aastal saa-
vutatu annab põhjust rõõmustamiseks ja 
ehk isegi uhkuseks, kuid pikalt selle pais-
tel peesitada ei saa. Suur(em) osa tööst 
seisab alles ees.

ANALÜÜS. Euroopa Liit, Covid-19, majandus, keskkond ja kliima

Autor väljendab isiklikke vaateid.
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Varesele valu, harakale haigus

Esimesena on päevakorras loomulikult 
pandeemia: ilma seda kontrolli alla saa-
mata ei ole mõtet rääkida ei majanduse 
toibumisest ega normaalsetest rahvus- 
vahelistest suhetest. See, kuidas Euroopa 
saab lähikuudel hakkama piisava hulga 
vaktsiini tagamise ja selle logistikaga, 
kujundab ELi mainet inimeste silmis tõe-
näoliselt rohkem kui miski muu. 

Euroopa Komisjoni arstiharidusega 
president Ursula von der Leyen tegi pä-
rast pisut kobavat algust koroonakriisist 
oma esimese ametiaasta absoluutse prio-
riteedi. Kuid isegi täieliku pühendumise 
ja komisjoni muljetavaldavate ressurssi-
de juures ei ole liikmesriikide tegevuse 
koordineerimine, ravimifirmadega läbi-
rääkimine ning sadade miljonite vaktsiini- 
dooside jagamine lihtne harjutus. Uued, 
eriti nakkavad tüved ning inimeste hirm 
vaktsiinide ja Bill Gatesi mikrokiipide ees 
komplitseerib olukorda veelgi.

Millal üldise immuunsuse saavutami-
seks vajalik 60–70 protsenti elanikkonnast 
kätte saadakse, ei oska keegi öelda. Kuid 

on selge, et elu ja majanduse taastumise 
võimalikkus on selle taga kinni. Senised  
katsed ilma laialdase immuunsuseta nor-
maalsusesse naasta on kõik lõppenud 
tagasilöögiga.

Mida teha, et majandus taastuks? 

Euroopa Liidu majandus kahanes eel-
misel aastal enam kui seitsme protsendi 
võrra, mis on suurim majanduslangus 
pärast Teist maailmasõda. Selles on raske 
midagi positiivset näha, kuid vähemalt oli 
Euroopa kollektiivselt eelmisest kriisist 
midagi õppinud. Ei põhja fiskaalpistrikel 

ega lõuna tuvidel paistnud erilist isu aas-
tatepikkuse alainvesteerimise ega kõrge 
tööpuuduse taseme järele, mistõttu pandi 
seljad kokku ning käidi välja muljetavaldav 
stiimulipakett. 

Lisaks mahule (1,1 triljoni euro suuru-
sele ELi pikaajalisele eelarvele lisandus 
750-miljardine kriisiinstrument, pluss 
erinevaid muid meetmeid) on taastekava 
ajalooline ka selle poolest, et kulude 
finantseerimiseks võtab EL ühiselt laenu. 
Võib vaielda selle üle, kas põhimõtteliselt 
on liit seda ka varem teinud, kuid sellisel 
kujul ja nii suures mahus on see kindlasti 
esimene ja märgiline kord. 

Sama radikaalne oli rahandusminist-
rite kohe kriisi alguses tehtud otsus, et 
stabiilsus- ja kasvupakti tavaolukorra 
nõuded sisuliselt peatuvad. Üldine vabas-
tusklausel lubab riikidel põhimõtteliselt 
piiranguteta investeerida/kulutada (vali 
oma maailmavaatega sobiv termin), ilma 
et oleks tarvis muretseda Brüsseli sankt-
sioonide pärast.

See ei tähenda aga, et Euroopa oleks 
metsast väljas. Keegi ei tea, millal kriis 
lõppeb või kaua taastumine võtab. 

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen oktoobrikuisel ülemkogul. Enamik mulluseid ELi riigipeade ja 
valitsusjuhtide kohtumisi toimus koroonaviiruse tõttu veebi vahendusel. Reuters/Scanpix

See, kuidas Euroopa  
saab lähikuudel hakkama  

piisava hulga vaktsiini  
tagamise ja selle  

logistikaga, kujundab  
ELi mainet inimeste  
silmis tõenäoliselt  

rohkem kui miski muu.

Euroopa Liit, Covid-19, majandus, keskkond ja kliima. ANALÜÜS
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Igal juhul on tagasipõrkamiseks häda- 
vajalik, et majanduse turgutamiseks ette 
nähtud raha õnnestuks tõesti majandusse 
süstida – soovitavalt nii, et sellest ka pikas 
perspektiivis kasu oleks. EL on öelnud, et 
lõviosa rahast peab minema rohe- ja digi-
pöördesse, kuid see ei pruugi tingimata 
lõpuni ühtida kõikide liikmesriikide endi 
prioriteetide või võimalustega. 

On tõenäoline, et kriis süvendab liikmes-
riikide majanduslikke erinevusi. Pandee-
mia mõjutab küll kõiki, aga need, kel 
suurem turismisektor või vähem raha 
majandusse pumbata, kannatavad roh-
kem. Pikemas vaates on eriti ebakindel 
nende olukord, kelle laenukoormus juba 
enne liialt suur: võlgu võtsid 2020. aastal 
laia käega kõik, aga on märkimisväärne 
vahe, kas see kasvas 10 protsendilt 18-le 
SKTst (nagu Eestis) või 135 protsendilt 
160-le (Itaalias). 

Kes aga täpselt teab, mis on õige? 
Võib-olla vajavadki Euroopa eelarvereeg-
lid põhjalikumat ülevaatamist (kuuldavasti 
taasalgatab Euroopa Komisjon sel teemal 
arutelu juba kevadel)? Neid majandus-
teadlasi, kellele suurem riigivõlg aja-
looliselt madalate intressimäärade tõttu 

tingimata problemaatiline ei tundunud, 
oli kuulda juba enne kriisi. Riike, kus sel-
line mõtlemine langeb viljakale pinnasele, 
on omajagu. Pärast paari aastat rangete 
reegliteta elamist ei ole normaalsusse /  
vanade dogmade juurde tagasi pöördu-
mine kindlasti lihtne. 

Kriis, teine kriis ja kõige tähtsam kriis

Kliimapoliitikas on Brüsselist vaadates 
olukord selgem: vana normaalsust ei taha 
tagasi mitte keegi. Kui Euroopa Komis-
jon pisut üle aasta tagasi roheleppega 
välja tuli, tundus see ülijulge, peaaegu 
utopistlik plaan – kliimaneutraalsust ei 
osanud toona veel keegi väga nõuda. Vii-
ruse Euroopasse jõudes tundus korraks, 
et ehk ongi nüüd kaunite keskkonnaees- 
märkidega ühel pool. Aga ei. Rohepööre 
on nüüd fundamentaalne osa ELi majan- 
dus- ja välispoliitikast, mitte lihtsalt Pariisi  
eesmärkide (hoida soojenemine vähemalt 
alla 2 kraadi ja pingutada 1,5 nimel) saa-
vutamise vahend.

Lisaks pikaajalisele sihile jõuda 2050. 
aastaks olukorda, kus me ei paiska õhku 
rohkem süsinikdioksiidi kui ökosüsteem 
siduda jõuab, on Euroopa Komisjoni ja ELi 
Nõukogu poolt paigas ka 2030. aasta uus 
eesmärk: vähendada kasvuhoonegaase 
vähemalt 55 protsenti (praegune ees-
märk on märksa leebem – 40 protsenti). 
Euroopa Parlament eelistaks olla veel jõu-
lisem ja vähendada heiteid 60 protsenti, 
kuid arvestades, kui keeruline oli mõnele 
riigile juba 55 protsendiga nõustumine, 
tundub sellest ambitsioonikam eesmärk 
ebatõenäoline.

Kuigi suured sihid on laias laastus pai-
gas, on raskem osa tööst alles ees. Lubada 
saavutada midagi 10 või 30 aasta pärast 
on üks asi, jõuda üksmeelele, kuidas seda 
täpselt teha, hoopis teine (ja ärategemine 
muidugi kolmas). Algaval aastal tuleb ees-
märgid ja strateegiad tõlkida konkreetse-
teks seadusaktideks ja arvudeks. 

Esmajärjekorras on tarvis tagada, et 
majanduse taastumine oleks lubatult 
roheline. Eeldused selleks on olemas: nii 
ELi eelarvest kui ka taastepaketist peab 
vähemalt 30 protsenti minema kliimaees-
märkide saavutamiseks. Taasterahastu 
„NextGenerationEU“ 750 miljardi kasu-
tamiseks peavad liikmesriigid esitama 
aprilliks oma taastekavad, mis järgivad 
sama proportsiooni. Mingil määral on 
pandeemia tekitatud olukord muutnud 

Koroonaviiruse testimistelk Strasbourgis Euroopa Parlamendi hoone ees.  
Imago Images / Scanpix

Euroopa Liidu majandus  
kahanes eelmisel aastal 

enam kui seitsme protsendi 
võrra, mis on suurim  

majanduslangus pärast 
Teist maailmasõda.
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rohepöörde tegemise lihtsamaks – kuna 
investeerida on tarvis niikuinii, siis tun-
dub mõistlik panna raha millessegi, mis 
kasulik ka kaugemas tulevikus. Mis täpselt 
roheinvesteeringuks kvalifitseerub, teki-
tab aga kindlasti vaidlusi, ning raha kiire 
kasutamine on paljudele keeruline. 

Juba juunis on Euroopa Komisjon 
lubanud välja tulla paketiga, mida on vaja 
2030. aasta eesmärgi saavutamiseks. Kaks 
väga tähtsat elementi sellest – energia-
tõhusus ja taastuvenergia – kuuluvad 
Eesti voliniku vastutusvaldkonda. Lisaks 
on Kadri Simsoni tööplaanis Euroopa 
gaasisektori muutmine selliseks, et see 
meie kliimaplaanidega haakuks. Kõigil neil 
teemadel on ka geopoliitiline dimensioon 
ning ühelgi pole loota täielikku üksmeelt 
ja harmooniat liikmesriikide, huvirüh-
made ja parlamendiliikmete vahel. Sügi- 
seseks 26. ÜRO kliimakonverentsiks aga 
oleks tarvis juba edusamme ette näidata.

Neile konkreetsetele eesmärkidele 
lisaks on kaks keerulist teemat, mis jäävad 
Euroopa kliimaplaani saatma ka pärast 
2021. aastat. Esiteks on vaja raha. Kuigi 
ELi eelarve on nii kliimasõbralik kui see 
realistlikult vähegi olla saab, ei piisa sel-
lest kindlasti kõigi vajalike tuuleparkide, 
päikesepaneelide, elektrolüsaatorite, 
vesinikujuhtmete, patareide, elektri- 
autode, laadimispunktide, renoveerimis-
tööde ja palju muu vajaliku jaoks. Võrrel- 
des eelmise kümnendiga peame igal aas- 
tal investeerima umbes 350 miljardit 
enam, mis nõuab tõsist panustamist liik-
mesriikidelt ja eelkõige erasektorilt. 

Kuidas säilitada toetus rohepöördele?

Teiseks on vaja inimeste toetust. Euroo-
pas on see praegu tugev – üheksa ini-
mest kümnest peab kliimamuutustega 
tegelemist tähtsaks. Ammu pole tege-
mist nišiteemaga, mis erutaks vaid eriti 
õrnahingelisi, ning Greta Thunbergi visiit 
Brüsselisse tekitas rohkem elevust kui 
kõigi Euroopa liidrite saabumine kokku. 
Isegi traditsiooniliselt skeptilisemad riigid 
võtavad teemat tõsiselt, Poola näiteks on 
lubanud 2049. aastaks söe kaevandamise 
täielikult lõpetada ning teeb suurejoone-
lisi plaane tuuleenergia vallas. 

Euroopas valitseb laiapõhjaline kon-
sensus, et vähem saastav ja loodusest 
hoolivam tegutsemine on pikas välja-
vaates nii majanduslikult kui ka inimli-
kult meile kõigile mõistlik. Kuid lühemas 

Mingil määral on 
pandeemia tekitatud  

olukord muutnud 
rohepöörde tegemise 

lihtsamaks – kuna 
investeerida on tarvis 
niikuinii, siis tundub  
mõistlik panna raha  

millessegi, mis kasulik ka 
kaugemas tulevikus.
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vaates toovad siirdehetked alati kaasa ka 
kaotajaid ning on võtmeküsimus, kuidas 
EL ja liikmesriigid suudavad leevendada 
negatiivset mõju kõige haavatumatele 
piirkondadele ja valdkondadele. Kas avalik 
toetus rohepöördele säilib ka keerulistel 
hetkedel, on selle õnnestumiseks sama 
tähtis kui uhked poliitilised eesmärgid ja 
erasektori miljardid.

Lahkhelid põhiarusaamades

On levinud veendumus, et Brüsseli unis-
tus on dikteerida liikmesriikidele iga 
nende sammu, lähtuvalt siinse liberalist-
lik-marksistliku eliidi föderaaldekadent-
likust ideoloogiast. Minu isiklik kogemus 
ütleb pigem, et „Brüssel“ on üsna rõõmus 
juba siis, kui enam-vähem kõikides riiki-
des on toimiv valitsus (äärmuslaste puu-
dumine on küll boonus), nii et nõukogu 
saab korralikult töötada ja on, kellega 
asju ajada. Liikmesriikide peale näpuga 
näitamist peetakse reeglina halvaks 
ideeks – esiteks tuleb nendega pärast 
edasi koostööd teha ning teiseks on 
üsna kindel, et Brüsseli targutamine ajab 
närvi isegi need, kellele oma valitsus väga  
ei meeldi.

Selle stabiilsusefilosoofia nurga alt ei 
olnud 2021. aasta algus just ideaalne: esi-
mese kahe nädalaga kukkusid valitsused 
Eestis, Itaalias ja Hollandis. Ebakindlust 
põhjustavad alati ka valimised, sest enne 
nende toimumist ja vahetult pärast ei 
taha või saa riigid sageli suuri otsuseid 
teha. Tänavu toimuvad ehk selle küm-
nendi kõige tähtsamad valimised kogu 
Euroopas – Saksamaa peab otsustama, 
kellest saab pärast 16 aastat valitsemist 
Angela Merkeli järglane. 

Kui valimised on tavaliselt ajutine  
pingeallikas, leidub ka pikemalt peavalu  

põhjustanud koldeid. Nn uute ja vanade rii-
kide vahelist hõõrdumist oli selgelt tunda 
juba aastaid tagasi ning sellele mitte- 
piisava tähelepanu pööramine oli Jean-
Claude Junckeri juhitud Euroopa Komis-
joni ehk üks kaugeleulatuvama mõjuga 
möödalaske. Osaliselt tulenevad lahk- 
helid konkreetsetest poliitilistest huvidest 
ja erimeelsustest, olgu need seotud klii-
mapoliitika, ELi raha jagamise või Vene-
maasse suhtumisega. Neid probleeme ei 
saa alahinnata, kuid need on ületatavad 
või elatavad. 

Keerulisem on siis, kui lahkarvamusi 
tekitavad fundamentaalselt erinevad 
arusaamad, mida tähendavad euroopali-
kud väärtused, demokraatia ja õigusriik. 
Euroopa Liit on siin eriti mittekadesta-
misväärses positsioonis: kui ei tee midagi, 
reedad oma rolli. Kui teed midagigi, män-
gid trumbid kätte populistidele, kelle nar-
ratiivi tähtis osa on rahvusriike kiusav 
föderaalse ambitsiooniga EL. Raske on ka 
näha, mida EL saaks praeguses olukorras 
märkimisväärselt teisiti või paremini teha. 
Nagu Steven Levitsky ja  Daniel Ziblatt 
oma raamatus „How Democracies Die“ 
postuleerivad – parim rohi on autokraa-
tiale kaldujaid võimu juurde mitte lasta. 
Kui nad seal juba on, on hilja.

Brexit heidab tulevikule pika varju

Populismi kahjulikkuse näiteid ei leidu 
muidugi ainult Ida-Euroopas, kõige dras-
tilisem neist tuleb hoopis loodest, pika 
ja auväärse demokraatiatraditsiooniga 
Ühendkuningriigist (kelle olen puht nos-
talgiast veel liikmesriikidest rääkivasse 
sektsiooni paigutanud). Pärast nelja aas-
tat aja, raha, ressursside ja emotsioonide 
kulutamist jõudsid Ühendkuningriik ja 
EL kaheteistkümnendal tunnil kokku-
leppeni, mis hoidis ära kõige hullema, 
kuid ei teinud kellegi jaoks mitte midagi  
paremaks. 

Ühendkuningriik on nüüd lõplikult 
Euroopa Liidust lahkunud ning meil on 
1491-leheküljeline juhend, kuidas sellega 
hakkama saada. Liit võib olla rahul, et 
tulemus oli 27 liikmesriigile nii hea kui 
võimalik ning et kardetud probleeme 
ühtse liini hoidmisega ei tekkinud pea-
aegu kordagi. Ühendkuningriik ehk leiab 
lohutust sellest, et midagi katastroofilist 
pole seni juhtunud ning passid on nüüd 
jälle sinised. Kuid Albioni postkoloniaalset  
identiteedikriisi Euroopast lahkumine 
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Koroonapandeemia ajal sai ka Brüsseli sümbol Manneken Pis ehk pissiv poiss ette maski. SIPA/Scanpix
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ei lahenda ning selle sammu negatiivne 
mõju heidab tulevikule pika varju.

Tasakaaluharjutus maailmaareenil

Kui Euroopa Liidu sees on asjad komp-
lekssed ja mõnikord pingelised, siis glo-
baalne kontekst ei ole kindlasti lihtsam. 
On truism, et maailm on viimastel aasta-
tel muutunud konfliktsemaks ja polaar-
semaks, et multilateraalne maailmakor-
raldus on löönud kõikuma ning demo-
kraatia võidukäik peatunud. Pandeemia, 
kontrollimatu desinformatsiooni levik, 
kliimamuutused ja süvenev ebavõrdsus 
lisavad kõik täiendavaid komplikatsioone. 

USA presidendivalimised tõid küll tule-
muse, mida Brüsselis oodati, ning poliiti-
kute ja ametnike kergendus oli peaaegu 
käegakatsutav. Kuid on naiivne arvata, 
nagu lahendaks uus president võluväel 
kõik need küsimused, kus Euroopa ja 
Ameerika on kas ajalooliselt või spet-
siifilistest huvidest tulenevalt erinevatel 
positsioonidel.

Kõige tähtsam neist teemadest on 
suhe Hiinaga. Kui USA näeb Hiinat sel-
gelt strateegilise rivaalina, siis EL on oma 
suhtumises olnud ambivalentsem, mille 
üks näide on ka eelmise aasta viimastel 
tundidel saavutatud investeerimislepe. 
Kõigist kaalukatest globaalsetest jõudu-
dest väljub Hiina koroonakriisist kõige 
tugevamana ja Euroopale on head majan-
duslikud suhted Hiinaga kindlasti tähtsad. 
Teisalt läheb sealse inimõiguste olukorra 
tolereerimine järjest keerulisemaks ning 
USA-l on samuti paar trumpi varuks – 
terasetollide kaotamisele või Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni reformiga 
nõustumisele oleks Euroopal raske vastu 
panna. Enese positsioneerimine USA ja 
Hiina suhtes ja maailmaareenil laiemalt 
on huvitav tasakaaluharjutus.

