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Kui räägin
Põhjamaadest,
mõtlen samal ajal
ka Balti riikidele.

Usaldus ja identiteet

Küsisin Diplomaatia Põhjala-Balti suhetele
keskenduvat maikuu numbrit ette valmistades healt sõbralt Soomes, mis on praegu
põhjanaabrite ühiskonnas kõige olulisem
teema. Jättes kõrvale koroonapandeemia
mõjud, mis kahtlemata on hetkel igapäevane mure kõigile.
Olin vaimu valmis seadnud tavapäraseks vastuseks: keskkond ja kliima, majanduskasv, tööhõive, haridus, digivaldkond ja
andmevahetus, võrdsus, sisseränne, vähemused, sotsiaalhoolekanne, välisriikide
mõjutustegevus, julgeolek, populism jms.
Kõik Põhjalale olulised teemad.
Pärast mõningast mõttepausi sain aga
üllatuseks sõnumi: „Usaldus.“
Eks see vastus oli siiski kantud koroonaviiruse mõjust, kuid tõepoolest, usaldus on otsesõnu või varjatumalt sees
pea igas seekordse Diplomaatia numbri
artiklis.
Usaldus on koostöö vundament. See
tekib aegamööda, kui on olemas austus ja
kui mitte mõistmine, siis vähemalt tahe
mõista, jällegi läbivad märksõnad erinevailt autoreilt. Lisaks avatud ühiskond
ning põhi- ja inimõigused.
Ajalooraamatus paigutuvad Põhjamaad
ja Balti riigid erinevatesse peatükkidesse.
Nii lihtsalt on, et Eestit, Lätit ja Leedut
ühendab sõna „Balti“, Nõukogude Liidu
okupatsioon ja sellest saadud haavad, aga
ka kogemused ja tugevus, ning Vene oht.
Rahvusvaheline üldsus näeb Balti kolmikut
tervikuna ning kuigi Balti riikide ametlik
koostöö on kestnud 30 aastat, peitub selles

jõud, mis pole kindlasti veel täit sära
saavutanud küll koostöö asemel konkureerimise ja isetegevuse ning sarnasuste
asemel erinevuste rõhutamise tõttu.
Põhjamaadelgi on sel aastal põhjust
tähistada: Soome, Rootsi, Taani, Norra,
Islandi, Gröönimaa, Fääri saarte ja Ahvenamaa valitsuste ametlikul koostööl täitub
juba väärikas 50. Nende silmapaistvamateks saavutusteks on piiriülene vaba liikumine ja heaoluriigi mudel. Kuigi Põhjamaad on tuntud ka kui kanged üksteise üle
nalja viskajad, rõhutavad nad siiski oma
sarnasusi, mitte erinevusi – toovad esile
Põhjala identiteeti.
Identiteet ongi veel üks läbiv märksõna käesolevas Diplomaatias. Ja siin tuleb
välja ka üks Põhjala ja Balti erinevus: kui
Põhjala maad arendavad teadlikult ühist
identiteeti ja müüvad end sellega maailmale, siis Balti riigid seda ei tee ning suhtuvad koos tegutsemisse ennekõike pragmaatiliselt, kui vajadusse.
Identiteet on kahe teraga mõõk, see
ühendab ja eristab. Identiteet on sageli
kohalik ja isegi isiklik teema, aga poliitika rahvusvaheline. Erinevaid identiteete
austades ja tundma õppides läheb maailm lihtsamaks, märgib end Põhjala ja Balti
riikide fänniks nimetav Alexander Stubb.
Põhjala-Balti, jättes nende vahele küll
sidekriipsu, aga mõeldes neist kui tervikust, moodustavad juba üsna korraliku jõuhoova, mille nimel tasub pingutada näiteks Euroopa Liidus, aga teisteski
rahvusvahelistes kooslustes.

ALEX ANDER STUBB
Põhjala ja Balti riikide fänn,
Euroopa Liidu poolehoidja
lk 4–9

Balti riikidel on
võimalus olla Euroopas
südametunnistus,
kes kutsub üles
tegutsema inimõiguste
eest endistes Nõukogude
vabariikides.

DOVI LĖ BU DRY TĖ
riigiteaduste professor
lk 16–20
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Alexander Stubb:
minu silmis on
Balti riigid ja Põhjala
üks tervik
Alexander Stubb on vaadanud maailma Soome
poliitiku pilguga, kogenud Põhjamaade koostöö
eripärasid, kujundanud Euroopa Liidu tulevikku
ning on nüüdseks tagasi akadeemilises maailmas.
Ta peab end suureks Balti riikide ja Põhjala fänniks,
kuid ei poolda Euroopa Liidus piirkonnastumist.
Ometi oli just Stubb üks Euroopa Liidu
Läänemere strateegia algatajaid.

T RI I N O P P I
Diplomaatia tegevtoimetaja
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Balti riigid tähistavad sel aastal
iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva.
Kui vaadata tagasi 1990. aastatele ja
võrrelda seda tänapäevaga, kas aeg
on toonud Põhjamaid ja Balti riike
üksteisele lähemale?
Kõik on muutunud. Oleme olnud tunnistajaiks, kui võimsad on avatud ühiskond
ja avatud majandus, valikuvabadus, rahvusvahelisse kogukonda kuulumine ja
rahvusvahelised institutsioonid. Oleme
näinud, kui suur arenguhüpe on võimalik
väga lühikese aja jooksul, kui seda vaid
võimaldatakse.
Ma olin kõigest noor üliõpilane USAs,
kui Balti riigid taastasid iseseisvuse. Nagu
teisedki, olin väga elevil oma Eesti hõimlaste üle. Samas leidus 1990ndatel neid,
kes tundsid, et Eesti on väga mahajäänud.
Aastad 2000–2010 tõid väga kiire arengu
ning 2000–2020/21 on areng põhimõtteliselt ühtlustunud.

See oli imeline tõus väga keerulisest olukorrast ning palju kiirem tõus, kui kunagi
Soomel. 1970ndatel, Urho Kaleva Kekkoneni ajal tammus Soome paigal. Soome
ja selle merkantistlik majandusmudel
hakkasid väga kiiresti vilja kandma alles
1990ndatel tänu Nokiale ja Euroopa Liidu
liikmelisusele. Kuid selleks kulus Soomel
1970ndatest aastatuhande vahetuseni.
Avatud ühiskonnas võib imesid korda
saata, kui lasta inimestel teha seda, mida
nad soovivad. Mul on selle üle väga hea
meel.
Panite 2006. aastal Euroopa Parlamendi saadikuna Toomas Hendrik
Ilvesega idanema Euroopa Liidu
Läänemere strateegia idee. Kas sellest
välja kasvanud strateegia ja selle elluviimine on läinud nii, nagu lootsite?
Sellel on läinud üle ootuste hästi. Euroopa
Parlamendist alguse saanud algatused

Põhjamaad, Balti riigid, Euroopa Liit, välispoliitika. INTERVJUU

Alexander Stubb on rahul, et kannab tiitlit endine peaminister. Praegu on Stubb Euroopa Ülikool-Instituudi rahvusülese
valitsemise kooli direktor ja professor ning elab Itaalias Firenzes. Jussi Ratilainen
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puhkevad üsna harva õitsele. Muidugi
võib alati nuriseda, et see või teine asi
ei saanud teoks, kuid minu hinnangul oli
algatusel sümboolne väärtus: see tõstis
esile ja tähtsustas meie mare nostrum’it,
Läänemerd. Samuti saatis see väga selge
sõnumi, et Läänemere riikide, sealhulgas
Poola ja Saksamaa saatused on omavahel
tihedalt põimunud.
Loomulikult hõlmas strateegia keskkonda ja kliimat, majandust, aga sellel oli
ka julgeoleku mõõde. Lõpuks kasvas sellest välja Euroopa Komisjoni algatus ning
vallandas teiste sarnaste algatuste laine,
sealhulgas Doonau strateegia. Nii et ma
olen rahul, kuidas asjad tollal välja kukkusid. See oli ennekõike identiteedi loomine.

Oleme olnud
tunnistajaiks, kui
võimsad on avatud
ühiskond ja avatud
majandus, valikuvabadus,
rahvusvahelisse
kogukonda kuulumine
ja rahvusvahelised
institutsioonid.
Identiteet on tänapäeval üsnagi
vastuoluline teema. Ühtpidi on see
ühendav jõud, teisalt aga probleemide
läte.
Tõsi, see võib üht- või teistpidi toimida.
Seejuures on huvitav, et identiteedist ja
identiteedipoliitikast rääkides tõlgendatakse neid kas paremäärmusluse või
rahvuslusena. See ei pea ilmtingimata nii
olema.
Kõigil inimestel on identiteet ning kõiki
inimesi määratleb mõni identiteedipoliitika. See on inimloomuses, igaühel meist
on erinev identiteet ja erinevad elukogemused. Küsimus on selles, kui tugevat rolli
identiteet mängib. Kas see puudutab sugu,
seksuaalset sättumust, rahvuskuuluvust
või keelt, vanust või kogemusi.
Jõudes arusaamisele, et üksikisiku
identiteet on osa suuremast universaalsest inimarengust ning lastes lahti enda
identiteedist ja mõistes teisi identiteete,
muutub elu palju lihtsamaks.
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Probleemi iva on kahes i-s, mis on määratlenud inimkonda viimase 100 aasta jooksul: ideoloogia ja identiteet. Ideoloogiates
on palju lihtsam saavutada kompromisse
kui identiteedi küsimustes. Põhjus on
lihtne: identiteet on isiklik, samal ajal kui
ideoloogia on universaalne.
Eelarve läbirääkimistel, kui küsimus
on rahas, võib ühel osapoolel olla ideoloogiline seisukoht, et riigi kulud peavad
olema suuremad või väiksemad. Teisel
osapoolel võib olla vastupidine arvamus,
kuid kompromissi saavutamine on siiski
võimalik. Kuid kui küsimus oleks identiteedis, oleks kokkuleppe leidmine palju
keerulisem.
Märkimisväärne on seegi, et üsna sageli
on indentiteedid kohalikud, aga poliitika
on globaalne. Seetõttu ongi see teema
niivõrd keeruline.
Ma juhin praegu rahvusülese valitsemise kooli ehk põhimõtteliselt piirideta valitsemise kooli ning siin on väga
vähe ruumi identiteedile. Kui aga püüda
mõista poliitikas, erasektoris, ajakirjanduses või kodanikuühiskonnas sündivaid
otsuseid, siis ilmneb, et osa neist tugineb
identiteedile.
Identiteedist ei ole võimalik lõplikult
lahti öelda, kuid võib-olla oleks võimalik
identiteeti suhtuda vähem äärmuslikult
ning mõista, et identiteete on mõni miljard.
Identiteedi osa on ka jagatud
väärtused.
Ma olen vankumatult universaalsete väärtuste ja inimõiguste deklaratsiooni, põhiõiguste usku. Lõppude lõpuks on kõige
aluseks austus ja teise inimese mõistmine.
Ma ei leia, et Põhjamaade ja Balti riikide
väärtused on väga erinevad. Põhjamaadel on mõned ühised võtmetähtsusega
väärtused: inimõigused ja põhiõigused,
vähemuste kaitse, vabadus, demokraatia,
võrdsus, õiglus. Minu meelest ei ole Põhjamaadel ja Balti riikidel neis väärtustes
väga erinevad vaated.

Avatud ühiskonnas
võib imesid korda
saata, kui lasta
inimestel teha seda,
mida nad soovivad.

Euroopa Liidu
Läänemere strateegia
algatus oli ennekõike
identiteedi loomine.
Ajalooliselt Põhjamaadel vedas, et nad said
esimestena luua nähtuse, mida tuntakse
Põhjamaade heaoluühiskonna mudelina.
See kombinatsioon sotsiaalsest kaitsest,
ettevõtlusvabadusest, avatud ühiskonnast
ja turumajandusest toimib päris hästi.
Loomulikult otsitakse ka selles pidevalt
tasakaalu, Põhjalas ei teki kunagi utopistlikku riiki. Alati tuleb vaadata, kas pendel
liigub riigi või turu suunas. Kuniks aga
pendel püsib liikumises ja fookus heaolul,
läheb minu meelest päris hästi.
Kuid ma ei väsi kordamast, et kõik algab
avatud ühiskonnast. Endasse sulgudes
ning kõiges identiteedist ja oma riigist
lähtudes jääb lõpuks kaotajaks.
Covid-19 pandeemia alguses pakkus
palju kõneainet, et just Põhjamaad,
uhked vaba piiriülese liikumise käilakujud, asusid esirinnas piire kinni
panema ja sulgusid endasse. Kuidas
see Põhjala suurele sõprusele mõjus?
Kui Covid-19 viirus jõudis Itaalia kaudu
Euroopasse, käivitus ürgne instinkt kaitsta
oma lähedasi – ennast, oma perekonda,
oma ühiskonda, oma piirkonda ja oma
riiki. Ja mida KÕIK Euroopa Liidu liikmesriigid tegid? Põmaki! – panid püsti
just sellised piiritõkked, mida Euroopa
on püüdnud kõrvaldada. Kohe peatati
inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumine. Alles siis, kui Euroopa Komisjon end
kogus ja ütles, et nii ei tohi teha, jõudis
arusaamine kohale ning algas ühise lahenduse otsimine.
Põhjalas, Skandinaavias, lahvatas kohe
arutelu, miks taanlased sulgesid piiri;
rootslased uurisid norralastelt, miks nad
käitusid nendega samuti kui taanlased.
See oli seetõttu, et Rootsi lähenes pandeemiale teisiti. Tollal rääkisid nad karjaimmuunsusest ning Rootsi viirusenäitajad
olid hoopis teistsugused kui teistel. Ma ei
arva, et inimesed võtsid seda isiklikult, nad
said olukorrast aru.
Aegamööda tekkis arusaamine pandeemiast ning mida tuleb selle vastu ette
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võtta. Nii et ma ei usu, et pandeemia ajal
sai Põhjamaade sõprus tõsiselt kannatada.
Üldiselt, kas piirkonnad ja piirkondlik
koostöö Euroopa Liidus koguvad või
kaotavad tähtsust?
Ma ei ole eriti suur Euroopa Liidu piirkonnastumise fänn. Tunnistan, et see võib
kõlada veidi häbematult, sest ma algatasin
Euroopa Liidu Läänemere strateegia ning
olen suur Põhjamaade ja Balti riikide fänn.
Tõsi on, et piirkonnastumine tekitab üsna
sageli rohkem lõhesid, kui ühendab.
Finantskriisi ajal räägiti põhja ja lõuna,
aga ka kasinuse ja solidaarsuse vastandumisest. Huvitav, kas olukord oleks olnud
sama, kui Iirimaa, mitte Kreeka, olnuks
esimene riik, keda pidanuks eurokriisis päästma? Ma usun, et sel juhul oleks
keelekasutus olnud vähe teistsugune, kuid
juhtunut muuta ei saa.
Samuti räägiti rändekriisi ajal ida ja
lääne lõhest. Sama lugu on majanduspoliitika reformimisega: osa riike on

ALEXANDER STUBB
Alexander Stubb on olnud Soome
peaminister, rahandusminister,
välisminister ning Euroopa ja väliskaubandusminister (2008–2016).
Ta on olnud Euroopa Parlamendi
liige (2004–2008) ning Soome parlamendisaadik (2011–2017).
Aastail 2017–2020 oli ta Euroopa
Investeerimispanga asepresident.
Praegu on Stubb Itaalias Firenzes
asuva Euroopa Ülikool-Instituudi
rahvusülese valitsemise kooli direktor
ja professor.
Ta on entusiastlik Euroopa Liidu
poolehoidja, kogenud omal nahal kõigi
selle institutsioonide toimimist alates
Euroopa Ülemkogust ja Euroopa
Parlamendist kuni Euroopa Komisjoni
ja Euroopa Liidu Nõukoguni.
Stubbil on doktorikraad rahvusvahelistes suhetes Londoni majanduskoolist.
Allikas: www.alexstubb.com

edumeelsemad, keskendunud siseturule,
ning teised on tagurlikumad.
Ma loodan, et see piirkondlik vastandumine on jäänud minevikku. Olen realist
ning tean, et see pole nii, kuid ma loodan
seda. Selles võtmes on pandeemia olnud
suurepärane, sest ei pea olema just majandus-, riigi- või raketiteadlane mõistmaks,
et meid tabas sümmeetriline löök, kõik
said samal ajal pihta. Jah, tagajärjed on
asümmeetrilised, kuid me oleme kõik
ühes paadis. Isegi kõige parema tahtmise
juures ei saa siin rääkida põhja ja lõuna
lõhest.
Ometi ei saa eirata, et Euroopas
on erinevusi nii ideoloogiates kui ka
arengus. Kas Euroopa Liidu tulevik
on mitmekiiruseline?
Ma tegin oma doktoritöö mitmekiiruselisest Euroopast ning sõnastasin kolm
kategooriat selles.
Esiteks, mitmekiiruseline või kahekiiruseline. See tähendab, et lõpuks jõuavad

Aasta oli 2010 ning Alexander Stubb ja Urmas Paet välisministrid. Tallinna külastanud Stubb sai Paetilt kingiks Kihnu
käsitöömeistrite valmistatud padja. Postimees / Scanpix
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kõik ühte punkti, kuid osal on lubatud
sinna jõuda varem. Teiseks, muutuva
geomeetriaga, mille tulemus on uued
püsivamad struktuurid, justkui konglomeraadid töötavad koos, näiteks eurogrupp
ja Schengeni ala. Kolmandaks, Euroopa
à la carte ehk saab valida, millele soovitakse pühenduda.
Ma väidan siiani, et uusi püsistruktuure
ei looda, kuid nendega jäädakse ähvardama. See aitab päris hästi tulemusi saavutada, sest keegi ei soovi kõrvale jääda.
See on justkui lasteaias liivakastimäng, kus
kedagi eemale tõrjudes tahetakse lõpuks
rohkem kaasa lüüa.
Olete põhja lõuna, täpsemalt Itaalia
vastu välja vahetanud. Mis pilguga te
nüüd lõunat vaatate?
Ma elan riigis, kus Mario Draghi on peaminister. Tema oli see, kes päästis meid
eurokriisist avaldusega „mida iganes see
nõuab“. Nüüd on Draghi juhtmõte ühiskonna avamisel „kalkuleeritud risk“ ning

Ideoloogiates on
palju lihtsam saavutada
kompromisse kui
identiteedi küsimustes.
Põhjus on lihtne:
identiteet on isiklik,
samal ajal kui ideoloogia
on universaalne.
ilmselt kogeb suurimat eduelamust pärast
seda, kui avalikustas oma kavatsused taasterahastu kasutamiseks majanduskasvuks,
taristu ehitamiseks ja teisteks programmideks. Nii et ühtäkki on Itaalia paganama äge.
On olnud suurepärane kolida Soomest Luksemburgi ja seejärel Itaaliasse
ning näha, kuidas siin asju korraldatakse.

See tähendab varasemate vaadete ja teinekord ka eelarvamuste kõrvale heitmist.
Teises riigis elades mõistad seda palju
paremini.
Ma ei ole küll kunagi Eestis elanud,
kuid arvan, et tean, mis on Eesti ja kes on
eestlased. Mul on alati olnud väga lihtne
Eestiga suhestuda. Ma saan keelest natuke
aru, meie identiteedid on sarnased. Samas
ei ole ma kunagi varem Itaalias elanud
ning õpin nüüd uut identiteeti. See on
mitmeti väga paeluv ja kasulik.
Ja ma naudin poliitikast eemal olemist.
Ma leian jätkuvalt, et mul on parim ametinimetus – ENDINE peaminister. (Naerab.)
Isiklikud kontaktid, näost näkku
kohtumised on diplomaatias alati
olnud väga olulised. Praegu on
aga mitte ainult suhtlemine, vaid ka
enamik kohtumistest kolinud virtuaalmaailma. Kas sügavate isiklike
võrgustike tähtsus rahvusvahelistes
suhetes on hakanud kahanema?

Tavaks kujunenud Põhjamaade ja Balti riikide peaministrite kohtumine Põhjamaade tippkohtumise veerel 2014. aastal
Stockholmis. Stubb paremalt teine, Eestit esindas toona väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling (vasakult kolmas).
Johannes Jansson / norden.org
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Üldiselt leian, et pandeemia on suhtlemisele hea olnud. Jah, on igatsus füüsiliste
kontaktide järele, kuid samas on tekkinud
mõistmine, et ehk on varasemast natuke
vähem võimalik töö tõttu reisida. Ma olen
teinud umbes 120 lendu aastas. Välisministrina oli see vajalik, näiteks lennata
Süüriasse koos Urmas Paetiga, kuid arvan,
et on üsna lihtne jätta neist töölendudest
umbes sadakond ära. Ma teen rõõmuga
ülejäänud paarkümmend töölendu aastas
ära, kuid mitte rohkem.

peaks lisanduma ka neljas sammas, oleks
see loomulikult Läänemere piirkond, sealhulgas Balti riigid ja Põhjamaad. Me oleme
kollektiivses partnerluses, meil on ühine
saatus ja oleme rahvusvahelistes organisatsioonides sarnase liikmelisuse ja vastutusega. Selles mõttes tuleks Balti riike
ja Põhjamaid ühe laiema tervikuna võtta.
Siiski vaataksin pilti veidi laiemalt kui
teemad. Tänapäeval on piir sõja ja rahu
vahel hägustunud, enam ei ole asjad nii
selged, kui geopoliitika maailm tähendas
tankide, sõdurite, laevade ja sõjatehnika loendamist. Olukord on muutunud
palju keerukamaks. See on seotud infosõdadega, küberrünnakutega, ähvardustega, energiaallikatega, rahandusega ning
paljude teiste asjadega.
Aga kui ma siiski peaksin valima viis
teemat… Esiteks ei saa üle ega ümber
sõjalisest võimest ja kaitsest, see on meie
igapäevane reaalsus.
Teiseks peaksime rääkima andmetest ja
andmevahetusest, kuidas see liigub meie
piirkonnas. Minu arvates on see võtmetähtsusega.
Kolmandaks, keset pandeemiat tuleb
rääkida tervisest. Seejuures, tervise alal
on ka kokkupuude julgeolekuga. Kui Eestis
tõusid viirusenäitajad lakke, tõi see kaasa
piiride sulgemise ning see on julgeolekuteema, seda tuleb meeles pidada.
Neljandaks, kliima – see on megateema. Ma ei pea siinkohal silmas ainult
Läänemerd, vaid ka näiteks ootamatuid
kliimast põhjustatud rändevoogusid.
Viiendaks, majandus ja rahandus, et me
saaksime üksteist aidata, kui majanduses
on rasked ajad.
Need on põhiasjad. See näitab, et oleme
omavahel seotud ja sõltume üksteisest, me
ei saa isegi mõelda elust ilma üksteiseta.
Minu silmis on Balti riigid ja Põhjala üks
tervik. President Toomas Hendrik Ilves on
alati rääkinud Eestist kui Põhjamaast ning
ma nõustun temaga. Meil on ühine mõttelaad, ühine identiteet ja sugulus.
Kui ma räägin Põhjamaadest, mõtlen
ma samal ajal ka Balti riikidele.

Olgu see virtuaalselt või näost näkku,
kui Eesti diplomaat kohtub kolleegiga
Põhjalast, mis on need viis teemat,
millest nad võiksid rääkida?
Alustada on väga lihtne, sest Eesti julgeolekuarhitektuur on üles ehitatud kolmele
väga tugevale sambale: NATO, Euroopa
Liit ja Ameerika Ühendriigid. Kui kunagi

Piirkonnastumine
tekitab üsna sageli
rohkem lõhesid,
kui ühendab.

Diplomaatia hakkas muutuma juba 2000.
aastate alguses. Välisministrina soovisin,
et mu diplomaadid väljendaksid oma arvamusi avalikkuses, küll järgides valitsuse ja
riigi seisukohti muidugi. Soovisin, et nad
tuleksid oma kontoritest välja. Ma palusin
neil minna Twitterisse ning kõigil saatkondadel luua Facebooki leht.
Ma ei arva, et virtuaalmaailm on ilmtingimata halb, eriti kui see hõlbustab suhtlemist esindustega teistes riikides. Näiteks
rääkisin hiljuti 150 Soome diplomaadiga,
kõik erinevatest esindustest kogu maailmas. Enne Zoomi-ajastut ei olnud see võimalik. Problemaatiline on see aga noortele
diplomaatidele, kel ei ole veel võrgustikke
ning internetis ja virtuaalselt on väga
keeruline võrgustikke luua. Samas ei ole
ma kunagi olnud kokteilipidude austaja,
nii et siin pakub virtuaalajastu mõnusat
vaheldust.

Ma olen vankumatult
universaalsete
väärtuste ja inimõiguste
deklaratsiooni,
põhiõiguste usku.
Lõppude lõpuks on kõige
aluseks austus ja teise
inimese mõistmine.

EUROOPA LIIDU LÄÄNEMERE
STRATEEGIA
 Idee Euroopa Liidu Läänemere
strateegiast panid 2006. aastal
teiste seas idanema tollased
Euroopa Parlamendi liikmed
Alexander Stubb ja Toomas Hendrik
Ilves.
 Euroopa Ülemkogu kiitis strateegia
heaks 2009. aastal. Selle eeskujul
on hiljem loodud Doonau, Aadria
ja Joonia ning Alpi piirkonna
strateegiad.
 Strateegial on kolm suurt eesmärki:
kaitsta Läänemerd, ühendada piirkond, suurendada heaolu ja jõukust.
Koostöö tegevuskava hõlmab sellest
aastast ka kliimamuutusi ja
pandeemiat ning digi- ja rohepööret.
 Valdkonnad: innovatsioon,
biomajandus, energia, transport,
laevandus, mereohutus, ruumiline
planeerimine, turism, turvalisus,
tervishoid, toitained, ohtlikud ained,
haridus, kultuur.
 Strateegia mõjutab 80 miljoni
inimese eluolu kaheksas Euroopa
Liidu liikmesriigis: Eestis, Lätis,
Leedus, Poolas, Saksamaal, Taanis,
Rootsis ja Soomes. Koostöösse võib
kaasata Norrat, Islandit, Venemaad
ja Valgevenet. Oluline on kooskõla
HELCOMi, Läänemeremaade
Nõukogu, Põhjamõõtme või
Põhjamaade Ministrite Nõukoguga.
 Strateegia elluviimiseks vajalik raha
tuleb enamjaolt erinevatest Euroopa
Liidu fondidest ja programmidest.
 Eesti on olnud koostööpartner
rohkem kui 200 projektis, mis puudutavad muu hulgas digivaldkonda,
biomeditsiini, kliimat, energiat,
mobiilsust, kultuuri jm.
Allikas: Eesti välisministeerium ja
www.balticsea-region-strategy.eu
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Põhjamaade koostööd
vaevab poliitiline
kaalukaotus
Ühised väärtused ja huvid on Põhjamaid
koostöösse põiminud enam kui pool sajandit,
see on üks vanimaid piirkondliku suhtluse vorme
Euroopas. Mitmeid maailmas tuntud edulugusid
kogunud koostööd pärsib praegu aga poliitiline
kaalukaotus, mis eriti valusalt tuli ilmsiks Covid-19
pandeemia ajal. Tulevik ei ole siiski ainult
süngetes toonides.

TO B I AS ETZOL D
Norra Teadus-ja Tehnikaülikooli
Euroopa uuringute õppejõud
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Üldiselt lähtuvad Põhjamaad koostöös
põhimõttest „ei lähe kunagi kaugemale,
kui iga riigi huvid lubavad“. Kesksed teemad on kultuur, heaoluühiskond, keskkond,
haridus ja teadus ning seda toetab ühine
identiteet – keele- ja kultuuriruum ning
väärtused nagu võrdsus, toimiv heaoluriik,
vaba liikumine ja sõnavabadus. See ei ole
pelgalt riikide huvidest kantud koostöö,
vaid kaalutletud huvidele ja identiteedile
tuginev partnerlus, milles etendavad olulist
rolli ka ettevõtted ja kodanikuühiskond.
Seetõttu ei ole juhuslik, et rahvusparlamente ühendav Põhjamaade Nõukogu keskendub eelkõige loetletud poliitikavaldkondadele, aga ka energiakoostööle, tarbijakaitsele, tehnoloogiale ja regionaalarengule, ning valitsuste huvisid koordineeriv
Põhjamaade Ministrite Nõukogu on välja
töötanud üsnagi arenenud võimekuse leida
probleemidele konkreetsed tulemused.
Välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning
tihedam majanduskoostöö jäeti külma sõja

ajal ametlikust koostööst välja. Põhjamaade
julgeolekupoliitika traditsioonid, erinev liikmelisus rahvusvahelistes organisatsioonides ja majanduspoliitilised valikud olid
viljakaks koostööks liialt erinevad, puudus
piisav ühisosa.
Algusaegadest saati on Põhjamaade
koostöö institutsioonid pidanud aga pidevalt kohanema uute oludega, et säilitada
või suurendada poliitilist tähtsust ja mõju.
Eriti paistis see silma pärast külma sõda ja
Nõukogude Liidu kokkuvarisemist. Soome
ja Rootsi ühinesid 1995. aastal Euroopa
Liiduga, kuid Norra ja Island otsustasid
sellest välja jääda ning ühinesid Euroopa
Majanduspiirkonnaga, saades juurdepääsu
Euroopa Liidu siseturule. See tähendas,
et Euroopa lõimumisel tuli Põhjamaade
koostöö eesmärk ja lisaväärtus ümber
mõtestada.
1990ndatel ja 2000ndate alguses tehti
Põhjamaade Nõukogu ja Põhjamaade
Ministrite Nõukogu struktuurides ja töö-

Põhjamaad, Balti riigid, Euroopa Liit, välispoliitika. ANALÜÜS

korralduses mitmeid muudatusi. Vaatamata
sellele, et institutsioone on püütud muuta
paindlikumaks, dünaamilisemaks ja nõudlusele vastavaks, kostab jätkuvalt kriitikat, et
need on liiga bürokraatlikud ja kohmakad
ning selge poliitilise sisu, olulisuse ja juhtimiseta. Uute väliste mõjude tõttu – nagu
pärast 2014. aastat muutunud julgeolekuolukord Põhja-Euroopas ja rändekriis –
algas järjekordne märkimisväärne kaasajastamine ja uuendamine, millega loodeti
suurendada koostöö poliitilist kaalu ning
muutuda tõhusamaks ja paindlikumaks.
Katsumused ja nõrkused
Kuid see ei ole olnud lihtne ülesanne. Vaatamata ühistele väärtustele ja huvidele, nagu
keskkonna ja kliima kaitsmine, on viimastel
aastatel ilmnenud erinevusi eelistustes ja
viisides, kuidas Põhjamaad peaksid koos

Üldiselt lähtuvad
Põhjamaad koostöös
põhimõttest „ei lähe
kunagi kaugemale, kui iga
riigi huvid lubavad“.
poliitilisi küsimusi lahendama. Aeg-ajalt
on ilmnenud valitsuste infolüngad või soovimatus kooskõlastada poliitikaid ja teha
koostööd väljakujunenud institutsionaalsetes struktuurides.
Põhjamaad ei ole suutnud leida ühiseid
vastuseid sellistele põletavatele rahvusvahelistele probleemidele nagu muutuv
julgeolekukeskkond ja ränne, kus Rootsi
valis üsna liberaalse tee, samas kui kõik
teised riigid pigem piiravad sisserännet.
Koostöö asemel pöördusid valitsused tagasi
rahvuslike lähenemiste juurde.

