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Rooma poeet Horatius nentis 2000 aas-
tat tagasi: „Sest Sinu asi on hädaohus, kui 
naabri maja põleb.” (Nam tua res agitur,  
paries cum proximus ardet) Ajal, mil 
üleilmsete hädade lahendus näib olevat 
enesesse tõmbumine ja kilpkonna meeto-
dil võitlemine, on see aegadetagune tar-
kus igati päevakohane seeme aruteludeks 
14. Lennart Meri konverentsil septembri 
alguses. 

Koroonaviiruse pandeemia hõõgub 
kui tuli turba all ning lahvatab ootama-
tult ikka ja jälle maailma erinevais pai-
gus. Esimesed õppetunnid pandeemiast 
on siiski käes. Peamine neist on meelde-
tuletus, et ühiskondlikud lepped, riikide 
suhted, valitsuse suhted oma inimestega, 
parteide otsused, vaktsiinide jaotamine, 
kommunikatsioon ja sõnumid, investee-
ringud taristusse ja neljas tööstusrevolut-
sioon – kõik see saab alguse inimesest ja 
toetub usaldusele. 

Kui see vundament on tugev, saab sel-
lele ehitada uusi struktuure, mis kohane-
vad muutustega ja peavad vastu problee-
midele nii lähinaabruses kui kaugemal. 

Meie regioonile, Põhja-Balti piirkon-
nale valmistavad vahetut muret valimis-
te-eelne olukord Venemaal, sõjas vaevlev 
Ukraina, arengud Valgevenes, Läänemere  
muutuv julgeolekukeskkond, identiteedi- 
otsingutes Ühendkuningriik, sisekaemus-
tes uut hingamist leida püüdev Euroopa 

EEVA EEK-PAJUSTE
Lennart Meri konverentsi direktor 
Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses

Täna naabri,  
homme Sinu mure

Liit, Atlandi-üleste suhete keerdkäigud ja 
NATO strateegilised valikud. Kuid meie 
naabriteks on saanud ka India, Afga-
nistan, Lähis-Ida, Kesk-Aasia, Arktika ja 
Lääne-Balkan – nendegi mured on meie 
mured. 

Lisaks vaba maailma põhimõttelised 
mured. Vaba maailma – siia kuuluvat 
Jaapanit, Austraaliat, Indiat arvestades 
oleks vale öelda Lääs – vastasseis Hiina 
ja Venemaaga ei ole ainult kaubandus-
lik, sõjaline ega isegi tehnoloogiline, vaid 
eelkõige ideoloogiline kokkupõrge. Hiina 
president Xi Jinping ja Venemaa president 
Vladimir Putin on seda ammu taibanud, 
vaba maailma juhid ja ühiskonnad on selle 
tajumise alguses. 

Selles ideoloogilises vastasseisus saab  
otsustavaks kaalukeeleks sisemine veen-
dumus oma valikute õigsuses. Kui vaba 
maailm ei usalda iseennast ega oma 
väärtusi, siis ei ole võimalik ka teisi nende 
paikapidavuses veenda. Demokraatliku 
ühiskonnakorralduse püsimajäämine sõl-
tub ennekõike temast endast, mistõttu on 
paslik meenutada president Lennart Meri 
kunagist tõdemust, et tulevik on meie 
endi kätes.

Iseenesest ei ole selles tõdemuses 
midagi uut, nagu suures osas inimkonna 
aastatuhandete jooksul kogunenud tar-
kuses. Kuid selle meenutamine aitab meil 
ehk rohkem oma tulevikku usaldada.  

JUHTKIRI

Meil lihtsalt ei ole  
moraalset õigust  

bussiust kinni panna  
ja minema sõita.

KERSTI KALJULAID
Eesti Vabariigi president ja  

Lennart Meri konverentsi patroon 
lk 13-18

ELil tuleb esmalt  
välja kujundada  

ambitsioon olla ka ise 
kaalukas kese, suurvõim 

suurvõimude seas.

LUUK VAN MIDDELAAR
poliitikateadlane ja ajaloolane

lk 4–9
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COVID-19	ja	Euroopa	 
    strateegilise  
autonoomia otsingud

Üks viirus on muutnud maailma võimupoliitikat.  
Euroopa Liidul tuleb seetõttu mitte ainult multi- 
lateraalset korda elus hoida, vaid edendada  
multipolaarset maailma, kasvades ise  
arvestatavaks jõuks teiste suurvõimude seas.