Rohkem enda eest seisev Euroopa

Lisaks kaubandusele on nii selles kolm-
nurgas kui ka laiemalt üleval tehnoloogia- 
ja digiteemad. Nii USA, EL kui ka Hiina 
võtavad üha tugevamaid positsioone digi-
hiidude mänguruumi piiramiseks ja oma 
suveräänsuse maksmapanekuks. Tehno-
loogiafirmade maksustamine, kriitiline 
infrastruktuur (nagu 5G ja 6G), tehis- 
intellekt, küberturvalisus, andmete vaba 
liikumine ja desinformatsioon on kõik 
ELi punase lipukesega „to do“ nimekirjas. 

Euroopa Liit, Covid-19, majandus, keskkond ja kliima. ANALÜÜS

Aasta algus meenutas veebiplatvormide 
võimu, kui need otsustasid Ameerika 
presidendilt sotsiaalmeedia võtmed ära 
võtta. Aga kes on järgmine?

ELi geopoliitiline mantra on „avatud 
strateegiline autonoomia“. See algselt 
prantslaste välja käidud mõte (originaa-
lis küll ilma avatuseta) keskendus esialgu 
Euroopa kaitsevõime suurendamisele. 
Nüüd on selle tähendus laiem, kattes muu 
hulgas ka selliseid teemasid nagu tehno-
loogiline sõltumatus, euro globaalse rolli 
suurendamine, tööstus- ja kliimapoliitika. 

Nagu säärased loosungid tihtipeale, 
võib avatud strateegiline autonoomia  
tähendada peaaegu kõike. Mõned kardavad,  
et selle tagant paistavad protektsionismi 
kõrvad või soovimatus NATOga koos-
tööd teha. Kuid kui eesmärk on eelkõige 
pisut realistlikum, rohkem enda eest sei-
sev ja tugevam Euroopa, siis on avatud 
strateegiline autonoomia ehk just see,  
mida vaja.

Masenduse vältimine ennetamise abil 

Euroopa ees seisvate ülesannete loetle-
mine võib ka suurima optimisti mõneks 
ajaks kurvameelseks muuta. Vaevalt saab 
ühe probleemi lahendatud, kui selle ase-
mele kasvab hüdra kombel kohe seitse 
uut. Kuid meeleheiteks pole põhjust. 

Pärast esimest šokki ja ebakindlat 
algust on EL koroonakriisi lahendanud 
solidaarselt ja nii ühtselt kui võimalik; 
vaktsiin annab lootust vabaduste tagasi- 
pöördumiseks. Inimeste ja majanduse 
toetamiseks reageeriti kiiresti ja üksmeel-
selt: põhimõttelist vajadust investeerida, 
laenu võtta ja reegleid lõdvendada ei pan-
nud kahtluse alla peaaegu keegi. Brexiti 
agoonia on kaotanud liikmesriikides iga-
suguse isu flirtida liidust lahkumise ideega 
ning Schengeni piiride ajutine sulgemine 
eelmisel aastal meenutas kõigile Euroo-
pa põhivabaduste tähtsust. Meie kliima- 
ambitsioon on inspireerinud ka teisi. Ala-
tes jaanuari lõpust on meil USA näol taas 
partner, kellega oleme ühel nõul nii kliima- 
küsimuses kui ka paljus muus.

See ei ole esimene ega viimane kord, 
kui Euroopa Liit on kriisiga silmitsi ning 
võrreldes sügisega on praegu olukord 
kindlasti märgatavalt helgem. Maailma-
jagu, mis suutis end rahumeelselt ja edu-
kalt üles ehitada pärast kahte kohutavat 
maailmasõda, saab hakkama ka ühe kurja 
viiruse ja selle kõrvalnähtudega. 	

Pärast nelja aastat aja, 
raha, ressursside ja 

emotsioonide kulutamist 
jõudsid Ühendkuningriik 

ja EL kaheteistkümnendal 
tunnil kokkuleppeni, mis 
hoidis ära kõige hullema, 

kuid ei teinud kellegi  
jaoks mitte midagi  

paremaks. 

KUIDAS EUROOPLASED  
NÄEVAD BIDENI AMEERIKAT?

	Enamik eurooplasi rõõmustas Joe  
 Bideni valimisvõidu üle presidendi- 
 valimistel, kuid nad ei usu, et ta  
 suudab taastada USA koha maailma  
 selge liidrina.

	Enamik eurooplasi arvab, et USA  
 poliitikaga on midagi lahti; muu  
 hulgas leitakse, et sisemised vastu- 
 olud ei lase Ühendriikidel piisavalt  
 tegelda teemadega nagu kliima- 
 muutused, suhted Hiinaga ja  
 Euroopa julgeolek, olles arvamusel,  
 et Euroopa julgeoleku tagamisel  
 ei saa loota üksnes USA-le. 

	Eurooplased on Donald Trumpi 
 ametiajast teinud põhjapanevaid  
 geopoliitilisi järeldusi. Suur osa  
 eurooplastest leiab, et Hiina muutub  
 järgmise kümne aasta jooksul  
 USAst tugevamaks, ning enamik  
 eurooplasi soovib, et Euroopa jääks  
 USA vaidlustes Venemaa ja  
 Hiinaga neutraalseks. 

	Märkimisväärselt on suurenenud  
 toetus Euroopa oma kaitsevõime  
 arendamisse – kaks kolmandikku  
 eurooplastest leiab, et EL peaks  
 edendama iseseisvat kaitse- 
 võimekust. Eurooplased soovivad  
 ka, et EL oleks rahvusvaheliselt  
 karmim majandusküsimustes,  
 muu hulgas kaubanduses ja  
 maksustamises. 

Allikas: Euroopa Välissuhete Nõukogu 
(ECFR) mõttepaber „Ameerika jõu kriis: 
kuidas eurooplased näevad Bideni 
Ameerikat“ (autorid Ivan Krastev ja 
Mark Leonard)
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Paar päeva pärast seda kui Washing-
tonis Kapitooliumi rünnati, pühendus 
osa poliitilisest arutelust sellele, kas on 
õige, et just erafirma president Donald  
Trumpi vaikima sundis. Trumpi Twit-
teri konto suleti ja peagi tühistasid ka 
paljud teised sotsiaalmeediaplatvormid 
tema kasutaja.

YLVA NILSSON
vabakutseline ajakirjanik ja kolumnist

Piisas vaid Ühendkuningriigi lahkumisest  
ja kõik ülejäänud saavad järsku aru,  
miks EL tegelikult toimib

EL reaalselt töötab

Euroopa oli samade murede ajel juba 
tegutsenud, pidades silmas hiiglaslikku 
mõjuvõimu, mis on erafirmadel sotsiaal-
meediaplatvormide kaudu ühiskonna 
üle. Kavandatava digiteenuste õigusakti 
kohaselt vastutavad hiigelplatvormid 

oma sisu eest näiteks juhul, kui nad või-
mendavad valeinformatsiooni, mis võib 
ohustada demokraatiat, valimiste käiku 
ja ühiskonna julgeolekut. 

Lühidalt, kuigi Euroopal ja USA-l on 
sama probleem, on Euroopa seadusandjad 
juba jõudnud arutluse ja peagi ka regu-
leerimiseni, kuid nende Ameerika kol-
leegide ainus abinõu on kohtumenetlus.  
Ehk Euroopa Liit reaalselt töötab.

See asjaolu valmistas hiljuti mitmele 
Rootsi poliitikule üllatuse. Rootsi on ELi 
pikalt pigem Briti vaatepunktist näinud. 
2016. aasta jaanipäeval olid Rootsi kom-
mentaatorid, kes kajastasid Ühendku-
ningriigi EList lahkumist, päris endast 
väljas, isegi veidi paanikas.

Et nende tunnete sügavust mõista, 
peab teadma, et alates liitumisest 1995. 
aastal on Rootsi peaaegu kõigile uutele 
ELi algatustele „ei“ öelnud. Rootsi pidev 
eitamine on peaaegu tähelepanuta jää-
nud, kuna see jäi Ühendkuningriigi laia 
selja varju. Sellest ka Rootsi poliitikute 
hirm. Kui Ühendkuningriik meid ei 
kaitse, võib EL ju pööraste, kulukate ja 
tõenäoliselt ka protektsionistlike idee-
dega hullama hakata?

Selle asemel on Rootsi üllatuslikult 
avastanud, et EL reaalselt töötab. Esi-
mesed märgid ilmnesid 2017. aastal, 
kui Donald Trump kõhkles, kas ta soo-
vib NATOs võetud kohustusi austada.  

Pikalt ELi pigem Briti vaatepunktist näinud Rootsi on Brexiti järel hakanud 
ühendust teise pilguga vaatama. Panthermedia/Scanpix

KOMMENTAAR . Euroopa Liit, Põhjamaad, Brexit
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Kujutlege, kui nördinud oli Rootsi, kes 
pole isegi NATO liige, kuid sõltub see-
pärast rohkemgi USA sõjalisest kaitsest.

EL tegeles probleemiga. Lepiti kokku, 
et investeeritakse autonoomsemasse 
Euroopa kaitsevõimekusse, ELi alaline 
struktureeritud kaitsekoostöö (PESCO) 
toimis, Euroopa Kaitseagentuuri tugev-
dati ning sõjaline mobiilsus jõudis pla-
neerimisjärku.

2018. aasta suvel olid Rootsis metsa- 
põlengud korraga nii põhjas, lõunas, idas 
kui ka läänes. Rootsi tuletõrjujad olid 
ülekoormatud, kuid siis tuli EL kodaniku- 
kaitse mehhanismiga appi.

Rootsi valitsus tundis tohutut ker-
gendust, et neil oli võimalik toetuda 
ELi liikmesriigi staatusele, kui Venemaa 
survestas neid toetama Nord Stream II 
ja Hiina nõudis, et riik lubaks kasutada 
5G võrgu rajamisel Huawei tehnoloogiat. 
 

2020. aastal pöördus Rootsi Brüsseli bü-
rokraatide poole, kui suured ELi riigid 
pandeemia alguses kaitsevarustust ja 
meditsiiniseadmeid endale tahtsid hoida. 
Rootsi valitsus oli samuti rõõmuga nõus, 
kui Euroopa Komisjon võttis 2020. aasta 
juunis enda peale otsustamise, milliste ra-
vimifirmade uuringuid toetada ja milliseid 
vaktsiine kogu ELile tellida. Stockholmis 
tulid inimestel hirmuvärinad peale, kui 
nad mõtlesid, mis oleks saanud, kui iga 
ELi liikmesriik oleks pidanud omaette 
hakkama saama ja vaktsiini hankimisel 
oleks tekkinud ülemaailmne võidujooks.

Tõsi, selleks pidi küll kõvasti pitsi-
tama, et Rootsi nõustuks ELi rahalaena-
misega, et panustada alates 2020. aasta 
aprillist majanduse taastefondi. Nüüd 
toetab peaminister Stefan Löfven tänu 
tagantjärele tarkusele Euroopa koos- 
kõlastatud taastamist ning selgitab, kui-
das Rootsi sellest kasu saab.

Brexit aitas mõista

Rootsi pole ELi armunud. Kaugeltki mitte. 
Siiski on viimaks aegamisi aru saadud, et 
suurema osa ajast on EL reaalselt väike-
riigile kasulik.

Brexit on aidanud seda peale roots-
laste veel paljudel mõista, ja mitte ainult 

tänu Ühendkuningriigi lootusetult eba-
pädevalt korraldatud lahkumisele. Alates 
2016. aasta juunist on meil koitnud, et 
kuigi britid süüdistavad ELi protektsio-
nismis, bürokraatias, ebatõhususes jne, 
ja neil võib mõneti õigus olla, ei kaitse 
nad meie huve.

Kui me enam kõike, mis brittide suust 
välja tuleb, puhta kullana ei võta, siis 
mida me näeme? Näeme, et kaootilises 
maailmas pakub EL meile üllatavalt elu-
jõulist võimujagamise süsteemi, mille 
ühised asutused töötavad kõigi liikmete 
heaks. Seda kinnitab selline imetlus-
väärne asi nagu ELi ühisturg, mis on 
maailma suurim ja rikkaim.

Kindlasti jääme 27 riigi seas paljudes 
asjades eriarvamusele. Aga nimetatud 
struktuursed saavutused toetavad ELi 
tulevastes kriisides, mis meid tabavad. 

Brexit on aidanud seda paremini 
mõista. 

Alates liitumisest 
1995. aastal on Rootsi 

peaaegu kõigile uutele  
ELi algatustele  

„ei“ öelnud.

Kaootilises maailmas  
pakub EL meile üllatavalt 
elujõulist võimujagamise 

süsteemi, mille ühised  
asutused töötavad kõigi 

liikmete heaks.

Allikas: Rootsi statistikaamet (SCB)

Euroopa Liit, Põhjamaad, Brexit. KOMMENTAAR
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Euroopa Liidu idapartneritele oli 2020. 
aasta vapustusterohke: Valgevene võimud 
kasutavad juba seitse kuud süsteemset 
vägivalda rahumeelsete protestijate vastu; 
Armeenia ja Aserbaidžaan pidasid aasta 
lõpus maha sõja Mägi-Karabahhia pärast; 
Gruusia, Moldova ja Ukraina on üritanud 
püsida rohkem või vähem reformikursil; 
kõiki kuut on tõsiselt räsinud koroona-
viirus. Samal ajal toimuvad nii Euroopa 
Liidus kui partnerriikides arutelud, kuidas 
peaks idapartnerlus oma teisel kümnendil 
edasi arenema. 

Märgatavad muutused

Idapartnerlus sai suhete raamistikuks 
EList idas asuvate naabritega 2009. aas-
tal. Enim reforme läbi viinud ja tõsisemate 
eurointegratsiooni ambitsioonidega Gruu-
sial, Moldoval ja Ukrainal on ELiga assot-
siatsioonilepingud, mille keskseks osaks 
on vabakaubanduslepingud. See on kas-
vatanud nende kaupade ja teenuste eks-
porti Euroopa Liitu – Moldova ekspordist 
läheb ELi kaks kolmandikku, Ukrainas üle 
40 protsendi, Gruusias ligi 30 protsenti.

Hea näide on nende kolme riigi veini-
tööstus – Venemaa boikotist tulenev suure  
vähenõudliku turu äralangemine on too-
nud kaasa veini kvaliteedi hüppelise para- 
nemise ja kiiresti kasvava ekspordi Euroo-
passe, mis lisab peale eksporditulude ka 
rahvuslikku uhkust oma saavutuste üle. 

Nende kolme riigi kodanikud saavad 
sõita viisavabalt ELi riikidesse, mis avar-
dab inimeste silmaringi – alles hiljuti 

GERT ANTSU
Eesti Idapartnerluse Keskuse direktor 
ja välisministeeriumi idapartnerluse 
erivolitustega esindaja

Euroopa Liidu idapartnerite väiksed 
sammud ja lootus paremale tulevikule

polnud suur osa ukrainlastest isegi oma 
koduoblastist väljas käinud. ELi Erasmus+ 
programm on võimaldanud mitmekümnel 
tuhandel idapartnerlusriikide üliõpilasel 
õppida ELi ülikoolides. Tõsi, miljonid ini-
mesed on läinud välismaale tööle ja ajude 
äravool on üks tõsisemaid probleeme, ent 
samas oleme näinud ka Eestis, et välis-
maal töötajad omandavad seal uusi oskusi 
ja teistsugust töömoraali, mistõttu anna-
vad nad kodumaale naastes selle majan-
dusele hoogu ja tõhusust juurde. 

Idapartnerlusriigid on ka füüsiliselt 
ELiga enam ühendatud – nende peamised 
transiiditeed on joonistatud ELi üleeuroo-
palise transpordivõrgustiku TEN-T kaar-
tidele, mis võimaldab nende arendamist 
ELi eelarvest toetada. Nii saavad ukrain-
lased (või vähemalt jälle pärast pandeemia 
lõppu) valida kümnete odavlendude vahel 
Euroopasse, Poola käib rong ja piirini vii-
vate maanteede kvaliteet on ka parane-
mas (piiriületus võtab endiselt küll palju 
aega, aga loodetavasti saab Eesti siin oma 
kogemusega probleemide lahendamisele 
kaasa aidata).

Euroopa Liit ja selle liikmesriigid toe-
tavad partnerriike oma kogemustega ja 
rahastades reformide elluviimist. Toe-
tavad sellepärast, et ELi idanaabruses 
toimuval on otsene mõju meile endile –  
kui meie naaberriigid ebaõnnestuvad, 
suureneb ebakindlus ka lääne pool piiri. 
Kui Venemaa toel pääsevad võimule auto-
ritaarsed ja korrumpeerunud jõud, muu-
dab see globaalset geopoliitilist tasakaalu 
demokraatlike riikide kahjuks. 

EL toetas 2014.–2020. aasta eelarve-
raamistikust idapartnerlusriike viie mil-
jardi euroga. Rahastus on tingimuslik –  
toetuse saamiseks on vajalik näidata tule-
musi seniste reformidega ja see on ka ELi 
jaoks parim võimalus aidata kaasa part-
nerriikide reformikursil püsimisele. 

Toetused ja kogemuse jagamine

ELi toetuse hea näide on abi võitluses 
koroonapandeemiaga. Covid-19 esimese 
laine ajal möödunud aasta kevadel otsus-
tas EL eraldada idapartnerlusriikidele 
viirusega võitlemiseks kohe 65 miljonit 
eurot ja suunata varem kokku lepitud 
rahastusest miljard eurot viiruse sotsiaal-
majanduslike tagajärgedega võitlemiseks. 
2021. aasta esimestel päevadel kutsusid 
13 liikmesriigi, sh Eesti, välisministrid 
Euroopa Komisjoni üles toetama ida-
partnerlusriike vaktsiiniga, kuna partner- 
riikidel pole õnnestunud vajalikul määral 
hankelepinguid sõlmida. 

Ka Eesti arengukoostöö rahast läheb 
suurem osa idapartnerlusriikidele. Meie 

Kui Venemaa toel  
pääsevad võimule  

autoritaarsed ja korrum-
peerunud jõud, muudab 

see globaalset geopoliitilist 
tasakaalu demokraatlike 

riikide kahjuks.

KOMMENTAAR . Euroopa Liit, idapartnerlus
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Euroopa Liidu projekti abil on Valgevene õpilased kooliaedadesse istutanud  
arbuuse, et edendada maapiirkondade noorte ettevõtjaoskusi. euneighbours.eu

1990. aastate ja hilisemgi reformikoge-
mus on sageli just see, mida partner- 
riigid vajavad. Meil on endiselt saadaval 
palju eksperte, kes olid ise reformide 
keskmes ja soovivad oma kogemusi 
Ukraina või Gruusia kolleegidega jagada. 
Koostööpartnerid rõhutavad sageli, et 
Eesti eksperdid võtavad arvesse nende 
vajadusi ja pakuvad konkreetseid lahen-
dusi, mitte ei räägi pelgalt üldist reformi-
juttu. Näiteks on Eesti eksperdid nõus-
tanud suuresti meie eeskujul põhinevat 
Gruusia üldharidusreformi. 