Kuigi need trendid paljastusid juba 2015.
ja 2016. aastal rändekriisi ajal, on praegune Covid-19 pandeemia neid kinnitanud.
Riigid on tervishoiukriisiga tegelenud väga
erinevalt. Eelkõige torkab silma teistest
vähem piiranguid kehtestanud Rootsi oma
soovitustele ja iga inimese enda vastutusele rõhuva lähenemisega, samas kui ülejäänud neli valisid rangemate eeskirjade
ja osaliselt ühiskonna lukku panemise tee.
Osaliselt tuleneb see erinevatest haldus- ja poliitilistest traditsioonidest, aga
mitte ainult. Kuigi Põhjamaad jagavad
teatud väärtusi, tähtsustavad nad neid
mõneti erinevalt. Näiteks Rootsi rõhutas
tervishoiukriisis isikuvabadust, samas kui
Norra tõstis esile solidaarsust riskirühmade inimestega ja elu väärtust. Tervishoius või piiriüleses kriisiohjamises koostöö
edendamise asemel lõid need lahknevused
riikide vahele hoopis kiilu.

Covid-19 pandeemia tõttu suletud Rootsi ja Norra piir. Covid-19 kriisi ajal on enamik Põhjamaade sisepiire täiesti kinni olnud.
See on tõsine tagasilöök senisele piiritõkete eemaldamisele ja piirideta Põhjamaa ambitsioonile. TT/Scanpix
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Välis-, julgeoleku- ja
kaitsepoliitika ning tihedam
majanduskoostöö jäeti
külma sõja ajal ametlikust
koostööst välja.
Kui 2015. ja 2016. aasta rändekriisi ajal taastati piirikontroll, siis Covid-19 kriisi ajal on
enamik Põhjamaade sisepiire täiesti kinni
olnud. See on tõsine tagasilöök senisele
piiritõkete eemaldamisele ja piirideta Põhjamaa ambitsioonile, mis sai alguse passiliiduga 1954. aastal. See võimaldab kõigil
Põhjamaade kodanikel reisida passikontrollita ja elada vabalt mistahes Põhjamaal.
Põhjamaade ruumilise planeeringu keskuse Nordregio hiljutine aruanne sedastab, et pandeemiaaegne piiride sulgemine
on tugevalt mõjutanud elu piirikogukondades, mis sõltuvad pidevast piiriülesest liiklusest, eelkõige tööjõust ja klientidest. Sulgemise tõttu on pered ja sõbrad

eraldatud, häiritud juurdepääs tööle, haridusele ja põhiteenustele, majandus on
kandnud suurt kahju, tõusnud on tööpuudus. Suurenenud on ebakindlus ja kasvanud rahvuslus, mida toidab pettumus vastuolulistes lähenemisviisides. Sensatsiooni
taga ajav ja ühekülgne meediakajastus lisab
veelgi vastastikust pahameelt ja eelarvamusi ning külvab muret, kuidas üldse on
võimalik pärast pandeemiat naasta „normaalsusesse“ piiriülestes suhetes.
Lisaks märgitakse Nordregio raportis,
et Põhjamaade koordineerimata tegevused seavad kahtluse alla kogu Põhjamaade koostöö rolli ja tõhususe. Põhjamaade institutsioonid ei paistnud olevat
suutelised leevendama pandeemia mõjusid ega kaitsma vaba piiriülest tegevust
kui Põhjamaade koostöö üht suurimat
saavutust.
Nende ja mitmete teiste viimaste aastate
katsumuste taustal on välja joonistunud
Põhjamaade valitsuste koostöö nõrkused
ja piirid. Puudub häälteenamus või erandi

saamise võimalus, mis võimaldaks osal riikidel mõnest algatusest kõrvale jääda, samal
ajal kui ülejäänud saaksid edasi liikuda.
See võiks lisada Põhjamaade koostöösse
täiendavat paindlikkust.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Põhjamaade koostöö üldiselt on muutunud eelkõige projektitööde ja Nordeni kaubamärki
müüvate agentuuride areeniks ega ole

Vaatamata sellele, et
institutsioone on püütud
muuta paindlikumaks,
dünaamilisemaks ja
nõudlusele vastavaks,
kostab jätkuvalt kriitikat,
et need on liiga
bürokraatlikud ja kohmakad
ning selge poliitilise sisu,
olulisuse ja juhtimiseta.

Lisaks teadusele ja innovatsioonile, ettevõtlusele ja loomemajandusele, keskkonnale, energiale ja kliimale on praegu
Põhjala-Balti suhtluse oluline osa digikoostöö. Oddleiv Apneseth / norden.org
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enam poliitiliste arutelude ja erinevate
sidusrühmade ühistöö kasvulava. Põhjamaade koostöös ei ole puudust ideedest
ja ettepanekutest, vaid poliitilisest tahtest
ja pühendumusest vastu võetud otsused ja
kokkulepped ellu viia.
Lisaks on väga vähe institutsionaalset koostööd ja koordineerimist välis- ja
julgeolekupoliitikas, Euroopa Liidu küsimustes ning sisserände- ja varjupaigapoliitikas. Vastumeelsus algatada neis poliitikavaldkondades Põhjamaade koostööd
on siiski toonud kaasa mitteametlikumad
formaadid, millel aga puudub institutsionaalne selgroog.
Koostöö Euroopa Liidus
Põhjamaade Ministrite Nõukogu ei ole
kunagi kujunenud areeniks ega tööriistaks, millega koordineerida Euroopa Liidu
poliitikaid ja luua ühine Põhjala Euroopa
tegevuskava. Vaatamata ambitsioonidele
on erinevate huvide ja tavade tõttu tihedamat koostööd Euroopa Liidu küsimustes endiselt raske ellu viia. Habemega idee
avada Brüsselis Põhjamaade Ministrite
Nõukogu esindus ei ole kunagi leidnud
valitsuste toetust.
Kuna Euroopa Liiduski on suuri probleeme ja kaalul on rahvuslikud huvid (raha)
ning tõsiasi, et kõik Põhjamaade Ministrite
Nõukogu liikmed ei kuulu Euroopa Liitu,
on muutunud Põhjamaade institutsioonides suuremaks takistuseks koostööle
Euroopa Liidu asjades.
Euroopa Liitu kuuluvate Põhjamaade
valitsused näivad huvide väljendamiseks ja
kaitsmiseks eelistavat paindlikke ja ajutisi
formaate, mis hõlmavad riike ka väljaspool
Põhjala-Balti piirkonda, näiteks uus Hansaliit või nn kasin nelik.

Kuigi Põhjamaad jagavad
teatud väärtusi,
tähtsustavad nad neid
mõneti erinevalt. Näiteks
Rootsi rõhutas tervishoiukriisis isikuvabadust,
samas kui Norra tõstis
esile solidaarsust
riskirühmade inimestega
ja elu väärtust.

Põhjamaade
Ministrite Nõukogul on
võimalik pälvida rohkem
poliitilist kaalu, kui seda
hakataks uuesti kasutama
poliitilise kasvulavana ning
erinevate sidusrühmade –
mitte ainult valitsuste
vahel – arutelude
ja koostöö areenina.
Põhjamaade Nõukogu on olnud aktiivsem
ning saatis 2017. aastal Brüsselisse kontaktametniku, et luua sidemeid Euroopa
Liidu institutsioonide ja Euroopa Parlamendi Põhjamaade saadikutega. 2019. aastal otsustas Põhjamaade Nõukogu juhatus taotleda Euroopa Parlamendiga juba
ametlikke suhteid, mis saidki alguse sellel kevadel. Suhete olulise osa moodustab
iga-aastane ametlik kohtumine, kus arutatakse küsimusi nagu Euroopa Liidu tulevik, rohelepe, Arktika, desinformatsioon
ja küberjulgeolek. Eks tulevik näitab, kas
need jõupingutused annavad käegakatsutavaid tulemusi ning aitavad Põhjamaade
Nõukogul suurendada oma mõju Euroopa
Liidus, sest huvi ja toetus sellele püüdlusele lahkneb isegi Põhjamaade rahvasaadikute seas.
Põhjala-Balti
Balti riikidel on Põhjamaade koostöös endiselt oluline koht, et laiendada haaret Põhjala piiridest väljaspool.
Kuigi kolm Balti riiki on väljendanud
huvi isegi Põhjamaade institutsioonidega
liitumise vastu, ei ole Põhjala liikmelisuse
laiendamist kunagi tõsiselt kaalunud. Põhjamaade Nõukogu ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu liikmelisus on olnud alati
kitsas ringis vaid Põhjalale, keda seovad
ühine kultuur, ajalugu ja keel. Balti riikidega tuntakse lähedust, nendega soovitakse koostööd teha ning neid toetati
riigi ülesehitamisel ja majanduse taastamisel pärast iseseisvuse taastamist 1991.
aastal, kuid nad ei sobituks Põhjamaade
ametliku koostöö struktuuridesse juba
keele tõttu.
Pärast Euroopa Liitu astumist 2004. aastal kordasid mitmed Balti riikide poliitikud soovi ühineda Põhjamaade Nõukogu

PÕHJAMAADE KOOSTÖÖ
Põhjamaade koostöö hõlmab viit Põhjala riiki – Taani, Soome, Island, Norra
ja Rootsi – ning kolme autonoomset
piirkonda – Fääri saared, Gröönimaa ja
Ahvenamaa. Koostöö juured ulatuvad
sügavale ajalukku, kuid ametlikum
kuju hakkas vormi võtma alles pärast
Teist maailmasõda.
Põhjamaade Nõukogu ehk rahvusparlamentide ametlik koostöö sai
alguse 1952. aastal. Korrapärasemaks
ja struktureeritumaks valitsuste
suhtluseks loodi 1971. aastal eraldiseisev Põhjamaade Ministrite Nõukogu.
Mõlemal on oma struktuur ja haldus,
kuid nende liitekohad annavad Põhjamaade koostööle jõu.
Põhjamaade Nõukogu esitab Põhjamaade Ministrite Nõukogule ja Põhjala
valitsustele mittesiduvaid soovitusi,
kutsub ellu algatusi ning teeb kontrolli
ehk see on tööriist ühistele probleemidele lahenduste leidmiseks ning
arutelude, infovahetuse ja arvamuste
kujundamise kasvulava.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu
vastutab ühise poliitika ja projektide
elluviimise eest, tutvustab ja koordineerib Põhjamaade valitsuste koostööd
erinevates poliitikavaldkondades ja
riigisektoris.
Kuigi kese on Põhjala omavahelisel
koostööl, hakati 1990. aastatel Põhjamaade koostööd edendama ka lähinaabrite ja ülejäänud Euroopaga, aga
ka rahvusvaheliselt. Selle tulemusel on
Põhjala ja kolme Balti riigi – Eesti, Läti
ja Leedu – tihedad suhted ja mitmekülgne koostöö saanud Põhjamaade
koostöö oluliseks osaks.

Kuigi kolm Balti riiki
on väljendanud
huvi isegi Põhjamaade
institutsioonidega
liitumise vastu, ei ole
Põhjala liikmelisuse
laiendamist
kunagi tõsiselt
kaalunud.
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Põhjamaade ambitsiooniks on tõusta 2030. aastaks maailma kõige kestlikumaks ja lõimitumaks regiooniks.
Johannes Jansson / norden.org
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Põhjamaade koostöös
ei ole puudust ideedest
ja ettepanekutest, vaid
poliitilisest tahtest ja
pühendumusest vastu
võetud otsused ja
kokkulepped ellu viia.
ja Põhjamaade Ministrite Nõukoguga ka
selleks, et tugevdada Põhjala-Balti sidemeid Euroopa Liidu teemades. Tõsist arutelu selle üle ei ole kunagi tekkinud ning
tänaseks näib, et küsimus on täielikult kõrvale heidetud.
Ametlik Põhjamaade selgitus oli soov
ametlike Põhjala-Balti institutsioonide asemel luua alternatiivseid formaate mitteametlikuks koostööks, nn Põhjala-Balti 8
ehk NB8 või hiljem Põhjala-Balti 6 ehk NB6
Euroopa Liidus.
Samuti kannustasid Põhjamaad Balti
riike looma oma ametlikku koostööd.
Tõepoolest, Balti riigid lõid Põhjamaade
Nõukogu ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu eeskujul 1990ndate alguses vastavalt
Balti Assamblee ja Balti Ministrite Nõukogu. Juba 1992. aastal alustasid Põhjamaade Nõukogu ja Balti Assamblee koostööd. Balti Assamblee esindajad on kutsutud Põhjamaade Nõukogu istungjärkudele
ning 2006. aastast toimuvad iga-aastased
mõlema institutsiooni juhatuste ja komiteede kohtumised.
1990ndate alguses avas Põhjamaade
Ministrite Nõukogu infokontorid kõigis
kolmes Balti pealinnas. Neist kasvasid
olulised Põhjala-Balti koostöö algatajad
ja arendajad, selgitades välja trende ja
võimalusi koostööks, aga ka hõlbustades
ja koordineerides kohalikku ühistegevust,
eelkõige demokraatia arengut ja kodanikuühiskonna toetamist.
2004. aastal Põhjala-Balti koostöö
muutus. Kui Balti riigid olid seni peamiselt Põhjamaadelt toetust ja abi saanud,
siis pärast Euroopa Liidu laienemist iseloomustas suhteid partnerlus ja koostöö
võrdsetel tingimustel.
Lisaks teadusele ja innovatsioonile, ettevõtlusele ja loomemajandusele, keskkonnale, energiale ja kliimale on praegu Põhjala-Balti suhtluse oluline osa digikoostöö.
2017. aastal asutas Põhjamaade Ministrite Nõukogu ajutise digiteerimise ministrite nõukogu, mille eesmärk on muuta

Põhjala digitaalseks lipulaevaks. Näitamaks
soovitud paindlikkust Põhjamaade koostöös, kutsuti ka Balti riigid ajutise koostöö
osalisteks: kohtumistele ja partneritena
ühisprojektidesse, et parandada digitaalset
ühenduvust ja ellu viia digitaalne siseturg
terves Põhjala-Balti piirkonnas.
Samas, koostöö Põhjamaade Ministrite Nõukoguga on Balti riikide valitsustele vaid üks võimalikest valikutest Põhjala-Balti koostöös. Praegu näib, et üldiselt
eelistatakse mitteametlikke, sihipäraseid
ja paindlikke poliitika koordineerimise ja
koostöövorme. Viimastel aastatel on iseäranis tõusnud NB6 tähtsus. Ametlike institutsioonide roll on praegu Põhjala-Balti
koostöös vähem oluline. Siiski, Balti riikidele on Põhjamaad olulised partnerid ja
ühenduslüli läänepoolsete Euroopa Liidu
liikmesriikidega.
Tuleviku väljavaated
Arvestades praegusi mitte just kõige soodsamaid eeldusi, sõltub Põhjamaade institutsioonide tähtsus ja tõhusus osaliselt
sellest, kas Põhjamaad suudavad leida uue
ühisosa oma soovides ning neid päriselt
ka saavutada.
Pandeemia ajal tundus, et valitsused
pöörasid Põhjamaade Ministrite Nõukogule selja ega pidanud seda institutsiooniks, mis sobib Põhjala juhtimiseks kriisis
ja ühise kriisiohjamise võime suurendamiseks. Seega sõltub hiljutiste reformide
ja edasise koostöö pingutuste edu üksteise toetamisest ja usaldusest: valitsustel tuleb tulemuste saavutamiseks anda
Põhjamaade Ministrite Nõukogule vajalikud pädevused ja ressursid ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu peab veenma
valitsusi oma lisaväärtuses, et teda kõrvale ei jäetaks.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu võib
jääda oluliseks, kui suudab panna valitsused
tõhusalt ja tulemuslikult suhtlema teemades nagu keskkond, kliima, sotsiaalküsimused, teadusuuringud ja kultuur. Need on
jätkuvalt olulised sildade ehitajad Põhjamaade vahel.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu peasekretär Paula Lehtomäki märkis, et kui
liikmesriigid seda soovivad, on Põhjamaade
Ministrite Nõukogul isegi head võimalused
suuremaks toeks valitsustele kui Covid-19
kriisi ajal. See muidugi tõstatab küsimuse,
miks Põhjamaade Ministrite Nõukogu ei
ole seda seni pandeemia ajal teinud, kuid

vähemalt on see märk optimismist ja heast
tahtest. Üldiselt on Põhjamaade Ministrite
Nõukogul võimalik pälvida rohkem poliitilist
kaalu, kui seda hakataks uuesti kasutama
poliitilise kasvulavana ning erinevate sidusrühmade – mitte ainult valitsuste vahel –
arutelude ja koostöö areenina. Sama käib
Põhjamaade Nõukogu kohta. Põhjamaade
Nõukogu aruteludele ja nende soovitustele
suurema kaalu andmiseks on vaja võrdsustada selle tähtsus Põhjamaade Ministrite
Nõukoguga ning siduda nende tegevused
ja teemad rohkem ühte.
2019. aasta suvel tutvustas Põhjamaade
Ministrite Nõukogu uut Põhjala visiooni,
mille kohaselt peaks piirkond 2030. aastaks tõusma maailma kõige kestlikumaks ja
lõimitumaks regiooniks. Selle visiooni elluviimiseks peaksid Põhjamaade Ministrite
Nõukogu tulevased prioriteedid muutma
Põhjala piirkonna roheliseks, konkurentsivõimeliseks ja sotsiaalselt kestlikuks.
Covid-19 kriisi põhjustatud olude, probleemide, lõhede ja muutuvate prioriteetide valguses on väga küsitav, kas selle
visiooni elluviimine on realistlik. Praegu
tundub see osale rohkem utoopia kui
visioonina.
Sellest hoolimata kinnitasid Põhjamaade
Ministrite Nõukogu ja Põhjamaade valitsused ametlikult pühendumist visioonile ning tõesti, sellised visioonid võivad
olla kasulikud ambitsioonide seadmisel
ja üldise tulevikukoostöö sillutamisel.
Kuid peamine eesmärk võiks pigem olla
ühiste lahenduste otsimine praegustele
ühistele käegakatsutavatele katsumustele vastavuses institutsiooni võimete ja
tugevustega.
Selle asemel et teha mõnes valdkonnas
koostööd kõige madalama ühise nimetaja
alusel, võiksid Põhjamaade institutsioonid
keskenduda eespool loetletud poliitikavaldkondadele, kus tihe koostöö on poliitiliselt
kõige olulisem, on olemas tugevad ühised
huvid, antakse lisaväärtust ning kus Põhjamaad ja nende kodanikud ning isegi teised
riigid, näiteks Eesti, Läti ja Leedu, võiksid
koostööst kõige rohkem kasu saada.

Habemega idee
avada Brüsselis
Põhjamaade Ministrite
Nõukogu esindus ei ole
kunagi leidnud
valitsuste toetust.
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Dovilė Budrytė:
kõik on hästi, kuniks
keegi ei hakka üle
oma varju hüppama
Kuna kolm väikest riiki Läänemere kaldal ei
ole maailmaareenil geopoliitilised raskekaallased,
panevad nad strateegiliste eesmärkide
saavutamiseks seljad kokku. Kuigi Balti kolmik
näib olevat kokku määratud, on ilmnenud lõhesid
ja avalikku rahulolematust, mis võivad ühel hetkel
taas pinnale kerkida ja kahjustada praegusi sooje
suhteid, leiab USA Georgia Gwinnetti kolledži
riigiteaduste professor Dovilė Budrytė.

A N D RI U S BALČIŪN AS
Leedu rahvusringhäälingu portaali
LRT.lt välisuudiste toimetaja
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Professor Budrytė, teie teadustöö
keskendub ajaloolistele traumadele
ja narratiividele. Kuidas Nõukogude
okupatsioon, 50 aastat kommunismi
ja Nõukogude impeeriumi lagunemine
mõjutavad Balti riikide suhteid ja
välispoliitikat tänapäeval?
Praegune rahvusvaheliste suhete lektüür,
mis uurib mälupoliitika mõju välispoliitikale, leiab, et selliste riikide nagu Läti,
Leedu ja Eesti suurte narratiivide loomist mõjutavad ajaloolised kogemused.
Nii seda, kuidas nad tutvustavad oma
ajaloolisi kogemusi ülejäänud maailmale
kui ka üksteisele. Ehk ajalugu aitab neil
suhelda teiste riikidega.
Sellest vaatevinklist on Balti riikide
narratiivid sarnased. Nõukogude okupatsiooni ja kommunismikuritegusid
peetakse ulatuslikuks traumaks ning sellel

on suur mõju erinevatele narratiividele.
Need sarnasused aitavad luua strateegilist
visiooni, mis on Balti riikidel mõnevõrra
sarnane ning toetab kolme riigi koostööd.
Üksikasjadesse süvenedes on näha, kuidas see mõjutab suhteid teiste riikidega.
Näiteks Valgevene kriisi puhkedes tegutsesid Balti riigid ajuti üheskoos, kui lisasid Valgevene ametnikud musta nimekirja
ning mõistsid hukka Aljaksandr Lukašenka
režiimi kuriteod. Neil oli sarnane maailmavaade. Kui seda võrrelda Põhjamaadega
(Valgevene kriisi näitel – toim), siis vähemalt esialgu oli nende reaktsioon mõnevõrra vaoshoitum. Sarnaseid järeldusi
võiks teha suhtumisest Ukrainasse.
Nende ajalooliste kogemuste tõttu kalduvad Balti riigid ka Atlandi-ülesele koostööle, koostööle USAga, milles nähakse
jõudu, mis suudab Venemaad heidutada.

Balti riigid, välispoliitika. INTERVJUU

Venemaad peetakse sageli ohuks, kuigi ei
saa eirata ka varasemaid katseid sõlmida
alternatiivseid, pragmaatilisi suhteid. Ehk
[ajaloolised kogemused] ei tähenda automaatselt koostööd kogu aeg.
Balti riigid on tegelenud sarnase mälupoliitikaga ka rahvusvahelisel areenil ning
toetanud Nõukogude kuritegude teadvustamist erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides. Õpetlased nagu Maria
Mälksoo töötasid koos, et Euroopa mälu
hõlmaks ka Nõukogude okupatsiooni ja
kommunismikuritegusid.
Loomulikult leidub ka erinevusi. Näiteks on Leedu silma torganud mõiste
„genotsiid“ jõulisema kasutamisega kui
Läti või Eesti. See võib olla seotud elanikkonnaga ning Leedu endiste küüditatute ja poliitvangide mõjuga. Neil oli väga
oluline roll Sąjudise [vabadusliikumise]
ajal, kui Leedu valis Nõukogude mineviku
traumadele viitamisel karmima väljendusviisi. Samas Lätis mõtestatakse praegu
ümber ja vaidlustatakse „okupatsiooni“
mõistet.

Kas kolm Balti riiki on asukoha,
rahvastiku ja kultuuriliste sarnasuste
tõttu alatiseks määratud koostööd
tegema? Teatud küsimustes on näha
olnud lahkhelisid, kas need võivad
kasvada suuremateks lõhedeks?
Ma arvan, et olulistes julgeolekuküsimustes teevad Balti riigid alati koostööd. Sarnaselt senisega jääb nende ühine hääl rahvusvahelisel areenil kõlama eriti sellistel
teemadel nagu trauma, mälu, Atlandi-ülesed suhted, vajadus [reeglitel põhineva]
rahvusvahelise koostöö järele.
Mõningad erinevused ja riiklikud huvid
kerkivad esile riigiteadlaste mõistes pehmetes julgeolekuküsimustes nagu energia
ja transport.
Erinevatest hoiakutest rahvusvahelises poliitikas meenub 2005. aasta, kui Läti
muutus Venemaa suhtes leebemaks ning
nende president otsustas sõita Venemaale
ja osaleda Teise maailmasõja mälestusüritusel.
Siiski, suures plaanis on Balti riikidel
rahvusvahelistes suhetes sarnane siht ja

DOVILĖ BUDRYTĖ
Dovilė Budrytė on riigiteaduste
professor USA Georgia Gwinnetti
kolledžis.
Tema teadustöö keskendub
soouuringutele, traumadele ja mälupoliitikale rahvusvahelistes suhetes
ja natsionalismis.
Ta on avaldanud, kirjutanud ja kaastoimetanud raamatuid natsionalismist,
rahvuse ülesehitamisest, traumadest
rahvusvahelistes suhetes postsovetlikus ruumis ja Balti riikides.
Ta on õpetanud mitmes USA ülikoolis, samuti Lätis, Leedus ja Poolas.
Allikas: Georgia Gwinnetti kolledž

Ajalooliste kogemuste tõttu toetuvad Balti riigid Atlandi-ülesele koostööle ning suhetele USAga, kelles nähakse jõudu, mis
suudab Venemaad heidutada, räägib professor Dovilė Budrytė. 7. mai öösel toimus Eestis õppuse Swift Response käigus Numsi
dessant, mida jälgisid ka USA vägede juhataja Euroopas kindral Christopher G. Cavoli ja president Kersti Kaljulaid. Eesti kaitsevägi
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ma ei usu, et see tulevikus lahkneb. Ma
arvan, et valmis tuleb olla eri nägemusteks isegi Venemaa suhtes, mõni riik võib
otsida pragmaatilisemaid suhteid, aga
sügaval sisimas ei saa kõrvale heita peamisi ajaloolisi narratiive, mis sündisid koos
[Balti] riikidega. Seetõttu näen ma Balti
koostöös suuri võimalusi.
Praegu käib Leedus väga tuline
arutelu Istanbuli konventsiooni võimaliku ratifitseerimise üle. Eesti kiitis
selle heaks mõni aeg tagasi. Kas Balti
riigid suudavad panna seljad kokku
ka sisepoliitilistes küsimustes ning
olla väärtuste edendamisel naabritele
eeskujuks? Kas näiteks Leedu võiks
naabritega jagada oma kogemusi
etniliste vähemuste lõimimisel?
Leedus on Istanbuli konventsiooniga minu
hinnangul tehtud poliitilisi vigu. Nagu
[ÜRO naiste diskrimineerimise likvidee-

rimise komitee liige] Dalia Leinartė märkis, on see nagu Brexit: kui see juhtus,
ei olnud paljudel Suurbritannia inimestel
aimugi, mida see tähendab, kuid teema oli
väga politiseeritud.
Inimestel on erinevad hirmud, nad tõlgendavad erinevalt mõisteid nagu „sugu“.
Samuti klammerduvad nad traditsioonilise
perekonna idee külge, tundes, et see on
kuidagi ohustatud. Ma arvan, et olukorras on süüdi poliitikud, kel puudub poliitiline tahe konventsioon heaks kiita, aga
ka laialt levivad väärtõlgendused ja ühiskonna lõhestumine. See on sisepoliitiline
küsimus, mis tuleb Leedul endal lahendada, sama lugu on Lätiga.
Mis puutub vähemustesse, siis Eestil ja
Lätil on ilmselgelt teistsugused probleemid kui Leedul. Siin võib leida mõningaid
kokkupuutepunkte, sest kõigis riikides on
näha Venemaa ja Venemaa meedia mõju,
et kallutada vähemuste arvamust ning

seeläbi laiendada oma mõjusfääri. Kõik
kolm riiki seisavad silmitsi lõimumise ja
Venemaalt pärineva desinformatsiooni
küsimustega. Nad peavad mõtlema, kuidas vene keelt kõnelevad inimesed, Leedu
puhul poolakeelne kogukond, paremini
oma poliitikasse lõimida.
Ehk siis Balti riigid võiksid üheskoos
paremini käsitleda Venemaalt pärinevat
desinformatsiooni. Selle negatiivset mõju
on juba näha. Näiteks Leedu poolakeelses kogukonnas valitseb laialdane vastuseis vaktsineerimisele ning see on seotud
Vene meedia mõjuga. Sama lugu on soorollide küsimuses, aga ka rahvusvahelistes suhetes.
Praegu on Balti riikides, aga ka
Põhjamaades, juhtivatel kohtadel
rohkem naisi kui kunagi varem.
Jah, Leedus näeb lisaks Istanbuli konventsiooni ning mõistete nagu „sugu“ ja „soo-

Balti koostöö üks kõrghetki oli 1989. aastal Balti kett, kui ligi kaks miljonit Leedu, Läti ja Eesti inimest moodustasid enam kui
600 kilomeetri pikkuse inimketi, et avaldada meelt Nõukogude okupatsiooni vastu. Kaks aastat tagasi, Balti keti 30. aastapäeval
sai Vilniuses näha enam kui 1500 analoograadiost koosnevat installatsiooni. Analoograadiote abil koordineeriti Balti keti
korraldamist. AP/Scanpix
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line võrdõiguslikkus“ üle käivale tulisele
arutelule naiste kasvavat mõjukust kõrgeimates võimukoridorides.
Vaatamata mõnedele konservatiivsetele hoiakutele olen ma selles küsimuses üsna optimistlik. Kui võrdlen Leedu
1980ndate ja 1990ndate alguse soolist
võrdõiguslikkust [praegusega], näen, kuidas lõimumine Euroopa Liidu ja teiste
Euroopa organisatsioonidega on positiivselt mõjunud.
Ühiskonna ja kultuuri eri tasanditel
on toimunud muutused. Rahvusvahelised
soolise võrdõiguslikkuse normid jõudsid
Balti riikidesse ja tugevdasid naiste rolli
ühiskonnas. Näeme edukaid naisi, kes
aktiivselt mõjutavad akadeemilist kultuuri,
tegelevad ettevõtlusega, töötavad politseis ja sõjaväes. Ehkki küsimus ei ole pelgalt selles, et näeme naisjuhte, sest mõnes
väga konservatiivses kultuuris on teinekord naised juhtivatel kohtadel, aga nad
käituvad nagu mehed. (Naerab.)
Kui palju sõltub riikide koostöö
poliitikutest ja nende eesmärkidest,
isiksustest?
Siin on põhimõtteline küsimus, kes üldse
on välispoliitikas oluline, eriti ääremaadel
või väikeriikides.
Balti riikide välispoliitikast kirjutatu
põhjal võib järeldada, et juhtide isiksused
ei pruugi nii suurt tähtsust omada. Loomulikult leidub siin erandeid, kuid väga
sageli rõhutatakse väliseid tegureid: Balti
riikidel on ühised huvid, neil on ühised
ohud, nende huvides on koos töötada.
Siiski, isiksused on olulised, näiteks
[endine Leedu president] Dalia Grybauskaitė. [Poliitikateadlane ja arvamusliider]
Tomas Janeliūnas ja [poliitikateadlane]
Aušra Park on kirjeldanud, kui oluline oli
Grybauskaitė välispoliitika kujundamisel.
Enne teda oli välisministeeriumil juhtroll,
kuid ta püüdis välispoliitikat mõjutada ja
ennast maksma panna. Alguses püüdis
Grybauskaitė endisest Nõukogude sfäärist eemalduda ja ütles, et edendada tuleb
suhteid ja partnerlust Põhjamaadega, selles suhtes võistles ta veidi Eesti presidendiga. Lõpuks ei olnud need mõjud sügavad.
On normaalne, et on uuritud alternatiive Balti koostööle. Leedus toimus
1990ndate alguses väga oluline välispoliitiline arutelu, kas keskenduda rohkem piirkondlikule koostööle, sealhulgas
Balti riikidele, või vaadata rohkem Poola
suunas. Kuid vaatamata kultuurilistele

Olulistes
julgeolekuküsimustes
teevad Balti riigid alati
koostööd. Sarnaselt
senisega jääb
nende ühine hääl
rahvusvahelisel areenil
kõlama eriti sellistel
teemadel nagu trauma,
mälu, Atlandi-ülesed
suhted, vajadus
[reeglitel põhineva]
rahvusvahelise
koostöö järele.
sarnasustele ja geograafilisele lähedusele
ei olnud suhted Poolaga alati just kõige
soojemad. Praegu on küll olukord teistsugune, kuid Poola konservatiivsuse vastuolu Euroopa normidega võib taas kord
põhjustada probleeme Leedu ja Poola
suhetes. Hoolimata võib-olla [Leedu presidendi] Gitanas Nausėda ja mõnede teiste
huvidest luua tihedamaid suhteid.
Seega, kuigi isiksused on olulised, on
palju olulisemad strukturaalsed tegurid:
vajadus kuuluda Atlandi-ülesesse kogukonda, Euroopa Liitu, ühine ohutunnetus,
ühised ajaloolised narratiivid, kogemused.
Need tõukavad ratsionaalselt mõtlevad
isikud koostööd tegema.