LUUK VAN MIDDELAAR
poliitikateadlane ja ajaloolane

Igale valitsusele kulub ära teadmine, 
kas tema poole on teel terviseoht, võtta 
õppust teiste riikide tegudest ning vaja-
duse korral pakkuda või paluda abi. Kuid 
COVID-19 teravdab üht tavapärase häda-
olukorras diplomaatilise tegutsemise 
mõõdet: võimupoliitikat. Erinevalt maa-
värinast või mõnest teisest klassikalisest 
loodusõnnetusest annab inimeste liiku-
misega leviv haigus suurepärase võima-
luse seada teised mängijad halba valgu-
sesse, neid nõrgestada ja nendega mani-
puleerida. Kes on süüdi? Kes ei suuda asja 
kontrolli alla saada? Kes tuleb appi? Kellel 
on veenev lugu?

2020. aasta kevade meditsiinilis-polii-
tilises pöörises jõudis kurnatud Euroopa 
teadvusesse neli ühtaegu kõnekat ja häm-
mastavat tõdemust. 

Esiteks ei ole Euroopa selles katast-
roofis mitte maailma Punane Rist, vaid 
haletsusväärne ohver. Teiseks on USA – 
võimas liitlane, kes oli alates 1945. aas-
tast haaranud juhirolli kõigis rahvusva-
helistes kriisides – võitluses pandeemiaga 
kõrvale jäänud ja lausa armetu. Kolman-
daks oli hoopis kauge, eriskummaline ja 
enamiku eurooplaste seas vääriti mõiste-

tud või alahinnatud Hiina see, kes suutis 
kohale lennutada tonnide kaupa meditsii-
nivarustust. Neljandaks avastas Euroopa 
üldsus viimase piisana oma alanduse kari-
kas, et hädaabi ja võimupoliitika piir on 
vaevumärgatav – ning heategija saab esi-
tada nõudmisi. 

Kõik need kogemused paiskasid sega-
mini Euroopa tunnetuse oma geograa-
fiast ja ajaloost. Tunnete maailmakaardil 
vahetasid osavõtlikkus ja austus kohad. 
Pandeemia sundis Euroopat vaatama 
Hiina Rahvavabariiki kolonialismijärgse ja 
Ameerika Ühendriike Atlandi-järgse pil-
guga ning ümber mõtestama oma asu-
koha ja identiteedi.

Maskidiplomaatia

Need nihked võtab kõige tabavamalt 
kokku nähtus nimega „maskidiplomaatia“. 
Esimesena sai päästmiskatsete tähendust 
tunda Itaalia, keda tabas viirus rängalt 
Lombardia tööstuse ja Hiina tootmiskes-
kuste, teiste seas Wuhani, tihedate side-
mete tõttu. 

12. märtsil 2020 saabus ajakirjanduse 
suure tähelepanu saatel Rooma – mitte 

ANALÜÜS. Euroopa Liit, Hiina, USA, COVID-19, desinformatsioon, Atlandi-ülesed suhted
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Hiina president Xi Xinping vaatab vastu hiiglaslikult reklaamtahvlilt kirjaga „Aitäh, vend Xi“ Belgradi väljakul. Reklaami  
rahastas valitsusmeelne Serbia tabloidväljaanne. AFP/Scanpix

epideemia tulipunkti Milanosse, rõhuta-
des nõnda selle ettevõtmise diplomaatilist  
iseloomu – Hiina Punase Risti lennuk. 
Välisminister Luigi Di Maio ülistas kahe 
riigi solidaarsust. Samal ajal tellis Itaalia 
valitsus Hiinalt enam kui 200 miljoni euro 
eest meditsiinivarustust. Itaaliasse lennu-
tati veel hulk abisaadetisi, neist osa regio-
naalsetelt ja kohalikelt omavalitsustelt, 
ning kolmel korral saatsid neid meditsiini-
töötajadki. Itaaliale tulid appi isegi mõned 
Hiina suurettevõtted ja organisatsioonid, 
näiteks Jack Ma fond. Samuti ei unusta-
nud Hiina partnerid Genova ja Trieste 
sadamapiirkonna tööstust.