Tänavu on Eesti arengukoostöö vaa-
tes eriti tähtis partnerriikide ettevõtluse, 
innovatsiooni ja ekspordi toetamine, et 
sealsed majandused suudaks kriisi järel 
võimalikult kiiresti jalule tõusta. Hea 
näide on „Loova Eesti“ projekt Gruusias, 
mis arendab kriisis kannatanud inimeste 
ettevõtlusoskusi.

Kuidas edasi?

Uute sihtide seadmiseks on esimesel poo-
laastal ELi Nõukogu Portugali eesistumise 
ajal kavas pikalt edasi lükkunud idapart-
nerluse tippkohtumine ELi ja partner-

riikide juhtide osalusel. Tippkohtumisel 
tuleks kokku leppida eesmärgid järgmi-
seks kümneks aastaks. Kõige tähtsam on 
reformide jätkamine ja ELi toetus sellele, 
aga ka partnerriikide tihedam liitmine 
ELi siseturuga, suurendades tollivabu 
impordikvoote, vähendades mobiilside 
rändlustasusid, parandades transpordi- 
ühendusi. Ligipääsu parandamiseks pea-
vad idapartnerlusriigid jätkama ELi stan-
dardite ja normide ülevõtmist, aga eel- 
kõige on tähtis õigusriigi põhimõtete 
juurutamine, sealhulgas sõltumatu kohtu- 
süsteemi loomine, milleta on raske ette 
näha välisinvesteeringute kasvu või ette-
võtete jõudsat arengut. 

Kui vaadata kaugemale tulevikku, tõs-
tatub alati küsimus nende riikide võima-
likust ELiga liitumisest. Nii idapartneri-
tele kui ka Eestile on liitumise võimalus 

väga tähtis, ent selle deklareerimiseks 
puudub praegu ELis poliitiline üksmeel. 
Selle üle vaidlemise asemel on mõistlik 
keskenduda reformidele partnerriikides –  
kui nad jõuavad lähemale liikmeks saa-
miseks vajalike kriteeriumide täitmisele, 
asetub ka kogu debatt uude valgusse. 

2021. aasta ei lahenda probleeme ELi 
idanaabruses, aga meil on lootust pöörata 
uus lehekülg võitluses koroonaviirusega ja 
viia majandus uuesti kasvule; me saame 
jätkata toetust Valgevene kodanikuühis-
konnale, kes võitleb repressiivse režiimi 
vastu; me saame kaasa aidata raskelt 
saavutatud rahu püsimisele Taga-Kau-
kaasias ja toetada Moldova uut reformi-
meelset presidenti. Väikeste sammudega 
reformide toetamisel saame muuta part-
nerriikide inimeste elu paremaks ja anda 
lootust paremale tulevikule. 

Euroopa Liit, idapartnerlus. KOMMENTAAR

EESTI RAHASTATAVAID PROJEKTE 

	Demokraatliku valitsemistava ja  
 ELiga lõimumise reformidele kaasa  
 aitamine idapartnerlusriikides. 

	Ukraina õigusriigi toetamine politsei,  
 prokuratuuri, korruptsioonivastase  
 võitluse ja hea valitsemistava  
 valdkonnas.

	Valgevene sõltumatu meedia 
 toetamine. 

	Väärinfo tõrjumine Lõuna- ja  
 Ida-Ukrainas. 

	Ukraina sõltumatu meedia  
 toetamine regioonides. 

	Ukraina demokraatliku kerksuse  
 suurendamine kohaliku ja piir- 
 kondliku meedia tugevdamise kaudu.

	Läbipaistva valitsemise tugevdamine  
 Gruusia, Armeenia ja Ukraina  
 kohalikes omavalitsustes. 

	Läbipaistva valitsemise tugev- 
 damine, Eesti reformikogemuse  
 rakendamine Moldova kohalike  
 omavalitsuste toetamisel. 

Allikas: Eesti Idapartnerluse Keskus
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Meil vedas, et 2020. aasta teises pooles 
sattus Euroopa Liidu 27 riigi arvamustes 
eesistujariigina ühist osa otsima Saksa-
maa, kes jättis väheste poliitiliste haava-
dega seljataha täiesti uutmoodi kriisiaasta 
ühenduse ajaloos. Sellega võrreldes tundub 
Brexiti-segadusse kistud Eesti Euroopa 
Liidu Nõukogu eesistumine 2017. aas- 
tal kui jalutuskäik pargis. 

On loomulikult vaataja hinnata, kas 
aastaid vindunud kaubanduskokkulepped 
maailma suurima – Hiina – ja suuruselt 
viienda majandusega – Ühendkuningriik –  
on märgilised või kas vaktsiiniühtsus,  
kliimaneutraalsust sätestav „kliimasea-
dus“ ja ajaloo suurim majanduse kriisi- 
pakett (umbes kaks triljonit eurot) on 
head, kuid kahtlemata on need tähele- 
panuväärsed, pretsedenti loovad ja kaa-
luka mõjuga saavutused. 

Saksa-Portugali tandem

Saksamaa andis aasta algul eesistumise 
teatepulga üle Portugalile. Ajalugu näitab, 
et Saksamaa ja Portugali eelmised ees- 
istumised 2007. aastal olid üsnagi tähen-
dusrikkad: sakslased sulatasid poliitilisest 
sügavkülmast põhiseadusliku leppe teksti 
ning portugallastel õnnestus selle eeltöö 
pinnalt saavutada Lissaboni leping, mille 
alusel käib kogu Euroopa töö tänini. 

Tagantjärele tark olles oli 2007. aasta 
ka see hetk, kus oleks võinud luua rahva-
tervisele tugevama õigusliku aluse. Kuid 
EL ei ole valmis saanud ja sellelgi poolaas-
tal peaks pärast pikka venitamist algama  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
lõpuks konsultatsioonid kodanikega. Või-
malik, et siis kinnitavad inimesed avaliku 
arvamuse uuringutes välja joonistunud 
soovi, et ELi riigid teeksid tervise alal  
senisest rohkem koostööd ning et ravi-
mid, vaktsiinid, meditsiinivahendid ja selle 
ala innovatsioon jõuaks kõigisse liikmes-
riikidesse võrdselt kiiresti. 

Eestis langevad arutelud kohalike 
omavalitsuste valimiste eelsele ajale ning 
loodame, et see kasvatab huvi ka Euroopa 
poliitika vastu, sest paljud soovitud muu-
tused peaksid aset leidma just kohalikul 
tasandil. 

Seekord nii vastutusrikast poliitilist 
ülesannet kui alusleppe reform portugal-
laste õlgadel ei ole, kuid vastutuse koorem 
on siiski märkimisväärne. Kahtlemata tuleb 
pingutada, et saaksime asuda tervise- 
kriisist taastumise teele ja kriis ei jääks 
vinduma. On pisikest sorti ime, et isekus 
ei võidutsenud ja vaktsiinid saabuvad 
võrdselt nii suurtele kui väikestele, nii 
rikastele kui vaesematele liikmesriiki-
dele. Tuleb välja, et solidaarsus on nii suur 
väärtus kui ka valgustatud enesehuvi. 

Tervisekriisist väljumine on kõigile ELi 
riikidele, sealhulgas Eestile, selle aasta 

kõige tähtsam teema. Samuti on enne-
kõike tänu Saksamaa, aga ka Euroopa 
institutsioonide juhtide ponnistusele 
võimalik alustada esimese Brexiti-järgse 
pikaajalise üldeelarvega, millele lisandub 
ajalooliselt suur kriisirahastu.

Aeg hõlpu ei anna

 Portugalil tuleb sõlmida ka viimased kok-
kulepped eelarves olevate fondide kohta: 
näiteks ei ole senini lõplikku kokku- 
lepet Rail Balticu rahastuses. Lisaks 
hõivavad suure osa rahandusministrite 
tööst liikmesriikide reformide ja inves-
teeringute hindamine ja taaskäivitamis-
kavade heakskiitmine. Ja sellega on väga 
kiire, sest juba praegu jookseb aeg, mil-
lest arvestatakse kolmeaastast perioodi, 
kui rahastu kasutamine on võimalik (ellu  
viimiseks on lisaks kolm aastat). 

Reformide ja investeeringute valik on 
poliitiline otsus – tõsi, vähemalt viiendik 
investeeringutest peab siiski minema 
digi- ja 37 protsenti rohepöördesse –, 
kuid Eesti senise töö lähtepunkt on olnud, 
et kogu euroraha peab aitama rahastada 
riigikogule esitatud riigi pikaajalises stra-
teegia „Eesti 2035“ vajadusi ja investee-
ringuid. Reformide ja investeeringute 
kõrval on oodata mahukat õigusloomet 
muu hulgas selle kohta, kuidas jõuda 
aastaks 2050 kliimaneutraalsuseni, juu-
rutada ringmajandust ja säilitada ka elu- 
rikkust. 

Eestile on siin keeruline lisaks põlev- 
kivist energiatootmisest väljumisele 

KLEN JÄÄRATS
Euroopa Liidu asjade direktor  
riigikantseleis

Euroopa Liidu taaskäivitamise  
kell tiksub halastamatult

Tagantjärele tark  
olles oli 2007. aasta  

ka see hetk, kus oleks 
võinud rahvatervisele  
tugevama õigusliku  

aluse luua.

KOMMENTAAR . Euroopa Liit, Eesti
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ja biomassi kasutamisele energeetikas 
üldiselt vähem raiskava majandusmudeli 
leidmine. 

Hoolimata koroonakriisist ei jäänud 
ELis tähelepanuta pikaajalised keerulised 
teemad. Euroopa suutis 2020. aasta lõpus 
taas ajastu vaimu hästi tabada. 

Kui mõni hea aasta tagasi sai Euroopa 
isikuandmete kaitse määrusest (nn GDPR) 
üleöö üleilmne andmekaitse standard, 
siis sama saatust näib jagavat platvormi- 
majandust, sotsiaalmeediat, interne-
tihiidusid, andmeid ja digitaalset sise-
turgu puudutav kauaoodatud õigusaktide  
kogum. 

Praegu oleme täiesti platvormi ärimu-
deli või arvamise meelevallas ja mängu-
väljak on vajunud kreeni. Kuid platvormis-
tumine ja vastav regulatsioon ei puuduta 
pelgalt suuri sotsiaalmeediahiide, vaid on 
laiem nähtus majanduses, ning sestap ta-
sub nii juba olemasolevatel kui ka alles 
digiteeritavatel aladel sellele tähelepanu 
pöörata. 

Eesti vaatest ootame, et jätkub liikumi-
ne andmete vaba liikumise ja sektoraalse 
andmete kasutamise suunas. Lahendus 

ei saa olla digiprotektsionism, vaid lõ-
puks ometi peab tekkima terviklik, suur 
ja sügav digiteenuste turg, mis toodab 
Euroopa ükssarvikuid paljudel elualadel 
ning pakub konkurentsi maailma teist- 
sugustele infoühiskonna mudelitele. 

Alanud aastalt ootame kindlasti Euroopa 
digitaalse identiteedi algatust, et lisaks 
mugavusteenustele nagu ostlemine oleks 
turvalisem ligipääs kõrge lisandväär-
tusega teenustele (finants-, notari- ja 
advokaaditeenus, lepingute sõlmimine, 
piiriülesed avalikud teenused ettevõtte 
asutamisest kuni arstiaja broneerimiseni 
jne), mis saaksid vabalt ja väikeste tehin-
gukuludega liikuda. Riikide seadused on 
erinevad ja paljud ELi riigid ei aktsepteeri 
digiallkirja. See tähendab, et seadusandlus 
on tehnoloogia arengule kohati jalgu jää-
nud. Portugal peab lisaks väga tähtsaks, et  

tehnoloogilise muutuse teekond kaasaks 
haavatavamaid ühiskonnarühmi. 

Schengeni sisepiirideta ala korrasta-
mise ja tugevdamise kõnelused seisavad 
ees sügisel. See on vajalik mitte ainult 
tervisekriisiga seotud katkestuste, vaid 
muu hulgas ka pikalt vinduva varjupaiga- 
süsteemi reformi tõttu. Eestile on tähtis, 
et ühiskonna vastupanuvõime ja kriisi-
kindlus oleks iga poliitika osis, et välispiir 
oleks igal pool sama kõrgete standardite 
alusel kaitstud ja väljaehitatud (sealhul-
gas idapiir) ning tervisekriisi õppetunnid 
kajastuksid Schengeni ala kriisikindla-
maks muutvates reeglites.

Ja muidugi – käimasolev aasta tõstab 
esikohale suhte värskendamise Ameerika 
Ühendriikidega, kellega jagame küll väär-
tusruumi ja lähedasi julgeolekusuhteid, 
kuid kellega tuleb leida ka ühisosa multi- 
lateralismi uuendamisel, digi- ja andme- 
maailma korrastamisel ning kliima- 
muutuste vastu võitlemisel. Ootused on 
erakordselt suured. 

Koroonaviiruse vastu vaktsineerimine Prantsusmaal Nice’is kohaliku teatri näitlejate riietusruumis. Reuters/Scanpix

Ootame kindlasti  
Euroopa digitaalse  

identiteedi algatust.

Euroopa Liit, Eesti. KOMMENTAAR

Loe ka www.diplomaatia.ee kommentaari 
Euroopa Liidu ja Hiina investeerimisleppest 
ja selle mõjust Eesti välispoliitikale.
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Vähem kui kümme aastat tagasi peeti 
Arktikat veel eripäraseks rahulikuks piir-
konnaks. Karmidest keskkonnatingimus-
test kantud koostöö ja Arktika riikide endi 
pühendumise tulemusena nähti piirkonda 
paljudes ringkondades kui harukordset 
paika, kus võimupoliitika traditsioonilisi 
reegleid on suudetud vähemalt tagasi tõr-
juda, kui mitte päris kõrvaldada. Nüüd-
seks on olukord muutunud. 

Murrang on olnud järkjärguline ning 
selle on esile kutsunud globaalne sooje- 
nemine ja inimtegevuse üha suurenev 
mõju piirkonnas, samuti Venemaa ja Hiina 
kasvav huvi ja tegevus. Pööre on toimunud 
hüppeliselt, põhjuseks nii Ukraina kriisi 
mõju piirkonnas alates 2014. aastast kui ka 
USA taastärganud huvi aastatel 2018–2019. 

Muutuste ja kasvava suurriikide rivaa-
litsemisega Arktikas kaasnevad aga suu-
red probleemid piirkonna väikestele riiki-
dele, sealhulgas Taani Kuningriigile, mille 
moodustavad Taani, Gröönimaa ja Fääri 
saared.  

Suurim võimekus Arktikas ( jäälõh-
kujate, baaside, arktilistes tingimustes  

Toimetulek  
       rahutus Arktikas: 
Taani suurriikide
       huviväljas

Hiina, Venemaa ja USA rivaalitsemine  
põhjapolaarpiirkonnas on pannud Taani surve  
alla, nõudes Kopenhaagenilt üha suuremat  
pingutust, et kuningriigi kõik osad koos hoida.

võitlemisvõimeliste väeüksuste arv jne)  
on Venemaal. 

Venemaa ähmased kavatsused 

Venemaa kavatsused Arktikas ei ole aga 
sugugi selged. Ühelt poolt on Venemaal 
stabiilses Arktikas suur majanduslik huvi, 
mis on seotud nafta ja gaasi tootmisega 
ning Põhja-meretee kasutamisega. Tei-
selt poolt moodustavad suure osa Vene-
maa strateegilisest heidutusest Koola 
poolsaarel baseeruvad tuumalõhkepea-
dega allveelaevad. Pingete suurenedes 
on Venemaa seega huvitatud ka sõjalise 
kohaloleku suurendamisest, et kaitsta 
oma senist võimekust ja tagada koha-
pealsete jõudude maksimaalne tegevus- 
ulatus.

Hiina kohalolek Arktikas ei ole Vene-
maaga võrreldav. Kuigi Hiina on end 
kuulutanud nn Arktika-lähedaseks rii-
giks, puuduvad Hiinal seal territoriaal-
sed valdused ning nende tegevus piir-
dub peamiselt kaubanduse ja teadus- 
uuringutega. Arktika riikides aga süveneb 

MIKKEL RUNGE OLESEN
Taani Rahvusvaheliste Uuringute 
Instituudi vanemteadur

ANALÜÜS. Arktika, Põhjamaad, kaitse ja julgeolek
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Vaade Gröönimaa Ammassaliki linnale. Kuigi kaks kolmandikku Gröönimaa elanikest pooldab Taanist eraldumist, toetavad 
vähesed iseseisvumist, kui selle tõttu peaks langema elatustase. Reuters/Scanpix

 
 
 
 
 
 
 
 

 
hirm, et Hiina võib oma kaubandus- ja 
teadussuutlikkust kasutada ka poliitiliste 
ja võib-olla isegi sõjaliste eesmärkide või-
mendamiseks. 

USA huvid Arktika piirkonnas on  
viimastel aastatel suurel määral muutu-
nud. Enne 2018. aastat pööras USA Ark-
tikale suhteliselt vähe tähelepanu, kuid 
nüüdseks on see muutunud, sest Was-
hington on üha enam mures Venemaa ja 
Hiina tegevuse pärast piirkonnas. Kõi-
ge selgemalt väljendus see endise USA  

välisministri Mike Pompeo kõnes, mille 
ta pidas Rovaniemis Arktika Nõukogu mi-
nistrite kohtumisel 2019. aasta mais, aga 
ka sama aasta juunis valminud Pentago-
ni Arktika-strateegias, milles Venemaad 
ja Hiinat on nimetatud strateegilisteks  
konkurentideks.

Donald Trumpi ebaõnnestunud katse 
Gröönimaa ära osta pälvis 2019. aastal 
rahvusvahelises meedias rohkem tähele-
panu kui enamik teisi suuremaid võimu-
võitluse väljendusi. Luhtunud ostukatse 
näitas kindlasti USA uuenenud üldist huvi 
Arktika, eelkõige aga selle Taani Kuning-
riigile kuuluvate alade vastu. 

Kuningriigi säilitamine 

Just USA suhtumise muutumine Arkti-
kasse on sundinud Taani valitsust uuesti 
oma Arktika-poliitikat üle vaatama. Kui 
Venemaa ja Hiina tegevus ning kohalolek 

on kindlasti pannud Taani võimud surve 
alla, tähendab USA seisukohtade muu-
tumine, et Taani valitsus peab rohkem 
pöörama tähelepanu Ameerika Ühend-
riikide üleskutsetele toetada piirkonnas 
nende prioriteete. Praegustel kohtumis-
tel kuningriigi esindajatega püüab USA 
peamiselt veenda Taanit suurendama 
Gröönimaal ja Fääri saartel ning nende 
ümbruses õhuruumi ja merealade seiret, 
et täita USA arvates ohtlikke tühimikke, 
mida võivad ära kasutada eelkõige Vene-
maa lennukid ja allveelaevad.

Taani võimud on sellisele survele juba 
ka reageerinud. Londonis 3. detsembril 
2019 toimunud NATO tippkohtumisel, kus 
leidis aset ka president Trumpi ja Taani 
peaministri Mette Frederikseni kohtumi-
ne, tutvustas viimane Taani kava eraldada 
lisaks 1,5 miljardit Taani krooni (ligikaudu 
200 miljonit eurot) teadlikkuse suurenda-
miseks olukorrast Arktikas.

Suurim võimekus 
Arktikas (jäälõhkujate, 

baaside, arktilistes 
tingimustes võitlemis- 
võimeliste väeüksuste  
arv jne) on Venemaal.