Kuigi isiksused on
välispoliitikas olulised,
on palju olulisemad
strukturaalsed tegurid:
vajadus kuuluda Atlandiülesesse kogukonda,
Euroopa Liitu, ühine
ohutunnetus, ühised
ajaloolised narratiivid,
kogemused.

Kas Balti koostöö ajaloost on esile
tõsta mõni särav edulugu või midagi,
mis murendas Balti ühtsust?
Minu meelest oli [Balti koostöö] kuldajastu 1980ndatel ja 1990ndatel, sealhulgas
Balti kett. Iseseisvuse taastamiseks oli väga
selge tegevuskava ja ühine huvi. Kui kolm
Balti riiki mõistsid selgelt, et nad soovivad
Euroopa Liitu ja NATOsse pääseda, levis
kiiresti rahvusvaheliste lepingute sõlmimine. Samuti tehti koostööd kaitseküsimustes: 1993. aastal asutati Balti rahuvalvepataljon, hiljem Balti õhuseiresüsteem
ja Balti kaitsekolledž. Mõned poliitilised ja
institutsionaalsed kehamid toimivad praegugi, kuid need ei ole enam nii olulised.
Seejärel saabus 1990ndate keskpaik
ja suhete jahenemine. Leedus ja Lätis oli
palju kadedust, kui Eesti kutsuti 1998. aastal Euroopa Liidu liikmelisuse läbirääkimistele. Seda ilmestab hästi tõik, et pärast
1997. aasta peaministrite kohtumist ei
tehtud ühisavaldusi Balti riikide koostöö
kohta. See oli suhete madalpunkt.
2004. aastal (Balti riigid astusid üheskoos Euroopa Liitu ja NATOsse – toim)
suhted soojenesid, kuigi kolmepoolse
partnerluse veetlus vähenes. Riigid hakkasid aga tegema koostööd Euroopa Liidus, NATOs ja teistes rahvusvahelistes
algatustes.
Järgmine läbimurre olid konfliktid, kui
Venemaa hakkas taas agressiivselt käituma: 2008. aasta sissetung Gruusiasse
ning 2013. ja 2014. aasta suur raputus
Ukrainas. Ohud muutusid taas väga reaalseks ning tekkis vajadus vähemalt koordineerida reageerimist ja ohutaju.
Kuidas te näete Balti koostöö
tulevikku? Kas see kasvab ja riigid
saavad aina lähedasemaks või kõigub
nagu seni?
Üks tegureid, mis võib kujuneda tihedama
koostöö takistuseks, on väikeste riikide,
ääremaade aeg-ajalt esile kerkiv soov
saada tunnustust ja staatust. Nad soovivad suuremat austust, kui selleks on põhjust. Näiteks on Leedu varasemalt öelnud,
et soovib olla regionaalne keskus, liider.
Selliseid asju võib aeg-ajalt esile tulla ka
tulevikus.
Siiski, kui vaadata suurte ajalooliste
traumade kogemusi, leiab nii palju ühist,
Balti riikide narratiivid on sarnased. Ma
arvan, et olulistes julgeolekuküsimustes –
ohud ja kaitse – koostöö toimib ega kao
kindlasti kuhugi.
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Nn pehmed julgeolekuprobleemid võivad
aga osutuda keeruliseks ja isegi tekitada
konflikti, kui näiteks Leedu soovib taas
kord tõusta piirkondlikuks keskuseks või
rohkem tähelepanu pälvida.
Oluline on ka see, kuidas maailm
näeb Balti riike, meie identiteeti. Alates
1980ndatest ja 1990ndatest on selge, et
Balti riike nähakse ühtsena. Kui USAs
rääkida mõne välispoliitika eksperdiga, ei
pruugi ta teada Balti riikide kultuurilisi
ja poliitilisi erinevusi, neid nähakse ühe
üksusena. See, kuidas teised Balti riike
näevad, aitab samuti koostööle kaasa.
Te mainisite, et Balti riikidel on sarnane
kultuur ja ajalugu, ühised traumad ja
ohud. Kuid kas leidub veel midagi, mis
neid määratleb? Kas nad peaksid rohkem ühtselt rahvusvahelisel areenil nähtavad olema? Või on siiski kultuurilised
erinevused liiga suured ning Eesti on
mõneti Põhjamaa ja Leedu-Läti baltid?

Sageli keskenduvad riigiteadlased rahvuslike huvide tähtsusele ühiste huvide
ülesehitamisel ning väidavad, et nende
huvide saavutamiseks on võimalik ühendada kultuuri või ühiseid mälestusi. Kui
on olemas ühine huvi, näiteks Venemaa
ja julgeolek, siis saab lihtsasti käiku lasta
ühised kultuurilised tunnused nagu Balti
identiteet. Kui mitte, siis võib koondada
erinevaid reaalseid või näilisi kultuurilisi tunnuseid, näiteks „põhjamaiseid“
identiteete.
Mina huvitun ontoloogilisest julgeolekust ja mälu-uuringutest rahvusvahelistes
suhetes ning kaldun toetama pikka vaadet,
et riikliku julgeoleku huvide ülesehitust
ning identiteediküsimusi ja ühiseid minevikukogemusi ei tohiks eraldada. Seetõttu
väidan, et ühised ajaloolised kogemused
ning sõdadevahelisel ajal ja pärast Nõukogude Liidu lagunemist kujunenud koostööharjumus on loonud tugeva sideme,
mis ühendab Balti riike – võib-olla mõne-

võrra sarnaselt Beneluxi riikide koostööga
pärast Teist maailmasõda.
Arvestades Balti riikide soovi vabaneda
postsovetlikust identiteedist, ei pruugi
minu arvamus, et just need postsovetlikud identiteedid võivad olla aluseks ühisosale ja ühistele tegevustele rahvusvahelisel areenil, väga populaarne olla.
Minu silmis on Balti riikide koostöö
parim ja inspireeriv, kui Balti riigid toetavad inimõigusi ja demokraatlikke püüdlusi
teistes endistes Nõukogude Liidu riikides,
näiteks Valgevenes või Ukrainas. Kahjuks
ei toeta Lääne-Euroopa entusiastlikult
selliseid riike nagu Valgevene ega nende
demokraatlikke püüdlusi, lääneriikide
toetus on piiratud.
Selles võtmes võib ühises Balti postsovetlikus identiteedis näha hoopis edumeelset vedurit ning see annab Balti riikidele
võimaluse olla Euroopas südametunnistus, kes kutsub üles tegutsema inimõiguste
eest endistes Nõukogude vabariikides.

Aprilli keskel külastasid Balti riikide välisministrid Kiievit, et näidata vankumatut toetust Ukrainale. Pildil vasakult paremale
Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis, Läti välisminister Edgars Rinkēvičs, Eesti välisminister Eva-Maria Liimets ja
Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba. AFP / Ukraina välisministeerium / Scanpix
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AAD U M UST
Riigikogu Balti Assamblee
Eesti delegatsiooni esimees

Rohkem kui juhuslik Balti jututuba

Matti Maasika Diplomaatia 2021. aasta
veebruarinumbri mõtted tundusid lausa
omadena: „Välispoliitika praktikule pole
vaja seletada, et kõik Eesti liitlassuhted
algavad Balti koostööst. […] Eestile kõige
lähedasemad ja sarnasemad riigid lähiajaloolt, asendilt, probleemistikult on ikkagi
Läti ja Leedu. […] Aeg oleks seda tõsiasja
ka praktikas teadvustada ning panustada
senisest palju rohkem aega ja ressursse
koostööle teiste Balti riikidega.“
Balti Assamblee (BA) asutati meie iseseisvuse taastamise aastal, 8. novembril
1991 Tallinnas. Eeskujuks ja jätkuvalt esimeseks partneriks on Põhjamaade Nõukogu, partneriteks teiste seas ka GUAM ehk
Gruusia, Aserbaidžaani, Ukraina ja Moldova
parlamentide ühendus, kellega on hea klapp
Euroopa Liidu idapartnerluse projektides,
mis on teistelegi Euroopa ametikaaslastele
silma jäänud. Nagu võttis kokku kolleeg
Skandinaaviast: „Olete sillaehitajad, erinevalt meist ei vaja teie idapartnerluses
keele ega mentaliteedi tõlget.“
Muutused
Nõustun ka Maasika tõdemusega, et tihedamat koostööd naabritega peetakse sageli
tüütuks ja väheeksootiliseks. Realistlik
tähelepanek.
2010. aastaks olid laulva revolutsiooni
traditsioonid ammendunud. Ent lahendus
ei olnud Balti liivakastist põnevamatele
jahimaadele põgenemine, vaid töö kaasajastamine. Osa BA tollastest otsingutest
tundub praegu huumorina, näiteks meeste
ja naiste paralleelkomisjonid. Leedus ja
Eestis põhja-lõunasuunaline Rail Baltic
näis Läti esindajate mõtetes kulgevat idast

läände... Läti kolleegi hinnangul aitasid just
BA arutelud ühtse arusaamiseni.
Eesti algatusel hakati BA komisjone
moodustama rahvusparlamentide samasuunaliste komisjonide liikmetest, enne
olid need juhuslikud jututoad. Tulemuseks on ideesiire ja kolme riigi seaduste
lähenemine eriti keskkonna-, haridus-,
sotsiaal-, kultuuri- ning sisejulgeolekuja kaitsepoliitikas. Näiteks lihtsustasime
kiirabi ja tuletõrje piiriületuse korda.
BA annab välja Balti kultuuripreemiaid.
Uurisin kord žürii Eesti liikmelt, et kellele
nad kirjanduspreemia omistasid. Vastus
üllatas: „Läti kord oli. Nime ei mäleta, aga
nime lõpus oli „s“.“ Laureaatideks esitati
oma riigi poliitikuid ja kultuuritegelasi.
Leedu delegatsiooni juhi sõnul sai värskeks tuuleiiliks Eesti algatus autasustada
just Balti koostöö edendajaid: Ain Anger –
Eesti ja Läti ooperipubliku lemmik; Birute
Klaas-Lang – balti keelte õpetaja Tartu
Ülikoolis; Avo Keel – Eesti ja Läti tunnustatud võrkpallitreener; Leelo Tungal – nii
Eestis, Lätis kui ka Leedus armastatud
kirjanik.
Matti Maasikas kirjutab: „Suhteid tuleb
ajada mitte ainult koosolekulaua taga, vaid
ka isiklikult.“ Puhas kuld!
Ah et kuidas te leidsite nii kiiresti ühise
keele BA Läti delegatsiooni liikme Atis
Lejiņšiga? Aga me töötasime ju 1991. aastal Stockholmis ühes majas: tema Läti, mina
Eesti infokontoris. Just selles samas majas
kohtusime Jón Baldvin Hannibalssoniga
(endine Islandi rahandusminister ja välisminister - toim), BA medali laureaadiga,
kes lubab mul lahkelt kasutada Islandi
rahvusarhiivis tema isiklikus arhiivifondis
säilitatavaid Eesti iseseisvuse taastamise

perioodi dokumente, mida meie arhiivides
millegipärast ei ole.
1991. aasta Stockholmi infokontoril
on võrgustikus oma osa. Seal kohtusime
Taani välisministri Uffe Ellemann-Jenseniga
ning BA töös on see päädinud vastastikuse
sümpaatiaga tema tütre Karen Ellemann
Klochiga, kes on olnud Taani keskkonnaminister ja Taani Põhjamaade koostööminister. Samas majas kohtusime ka Algirdas
Saudargasega, kelle poeg Paulius Saudargas
on Leedu parlamendi asespiiker ja meie
koostööpartner.
Kiire abikäsi
1990. aastatel kohtusime Tallinnas arstiteadlase Romualds Ražuksiga, kes oli Läti
Tautas Fronte järjekorras teine esimees,
hiljem BA Läti delegatsiooni liige. Kui
Lätis puhkes ootamatult Eesti-vastane
hüsteeria, et TÜ kliinikum keeldub organite siirdamisest Läti kodanikele, helistasime koos TÜ kliinikumi ning kohe saatis
Ražuks Läti televisiooni oma kolleegi, kes
maandas Eesti-vastase vihalaine – Eesti
oli täitnud oma lepingulised kohustused,
aga Läti paraku mitte.
1970. aastate algul alanud pingpongipoliitika sulatas üles Hiina ja USA jahtunud suhted. BA tegevuses on eriline koht
korvpallipoliitikal, mis on väga tugevasti
kaasa aidanud parlamendiliikmete isiklike
sõprussuhete kujunemisele, aga seeläbi ka
töistele kontaktidele.
Keda kiita? Läti ja Leedu BA veteranid
kiidavad kunagist Eesti delegatsiooni juhti
Trivimi Vellistet. BA riigikaitsealase koostöö
mootor oli kindralleitnant Johannes Kert
(1959–2021).
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Valgevene kriis
Balti ja Põhjala
naabrite silme läbi
Kui väiksed Balti riigid ületasid Valgevene
2020. aasta valimistele järgnenud kriisile
tähelepanu tõmmates rahvusvahelisel
areenil oma kaaluklassi, siis Põhjala kui põline
inimõiguste ja vabaduste kaitsjate kants jäi
tagasihoidlikuks. Õppetund – kriisis loeb
nii geograafia kui ka varasemad suhted.

E V I JA DJATKOV ICA
Läti Rahvusvaheliste Suhete Instituudi
ja Riia Stradiņši ülikooli teadur
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30 aastat tagasi avas Nõukogude Liidu
kokkuvarisemine kolmele Balti riigile ukse
iseseisvuse, demokraatia ja jõukuse teele
astumiseks. Kuid see uks ei avanenud
iseenesest. Iseseisvuse taastamine saavutati meeleavalduste abil ja lääneriikide
toel, sealhulgas tänu lääneriikide valmisolekule vaidlustada tärkava Venemaa
Föderatsiooni geopoliitilisi huve ning
võtta Läti, Leedu ja Eesti vastu Euroopa
Liitu ja NATOsse. Eriline roll sel teekonnal oli Põhjamaadel – Balti riikide põhjanaabritel ning ajaloolistel inimõiguste ja
vabaduste kaitsjatel.
2020. aastal näib ajalugu mõneti korduvat. Järgmine postsovetlik riik, Valgevene,
annab märku valmisolekust jätta maha
kommunistlik minevik, mida kehastab riigi
autoritaarne juht Aljaksandr Lukašenka,
ning pöörata riigi ajaloos uus, demokraatlik lehekülg.
Nagu omal ajal Balti riikideski avaldab Valgevene rahvas meelt, kuid lääne
sisukat toetust seekord pole. Lääne-

riikide toetus demokraatiameelsetele inimestele on tagasihoidlik vaatamata enneolematule julmusele, millega Lukašenka
režiim on rahumeelsete meeleavaldajate
vastu astunud. Samal ajal Venemaa, olles
silmitsi Euroopa viimase diktatuuri hapruse ja demokratiseerimistuultega oma
piirialadel, ei säästa pingutusi, et hoida
Valgevenet Vene karu haardes.
Balti riikide ühine surve
Nii ongi nüüd Balti riigid ise need, kes on
moraalselt esirinnas ja nõuavad lääneriikidelt sekkumist Valgevenes.
Just Balti riigid, eriti Leedu ja Läti,
tõusid 2020. aasta sügisel esile Valgevene valimisjärgsele kriisile reageerimises: hoidsid Valgevenes toimuvat juhtivate rahvusvaheliste organisatsioonide –
sealhulgas Euroopa Liidu, Euroopa Nõukogu, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE), ÜRO – päevakorras
ning näitasid oma eeskujuga otsustavust.
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Nagu omal ajal
Balti riikideski avaldab
Valgevene rahvas
meelt, kuid lääne sisukat
toetust seekord pole.
Seejuures on Eesti ÜRO julgeolekunõukogu ajutise liikmena olnud eriti kasulik
Valgevene küsimuse rahvusvahelise nähtavuse säilitamisel.
Balti riigid lisasid ühiselt musta nimekirja rohkem kui 150 Valgevene ametnikku,
sealhulgas Lukašenka ja tema vanema
poja. Isegi kui need käigud on olnud pigem
sümboolsed kui valusad, toimisid need nii
Valgevene režiimi karistusena kui ka survestasid rahvusvahelist üldsust, eriti ELi,
sest Balti riigid kutsusid liitu üles sanktsioonidega edasi minema.

Põhjamaad, kes seisid 1990ndate alguses
tugevalt Balti naabrite läänestamise ja
demokratiseerimise toetamise eest (näiteks võtsid esimesena kasutusele viisavabaduse Läti, Leedu ja Eestiga), jäid
2020. aastal Valgevene kriisis tagasihoidlikuks. Rootsi, Soome, Norra, Taani ja Island
kõhklesid rohkem, kui oleks võinud eeldada, arvestades nende väärtuspõhise
poliitika ajalugu.
Tagasihoidlikud Põhjamaad
Põhjamaad reageerisid kriisile peamiselt
rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu
ning ükski neist ei läinud Valgevene ametivõimude otseste sanktsioonidega nii
kaugele kui Balti riigid. Peale selle pooldasid Rootsi, kes oli enne kriisi suhetes
Valgevenega kõige aktiivsem, ja Soome,
kes oli hiljuti Valgevenega suhted taas-

elustanud, esialgu Lukašenkaga dialoogi.
Lõpuks nad siiski ei tunnistanud Valgevene režiimi õiguspärasust ja rakendasid
õigel ajal sanktsioonid.
Valgevene juhtum näitab selgelt, kui
olulised on rahvusvahelist tähelepanu
nõudvates kriisiolukordades geograafia
ja varasemad suhted.

Põhjamaad, kes
seisid 1990ndate
alguses tugevalt Balti
naabrite läänestamise ja
demokratiseerimise
toetamise eest,
jäid 2020. aastal
Valgevene kriisis
tagasihoidlikuks.

Mullu 23. augustil, Balti keti 30. aastapäeval korraldati solidaarsuskett Valgevene meeleavalduste toetuseks 32 riigis.
Pildil üritus Riias. LETA/Scanpix
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Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenka režiim on rahumeelsete meeleavaldajate vastu astunud enneolematu julmusega.
AP/Scanpix
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Erinevalt Balti riikidest pidasid Põhjamaad Valgevenet suures plaanis kaugeks
riigiks, mis pälvis enne kriisi vähe tähelepanu. Enamikul Põhjamaadel on Valgevenega olnud ajalooliselt ja on siiani piiratud
suhted, suheldud on peamiselt rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu. Seetõttu sai kriisi ajal nende peamiseks välispoliitiliseks hoovaks retoorika.
Pole kahtlust, et Põhjamaadel oli oluline roll rahvusvahelisel areenil tehtud
edusammudes, näiteks OSCE Moskva
mehhanismi loomises (esinduse saatmine inimõiguste rikkumiste uurimiseks
ja nende lahendamise abistamiseks) ja
eelkõige sanktsioonide poliitikale ELis
nõusoleku saavutamisel. Samas näitas
selline lähenemisviis selgelt huvipuudust
selle kauge riigi vastu, kellega koostöö
pole kunagi olnud Põhjamaade tegevuse
prioriteetide hulgas.

Seega ühines Eesti Balti alliansiga tõenäoliselt pigem solidaarsusest naabritega
kui tegeliku huvi pärast kriisi lahendada.
Hoolimata sellest, millised olid igaühe
motiivid ja huvid, ületasid kolm Balti riiki
koos ootusi ning paistsid Valgevene kriisis
silma, kui kasutada Svjatlana Tsihhanovskaja vanemnõuniku Franak Viačorka sõnu.

Seega on tulevasi
kriise silmas pidades
suuremad poliitilised
liidud Põhjamaadega,
ja mitte ainult nendega,
hädavajalikud. Eriti tähtsad
on need inimõiguste
rikkumistega seotud
kriiside korral.

Naabrite toetus
Balti riigid on aga Valgevene kõige vahetumad naabrid. Neist kaht – Lätit ja Leedut –
seob Valgevenega ühine piir. Selles valguses tuli enne naabrile sanktsioonide kehtestamist kaaluda, mis on olulisem, kas
väärtused või huvid. Võrreldes ülejäänud lääneriikidega võtsid väärtuspõhise
välispoliitika elluviimisel kõige radikaalsemad seisukohad ja riskid Läti ja Leedu –
majanduslikult Valgevenega üksteisest
sõltuvad riigid.
Veelgi üllatavam on Läti kannapööre
Valgevene ametivõimudega aastakümneid kestnud elavast dialoogist järkjärgulise suhete katkestamiseni. Siiski
tundusid majanduslikud kaalutlused otstarbekana, sest Balti riikide sanktsioonid ei olnud suunatud otse Valgevene
majandusele.
Samas Eestile on Valgevene Lätist ja
Leedust kaugem, koostööd on vähem ning
Valgevene pole poliitiliselt kunagi olnud
Eesti välispoliitiliste prioriteetide hulgas.

Valgevene juhtum
näitab selgelt, kui olulised
on rahvusvahelist
tähelepanu nõudvates
kriisiolukordades
geograafia ja
varasemad suhted.

Tõenäoliselt oli Balti riikide hoiakute kujunemises oma roll ka ajaloolisel kogemusel. Tee Nõukogude Liidu haardest lääne
kogukonna täieõiguslike liikmeteni on
muutnud Balti riigid nn idariikide mälestustega lääneriikideks. See tõik annab
neile eriti selge arusaama demokraatiameelsete valgevenelaste püüdlustest ja
siira valmisoleku aidata.
Mõjukad sõbrad
Valgevene kriis tõi esile veel ühe olulise
aspekti riigi otsuste langetamisel: ülioluline on naabruskonna tähtsus. Mõjukad
sõbrad tähendavad suurt abi.
Balti riikidel olid mõjukad naabrid –
nende Põhjala sõbrad –, Valgevenel on
seni olnud vaid kolm Balti riiki. Väiksed
Läti, Leedu ja Eesti on oma kaalukategoorias end rahvusvahelisel areenil isegi
ületanud, kuid neil puudub endiselt poliitiline võimekus käima lükata otsustavaid
reaktsioone Valgevene olukorra muutmiseks. ELi otsuste langetamine oli aeglane
ja sammud ebapiisavad.
Seega on tulevasi kriise silmas pidades
suuremad poliitilised liidud Põhjamaadega, ja mitte ainult nendega, hädavajalikud. Eriti tähtsad on need inimõiguste
rikkumistega seotud kriiside korral. Tõhusam suhtlus piirkondade vahel on oluline
ka selleks, et hoida rahvusvahelist tähelepanu praegusel Valgevene kriisil ning

edendada edasist nn karistuspoliitikat
vastuseks režiimi vägivallale.
Põhjamaade ja Balti riikide koostöö sobib selliseks piirkondlikuks koordineerimiseks suurepäraselt. Põhjamaadest ja Balti riikidest väljaspool on
lootused Valgevene olukorra osas seotud
tihedama Atlandi-ülese koostööga USA ja
Balti riikide vahel, pidades silmas USA uut
välispoliitilist kurssi president Joe Bideni
ajal. Nii on väikestel Balti riikidel potentsiaali saada suuremate riikide moraalseks veduriks, suurendades lõppkokkuvõttes oma välispoliitilist portfelli ja
poliitilist mõju.
Näib, et demokraatlikud riigid pistavad
jätkuvalt rinda dilemmadega, millega puutusid kokku Nõukogude Liidu lagunemise
ja meeleavalduste ajal. Kompromiss tuleb
leida mitte ainult majanduskoostöö ja
moraali, vaid ka tegutsemise ja piisava
tegutsemise vahel.
Suures pildis on Valgevene kriis taas
esile toonud, et Venemaal on endiselt
otsustusõigus nii oma piiride lähedal kui
ka neist kaugemal. Hoolimata sellest, kui
kaugele on Valgevene läänenaabrid ja lääneriigid valmis minema, et kaitsta väärtusi, millesse nad usuvad, ja poliitikat,
mida nad järgivad, on Venemaa tõenäoliselt valmis minema veelgi kaugemale.

Hoolimata sellest,
kui kaugele on
Valgevene läänenaabrid
ja lääneriigid valmis
minema, et kaitsta
väärtusi, millesse nad
usuvad, ja poliitikat,
mida nad järgivad, on
Venemaa tõenäoliselt
valmis minema veelgi
kaugemale.

Artikli avaldas algselt Välispoliitika
Uurimisinstituut (FPRI) ning see põhineb Läti
Rahvusvaheliste Suhete Instituudi hiljutisel
raportil „Põhja- ja Baltimaade reaktsioonid
Valgevene 2020. aasta valimistele
järgnenud kriisile“.
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Põhjala-Balti riigipiirideta e-teenused
on veel unistus
Põhjamaad ja Balti riigid on riiklike e-teenuste
kasutamises maailmas esirinnas, kuid huvi
usaldusväärsete ja mugavate piiriüleste
e-teenuste vastu on leige ning lahendamist
vajavad erinevad takistused autentimisest
keelebarjäärini. Esimesed ettevaatlikud
sammud on siiski astutud.

LAU RA KASK
konsultatsiooniettevõtte Proud
Engineers tegevjuht ja Tartu Ülikooli
õigusteaduskonna doktorant

Eestis on selle aasta aprilli lõpu seisuga
tehtud üle miljardi elektroonilise isikutuvastuse ning antud üle 1,2 miljardi digitaalallkirja. Elektroonilises keskkonnas
teenuste osutamine ja tarbimine on eraja avaliku sektori töö igapäevane osa ning
toob Eestile kui e-riigile maailmas palju
tähelepanu.
Kuigi Euroopa Liidus peab avalik sektor
juba 2014. aastast tunnustama teiste riikide elektroonilisi identiteete ning aktsepteerima piiriüleselt elektroonilist allkirja, ei ole piiriülene elektrooniline suhtlus kahjuks toimima hakanud ja takistusi
ei lahendaks ka Euroopa ühtne digitaalne
identiteet.
Pank või riik

Artikkel põhineb Põhjamaade Ministrite
Nõukogu NOBID projekti (Nordic-Baltic
eID Project, 8 riiki) uuringul, mille tellis
Norra Digiteerimise Agentuur. Uuringu
viis läbi konsultatsiooniettevõte Proud
Engineers, autorid Hille Hinsberg,
Laura Kask, Kaspar Kala ja Andres Kütt.
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Euroopas hakkavad silma Põhjamaad ja
Balti riigid (NB8 ehk Eesti, Läti, Leedu,
Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Island), kus
riiklike elektrooniliste teenuste kasutamine on küll piiriüleselt veel väga vähene,
kuid riigisiseselt pakutakse üha enam teenuseid digitaalselt. Siiski leidub PõhjalaBalti piirkonnas palju erinevusi, mida
pelgalt õigusaktide või tehniliste plat-

vormide loomisega ei lahenda. Riigiti on
erinev, mida üldse elektroonilises keskkonnas usaldatakse ning kes elektroonilise identiteedi väljastab.
Kui Põhjamaades väljastab inimesele
elektroonilises keskkonnas toimetamiseks vajaliku vahendi pigem pank (Rootsi,
Norra, Taani), siis Eesti, Läti ja Leedu väljastavad vahendeid riiklikult. Lisaks on
erinev, mida füüsilisele isikule väljastatud vahendiga teha saab. Näiteks Soomes,
kus on erinevaid autentimisvahendeid üle
13, on arstidel eraldi sertifikaat, mida nad
saavad kasutada üksnes oma tööga seotud süsteemidesse sisenemisel.
NB8 on selle poolest eriline piirkond,
et kõigil inimestel on isikukood ning see
on heaks aluseks piiriülestele teenustele.

Kahjuks ei ole piiriülene
elektrooniline suhtlus
toimima hakanud ja
takistusi ei lahendaks
ka Euroopa ühtne
digitaalne identiteet.

Balti riigid, Põhjamaad. KOMMENTAAR

Samas on isikukoodi kasutamine erinev
ning seetõttu kasutatakse ka usaldusteenuseid erinevalt.
Näiteks Eesti ja Leedu isikukoodid on
sama struktuuriga. Väga keeruline on
ainult isikukoodi põhjal kindlaks teha,
kumma riigi isikuga on tegu, samuti esineb isikukoodide kattuvust. Seega on
lisaks vaja seost Eesti või Leedu rahvastikuregistriga ning kui seda päringut ei
tehta, võib isik esineda kellegi teisena.
Lisaks ei pruugi teenused, mida on vaja
kasutada näiteks teise riiki kolimisel, seal
õppimisel, töötamisel või tervishoius, aktsepteerida välismaist isikukoodi, sest see
pole nende muude andmekogudega või
registritega seotud.

USALDUSTEENUS
Usaldusteenus on elektrooniline
teenus, mida tavaliselt osutatakse
tasu eest ja mis seisneb:
1) digiallkirjade, digitemplite või digiajatemplite, registreeritud e-andmevahetusteenuste ning nende
teenustega seotud sertifikaatide
loomises, kontrollimises ja
valideerimises või
2) veebisaidi autentimise sertifikaatide
loomises, kontrollimises ja valideerimises või
3) digiallkirjade, digitemplite või nende
teenustega seotud sertifikaatide
säilitamises.

Erinevad e-allkirjad ja e-templid
Elektroonilises keskkonnas oma tahte
väljendamisel eristuvad üsna selgelt kaht
tüüpi riigid: need, kellele piisab elektroonilises keskkonnas tahte väljendamiseks autentimisest (Norra, Taani, Soome,

Rootsi, Island), ning need, kelle õigusruumis on allkiri sügavalt juurdunud ja samamoodi kui füüsilises keskkonnas tehtud
tehingu puhul tuleb ka elektroonilises
keskkonnas oma tahet kinnitada allkirjaga (Eesti, Läti, Leedu).