Järgmine peatuspaik sel uuel tõve ja 
tervise siiditeel oli Serbia. Märtsi keskel 
tuli president Aleksandar Vučić isiklikult 
Belgradi lennujaama, et maskipartii vastu 
võtta. „Euroopa solidaarsus on lastele 
mõeldud muinasjutt,“ ütles ta. „Mina usun 
oma venda, usun Xi Jinpingi.“ Märtsi lõpus 

teatas Tšehhi president Miloš Zeman, et 
Hiina on ainus, kes on tema riiki aidanud. 
Sellega jõudis pärale fakt, et Peking tun-
neb paljusid Kesk- ja Ida-Euroopa endisi 
kommunistlikke „vennasrahvaid“ hästi 
juba 1950. aastatest ja on hoidnud nen-
dega tugevat sidet.

Teistsugune lugu on Lääne- ja Lõuna- 
Euroopa riikidega, kes on pärast Teist 

maailmasõda nautinud Marshalli plaani ja 
NATO kaitsega Ameerika toetust. Sestap 
pani Hiina maskidiplomaatia hollandlased 
kulme kergitama. Schipholi lennujaam ja 
lennufirma KLM abistasid jaanuaris ja 
veebruaris Hiinat diskreetselt hädaabi-
lendudega, tänutäheks annetasid kolm 
Hiina lennufirmat kuu aega hiljem KLMile 
meditsiinitarbeid. Aprillis käis tervisemi-
nister Martin Van Rijn isiklikult Schipho-
lis Alibaba ja Huawei annetatud saadetist 
vastu võtmas. Holland, kes ei ole end dip-
lomaatiliste peensustega kunagi ülearu 
vaevanud, pidas sobimatuks võtta anne-
tusena vastu 600 000 maski, mille valitsus 
oli ostnud. Selle vahejuhtumi silumisega 
tuli Hiina suursaadikul tublisti vaeva näha.

Võitluses heategija aupaiste eest seadis 
Euroopa end ise ebasoodsasse olukorda. 
Varem 2020. aastal Saksamaalt, Prant-
susmaalt, Itaaliast, Hollandist ja mujalt 
Hiina suunas teele pandud suur kogus  

Peking tunneb  
paljusid Kesk- ja  

Ida-Euroopa endisi  
kommunistlikke  

„vennasrahvaid“ hästi  
juba 1950. aastatest ja  
on hoidnud nendega  

tugevat sidet.

Euroopa Liit, Hiina, USA, COVID-19, desinformatsioon, Atlandi-ülesed suhted. ANALÜÜS
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hädaabitarneid oli hiinlaste palvel üle 
antud lehvivate lippude ja trummi- 
põrinata. See riik juba ei salli oma maine 
õõnestamist. 6. aprillil piirdus Euroopa 
Komisjon asjakohases pressiteates pel-
kade faktide ja arvudega – lihtsalt teadmi-
seks, sest oli juba hilja teatrit teha. Juhid 
Pekingis seadsid end seevastu laval innu-
kalt täies hiilguses valgusvihku.

Hiina Euroopa-poliitika

Aupaiste saavutamiseks olid lubatud kõik 
vahendid. Pariisis sarjas Hiina suursaadik 
Prantsuse COVID-19 äpardusi nii äge-
dalt, et kriitika pöördus ta enda vastu. 
Peking ei valda veel Euroopa ametivõi-
mude ja avalikkuse keerukat suhtlus-
laadi. Berliinis jahmatas parlamendisaa-
dikuid lehelugu, kuidas Hiina diplomaa-
did olid üritanud veenda Saksa valitsust 
esitlema Xi tegevust kriisi ohjamisel sood-
sas valguses. Valitsus kinnitas Bundes- 
tagile, et keeldus seda palvet täitmast. Üks 
valvas kommentaator märkas, et mitte 
välis-, vaid siseministeerium osales sel-
les suhtluses: „See näitab, et Hiinast on 
saanud Saksamaa sisepoliitiline küsimus. 
See osutab meie ja Hiina suhete uuele  
reaalsusele.“

Pandeemia ei pakkunud eneseteadli-
kule Hiinale ainult märkimisväärset haa-
ret, vaid paljastas, et Hiinal on Euroo-
pa-poliitika, mis ei sobitu Euroopa ühegi 
Hiina-poliitikaga. Üldsus hakkas rahutuks 
muutuma.