Arktika, Põhjamaad, kaitse ja julgeolek. ANALÜÜS
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Donald Trumpi kujutava suure õhupalli paigaldamine 2019. aasta septembris Kopenhaagenis toimunud meeleavalduseks,
kus protestiti Trumpi katse vastu Gröönimaa ära osta. EPA/Scanpix

Taani Kuningriigi jaoks muudab suurrii-
kide rivaalitsemisega toimetuleku raske-
maks ka pidev pingutus hoida kuning-
riigi kolm osa koos. Põhjus ei ole vaid 
kuningriigi kahe autonoomse piirkonna 
ehk Gröönimaa ja Fääri saarte üha suu-
renev otsustusõigus välis- ja julgeoleku- 
poliitikas, aga ka majandus- ja julgeoleku- 
küsimuste tihedam omavaheline seo-
tus Arktikas. Seega tunnetavad Grööni- 
maa ja Fääri saarte poliitikud üha enam 
nii neid seoseid kui ka oma valduste suu-
renevat geopoliitilist tähtsust, mistõttu 
on nad huvitatud oma uudse positsiooni 
tugevdamisest, et sellest võidaksid nende 
valijad. Taani valitsusele tähendab see 
raskeid valikuid muu hulgas seetõttu, et 
Gröönimaa ja Fääri saarte majanduskasv 
ja areng on otseselt seotud poliitiliste 
püüetega Taanist lahku lüüa. 

Gröönimaal on iseseisvusliikumine olnud 
tugev juba pikka aega ja kaks kolman-
dikku sealseist elanikest pooldab Taanist 
eraldumist. Sarnased küsitlused näitavad 
aga ka seda, et vaid vähesed toetavad ise-
seisvumist, kui selle tõttu peaks langema 
elatustase. Kuna Gröönimaa isevalitsuse 
eelarvest ligikaudu poole moodustab 
Taani riigilt saadav toetus, on piirkonna 

iseseisvuspüüdlustes kõige tähtsam 
küsimus, kuidas tagada selle toetuseta 
toimetulekuks vajalik majanduskasv –  
näiteks välisinvesteeringute meelitamise 
kaudu Gröönimaa taristu ja kaevandus-
tööstuse projektidesse. 

Üks hiljutine näide on Gröönimaa prae-
gune lennuväljade ehitamise ja nüüdis- 
ajastamise kava. Kui Gröönimaa valit-
sus algatas 2017. aastal Qaqortoqi lennu-
välja ehitamise ning (pealinna) Nuuki ja 
Ilulissati lennuvälja nüüdisajastamise – 
projektide kogumaksumusega ligikaudu 
pool miljardit USA dollarit –, oli pakku-
jate hulgas ka Hiina ettevõte CCCC. USA 
murelikkust väljendas selle peale kiiresti  
kaitseminister James Mattis, kes aru-
tas küsimust otse Taani kaitseministri 
Claus Hjort Frederikseniga ja teatas val-
midusest toetada rahaliselt Gröönimaa  

Hiina võib oma  
kaubandus- ja 

teadussuutlikkust 
kasutada poliitiliste 

ja võib-olla isegi 
sõjaliste eesmärkide  

võimendamiseks.

ANALÜÜS. Arktika, Põhjamaad, kaitse ja julgeolek
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Ameeriklaste  
otsekontaktid Fääri  
saarte ja Gröönimaa  

ametiisikutega on  
suhteliselt uus nähtus.

taristu arendamist. Selle tulemusena pak-
kus Taani valitsus Gröönimaale abi, lu-
bades Hiina eemalehoidmiseks ise len-
nuväljade ehitamiseks rahalist toetust 
pakkuda. Lisaks teatas USA 2020. aastal 
Gröönimaale eraldatud 12 miljoni dollari  
suurusest finantspaketist ja avas taas oma 
konsulaadi Nuukis, väljendades sellega  
tahet tugevdada otsekontakte USA ja 
Gröönimaa vahel. 

Fääri saartel, kus iseseisvusliikumisel 
ei ole küll nii suurt toetust kui Grööni-
maal, toetab Taanist lahkulöömist ligi-
kaudu pool elanikkonnast. Lisaks on Taani 
valitsuse makstav rahaline toetus Fääri 
saartele väiksem. See ei muuda aga tõsi-
asja, et ka Fääri saarte elanikud seavad 
kesksele kohale majanduslikud huvid, eel-
kõige neile eluliselt tähtsa kalaekspordi 
säilitamise, mille suurim turg on praegu 
Venemaa. 

Kuid Fääri saartel toimuv näitab ka 
Hiina kohaloleku suurenemist. Ilmekas on 
seejuures Fääri saartel alanud protsess, 
milles tuleb otsustada, millist tarnijat 
kasutada 5G väljaarendamiseks. Konflikt 
puhkes pärast uudist, nagu oleks Hiina 
saadik Taanis Feng Tie vihjanud Fääri 
võimudele, et vabakaubanduslepe Hiina 
ja Fääri saarte vahel saab teoks vaid siis, 
kui Tórshavn valib 5G arendamiseks Hiina 
ettevõtte Huawei. USA nimel reageeris 
sellele nende suursaadik Taanis Carla 
Sands, kes Fääri saarte ajalehes avaldatud 
artiklis hoiatas Huawei valimisega seotud 
ohtude eest. Lisaks võivad Hiinale mõnin-
gast vastusurvet avaldada kaubandus- 
läbirääkimised USA ja Fääri saarte vahel.

USA lähenemisviis kirjeldatud vastu-
oludele, sealhulgas ameeriklaste otsekon-
taktid Fääri saarte ja Gröönimaa ametiisi-
kutega, on suhteliselt uus nähtus. Näiteks 
ei olnud kontaktid nii tihedad külma sõja 
ajal, mil need kaks väikest piirkonda olid 
palju vähem kaasatud välis- ja julgeole-
kupoliitikasse. Taani valitsusele on mõju  
riigi võimele seista oma huvide eest Ark-
tikas keerukas. Ühelt poolt vähendavad  
USA otsekontaktid Nuuki ja Tórshavni 

esindajatega Taani traditsioonilist rolli 
kuningriigi välis- ja julgeolekupoliitika 
eest vastutajana. Samal ajal aga võib 
see vabastada Kopenhaageni kohustu-
sest selgitada Gröönimaale ja Fääri saar-
tele, kuidas tulla toime USA püüdlustega  
piirkonnas.  

Edasine suund

Mis võib Taani Kuningriiki ees oodata 
USA presidendi Joe Bideni ametiajal? 
Lühidalt vastates võib arvata, et tõe-
näoliselt USA Arktika-poliitika palju ei 
muutu. USA retoorika võib pehmeneda 
ja suuremat tähelepanu võivad pälvida  
sammud kliimamuutuste vastu. Arves-
tades traditsioonilist julgeoleku- 
poliitikat, säilitab USA kindlasti oma stra-
teegilised huvid piirkonnas. Väiksemad 

Arktika, Põhjamaad, kaitse ja julgeolek. ANALÜÜS

TAANI JULGEOLEKU  
SUURIMAD OHUSTAJAD

Taani sõjaväeluure eelmise aasta  
lõpus avalikustatud riskianalüüsi järgi 
ohustavad kuningriiki enim:

Hiina
Hiina soovib suurvõimuna kehtestada 
end maailma eri piirkondades alterna-
tiivina liberaalsetele ideaalidele ning on 
ainuke tõsiseltvõetav konkurent USA-le 
sõjalise supervõimuna maailmas.
  Taanile on eriti tähtis hoida silma 
peal Hiina huvidel Arktikas ja Grööni-
maal, maavaradele ligipääsul ja uutel 
mereteedel. Hiina mõjuvõim on märki-
misväärne ka kvanttehnoloogia ja  
tehisintellekti valdkonnas.

Venemaa
Võrreldes USA ja Hiinaga on Venemaa 
küll nõrgem, kuid samas sõjaliselt kõige  
agressiivsem. Iseäranis Läänemere 
piirkonnas on Venemaa Taanile suurim 
julgeolekupoliitiline katsumus.
  Kuna koroonakriis on veelgi nõrges-
tanud Venemaa majandust, väljendub 
see kaitsepoliitikas heidutuses ja sõja-
lises mobiilsuses ning piiratud sõjalist 
jõudu kasutatakse kiiresti, otsustavalt ja 
tõhusalt. Kuigi Venemaa sõjaline valmi-
dus on suurenenud, on siiski ebatõe- 
näoline, et Venemaa riskib USAd ja  
NATOt hõlmava sõjalise konfliktiga.

Kuigi Arktikas sõltuvad Venemaa huvid 
poliitilisest koostööst ja majanduslikest 
investeeringutest, on seal olukord pine-
vaks muutunud ning kasvanud oht, et 
Taani relvastamata seirelennukid võivad 
Gröönimaad ümbritsevas rahvusvaheli-
ses õhuruumis kohtuda Vene hävitaja- 
tega. Vene lennukid paiknevad äsja 
uuendatud Nagurskoje õhuväebaasis. 
  Venemaa omakorda näeb Arktikas 
ohtu USAs. 

Küberohud
Riikide ja kurjategijate küberrünnakud 
on Taanile jätkuvalt üks tõsisemaid ohte. 
Küberrünnakud on odavad ning riikide 
suutlikkus neile vastata puudulik.
  Taani taristu jätkuv digiteerimine 
võib mõjutada küberohte ja tekitada 
riigile strateegilisi raskusi. Sõjaväeluure 
hoiatab ka väärinfo tõusva leviku eest 
küberruumis.

Islamistlik ja 
paremäärmuslik terror
Võrreldes varasemaga tõstab Taani 
sõjaväeluure rohkem esile paremäär-
muslaste terroriohtu. Koroonapandee-
miast tingitud majanduse vähikäik võib 
soodustada Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika 
terroriorganisatsioonide tegevust. 
  Taas on Islamiriigi ja Al-Qaeda tähe-
lepanu köitnud Muhamedi-joonistused. 
 
Diplomaatia

USA otsekontaktid  
Nuuki ja Tórshavni  

esindajatega vähendavad 
Taani traditsioonilist  

rolli kuningriigi välis- ja  
julgeolekupoliitika  
eest vastutajana.

Arktika riigid aga peavad ilmselt edaspi-
digi hoidma tasakaalu selle vahel, kuidas 
lahendada konflikte suurriikidega (seal-
hulgas säilitada häid suhteid USA ehk 
peamise julgeolekut tagava suurriigiga), 
leevendada nii palju kui võimalik suurrii-
kide omavahelisi vastuolusid ja samal ajal 
edendada oma Arktika valdustes säästvat 
arengut. 
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Välisministeeriumi aastaalguse poliitika- 
seminar paar talve tagasi. Teemadest 
huvitas enim Ameerika Ühendriikide 
sisearengute mõju välispoliitikale, viimase 
aja lemmikala ka tugitoolivälispoliitikute 
jaoks. Euroopa Liidu tihti tehnilistest tee-
madest, aga ka NATO päevakorrast käidi 
kurakäega üle. Üha rahutum riigikogu 
väliskomisjoni esimees küsis päeva ede-
nedes välisministrilt: kas sa ÜRO Julge- 
olekunõukogu kampaaniast ja uuest välis-
teenistuse seadusest ei räägigi? Seepeale 
tõusis püsti üks põhjanaabrite hea tundja 
ja ütles: Soomes oleks sellisel seminaril 
põhiliselt räägitud sellest, kuidas ellu 
jääda!

Täpsemini on raske sõnastada ka 
Eesti riigi alalist ülesannet. Põhiseaduse 
paragrahv 1 annab pisut pidulikuma vormi –  
Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu  
ning võõrandamatu –, aga mõte on sama. 

Ükskõik kas uskuda või mitte ajaloo- 
professor Enn Tarveli paari aasta tagust 
sedastust, et küsimus pole selles, kas 
venelased tagasi tulevad, vaid millal nad 
tagasi tulevad, on viimased 1000 aastat 
tõestanud, et Viimane Lahke Maja siin 
tsivilisatsioonide piiril on ilusti elatav, 
aga vaid siis, kui peame kogu aeg meeles 
oma asukohast ja suurusest tingitud vaja-
dust rakendada ellujäämiseks vajalikke 
ettevaatusabinõusid. Nende abinõude 
esimeses ringis on riigi välissuhted.  
On paljukorratud tõde, et diplomaatia on 
riigikaitse esimene liin. Kuidas Eesti seda 
tegelikkuses järgib? 

Peale iseseisva kaitsevõime kaitsevad 
meid liitlased. Mida tugevamad on meie 
liitlassuhted, seda tugevam on meie julge-
olek, elementaarne. Eesti välispoliitikale 
on see 30 aastat tähendanud pürgimist 
suurtesse samu väärtusi jagavatesse  
rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, 
peaasjalikult NATOsse ja Euroopa Liitu, 
ja liikmena kõigiti kaasa aitamist nende 
organisatsioonide teovõimelisusele ja 
tugevusele. Peale diplomaatia Brüsseli 
peakorterites on selleks vaja pidevat 
igapäevast tööd nende organisatsioo-
nide liikmetega, meie liitlastega. Et meid  

Tsivilisatsioonide 
     piiril ei tohi 
mugavaks minna

On paljukorratud tõde, et diplomaatia  
on riigikaitse esimene liin, kuid kuidas  
Eesti seda põhimõtet tegelikkuses järgib?

MATTI MAASIKAS
endine välisministeeriumi kantsler,  
Euroopa Liidu suursaadik Ukrainas

Põhitõde ehk diplomaatia 
kui riigi esimese kaitseliini 

tunnustamist peale 
selle lause suusoojase 

poetamise me eriti ei järgi.Autor väljendab isiklikke vaateid.

KOMMENTAAR . Eesti, välispoliitika
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tuntaks (Eesti-suuruse riigi puhul pole 
see iseenesestmõistetavus), meie seisu-
kohti ja soove toetataks – diplomaatilise 
töö põhisisu. 

Viimast lauset on lihtne öelda, aga 
praktikas elluviimiseks nõuab see suurt 
tarkust ja visadust ning pidevat tahet 
mugavustsoonist välja murda. On selge, 
et Ameerika Ühendriigid on ja jäävad 
Eesti tugevaimaks liitlaseks, nii nagu nad 
praktikas garanteerivad NATO ja Euroopa 
julgeolekut. Eesti diplomaatia USA suunal 
ongi olnud selge ja järjekindel, ehkki päris 
kõigega ei pea ka alati kaasa minema.  
Aga teised riigid? 

Rohkem koostööd Läti ja Leeduga

Välispoliitika praktikule pole vaja sele-
tada, et kõik Eesti liitlassuhted algavad 
Balti koostööst. Tean oma kogemusest, 
kui mõnus on Soome kolleegiga sauna 
ees pingil taevapõdra rahvaid ja soome- 
ugrilase kosmilist külmust kiita, aga Eestile 
kõige lähedasemad ja sarnasemad riigid 
lähiajaloolt, asendilt, probleemistikult on 

 
 
 
 
 

 
ikkagi Läti ja Leedu. See on Eesti jaoks 
suur eelis, et meil on nii lähedal nii sar-
nased riigid. Aeg oleks seda tõsiasja ka 
praktikas teadvustada ning panustada 
senisest palju rohkem aega ja ressursse 
koostööle teiste Balti riikidega. 

Mu diplomaatilise elu üks suuremaid 
pettumusi oli, kui 2014. aastal tegelesin 
Eesti esindajana ELis iga päev Läti ja 
Leedu kolleegiga koordineerides Ukraina 
teemaga, ent välisministeeriumi tollaselt 
tippametnikult kuulsin: Balti koostöö pole 

kunagi toiminud ega hakka ka nüüd! Just 
sellisest mugavustsoonist tulebki meil end 
välja rebida – seda enam, et koostöö ELis, 
nii diplomaatide kui ka näiteks peaminist-
rite vahel, toimib päris hästi. Et kohtumi-
sed Balti kolleegidega ei oleks vaid jutu-
punktide mahalugemine, et piirkondlikke 
suurprojekte teeksime heas koostöös, 
et maksuotsused ei tuleks naabritele 
ebameeldiva üllatusena. Kõik see nõuab 
palju rohkem pingutamist, kui me har-
junud oleme. Häid soovitusi selleks saab 
Eesti Välispoliitika Instituudi (vaata www.
efpi.icds.ee) suurepärasest koroonakriisi-
raportist. See nõuab ka ressursside teist-
moodi kasutamist, sellest allpool.

Koos Läti ja Leeduga on hulka hõlp-
sam pälvida suuremate riikide tähele-
panu, minna Poola, Põhjamaade, Euroopa 
suurte ja ka USA jutule. Euroopa Liidus on 
palju lihtsam asju ajada, kui saad kõnelda 
mitme liikmesriigi nimel. Sama loogika 
kehtib ka vähe kaugemate ja suure-
mate liitlaste puhul: Põhja-Balti grupp on 
Euroopas prestiižikas ja edukas, nn Buka-
resti ehk idatiiva rühm NATOs samuti, jah, 

Läti ja Leeduga on Eestil hõlpsam pälvida suuremate riikide tähelepanu. Pildil Eesti president Kersti Kaljulaid koos Läti 
presidendi Raimonds Vējonise ja Leedu riigipea Dalia Grybauskaitėga 2018. aasta aprillis Washingtonis Valges Majas kohtumas 
USA presidendi Donald Trumpiga. EPA/Scanpix

Kolleegid Delhis,  
Canberras, Abu Dhabis, 
avatavates esindustes 

Singapuris ja Soulis teevad 
väga pühendunult tööd. 

Aga on see Eestile  
taskukohane? On see  

meie ellujäämise jaoks  
hädatarvilik?

Eesti, välispoliitika. KOMMENTAAR



52 Diplomaatia 204 • Veebruar 2021

ka USAga on mitmeid asju koos Euroopa 
liitlastega lihtsam ajada. Eesti on seda 
edukam (ja ka parem liitlane), mida enam 
meil endal on sõpru, lähedasi koostöö-
partnereid. 

Sihiseadmisel napib fookust

Kuidas Eesti ülaltoodut praktikas raken-
dab? Põhitõde ehk diplomaatia kui riigi 
esimese kaitseliini tunnustamist peale 
selle lause suusoojase poetamise me 
eriti ei järgi. Millal keegi eelarvearutelude 
kontekstis kuulis lauset diplomaatiast 
kui riigikaitse osast? Või tuletas meelde 
endise USA kaitseministri James Mattise 
tõdemust, et kui riigidepartemangu raha 
kärbitakse, peab Pentagon rohkem laske-
moona ostma? 

Sihiseadmisel valitsuse välispoliitika 
arengukavas napib – diplomaatiliselt öel-
des – fookust. Mis pole ime, arvestades, et 
arengukava koostati riigieelarvest raha 
saamise aluseks, mitte tegeliku välispolii-

tika planeerimiseks. Väike räpane saladus 
on siin selles, et rahandusministeeriumilt 
saab raha – ja-jah, valitsus võib ehk veel 
midagi eelarveprioriteetides muuta, aga 
riigikogu asjassepuut peale eelarve kui 
terviku vastuvõtmise on parimal ju-
hul katuseraha tasemel – enamasti vaid  
uuteks „tegevusteks“. 