Kuna Põhjamaades on autentimine tahte
väljendamiseks piisav, ei väljasta riik ega
pangad inimestele vahendit, millega nad
saaksid elektroonilises keskkonnas allkirjastada. Riigisiseselt selles probleemi ei
ole, kuna teenused on üles ehitatud nii,
et allkirjastamist ei olegi vaja.
Samas ei ole näiteks norralasel võimalik
paljusid Eesti e-teenuseid kasutada, sest
isegi kui tal on vahend, millega on võimalik

Põhjala-Balti piirkonnas
on palju erinevusi,
mida pelgalt õigusaktide
või tehniliste platvormide
loomisega ei lahenda.
Riigiti on erinev, mida
üldse elektroonilises
keskkonnas usaldatakse
ning kes elektroonilise
identiteedi väljastab.

Elektroonilises keskkonnas teenuste osutamine ja tarbimine on era- ja avaliku sektori töö igapäevane osa ning toob Eestile
kui e-riigile maailmas palju tähelepanu. Euroopas hakkavad silma Põhjamaad ja Balti riigid, kus riiklike elektrooniliste teenuste
kasutamine on piiriüleselt küll veel väga vähene, kuid riigisiseselt pakutakse üha enam teenuseid digitaalselt.
Rasmus Juhkam / Brand Estonia
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Üks silmapaistvamaid piiriüleseid e-teenuseid on Eesti ja Soome vahel toimiv digiretsept. Eestis välja antud digiretseptiga
saab osta ravimeid Soome apteekidest ja vastupidi. Postimees/Scanpix
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Näiteks Eesti ja Leedu
isikukoodid on sama
struktuuriga. Väga keeruline
on ainult isikukoodi põhjal
kindlaks teha, kumma
riigi isikuga on tegu,
samuti esineb
isikukoodide kattuvust.
e-teenusesse sisse logida, ei saa ta avaldust esitada, kuna tal pole digitaalse allkirjastamise võimalust. Samuti ei ole võimalik norralasel ja eestlasel sõlmida üürilepingut sellisel viisil, nagu me Eestis seda
teeme, sest enamasti pole norralasel allkirjastamise vahendit.
Lepinguvabaduse põhimõtet järgides
võib muidugi lepingu sõlmida ka e-kirja
teel või tekitades PDFile oma allkirjakujutise, kuid selliste kinnituste puhul ei
saa tõsikindlalt väita, et inimene, kellega
tehing sõlmiti, oli tõesti see, kellega seda
sooviti teha. Siinkohal ei aita ka eIDAS
määrus, mis kohustab e-allkirju tunnustama, olenemata, millise teenusepakkuja
vahendit kasutatakse.
Seega on igas riigis e-allkiri veidi erinev. Eesti on liikunud kõrgel tasemel sertifitseeritud ja krüptograafial põhineva
e-allkirja suunas, samas leidub riike, kus
e-allkiri on ka e-kirja all olev nimi või
klikk tahteavalduse all. Samuti kasutatakse
üha enam vaid autentimist, mille järel isik
enam allkirja esitama ei pea.
Autentimine
Eestigi on autentimise suunas liikumas.
Näiteks tuludeklaratsiooni esitamisel piisab „kinnitamisest“ ning allkirjastamist ei
nõuta. eIDAS määruse kohaselt jagunevad autentimisvahendid kolmeks – kõrge,
märkimisväärne ja madal. Eesti jätkab riiklikult kindlasti kõrgeimal tasemel autentimisvahendi väljastamist ja nõudmist, aga
näiteks Taanis on inimestel vaid keskmisel tasemel autentimisvahend. See seab
piirangu piiriülesel autentimisel või näiteks Eesti e-teenuste kasutamisel, sest
kohustus on piiriüleselt aktsepteerida
vaid sama või kõrgema tasemega autentimisvahendeid.
Väga erinevad on lähenemised ka juriidilise isiku allkirjale ehk elektroonilisele

PIKK TEEKOND
Digitaalse ühtse turu areng on Euroopa
Liidu prioriteet ning hiljutisel Saksamaa
Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisel
võeti vastu Berliini deklaratsioon digiühiskonnast.
Juba 2014. aastal võeti vastu eIDAS
määrus, mille eesmärk on suurendada
elektrooniliste tehingute kasutamist
Euroopa Liidus: kasvatada usaldust
ja mugavust turvaliste ja sujuvate
piiriüleste elektrooniliste tehingute
tegemiseks.
Euroopa Liidu avalikul sektoril on
kohustus tunnustada vastastikku riikide
elektroonilisi identiteete ning aktsepteerida piiriüleselt elektroonilist allkirja,
kui seda siseriiklikult e-teenustes
kasutatakse.
Põhja- ja Baltimaad algatasid
2018. aastal projekti NOBID – ühise
e-identiteedi loomise –, et siduda
kaheksa riigi e-ID süsteemid selliselt, et näiteks eestlased saaksid oma
ID-kaardiga kasutada teiste piirkonna
riikide avalikke teenuseid: registreerida
ettevõtteid, kasutada tervishoiuteenused, tõendada haridusalaseid tunnistusi ja diplomeid, samuti kasutada
maksuametite teenused. Projekti juhib
Põhjamaade Ministrite Nõukogu.
templile. Eestis on elektrooniline tempel küll kasutuses, kuid pole õiguslikult
reguleeritud. Seda kasutatakse olukordades, kus on vaja masstembeldada (pangaväljavõtted, ülikooli digitaalsed lõputunnistused või hinnetelehed) või tagada
mõne dokumendi või info terviklus (Riigi
Teataja seaduste väljaandmisel). Selliste
e-templitega aga õiguslikku tagajärge
kaasa toovaid tehinguid sõlmida ei saa.
Samas Soomes ja Norras on kasutuses
juriidilise isiku sertifikaadid, mis ei väljendagi, kes on see füüsiline isik seadme
taga, ning neid kasutades on võimalik ka
tehinguid sõlmida.
Kui peamised takistused on piiriüleste
e-teenuste puhul tehnilistes lahendustes,
siis üllataval kombel seab piiranguid ka
e-teenustes kasutatav keel: elektrooniline
teenus pole kättesaadav keeles, mida teisest rahvusest inimene mõistaks.
Piiriüleseid e-teenuseid on praktikas
väga vähe, samuti tundub huvi leige olevat.
Eesti e-teenustesse logib umbes sadakond

teise riigi autentimisvahendit kasutavat
inimest kuus. Ilmselt on põhjus selles, et
kui tal juba on vajadus kasutada teise riigi
e-teenuseid, on tal ka selle riigi või panga
väljastatud autentimisvahend.
Piiriülene kasutus jääbki alati keerukamaks kui siseriiklik kasutus. Samas on
selge, et kui on tahe, leitakse lahendused. Hea näide on eestlaste e-residentsus,
samuti pankadevaheline koostöö Taanis ja
Norras, kus inimene saab elektroonilise
identiteedi panga kliendiks saades ning
seda on võimalik kasutada ka riiklikult.
NB8 üks silmapaistvamaid e-teenuseid
on Eesti ja Soome vahel toimiv digiretsept.
Eestis välja antud digiretseptiga saab osta
ravimeid Soome apteekidest ja vastupidi.
See näitab, et piiriülest e-teenuste kasutamist on, kuid see on veel minimaalne
ning radikaalseid samme pigem ei tehta.
Samuti arvestatakse hoolega, milline on
saavutatav kasu võrreldes arenduseks
kuluva investeeringuga.
E-riik = minu riik
Loomulikult ei pea püüdma saavutada
täielikku ühtsust. eIDAS määruseta poleks
riikide vahel koosvõimet ega ühtseid
põhiprintsiipe, kuid identiteet ja tahte
väljendamise aluspõhimõtted jäävad riikide enda lahti mõtestada ning siin tuleb
mõista ka ajaloolist tausta ja kultuurilisi vaateid. Enim on usaldusteenuseid ja
nende piiriülest kasutamist Põhjamaades
ja Balti riikides mõjutanud pangad ja telekomifirmad, mis tihti tegutsevad mitmes
riigis.
Seega võib öelda, et inimesed mõtlevad
e-riigist endiselt vaid enda riigi võimalusi
silmas pidades. Kuna nõudlus piiriüleseks
kasutuseks on vähene, ei ole e-teenuste
omanikel vajadust luua uusi teenuseid,
mida saaks kasutada teiste riikide kodanikud. Unistus riigipiirideta e-teenustest
aga säilib ning esimesed sammud selles
suunas on tehtud.

Enim on usaldusteenuseid
ja nende piiriülest
kasutamist Põhjamaades
ja Balti riikides mõjutanud
pangad ja telekomifirmad,
mis tihti tegutsevad
mitmes riigis.
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Põhjala-Balti
piirkond –
hoomamatult tähtis
Põhjala-Balti riigid peaksid ühishuvid
Euroopas nähtavamaks tegema.

K RI ST I RAIK
RKK Eesti Välispoliitika Instituudi direktor
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Minu Soome koolis õppival pojal oli
4. klassis Põhjala-Balti regiooni teemanädal. Kaheksa riiki loositi õpilaste vahel
välja; meie perele langes osaks kuulda
õhtuti poisi selgitusi Läti linnadest, nimedest ja suurusest, selgeks sai ka mõni
lätikeelne sõna. Koolilaps ei küsi, miks
just selline piirkond ja mitte mõni teine,
vaid võtab selle osaks oma maailmapilti.
Põhjala-Balti on midagi sellist, kuhu me
kuulume.
Eestist ei saa Põhjamaad, kuid me
saame tugevdada Põhjala-Balti piirkonna
ühtsust ja nähtavust. Eestile on ühtekuuluvus meie lähinaabruse suhteliselt samameelsete riikidega asendamatu tähtsusega. Me oleme üksi nii väikesed, et suured riigid enamasti ei võta vaevaks meie
muredesse ja soovidesse süüvida.
Kolme Balti riigi presidendid koos võetakse Washingtonis Valges Majas palju
suurema tõenäosusega vastu kui ühekaupa. Saksamaa mõttekodalased korraldavad igal aastal Saksa välisministeeriumi
toetusel arutelusid Põhjala-Balti riikide
ekspertidega Euroopa Liidus päevakorral

olevatel teemadel, et arvestada partnerite
seisukohtadega oma ELi-poliitika kujundamisel. Kui koroonaviiruse levik möödunud kevadel piire sulges ja riikidevahelise koostöö hetkeks halvas, saime valusa
õppetunni, kui eluliselt olulised on sidemed lähinaabritega kriisioludes.
Põhjala ja Balti riikide julgeolek ja heaolu on üksteisest tugevas vastastiksõltuvuses. Balti riikide iseseisvuse taastamine ja läänega lõimumine tugevdas kogu
regiooni julgeolekut ja majandusarengut.
Kui piirkonda peaks tabama sõjaline konflikt, ei saa ükski riik sellest puutumata või
kõrvale jääda. Julgeolek on meil kõigil üks.
Ühiselt kuulume laiemasse Euroopa, transatlantilisse ja lääne kogukonda.
Piirkonna riikide ühiste sõnumite levitamisel on aga üks suur takistus: paha-

Eestist ei saa Põhjamaad,
kuid me saame tugevdada
Põhjala-Balti piirkonna
ühtsust ja nähtavust.

Põhjamaad, Balti riigid, Euroopa Liit, välispoliitika, kaitse ja julgeolek. ANALÜÜS

tihti jäävad ühishuvid erinevuste varju.
Põhjamaade bränd on kogu maailmas
positiivse kõlaga, kuid viis Põhjala riiki
on teinud oma välis- ja julgeolekupoliitikas üpris erinevaid valikuid. Pilt muutub
veelgi kirjumaks, kui siia lisada kolm Balti
riiki. Põhjamaade ja veel enam PõhjalaBalti regiooni ühisosa on mitmel olulisel teemal raskesti tabatav, näiteks NATO
roll piirkonna julgeoleku tagamisel või
Euroopa lõimumise edasine areng. See ei
tähenda aga seda, et regionaalsele koostööle peaks käega lööma. Ühisosa leidmise
ja edendamise nimel tuleb vaeva näha.
Soome tee Ida-Euroopast Põhjalasse
Põhjamaade koostöö oma praegusel kujul
tundub väga iseenesestmõistetav ja ajalukku kinnistunud, kuid seda hakati üles
ehitama alles 1950ndatel. Pärast Esimest
maailmasõda tegid Soome, Balti riigid
ja Poola katseid sõlmida sõjaline liit, et
olla paremini kaitstud ühise naabri Nõukogude Liidu eest. 1922. aastal allkirjas-

Tulenevalt
ajaloolisest kogemusest
on Soome tänaseni
ehk kiivam kui teised
Põhjala riigid tegema
vahet Põhja- ja
Baltimaade vahel.
tasid Eesti, Läti, Poola ja Soome välisminister vastavasisulise Varssavi lepingu,
mis pidi pakkuma alternatiivi võimalikele
Nõukogude Liidu või Saksamaaga sõlmitavatele lepingutele. Ent Soomes tekitas
see vastakaid reaktsioone. Soome parlament keeldus lepingut ratifitseerimast,
mis põhjustas valitsuse tagasiastumise.
1935. aastal ütles Soome end sellest
Ida-Euroopa rühmast lõplikult lahti ja
tegi valiku Põhjala orientatsiooni ja neutraalsuspoliitika kasuks. Sellest ajast peale
on Soome püüdnud end Ida-Euroopast
lahus hoida. Kuulumine Põhjamaade

hulka on ühtlasi kinnitanud Soome kuulumist läände, demokraatlike (ja kommunistliku bloki eksisteerides kapitalistlike)
riikide perre.
Soome liitumine Põhjamaade blokiga
ei olnud iseenesestmõistetav ega automaatne. Selle nimel tuli pingutada ja
oskuslikult oma kitsas geopoliitilises
mänguruumis laveerida – selle oskuse on
soomlased peensusteni välja arendanud
ja tuleb tunnistada, et see on neid hästi
teeninud.
Pärast Teist maailmasõda kavandati
Skandinaavia kaitsealliansi loomist, milles Soome ei oleks saanud osaleda Nõukogude Liidu vastuseisu ja viimasega
1948. aastal sõlmitud „sõpruse, koostöö ja
vastastikuse abi“ lepingu tõttu. Tollal arutluse all olnud Euroopa julgeolekuarhitektuuri võimalike lahenduste hulka kuulus
ka neutraalse Põhjala idee. Taani, Norra ja
Island pidasid siiski vajalikuks USA toetust
oma julgeolekule ja tegid valiku NATOga
liitumise kasuks. Neutraalseks kuulutasid end vaid Rootsi ja Soome, kusjuures

Rahvusvaheline suurõppus Baltops 2020, kus osales 3000 inimest 19 riigist, sealhulgas Eestist, Taanist, Soomest, Lätist,
Leedust, Norrast ja Rootsist. Kui Põhjala-Balti piirkonda peaks tabama sõjaline konflikt, ei saa ükski riik sellest puutumata
või kõrvale jääda. Julgeolek on meil kõigil üks. Eesti kaitsevägi
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Nõukogude Liidu valmisolek Soome neutraalsust austada oli järgnevatel aastakümnetel pidevalt kahtluse all.
Põhjamaade Nõukogu tegevus sai
alguse 1952. aastal, kuid Soome liitus sellega alles kolm aastat hiljem, kui Jossif
Stalini surm oli toonud kaasa leebema ajajärgu suhetes Nõukogude Liiduga. Geopoliitilisest kontekstist ja Põhjamaade erinevatest julgeolekupoliitilistest valikutest
tulenevalt keskendus nõukogu pehmetele
teemadele, peamiselt kodanike vaba liikumise ja heaoluühiskonna edendamisele. Kõva, sõjaline julgeolek jäeti rõhutatult kõrvale. Nõukogude Liit seadis piirid ka Soome majanduskoostööle läänega:
Norra, Rootsi ja Taani liitusid 1959. aastal
Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooniga, kus Soomest sai kõigest assotsieerunud liige kaks aastat hiljem.
Pideva Nõukogude Liidu surve all olevale Soomele oli võimalikult tihe koostöö
Põhjala riikidega ülioluline side läänega.
Põhjamaade positiivne kuvand nii läänes
kui ka idas tugevnes aastakümnete jooksul.
Kuulumine Põhjala rühma on Soomele

tänaseni erilise tähtsusega. Näiteks on
Soomes kohustuslik rootsi keele õpe kõigile kooliõpilastele. Selle ratsionaalsus
tekitab aeg-ajalt ühiskonnas vaidlusi, sest
enamik soomlastest rootsi keelt igapäevaelus ei kuule ega kasuta. Soomerootslaste
osakaal on langenud viiele protsendile
Soome elanikkonnast. Rootsi keele oskus
on aga oluline side Skandinaaviaga, millest Soome soovib poliitilistel kaalutlustel
kinni hoida.

Eesti püüdlusi end
Põhjamaaks ümber
brändida ei ole Põhjalas
võetud kuigi tõsiselt.
Tulenevalt ajaloolisest kogemusest on
Soome tänaseni ehk kiivam kui teised
Põhjala riigid tegema vahet Põhja- ja Baltimaade vahel. Külma sõja lõpp võimaldas
Balti riikide kaasamise Põhjamaade koostöösse ja nn NB8 formaatide tekke. Need

ei ole aga asendanud Põhjamaade omavahelist koostööd, vaid on pigem jäänud
teisejärgulisse staatusesse. Eesti püüdlusi end Põhjamaaks ümber brändida ei
ole Põhjalas võetud kuigi tõsiselt.
Vaatamata erinevatele julgeolekupoliitilistele valikutele moodustab Põhjala-Balti rühm üsna samameelse koosluse
erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides. Sealjuures on Balti riigid tänaseks tihedamalt lääne organisatsioonidega
lõimunud kui Põhjamaad, kes 30 aastat
tagasi asusid toetama baltlaste naasmist
läände. Nii NATOsse kui ka ELi kuulub vaid
kolm viiest Põhjamaast.
Rootsi ja Soome jätsid paarkümmend
aastat tagasi kasutamata ajaloolise võimaluse Venemaaga suuremat tüli tekitamata
NATOsse astuda. Soome aruteludes toodi
toona üheks põhjuseks see, et ei soovitud
end paigutada Ida-Euroopa viiterühma.
Venemaa agressioon Ukraina vastu on
aga pannud Rootsi ja Soome rohkem
muretsema oma julgeoleku pärast ja liikuma NATO-le lähemale – nii lähedale kui
vähegi võimalik liikmeks astumata. Üheks

Eesti, Läti, Leedu ja Rootsi, Soome, Taani juhtidel on kombeks kohtuda enne Euroopa Ülemkogu istungeid, et oma seisukohti
jagada ja selgitada. Pildil kohtumine 2019. aasta juunist. Euroopa Liit
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Euroopa Välissuhete
Nõukoja uuringud
hindavad Eesti
mõjukust ELis märksa
paremaks kui
Läti või Leedu oma;
samas jääme maha
Põhjala riikidest.
piduriks liitumisele on olnud see, et kardetakse Venemaa survet ja sabotaaži protsessi käigus, muu hulgas seoses rahvahääletuse korraldamisega, mis NATO liikmesuse küsimuses oleks poliitiliselt ilmselt vältimatu.
Soome peab eriti tähtsaks astuda NATO
suunal ühte sammu Rootsiga. Soomlased
ei ole unustanud, kuidas Rootsi avalikustas 1990. aasta oktoobris otsuse taotleda
Rootsi vastuvõtmist ELi sellest eelnevalt
Helsingit teavitamata. Soome diplomaatia
suurkuju Max Jakobsoni sõnul mõjus see
Soome poliitikutele nagu noahoop selga.
Soome kõhkles veel mõnda aega, jälgides
turbulentseid arenguid Venemaal, enne
kui langetas oma otsuse 1992. aasta märtsis. Edasi kulges Rootsi, Soome ja Austria –
ehk kolme külma sõja ajal neutraalsuspoliitikat järginud ja seetõttu Euroopa
integratsioonist kõrvale jäänud riigi – tee
ELi liikmeks juba ühist rada. Rootsi on
hiljem kinnitanud, et nad NATO suunal
soomlastele sarnaseid üllatusi ei tekita.
NB6 tagasihoidlik koostöö ELis
2004. aasta idalaienemise tagajärjel tekkis ELis NB6 nime all tuntud rühm. Kolm
Balti riiki koos Rootsi, Soome ja Taaniga ei
tegutse koalitsioonina ega soovi, et neid
sellisena nähakse; ELis on tavaks otsida
liitlasi kõigi liikmesriikide hulgast vastavalt sellele, kuidas parasjagu käsil oleval teemal seisukohad jagunevad. Liiatigi
on NB6 rühm liiga väike, et ELis otsustavat mõju omada. Ilma mõne suure liikmesriigi toetuseta asjad naljalt paigast ei
liigu. Siiski on Põhjala-Balti liikmesriikidel sarnaseid huve ja neil on tavaks seisukohti tihedalt koordineerida, mis aitab
kaasa toetuse otsimisele ka väljaspool
NB6 rühma.
Rootsi, Soome ja Taani ELi poliitikate
vahel on märgatavaid erinevusi, mis koostööd mõnevõrra kärbivad. Kogu NB6 rühmas

on lõimumise süvenemist kõige tugevamalt toetanud Soome, kes seadis juba
liikmesuse algaastatel endale eesmärgiks kuuluda ELi tuumikusse. 1990ndatel, mil Nõukogude Liit enam ei takistanud täit lõimumist Euroopasse, sai EList
tähtis raamistik nii Soome välispoliitikale,
majanduse arengule kui ka rahvuslikule
identiteedile.
EList loodeti ka vahendit Venemaa
arengu suunamiseks demokraatlikule ja
rahumeelsele teele. Need lootused jooksid
2000ndatel vähehaaval liiva; samas jahtus
soomlaste esialgne entusiasm aina süveneva integratsiooni suunas liikuda. Soome
rõhutab aga jätkuvalt oma püüdlust olla
ELis lahenduste pakkuja ja ühise huvi
nimel tegutseva liikmesriigi rollis. Soome
tähtsustab NB6 riikidest kõige enam ELi
olulisust oma julgeolekule.

Skandinaavlased
näevad ELis ohtu
nii rahvuslikule
suveräänsusele kui ka
heaoluühiskonnale.
Balti riigid on sarnaselt Soomega üldiselt
läinud kaasa ELis laialdast toetust kogunud arengutega ja vältinud asetumast
konsensuse lõhkuja rolli. Eesti on kõige
edukamalt võtnud õppust Soome teguviisist lüüa aktiivselt ja konstruktiivselt kaasa
otsuste kujundamisel, kasutades sealjuures võimalusi oma seisukohti edendada.
Leedu on paistnud kõige enam silma oma
seisukohtade hääleka kaitsjana ka siis, kui
need on läinud vastuollu enamuse arvamusega näiteks Venemaa-poliitika karmistamise, Valgevene opositsiooni toetamise või Ukrainale ELi liikmesuse lubamise küsimustes.
Kõvahäälne oma vaadete propageerimine ja lahkarvamuste väljendamine ei
pruugi aga tuua soovitud mõju ELi otsustele. Euroopa Välissuhete Nõukoja uuringud hindavad Eesti mõjukust ELis märksa
paremaks kui Läti või Leedu oma; samas
jääme maha Põhjala riikidest. Riigi suurus ja rahakoti paksus mängivad oma
rolli, kuigi ametlikult on kõik liikmesriigid võrdse staatusega. Väikeriikide mõju
on ELis siiski tugevam ja paremini tagatud kui üheski teises rahvusvahelises
moodustises.

Rootsi ja veel enam Taani (rääkimata
Norrast ja Islandist, kes pole üldse liikmeks astunud) on säilitanud ELi suhtes
skeptilise hoiaku. Kumbki ei ole liitunud
euroalaga; lisaks ei osale Taani ühises julgeoleku- ja kaitsepoliitikas, teatud õigusja siseasjade poliitikates ega ELi kodakondsuses. Skandinaavlased näevad ELis
ohtu nii rahvuslikule suveräänsusele kui
ka heaoluühiskonnale. Samas on Põhjamaad sarnaselt Balti riikidega olnud laienemise ja idapartnerluse poliitika tugevad
toetajad.
Euroopa strateegiline autonoomia
2017. aasta mais võitis Prantsusmaal presidendivalimised tugevalt Euroopa-meelne,
noor ja dünaamiline kandidaat Emmanuel
Macron. Brexit ja paljudes liikmesriikides kasvanud euroskeptiliste populistide
populaarsus said vastukaaluks uue ELi
toetava jõu. Macroni nägemus ELi edasisest arengust on aga tekitanud kahtlusi ja
vastuseisu muuhulgas Põhjala ja Balti riikides. Ka Saksamaa on Prantsusmaa algatusi
pidurdanud, tekitades Pariisis suurt frustratsiooni. Ometi on Macron pannud kogu
ELi oma visioonide üle vaidlema ja mingil
määral ka nende suunas liikuma.
Vaidluste keskmes on ELi strateegilise
autonoomia ja Euroopa suveräänsuse
mõisted. Värske Eesti ja Soome välispoliitika instituutide koostöös valminud
poliitikapaber analüüsib NB6 riikide seisukohti ja ühishuve nendes küsimustes,
kattes nii julgeoleku, välispoliitika, majanduse, tehnoloogia kui ka tervise küsimusi.
Iseenesest on positiivne, et Euroopa strateegilist autonoomiat puudutavate arutelude kese on liikunud julgeoleku- ja kaitsevaldkonnast majanduse, kaubanduse,
tehnoloogia ja rohepöörde teemadele,
seega lähenedes ELi globaalsele mõjule
laiapõhjalisemalt ja keskendudes küsimustele, milles ELil on tugevam pädevus

Globaalseid arenguid
vaadates on Euroopale
saatuslikult tähtis
küsimus, kas EL suudab
tugevdada oma
välispoliitilist ühtsust ja
võimet kaitsta Euroopa
huve ja väärtusi.
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Arusaam, et Euroopa
peab olema valmis
endaga iseseisvamalt
hakkama saama, on endiselt
tugev nii Berliinis,
Roomas kui ka Madridis,
rääkimata Pariisist.
ja paremad eeldused edu saavutada kui
kaitsepoliitikas.
NB6 riikidel on üldjoontes selged ühised huvid nii julgeoleku- kui ka majandusküsimustes: tagada ka edaspidi võimalikult tugev USA panus meie regiooni julgeolekusse ning võimalikult avatud, tugeval
Euroopa ühisturul ja globaalsel vabakaubandusel põhinev majandus- ja kaubanduspoliitika. Need rõhuasetused erinevad muuhulgas Prantsusmaa omadest ja
nende eest tuleb ELis seista.
Eriti Balti riigid ja Rootsi on suhtunud
ELi strateegilise autonoomia mõistesse
umbusklikult. Samas on globaalseid aren-

guid vaadates Euroopale saatuslikult tähtis küsimus, kas EL suudab tugevdada oma
välispoliitilist ühtsust ja võimet kaitsta
Euroopa huve ja väärtusi. Maailmas, kus
ei ole oodata USA ja Hiina vaheliste pingete langust, samas kui viimase mõjukus ja
agressiivsus kasvab, ning Venemaa tegutseb jõhkralt oma mõju säilitamise nimel,
on Euroopal oht jääda kannataja ja kohaneja rolli.
ELi suutlikkus (või suutmatus) ise oma
julgeoleku eest hoolitseda muutus kuumaks teemaks juba enne Macroni, 2016.
aastal valminud ELi globaalstrateegiaga
seotud aruteludes. Strateegia avalikustamine 2016. aasta juunis jäi suuresti samal
ajal Ühendkuningriigis toimunud Brexitirahvahääletuse varju, mis andis ELi globaalsetele ambitsioonidele tugeva löögi.
Donald Trumpi võit USA presidendivalimistel sama aasta novembris tekitas aga
strateegilisele autonoomiale kui ELi eesmärgile üksjagu toetust juurde. Trumpi
valitsemisaeg on nüüdseks möödas, kuid
mulle tundub, et Balti riikides alahinnatakse või ei soovita endale tunnistada,

kui sügava jälje on see jätnud eurooplaste
hoiakutesse USA suhtes. President Joe
Bideni aktiivne, positiivne hoiak Euroopa
suunal on kergendustundega vastu võetud, kuid arusaam, et Euroopa peab olema
valmis endaga iseseisvamalt hakkama
saama, on endiselt tugev nii Berliinis, Roomas kui ka Madridis, rääkimata Pariisist.
President Macroni ambitsioonikatele
kõnedele vaatamata on ELi kaitsekoostöö
liikunud edasi teosammul. On selge, et ELi
praktiline panus Põhjala-Balti regiooni

Ka tehnoloogia vallas
soovivad Põhjala-Balti
riigid näha USAd kui
partnerit, kellega meil
on jagatud väärtused,
kuigi privaatsuse ja
turvalisuse küsimustes
on USA ja Euroopa
vahel lahkarvamusi.