Hiina ründav hoiak torkas iseäranis 
teravalt silma Ameerika küünilise tege-
vusetuse taustal. 2020. aasta esimese 
kümne kuuga suri USAs COVID-19 vii-
rusesse absoluutarvudes rohkem inimesi 
kui üheski teises riigis. Ikka ja jälle pisen-
das president Donald Trump ohtu („gripi- 
sarnane“) ning pööras vähe tähelepanu 
ekspertidele ja nõunikele. 

Muidugi ei ole Ameerika unistuse var-
juküljed – rassivägivalla puhangud, ränk 
sotsiaalne ebavõrdsus, kurnavad sõjad, 
opioidikriis, poliitiline polariseerumine –  
Euroopale täiesti ootamatu uudis. Ent 
koroonapandeemiani oli tooni andnud 
helgem pool ehk demokraatlik vabadus, 
innovatsiooniarmastus, dünaamilisus ja 
usk tulevikku. Irish Timesis ilmus tabav 
artikkel: „Enam kui kahe sajandi vältel on 
Ameerika Ühendriigid tekitanud ülejää-
nud maailmas väga mitmesuguseid tun-
deid: armastust ja viha, hirmu ja lootust, 

kadedust ja põlgust, aukartust ja ärritust. 
Kuid on üks tundmus, mida seni ei oldud 
kogetud USA vastu: haletsus.“

Siseriiklikud nurjumised õõnestasid 
Ameerika nõudeid moraalieranditele ja 
üleilmsele juhirollile. Pandeemia algul 
käitus president Trump veel tuttava 
stsenaariumi järgi. Lõuna-Koreale vii-
dates ütles ta: „Neil on palju nakatunud 
inimesi, meil pole. Ma ütlen ainult üht: 
olge rahulikud. ... Maailm loodab meile.“ 
Selline suhtumine kadus peagi, ja mitte 
pelgalt sellepärast, et üleilmses võitlu-
ses koroonaravimite eest seadis ta kodu-
maise epideemia tõttu esikohale Amee-
rika huvid, vaid ka seetõttu – ja need 
kaks asja olid tihedalt seotud –, et Trump 
allutas iga välispoliitilise etteaste Hiina 
koroonaviiruse süü küsimusele ja Hiinaga  
rivaalitsemisele.

Kahe geopoliitilise vastase sõnasõda haa-
ras endasse kogu maailma. Viiruse Super-
levitajana nurka surutud Peking sõitles 
Nakatunud Maailma Juhiga tema mannetu 
COVID-19ga toimetuleku pärast. Kui USA 
välisministeeriumi esindaja teatas mai 
lõpus, et uue julgeolekuseadusega rikub 
Hiina valitsus Hongkongi elanikele antud 
lubadust, pareeris tema Hiina kolleeg selle 
etteheite Twitteris lühidalt: „Ma ei saa 
hingata.“ Ehk viimaste sõnadega George 
Floydilt, kelle jõhkrale surmale olid kõi-
gis USA osariikides ja mujalgi järgnenud 
liikumise Black Lives Matter eestvõttel 
raevukad protestid. Ameerika ühiskond 
pidas korraga kaht võitlust inimelude 
eest; 2020. aastal, valimiste aastal, puges 
poliitika kõigile naha alla.

Geopoliitilises narratiivide lahingus 
jäid eurooplased lõksu. Mõlemad suurrii-
gid nõudsid õigust kirjutada oma versioon 
suurest koroonaviiruse loost. Xi Jinping 
ootas maskide eest tänu, mis tähendas, 

Pandeemia ei pakkunud 
eneseteadlikule  

Hiinale ainult märkimis- 
väärset haaret, vaid  

paljastas, et Hiinal on  
Euroopa-poliitika,  

mis ei sobitu Euroopa  
ühegi Hiina-poliitikaga.

Ameerika kujutluses  
on Hiina rahvavabastus- 
armeest saanud lõplikult 

Vene Punaarmee  
strateegiline ja  

narratiivne järeltulija.

ANALÜÜS. Euroopa Liit, Hiina, USA, COVID-19, desinformatsioon, Atlandi-ülesed suhted

et ei tohtinud uurida Wuhani turgu ega 
seda, kuidas oleks saanud viirust kiiremini  
peatada. Donald Trump ei soovinud 
kuulda kodustest läbikukkumistest ning 
nõudis oma vasallidelt truudusvannet 
geopoliitilises konfliktis, mida Washing-
tonis esitleti uue külma sõjana vabaduse 
ja türannia vahel.