Uuest saatkonnast kaugel maal võib 
veel rääkida, planeetidevahelise malekong-
ressi korraldamisest ehk ka. Igapäevasest  
üsna rutiinsest tööst kokkupuutepunk-
tide leidmiseks ja Eesti seisukohtade 

selgitamiseks liitlaste juures, veel enam 
aga Eesti Välispoliitika Instituudi viidatud 
raportis soovitatud välisministeeriumi 
Tallinna peamaja analüütilise ja operatiiv-
se võimekuse kasvatamiseks aga vaevalt. 
See on teine mugavustsoon, millest tuleb 
end välja rebida. Välisteenistust kui riigi 
kaitseliini ei ole riigimehelik mõõta vaid 
saatkondade arvu ega paraku ka mitte 
vaid Eesti ettevõtjatele osutatud teenuste  
alusel. 

Saatkondade hädavajalikkusest

Kolmas mugav tsoon on osalt meie 
saatkondade võrgustik. Eesti võimalus 
1990ndate alguses peaaegu nullist alus-
tada tähendas, et erinevalt endise idabloki 
riikidest polnud meile päranduseks jää-
nud esindusi „sotsialistliku“ arengutee 
valinud kaugetes maades ega ka kulu-
kaid kohustusi minevikust. Saime oma 
saatkonnad asutada sinna, kus on meie 
tegelikud poliitilised ja julgeolekuhuvid. 

Oskar Raunami fresko „Maailmakaart“ Eestimaa rüütelkonna hoone keldris, kunagises välisministeeriumi söögisaalis. 
Kaardil kujutatakse Eesti saatkondi ja konsulaate esimesel iseseisvusperioodil. Peeter Hütt / välisministeerium

Saatkondade kokku- 
tõmbamist kaugemates 
maades tuleks arutada  

kriitiliselt ja kohe.  
Võrgustiku prioriteediks 
tuleb seada esindused  

liitlaste ja naabrite juures.

KOMMENTAAR . Eesti, välispoliitika
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Viimased esindused sellest loogikast 
lähtuvalt lõime 2010. aastal Kairos ja Tel 
Avivis. Juhtisin välisministeeriumi kants-
lerina ettevalmistusi nende avamiseks, 
tuues peamise põhjendusena välja selle, 
et meie liitlased, eriti ELis, arutavad kogu 
aeg Lähis-Ida probleemistikku ja kuna 
diplomaatias tuleb lisaväärtus kohalole-
misest, siis läksime sinna maailma kõige 
tulisemasse piirkonda kohale ka meie, et 
olla paremad liitlased. Ka nende saatkon-
dade puhul võib küsida ja küsitaksegi, kas 
poliitilises mõttes oleme ikka kulutatud 
raha eest piisavalt saanud.

2010. aastast edasi – erandiks 2016. 
aastal avatud saatkond Rumeenias – 
oleme tegelnud aga enda tegelikust palju 
suuremaks ja rikkamaks kujutamisega. 
Kolleegid Delhis, Canberras, Abu Dhabis, 
avatavates esindustes Singapuris ja Sou-
lis teevad väga pühendunult tööd. Aga on 
see Eestile taskukohane? On see meie 
ellujäämise jaoks hädatarvilik?

Majandushuvide ajamine

Uute saatkondade avamist põhjendame 
praegusel ajal enamasti Eesti majandus-
huvide aktiivsema ajamisega. Eesti ette-
võtete huvidega. Tõesti, oleks ebarea-
listlik loota, et kui Eestil oleks saatkond 
Soulis ja koguni Pyongyangis, suudaksime 
Korea poolsaare tuumaküsimustes kaasa 
rääkida niigi palju, et meie liitlastele sel-
lest abi oleks. 

Mis aga majandushuvidesse puutub, 
siis isegi digimajanduse kasvades loeb 
geograafia väga palju, kaubavahetuse 
mahul ja kaugusel on ühene seos ning 
Eesti ettevõtjate rahvusvahelistumine 
toimub ikkagi enamasti lähematesse rii-
kidesse. Kordan, et Eesti esindajad tee-
vad kaugetes maades tublit tööd, aidates 
erandlikke Eesti ettevõtteid, kes suudavad 
muutuvas maailmas kaugemale hüpata – 
niipalju kui meie ükssarvikutel riigi abi 
vaja on. Kuid jällegi: on see meile tasku-
kohane? Teenib ellujäämise eesmärki?

Samas ei taha me Eesti majandushu-
vide esindamisel lähemaid riike kohati 
märgatagi. Suursaatkonnas Riias on alles 
eelmisest aastast üks kohapealt palgatud 
majandusametnik. Välisministeeriumi 
lähetatud diplomaatide arv meie lähimas 
riigis on 3. Ja kui paar aastat tagasi koos 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) 
inimestega meie huve ja võimalusi välja 
selgitasime, oli EASi mitme kriteeriumi  

EESTI VÄLISESINDUSED

	Eestil on saatkond 38 riigis. 

	Viimastena loodi saatkond Singa-
 puris ja Lõuna-Koreas, mõlemas 
 sihtriigis on praegu üks lähetatud 
 diplomaat. Mõlemad saatkonnad 
 on plaanis mehitada nii, et seal 
 töötaks kaks lähetatud diplomaati 
 ja kaks kohapealt palgatud töö-
 lepingulist töötajat. Suursaadikud 
 peaksid alustama Singapuris ja 
 Lõuna-Koreas tööd augustis-
 septembris. 

	Eesti plaanib avada järgmisel aastal  
 saatkonna Kenya pealinnas Nairobis.  
 Ühegi saatkonna sulgemiseks  
 välisministeeriumi kinnitusel plaane  
 tehtud ei ole.

	Eestil on alaline esindus seitsme
 rahvusvahelise organisatsiooni  
 juures: Euroopa Nõukogu, Euroopa  
 Liit, NATO, ÜRO, Majanduskoostöö  
 ja Arengu Organisatsioon (OECD), 
 UNESCO, Keemiarelvade 
 Keelustamise Organisatsioon,  
 Rahvusvaheline Aatomienergia  
 Agentuur (IAEA). 

	Eestil on kolm peakonsulaati:  
 Peterburis, New Yorgis ja San 
 Franciscos. 

	Eestil on 190 aukonsulit 85 riigis  
 (2020. aasta lõpu seisuga).

Tsivilisatsioonide piiril, 
Viimases Lahkes Majas 

elades ei saa Eesti  
endale välispoliitikas 

mugavustsooni lubada.

alusel kokkupandud tabelis Rwanda  
perspektiivikam kui Läti (põhjuseks ilm-
selgelt digimajanduse potentsiaal). Elu ei 
saa aga paraku Exceli tabelisse panna, ka 
see on üks neetud mugavustsoon. 

Mõne aktiivse välispoliitikapoliitiku 
ammune küsimus „Aasia tõuseb, kuhu 
jääb Eesti?“ pole niisiis meie võimalusi ja 
vajadusi arvestades päriselt relevantne. 
Välispoliitika, ja ka välismajanduspoliitika, 
algab kõigepealt kodust, siis naabritest 
ja siis liitlastest. Peamaja tugevdamist 
tuleb vaadata eriti sel taustal, et eelarvest  
raha saamise, „tegevuste“ loogika järgi on 

Eesti, välispoliitika. KOMMENTAAR

saatkondade võrgustiku kasv olnud hulka 
kiirem kui inimeste lisandumine Tallin-
nas – neid on aga vaja uute saatkondade 
juhistamiseks, neilt saadava info analüü-
simiseks, jah, ka nende haldamiseks. 

Saatkondade kokkutõmbamist kauge-
mates maades tuleks arutada kriitiliselt 
ja kohe. Võrgustiku prioriteediks tuleb 
seada esindused liitlaste ja naabrite 
juures. Kõigepealt olemasolevate tugev-
damine ja siis ehk mõni uus. Meil pole 
saatkonda mitmes ELi ja NATO riigis (ka 
seal ei ole vaja kõigis, aga isegi viidatud 
Bukaresti rühmas on meil katmata riike) 
ega Eestile kõige tähtsama ELi välispo-
liitika – idapartnerluse – riikide pealin-
nades. Viimastes on Eesti potentsiaal nii 
poliitiliseks mõjuks kui arengukoostööks 
Põhjamaade toel märkimisväärne, kuna 
nii idapartnerid kui ka meie liitlased 
tunnustavad meie ajalooliselt kujunenud 
teadmisi ja tunnetust.

Sisepoliitika tõmbetuultes

Kõik kirjeldatud sammud on ebamugavad. 
Tihedam koostöö naabritega on tüütu ja 
väheeksootiline, suhteid tuleb ajada mitte 
ainult koosolekulaua taga, vaid ka isiklikult  
(kunagi suhtlesid peaministrid Mart Laar 
ja Siim Kallas Soome kolleegi Paavo Lippo-
neniga regulaarselt ka perekondlikult, 
ka Jüri Ratas tegi isiklikku diplomaatiat 
meeleldi). Riikidevahelistes suhetes on 
saatkonna sulgemine alati väga valulik ja 
delikaatne teema. Aga peamine töö tuleb 
teha kodus. Presidendi ja peaministri (miks 
mitte ka mõne eelmise presidendi, pea- ja 
välisministri) autoriteedi turvil saavutada 
taas üldine arusaam ellujäämise priori-
teetsusest Eestile ja diplomaatiast kui 
riigi esimesest kaitseliinist – koos sellesse 
panustamisega. Saavutada välispoliitika 
eemalhoidmine sisepoliitilistest tõmbe-
tuultest samamoodi, nagu riigikaitsega 
oleme suutnud.

Kokkuvõtteks: tsivilisatsioonide piiril,  
Viimases Lahkes Majas elades ei saa 
Eesti endale välispoliitikas mugavus- 
tsooni lubada. Sellest väljumiseks on vaja 
faktidele silma vaadata ja siis tegutseda. 
Soome presidendi Juho Kusti Paasikivi, 
suure välispoliitika tundja ja realisti järgi 
on kogu tarkuse aluseks tõsiasjade tun-
nistamine. Pilk Eesti lähipiirkonna ja 
siis kohe otsa maailma kaardile annab 
meile tõsiasjad ette. Mugavust pole seal  
kunagi. 	
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Sinimustvalge on ikka üks ilus lipp.
On. Mul oli ettekujutus, et läksin isaga 
Pika Hermanni juurest mööda ja siis isa 
näitas mulle [sinimustvalget lehvimas]... 
Aga see ei olnud võimalik. (Muigab) Eesti- 
aegsetel tikutoosidel oli see [lipp], seal 
ma nägin ja muu mõtlesin juurde, sest 
isa oli ammu Siberis.

Aga noh, ta on ikka oma, midagi ei ole 
teha. 

Viimasel ajal olen mitmelt inimeselt 
küsinud, kas see, et Eesti on juba  
30 aastat uuesti iseseisev, on ime, 
vedamine või meie enda töö tulemus.
Eks on seda ja teist. Vedamist peab ka 
nende asjade juures olema. On ikka suur 
rõõm, et meil kujunes kõik veretult, lõuna- 
poolsed naabrid ei saanud nii puhtalt 
[uuesti iseseisvaks]. Lihtsalt millegipärast  
jättis idanaaber meid esialgu rahule, ei 
teagi, mis kõik siin rolli mängis. Nõu-
kogude Liidu sõjavägi oli ju sees, jõuga 
oleks nad meist ikka jagu saanud, lõpuks. 

Kuna meie olime nii hakkamist täis ja 
Moskva oli natuke heitlik, Mihhail Gor-
batšov tegi samme, mida suured [Nõu-
kogude] ohvitserid polnud kogenud, et 
nii ka võib, andis see meile ilmselt selja- 
taguse.

Märkasime, et nii väga hull ei ole, aga 
Läti ja Leedu sündmused siiski näitasid, 
et võib hull ka olla.

Kuid rahvas oli... Hingamine oli sees.

Rohkem kui üks põlvkond on  
kasvanud vabas Eestis ja neil puudub  
isiklik kogemus Nõukogude Liidu all 
elamisest. Palju me peaksime seda 
aega üldse mäletama ja meenutama?
Selle eest hoolitsevad üldiselt ajaloo- 
lased, pilt päris lage siin ei ole. Aga olu-
lised sündmused võivad tasapisi segi 
minna, sest mõned inimesed on lahke-
mad kirjutama iseendast ja teised on jälle 
häbelikumad. (Turtsatab) 

Siis tuleb niisugune materjal kokku, 
mis vajab sõelumist. 

Andres Tarand:  
     väikeriigi rahvus- 
vahelised suhted 
     ei ole praalimine

24. veebruari järel on igati asjakohane kohtuda  
Andres Tarandiga (81), kes oli iseseisvuse  
taastanud Eesti esimeste peaministrite seas ning 
kelle julgus teha õigel ajal ja õiges kohas õigeid 
asju aitas laduda meie riigi eduloo alusmüüri. 

TOOMAS SILDAM
ERRi poliitikatoimetaja

INTERVJUU. Eesti, ajalugu, välispoliitika
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Tartu rahu järgsete piiride nõudmine võinuks Eesti NATO ja Euroopa Liidu ukse taha jätta, põhjendab Andres Tarand otsust 
loobuda territoriaalsetest nõudmistest Venemaale. 2 × Priit Mürk / ERR 
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See kõik toimus kiiresti, kolme-nelja 
aasta jooksul, 1987–1991.
Ja kogu aeg püsisid meeleolud veidi 
ärevad, aga kõrgendatud. See ei olnud 
nämmimise aeg, et ah, kirud kuskil nurga 
taga. Ei olnud vaja nurga taga kiruda.

Kui lahti on Eesti inimesed end  
okupatsiooniajast lasknud, vaimliselt?
Ega päris ei ole, ikka mõned jäljed on 
jäänud. Mõtlen, et meie erakonnad võt-
sid natukene üle kompartei malle. Need 
asjad ei oleks sobinud demokraatiasse, 
et kui inimesed erakonnas ei tee seda, 
mida meie neile ütleme, siis hirmutame 
ja saame neist jagu või tõukame valimis-
nimekirjas tahapoole... Need olid võtted, 
mida ei oleks pidanud olema, aga olid 
üsna laialt levinud. 

Kas umbusk oma riiki, mida  
võimendavad kohalikud populistid, 
pärineb Nõukogude perioodist, kui oma 
riiki ei olnud ja see teine riik tekitaski 
umbusku?
See võib olla küll. Eks see tekib alati rii-
kides, kes on uinunud ja siis ennast taas-
tavad. Mõnigi inimene märkab nišši, kuhu 
liikuda, et paremini otsa peale saaks.

Aga Ida-Euroopa riikide võrdluses on 
juba ammu selge, et meil läks kõik suh-
teliselt hästi. Mitte nii, et keegi ei oleks 
vihane või ilmajäänud, aga keskelt läbi ja 
üldistades tegime vist paremini.

Ometi on paljud meie inimesed rahul-
olematud, neil on raske toime tulla ja 
keeruline hakkama saada. Mõistate 
nende ängi ja pahameelt?
Mingil määral tuleb mõista, sest seda 
võrdsust ju nii ei teki. Võrdsemaks saab 
muuta siis, kui rikkamaid maksustatakse 
vaesematest rohkem. See on paratamatu, 
aga pole Eestis palju õnnestunud. 

Hea küll, on häid näiteid ka, kus nii ei 
nülita, sest haigekassa töötab ja koolid 
saavad raha, päris hull ei ole...

Natuke on kõneldud ka maksude 
muutmisest, aga see sai kohe samast 
katlast, kus [Reformi- ja Keskerakonna] 
läbirääkimisi tehti, eituse osaliseks. 

Uus valitsus lubas maksurahu.
See tähendab, et maksudega ei tehta 
midagi. (Muigab)

Kui palju on välispoliitikas ja riikide 
vahelistes suhetes kohta romantikale?

Ega eriti ole, sest maailm oli vahepeal 
päris imelik. Minu ema oli ajalooõpetaja 
ja minusse süstis ta arvamuse, et anglo-
saksid on olnud kõige nobedamad korra-
likke riike rajama. Inglismaa ja Ameerika 
Ühendriigid – need panid täitsa puusse 
mõlemad. Ühel oli president, kellest me 
nüüd lahti saime. Aga inglased läksid 
minu arvates alt EList ära minekuga ja 
„iseseisvumisega“. (Muigab) EL, olgu mis 
ta on ja kõik ei ole seal võib-olla õnnes-
tunud, aga kellelegi iseseisvust ei ole nad 
küll keelanud.

Teie olete Tartu rahu piiride kohta  
öelnud, et on ilus ja võluv mõelda,  
kuidas Petserimaa ja Narva-tagused 
alad on Eesti maa, „aga tegelikult on 
selle romantikaga keeruline reaalses 
maailmas elada“. Tegite nende sõna-
dega paljudele haiget?
Jah, see on tõsi, et eriti Petserimaa kant 
tunneb ennast ilmajäänuna, nad lõigati 
ju ära.

Aga realpolitik oli niisugune, et kui hak-
kasime pürgima NATOsse, olid meie 
oponendid kõrged võimukandjad, Inglise 
kindralid ja sakslased, kes küsisid: tule-
vad küll [NATOsse], aga kuidas me neid 
kaitseme? 

Kui sinna oleks lisandunud see väike 
panus, et meie nõuame... (mühatab) 
nõuame Venelt vana piiri tagasi, oleks 
see põrganud Helsingi nõupidamisele 
(1975, Euroopa julgeoleku- ja koostöö-
nõupidamise lõppakti allakirjutamine 
Helsingis – toim), kus kinnitati, et piire ei 
tule muuta ja [territoriaalseid] nõudmisi  
esitada. 

Selle oleksid Inglise kindralid üles kor-
janud ja me oleks [NATO] ukse taha jää-
nud. See risk oli, seda ei ole Eestis kuigi- 
võrd meenutatud, kui raske oli nendega 
läbi rääkida, sest nad hindasid nagu olid 
harjunud – et Venemaal on nii ja nii palju 
väeosi ja jõudu ning Eesti ei olnud ennast 
veel heade külgede pealt näidanud.

Asi oli kriitiline ja niisugustes olukor-
dades on muidugi kahju, et inimesed viga 
saavad, aga...

Aga samas tegite paljudele rõõmu,  
kui teatasite „jõulurahuvalitsuse“  
peaministrina 16. detsembril 1994 
pressikonverentsil Helsingis esimese 
meie tipp-poliitikuna Eesti valmisole-
kust loobuda Tartu rahu järgsetest  
nõudmistest Petserimaale ja Narva- 
tagustele aladele. 
See on tõsi. Äkki lõi pähe, et suur pressi- 
konverents tuleb ja millega ma neid ülla-
tan? See pole eesmärk omaette, aga arves-
tasin, et Venemaa suurest Helsingi saat-
konnast läheb see sõnum kergemini lendu, 
ka Moskva poole. Nii see välja kukkus.

Kas te enne tollase presidendi Lennart 
Meriga rääkisite, et...
Ei olnud juttu, see kõik tuli väga äkki.

Kas Lennart ütles pärast, et  
kuule, Andres, mis sa nüüd tegid?  
Või vastupidi?
Ei-ei, riielda ma ei saanud.

Mida siis ise tagantjärele rohkem  
tundsite – kiidusõnu või kriitikat?
Kriitika on alati, mis rohkem mõjub, 
meelde jääb. Ega ma saa öelda, et oleks 
massilist kloppimist toimunud, aga aeg-
ajalt see ikka jutuks tuleb. Kõik seda päris 
unustanud ei ole.