USA president Joe Biden ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel aprilli lõpus aset leidnud ELi kliimatippkohtumisel.
Põhjala-Balti riikidele on oluline, et miski, mida EL ette võtab, ei tohi segada liitlassuhteid või partnerlust USAga. Euroopa Liit
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kaitsesse on üsna marginaalse tähtsusega.
Poliitiline tähtsus regiooni julgeolekule
on raskemini hinnatav, kuid kaalukam –
see selgitab Soome tugevat toetust ELi
julgeoleku- ja kaitsepoliitika edendamisele, samas kui pole kahtlust, et Soome
on valmis oma territooriumi vajadusel ise
kaitsma ega jää lootma ELi abile.
Põhjala-Balti riikidele sobib hästi see,
et EL panustab rohkem Euroopa kaitsevõimekuse ja -tööstuse arengusse, valeinfo tõrjumisse ning küber- ja energiajulgeolekusse. Kuid miski, mida EL ette
võtab, ei tohi segada liitlassuhteid või
partnerlust USAga. ELi kaitsekoostöö lemmikprojekt eriti Balti riikides on
sõjalise mobiilsuse parandamine, mida
tehakse koostöös NATOga ja millega äsja
liitus ka USA. Uhke kõlaga ELi strateegiline autonoomia ei kata Euroopa territoriaalkaitset, mis on ja jääb NATO ülesandeks – kuid Euroopa aruteludes jääb see
seik tihtipeale tagaplaanile ja häguseks.
Huvide ja prioriteetide lahknevused
ELi ühise välispoliitika tugevdamine ei
edene sugugi hoogsamalt. Välispoliitika otsused eeldavad liikmesriikide üksmeelset heakskiitu. Euroopa Komisjon on
pakkunud välja kvalifitseeritud häälteenamusel põhinevate otsuste lisamise teatud
välispoliitika (eriti inimõiguste ja sanktsioonide) küsimustes, kuid ettepanek ei
ole saanud laialdast toetust. Soome ja
Rootsi suhtuvad sellesse positiivselt, kuid
NB6 riikidel ühist seisukohta ei ole. Selge
on see, et protseduurilised muudatused
ei paranda oma olemuselt poliitilist probleemi, milleks on liikmesriikide huvide ja
prioriteetide lahknevused.
EL on ajalooliselt olnud liberaalse
majanduse ja vabakaubanduse tugev pooldaja, mis on vastanud hästi Põhjala-Balti
riikide väikeste avatud majanduste huvidele. Viimastel aastatel on aga avatud,
reeglitel põhinev globaalne kaubandus
olnud tugeva surve all ning suurriikide
vahelised geopoliitilised pinged avaldunud
üha enam ka majanduse vallas. Eriti Hiina
moonutab liberaalset mudelit, näiteks
tekitades ebaausat konkurentsi riigiabiga
oma ettevõtetele ning kasutades välisinvesteeringuid poliitiliseks survestamiseks.
ELis on Prantsusmaa ja Saksamaa eestvedamisel kogunud toetust protektsionistlikum lähenemine Euroopa majanduslikule suveräänsusele, mis väljendub

NB6 JA EUROOPA LIIDU TULEVIK
Värske Eesti ja Soome välispoliitika
instituutide koostöös valminud poliitikapaber analüüsib NB6 riikide seisukohti ja
ühishuve ELi strateegilise autonoomia
ja Euroopa suveräänsuse küsimustes.
Poliitikapaber puudutab julgeolekut,
välispoliitikat, majandust, tehnoloogiat
ja terviseala.
Euroopa strateegilist autonoomiat
puudutavate arutelude kese on liikunud
julgeoleku- ja kaitsevaldkonnast majanduse, kaubanduse, tehnoloogia ja rohepöörde teemadele, seega lähenedes
ELi globaalsele mõjule laiapõhjalisemalt
ja keskendudes küsimustele, milles
ELil on tugevam pädevus ja paremad
eeldused edu saavutada kui kaitsepoliitikas.
Põhjala-Balti riikidele sobib hästi
see, et EL panustab rohkem Euroopa
kaitsevõimekuse ja -tööstuse arengusse, valeinfo tõrjumisse ning küberja energiajulgeolekusse.
NB6 riikidele on eriti tähtis siseturu
tugevdamine digitaalvaldkonnas, kus
liikmesriikide arengutaseme ja seadusandluse vahel on suured erinevused.
Poliitikapaberi autorid: Niklas Helwig,
Juha Jokela, Piret Kuusik, Kristi Raik

Miks Põhjala-Balti
koostöö piirdub
pragmaatiliste,
pehmete teemadega
ega tegele rohkem
strateegiliste
eesmärkidega? Saime
vastuseks: aga mis
siis pragmaatilisel
koostööl viga on?

näiteks soovis toetada nn Euroopa tšempioneid ehk suurettevõtteid eesmärgiga
nende globaalset konkurentsivõimet
parandada. NB6 rühm ja ka mitmed teised liikmesriigid, muuhulgas Hispaania,
on suhtunud taolistesse ideedesse kriitiliselt, rõhutades, et ühisturu tugevdamine
peab põhinema õiglasel konkurentsil.
NB6 riikidele on eriti tähtis siseturu
tugevdamine digitaalvaldkonnas, kus liikmesriikide arengutaseme ja seadusandluse vahel on suured erinevused. Euroopa
Komisjon räägib suurejooneliselt vajadusest minna kaasa järgmise tehnoloogilise
innovatsiooni lainega, arendades tehisintellekti ja superarvuteid, kuid ELis on veel
palju tegemata tööd igapäevaste digiteenuste ja -lahenduste arendamisel ja ühtlustamisel. Ka tehnoloogia vallas soovivad
Põhjala-Balti riigid näha USAd kui partnerit, kellega meil on jagatud väärtused,
kuigi privaatsuse ja turvalisuse küsimustes on USA ja Euroopa vahel lahkarvamusi. Tihe koostöö USAga on eelduseks
nii Euroopa digitaalse suveräänsuse kui ka
kaitsevõimekuse tugevdamisele.
Strateegiline pragmatism
Ühel Põhjala-Balti regiooni puudutava
uuringuga seotud intervjuul esitas mu
kolleeg Eesti diplomaadile küsimuse, miks
Põhjala-Balti koostöö piirdub pragmaatiliste, pehmete teemadega ega tegele rohkem strateegiliste eesmärkidega. Saime
vastuseks: aga mis siis pragmaatilisel
koostööl viga on?
Tõepoolest, Põhjala-Balti koostöö
tegeleb aktiivselt näiteks keskkonnakaitse, inimeste vaba liikumise ja digiteerimisega. Ent mida on NB8 valmis ühiselt
tegema selleks, et tõrjuda Venemaalt lähtuvaid ohte, töötada USA jätkuva panustamise nimel regiooni julgeolekusse või
hallata Hiina kasvava mõjukusega kaasnevaid riske? Või et kujundada ELi ja NATO
tegevust nendes küsimustes? Kas regionaalne koostöö ei peaks tegelema rohkem
ka sellega, et leida ühiseid vastuseid nendele küsimustele? Selles osas on PõhjalaBalti koostöös kindlasti arenguruumi.
Samas ei maksa alahinnata igapäevaste
sidemete ja võrgustike punumise strateegilist mõõdet. Kuulumine Põhjala-Balti
regiooni aitab Eestil olla mitte ebastabiilne Ida-Euroopa, vaid turvaline ja heal
järjel Põhja-Euroopa, mis kuulub kindlalt
läände.
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Eesti huvid
Arktika võidujooksus
Eesti saaks Arktikas aidata digilahendustega
energiasäästlike ja ilmastikuoludele vastu
pidavate ehitiste väljatöötamisel. Lisaks on
Eesti unikaalne soome-ugri liikumise keskusena.
Esmalt vajab Eesti aga Arktika strateegiat
ja selle rahastust.

A I M A R VEN TSEL
Tartu Ülikooli etnoloog ja
RKK Eesti Välispoliitika Instituudi
koosseisuväline teadur

Alanud on võidujooks rahvuslikele huvidele põhjapoolusel ja selle ümber. Oma
huvist Arktika vastu on teatanud sellised
riigid nagu Singapur, India, Malaisia või
ka Šveits ehk siis maad, mis geograafiliselt asuvad Arktikast väga kaugel. See on
arusaadav, sest Arktika ongi tähtis.
Aastasadu on maakera põhjaosa sümboliseerinud seda osa maailmast, mis nagu
tõukaks inimest endast eemale. Arktika
on karmi kliimaga ja inimese kontrollile
raskesti alluv ala, kus igasugune suurem inimasustus ja -tegevus näis olevat
välistatud.
Ent Arktika on ka see osa maakerast,
mille muutused mõjutavad kõigi elu. Kliimamuutused kajastuvad seal kõige reljeefsemana ning neil on globaalsed tagajärjed,

Arktika oli, on ja
jääb regiooniks, kus
igasugune suuremahuline
majandus- või poliitiline
tegevus sõltub inimkonna
võimekusest seal
üldse toimetada.
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sealhulgas võivad need avada juurdepääsu
uutele ressurssidele ja transporditeedele.
Juurdepääsust tuleb siiski rääkida pigem
tinglikus kõneviisis, sest Arktika oli, on
ja jääb regiooniks, kus igasugune suuremahuline majandus- või poliitiline tegevus
sõltub inimkonna võimekusest seal üldse
toimetada.
Eestlased Arktikas
Arktikas ehk tsirkumpolaarses regioonis
asub kaheksa riiki, kel on otsesed huvid
kõigega, mida see ala endast kujutab või
pakub. Ent globaalne huvi Arktika vastu
on eksisteerinud pikemat aega. Seega pole
imekspandav, et ka Eesti pole siin erand.
Eesti lülitus rahvusvahelisse Arktikahuviliste klubisse tegelikult juba TsaariVenemaa ajal, seda peamiselt baltisaksa
ohvitseride ja teadlaste – nagu Bellingshausen, de Tolly või Krusenstern – tegevuse kaudu. Enne Teist maailmasõda üritas Eesti Vabariik hoida kätt pulsil Arktikas toimuvaga. Tõeliselt jättis Eesti jälje
Arktikasse ja Arktika jättis jälje Eestisse
alles Nõukogude perioodil. Eesti kalurid
kalastasid arktilistes vetes, eestlased osalesid põhjapolaarjoone taga ehitustöödel
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Venemaa peab ennast
vaata et olulisimaks
Arktika riigiks, kel tuleb
kõigi teistega oma koha
eest polaarpäikese
all võidelda.
ja siiani pole täielikku nimekirja nendest
teadlastest, kes on Arktikas tegelenud
uurimistööga.
Ma olen rohkem kui korra pidanud vastama küsimusele, millised on Eesti huvid
Arktikas ja milleks kogu seda Drang nach
Arktik [tungi Arktikasse] vaja on. Lühidalt
vastates võib ütelda, et Eesti ei asu vaakumis. Põhja-Jäämeres toimuvad muudatused jõuavad väga ruttu ka Läänemerre
ning mõjutavad otseselt Eestit.
Teiseks, Eestil on aastakümnete jooksul
välja kujunenud soliidne teadmiste pagas,
et osaleda Arktikas toimuvate protsesside
uurimisel ja analüüsil. Eestis on soliidne

Geopoliitiline kuumenemine

Kuumust lisavad regioonivälised riigid.
Hiina tegeleb juba pikemat aega oma Arktika majandus- ja teaduspotentsiaali kasvatamisega. Hiina ettevõtted tegutsevad
Gröönimaast Soomeni, Hiina teadlased
uurivad kompleksselt Arktikat juba aastakümneid, tehes koostööd kõigi regiooni
riikide teadlastega. Hiina raha toel saavad
Arktikat uurida Venemaa teadlased, Hiina
teadlased omalt poolt on huvitatud arenenud riikide uutest uuringutes kasutatavatest tehnoloogiatest.

Olukord muidu nii külmas Arktikas kipub
tänapäeval üle kuumenema. Juba praegu
on selgelt märgatav regionaalne ja geopoliitiline rivaalitsemine Arktika regiooni
riikide vahel. Kui juba sellised traditsioonilised liitlased nagu Ameerika Ühendriigid ja Kanada vaidlevad territoriaalvete ja kalastusõiguste üle, mis siis rääkida näiteks Venemaa Föderatsioonist, kel
näib olevat varsti kana kitkuda kõigi ülejäänud seitsme arktilise riigiga.

Venemaa on
praegu ainukene riik,
kes tegeleb aktiivse
militariseerimisega
Põhjalas, olles varsti (taas)
avanud paarkümmend
sõjaväebaasi ja korraldades
suuri sõjaväeõppusi.

arv loodusteadlasi, kes on regioonis uurinud jääolusid, floorat ja faunat, geoloogiat
ja palju muud. Tartus asub Arktika põlisrahvaste suurim geenivaramu. Eesti etnoloogid, folkloristid ja keeleteadlased on
aastakümneid uurinud Siberi põlisrahvaid,
ennekõike soome-ugri rahvaid. Eestlased
on kavandanud ja juurutanud mõõteriistu
seiretööks Arktikas, soome-ugri rahvaste
uuringuis on eestlased maailmas esirinnas.

Eesti on väga unikaalsel positsioonil: oleme ajalooliselt kujunenud soome-ugri liikumise keskuseks. Põlisrahvaste
organisatsioonidega suhtlemine ei ole lihtsamate killast, reeglina on need oma riikidega opositsioonis. Eesti on siin erandlik
nähtus ja seda peaks teadvustama. Aimar Ventsel
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Laiemale üldsusele on vähe teada, et Arktika-uuringud on väga hästi arenenud Jaapanis. Jaapani teadlased on teinud eriti
palju uurimistööd Venemaa Arktika-osas,
ent mõõdukalt ka teistes regiooni riikides. Kohe pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist ja Venemaa avanemist saabusid sinna teadlased Jaapanist. Eriti tuntud on jaapanlaste Siberi põlisrahvaste
uuringud.
Vaikselt imbuvad Venemaa Arktikasse
India ettevõtted. Alates teemantide kaevandamisest kuni tekstiilitööstuse toodangu müügini. Siberis toimub vaikne,
silmapaistmatu, ent kestev India kohaloleku suurenemine.
Rahvusvahelisele kogukonnale on murekohaks muidugi Venemaa toimetamine
piirkonnas. Venemaa Föderatsiooni huvid
regioonis on poliitilised ja majanduslikud, ent sageli alahinnatakse ideoloogilist aspekti. Venemaa peab ennast vaata et
olulisimaks Arktika riigiks, kel tuleb kõigi
teistega oma koha eest polaarpäikese all
võidelda.

skeptiline. Klimaatilised ja loodusolud on
sealkandis lihtsalt niivõrd äärmuslikud, et
praegu pole ühelgi riigil võimekust arendada Arktikas suurejoonelist sõjaväelist
pidevat kohalolekut. Näiteks Venemaa
tegemistes on olemas ka väga korralik
nn pokazuhha moment. Suhteliselt väikesed sõjaväebaasid on praegu Venemaa
ambitsioonide demonstratsioon ja pole
veel teada, kui hästi laabub nende haldamine pikemas vaates.
Aktiivne majandustegevus Arktikas ei
ole tänapäeval tulus, lisaks tuleb arvestada
võimalike keskkonnaprobleemidega, millest pole huvitatud Skandinaavia riigid ega
USA ja Kanada. Põhja-meretee kui rahvusvahelise transiidikoridori suur potentsiaal on siiani jäänud paberile, kogu projekti pole suudetud korralikult käivitada
ja on olemas ka skeptilisi arvamusi, kuidas
see marsruut võiks sobituda globaalsesse
kaubateede võrgustikku. Pikemas vaates
on just kaks viimast valdkonda need, mis
pälvivad üleilmset tähelepanu.
Digi ja soome-ugri

Aktiivne majandustegevus
Arktikas ei ole tänapäeval
tulus, lisaks tuleb arvestada
võimalike keskkonnaprobleemidega, millest
pole huvitatud Skandinaavia
riigid ega USA ja Kanada.
Venemaa argumendid oma eristaatuse
nõudmiseks on seotud ajalooga, ent ka
sellega, et Venemaa arktilistel aladel elab
tsirkumpolaarses regioonis kõige enam
inimesi, ka on Venemaa rannajoon Arktikas pikem kui teistel riikidel. Venemaa on
praegu ainukene riik, kes tegeleb aktiivse
militariseerimisega Põhjalas, olles varsti
(taas)avanud paarkümmend sõjaväebaasi
ja korraldades suuri sõjaväeõppusi.
Militariseerimine, maavarad, meretee
Üldiselt peetaksegi geopoliitiliselt oluliseks kolme piirkonnaga seotud teemat:
militariseerimine, juurdepääs maavaradele ja Põhja-meretee tulevikupotentsiaal.
Alustades esimesest, siis mina olen
vist ainukene Arktika teemadel sõnavõtnutest, kes on militariseerimise suhtes
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Just siin on see koht, kus Eesti saab suures mängus kaasa mängida. Eesti võimekus piirkonnas tegev olla on piiratud. On
olemas teadus- ja kultuurikoostöö, teatud
valdkonnad majanduse ja kommunikatsiooni valdkonnas ning põlisrahvad.
Arktika on koht, kus ekstreemsed olud
ja suured distantsid on sobivad Eestis nii
tavaliseks saanud digilahenduste juurutamiseks. Lisaks inimeste elukeskkonna
kvaliteedi tõstmisele digitaalselt suudaks Eesti panustada sealsesse keskkonda sobivate hoonete väljatöötamisse.
Õige energiasäästlik ja kõigile ilmastikutingimustele vastu pidav arhitektuur on
inimeste hoidmisel Arktikas esmatähtis
ja see on ka kõigi piirkonna riikide suur
peavalu siiani.
Lisaks on Eesti ühes aspektis väga unikaalsel positsioonil. Nimelt oleme aja-

Eestil puudub praegu
oma Arktika strateegia.
Programmi oleks vaja
teadus- ja uurimistöö
koordineerimiseks ning
sellega peab kaasas
käima ka rahastus.

Õige energiasäästlik
ja kõigile ilmastikutingimustele vastu pidav
arhitektuur on inimeste
hoidmisel Arktikas
esmatähtis ja see on ka
kõigi piirkonna riikide
suur peavalu siiani.
looliselt kujunenud soome-ugri liikumise
keskuseks. Enamik soome-ugri rahvaid
elab Venemaal, ent Eesti on see riik maailmas, mis suisa riiklikul tasandil tegeleb
hõimuliikumise organiseerimisega alates
kultuuriüritustest kuni ülikoolistipendiumite andmiseni soome-ugri päritolu
tudengitele. Põlisrahvaste organisatsioonidega suhtlemine ei ole lihtsamate killast,
reeglina on need oma riikidega opositsioonis. Eesti on siin erandlik nähtus ja
seda peaks teadvustama.
Kui Eesti soovib Arktika asjades kaasa
rääkida ja Arktika arengusse panustada,
tuleb olemasolevat Arktika kompetentsi
hoida ja arendada. Ennekõike, Eestil
puudub praegu oma Arktika strateegia.
Eelmine lõppes 2020. aastal ja uut pole
koostatud.
Teadlaste juurdekasv ja raha
Programmi oleks vaja teadus- ja uurimistöö koordineerimiseks, mida momendil
pole. Programmiga peab kaasas käima ka
sihtotstarbeline rahastus. Praegu rahastavad Eesti Arktika-alast teaduskompetentsi
suures osas välisriigid. Oluline osa Eesti
Arktikat uurivaid loodusteadlasi osaleb
Skandinaavia riikide teadus- ja uurimisprojektides, humanitaar- ja sotsiaalteadlastel
on sporaadilise lisarahastuse geograafia
laiem – uurimisraha on saadud Venemaast
Suurbritanniani.
Finantsilise ebakindluse üks tagajärg on
see, et loodusteadlaste seas võib rääkida
vaevalisest juurdekasvust, humanitaarja sotsiaalteadlaste seas pole aga värske
vere lisandumist üldse. Eestis on suur hulk
politolooge ja muude valdkondade analüütikuid, kes tegelevad Venemaaga, ent
pole ühtegi inimest, kes oleks spetsialiseerunud Venemaa tegevusele Arktikas.
Need on kitsaskohad, millega peab hakkama kiiremas korras tegelema.

Eesti, välispoliitika. KOMMENTAAR

ARKTIKA NÕUKOGU
ARKTIKA RIIGID

ALALISED OSALEJAD

Island
Kanada
Norra
Rootsi
Soome
Taani
USA
Venemaa

Aleuutide Rahvusvaheline Assotsiatsioon
Arktika Athabaskani Nõukogu
Rahvusvaheline Gwich’in Nõukogu
Inuittide Nõukogu
Venemaa Põhja Põlisrahvaste Assotsiatsioon (RAIPON)
Saami Nõukogu

ARKTIKA NÕUKOGU TÖÖRÜHMAD
Arktika saasteainete tegevusprogramm (ACAP)
Arktika seire- ja hindamisprogramm (AMAP)
Hädaolukordade ärahoidmine, valmisolek ja reageerimine (EPPR)
Arktika floora ja fauna säilitamine (CAFF)
Arktika merekeskkonna kaitsmine (PAME)
Jätkusuutliku arengu töörühm (SDWG)

VAATLEJAD
VAATLEJARIIGID
Hiina (2013)
Hispaania (2006)
Holland (1998)
India (2013)
Itaalia (2013)
Jaapan (2013)
Korea Vabariik (2013)
Poola (1998)
Prantsusmaa (2000)
Saksamaa (1998)
Singapur (2013)
Šveits (2017)
Ühendkuningriik (1998)

13 RAHVUSVAHELIST JA
PARLAMENTIDEVAHELIST
ORGANISATSIOONI
Põhjamaade Ministrite Nõukogu
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon
ÜRO Arenguprogramm
ÜRO Keskkonnaprogramm
jt

12 VALITSUSVÄLIST
ORGANISATSIOONI
Arktika Ülikool
Maailma Looduse Fondi
Arktika Programm
Rahvusvaheline Arktika
Teaduskomitee
Rahvusvaheline Arktika
Sotsiaalteadlaste Ühing
jt
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Venemaa poliitika
postsovetliku
ruumi „koostööle“
sundimiseks
Venemaa on loonud postsovetlike
konfliktide lahendamiseks töökindla ja tõhusa
mudeli, mis teenib edukalt Kremli eesmärke.
Kui Euroopa Liit ja lääneriigid soovivad olukorda
parandada, tuleb neil lõpetada selle mudeli
seadustamine ning võtta kasutusele poliitikad,
mis muudavad selle Venemaale kulukaks.

D U M I T RU MÎN ZĂRARI
Saksamaa Välispoliitika ja Julgeolekuküsimuste Instituudi Ida-Euroopa ja
Euraasia uuringute osakonna teadur
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Jätkuvalt hõõguv kriis, mis algas väidetavalt enam kui 100 000 Vene sõjaväelase koondamisest Ukraina piiri lähistele,
nõuab postsovetlike konfliktide ja Venemaa rolli nendes uuesti hindamist.
Viimastel aastakümnetel on seda teemat põhjalikult analüüsinud arvukalt vaatlejaid, teadlasi ja praktikuid. Sellega on
kaasnenud lahknevused tõlgendustes ning
osadest selgitusest ollakse üha enam tüdinud. Näiteks kirjutas üks mõjukas Brüsseli
mõttekoda peene halvakspanuga „stereotüüpsetest väidetest, kuidas Moskva põhjustas ja suunas neid konflikte“ ning tunnustas iseennast stereotüüpidest kaugemale vaatamise ja hoopis selle uurimise
eest, „kuidas [Moskva] roll on iga juhtumi
puhul erinev“.

Kuigi postsovetlikud konfliktid – Gruusias
Lõuna-Osseetia ja Abhaasia, Moldovas
Transnistria, Ukrainas värske Donbassi
kriis ja iseäranis Mägi-Karabahh – on
mõneti erinevad, võib siiski kõigis neis
täheldada sarnast Venemaa huvi.
Venemaa huvide järjepidevus
Kuna need konfliktid on erineva temperatuuri ja poliitilise staatusega, ei ole erinevused Venemaa rollides ja huvides neis
sisulised, vaid välised. Näiteks Donbassi
vägivaldses konfliktis kasutab Venemaa
Kiievile kulude tekitamiseks aktiivselt
sõjaväge, samal ajal kui Moldova külmutatud sõjalises konfliktis kasutab erinevaid
poliitilisi võtteid – mõlemad konfliktid
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Sõdurid Transnistrias. Caro/Bastian/Scanpix
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Venemaa kõige
tõenäolisem eesmärk
on rajada mitut riiki
hõlmav – võimalik,
et konföderatsiooni
tüüpi – struktuur, milles
postsovetlikud riigid
on de jure iseseisvad,
kuid de facto
Moskva mõju all.
võimestavad Venemaad neis riikides. Seevastu Krimmi annekteeris Venemaa ametlikult, Abhaasia ja Lõuna-Osseetia de facto
ning Mägi-Karabahhis asus Jerevani asemel toetama Bakuud.
Näiliselt erinevad esimesena näiteks
toodud juhtumid teistest, sest esimeses
on Venemaa vastaspoolel valik, teises

aga mitte. See aga on eksitav. Suurendades analüüsi operatiivselt strateegilisele
tasandile ja hõlmates Venemaa laiemad
eesmärgid, nähtub, et tegelikult on valikuid kõikides neis juhtumites.
Kremli avaldusi, poliitikaid ja tegevusi
arvesse võttes on Venemaa kõige tõenäolisem eesmärk rajada mitut riiki hõlmav –
võimalik, et konföderatsiooni tüüpi –
struktuur, milles postsovetlikud riigid on
de jure iseseisvad, kuid de facto Moskva
mõju all. Justnagu vana Varssavi pakti sarnase suhte kaasaegne versioon. Neis tingimustes võivad „separatistlikud“ piirkonnad naasta Gruusia, Moldova ja Ukraina
koosseisu vaid näiliselt, tegelikkuses
alluksid need endiselt Moskvale.
Kui see tundub raskesti usutav, tasub
mõelda konflikti lahendamise mudelile,
mida Venemaa parasjagu Moldovas ja
Ukrainas peale surub. Venemaa nõuab
föderatiivseid kokkuleppeid, mis võimaldaksid Moskval jätkata „separatistlike“

piirkondade tõhusat valitsemist, andes
piirkondadele õiguse vetostada Kiievi ja
Chișinău poliitikaid, samas kui Moldova
ja Ukraina oleksid sunnitud diplomaatiliselt tunnistama, et konfliktid on lahendatud. Mägi-Karabahhi puhul võib Venemaa
Bakuud ahvatleda vaidlusaluste territooriumite ametliku tagastamisega, Jerevani
aga kaitsega aserite edasiste rünnakute
eest.
Seetõttu on väited, et Venemaa agressioon on Ukraina ja Gruusia elanikkonnas

Väited, et Venemaa
agressioon on Ukraina ja
Gruusia elanikkonnas
pöördumatuid vastuolusid
külvanud, on küll
faktiliselt õiged, kuid
ometi petlikud.

„Peata Putini unistus“. 2019. aastal nõudsid Gruusia opositsiooni poolehoidjad meeleavaldusel erakorralisi valimisi. Pingeline
poliitiline õhustik valitseb Gruusias siiani ning Venemaa kasutab olukorda ära oma mõjuvõimu suurendamiseks. EPA/Scanpix
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pöördumatuid vastuolusid külvanud, faktiliselt küll õiged, kuid ometi petlikud. See
viitab ekslikult, et Venemaa soovib neid
riike veenda ja nendega sõbralikes suhetes olla, kuigi tegelikult on Moskva eesmärk neid poliitiliselt ähvardada, survestada ja kontrollida. Venemaa sõjaline heidutus kehtib ka Aserbaidžaani ja Armeenia puhul: Bakuud saab Venemaa ähvardada Armeenia sõjalise toetamisega nagu
varajastel 1990ndatel ning Jerevani survestada aserite rünnaku korral sõjaliselt
sekkumata jätmisega, nii nagu tegi seda
eelmisel aastal.
Vene sõjaväe kohalolu
See loogika viitab kõigis neis konfliktides olulistele ühistele tunnustele, mida
ei saa enam ignoreerida. Üks ühine joon
on Vene sõjaväe kohalolu kõigis mainitud
piirkondades ehk konflikti puhkemisel on
väed kohe võtta. Jättes kõrvale Moldova
Transnistria konflikti, on teine ühine tunnus konflikti arenemine relvastatud vastasseisudeks. See näitab, et Venemaa sõjalise kohalolu ja sõjalise eskalatsiooni ohu
vahel on tugev seos.
Analüüsides tegevuste asemel nüansirikkamalt pigem protsesse ja meetodeid,
nähtub, et Venemaa varisõda Ukraina
vastu Donbassis on kaasaegne versioon
Gruusia ja Moldova konfliktist. Viimased
ei ole rahvusrühmade vahelised ega siiralt
separatistlikud poliitilised konfliktid, nagu
Venemaa on neid kujutanud ning lääs selle
eksitava tõlgenduse taktikaliselt heaks
kiitnud. Viimane ilmneb näiteks Euroopa
julgeoleku- ja koostöökonverentsi Moldova missiooni kurikuulsast „Raport
nr. 13-st“, kus rõhutatakse, et „Dnestri
vasaku ja parema kalda keeleliste, ajalooliste ja osaliselt etniliste erinevuste tõttu

Täpsemalt on
probleemiks lääne
nõusolek osaleda
läbirääkimistes ja
konflikti lahendamise
mudelis, mis on juba eos
määratud läbi kukkuma.
Nende ülesehitus
võimaldab ainult Venemaa
soovitud tulemusi.

Põhimõtteliselt
väldib Venemaa
riikidevahelise agressiooni
hinda, kandes selle
üle oma variisikutele,
kes jaksavad neid
kulusid kanda, sest neil
ei ole rahvusvahelisi
kohustusi.

hoopis neid Kiievi ja Chișinău vastastena
esile, ning saab nõnda märkimisväärselt
oma kulusid kärpida. Põhimõtteliselt väldib Venemaa riikidevahelise agressiooni
hinda, kandes selle üle oma variisikutele,
kes jaksavad neid kulusid kanda, sest neil
ei ole rahvusvahelisi kohustusi. Sellistes
tingimustes saab Venemaa konfliktidega
lõpmatuseni jätkata, samuti ei tule tal kannatada läbirääkimiste venitamise kulude
all, sest needki jäävad variisikute kanda.
Venemaa tööriistad

/.../ ei saa Transnistriat tsentraliseeritud
riigis edukalt juhtida“.
Venemaa katsetas seda etnilist kaarti
osavalt vaidluste kirjeldamisel, et esile
kutsuda enesemääramisõigust, ning kasutas seda siis suitsukattena, et varjata
oma tegelikku rolli konfliktis. See on oluline detail, sest tegu on Venemaa konflikti lahendamise mudeli kontseptuaalse
alusega.
See mudel võimaldab Venemaal jäljendada õiguspäraseid ja rahvusvaheliselt tunnustatud konflikti lahendamise
mehhanisme ja vähendada konfliktides
osalemise kulusid, samal ajal kontrollides
läbirääkimiste kulgu ja päevakorda. Seejuures valmistab enim meelehärmi tõik,
et lääs nõustus sellise loogikaga ja võttis
selle ka enda osaluse aluseks ehk andis
Venemaa tegevusele ülivajaliku õiguspärasuse. Lääne suurimad osalused neis
protsessides on Euroopa Julgeoleku- ja
Koostööorganisatsiooni (OSCE) kaudu
nn 5+2-formaadis Transnistria konfliktis
ning kolmepoolne kontaktgrupp Donbassi
sõja küsimustes.
Täpsemalt on probleemiks lääne nõusolek osaleda läbirääkimistes ja konflikti
lahendamise mudelis, mis on juba eos
määratud läbi kukkuma. Nende ülesehitus võimaldab ainult Venemaa soovitud
tulemusi.
Variisikud
Majandusteadlased teavad juba ammu,
et institutsionaalse mehhanismi ülesehitus võib mõjutada selles osalejate ajendeid ja käitumist. Kõnealustes juhtumites mõjutab Venemaa konflikti lahendamise mudeli iseäralik struktuur, mida
ka OSCE järgib, osalejate koostöövalmidust või läbirääkimiste koordineerimist.
Ehkki Venemaa on konflikti tegelik osapool, peidab ta end variisikute taha, tuues

Separatistlikest konfliktidest räsitud postsovetlike riikide survestamiseks kasutab
Venemaa kolme liiki tööriistu.
Esiteks kasutab Venemaa sõjalist ähvardamist – sõjalist kohalolu ja sõjalisi operatsioone –, et kahandada lääne toetust,
eriti aga õõnestada lääne entusiasmi
kõnealuste riikide Euro-Atlandi institutsioonidega lõimumise toetamisel. Kuniks
postsovetlikud riigid ei kuulu Euroopa
Liitu või NATOsse või ei impordi ELi institutsioone, on Venemaal palju lihtsam neid
riike kontrollida. Vene sõjavägi survestab
ka Moskva variisikuid, et nad ei asuks ellu
viima isiklikke, Venemaa huvidega ühtimatuid eesmärke.

Kuniks
postsovetlikud
riigid ei kuulu Euroopa
Liitu või NATOsse või ei
impordi ELi institutsioone,
on Venemaal palju
lihtsam neid riike
kontrollida.
Teiseks toetab Venemaa korruptsiooni,
kahtlasi tehinguid ja selgeid majanduslikke hüvesid, et peibutada nende riikide
poliitilist eliiti.
Kolmandaks mõjutab Venemaa neis
riikides avalikkust infooperatsioonidega.
Seejuures ei ole eesmärgiks sihtrühmade
Venemaa-sõbralikkusele kallutamine, vaid
üksnes aktiivsete ühiskonnarühmade ja
Venemaale mitte meelepäraste valitsuste
vahel pingete tekitamine. Seetõttu on ilmselt ka liialt optimistlikud mõned seda
loogikat eiravad mõjukad lääne analüüsid, mis sedastavad, et Venemaa mõjutushoovad ei toimi Balti riikides.
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Ehkki enamasti on Venemaa niisuguse
tegevuse kohta konkreetseid asitõendeid keeruline leida, pakuvad väärtuslikku teavet juhused, sealhulgas meedialekked. Näiteks avaldas Dossieri Keskus
raportite seeria, mis paljastab Venemaa
presidendi administratsiooni tööst üksikasju, kuidas mõjutatakse poliitikuid postsovetlikus ruumis, sealhulgas Balti riikides. Luureametniku juhitav Venemaa presidendi regioonidevaheliste ja välisriikide
kultuurisuhete osakond töötab Gruusias
opositsiooniparteidega, kasvatab Armeenias ja Aserbaidžaanis poliitilisi agente,
juhendab Moldova valitsusparteid ning
korraldab mõjutusoperatsioone Eestis,
Lätis ja Leedus.
Seega, postsovetliku ruumi konföderatsiooniks kujundamine ei ole võimatu
projekt. Kombineerides Kremli kontrolli
all olevaid autoritaarseid valitsusi või
mõjukaid oligarhe ja majanduseliidi esin-

dajaid poliitiliselt aktiivse läänevastase
elanikkonna ja Venemaa sõjalise kohalolekuga, saab selle eesmärgi ilmselt täide viia.
Peamine katsumus – Venemaale või selle
poliitikatele rahva toetuse pälvimine – ei
ole üldse nii ületamatu, kui võib paista.
Seda kinnitavad Viktor Medvedtšuki tõus
ja tema partei Opositsiooniplatvorm –

Praegu kujutab
kõige tõsisemat riski
Venemaa võimekus
laiendada ja süvendada
postsovetlikes riikides
läänevastasust ning
vähendada sealsete valijate
toetust läänelikele
institutsioonidele.

Elu Nimel kasvav populaarsus Ukrainas.
Samuti pole võimatu luua läänevastasust
ja skepsist; kaks aastakümmet kontrolli
all hoitud meediaruum Venemaal näitab,
kuidas seda teha.
Vastandades Venemaa eelistatud tulemusi kõige vähem meeltmööda alternatiividega, nähtub, et Venemaa lähenemine
on olnud küllaltki edukas. Hääled, mis väidavad, et Venemaa kaotused on suuremad kui võidud, lähevad Venemaa valitseva eliidi eelistuste hindamisel alt. Kremli
vaatest on eelistatud praegune stsenaarium olukorrale, kus Ukraina või mõni
teine postsovetlik riik lõimitakse poliitiliselt ja ideoloogiliselt Euro-Atlandi ruumi.
Praegu kujutab kõige tõsisemat riski
Venemaa võimekus laiendada ja süvendada postsovetlikes riikides läänevastasust ning vähendada sealsete valijate
toetust läänelikele institutsioonidele.
See omakorda survestab kohalikke polii-

Normandia neliku kohtumine Pariisis 2019. aastal. Venemaa on loonud süsteemi, mis võimaldab tal jäljendada õiguspäraseid
ja rahvusvaheliselt tunnustatud konflikti lahendamise mehhanisme ja vähendada konfliktides osalemise kulusid, samal
ajal kontrollides läbirääkimiste kulgu ja päevakorda. Vasakult paremale: Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, Saksamaa
liidukantsler Angela Merkel, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Venemaa president Vladimir Putin. TASS/Scanpix
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Venemaa sekkumisega postsovetlikud konfliktid. Allikas: Diplomaatia

Üllatavalt häid tulemusi
võib anda rahaline
abi avalik-õiguslikele
telekanalitele, et parandada
nende toodangu
kvaliteeti ja mahtu.
tikuid neis riikides ning soosib venemeelseid parteisid. Sellele probleemile
pole ühest tõhusat lahendust, sest see
peab arvestama kohalike oludega, mis
on aga postsovetlikes riikides erinevad.
Üllatavalt häid tulemusi võib anda rahaline abi avalik-õiguslikele telekanalitele,
et parandada nende toodangu kvaliteeti ja
mahtu. Samuti võivad vajalikuks osutuda
lääneriike tutvustavad sihitud strateegilise kommunikatsiooni kampaaniad.
Euroopa Liit peaks aga drastiliselt
muutma oma lähenemist postsovetliku

piirkonna konfliktidele. Ajalugu näitab,
et Venemaa ei loobu selles piirkonnas
sõjalisest ja poliitilisest mõjuvõimust
veenmise teel.
Lahendused
Esmalt tuleb lõpetada Venemaa loodud
konflikti lahendamise mudeli toetamine.
See nõuab muutusi: Venemaa kontrolli,
sealhulgas sõjalise kontrolli kõrvaldamist ja tasakaalustatud järeleandmistele
pinnase loomist. Selleks peaks EL usutavalt teada andma, et on valmis nimetama
Venemaad sõjaliseks agressoriks ning sellel on rahvusvahelises õigusruumis selged
ja operatiivsed tagajärjed.
Lisaks peab EL usutavalt märku andma,
et on valmis looma ÜRO neutraalsele ja
erapooletule mudelile sarnased paralleelsed konfliktide haldamise süsteemid ning
välja astuma praegustest Venemaa kontrollitud süsteemidest.

ELil tuleb ka aktiivselt suhelda Venemaa
õhutatud konfliktidest mõjutatud riikide
valitsustega, et tekitada kulusid, mis
õõnestaks Venemaa pingutusi separatistlike liikumiste käigushoidmisel. Tehniliselt
luuakse nii tingimused, kus ELi pakutavad
alternatiivid on Venemaale ahvatlevamad
kui praegune status quo. See ei ole võimatu, kui EL suudaks kirjeldatud lahenduseks kokku saada minimaalse poliitilise
toetuse.

EL peaks usutavalt
teada andma, et on
valmis nimetama
Venemaad sõjaliseks
agressoriks ning sellel
on rahvusvahelises
õigusruumis selged ja
operatiivsed tagajärjed.
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Ukrainas püsib
pinevus, kuid
ühiskond on tugevam
Pärast kaht kuud pingete demonstratiivset
eskaleerimist ning sõjatehnika ja vägede
koondamist Ukraina piiri lähistele teatas
Venemaa, et nn õppused on läbi ja väed
naasevad baasidesse. Kas see tähendab,
et Venemaa annab järele? Ei.

M A R I A ZOL K INA
Ilko Kutšerivi Demokraatlike
Algatuste Fondi poliitikaanalüütik
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Pingete paisutamine Ukraina piiridel, okupeeritud Krimmis ja Donbassis paistab väljapressimisena, mille sihtmärgiks olid ennekõike lääneriigid, mitte Ukraina. Venemaa eesmärk oli ja on jätkuvalt kontrollida,
kui kaugele on lääs valmis Ukraina toetamise nimel minema. Lisaks oli Venemaale
oluline hoida ära lõppjärgus Nord Stream 2
gaasijuhtme ehituse külmutamine.
Loomulikult oli eesmärk ka Ukraina
presidendi Volodõmõr Zelenskõi mõjutamine, et saavutada tema meeskonna
soosing Venemaa nõudmistele Donbassis. See oli aga siiski teisejärguline. Kiiev
ei olnud Venemaa sõjaliste ähvarduste
peamine sihtmärk.
Venemaa Föderatsiooni keevalisust
jahutas osaliselt ennekõike USA ja Suurbritannia eeldatavalt jõuline reaktsioon.
Aktiivne pealetung ei oleks suurendanud
lääne või Ukraina poolehoidu Venemaale,
küll aga oleks sellele ilmselt järgnenud
karmimad sanktsioonid. Erinevalt 2014.
aastast arutati seekord palju tõsisemalt ka
Ukrainale sõjalise ja tehnilise abi andmist.

Kõige olulisem oli aga see, et nii rünnakul
kui ka Ukrainas uute alade okupeerimisel
olnuks liiga kõrge hind. Venemaal ei oleks
õnnestunud korraldada „väikest võidukat
sõda“.
Seega oli igati mõistlik aprilli lõpus
pingeid leevendada. Igasugune rünnakust saadav kasu paistis Venemaale liialt
petlikuna. Siiski ei saa rääkida täielikust
pingelõdvendusest, sest aktiivse pealetungi oht on jätkuvalt õhus. Praegu ei ole
aga enam tõenäoline täiemahuline sissetung eri suundadest, vaid pigem piiratud
operatsioonid ennekõike Donbassis, kus
Venemaal on nii tagala kui ka hästi välja
arendatud logistika pealetungiks. Teiseks

Venemaa eesmärk
oli ja on jätkuvalt
kontrollida, kui kaugele
on lääs valmis Ukraina
toetamise nimel
minema.

Euroopa, Venemaa, USA, kaitse ja julgeolek. KOMMENTAAR

tõenäoliseks koldeks jääb Musta mere ja
Aasovi mere piirkond.
Hiljutise eskalatsiooni peamine õppetund Ukrainale ja tema partneritele oli
Vene vägede liigutamise kiirus ning just
seetõttu püsib ka täiemahulise eskalatsiooni oht, isegi kui piiratud operatsioonid teatud regioonides on Kremlile praegu
kasulikumad. Ühtlasi ilmestab see, kui oluline on Ukrainale rahvusvahelise toetuse
suurenemine.
Kellele loota?
Pingelises õhustikus oli mitte ainult Venemaal võimalus kontrollida, millises ulatuses ühed või teised riigid ja alliansid on
valmis talle vastanduma. Ukrainalgi tuli
mõista, millisele abile ta tegelikult võib
toetuda ning vastavalt sellele välispoliitikat kujundada.
Vene oht näitas selgelt, et kõige tähtsamate – Euroopa Liit, NATO, USA, Suurbritannia, G7 – seas puudub ühine arusaam

Hiljutise eskalatsiooni
peamine õppetund
Ukrainale ja tema
partneritele oli Vene
vägede liigutamise kiirus
ning just seetõttu püsib
ka täiemahulise
eskalatsiooni oht.
olukorrast. On küll üldine poliitiline ja
diplomaatiline toetus, kuid konkreetsetes
tegevustes ei ole üksmeelt.
EL mängib siiani agressori rahustamise mängu ega ole valmis peatama ei
Nord Stream 2 ehitamist ega kehtestama
uusi valdkondlikke sanktsioone. Kui olemasolevate sanktsioonide osas valitseb
ELis üksmeel ja neid pikendatakse automaatselt, siis uue kallaletungi oht lõhestab ELi karmi reaktsiooni pooldajateks ja
vastasteks. Seetõttu tasub Ukrainal kes-

kenduda partnerlusele iga riigi valitsusega
eraldi, jätkates samal ajal koostööd ka ELi
institutsioonidega.
ELi tuumik, kes on valmis astuma karmimaid samme, on eelkõige Balti riigid ja
Poola, viimasel ajal ka Tšehhi. Samuti on
riike, eeskätt Saksamaa ja Prantsusmaa,
kes panustavad küll diplomaatilisse lahendusse, kuid ei ole valmis uuteks sanktsioonideks või ükskõik milliseks muuks
vastuseks. Ülejäänud liikmesriikidel on
erinevad lähenemisviisid ning seetõttu ei
ole ELil kui tervikul võimalik vastu võtta
pealetungi ennetavaid abinõusid. Tõsi,
nad pakuvad poliitilist ja diplomaatilist
toetust, kuid kõik muu on küsitav. Sellises olukorras on loogiline, et Ukraina seab
sisse ühtmoodi poliitilise liini nende riikidega, kes on rohkem valmis Venemaale
aktiivselt vastanduma, ning teise liini nendega, kes saavad aidata diplomaatiliselt.
USAga peaks Ukraina keskenduma
strateegilisele partnerlusele. Praegu
näib USA jäik ja heidutav: ta on saatnud

Selleks korraks tehtud. Venemaa langevarjurid ootasid aprilli lõpus pärast nn õppusi Ukraina piiri lähistel baasidesse naasmist.
AP/Scanpix
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demonstratiivselt signaali, et toetab
Ukrainat ja on valmis tegutsema täispangal. Joe Bideni administratsioon jätkab
Ukrainalt reformide nõudmist, kuid olulised on ka julgeolekuküsimused.
Samal ajal on USA kaasatud läbirääkimistesse, kuid on vähetõenäoline, et
Washington liitub Normandia formaadiga –
seda ei ole vaja Venemaale ega USA-le.
Üsnagi tõenäoline on aga eriesindaja
ametikoha taastamine ja Moskvaga paralleelse suhtluskanali sisseseadmine. Lisaks
taltsutab Venemaa aktiivset agressiooni
Bideni ja Vladimir Putini võimaliku kohtumise ettevalmistamine. Selline kohtumine ei saaks iialgi aset leida, kui taustal
toimub pealetung – säärane väljapressimine oleks Washingtonile vastuvõetamatu
ja kohtumine jääks tõenäoliselt ära. Ehk
siis vähemalt tippkohtumiseni on Kreml
väga ettevaatlik.
Eraldi formaat on G7, kus Saksamaa,
Itaalia ja Prantsusmaa ettevaatlikkust tasakaalustab USA ja Suurbritannia aktiivsus.

President Zelenskõi prioriteetide sekka
on tõusnud Ukraina liikumine NATO
suunas. Kuid siingi on samad takistused –
Euroopa võtmetähtsusega juhid pelgavad
Venemaa välja vihastamist. Vaatamata sellele peaks Kiiev visalt edasi liikuma, sest
kuniks püsib Venemaa oht, ei saabu iial
õiget hetke Ukraina liitumiseks NATOga.
Seetõttu ei ole NATO liikmelisuse tegevuskava utoopia. Ühelt poolt annab liitumise signaalide puudumine Venemaale
vabad käed, teisalt ei tähenda nende signaalide saatmine liitumise ajakava paika

Uue kallaletungi
oht lõhestab ELi karmi
reaktsiooni pooldajateks
ja vastasteks. Seetõttu
tasub Ukrainal keskenduda
partnerlusele iga riigi
valitsusega eraldi.

panemist. Kuigi Ukraina võimalus saada
juunis NATO tippkohtumisel liikmelisuse
tegevuskava on kaduvväike, tuleb liitumist
Venemaa agressiooni foonil aina enam
avalikult tõstatada.
Ukraina ühiskonna reaktsioon
Mitte ainult armee, vaid kogu Ukraina
ühiskond on võimalikuks uueks kallaletungiks paremini valmis.
Viimaste aastate jooksul on Ukrainas
välja kujunenud üsna stabiilne hinnang
konfliktile. 2020. aasta augustis uskus
65 protsenti ukrainlastest, et Ukraina ja
Venemaa vahel käib täiemahuline sõda.
Enamasti leidsid vastanud, et Venemaa
juhib „vabariikide“ poliitilist ja sõjalist
tegevust, varustab neid relvadega ning
Venemaa sõjavägi osaleb lahingutes. Kõige
levinumaks Donbassis rahu saavutamise
retseptiks peavad ukrainlased riigi majanduse ja sõjalise võimekuse tugevdamist,
Venemaa diplomaatilist survestamist

Pinged on hetkel küll näiliselt leevenenud, kuid olukord on Ukrainas jätkuvalt pinev. Reuters/Scanpix
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Kuniks püsib Venemaa
oht, ei saabu iial õiget
hetke Ukraina liitumiseks
NATOga. Seetõttu ei ole
NATO liikmelisuse
tegevuskava utoopia.
ning sanktsioonide laiendamist. Samas
peetakse vastuvõetamatuks igasuguseid
järeleandmisi Venemaale, nende seas
eristaatust Ukraina põhiseaduses, piirikontrollita valimisi ja niinimetatud rahvamiilitsat. Kõik see loob omamoodi tugistruktuuri igasuguste Kiievi kompromisside ja „ohvrite“ tagasi lükkamiseks.
Stabiilne ühiskondlik arvamus neil teemadel paljastab kaks võtmetähtsusega
tegurit.
Punased jooned ja toetus
Esiteks loob see võimaliku eskalatsiooni
puhuks tugevuse ja kerksuse. See ei ole
küll sama, mis 2014. aasta emotsionaalne
tõus, kuid annab võimudele selgemad
suunised tegutsemiseks ja Kremliga
läbirääkimisteks. Kui aastatel 2014–2015
oli Ukraina valmis erinevateks kompromissideks – isegi ebasoodsateks, nagu
Minsk-2 –, siis praeguseks on välja joonistunud selged punased jooned.
Teiseks usub Ukraina ühiskond, et
lääne aktiivse toetuseta ei õnnestu konflikti lahendada. Ukraina peamisteks liitlasteks peetakse USAd (28 protsenti vastanutest), Poolat (25) ja Saksamaad (23).
Arvestades selget ELi ja NATOga liitumise
eesmärki, mõjutavad edaspidi nende ja
veel mõne riigi praegused reaktsioonid
Venemaa poliitikale ka ukrainlaste suhtumist lõimumise prioriteetidesse.
Avalikus arvamuses leidub siiski ka
nõrku kohti, mida Venemaa võib rünnata.
Iseäranis võib Venemaa ära kasutada
tõsiasja, et Ukraina võimude ja Donbassi
isehakanud okupatsioonivõimude „otsekontaktide“ suhtes puudub ühine arusaam. Rahvas on segaduses ega mõista,
kuidas need võiks välja näha ning millised
on tagajärjed. Kõige rohkem toetatakse
sellist sammu idapoolsetes regioonides.
Samas ei usu enamik selle idee pooldajaid
ega ka vastaseid, et see lõpetaks konflikti.
Eraldi tasub märkida, et muutunud on
ka Ukraina läbirääkimiste seisukohad. Kui

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ja Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi.
Zelenskõi prioriteetide sekka on tõusnud Ukraina liikumine NATO suunas.
Sergei Šuzavkov / SOPA Images via ZUMA Wire / Scanpix

2019. aastal ja 2020. aasta alguses panustati
mitteametlikele ja otsekontaktidele
Moskvaga, siis 2020. aasta maist hakkas
olukord järk-järgult muutuma.
Suur diplomaatiline manööver
Suur diplomaatiline manööver kestis üle
poole aasta: Minski kolmepoolse kontaktgrupi kavva lisati riigisiseselt ümberasustatud inimeste teema, naasti Normandia neliku kui põhilise läbirääkimiste
formaadi juurde, kaitsti „julgeolek ennekõike“ lähenemist, loobuti otsedialoogist
nn vabariikidega jne. Sel viisil muutusid
Ukraina läbirääkimiste seisukohad ratsionaalsemaks ning suured julgeoleku-

Kui aastatel 2014–2015
oli Ukraina valmis
erinevateks
kompromissideks – isegi
ebasoodsateks, nagu
Minsk-2 –, siis praeguseks
on välja joonistunud
selged punased jooned.

garantiita kompromissid on tänasel päeval
vähetõenäolised.
Ehk Venemaa rünnak võib küll suurendada Ukraina huvi läbirääkimiste vastu,
kuid vaevalt aitab see Venemaal soovitut
saavutada. Kiiev keskendub Minski kokkulepete põhipunktide ülevaatamisele,
esmalt piir ja seejärel valimised. See on
Kiievi läbirääkimiste kese.
Omaette keerukus on tihedad kontaktid Washingtoniga, arvestades viimase
rolli Venemaa ohjeldamisel. Kui Bideni ja
Putini kohtumine toimub, on äärmiselt
oluline asjakohane kontakt Kiieviga.
Kokkuvõtvalt: praegune pingete paisutamine ei ole niivõrd Ukraina sundimine
rahule, kuivõrd rahvusvaheliste mõjusfääride ümberkujundamine. Ukraina
ühiskond tõrjub üsna ühtselt Moskva
põhinõudmisi ning praegust juhtkonda
ohjab avalikkuse reaktsioon, isegi kui üksikute võtmeisikute seisukohad pooldaksid läbirääkimistel kompromisse Venemaaga. Kuna Venemaa ei vaja Donbassis
konstruktiivset kokkulepet, keskenduvad Ukraina võimud tõenäoliselt Minski
kokkulepete ülevaatamisele ning lähiajal Ukrainale rahvusvahelise toetuse
tagamisele.
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KSEN IA KIRILLOVA
Jamestowni Sihtasutuse analüütik

Venemaa jätkab mõjuvõimu laiendamist
Musta mere ja Balkani piirkonnas
Pärast mõningast pingete temperatuuri
jahutamist Ida-Ukrainas jätkab Moskva
provokatiivset tegevust Mustal merel.
20. aprilli öösel pidasid Vene piirivalvurid
kinni kaks Ukraina kalurit, kes parasjagu
olid Ukraina majandusvööndis paadiga
kalal. Venemaa kontrolli all olev Musta
mere magistraadikohus Krimmis mõistis laeva kapteni haldusrikkumise eest
süüdi.
Ukraina mereõiguse ja -julgeoleku instituudi direktori Bohdan Ustimenko sõnul
on vahejuhtum väga šokeeriv, sest see leidis aset vaid 55 miili kaugusel Odessast
Ukraina territoriaalvetes, mis on määratletud kehtivas ÜRO mereõiguse konventsioonis. Venemaa rikkus konventsiooni ka
kolme Kertši väina viiva Musta mere ala
sulgemisega sõjaväeõppuste ettekäändel.
Kaks eesmärki ja taktikat
Ustimenko hinnangul on Venemaal kaks
eesmärki. Esiteks üritab Kreml seadustada okupeeritud alasid. Meedia teatel kasutab Moskva legaliseerimise ühe
vahendina rahvusvahelist NAVTEXi süsteemi. NAVTEXi eesmärk on edastada merelaevadele navigatsiooniteavitusi, hoiatades neid nii ohtude eest. Hiljuti hakkas
süsteem edastama Venemaa sõnumeid,
ignoreerides täielikult Ukraina välisministeeriumi avaldusi.
Ekspertide sõnul on Venemaal võimalik Krimmi ja Ukraina territoriaalvete
annekteerimist seadustada merekaartidega, millel on tahtlikult moonutatud eelnevalt mainitud üksuste jurisdiktsiooni.
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Ustimenko arvates on Moskva teine
eesmärk kasutada Ukrainat merealade
hõivamise harjutusväljakuna. „Venemaa
kompab piire, et näha, kuidas maailm
reageerib laevanduse piiramisele Musta
mere regioonis. Kui sellisele tegevusele
ei osutata vastupanu, saab Venemaa seda
mudelit rakendada ka teistes regioonides:
Läänemerel, Arktikas, Kuriili saarte puhul
ja Gruusia ranniku läheduses,“ lisab Ustimenko võimalike sihtmärkide kohta.

Ukraina mereõiguse
ja -julgeoleku instituudi
direktori Bohdan
Ustimenko arvates
kasutab Moskva Ukrainat
merealade hõivamise
harjutusväljakuna.

Näide sellest on kurikuulus Montenegro
riigipöördekatse 2016. aastal. Prokuratuuri andmetel kavatses rühm Serbia ja
Montenegro kodanikke Vene agentide
juhtimisel hõivata 2016. aasta sügisel parlamendihoone ning eemaldada võimult
president Milo Ðukakovići, et takistada
tema valitsust heaks kiitmast Montenegro
astumist NATOsse. Teiste Vene ja Serbia
osaliste kõrval mõisteti putšikatses osalemises süüdi kaks Demokraatliku Rinde
juhti, Andrija Mandić ja Milan Knežević,
ning neile mõlemale määrati viieaastane
vangistus.
Sellest hoolimata võitis 2020. aasta augustis parlamendivalimised opositsioonierakondade liit, kuhu kuulus ka
Demokraatlik Rinne. Kusjuures parlamendi julgeoleku- ja kaitsepoliitika komisjoni juhiks sai varem süüdimõistetud
Knežević.
Lekkeskandaal

Kahjuks ei ole Ukrainal veel riiklikku
meresõiduohutuse strateegiat ega kaitseprogrammi ning on seetõttu sunnitud
reageerima Moskva tegevusele tagantjärele, tõdeb Ustimenko.
Ukraina endine kaitseministri asetäitja Leonid Poljakov märgib, et Venemaa
kasutab Ukraina kontrollimiseks kahte
taktikat: kehtestab kollaboratsionistliku
korra või rakendab jõudu. Moskva survestab teisigi riike sarnase piitsa ja prääniku taktikaga. Kõigepealt proovib Kreml
talle sõbralikke poliitikuid rahumeelselt
võimule aidata, aga kui see ei õnnestu, ei
häbeneta kasutada jõudu.

Selle aasta märtsis lahvatas uus skandaal:
Rahvusliku Julgeolekuagentuuri (ANB)
juhile Dejan Vukšićile esitati süüdistus
salajase teabe avaldamises NATO liitlase
kohta. Montenegro prokuratuur alustas
lekke eeluurimist. Paljud kommentaatorid
nägid selles vahejuhtumis veel üht tõendit
Venemaa kasvavast mõjust Balkani piirkonnas. Lisaks on Vukšić opositsioonijõudude lakei.
Vukšići ANB juhi ametisse määramine
jahmatas vaatlejaid juba varem. Mitu veebilehte avaldas anonüümseid materjale tema
sidemete kohta Venemaaga, muu hulgas
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mainiti Vukšići seost hiljuti lahkunud
Moskva linnapea Juri Lužkoviga. Lekkeskandaali järel muutus Vukšići kriitikute
retoorika veelgi karmimaks. Mõni ajakirjanik nimetas ANB direktorit Vene spiooniks, teised aga NATO-le saadetud Trooja
hobuseks.
Õli valas tulle Vene meedia, mis uhkeldas avalikult Moskva edusammudega
Montenegros. Näiteks avaldas kremlimeelne ajaleht Vzgljad 22. märtsil artikli
pealkirjaga „Venemeelsed väed korraldasid haarangu Montenegro eriteenistuses“.
Artikli autor toob välja, et Vukšić suutis
kolme kuuga „segi paisata ja täielikult
laiali ajada kogu Montenegro vastuluureteenistuse“, puhastades selle niimoodi riigi NATOsse viinud president Ðukanovići
poolehoidjatest.
Samal ajal toonitas osa Montenegro
eksperte, sealhulgas endine Montenegro
suursaadik NATO juures ja praegune
Bostoni ülikooli professor Vesko Garčević, et isegi kui ANB juhil pole Venemaaga
isiklikke sidemeid, tähendab Kneževićile

Õli valas tulle Vene
meedia, mis uhkeldas
avalikult Moskva
edusammudega
Montenegros.
salajase teabe edastamine seda, et lõpuks
jõuab teave ikka otsapidi Moskvasse.
Parlamendienamuse katsed kehtiv
eriprokuratuuri seadus tühistada ja uuega
asendada on samuti äärmiselt murettekitavad. Presidendi toetajad usuvad siiski,
et algatuse tegelik põhjus on 2016. aasta riigipöördekatse ajal peaprokuröri
ametis olnud eriprokurör Milivoje Katnići
tagandamine. Muuseas tühistas apellatsioonikohus tänavu 5. veebruaril kõik
kõnealuse juhtumiga seotud süüdimõistvad otsused, viidates kriminaalmenetluse
olulistele rikkumistele, ning palus ülemkohtul juhtumit uuesti menetleda.
Moskva teine liitlane Balkani piirkonnas
on Serblaste Vabariigi (Bosnia ja Hertsego-

viina osa) president Milorad Dodik, kes
juhib kõige järjekindlamalt venemeelseid
tegevusi. Tema valitsus teeb parasjagu
lobitööd Bosnia ja Hertsegoviina riigi
„rahumeelse lagundamise“ nimel. Washingtonis asuva globaalpoliitika keskuse
vanemteaduri Hikmet Karčici sõnul blokeerivad bosniaserblastest natsionalistid
järjepidevalt Euroopa Liidu ja NATOga
lõimumise edusamme, soojendavad suhteid Vladimir Putiniga ning üritavad alatasa riigis poliitilist kaost tekitada.
Mõni ekspert usub, et isegi formaalselt
heategevuslikud organisatsioonid, näiteks
Bosnia Sveti Georgije Loncari, on tegelikult Venemaa infooperatsioonide kattevarjud. Selliseid kahtlusi süvendab tõsiasi,
et Georgije Loncari juht Srdjan Letic on
varem võltsimise ja relvakaubanduse eest
süüdi mõistetud.
Kõike kirjeldatut arvesse võttes ei ole
põhjust eeldada, et Moskva loobub lähitulevikus teiste riikide destabiliseerimise
katsetest ega ürita neid enam oma mõjuvälja lülitada.

Montenegro peaminister Zdravko Krivokapić ja ta Serbia kolleeg Ana Brnabić võtsid veebruaris üheskoos Podgorica lennuväljal
vastu Venemaa annetatud Sputnik V vaktsiinilasti. Reuetrs/Scanpix

Mai 2021 • 205 Diplomaatia 51

KOMMENTAAR. Aasia, USA, Hiina, Euroopa Liit, välispoliitika

Palun vabandust,
et hiljaks jäin!
Aasia sajandi algus
Euroopas
Majanduslik, ideoloogiline ja sõjaline vastasseis
on kolinud Euroopast Aasiasse. 40 protsenti
maailmamajandusest asub Aasias, demokraatia
ja autoritaarne valitsemiskord ristavad piike ning
Lõuna-Hiina merelt ja Taiwanist võib alguse
saada järgmine sõda.