Ida-Euroopa riikide 
võrdluses on juba ammu 

selge, et meil läks  
kõik suhteliselt hästi.  
Mitte nii, et keegi ei  

oleks vihane või  
ilmajäänud, aga keskelt 
läbi ja üldistades tegime 

vist paremini.

Aga realpolitik oli  
niisugune, et kui  

hakkasime pürgima  
NATOsse, olid meie 

oponendid kõrged võimu-
kandjad, Inglise kindralid 
ja sakslased, kes küsisid: 
tulevad küll [NATOsse], 

aga kuidas me neid 
kaitseme?
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Kui Eesti oleks jäänudki Tartu rahu 
piiri nõudma, kas EL ja NATO oleksid 
lõpuks meie õigust tunnistanud?
(Muigab) NATO ei ole ju ründeliit. See on 
kaitseliit. Sõbrad on teinud lepingu, et 
me tuleme appi, kui sul hakkab täbarasti 
minema. Aga mitte nii, et nüüd läheme 
Hiina müürini ja võtame maid tagasi. See 
ei ole NATO põhikirjaline tegevus.

Seega arvate, et territoriaalsed  
nõudmised Venemaale jätnuks meid 
lõpuks EList ja NATOst väljapoole?
See oht oli suhteliselt olemas. Rahvus- 
vahelised suhted ei ole tavaliselt praa-
limine, seal püütakse tugevamaid, kelle 
armust sa tahad elada, viisakalt veenda. 
Ja kui kõige julgemad kuulutajad Eestis 
oleksid sattunud [NATO laienemise eel-
setele] nõupidamistele, oleks meie ras-
kused kasvanud.

Lõpuks oleksime Venemaaga üks 
ühele vastamisi jäänud.
See tõenäosus on ju realiseerunud vahe-
peal [1939–1940].

Seda Venemaa 1990. aastatel tahtiski – 
et Eesti ja üldse Balti riigid ei saaks  
ELi ega NATOsse.
Nii see siht oli. Aga nende võimalused 
olid hetkeks, mitte väga pikalt, aga het-
keks nõrgad, neil ei olnud võimalusi [meid 
takistada].

Venemaa pole siiani uut piirilepingut 
Eestiga ratifitseerinud. Mida see teile 
ütleb?
Et me praeme neid igaks juhuks. Mulle 
tundub, et on ikka see unistus, et meie 
mõjusfäär. 

Tosin aastat tagasi ütlesite Õhtulehe 
intervjuus, et see aeg, kui olime  

keskendunud eelkõige Eestile, on läbi, 
sest maailma peab võtma laiemalt. 
Aga me ei suuda ju kogu maailma 
muredega tegeleda.
Ei saa... Eks EL tegeleb maailmaga,  
Hiinaga, aeg-ajalt proovivad Venega, rää-
kimata USAst. Nii on nende kõigiga meie 
välispoliitika üsna õnnestunud.

Need sammud, millega üritame näi-
data, et meie teeme ka midagi, Mali ja 
NATO operatsioonid Lähis-Idas, kus meie 
sõdurid on käinud, on mingi võimalik abi 
olnud isegi prantslastele, kellel on endal 
ka kõvasti sõjalist hakkamist.

Eesti esitas taotluse Arktika Nõukogu 
vaatlejaliikmeks saamiseks. Teie,  
Andres Tarand, oskate öelda: milleks 
meile Arktika?
Seda mängu hakkasid ELis kõigepealt 
juhtima prantslased. Putin viskas ühe 
kuulikese lennukilt alla põhjanabale, mil-
lega tahtis näidata, et see [territoorium] 
on nende oma. Täpselt neid nafta- ja 
gaasivarusid ei teatud, aga selle peale 
keeras mäng rohkem koostöö peale. 

Arktika Nõukogus on positiivne pool 
olnud põhjarahvaste – eskimote, laplaste 
jt – kaitseks. Aga praegu on see jälle 
kasusaamise sihiga, nagu on alati olnud.

Vaatlejana, kui Venemaa seda seedib, 
oleks meil seal natukene lauale panna. 
Uurimistööde ja päästmisoperatsiooni-
dega on meil oma koht olemas. Muidugi 
mitte võrdselt Nanseniga, aga sinnapoole.

Meie poisse on olnud mitte ainult 
Antarktikas, vaid ka Arktikas, eriti Terav-
mägedel. Teaduse tegemine... Muu maa-
ilm on enam-vähem läbi songitud, raa-
matutes kirjas... Aga praegu on kliima-
muutused ja jää sulab mis hirmus, sellest 
kasvab tahtmine ja nõue teistega rohkem 
koostööd teha. Sealgi on meie võimalu-
sed piiratud, sest kui üks ekspeditsioon 
varustada, torkab see Eesti eelarves 
pahasti silma. (Naerab) 

Venemaa, Ameerika Ühendriigid, Hiina, 
Euroopa Liit – praeguse maailma neli 
suurt mõjutajat. Kes neist on meile 
kõige tähtsam?
See käib ikka vist nii, et EL, ja selle kaudu 
ka Atlandi-ülene koostöö. Kui Trump 
Ameerika presidendina välja arvata, on 
see [koostöö] pärast Teist maailmasõda 
töötanud üsna hästi.

Nüüd oli lõhe tekkimas, kuigi Trump 
utsitas [eurooplasi] õigesti, et pange ise 

ka raha kaitsesse. See on üks väheseid 
asju, kus tal võis õigus olla. Ameerika on 
selja taga, seda küll, aga ei ole vale öelda 
Euroopa suurtele riikidele, kelle kauban-
dus kokku on Ühendriikidest suurem, et 
natuke võiks [teid] koorida.

Kuidas teie praegu Venemaad 
mõistate või ei mõista?
Teda on alati olnud raske mõista.

Praegu ei ole Venemaa seis kõige pa-
rem, on karanud Ukrainale relvastatud 
operatsiooniga turja, see tuletab meile 
otse meelde... Ma ei tea, kas Putin rää-
gib lähivälismaast, aga see annab selge  
suuna. 

Ma ei oska öelda pikemat saatust, aga 
kõik need [rahvusvahelised sanktsioonid 
ehk] karistusaktsioonid on mingit mõju 
avaldanud, sest Venemaa ei saa oma 
majandust väga hästi käima, kui nafta ei 
jookse sirinal. 

Vene ja Hiina vahekord on proble-
maatiline. Praegu nad ei kuku [omavahel] 
madistama. Kuid hiinlaste pretensioon 
Arktikale ei ole väiksem kui Venemaa  
oma.

Hiina tahab igal pool olla.
Ta on Aafrika riike alt tõmmanud. Need 
võtavad suure rõõmuga võlgu, aga siis 
öeldakse, et te peaksite tagasi maksma, ja 
küsitakse maavarasid, mis on enne välja 
nuhitud, et kus ja mis.

Mida peaks välispoliitikas rohkem 
olema – väärtusi ja ideaale või reaal-
poliitikat? 
Reaalpoliitika oli ka imperialismi õigustu-
seks sel ajal, kui inglastel ja prantslastel 
olid asumaad ja siis Saksamaa tuli välja, et 
ei ole üldse õiglane, miks meil ei ole asu-
maid. Nii võis siis rääkida üks riigipea – ei 
ole õiglane, asumaad peavad olema...

Rahvusvahelised 
suhted ei ole tavaliselt 

praalimine, seal  
püütakse tugevamaid,  
kelle armust sa tahad  

elada, viisakalt  
veenda.

Praegu on  
kliimamuutused ja  

jää sulab mis hirmus,  
sellest kasvab tahtmine  

ja nõue teistega  
rohkem koostööd  

teha.

Eesti, ajalugu, välispoliitika. INTERVJUU
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Praegu on maailma tasakaal parem kui 
ilmasõdade ajal, kus kohe läks tuli lahti.

Jäähoki maailmameistrivõistluste 
peasponsor Škoda teatas, et loobub 
tänavuse turniiri toetamisest, kui  
see peetakse Valgevenes. (Valgevene 
jäigi korraldusõigusest ilma – toim) 
See on sümpaatne tegutsemine?
Jah.

Valgevene režiimi on ohutu kritisee-
rida, ta ei suuda eriti vastata.
See on tõsi.

Aga huvitav, kui jäähoki MM toimu- 
nuks Hiinas, kas Škoda teinuks sama 
avalduse, uiguuride ja Hongkongi 
demokraatide toetuseks?
Ei usu. Need avaldused tehakse ikka siis, 
kui on mingi lootus ja enda jõud olemas. 
See diktaatorike seal [Valgevenes] arvab, 
et temal on jõudu, aga mulle ei ole päris 
selge, kuidas Venemaa sellele vaatab, nad 
on praegu hoidunud otsesest kolonnide 
saatmisest.

Hiina on maailmas tähtis?
On.

Aga ei ole demokraatlik?
Päriselt vist mitte. See Hongkong ikka 
sügeles neil kangesti, et pidi hakkama 
pöörama ka seda rahvast, kes on harju-
nud demokraatiaga.

Ja Hiina solvub kergesti?
Jah, sest nad tahavad ka toredad olla. Aga 
see suur samm, et nad turumajanduse la-
sid platsi, kuid seda kontrollivad, on neid 
aidanud koos tööstusliku spionaažiga, ja 
nad on maailmas teise majandusega riik.

Eesti ei suuda muuta Hiinat ega 
Venemaad?
Ei. 

Kes on Eestile parem USA president – 
Donald Trump või Joe Biden? 
Trumpi ei suuda ma väga kõrgelt hinnata, 
sest see, kuidas ta lõpetas, oli väga vastu- 
meelne. Ühe suure demokraatliku riigi 
president ei peaks nii tegema.

Aga kuna ta leidis ka Eestis austajaid 
või matkijaid, on tema äraliigutamine 
meile tähtsam, et päris pläma pealt ei 
saa presidente teha. Parempopulism on 
nüüd väga arenenud, sest vasakud on 
mätta taga, mina ei tea, kus. Dominandid 
Ameerikas ja Euroopas on olnud parema 
poole äärmine serv. Juba krahv Couden-
hove-Kalergi tegi meile selgeks, et ääred 
– ükskõik, kas vasak või parem – lähevad 
metsikuks mõlemad, kui neile on võima-
lus antud. 

Trump läks, trumpism jääb.
Seda võib karta küll. Igasuguste tead-
miste ja teaduste ignoreerimine, selline 
mäng käib. Näitan ennast kõva mehena, 
teen kõva häält ja siis te peate mind kuu-
lama. Aga see viib teatavasti üsna lollide 
lahendusteni.

Karistusaktsioonid  
on mingit mõju  
avaldanud, sest  
Venemaa ei saa  
oma majandust  

väga hästi käima,  
kui nafta  

ei jookse sirinal.

Andres Tarand 1994. aastal peaministrina. Toomas Volmer / rahvusarhiiv
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Eelmine välisminister Urmas Reinsalu 
ütles, et Eestile tähendab USA kalju-
kindel toetus allesjäämist, tagatist, et 
meid ei võeta sõjalise jõuga osaliselt 
või tervikuna üle. On’s maailm nii 
lihtne, et kui USA toetab, siis jääme 
alles, ja kui USA ei toeta, siis võidakse 
meid ära võtta?
See on natuke, ütleme, võib-olla liiga 
lihtne, et tõsi olla. Aga sellega on meie- 
sugused harjunud, et pärast Teist maa-
ilmasõda olid jõud niisugused, et jänkid 
ei olnud ainult Venemaa suhtes piiravad, 
vaid ka paljude sõprade... Nende majan-
dus õitses ka teiste arvelt, aga NATO loo-
misega lootsid meie inimesed, et tullakse 
[appi], Pariisi rahukonverentsini [1946] oli 
seda udujuttu Eesti mets täis.

Et valge laev tuleb?
Aga keegi ei teadnud Jalta nõupidamisest 
[veebruaris 1945], kus me olime täitsa 
maha müüdud.
(Paus)

Eks need jänkid on tähtsat osa eten-
danud. Oleme sõbrad ja näitame aeg-ajalt 
sümpaatiat kasvõi väeüksusega Afganis-
tanis, aga me ei saa ette kujutada, et 
oleme otsustav tegur. NATO kaitseb meid 
ja kui selle artiklit 5 ignoreerida, laguneb 
liit kolinal ära.

Kuidas Euroopal läheb?
Euroopa on üllatusi täis. (Turtsatab) 
Lõuna ja põhja vastasseis, see on väga 
naturaalne. Vahemere ümbrus on mure-
tum ja nagu itaallased ütlesid rootslas-
tele, mis te kogu aeg õiendate ja virisete, 
mis teil viga on? Nad ise oskavad elada, 
ei ole see nii kole ja raske.

Ma loodan, et EL vähemalt ei lagune.  
Nagu Inglismaa [läks ära].

Kas Eesti on – teie arvates – valinud ELis 
kõigega nõustuja või iseteadliku posit-
siooni?
Ameerika suhtes vahel tundub, et ei saa 
tuumariiki, suurriiki igas sammus järele 
teha, et see ei ole võimalik ja võrdne 
mäng. Kui oled väikseks jäänud, siis oled 
ikka väike.

Euroopas on olukord mõõdukam, 
suurt kolli ei ole. Saksamaa on majanduse  
mõttes küll üle kõige, aga ikkagi tasa-
kaalustatult teiste riikidega ja ei saa üksi 
teha, mida tahaks.

Loodan, et asi areneb siiski sinna-
poole, et kõik liikmesriigid on liikmes- 

riigid. Kas Euroopa läheb selle tulemu-
sena föderaalseks riigiks, seda ma ei usu 
hästi, selleks on vastuolusid liiga palju.

Kodused euroskeptikud kurdavad 
Brüsseli diktaadi üle ja võrdlevad  
ELi Nõukogude Liiduga. 
Need on natuke liialdatud... Millega ing-
lased tegid endale karuteene, oli see itsi-
tamine. Selles on oma tera, et bürokraate 
kasvab ikka seal, kus on mõni ahne ini-
mene jne. Need juhtumid on olemas.

Aga see jutt, et Euroopa Komisjon 
teeb kõike paha, ei ole õige. Peaminist-
rid käivad koos ja teevad tihtilugu paha – 
lepivad valesti kokku. Neil on aega vähe.

Föderaalne struktuur võiks olla nagu 
Ameerika Ühendriikides, aga seda küp-
sust veel ei ole, et Euroopa Liit muutuks 
föderaalriigiks. Nii et kui oskame endi-
selt viisakalt tere öelda, siis elame vaikselt 
edasi.

Kui aasta alguses peaministriks saa-
nud Kaja Kallas küsinuks teilt, et härra 
Tarand, kus teie näete Eesti suurimat 
murekohta, millele oleksite näpuga 
näidanud?
Jaah, sisedemokraatia, mis vajab paran-
damist, sõltub erakondadest. Ja see ei 
ole läinud lopsti! õigetele relssidele. Seal 
võib tulla, et oleme jälle kõik üllatunud, 
kui keegi ettevõtja maksab kõvasti raha, 
mis hajub maailmaruumi. Sellised asjad ei 
peaks aset leidma. 

Edasi, kas ehitame kolme- või nelja- 
realise maantee, on kõik läbiräägitav, sel-
les me enam väga ei kuku ega komista. 
Eks tuleb hakata kasinamalt elama, on 
üle Euroopa ja üle maailma üks nõue.  
Kas see tähendab nälga ja vaesust, seda 
ma ei usu, nii palju me suudame ise ka 
toota, et elame ja kaupleme.

Kuidas te vaatate neile, kes tulid 
pärast teid Eesti peaministriks – Vähi, 
Siimann, Kallas, Laar, Parts, Ansip, Rõi-
vas, Ratas, uuesti Kallas?
Vaatan neile nii, et igaühel on midagi 
puudu. Ei ole ju inimest voolitud ja kas-
vatatud eeskujulikuks peaministriks, tal 
on ikka kuskilt oma vanad vead küljes. 

Jüri Ratas oli väga usin endisi kokku 
kutsuma. Seal siis natuke räägitakse ja 
keegi teisega just ei tõrele, sest need on 
vanad asjad või ära vajunud teemad.

Andres Tarand, suur tänu selle mõnusa 
vestluse eest. Kõige paremat teile ja 
tugevat tervist!
Tervis ei ole laita praegu. (Naerab) Aga 
kui koroonast kubiseb, kuhu sa ka ei 
lähe... Muidugi loodan, et niisugust aastat 
enam ei pea tulema. Eks me kõik looda 
ühtemoodi. 

ANDRES TARAND

	Sündinud 11. jaanuaril 1940 Tallinnas 

	Lõpetanud 1958. aastal Tallinna
 2. keskkooli (tänapäeval Tallinna  
 reaalkool) ja 1963. aastal Tartu  
 Ülikooli klimatoloogina

	1963–1965 aspirantuur

	1965–1990 – Tallinna botaanikaaed  
 (ametikohad teadurist direktorini),  
 vahepeal käis aastatel 1968–1970  
 teadusekspeditsioonidel Antarktikas 

	1980 – kirjutas alla venestamis- 
 vastasele 40 kirjale 

	Iseseisvumise taastamise ajal osales  
 Rahvarinde, Rohelise Liikumise töös,  
 oli Eesti Kongressi, Eesti Komitee  
 ja Põhiseaduse Assamblee liige.

	1992–1994 Eesti keskkonnaminister

	1994–1995 Eesti peaminister

	2004–2009 Euroopa Parlamendi liige

	Kuulub Sotsiaaldemokraatlikku  
 Erakonda, mh Eesti Rooma Klubi 
 liige ja ülemaailmse Rooma Klubi  
 auliige

Loe pikemalt www.err.ee ja  
kuula vestlust Vikerraadiost
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Eks tuleb hakata 
kasinamalt elama, 

on üle Euroopa ja üle 
maailma üks nõue. 
Kas see tähendab 
nälga ja vaesust,  
seda ma ei usu.
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Jaanuaris 1991 kaitsesid Leedu iseseisvus-
lased Vilniuse teletorni, kui neid ründas 
Nõukogude Liidu sõjaväe ja NSV Liidu 
Riikliku Julgeoleku Komitee eriüksus 
Alfa. Nõukogude sõjaväelased tapsid 14 
leedulast ja haavasid üle tuhande. Samal 
ajal toimusid sarnased sündmused teistes 
Leedu linnades ning nädal hiljem Riias. 

Need sündmused on vajutanud pit-
seri Balti riikide eneseteadvusse ja (geo)- 
poliitikasse ning andsid mitmeid tähtsaid 
õppetunde, millest mõned on põlistunud, 
teised aga vajunud kahjuks unustusse või 
moondunud. 

Tõrju vastast ja jaga infot. Kuigi kõige 
julmemad ja tõhusamad löögirühmad 
nagu KGB Alfa ja õhudessantväelased len-
nutati kohale väljastpoolt, olid surmavas 
rünnakus kasutatud tankid ja soomukid 
kohalikest garnisonidest. 

Nüüd on Vene propaganda ja selle 
„kasulikud idioodid“ muutnud NATO 
vägede kohalolu Baltimaades rünnakuvek-
toriks. „See on ka okupatsioon,“ väidavad 
nad, leiutades meeleheitlikult erinevaid 
võltsnäiteid, kuidas alliansi väed on tsi-
viilelanikele turvarisk või julgeolekuoht.