PI RE T K UUSIK
RKK Eesti Välispoliitika Instituudi teadur

Euroopa magas nn Aasia sajandi avapeo
maha. 2009. aastal vallandus Euroopas
pahameel ja kriitikatorm, kui president
Barack Obama teatas, et USA hakkab
Aasiale suuremat tähelepanu pöörama,
ning hakkas vähendama Ameerika kohalolu Lähis-Idas ja Euroopas. Nüüd, veidi
rohkem kui kümme aastat hiljem on aga
ka Euroopa kursimuutusele järele jõudmas. Viimase aasta jooksul on mitmed
Euroopa riigid avaldanud oma Aasia ja
Vaikse ookeani või ka Hiina strateegiad.
Lisaks on septembris oodata Euroopa
Liidu Aasia ja Vaikse ookeani strateegiat.
Euroopa, välja arvatud Prantsusmaa, on
Aasia ja Vaikse ookeani piirkonda siiani
vaadanud peamiselt majanduse vaatevinklist. Seal asuvad ELi kümnest olulisimast

Paratamatult
võetakse USA enne
jutule kui Euroopa.
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kaubanduspartnerist neli: Hiina, Jaapan,
Lõuna-Korea ja India. Kagu-Aasia Maade
Assotsiatsiooni (ASEAN) kuuluvad riigid
kokku on ELi kolmandad kaubanduspartnerid Hiina ja USA järel. Tänu tihenenud
suhetele ja geopoliitilistele kaalutlustele
on EL viimastel aastatel hoogsalt sõlminud
piirkonnas kaubanduslepinguid Jaapani,
Vietnami ja Singapuriga. Kõnelused Austraalia ja Uus-Meremaaga kestavad, lähenetakse Indiale ning kaubanduskokkulepe
Hiinaga sai küll kokku lepitud, kuid selle
kinnitamine on lahtine.
Tasakaal ja prioriteedid
ELi püüe rohkem kogu Aasia ja Vaikse
ookeani piirkonnaga koostööd teha teenib eesmärki tasakaalustada ja mitmekesistada hetkel liialt Hiina-keskseks muutunud lähenemist Aasiale. Ülemkogu strateegia koostamise suunistest peegeldub
ELile omane soov teha kõike: kaitsta inim-
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õigusi, hallata julgeolekuohtusid, ehitada
taristut, parandada ookeanide tervist ning
arendada koostööd kliima, tervise, majanduse, kaubanduse ja teaduse vallas.
ELi strateegia edukus oleneb sellest,
kas suudetakse paika panna süstemaatiline Euroopa kohalolek või jääb peale
tahtmine teha kõike ja prioriteetide puudumine viib läbikukkumiseni. Kõike tehes
ei jõua tihti lõpuks midagi teha või kaotatakse kontroll suure pildi üle ja tegeletakse vähem oluliste teemadega.
Tung leida tasakaal USA ja Hiina vahel
on Euroopas ja Brüsselis suur. Samas on
see ka kõrge riskiga lähenemine just seetõttu, et vaja läheb väga head n-ö ruumitunnetust ja poliitilist vaistu. Balansseerimisstrateegia eeldab painduvust ja kiiret otsustamisvõimet. Samas, EL ei suuda
võtta kiiresti poliitilisi seisukohti, eriti
välispoliitikas. Mitte midagi või liiga hilja
ütlemine viib ebaoluliseks muutumiseni.
On naiivne loota, et eurooplastel lubatakse piirkonnas vabalt tegutseda. Poliitilist

ja majanduslikku agressiivsust, mida
Hiina julgelt näitab, saab kogeda nii piirkonnas endas kui ka ilmselt koduukse
ees. Hiina on ka Euroopas kohal ega väsi
meelde tuletamast, et kui Euroopa saadab Aasia ja Vaikse ookeani piirkonda oma
laevad, siis miks ei tohiks Hiina seda sama
Vahemerel. Või siis Läänemerel?

Aasia ja Vaikese ookeani
piirkond on aga üüratu ja
selle haldamine nii sõjaliselt
kui ka poliitiliselt keeruline.
Seetõttu mõlgub ikkagi
mõtetes küsimus, kas
Euroopal on võimekus
regioonis tõsiselt midagi
korda saata või näidata
kohalolekut ainult
pealiskaudselt.

Enne ELi on Aasia ja Vaikse ookeani strateegiad juba mitmel liikmesriigil. Kõige
olulisem ja ühtlasi keerulisem on Prantsusmaal, kellele kuuluvad Mayotte, Réunion,
Uus-Kaledoonia ja Prantsuse Polüneesia,
kus kokku elab ligi 1,6 miljonit Prantsuse
kodanikku. Seega on Prantsusmaa olnud
oma strateegilises mõtlemises varbaga
piirkonna julgeolekuolukorras sees ning
erinevalt teistest ELi riikidest on tal konkreetsed julgeolekuhuvid, nagu territooriumide suveräänsus ja vaba liikumine merel.
Sõjatehnika ja ligi 8000 Prantsuse sõdurit
on piirkonna peale ära jagatud. Prantsusmaa näeb end piirkonnas iseseisva ja tasakaalustava jõuna ning on üldiselt hoidunud tihedast koostööst USAga.
Hiljuti avaldatud Suurbritannia välispoliitika raportis rõhutatakse samuti
Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna kasvavat olulisust. Erinevalt Prantsusmaast katsub London leida võimalusi tihedamaks
koostööks USAga. Jääb mulje, et Suurbritannia plaanib end teha kasulikuks kesk-

Filipiinide rannavalve patrullib Lõuna-Hiina merel, kus Hiina laevad on pingeid tekitanud eelmise aasta lõpust alates.
Kui Euroopa peaks saatma Aasia ja Vaikse ookeani piirkonda oma laevad, siis miks ei tohiks Hiina seda sama teha Vahemerel?
Või siis Läänemerel? AP/Scanpix
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piirkonda on üks läbivaid sõnumeid nii
Indiast, Austraaliast kui ka mujalt. Ootused
on arendada digitaalvaldkonda, ühenduvusi ja taristut ning tegeleda kliimapoliitikaga. Kihk Euroopaga rohkem
suhelda on kannustatud soovist pääseda
binaarsest valikust USA ja Hiina vahel.
Püüdlus poliitilisi valikuid mitmekesistada
on piirkonna riikide peamine strateegia
21. sajandi multipolaarsuse poole tüüriva
maailmaga toimetulekul.
Aasia ja Vaikse ookeani piirkond on aga
üüratu ja selle haldamine nii sõjaliselt kui
ka poliitiliselt keeruline. Seetõttu mõlgub
ikkagi mõtetes küsimus, kas Euroopal on
võimekus regioonis tõsiselt midagi korda
saata või näidata kohalolekut ainult pealiskaudselt. Näiteks on nii britid kui ka
sakslased saatmas sinna sõjalaevu ja ELil
on ka vastavad võimalused. Seda ei ole küll
palju, kuid teeb geopoliitilist pilti ikkagi
segasemaks.
USA ei ole vaimustuses

Vaade Singapuri ärikvartalile. Eesti avas aasta alguses saatkonna Singapuris.
Caro/Scanpix

mise suurusega jõuna, kes võib-olla just ei
juhi, kuid on piisavalt kaalukas, et olukorra
kurssi muuta. Nii Pariisi kui ka Londoni
mõtlemises tuleb tugevalt esile, et julgeolek on prioriteet.
Saksamaaga on lood teised. Saksamaa
avaldas oma strateegia eelmisel aastal ning öeldakse, et juba see on märk
omaette. Saksamaale on siiski kombeks
oma poliitikat laiendada läbi Brüsseli,
mistõttu ELi strateegia suurimaid vedajaid ja toetajaid on just Saksamaa koos
Hollandiga.
Saksamaa enda strateegia põrkub aga
samadele küsimustele, mis ELi puhul. Taas
kord tahetakse teha palju ja mitmes valdkonnas, aga kuna Aasia ja Vaikse ookeani
piirkonnas käib jõujoonte maha märkimine, ei pääse ka geopoliitilistest kaalutlustest.
Saksamaa prioriteedid on majandus ja
kaubandus, seda ka välispoliitikas, ning on
ebaselge, mis piirini on Saksamaa valmis
neid prioriteete kaitsma. Investeeringud ja
koostöö on tore seni, kuni mõlemad osa-
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pooled töötavad heameeles ühise eesmärgi nimel. Aga kui seda ähvardab väline
tegur – sõjaline konflikt või negatiivne
mõjutustegevus –, kas siis on Saksamaa
valmis selle koostöö eest seisma sõjaliste
ja poliitiliste instrumentidega? Või pigem
loobub?
Tihe konkurents
USA-le ja Suurbritanniale on võtmeriigid Austraalia, India ja Lõuna-Korea, kes
kutsuti külalistena ka peatselt toimuvale
G7 kohtumisele Londonis. Nii eurooplaste
kui ka USA strateegiaid vaadates tekib
aga küsimus, kui palju mahti on neil riikidel eraldi suhelda kõikide partneritega? Euroopa riikide, ELi ja USA suurem
koostöö võib muutuda üha kriitilisemaks
vajaduseks. Eelkõige tuleb see Euroopale
kasuks, sest paratamatult võetakse USA
enne jutule kui Euroopa.
Näha rohkem Euroopat ja eriti ELi
investeerimas nii majanduslikult kui
ka poliitiliselt Aasia ja Vaikse ookeani

President Joe Bideni administratsioon on
teinud eurooplastele tasakaalustrateegia
soovi lihtsamaks. Bideni plaan „teha koostööd Hiinaga, kus võimalik, aga võistelda,
kus vajalik“ annab ELile rohkem valikuvabadust kui Donald Trumpi „sa oled kas
meiega või meie vastu“ Hiina-poliitika.
Samas teeb vahetevahel muret Euroopa
soov ennast tõestada ja USAst põhimõtteliselt eristuda. Kas Euroopa oskab ära
kasutada soodsad võimalused koostööks
USAga ning samas püüelda iseseisvuse
poole, kui leiab selleks vajadust, on testiks Euroopa Komisjoni püüdele olla nn
geopoliitiline komisjon.
Mida arvab USA Euroopa suuremast
osalusest Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas, on lahtine. USA ei ole just vaimustunud mõttest, et eurooplased on

Joe Bideni plaan
„teha koostööd Hiinaga,
kus võimalik, aga
võistelda, kus vajalik“
annab ELile rohkem
valikuvabadust kui
Donald Trumpi „sa oled
kas meiega või meie vastu“
Hiina-poliitika.
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seal rohkem kohal. Washington eelistaks,
et eurooplased pigem tegeleksid iseenda
kaitsmisega ja kergendaksid sellega USA
vaeva Euroopas. Kui Hiina on praegu
USA välispoliitiline proovikivi number
üks, siis Venemaa oht ei ole Washingtoni
poliitika kujundajate peast kadunud.
Hiina ja USA vastasseisu vaadeldes ei
tohi ära unustada, mille üle võitlus käib.
Kujundlikult käib võitlus globaalses köögis ja elutoas kehtivate reeglite üle. Hiina
tõus paratamatult mõjutab rahvusvahelist
korda, kuid küsimus on, kas koosolemise
reeglid jäävad samaks.
Eesti pimenurk
Tallinnas istudes võib Aasia ja Vaikse
ookeani piirkond tunduda abstraktne ja
kauge mure. Kuid mis siis, kui Venemaa
otsustab sarnaselt Hiinaga Lõuna-Hiina
merel teatada, et Soome laht kuulub
Venemaale, ning sellega koos piirata teiste
liikumist ja hirmutada naaberriike? Eesti

ei saa teisel pool maakera toimuvat eirata.
Käimas on põhimõttelised võitlused, millest Eestil ega ka Euroopal ei ole luksust
ennast eemaldada.
Kas Eesti peaks ise oma strateegia välja
arendama? Mitte just täna, aga kindlasti ei
tohi Eesti ignoreerida piirkonda ja peaks
aktiivselt töötama, et teadmisi ja kogemusi piirkonnast laiendada.
Paratamatult on Eesti võimalused piiratud ja Eesti välispoliitilised prioriteedid
mujal. Vaieldamatult on Põhja- ja Baltimaad ja laiemalt Euroopa Eestile olulisemad. Samas on Aasia ja Vaikse ookeani
piirkond muutumas oluliseks meie lähimatele liitlastele. Soovides kindlustada
suhteid liitlastega, peab oskama nendega kaasa mõelda ja nende probleeme
mõista. Aasia ja Vaikse ookeani piirkond
võib muutuda Eesti pimedaks nurgaks,
kus me tegelikult ei oska isegi oma väiksel
viisil kaasa mõelda ja rääkida. Seetõttu on
saatkondade avamine Soulis ja Singapuris
vajalik ja tunnustust vääriv käik.

Aasia ja Vaikse
ookeani piirkond
võib muutuda Eesti
pimedaks nurgaks, kus
me tegelikult ei oska
isegi oma väiksel viisil
kaasa mõelda
ja rääkida.
Euroopas ja ELis kaasarääkimisel saab Eesti
panustada just geopoliitilise mõtlemise
ja vaatega. Eestile on julgeolekuprillide
kandmine sama loomulik kui hingamine.
Seetõttu on vahetevahel mõistetamatu
Saksamaa ja ELi tugevalt majanduslikest huvidest kannustatud välispoliitiline
hoiak. ELi välispoliitika on 27 liikmesriigi
ühine kokkulepe, kus Eesti peaks julgelt
kaasa rääkima. Ka siis, kui see on Tallinnast kaugel, sest 21. sajandil on kaugus
aina suhtelisem mõiste.

Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riikide kihk Euroopaga rohkem suhelda on kannustatud soovist pääseda binaarsest valikust
USA ja Hiina vahel. Euroopas ja Brüsselis on omakorda suur tung leida tasakaal USA ja Hiina vahel. Reuters/Scanpix
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Riina Kuusik-Rajasaar:
Afganistani
kodanikuühiskond
on häireseisundis
USA ja liitlaste otsus väed Afganistanist ära tuua,
jättes hapra riigi Talibani meelevalda, on toonud
murepilved lääneriikide abiorganisatsioonide
viimase 20 aasta edulugude kohale. „Afgaanid
on üldiselt optimistlikud, kuid tunnetan ärevust
ja teadmatust nüüd ka nende seas,“ tõdeb Riina
Kuusik-Rajasaar, Mondo arengukoostöö suuna juht.

T RI I N O P P I
Diplomaatia tegevtoimetaja
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MTÜ Mondo on toetanud Afganistani
meditsiinisüsteemi ülesehitamist,
koolitanud ämmaemandaid ja aidanud
luua koole tüdrukutele 2008. aastast.
Milline on Afganistani meditsiinisüsteemi ning naiste ja tüdrukute
olukord praegu?
Uskumatult palju on muutunud võrreldes
ajaga, kui Mondo alustas oma esimese meditsiinialase toetusprojektiga Helmandi
provintsis. Mäletan, kuidas kohtumisi tavaliste tsiviilelanikega oli peaaegu võimatu
korraldada ning kui lõpuks kontaktid loodud, läks mitu nädalat, enne kui sõnumid
tõlgi vahendusel tagasi meieni jõudsid.
Selle ajaga võrreldes on praegused iganädalased virtuaalkohtumised partneritega väga tõhusad ja mugavad, ütleksin
isegi iseenesest mõistetavad, ning võimaldavad reaalsete inimestega päriselt tööd
teha. Vahet ei ole, kas räägime Kabulis,

Kampalas või Kiievis asuva partneriga, töö
saab tehtud.
Viimase kümne aasta jooksul on Afganistani naiste ligipääs tervishoiuteenustele paranenud ja tänu sellele on tõusnud ka tervisenäitajad. ÜRO Lastefondi
(UNICEF) andmetel kasvas koolitatud
ämmaemandate arv 467-lt 2002. aastal
3000-ni 2012. aastal. Jälgitud sünnituste
osakaal on järk-järgult kasvanud, ulatudes
rahvusvaheliste raportite hinnangutel 42
protsendini, Afganistani viimase riikliku
statistika kohaselt aga lausa üle poolte
sündidest.
Ka Mondo eesmärk on suurendada koolitatud ämmaemandate arvu, kes nõustavad maapiirkondade naisi ja osalevad sünnituste juures, panustades sellega naiste
suremuse vähendamisele sünnitusel.
Kui 2000. aastal oli Afganistanis naiste
suremus sünnitusel 100 000 sünnituse
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kohta 1450 ehk üks kõrgemaid maailmas,
siis 17 aastat hiljem oli see kahanenud 638
surmani. See aga tähendab, et veel mõni
aasta tagasi suri Afganistanis sünnituse
tagajärjel 7700 naist aastas. Olulisem on
võrdlus – Eestis on sama näitaja üks naine
100 000 sünnituse kohta tänu kõrgetasemelisele väljaõppele ja naiste kõrgele
terviseteadlikkusele.
Imikusuremus ja teised tervisenäitajad
on Afganistanist kehvemad vaid Pakistanil
ja Kesk-Aafrika Vabariigil.
Enamik surmaga lõppevaid sünnitusi
Afganistanis oleks ennetatavad. Peamised probleemid on sünnitusabi osutavate
inimeste vähesed teadmised ja oskused,
samuti tehniliste vahendite puudus.
Samuti mõjutavad suremuse kõrget protsenti noored sünnitajad, alla 18-aastased,
sagedased rasedused ja alatoitumine.
Probleemiks on ka naisarstide vähesus:
24 protsenti kõigist arstidest ja 21 protsenti õdedest on naised. Samas, konservatiivne kultuur ei luba meesarstidel naisi
ravida.
Meie toetatavas Fatima Zahra koolis
õppivate tüdrukute olukord on kahetine.

RIINA KUUSIK-RAJASAAR
MTÜ Mondo juhatuse liige, arengukoostöö suuna juht
Juhib Mondo toetusprogramme
Ghanas, Keenias, Ugandas ja Afganistanis ning hoiab silma peal Ukraina
põgenikele suunatud projektidel.
Töötanud aastaid rahvusvaheliste
suhete lektorina, samuti ÜRO Pagulasameti (UNHCR) vabatahtlikuna
pagulaslaagrites Aafrikas.
Ta on Mondo ja Eesti Pagulasabi
asutajaliige ning arengukoostöö ümarlaua algataja; 2006–2010 õiglase
kaubanduse eestvedaja ja Fairtrade’i
märgi esindaja Eestis.
Allikas: MTÜ Mondo

Ühest küljest on hea tunne, et meie abil
käib väga konservatiivses puštu piirkonnas Ida-Afganistanis koolis sadu tüdrukuid, kes saavad alusharidust. Selle abil
saavad nad langetada oma elu puudutavaid otsuseid iseseisvamalt ning laiemalt
maailma mõista.
Näiteks praegu on meil erinevates
riikides Mondo koolides käimas kliimamuutuste teemal ühisprojekt, kus lapsed
valivad just enda kodukoha kõige põletavamad kliima- või keskkonnaprobleemid
ning selgitavad neid nii Eesti kui ka Mondo
teiste koolide lastele maailmas. Tüdrukutest kiirgab tõelist koostegemise rõõmu ja
eneseteostuse rahulolu!
Paari-kolme aasta tagant kuulen, kuidas mõni kooli lõpetanud tüdruk on läinud edasi õppima ning saanud keskkooli
hariduse baasil lausa ise koolidirektoriks.
Tegelikult on Afganistan tulvil naiste edulugudest ja õnnestumistest, mida kohtame
igapäevaselt selle riigi inimestega kokku
puutudes.
Kuid needsamad Fatima Zahra koolitüdrukud panevad mind ikka ja jälle mõtlema, kuivõrd vähe on siiski muutunud

Ämmaemanduskursus Afganistanis 2017. aastal. Pr Feroza (paremal) juhendab teisi õppijaid kasutama Tallinna tervishoiukõrgkooli ämmaemanduse õppetooli lektoritelt saadud teadmisi. MTÜ Mondo
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Kui 2000. aastal oli
Afganistanis naiste
suremus sünnitusel
100 000 sünnituse kohta
1450 ehk üks kõrgemaid
maailmas, siis 17 aastat
hiljem oli see kahanenud
638 surmani. Eestis on
sama näitaja üks naine
100 000 sünnituse kohta.
selle kaheksa aastaga, mil Mondo on
kooliga otseselt seotud olnud. Saan küll
soovi korral suhelda otse kooli naisdirektori, naisõpetajate ja arstiga, kelle me sel
aastal tööle võtsime, et jälgida kooliõpilaste tervist ja nõustada naabruskonnas

asuva sisepõgenike laagri naisi nende
raseduse vältel. Ent kohalik tava eeldab,
et minuga räägib partnerorganisatsiooni
juht, mitte kooli naisõpetaja. Tüdrukutega
otse suhelda pole õnnestunud, sest see
lihtsalt ei ole kombeks.
Samas on meie meeskolleegidel raske
kõneleda, rääkimata osaleda, naiste tervise teemalistes aruteludes. Menstruatsioon, rasedus, sünnitus ja kõik muud
naiste terviseküsimused on meeste sfäärist eemal. Ent sünnitusmulaaži kohalikule
haiglapersonalile üle andev projektijuht
on nüüdseks normaalsus. Mõni aasta
tagasi tekitas see kohalike seas veel palju
ažiotaaži.
Nii et õppimine on olnud vastastikune:
meie kohanenud afgaanide töökorraldusega ja nemad võtnud kasutusse meie
nõuded, et asjaajamine peab olema korrektne ja läbipaistev.
Kas kohalikud võtavad lääneriikide
abi üldiselt avasüli vastu või on tulnud

Mondol ületada ka umbusku?
Mondo töö nii Afganistanis kui ka mujal
on näidanud, et igasugune usaldusel ja
vastastikusel austusel põhinev koostöö
vajab aega.
Meie otsesed partnerid on kodanikuühendused, kes on koostööle väga avatud.
Nad on haritud; näinud, kuidas toimivad
läänelikud ühiskonnad; saavad aru meie
nõuetest läbipaistva rahakasutuse, tähtaegade ja muude projektimaailma paratamatuste kohta. Samuti on ämmaemandatega suhteliselt kerge töötada, sest nad
väärtustavad tõenduspõhist haridust ning
näevad täiendusõppes Eesti kolleegidega
suurt väärtust ja otsest kasu, mida rakendada igapäevatöös sünnitusi vastu võttes
või naisi nõustades.
Üldiselt oleme hästi hakkama saanud ka
suurenevate keskvalitsuse loodud bürokraatianõuetega. Veel viis aastat tagasi
saime alustada eri provintsides tegevustega ilma, et Kabulilt oleks vaja läinud
lube ja muid kinnituskirju. Nüüd vajame

Tallinna tervishoiukõrgkooli komplekteeritud õppevahendid Yenghi Shadaabi meditsiinikoolile Faryabi provintsi keskuses
Andkhoys: sünnitusabi simulaator, vaagna ja loote erinevate arengufaaside mulaažid ja plakatid. Mondo on toetanud Andkhoy
haiglat ka sünnituslaua ja haiglavooditega. MTÜ Mondo
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Probleemiks on ka
naisarstide vähesus:
24 protsenti kõigist
arstidest ja 21 protsenti
õdedest on naised.
Samas, konservatiivne
kultuur ei luba meesarstidel naisi ravida.
tegevuste elluviimiseks lausa kolme luba –
majandusministeeriumilt, haridusministeeriumilt ja tervishoiuministeeriumilt –,
enne kui hakkame kohaliku omavalitsusega läbirääkimisi pidama.
Pean seda pigem heaks arenguks, et
keskvalitsus kontrollib rohkem, mida
omavalitsused teevad. Kohalik areng ja
omavalitsused on väga nõrgad ja enamjaolt Talibani suure surve all. Nüüd on
kartus, et Taliban suurendab veelgi jõulisemalt oma mõjusfääri ka nendes provintsides, mida seni kontrollis keskvalitsus.
Kuidas võtsid Mondo ja Mondo koostööpartnerid vastu uudise, et USA viib
11. septembriks väed Afganistanist ära
ning ameeriklastega koos lahkuvad ka
NATO liitlased? Mis mõju oli liitlasvägede kohalolekul lääneriikide
abiorganisatsioonidele?
Uudis, et USA sätestas tähtaja oma vägede
väljaviimiseks Afganistanist, ei tulnud ju
tegelikult sel kevadel. Välisvägede väljaviimine 14 kuu jooksul sai paika pandud juba
USA-Talibani rahuleppes veebruaris 2020.
Nüüd, USA uue presidendi Joe Bideni ajal
sai see täiendava konkreetse kuupäeva
11. septembri näol.
Oleme oma kohalike partneritega palju
pikemalt jälginud rahukõnelusi taliibidega
ja analüüsinud, millist koosmõju avaldab
NATO vägede lahkumine ja Talibani püüdlused võimule tulla. Viimase paari aasta
vältel on lääneriikide abiorganisatsioonid,
Afganistani ajakirjanikud ja välisvaatlejad
seda teemat arutanud ning üldine meeleolu tuleviku osas kõigub teadmatuse ja
pessimismi vahel, seda eriti naiste olukorra ja üldise avatud ühiskonna arengute
suhtes.
Naisõiguslaste häält oli kuulda juba
eelmise aasta alguses, kui ameeriklased

alustasid Talibaniga rahuläbirääkimisi ja
algasid arutelud vajaduse üle muuta Afganistani konstitutsiooni. Juba siis hoiatati
läänemaailma lihtsameelsuse ja sinisilmsuse eest – ei tasu uskuda Talibani lubadusi kaitsta naiste õigusi ja ühiskondlikku
positsiooni, mis viimase 20 aasta jooksul
saavutatud.
Kuigi liitlasväed ei ole Afganistanist
veel lahkunud, on juba tõusnud naistevastane vägivald. Näiteks märtsi alguses mõrvati kolm naisajakirjanikku. Kas
naised ja tüdrukud on esimesed, kelle
peal Taliban oma võimu taaskehtestab?
Jah, kahjuks küll, ja seda ettearvatult.
Veebruaris kirjutas ajaleht Washington
Post, et Afganistan on maailma kõige lühema sütikuga pomm, ja seda just Talibani
tõttu.
Pärast 2019. aasta presidendivalimisi
algasid rahuläbirääkimised Talibaniga, kes
pole Katari rahuprotsessi alguses võetud
lubadusi täitnud. Taliban külvab hirmu,
ähvardab läänelikult mõtlejaid ning ühiskonna aktiivsem osa – haritud poliitiline
eliit, töötav ja seega haritud naine, ajakirjandus ja vaba meedia ning kodanikuaktivistid – on tõsise löögi all. Ent mitte ainult
Talibani löögi all, ohustatuna tunnevad
end ka need, kes kritiseerivad keskvalitsust ja paljastavad korruptsiooni.
Lisaks jätkuvale vägivallale on taas
tekkinud ärevakstegevaid näiteid kodanikuõiguste piiramisest. Alles paar kuud
tagasi teatas haridusministeerium seaduseelnõust, mis keelaks üle 12-aastastel
tüdrukutel ja naistel avalikus ruumis laulmise. See tõi kaasa tugeva ühiskondliku
reaktsiooni ja kampaania #IamMySong
sotsiaalmeedias. Kas nüüd just ainult selle
kampaania mõjul, aga igatahes taganes
valitsus sellisest eelnõust, väites, et teda
mõisteti valesti.

Haritud poliitiline
eliit, töötav ja seega
haritud naine,
ajakirjandus
ja vaba meedia ning
kodanikuaktivistid
on tõsise löögi all.

Juba siis hoiatati
läänemaailma
lihtsameelsuse ja
sinisilmsuse eest –
ei tasu uskuda
Talibani lubadusi
kaitsta naiste
õigusi.
Mida sellest järeldada? Afgaani ühiskond
on nüüdseks niipalju moderniseerunud
(sotsiaalmeedias on aktiivsed 6,5 miljonit
afgaani), haritud ja noor (linnaelanikke
25 protsenti rahvastikust, 50 protsenti
noorem kui 19 aastat), et pärast Talibani
võimulolekut (1996–2001) sündinud põlvkonnale on vastuvõetamatu keskaegne
ühiskonnakorraldus ning nad ei lepi reeglitega, mis uues võimujagamise olukorras
võidakse kehtestada. Samas on paljud
Talibani kontrolli all olevad maapiirkonnad äärmiselt konservatiivsed ja selline
ühiskondlik lõhe on viljakas pinnas konfliktide tekkeks.
Õigus võib olla ka analüütikutel, kes
peavad väheusutavaks, et Talibani võimujagamisega läheb Afganistani ühiskond tagasi 2001. aasta eelsesse aega, kui
vanematel kui 10-aastastel tüdrukutel oli
haridus keelatud, naistel puudus igasugune õigus osaleda avalikus elus, sealhulgas tööturul.
Kust iganes otsast vaadata, on Afganistani kodanikuühiskond hetkel igal juhul
häireseisundis ja kodanikuõiguste tulevik, sealhulgas naiste õigused, väga habras
teema.
Kas Mondo töötajad ja partnerid
Afganistanis muretsevad oma turvalisuse ja tuleviku pärast?
Sel aastal alustame partneritega iganädalasi koosolekuid alati küsimustega: milline
on hetke turvaolukord konkreetses piirkonnas, kus meie töötame, ning kuidas
meie partnerid ennast ise tunnevad.
Viimase kahe-kolme kuu jooksul on
vastused hakanud muutuma. Varasemalt
turvalised piirkonnad või siiani läbitavad
olnud suured riiklikud maanteed on aegajalt Talibani kontrolli all. Töötajad, kes
siiani kinnitasid, et nad ei tunne muret

Mai 2021 • 205 Diplomaatia 59

INTERVJUU. Eesti, Aasia, välispoliitika

Fatima Zahra kooli õpetaja Arzo näitab tindist sõrmeotsa, mis viitab, et ta on valimas käinud. 2019. aasta presidendivalimised
olid neljandad valimised, kus naised pärast Talibani võimulolekut osalesid. Naiste osalus valimistel on siiski madal, 33 protsenti
2018. aasta parlamendivalimistel. Üheks põhjuseks on kartus saada karistada. Pärast valimisi on alati juhtumeid, kus Taliban
kontrollib inimeste sõrmeotsi ning nähes, et need on tindised, rakendab vägivalda. MTÜ Mondo

enda ja oma pere turvalisuse pärast tänu
sellele, et Mondoga koostööd teevad, vastavad nüüd, et pole enam nii kindlad.
Afgaanid on üldiselt optimistlikud, kuid
tunnetan ärevust ja teadmatust nüüd ka
nende seas.
Kuidas mõjutab ärev olukord Mondo
tegevust Afganistanis? 2021–22 oli
plaanis laiendada tervisehariduse
ja -teenuste kättesaadavust maapiirkondades ning koolitada veel sada
ämmaemandat.
Hetkel tegutseme plaanipäraselt, kuid
oleme valmis käiku laskma ka plaani B, C
ja D.

on need ämmaemandad juba ise läbi viimas
praktilist osa koolitusest: peavad tervisealaseid loenguid tüdrukutekoolides ning
nõustavad telefoniliinil kohalikke naisi, kel
kaugematest maapiirkondadest provintsi
keskusse tulla oleks võimatu.
Koolitusel läbitavad teemad katavad
nüüd küll ka pandeemiast tingitud olukordade lahendamist. Koolituse fookus
on laienenud ämmaemanduselt ja naiste
terviselt kogukondade toimetulekule
tervisekriisides.
Küll aga andis Covid-19 eelmisel aastal
tõuke ressursside ümbersuunamisele ja
täiendava toetuse kogumisele, et pandeemia tõttu Kabulis isolatsiooni jäänud

Kuidas Covid-19 pandeemia on Afganistani ja Mondo tegevust mõjutanud?
Mondo on alates 2015. aastast planeerinud
tegevused nii, et kõik täienduskoolitused
viib meie Eesti partner Tallinna tervishoiukõrgkool ellu e-õppe vormis ning
tüdrukutekooli haldab kohalik partner.
Ehk meie tööd Covid-19 radikaalselt sassi
ei löönud.
Lõpetasime koolitustsükli plaanipäraselt Faryabi provintsis ja alustasime järjekordse 30 ämmaemanda koolitamist terviseedendajateks Badahstanis. Praeguseks

erivajadustega inimeste leibkonnad saaksid hädaabi korras toitu ja hügieenitarbeid. Nangarharis asuva tüdrukutekooli
juurde värbasime esmakordselt naisarsti,
kes kohtub regulaarselt ka kooli naabruses asuva sisepõgenike laagri naistega, kes
omakorda viivad terviseteemalist teavet
oma perekondadele laagris.
Veidi humoorikas olukord tekkis eelmise aasta lõpus, kus burkades naistele
selgitas arst maskikandmise vajadust. Üle
ilma levinud ja ametliku juhendina soovitatud maskikandmist burka all ei pea küll
ükski kohalik vajalikuks. Seda nõuet ei
täideta ega saa ka kontrollida, sest naised
liiguvad avalikes kohtades täiesti kinnistes
burkades ja vaid mahramiga. Maapiirkondades on levinud arvamus, et Covid-19 on
lääneriikide probleem.