Kui #WeAreNATO pidevalt vastu-
panu ei osuta, võibki sellele okupandi silt 
külge jääda, kui seda mõnele vähese krii-
tikameele ja ajaloolise teadlikkusega ning 
vandenõuteooriatele vastuvõtlikumale 
ühiskonnarühmale kogu aeg korratakse.

Nõukogude võim töötas sõjalise riigi-
pöörde õpikunäite järgi ning võttis enda 
kontrolli alla vaba ja piiranguteta teabe 
levitajad nagu rahvusringhäälingud,  

TOMAS JERMALAVIČIUS
Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse  
teadusjuht

Balti riikide õppetunnid 30 aastat 
pärast Nõukogude agressiooni

ajalehtede toimetused, trükikojad, televi-
siooni- ja raadiotaristu. Ülitähtsaks osutus 
Balti valitsuste ja meedia võimekus alter-
natiivsed kanalid kiirelt üles seada ja tööle 
panna, et ühiskonnale ja rahvusvahelisele 
kogukonnale teavet levitada.

Alternatiivse taristu levik, kiire reagee-
rimine ja psühholoogiline vastupidavus 
ning kangelaslike ajakirjanike leidlikkus 
aitasid lootust alal hoida ja tagasid, et 
Nõukogude veretööde kohta salvestati ja 
levitati põhjalikku teavet.

Kerksuse põhitõed on ka tänapäeval pal-
juski samad. Sõltumatud Balti meedia- 
väljaanded, eriti rahvusringhäälingud, 
satuvad aga ikka ja jälle poliitiliselt moti-
veeritud rünnakute alla ja nende suhtes 
üritatakse rakendada ideoloogilisi ja kor-
poratiivseid kontrollimehhanisme. 

Kui unustame, milline pöördeline täht- 
sus on iseseisvate meediaväljaannete  
esindajate pühendumusel, visadusel ja  
ennastohverdavusel, on oht, et õõnesta-
takse riigi kerksuse tähtsat allikat.

Kaitse fakte ja tõendeid. Tõendid 
Moskva mõrvarliku režiimi tegude kohta, 
mis küll ei viidanud otseselt pukis olevale 
mehele, tol hetkel Läänes väga austatud 

Mihhail Gorbatšovile, olid alates esime-
sest lasust kõikjal nähtaval.

Tõendid olid väga üksikasjalikud, usal-
dusväärsed ning neid talletati piinliku täp-
susega ja seega ei ole neid kuni viimase 
ajani kahtluse alla seatud. Nüüd on Vene-
maa propagandamasin ja selle kohalikud 
lakeid uuesti välja otsinud ja lagedale 
toonud vanad head Nõukogude valed, et 
veresaunades olid süüdi „natsionalistlikud 
paramilitaarsed jõud“ ja Baltimaade valit-
sused võltsisid fotosid, kuidas tsiviilisikuid 
tankiroomikute all lömastatakse, või isegi 
lavastasid ohvrite surma.

Mõnda aega tundus, et valed ja neid 
saatvad narratiivid olid ohutult poliitilises 
ja ühiskondlikus perifeerias. Nüüdseks on 
need aga siiski imbunud laiemasse ühis-
konda ja avaldanud mürgist mõju, osalt 
seepärast, et Moskva mõjuagendid neid 
järeleandmatult levitavad, kuid peamiselt 
üldise poliitilise polariseerumise tõttu, 
milles valed on tähtis tööriist, mille abil 
mõned ühiskonna osad väljendavad oma 
rahulolematust poliitilise süsteemi suhtes.

Praeguses keskkonnas ei ole ükski fakt 
ega tõend kaitstud õela õõnestamise ja 
moonutamise eest ning meie ühiskonnal 
on kohustus pidevalt meeles pidada, mee-
nutada, uuesti läbi elada ja noorematele 
põlvkondadele edasi anda, mis 30 aasta 
eest päriselt juhtus.

Nõua õiglust. Kõik kuriteod peavad 
karistatud saama, et tulevasi kuritegusid 
ennetada, ja elus olevatele ohvritele peab 
teema selgelt lõpetatud saama, et nad 
võiksid mingigi meelerahuga edasi elada.

KOMMENTAAR . Balti riigid, ajalugu, desinformatsioon

Praeguses keskkonnas  
ei ole ükski fakt ega tõend 
kaitstud õela õõnestamise 

ja moonutamise eest. 
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Leedus on lõpule viidud Nõukogude 
võimu kallaletungi plaaninud, juhtinud 
ja ellu viinud isikute ning nende kollabo-
rantide pikk kriminaaluurimiste ja kohtu- 
menetluste protsess. Hiljuti algatas Vladi-
mir Putini režiim kriminaaluurimise Leedu 
prokuröride ja kohtunike suhtes, kes on 
süüasjadega seotud, et neid õigusemõist-
mise eest hirmutada ja karistada.

Siiski, hoolimata sellest et praeguse 
juhtumi korral on õigusemõistmine lootu-
setu üritus ja kuigi kuriteo toime pannud 
geopoliitiline kiusaja kasutab hirmutamis-
taktikat, õpivad Baltimaad sellest, et võim 
pole jõud. Kodanike ees põhiseaduslike 
kohustuste täitmisel on tähtsad järje- 
pidev õigluse nõudmine ja väärtustamine.

Hoia sõpru. Ootuspäraselt soovisid 
kolm Balti riiki kohe pärast iseseisvuse 
taastamist läänemaailma alliansside, 
NATO ja Euroopa Liidu liikmeks astuda. 
„Ei kunagi üksi“ tähendas sama, mis „ei 
kunagi enam“.

Üksmeel ja põhjalik pingutus tõid meile 
2004. aastal mõlema organisatsiooni liik-

Meeleavaldaja seisab 1991. aasta 13. jaanuaril Vilniuses vastu Nõukogude Liidu tankile. STF/AFP/Scanpix

Tsiviilvastupanu,  
poliitiline otsusekindlus 

ja sõjaline kaitse töötavad 
totaalkaitse korraldamisel 

käsikäes.

Balti riigid, ajalugu, desinformatsioon. KOMMENTAAR

mesuse. Ometi näib, et mõned kohalikud 
poliitilised jõud kõigis kolmes riigis unus-
tavad aeg-ajalt ära või tahavad eirata, mil-
line nähtamatu liim meid neis organisat-
sioonides koos hoiab või miks tuleb meie 
mainekapital seal puhtana hoida.

Tundub peaaegu pentsik, et peame ikka 
ja jälle kinnitama, et rahvusvahelised sõp-
russuhted, partnerlused ja liidud on meie 
kõige tähtsam strateegiline vara.

Hoiame ühte. 1991. aastal tõi Nõuko-
gude agressioon kümneid tuhandeid Balti 
inimesi tänavatele vastselt tagasi saadud 
vabadust ja iseseisvust kaitsma. Mõned 
võivad selle põhjal täiesti vale järelduse 
teha: et rahumeelne vastupanu on täht-
sam kui sõjalise võimekusega sõjalisele 

agressioonile vastu hakkamine. Tsiviil-
vastupanu, poliitiline otsusekindlus ja 
sõjaline kaitse töötavad totaalkaitse kor-
raldamisel käsikäes.

Praegu Venemaa agitaatorite levitatava 
reetliku ja kahjustava vaatepunkti järgi 
oleks kolme Balti riigi kodanike usaldust 
kaotavatel valitsustel enda kaitseks krii-
siolukorras raske toetajaid tänavale saada 
või ründajate vastu relvi haarama õhutada. 

Siin peitub aga ehk üks suuremaid 1991. 
aasta strateegiliste õppetundide moonu-
tusi või vääresitusi. Tõeline õppetund on 
see, et inimesed ei tulnud kokku poliiti-
kute, kabineti ministrite ega parlamendi-
hoonete kaitseks, vaid seisid enda põhi-
väärtuste, vabaduse ja inimväärikuse eest.

2021. aastal võivad meil olla paljudes 
küsimustes ja mitmete eluvaldkondade 
kohta eriarvamused ja kibedad vaidlused –  
selline on juba demokraatliku poliitilise 
süsteemi olemus ja iseloom –, aga oleme 
endiselt võimelised koonduma, kui on vaja 
oma vabadust ja väärikust kaitsta, olgu siis 
sise- või välisvaenlaste eest. 
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LIIS LIPRE-JÄRMA
välisministeeriumi rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja inimõiguste büroo 
direktor

Pilguheit ÜRO Julgeolekunõukogu  
kulisside taha – kuidas saavutada eesmärk

Samantha Power oli aastail 2013–2017 
USA suursaadik ÜRO juures New Yorgis. 
Tema eri ameteid hõlmavas karjääris on 
kesksel kohal inimõiguste kaitse ja mas-
sikuritegude ennetamise poliitika. Ta oli 
sõjareporter Jugoslaavia sõja ajal Balkanil. 
Laia tunnustuse teenis ta raamatu eest, 
milles uuris, mis on takistanud USA-l  
20. sajandi genotsiididele reageerimist. 
Selle eest pälvis ta vaid 33-aastasena 
2003. aastal Pulitzeri preemia. Raamatu 
lugemine avaldas senaator Barack Oba-
male sellist mõju, et ta kutsus Poweri oma  
nõunikuks.

Poweri kunagine sõjareporteri amet ja 
harjumus päevikut pidada on kindlusta-
nud haaravalt ja nüansirohkelt jutustatud 
raamatu. Autor kombineerib nõtkelt dip-
lomaatia ajaloo ning isikliku elu ja kar-
jäärivalikud. Teos moodustab omamoodi 
kogumi eri lugudest: iirlasest sisserän-
daja USAs kohanemise lugu, sõjarepor-
teri, inimõigusaktivisti ja teaduri lugu. 
See on ka USA senaatori nõuniku, USA 
presidendi nõuniku ja ÜRO Julgeoleku-
nõukogu alalise liikmesriigi suursaadiku 
lugu. Eelkõige on see aga ideaalide ja 
pragmaatiliste valikute vahel tasakaalu 
otsimise lugu – endisest valitsuse kriti-
seerijast ja probleemide kirjeldajast kas-
vab poliitikakujundaja ehk isik, kes peab 
valitsusele välja pakkuma konkreetseid 
samme ja lahendusi. 

Eriti Süüria sõja teemalised arutelud 
pakuvad selles kontekstis põnevat sisse-
vaadet, muu hulgas avab USA sõjalist sek-

kumist Süürias toetanud autor ausalt oma 
seisukoha põrkumise president Obamaga.

Power usub, et inimõigus- ja julge-
olekupoliitika on seotud ning USA-l kui 
suurvõimul lasub kohustus võtta selles 
vallas juhiroll. Ta väljendab kahetsust, et 
liiga vähesed poliitikakujundajad lähtuvad 
eeldusest, et see, kuidas riigid oma ela-
nikkonda kohtlevad, võib otseselt mõju-
tada ka USA riiklikke huvisid. 

Kuidas astuti vastu Venemaale

Raamat pakub nüansirohke sissevaate ka 
ÜRO liikmesriikide suhtluse köögipoo-
lele. Ta laseb lugejal piiluda diplomaati-
lise veenmistöö tööriistakasti ja tutvustab 
mitmepoolse diplomaatia taktikaid, kõike 
seda, mida on vaja oma poliitika elluvii-
miseks 193 liikmesriigi seas. 

Ühe näitena meenutab Power ÜRO 
peasekretäri Ban Ki-mooni otsust kind-
lustada ÜRO ametnikest samasoolistele 
paaridele (kes on kooselu registreerinud) 
samad tagatised, mis on heteroseksuaal-
setel paaridel. Venemaa oli selle poliitika 
vastu ja soovis ÜRO peasekretäri selles 
takistada, kutsudes hüvede laiendamise 
peatamiseks esile ÜRO liikmesriikide 
hääletuse. Power koos Madalmaade ja 
Ladina-Ameerika riikidega algatas vas-
tuseks välkdiplomaatia kampaania ÜRO 
peasekretäri ettepaneku toetuseks ja 
Venemaa veenmiskampaania takistami-
seks. Venemaale suudeti vastu astuda ja 
Ban Ki-mooni ettepanek jäi jõusse. 

Samantha Power. The Education of an 
Idealist. London, William Collins, 2019

ARVUSTUS. USA, ÜRO
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Koroonapandeemia ajal on eriti huvitav 
peatükk USA edukast juhirollist ebola 
peatamisel 2014. aastal. Power avab Was-
hingtoni poliitikaplaneerimise arutelud, 
maalides lisaks detailse „õpikunäite“ USA 
rollist ÜRO liikmesriikide veenmisel, rah-
vusvahelise koostöö algatamisel ja koon-
damisel. Samuti toob see kujukalt esile 
ÜRO Julgeolekunõukogu rolli, näidates 
selle areeni edukat rakendamist nii rah-
vusvahelise toetuskampaania kui ka (USA) 
kodupubliku teavitamise vankri ette.

Meie regiooni lugejale on huvitav asja-
olu, et Power oli USA suursaadik ÜROs 
ajal, kui algas Vene agressioon Ukrainas. 
Ta kirjutab kirglikult oma väitlustest ÜRO 
Julgeolekunõukogus Vene legendaarse 
suursaadiku Vitali Tšurkiniga. Suhtele 
suursaadik Tšurkiniga on pühendatud 
lausa eraldi peatükk. 

Raamat võiks eraldi huvi pakkuda ka 
USA uuele administratsioonile mõeldes – 
lisaks Joe Bidenile teenisid mitmed USA 
uue valitsuse inimesed kõrgetel kohtadel

ka Obama alluvuses. Power meenutab 
asepresident Bidenit, viidates muu hulgas 
Bideni seisukohtade evolutsioonile, mil-
le käigus ta on liikunud samm-sammult  
USA sõjalise sekkumise välistamise poo-
le (Biden ei pooldanud sõjalist sekkumist 
Liibüas, samuti mainib Power Bideni 
kahetsust, et ta toetas Iraagi sõda, ning 
üleskutseid USA vägede väljaviimiseks 
Afganistanist). 

President Bideni julgeolekunõunik Jake 
Sullivan pälvib Powerilt suurima tunnus-
tuse: „Ma pole kunagi näinud kedagi nii 
kiirelt ja nutikalt infot analüüsimas ning 

sellest strateegilist nõu voolimas, ja seda 
vaid 34-aastasena.“ Endine USA suur-
saadik ÜRO juures ja presidendi julge-
olekunõunik Susan Rice oli Poweri tähtis 
nõuandja ja mentor riigi bürokraatiasse 
sisseelamisel, samuti presidendi admi-
nistratsioonis karjääri planeerimisel. 
Poweri sõnul oli Rice tuntud kui inimene, 
kellel on „must vöö“ bürokraatias. ÜRO 
suursaadiku töö võttis Power üle just  
Rice’ilt. 

Mõtteainet paljudele

Poweri memuaarid on omamoodi rän-
nak eri ametite ja valdkondade vahel –  
mitmeid erialasid vaagivad inimesed 
võiks siit leida julgust ja inspiratsiooni 
oma teekonna kujundamiseks. Peale 
inimõiguspoliitika huviliste ja praktikute 
võiks see raamat erilist pinevust pak-
kuda nii ajakirjanikele, riigiametnikele, 
juristidele, poliitikutele kui ka lähiajaloo  
huvilistele. 

Samantha Power on töötanud USA suursaadikuna ÜRO juures (2013–2017), sõjareporteri, inimõigusaktivisti ja USA presidendi 
nõunikuna. Joe Biden soovib Powerit näha mõjuka USA rahvusvahelise arengukoostöö agentuuri juhina. SIPA/Scanpix

Powerit süüdistati  
avalikkuses Ukraina  

kaitsmisel „liiga kaugele“ 
minemises ja president 

Obamast jõulisema  
positsiooni võtmises.

USA, ÜRO. ARVUSTUS
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Žadan. Esimene kohtumine toimus Vostok- 
SOSi sünnipäeval 2018. aasta mais Kiievis, 
kohalikus Telliskivi Loomelinnakus toi-
munud üritusel, kuhu kodanikuaktivistid 
olid kogunenud tähistama Ukraina huma-
nitaarabi organisatsiooni sünnipäeva. 
Järgmine kohtumine toimus lugedes tema 
Loomingu Raamatukogu sarjas ilmunud 
raamatut „Depeche Mode“ Riina Roasto 
väga heas tõlkes. See raamat on kirju-
tatud kümme aastat enne, kui Ukraina 
vajas humanitaarabi organisatsiooni Vos-
tok-SOS. Tegevus romaanis toimub veel 
varem, 1993. aastal, samal aastal kui Eestis 
avaldati romaan „Piiririik“.

Piltlikult võib öelda, et Eesti on koha- 
nenud vabadusega juba 30 aastat, Ukrai- 
na, kõiki poliitilisi arenguid arvestades, 
alles kuus. Paradoksaalselt olime riiki-
dena 1993. aastal sarnases seisus – sel-
les olustikus, mida kirjeldatakse „Piiri-
riigis“ ja „Depeche Mode’is“. Ukrainale 
oli 2004. aastal ilmunud raamat justkui 
vihje, et inimesed vajavad muutusi ning 
janunevad parema elu järele. Püüdlu-
sed muutusteks väljendusid hilisemates  

MARI-KÄTRIN KINKS
MTÜ Mondo

VERONIKA SVIŠTŠ
MTÜ Mondo

Millest koosneb õnn?

revolutsioonides, millest ka Žadan ise 
vähem või rohkem osa on võtnud. 

Romaani tegevus toimub Harkivis. Ela-
des kaasa tegelastele ja olles käinud Ida- 
Ukrainas, tabab reaalsus teravalt, kuid 
õrnalt. Tegelikkus ja romaani fiktsioon 
on segunenud ning loonud uue tõelisuse. 
Koha, kus puudub aeg, kuid on inimesed. 
Koha, kus on minevik ja tulevik, kuid näh-
tamatu, alles loodav olevik. Romaani- 
kangelased hakkavad looma seda ise, 
enda reeglite järgi. 

Õnnehetked pisiasjades

Seda olevikku ehitavad praegu endale ka 
idaukrainlased, nad on teekonnal sõjast 
räsitud piirkonnas, haavatud, kuid mitte 
haavunud. Olukord on täbar, aga mitte 
lootusetu. Nii nagu kogu „Depeche Mode’i“ 
romaani olemus, aitab ka kriisipiirkonna 
elanikel rasketes oludes hakkama saada 
mõningane annus teravmeelset huumorit. 
Eks õnnehetked peituvadki pisiasjades.

Selles raamatus ei saadagi kaineks, 
sest kui kangem kraam saab otsa, juh-
tub alati midagi, mis ei lase pohmellil 
ligi hiilida. Toimub lagunemine ja igaüks 
saab lagunemisega hakkama omamoodi. 
Lagunemisprotsess on kantud headusest, 
sest nagu me kõik teame, on slaavi hing 
suur ja mitte väiklane. Autor ei heieta ja 
ta mõttelend on tihe. Romaan on hoogne 
ning autor filtreid ei kasuta. 

Tegelaste tutvustamisel kasutab Ža- 
dan karakteri kirjeldamiseks tihtipeale  

Sergi Žadan. Depeche Mode. Tõlkinud 
Riina Roasto. Tallinn, Kultuurileht, 2020

ARVUSTUS. Idapartnerlus

Ukrainale oli  
2004. aastal ilmunud  
raamat justkui vihje,  
et inimesed vajavad  

muutusi ning janunevad 
parema elu järele.
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inimeste sissekirjutust. Meenub, et kriisi 
alguses sai mindud Ukrainasse alati kahe 
passiga. Ühega sai liikuda kriisipiirkonnas, 
teise jätta igaks juhuks Kiievisse. Mine sa 
tea. Luganski oblastis kontrolliti pidevalt 
dokumente ning pass oli su kõige kallim 
vara. Ei tahtnud mõeldagi, mis sekeldus-
tesse passi kaotusel või konfiskeerimisel 
võis sattuda. 

Eesti passi omanikesse suhtusid kont-
rolörid peaaegu alati aupaklikult ja kohe 
kindlasti palju paremini kui Ukraina enda 
kaasmaalastesse. Meie Ukraina kolleegid 
pidid ka kontrollpunktides dokumente 
näitama ja kui neil oli passis Luganski 
linna sissekirjutus, võidi neid pidada sepa-
ratistideks. Seda põhjusel, et Luganski linn 
ei olnud siis enam Ukraina kontrolli all. 

Kohalikke päästis toona sisepõgeniku 
tõend, mis näitas, et nad on Luganskist 
lahkunud ning nende ametlik uus aad-
ress on näiteks kuskil Kiievis. Ukrainas on 
ametlikult registreeritud ligi 1,4 miljonit  
sisepõgenikku.

Leidlikkus on anne

Kui keerata Kiievi kesklinna peatänavalt 
Volodõmõrska tänava maja nr 1 ette, saab 
seal suviti kuulata möödakäijate improvi-
satsioone tänava äärde tõstetud klaveril. 
Nad kõik mängivad muusikapalu, luues 
seda hetke ise ja jagades teistega.

Järgmisel, Hreštšatõki pulbitseval 
tänaval asub hiiglaslik stalinistlikus stiilis 
maja. See maja meenutab oma kõrgete 
lagede ja nooblite korteritega romaani 
naiskangelase Marusja kodu, kelle juures 
oli raha ja läänelikku vabadust. „Marusja 
on minu jaoks nagu mingi välismaail-
maga ühendav sild, näiteks õpetas tema 
mulle, et taksoga võib niisama sõita, mitte 
ainult siis, kui hakkad rongist maha jääma 
või kui sind purjus peaga koju viiakse!“  

Järgmises korteris, kuhu romaani tege-
lased maandusid, leidsid nad kulu-
nud radioola, kus kõlas saade Depeche 
Mode’ist. Nad jäid seda kuulama. Üks 
põhjus saatejuhi ülim püüdlikkus tõl-
kida otse eetris inglise keelest Depeche 
Mode’i liikmete biograafiat. See oli või-
matu missioon, sest tahaks tõlkida Läänt, 
aga sõnu veel ei ole, millega seda teha. 
Ja kuskil kuklas puhub ka veel tsensuuri  
jäänuk.

Noobel tuba ja Depeche Mode olid 
Harkivi poistele kohad tulevikust. Nad 
olid seal ja üritasid avada õige klahvi-
kombinatsiooniga tulevikku, seda oma 
teadmistes ainuvõimalikku Läänt. Kuid 
raadiosaate täpsemal kuulamisel selgus, 
et Läänt tõlkida ei olegi nii kerge. 

Tegelased jõuavad oma otsingute käigus 
ka kohta, mille nimi on „mustlasmega- 
polis [---], kus inimesed elavad ilma an-
tennideta, ilma mastideta, ilma nõukogude 
võimuta, isegi ilma majanumbriteta“. See 
stseen romaanis on justkui põige piiride-
ta vabadusse, sinna, kust poliitika läheb 
mööda, ja seal tahakski ju ainult olla, kuid 
megapolisest põgenetakse kiirelt. Anar-
hism on tegelaste jaoks vaid hetkeline 
pääsetee, mitte pikaajaline edasiviiv jõud. 

Pärast neid korduvaid käike Ukrainasse 
on ainuke, mida enam ei ole, imestus. 
Leidlikkus on anne, mis ukrainlasi maha 
ei jäta. Hangeldamine ja välismaal töö-
tamine on see, mis hoiab paljudel hinge 
sees. Olukorrast tuleb ennast välja kee-
rutada ja igaüks teeb seda omamoodi. 

Kui keerata Kiievi kesklinna peatänavalt Volodõmõrska tänava maja nr 1 ette, saab  
seal suviti kuulata möödakäijate improvisatsioone tänava äärde tõstetud klaveril. 
Mari-Kätrin Kinks

Idapartnerlus. ARVUSTUS

Meenub, et kriisi 
alguses sai mindud 

Ukrainasse alati kahe 
passiga. Ühega sai  

liikuda kriisipiirkonnas,
teise jätta igaks 
juhuks Kiievisse.

Mine sa tea.



66 Diplomaatia 204 • Veebruar 2021

VEEBRUAR
12.02.2021 Kaitseminister 
Kalle Laanet kohtus NATO 
arendusväejuhatuse ülema 
kindral André Lanataga. 
Laanet rõhutas, et Eesti on 
valmis pakkuma enda küber-
harjutusvälja NATO liitlastele 
uute võimete testimiseks ja 
arendamiseks. Kohtumisel 
arutati ka Venemaa ohtu meie 
piirkonnale. Lanata kohtus 
Eestis veel kaitseväe juhataja 
kindralmajor Martin Heremi, 
president Kersti Kaljulaidi, 
peaminister Kaja Kallase ja 
riigikogu riigikaitsekomisjoni
esindajatega.

10.02. Välisminister Eva- 
Maria Liimets vestles tele- 
fonis Euroopa Liidu välis- 
asjade kõrge esindaja Josep  
Borrelliga viimase Moskva- 
visiidist, Vene opositsiooni- 
poliitik Aleksei Navalnõist, 
Euroopa Liidu ühtsusest ning  
koostööst USA ja NATOga.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ja ELi välis- ja julge-
olekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell 5. veebruaril 
Moskvas. AP/Scanpix

KRONOLOOGIA

09.02. Välisminister  
Eva-Maria Liimets esindas 
Eestit 17+1 formaadi veebi-
tippkohtumisel, mida Hiina 
poolt juhatas president Xi 
Jinping. Kohtumise tulemu-
sena kinnitati 17+1 formaadis 
kavandatud ürituste loetelu 
aastaks 2021.

Kaitseminister Kalle  
Laanet arutas oma Läti ja 
Leedu kolleegide Artis  
Pabriksi ja Arvydas Anušaus-
kasega Balti kaitsekoostöö 
prioriteete sel aastal. Laaneti 
sõnul on lähiaja tähtsaim  
ülesanne Balti riikide ühised 
võimearendused.

07.02. Eesti, Läti ja Leedu 
välisminister kutsusid  
Valgevene võime üles  
meelevaldselt kinni peetud 
inimesi vabastama. Samuti 
rõhutasid nad poliitilise  
dialoogi alustamise olulisust, 
mille tulemuseks oleksid  
uued, vabad ja demokraatlikud 
valimised.

04.02. Eesti välisministee- 
rium kutsus välja Venemaa 
Föderatsiooni suursaadiku 
Eestis Aleksander Petrovi,  
et avaldada protesti ja anda 
üle noot päev varem toimu-
nud Eesti õhupiiri rikkumise 
kohta Vaindloo saare piir- 
konnas.

03.02. Välisminister Eva- 
Maria Liimets taunis Vene- 
maa käitumist ja nõudis  
Aleksei Navalnõi viivitamatut  
vabastamist.

JAANUAR
29.01. Eva-Maria Liimets  
tegi oma esimese visiidi  
välisministrina Soome, kus 
kohtus oma kolleegi Pekka 
Haavistoga. Kohtumise järel 
teatas Liimets, et riigid  
jätkavad koostööd piiriülese  
liikumise taastamiseks.

26.01. President Kersti  
Kaljulaid teatas, et loobub 
edasisest kandideerimisest 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD)  
peasekretäri ametikohale.

25.01. Välisminister Urmas 
Reinsalu rõhutas Euroopa 
Liidu välisministrite kohtumi-
sel, et EL peaks Aleksei Naval-
nõi kinnipidamise tõttu ette 
valmistama sanktsioonid.

21.–22.01. President Kersti 
Kaljulaid kohtus 21. jaanuaril 
Tallinnas Valgevene oposit-
siooniliidri Svjatlana Tsihha-
novskajaga. 22. jaanuaril 
osales Tsihhanovskaja Eesti 
korraldatud ÜRO Julgeole- 
kunõukogu mitteametlikul 
kõrgetasemelisel virtuaal- 
istungil Valgevene meedia- 
vabaduse teemal ning koh-
tus ka välisminister Urmas 
Reinsaluga, kes kutsus üles 
lõpetama viivitamatult aja- 
kirjanike vastu suunatud  
vägivald ja repressioonid  
Valgevenes.

18.01. Eesti, Läti ja Leedu 
välisminister kutsusid ELi  
kõrget esindajat Josep  
Borrelli üles astuma täien-
davaid diplomaatilisi samme, 
sealhulgas arutama uute 
sanktsioonide kehtestamist, 
et survestada Venemaa võime 
vabastama Aleksei Navalnõi.

16.01. Kaitseminister Jüri  
Luik ja kaitseväe juhataja 
kindralmajor Martin Herem 
kõnelesid NATO Euroopa 
liitlasvägede ülemjuhataja 
(SACEUR) kindral Tod  
Waltersiga NATO heidutus-  
ja kaitsehoiaku tugevdamisest 
Läänemere piirkonnas. Lisaks 
räägiti Venemaa planeerita- 
vast suurõppusest Zapad,  
mis viiakse läbi sügisel NATO 
piiride lähistel ning mille 
käigus harjutatakse suure- 
mahulist lahingutegevust 
NATO vastu.

11.01. Eesti mereväe  
miinijahtija Ugandi lahkus 
kodusadamast ja võttis  
kursi Belgiasse, et liituda 
järgmiseks viieks kuuks  
NATO 1. alalise miinitõrje- 
grupiga.

08.01. 1. jalaväebrigaadi  
Tapa linnakus toimunud  
rivistusel andis NATO  
lahingugrupis teenistust 
lõpetav ja kodumaale naasev 
Taani üksus vastutuse  
üle oma relvavendadele 
Ühendkuningriigist.

06.01. Eesti, Läti ja Leedu 
välisminister arutasid Balti 
koostööformaadi aasta 
esimesel videokohtumisel 
Covid-19 pandeemiaga  
seotud piiranguid, testimist 
ja vaktsiinide kättesaadavust 
Euroopa Liidus.

DETSEMBER
31.12.2020 Välisministeerium 
valis välja Valgevene arengu-
koostöö projektide piiratud 
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taotlusvooru projektid, mida 
rahastatakse kokku 800 000 
euroga. 

24.12. Eesti, Läti, Leedu, 
Tšehhi, Poola, Rumeenia  
ja Slovakkia riigipead  
väljendasid toetust Moldova 
Vabariigi uuele presidendile 
Maia Sandule ja tema ulatus-
likule riigielu ümberkorralda-
mise plaanile.

23.12. USA Kongress võttis 
vastu 2,3 triljoni dollari suu-
ruse eelarvepaketi, mis näeb 
2021. aastal ette 168,7 miljoni 
dollari suurust julgeolekuabi 
Eestile, Lätile ja Leedule.  
Märkimisväärne on, et esimest 
korda eraldati raha uue Balti 
Julgeolekuinitsiatiivi raames, 
millega toodi meie piirkonna 
julgeolekumured USA seadu-
ses konkreetselt välja.

20.12. Mali Gao sõjaväebaasi 
saabus uue Eesti kontingendi 
BKN-08 põhigrupp, mis vahe-
tas välja seni Malis teeninud 
jalaväerühma ning rahvusliku 
toetuselemendi koosseisu.

16.12. Eesti ja Araabia  
Ühendemiraadid korraldasid 
virtuaalse ärifoorumi Global 
Business Summit, kus üle 40 
riigi tutvustas oma parimaid 
digilahendusi ja innovatsiooni 
koroonakriisi leevendamisel.

14.–15.12. Ühendkuningriigi 
kaitseminister Ben Wallace 
külastas Eestit. Wallace ja 
Eesti kaitseminister Jüri Luik 
rääkisid Ühendkuningriigi 
panusest NATO lahingugrupis 
Tapal, koostööst NATOs ning 
regionaalsest julgeolekuolu-
korrast. Arutati ka Afganistani 
missiooni tulevikku ning kait-
seministrid külastasid Tapa  
sõjaväelinnakus Eesti ja Ühend- 
kuningriigi kaitseväelasi.

07.12. Riigikogus läbisid teise 
lugemise kaitseministeeriumi 
eelnõud, mis võimaldavad 

Eestil 2021. aastal osaleda 
rahvusvahelistel sõjalistel 
operatsioonidel kuni 175 ja 
valmidusüksustes ligi 300 
kaitseväelasega.

Välisminister Urmas 
Reinsalu osales Euroopa  
Liidu välisasjade nõukogu 
kohtumisel Brüsselis, kus pani 
ette kehtestada kolmas Valge-
vene ametiisikute sanktsioo-
nipakett.

02.–03.12. President Kersti 
Kaljulaidi töövisiit Itaaliasse, 
kus ta kohtus Itaalia presi-
dendi Sergio Mattarella ja 
peaministri Giuseppe Contega.

02.12. Eesti, Austria, Leedu, 
Saksamaa ja Ühendkuning- 
riigi algatusel toimus ÜROs 
virtuaalne üritus, kus tutvus- 
tati ÜRO liikmesriikidele OSCE 
Moskva mehhanismi raames 
valminud sõltumatut raportit, 
mis tõendab Valgevene vali-
miste võltsimist ja rahumeel-
sete meeleavaldajate inim- 
õiguste ulatuslikku rikkumist.

Eesti lubas toetada ÜRO 
pagulasametit 100 000 
euroga 2021. aastal ning 
sama paljuga ka 2022. aastal.  
Samuti toetab Eesti ÜRO 
pagulasametit nõustamisega 
digitaalse identiteedi arenda-
misel ja kasutusele võtmisel.

01.–02.12. Välisminister Urmas 
Reinsalu osales NATO välis-
ministrite videokohtumisel, 
mille peamised teemad olid 
NATO mõttevahetusprotsess, 
Venemaa tegevus NATO lähi-
piirkonnas ja kaugemal, Hiina 
mõju Euro-Atlandi julgeole-
kule ning Musta mere piir-
konna julgeolek.

01.12. President Kersti  
Kaljulaid kuulutas välja Eesti 
Vabariigi ja Euroopa Tuuma-
uuringute Organisatsiooni 
(CERN) vahelise CERNiga 
ühinemise eelses staadiu-
mis assotsieerunud liikme 
staatuse andmist käsitleva 
kokkuleppe ratifitseerimise 
seaduse, millega Eestist sai 

CERNi assotsieerunud liige. 
Organisatsiooni eesmärk on 
tagada Euroopa riikide koos-
töö puht- ja fundamentaal-
teaduslike tuumauuringute 
ning nendega sisuliselt seo-
tud uuringute vallas. Pärast 
2–5-aastast assotsieerunud 
liikmelisuse perioodi saab 
Eesti CERNi täisliikmeks. 

President kuulutas välja  
ka Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide ning Vietnami 
Sotsialistliku Vabariigi vahe-
lise investeeringute kaitse 
lepingu ratifitseerimise 
seaduse, millega soovitakse 
parandada investeerimis- 
tingimusi ELi ja Vietnami  
vahel ning tagada Euroopa 
investoritele investeeringute  
kaitse.

Välisminister Urmas 
Reinsalu osales Euroopa Liidu 
ja Kagu-Aasia Maade Assot-
siatsiooni (Association of 
Southeast Asian Nations ehk 
ASEAN) riikide välisministrite 
kohtumisel, kus lepiti kokku 
strateegilises partnerluses.
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Venemaa strateegilised 
huvid ja tegevused  
Balti piirkonnas
Saksamaa Välissuhete  
Nõukogu, 2021

Ülevaade nii Venemaa 
sõjalisest tegevusest ja 
teistest julgeolekumeetme-
test Balti piirkonnas kui ka 
NATO vastutegevusest. Kui 
Venemaa tegevusest ilmub 
sageli väga asjalikke üle-
vaateid, siis NATO arenguid 
sellise kvaliteediga tihti ei 
avaldata.

Mida peaks USA välis- 
poliitika tegema riigi  
keskklassi heaks?
Carnegie Rahvusvahelise 
Rahu Sihtasutus, 2020

Kas USA liigub isolatsio-
nismi suunas? Põhjalik 
uuring, mille üks autoritest 
on USA presidendi rahvus- 
liku julgeoleku nõunikuks 
saanud Jake Sullivan, aitab 
mõista, mida võib oodata 
Eesti tähtsaima liitlase 
välispoliitikast Joe Bideni  
juhtimisel.

Brexit ja pärast Brexitit
Ühendkuningriik  
Muutuvas Euroopas, 2021

Ülevaade Brexiti mõjust 
Ühendkuningriigi sise- 
poliitikast välispoliitikani. 
Ligikaudu 70 lühiesseed 
on jagatud kahte ossa: kus 
ollakse praegu ja kuhu 
minnakse. Vajalik töö- 
vahend Brexiti-järgse 
Ühendkuningriigi mõist- 
miseks ja analüüsimiseks. 

Mugavussuhe:  
Vene-Hiina kaitsekoostöö
Rahvusvaheline Kaitse- 
uuringute Keskus, 2020

Analüüs selgitab, miks 
Venemaa ja Hiina teevad 
kaitsekoostööd, millised  
on nende kaubandussuhted, 
kuidas nad tegutsevad koos 
teadusmaailmas ja osalevad 
hangetes ning korraldavad 
sõjalisi õppusi. Aga see  
ei ole sugugi pingevaba  
ja usalduslik suhe…

Venemaa 2021. aasta  
ohtude analüüs: pandeemia- 
järgne geopoliitika
Moskva Rahvusvaheliste 
Suhete Riiklik Instituut, 2021

Vahel tuleb lugeda ka 
maailma teisiti tõlgendava 
poole toodetud materjale, 
et saada paremini aimu 
tema (soov)mõtlemisest.

„NATO-matsioon“: juhtimis-
strateegiad tehisintellekti 
ajastul 
NATO	Kaitsekolledž,	2020

Kohustuslik lugemine  
kõigile, kes soovivad  
mõista mitmekihilist ja 
keerulist ülesannet, millega 
NATO seisab silmitsi tehis- 
intellekti ja autonoomsete 
tehnoloogiate arendamisel 
ja edukal kasutamisel.

Pinge all: Põhjala-Balti  
koostöö Covid-19 kriisi ajal
RKK Eesti Välispoliitika  
Instituut, 2021

Kevad 2020 tuletas meelde, 
kui tähtis on hea koos-
töö ja üksteise mõistmine 
lähimate naabritega ning 
tõrked selles võivad olla 
väga valusad, eriti kriisi- 
olukorras. Ülevaade Balti 
riikide ja Põhjala koostööst 
koroonakriisi esimese  
laine ajal.

Salakaval võim: kuidas  
Hiina õõnestab globaalset 
demokraatiat
Hsu Szu-chien ja J. Michael 
Cole (toim), Eastbridge Books, 
2020

Kõikehõlmav analüüs  
Hiina mõjutustegevusest 
valdkonna ekspertidelt 
varustatuna juhtumiuurin-
gutega üle kogu maailma.
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