Üldine meeleolu
tuleviku osas kõigub
teadmatuse ja pessimismi
vahel, seda eriti naiste
olukorra ja üldise avatud
ühiskonna arengute
suhtes.

Öeldakse, et Afganistanis toimuv
ei jää Afganistani. Mondo pilgu läbi:
mida Afganistan vajab või kuidas peaksid lääneriigid Afganistani tulevikus
abistama, et see kokku ei kukuks ega
vallanduks uus kodusõda, mis väljub
riigi piiridest ja põhjustab maailmas
veel ühe terrorismilaine?
Afganistanis toimuv ei ole ka eelnevad
aastakümned olnud ainult Afganistani
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Afgaani ühiskond
on nüüdseks niipalju
moderniseerunud,
haritud ja noor, et pärast
Talibani võimulolekut
sündinud põlvkonnale
on vastuvõetamatu
keskaegne ühiskonnakorraldus.
küsimus. Küllap ollakse nüüd valmis
tunnistama, et kumba iganes eesmärki –
terrorismitõrje või riigi ülesehitus – selle
20 aasta jooksul liitlasvägede kohalolu
ei saavutanud. Kodanikuühiskonna vaatest on perspektiiv hetkel küll suhteliselt
morn. Talibani võimule saamisega muutub
kindlasti ka rahvuslik identiteet ja sellega
seonduvalt suhted lääneriikidega.

Afganistani areng sõltub suurel määral
doonorite otsustest, riiklikust eelarvest
moodustab 60 protsenti doonorite toetus. Praegu on nad äraootaval seisukohal.
Küllap ootavad kõik mai lõpus toimuvat
rahuläbirääkimiste järjekordset kohtumist
Istanbulis. Aprillis kukkus see läbi, sest
taliibid ei tulnud kohale. Ilmselt jälgib ka
Eesti tähelepanelikult rahuläbirääkimiste
kulgu, olles valmis antud lubaduste piires
toetusega jätkama, kui tagasilööke ei tule.
Kindlasti sõltub palju USAst, kes on
lubanud intensiivistada diplomaatilisi pingutusi rahu nimel. Kuidas see praktikas
välja nägema hakkab, saame teada alles
edasiste arengute kaudu. Tingimuslikkus
saab kindlasti märksõnaks ka Eesti otsustes, kas ja millist toetust Afganistani riigile
antakse.
Ämmaemandate koolitamine vastavalt
rahvusvahelistele standarditele on kuluefektiivne investeering, mis säästab hilisemaid sekkumisi ja nendega seotud märkimisväärselt suuremaid edasisi rahalisi
kulutusi. Seda peaks kindlasti jätkama.

NÄITEID MONDO SAAVUTUSTEST
AFGANISTANIS
 Paremat sünnitusabi saab tänu
ämmaemandate koolitusele kuni
50 000 naist.
 Ehitasime arvutiklassid 13 000
õpilasele Herati koolides.
 Toetame Jalalabadis 275 õpilase
haridust Fatima Zahra tüdrukutekoolis.
 Faryabi provintsis on töö leidnud
100 naist, kes läbisid Mondo arvutikursuse.
 Oleme toimetanud 1000 õpikut
esmaabist Herati provintsi.
 Oleme Helmandisse toimetanud
2000 pakki esmatarbeid.
 2016. aastal koolitasime 36
instruktorit Afganistani päästeteenistuses.
Allikas: MTÜ Mondo

MTÜ Mondo tegevuste piirkonnad Afganistanis 2015–2021. Mondo tegevusi rahastavad Eesti välisministeerium arengukoostöö
eelarvest ja eraannetajad. Allikas: MTÜ Mondo
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M ARI-LIIS SULG
Eesti Diplomaatide Kooli programmijuht,
Tartu Ülikooli Skytte instituudi doktorant

Isepäise presidendi vastuoluline
Leedu välispoliitiline pärand

Vilniuse Ülikooli rahvusvaheliste suhete
instituudi professorilt Tomas Janeliūnaselt selle aasta algul ilmunud e-raamat
vaatleb Leedu endise presidendi Dalia
Grybauskaitė (2009–2019) välispoliitilist
pärandit „väikeriigi“, „Balti riigi“, „Leedu
välispoliitika“ ja „Grybauskaitė kui presidendi“ vaatenurkadest. Need ei pruukinud aga Grybauskaitė-aegses välispoliitikas alati ühilduda.
Raamatu ülesehitus lähtub Leedu välispoliitilistest rõhuasetustest, mitte presidendi ametiaegadest. Näiteks teiste Balti
riikide, Euroopa Liidu, USA- ja Venemaasuunalisele välispoliitikale keskenduvad
peatükid peegeldavad Leedu kaasaegset
eneseuhkust, mis vajadusel võib leida ka
oma, eraldiseisva tee. Seejuures peatükid
Leedu suhetest Poola ja Iisraeliga põhinevad laiematel ajaloolistel sissevaadetel,
mis pakuvad head ülevaadet Leedu kaasaegse välispoliitika dilemmadest.
Ukraina peatükk sisaldab põhjalikumaid sündmuste kirjeldusi alates Vilniuse
tippkohtumisest, mis osutus hilisemate
Ukraina sündmuste algpunktiks, ent pakub
võrreldes teiste peatükkidega vähem avatud arutlusi.
Oma huvid ja väärikus

Tomas Janeliūnas. Foreign Policy
Analysis of a Baltic State: Lithuania
and ‘Grybauskaitė Doctrine’. New York,
Routledge, 2021 (e-raamat)
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Raamatust nähtub, et end geograafiliselt
väikeriigiks liigitav Leedu ei ole Grybauskaitė kümneaastase ametiaja jooksul just
ajanud Balti riikidele iseloomulikku väikeriiklikku välispoliitikat.

Grybauskaitė ei seadnud esikohale suhteid Balti naabrite ja Donald Tuski juhitud
Poolaga. Kui üldisem Balti riikide välispoliitiline suundumus on siiski olnud rajada
maksimaalselt häid suhteid kõikide oma
sõbralike naabritega, et end „suuremaks
suhelda“, siis Grybauskaitė võttis ametisse astudes pigem ootamatu suuna
koostööle Põhjamaadega, eriti Rootsiga,
et leida lahendusi Leedu energiasõltuvusele Venemaast.
Olles haaranud välispoliitilised ohjad
väga tugevalt enda kätte, lubas Grybauskaitė omale selektiivset suhtumist Balti
riikide võtmeliitlasse USAsse. Nimelt,
saades teada Leedu territooriumil paiknenud CIA salastatud kinnipidamislaagritest, leidis president, et USA-l on aeg
hakata kohtlema Leedut kui võrdse(ma)t
partnerit. Seega ei lasknud varasem,
Grybauskaitė meelest USA poolt ebaväärikal käitumisel rajanev koostöö ajada
probleemideülest välispoliitikat Barack
Obama administratsiooniga.

Lisaks iseloomustas
Grybauskaitė-aegset
Leedu välispoliitikat
väikeriigile tavatult
ettearvamatus,
emotsionaalsus ja
isiklikel hinnangutel
põhinevad otsused.

Balti riigid, välispoliitika. ARVUSTUS

Lisaks pahameelele eeltoodu suhtes hakkas Grybauskaitė häälekalt nõudma NATO
Balti riikide kaitseplaane, mis lõhestas Balti riikide koostööd ega edendanud Leedu-USA suhteid. Ehk siis joonistus välispoliitiline muster, mis vastukaaluks strateegilistele suhetele võtmeliitlasega seadis esile väikeriigi huvid ja
väärikuse.
Ettearvamatu
Grybauskaitė-aegne Leedu välispoliitika
oli küllaltki mõjutatud Leedu sisepoliitikast. See tendents avaldus näiteks LeeduPoola suhetes, mis olid aastail 2010–2015
sügavas madalseisus, saades alguse poolapäraste nimede kirjapildi küsimusest.
Poola ja Leedu suhted ei ole läbi ajaloo olnud just alati hiilgavad, ent üllataval kombel lasi president end kaasa viia
emotsionaalsest päevapoliitilisest vastandumisest Poolaga, mis on Leedule

strateegiline partner ja oluline maismaaühendus NATO liitlasvägedega.
Lisaks iseloomustas Grybauskaitė-aegset Leedu välispoliitikat väikeriigile tavatult
ettearvamatus, emotsionaalsus ja isiklikel
hinnangutel põhinevad otsused ehk reaktiivse välispoliitika domineerimine proaktiivse üle.
Näiteks otsustas Grybauskaitė isiklikult
2017. aastal ÜRO nn Jeruusalemma hääletusel viimasel hetkel muuta Leedu seisukohta.
Kui varasemalt oli Leedu otsustanud hääletamisest kõrvale jääda, avaldades sellega
kaudset toetust Iisraelile, siis viimasel hetkel otsustas president ümber ning Leedu
hääletas siiski Euroopa Liidu liinis. Kuigi
Grybauskaitė tollane otsus võis olla õige
ja pikemas perspektiivis Leedule kasulik,
süveneb raamatust kahtlus, et mitte alati
ei olnud kõik otsused kaalutletud ja rajatud konsensuslikule sisepoliitikale.
Milline siis ikkagi on president Grybauskaitė välispoliitiline doktriin? Väga kitsalt

kokku võttes iseloomustaks seda ilmselt
mentaliteet „kui meie ise ei väärtusta
ennast, siis ei tee seda ka meie liitlased“.
Laiemalt võttes oli Grybauskaitė välispoliitika kahtlemata aktiivne, häälekas,
vahel ettearvamatu, kuid Leedu poolt vaadatuna kokkuvõttes siiski edukas. Grybauskaitė ametiaja suurima saavutusena toob
autor välja tihedamate suhete rajamist Saksamaaga, Saksa vägede kohalolekut Leedus ja juhtriigi rolli võtmist NATO eelpaigutatud vägedes.
Kokkuvõtvalt on Janeliūnase raamatus
toodud Grybauskaitė ametiaja Leedu välispoliitika põhjal tegu hea näitega, kuidas
väikeriigi välispoliitika puhul ei ole tegu
ainult lineaarse kulgemisega, kus keskseks tegevuseks on väikeriigile iseloomulike puuduste kompenseerimine. Janeliūnas esitab veenva sissevaate Leedu välispoliitikasse, mis näitab, kuidas üks väikeriik suudab vahel ka väga edukalt kombineerida nii huvid kui väärtused.

Dalia Grybauskaitė. 15min.lt/Scanpix
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ARVUSTUS. Euroopa, ajalugu

M AT T I M AASIKAS
Euroopa Liidu suursaadik Ukrainas

Demokraatia taastamine Lääne-Euroopas

Martin Conway. Western Europe’s
Democratic Age 1945–1968.
Princeton University Press, 2020
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Demokraatliku riigikorra ülesehitamine,
veel enam aga taastamine, on igale totalitaarses riigis elanule südamelähedane
teema. Mäletan ülikooliajast, millise huviga
sai loetud Rein Taagepera artikleid, kuidas demokraatia taastati diktatuurijärgses Lõuna-Euroopas: Hispaanias, Portugalis, Kreekas. Sellest ajast möödunud
30 aastat oleme Eestis, nagu kogu Keskja Ida-Euroopas, saanud ise demokraatliku
ühiskonna ehitamisega praktikas tegelda.
Oxfordi ülikooli professori Martin
Conway põhjalik ja teos „Western Europe’s Democratic Age“ räägib demokraatia taastamisest Teise maailmasõja järgses Lääne-Euroopas, täpsemalt Euroopa
kontinendil. Ta jätab kõrvale Ühendkuningriigi, Iirimaa, Rootsi, kus demokraatlik kord kestis ka sõja ajal, ning muidugi
Punaarmee vallutatud Ida-Euroopa, kus
pole selle teema mõttes millestki rääkida.
Vaadeldava perioodi lõpetab 1968. aasta
oma mässuga senise korra vastu.
Nagu ajalooga tihti, võib tagantjärele
vaadates kõik tunduda selge, loogilisena
ja areng lineaarsena. Eriti meile, kes me
saime toonasesse Lääne-Euroopasse parimal juhul vaid läbi raudse eesriide kitsukese pajaaugu vaadata. Natsi-Saksamaa purustati ja vabanenud rahvad valisid vabadusest joovastununa loomulikult
täielise demokraatia oma riigivormiks ja
oligi tehtud?
Conway ei jäta hetkekski kahtlust sellise käsitluse äärmisest lihtsustatusest,
kui mitte otseselt paikapidamatusest.

Ta kirjeldab põhjalikult, kuidas koos liitlaste armeedega edenevate vastupanuliikumise ja eksiilvalitsuste retoorikas oli
rahvuslus, rahva ühtsus ja vabadus esikohal ning demokraatia eksis sinna harva.
See ei tähenda muidugi, et oleks soovitud
taastada oma, rahvuslikku autokraatiat.
Kuid vabastamise ja demokratiseerimise
vahele otsest võrdusmärki ei saa ka panna.
Keskvõimu tugevdamine
Sõjajärgne Lääne-Euroopa taastas demokraatia olukorras, kus a) territoorium
oli liitlasvägede (peale Prantsusmaa oli
tegemist 100 protsenti võõrvägedega)
kontrolli all ning b) ühiskonna ees seisvad ülesanded, ootused riigile olid muutunud niipalju suuremaks ja keerukamaks, et riikide poliitilise juhtkonna ja
eriti ametnike professionaalsus omandas sõjaeelsega võrreldes palju suurema
tähenduse.
Nii kujuneski demokraatia kandepind
laiapõhjalisemaks – ei maksa unustada, et
naised said valimisõiguse näiteks Itaalias
ja Prantsusmaal alles 1945, Belgias 1948 –
ja demokraatia kehtestati ülalt alla. Kõigis vaadeldavates riikides toimus keskvõimu tugevdamine, valitsusektori kulutused tõusid mitmekordseks. Samal ajal
peeti hoolega silmas, et tugevnenud riigi
pakutavaid, majanduskasvu toel tekitatud hüvesid saaksid tunda võimalikult
laiad elanikkonna kihid. 1930ndate siiski
suuresti klassipiire pidi käinud ühiskonna

Euroopa, ajalugu. ARVUSTUS

tõmblused olid valusasti meeles. Sõjajärgne demokraatia oli ühiskonna erisuste
lepitamise vahend.
Poliitikas tähendas see huvigruppide
üha suuremat kaasamist otsusetegemisse.
Seda mitte otseselt demokraatlikul viisil,
see tähendab valimiste teel esindusorganite võimu suurendamisega, vaid töötajate, põllumajandustootjate, ettevõtjate,
ametiühingute suuremat kaasamistkuulamist. Suurima astme saavutas see
Põhjamaades, aga ka Austrias. Mäletan,
et veel vähemalt 2000ndate alguses oli
Soome ametiühingute lööklauseks „Riigis on peale välispoliitika kõik meie asi!“.

professionaliseerunuma valitsuse ja ametnikonnaga said neist ühiskonna haldamise teostajad, mitte niivõrd ideoloogilised ühendused.
Ühiskonna haldamine ülalt alla, võimalikult paljusid ühiskonna rühmi igapäevaselt kaasates, iga mõne aasta tagant toimuvate valimistega, mis riigis väga palju
ei muutnud, oligi sõjajärgse veerandsajandi Lääne-Euroopa demokraatliku
korralduse sisu. Juhtidest said mänedžerid ja valijatest tarbijad. Sellise korralduse võtsid inimesed üldiselt üsna soosivalt vastu. Sõjakoleduste järel vajasid inimesed elementaarsete vajaduste
taasrahuldamist ja seda võimaldavat

Juhid mänedžerid, valijad tarbijad
Erakonnad – suurimate rühmadena kristlik-demokraatlikud ja sotsiaaldemokraatlikud, kel muide mõlemal, sõltuvalt vastavalt katoliiklikest ja klassivõitluse juurtest, tuli demokraatia kui põhimõttelise
kontseptsiooniga ka harjuda – muutusid
samuti selle süsteemi osaks. Siia sobib
hästi kantseliitlik sõnakasutus: koos üha

1930ndate siiski suuresti
klassipiire pidi käinud
ühiskonna tõmblused olid
valusasti meeles. Sõjajärgne
demokraatia oli ühiskonna
erisuste lepitamise vahend.

stabiilsust. Perioodi ainus suurem poliitiline raputus oli Neljanda vabariigi lõpp
ja Viienda algus Prantsusmaal – sedagi
suuresti koloniaalpingete, Alžeeria sündmuste mõjul.
Individuaalsuse tung
Miks see stabiilsus 1960ndate keskel
murenema hakkas? Kuna pealetulev põlvkond soovis demokraatiat kogeda enam
mitte peamiselt haldamise, enda esindamisena, vaid indiviidi teostamise, eneseväljendamise meetodina. Ükskõik kui õlitatud riigielu korraldus ei rahulda päriselt ennast teostada, oma individuaalsust
tunda ja näidata soovivat üksikisikut.
Demokraatia peab mitte ainult haldamakorraldama, vaid ka inimese tunge austama-arvestama ning inimkonna demokraatlik areng ongi pidev tasakaalu otsimine nende kahe ülesande vahel. Seda
oleme ka meie Eestis kogenud, hoopis teises ajas ja ruumis kui sõjajärgne LääneEuroopa. Hea teada, et mõned asjad on
universaalsed.

Pärast Teist maailmasõda käis Lääne-Euroopas demokraatia taastamise juurde töötajate, põllumajandustootjate, ettevõtjate
ja ametiühingute suurem kaasamine otsusetegemisse. Põhjamaades on ametiühingutel tänapäevani tugev mõju poliitikas.
images / Dean Pictures / Scanpix
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MAI
19.05 Eesti ja Saksamaa
allkirjastasid arengukoostöö
ühisdeklaratsiooni, mille kohaselt riigid toetavad rohelist ja
kestlikku digipööret e-valitsemise, innovatsiooni, ettevõtluse, hariduse, tervishoiu jm
valdkonnas.
10.05 President Kersti Kaljulaid osales üle videosilla Bukarest-9 kohtumisel, kus arutati
riikide seisukohti ja ootusi
juunikuisele NATO tippkohtumisele. Kohtumisel osalesid
erikülalistena USA president
ja NATO peasekretär.
08.–09.05 Euroopa päeval
kutsusid Euroopa Liidu riigija valitsusjuhid üles osalema
Euroopa tuleviku teemalisel
konverentsil, kus oodatakse
inimeste arvamusi, ettepanekuid ja mõtteid selle
kohta, millises Euroopas
nad soovivad elada.
07.05 Eesti tõstatas ÜRO
julgeolekunõukogus Covid-19

mõju lastele relvakonfliktides.
Lapsed kogevad relvakonfliktides sageli kõige julmemat
kohtlemist.
06.05 Välisministeerium andis
Venemaa suursaadikule Eestis
Aleksander Petrovile üle noodi
Eesti õhupiiri rikkumise kohta,
taunis alusetut Euroopa Liidu
kodanike sissesõidukeeldu,
ebasõbralikeks riikideks kuulutamise määrust ning väljendas solidaarsust Bulgaariaga.
05.05 Eesti eraldas Indiale
riiki rängalt tabanud koroonaviiruse uue laine ohjeldamiseks 75 000 eurot.
05.05 USA 25 aasta suurim
õppusteseeria Euroopas,
Defender Europe 21 sai avalöögi Eestis õppusega Swift
Response, kus harjutati Eesti
kaitsmist võimalikus kriisiolukorras. Õppusel osales ligi
2500 kaitseväelast Eestist,
USAst ja Ühendkuningriigist,
üle 20 lennuki ja 25 helikopterit. 7. mai öösel maandusid
langevarjudega Nurmsi lennu-

väljale üle 600 lahingvarustuses USA ja Ühendkuningriigi
õhudessantväelase, kolm sõidukit ja kaks suurtükki. Dessanti jälgisid kohapeal kaitseväe juhataja kindralleitnant
Martin Herem, USA Euroopa ja
Aafrika maavägede ülem kindral Christopher G. Cavoli ja
president Kersti Kaljulaid.
03.05 Eestist Balti riikide
õhuruumi valvanud Saksamaa
õhuväelased andsid vastutuse
üle Itaalia õhuväelastele.
Esmakordselt osalevad Balti
õhuturbemissioonil viienda
põlvkonna hävitajad F-35.
03.05 President Kersti
Kaljulaid osales Poola riigipea
kutsel koos oma Leedu, Läti
ja Ukraina kolleegiga Poola
põhiseaduse 230. aastapäeva
tähistamisel.
02.05 Malis rahvusvahelisel
sõjalisel operatsioonil viibiv
Eesti kontingent BKN-08 andis
pidulikul rivistusel vastutuse
üle uuele üksusele. Malisse
teenistusse saabunud uue

üksuse põhiosa moodustab
jalaväerühm BKN-09 Estpla.
Lisaks põhituumikule kuuluvad
kontingendi koosseisu erialaspetsialistidest koosnev toetusüksus ja teavitusallohvitser.

APRILL
29.04 Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimehed külastasid Ukrainat, sealhulgas riigi idaosa.
29.04 Eesti ettevõtetele tutvustati Kolme Mere Algatuse
fondi, mis investeerib transpordi-, energia- ja digitaristu
arendamisesse. Fondi maht oli
aprillis hinnanguliselt ligi 1,2
miljardit eurot ning sellel on
potentsiaali kasvada kuni
5 miljardini.
27.04 Välisminister Eva-Maria
Liimets osales ÜRO julgeolekunõukogu videoistungil,
mis keskendus esimest korda
relvakonfliktides tsiviilelanikkonnale hädavajalike
objektide kaitsele.
23.04 Eesti välisministeerium
kutsus välja Venemaa
Föderatsiooni suursaadiku
Eestis Aleksander Petrovi, et
avaldada tugevat protesti seoses Tšehhi Vabariigilt saadud
informatsiooniga, et Vene
sõjaväeluure korraldas
Vrbetices 2014. aastal laskemoonalao plahvatuse.
22.04 Eesti eraldas Ukraina
sisepõgenike ja konfliktis kannatanute olukorra leevendamiseks pool miljonit eurot.
22.04 Valitsus toetas plaani
allkirjastada Soomega ühiste
kavatsuste protokoll Soome
lahte tunneli rajamiseks.

19.05 Eesti peaminister Kaja Kallas kohtus Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga, kellega
kirjutasid alla avaldusele, millega Eesti toetab Ukraina liitumist Euroopa Liiduga, eeldusel,
et riik täidab kõik liitumistingimused. Stenbocki maja
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21.–22.04 President Kersti
Kaljulaid kohtus Kabulis
Afganistani presidendi Ashraf
Ghaniga, et arutada Afganistani julgeolekuolukorda ja

KRONOLOOGIA

arenguid pärast liitlasvägede
lahkumist. President Kaljulaid
kohtus Afganistanis ka seal
teenivate Eesti kaitseväelastega ning tänas neid teenistuse eest. Afganistan on Eesti
kaitseväe pikim ja raskem
missioon, kus osaletakse
alates 2003. aastast.
15.04 Eesti ja Ühendkuningriigi kaitseminister arutasid
videokohtumisel liitlasvägede
Afganistanist lahkumist, kaitsekoostööd ja Ukraina piiridel
kujunenud olukorda.
15.04 Balti riikide välisministrid külastasid Ukrainat,
et väljendada solidaarsust ja
kinnitada toetust Ukrainale
pingestunud olukorras, kus
Venemaa on koondanud vägesid Ukraina piiril ja okupeeritud Krimmi poolsaarel.
13.04 Toimus esimene üleilmsete eestlaste virtuaalfoorum, kus välisministeerium
tutvustas välismaal elavatele
eestlastele suunatud tegevusi
ja plaane.
12.04 Valitsus andis heakskiidu esimest korda koostatud
inimõigusdiplomaatia tegevuskavale.
09.04 Välisminister Eva-Maria
Liimets kõneles telefoni teel
Vene välisministri Sergei Lavroviga Eesti-Vene suhetest ja
rahvusvahelisest olukorrast.
Eesti ja Venemaa välisminister
kohtusid viimati 2015. aastal.
01.–02.04 Eesti, Prantsuse ja
Tšehhi kaitseminister kohtusid
Bamakos Mali üleminekuaja
juhtkonnaga. Kaitseminister
Kalle Laanet kohtus Malis ka
seal teenivate Eesti kontingendi BKN-08 kaitseväelaste
ja sihtüksusesse Takuba kuuluvate eriväelastega ning sai
ülevaate nende tegevusest
mässutõrjeoperatsioonil
Barkhane.

President Kersti Kaljulaid kohtus Afganistanis teenivate Eesti kaitseväelastega.
Vabariigi Presidendi kantselei

01.04 Valitsus kiitis heaks
välisministeeriumi ettepaneku
luua arengukoostöö keskus,
mille ülesanne on viia ellu
rahvusvahelise arengukoostöö
ja humanitaarabi projekte.

MÄRTS
30.03 Eesti toetab aastatel
2021–2022 Süüria konflikti
tagajärgede leevendamist
humanitaarabina 1,3 miljoni
euroga.
30.03 NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja kindral
Tod Wolters külastas Eestit
ning sai visiidi käigus ülevaate
regiooni julgeolekuolukorrast
ning Ämaris paikneva NATO
õhuturbemissiooni ja Tapal
asuva NATO lahingugrupi
käekäigust.
24.03 Eesti avaldas koos
18 riigiga toetust Valgevene
inimõigusrikkumise kohta
tõendite kogumise ja talletamise platvormile. Eesti
toetas platvormi loomist
30 000 euroga.

24.03 Välisministeerium kutsus
välja Hiina suursaadiku Eestis
Li Chao, et avaldada tugevat
rahulolematust Euroopa Liidu
kodanike, mõttekodade ja institutsioonide vastu suunatud
sanktsioonidega.
24.03 Balti riikide välisministrid kohtusid USA
kolleegi Antony Blinkeniga.
16.03 Peaminister Kaja Kallas
keskendus riigikogule valitsuse Euroopa Liidu poliitika
ülevaadet andes tervisekriisi
lahendamisele ja ka tulevastele
katsumustele, millest tähtsaimad on digi- ja rohepööre.
17.03 Eesti liitus 19 riigi ühisavaldusega, taunides Krimmi
õigusvastase annekteerimise
kohta propaganda ja valeinfo
levitamist.
12.03 Eesti kutsus ÜRO julgeolekunõukogus teist aastat
järjest kokku istungi Krimmi
teemal.
11.03 Eesti eraldas LõunaSudaani humanitaarikriisi
leevendamiseks 50 000 eurot.

08.03 Eesti välisminister
Eva-Maria Liimets kuulutas
Soome välisminister Pekka
Haavisto ning kaasautorite
Jaak Aaviksoo ja Anne-Mari
Virolaineniga alanuks Eesti ja
Soome kolmanda koostööraporti koostamise. 2022. aasta
veebruaris valmiva koostööraporti koostamisel osalevad
ka mõlema riigi välispoliitika
instituudid.
02.03 Saksamaa liidukantsler
Angela Merkel, Taani peaminister Mette Frederiksen,
Eesti peaminister Kaja Kallas
ja Soome peaminister Sanna
Marin saatsid Saksamaa
algatusel Euroopa Komisjoni
presidendile Ursula von der
Leyenile ühiskirja, milles tegid
ettepanekud Euroopa digitaalse suveräänsuse kiiremaks
saavutamiseks.
02.03 Sada aastat tagasi
tunnustasid Läti ja Leedu
Eesti Vabariiki de jure.
President Kersti Kaljulaid
külastas sel puhul 2. ja
3. märtsil Lätit ja Leedut.
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Eesti huvid ja võimalused
Arktikas järgmisel kümnendil
RKK Eesti Välispoliitika
Instituut, 2021

Mägede liigutamine
Euroopa kaitseks
Euroopa Poliitikaanalüüsi
Keskus, 2021

Põhjalik ülevaade alanud
võidujooksust rahvuslikele
huvidele põhjapoolusel ja
selle ümber. Arktika on
tähtis ning Eesti vajab
Arktika strateegiat,
programmi ja rahastust.

Euroopa relvajõududel
tuleb meelde tuletada nii
külma sõja aegsed oskused
kui ka õppida uusi, mis
vastavad tänapäeva
strateegilistele oludele.
Hõlpsasti loetav ja selge
soovituste kogum.

Lääne sõjalised võimed
Põhja-Euroopas
Rootsi Kaitseuuringute
Agentuur, 2021

Hübriidaatomid: Rosatom
Euroopas ja tuumaenergia
Valgevenes
Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus, 2021

Kaheosaline raport, mille
esimeses osas võrreldakse
Põhja-Euroopa riikide ja
USA sõjalisi võimeid Venemaa omaga. Raporti teine
osa keskendub ülevaadetele
Põhja-Euroopa riikide ja
USA relvajõududest, mis
võib pakkuda huvi Läänemere regiooni poliitikutele,
ametnikele, ajakirjanikele
ja teistelegi huvilistele.

Kolm analüüsi ühes, läbivaks jooneks selgitused,
kuidas Vene tuumaenergia
Euroopas on justkui Trooja
hobune. Eestile lähim näide
on Astravetsi tuumajaam
Valgevenes, aga projekte
leiab ka Soomest, Ungarist
ja Türgist.

Türgi: probleemi partner?
Kreeka Euroopa ja
Välispoliitika Sihtasutus, 2021

Kreeka hinnangul ei ole
Euroopa Liit 2021. aastal
põgeniketulvaks paremini
valmis kui 2015. aastal.
ELi ja Türgi rändelepe küll
peab veel, kuid Türgi kui
partner triivib aina enam
läänest eemale.

Euroopa geopoliitiline äratus
Groupe d’études
géopolitiques, 2021

Mõtteainet Euroopat
ühendava loo otsingul
geopoliitikas, kus lisaks
jõule ja territooriumile
on suur mõju narratiividel.
Lood võimestavad ühiskondi, riike, riikide liite.
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Bideni uue transatlantilise
strateegia 100 päeva
tähendus Kesk- ja
Ida-Euroopale
Euroopa Poliitika Instituut,
2021

Kuidas väärtustele rõhuv
Joe Bideni administratsioon
vaatab demokraatlike
protsesside ja õigusriigi
vähikäigule iseäranis
Poolas ja Ungaris?
Kas ja kuidas mõjutab
see liitlassuhteid?

Uued raketid, õõnestavad
normid: Euroopa valikud
pärast INF-lepingu
kokkuvarisemist
Dominika Kunertova, 2021

Põhjalik analüüs keskmaatuumajõudude piiramise
lepingu kokkuvarisemise
ja uue põlvkonna rakettide
väljatöötamise tagajärgedest Euroopa julgeolekule.
Soovitused, mida teha nii
lühikeses, keskmises kui
pikemas vaates, nende seas
dialoog Venemaaga ja uus
relvastuskontrolli arhitektuur Euroopas.