Üks kõnekas juhtum näitab, kuidas 
need jõud andsid end tunda isegi nõnda 
kaugel kui Brüsseli kulissides. 

Desinformatsiooni vastu võitlev euro-
liidu üksus, mis loodi vastuseks Vene-
maa propagandategevusele ja on alates 
2019. aastast uurinud ka Hiinat, kirjutas 
2020. aasta aprillis koroonaviiruse aru-
ande esialgses versioonis, et Peking osa-
les „üleilmses desinformatsiooni kam-
paanias“ vältimaks süüdistusi COVID-19 
puhangu vallapäästmisest. Selle teksti aja-
kirjandusse lekitamise järel hakati kartma, 
et karistuseks pidurdab Hiina meditsiini- 
tarvete tarned. Pärast ELi diplomaatide 
Pekingis survestamist, mille käigus kasu-
tati sõna „tagasilöögid“, lahjendati kõne-
alust lõiku. 

Lõksus Euroopa

New York Timesi teatel sekkus asjasse 
ELi esidiplomaadi Josep Borrelli nõunik, 
et aruande avaldamist edasi lükata. Kohe 
järgnes kriitika lahinguvälja vastaspoolelt. 
USA suursaadik Hollandis Pete Hoekstra 
säutsus Hiina-poolse hirmutamise kohta 
õhinal: „Tõelised sõbrad nii ei tee.“ Vastu-
seks kirjeldas Borrell Euroopa Parlamendi 
ees säärast peenhäälestust kui diplomaa-
tia argielu ja ütles, et tema ametkond ei 
allunud hetkekski survele.

Tõepoolest, diplomaatiline töö kät-
kebki diplomaatilisust, nagu Borrell 
märkis. Probleemsete tekstide mustan-
did on sageli teravamad kui versioon, 
mida adressaat lõpuks lugeda saab. See 
ei tähenda tingimata, et hing sai kura-
dile müüdud, vaid lihtsalt seda, et võeti 
arvesse küsimuse tundlikkust, tagajärgi  
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Geopoliitilises narratiivide lahingus ei soovinud USA president Donald Trump kuulda kodustest läbikukkumistest ning nõudis 
oma vasallidelt truudusvannet geopoliitilises konfliktis. Reuters/Scanpix

„Kuid on üks tundmus,  
mida seni ei oldud  

kogetud USA vastu:  
haletsus.“

Euroopa Liit, Hiina, USA, COVID-19, desinformatsioon, Atlandi-ülesed suhted. ANALÜÜS

ja huve. Hiina kommunistliku partei suh-
tes põhimõttekindlaks jäämine võib tun-
duda sangarlik, aga kui napib oma koda-
nike kaitsmiseks maske, saab õhk peagi 
otsa.

Niisiis tegi Euroopa 2020. aasta kevade 
ja suve kogemuse põhjal oma esime-
sed järeldused. Kui EL soovib pääseda 
Hiina ja USA geopoliitilis-meditsiinilise 
jaga-ja-valitse-poliitika vahele kiilumi-
sest, tuleb tal enda meditsiinivahendite ja 
ravimite tootmises (või jaotamises) kord 
majja lüüa. Strateegilise autonoomiata ei 
saa olla narratiivset suveräänsust.

2020. aasta pandeemia vallandas ELis 
Hiina-šoki, mis kasvatas avalikkuse tead-
likkust rahvavabariigi geopoliitilisest jõust 
ja enesekehtestamise tungist. Seekord ei 
piirdunud see informeeritud ja huvitatud 
ringkondadega, kes olid teravalt tunneta-
nud seda pärast 2008. aasta finantskriisi 

ja 2016. aastal alanud järjestikusi kaalu-
kaid ülevõtmisi Saksamaa tehnikasektoris. 
Nüüd jõudis äratundmine otse Euroopa 
avaliku elu südamesse, sest tähelepanu 
keskpunktis oli ikkagi Euroopa enda 
meditsiiniline haavatavus.

Muutunud suhted väljendusid kohe 
poliitilise vastutuse jaotuses: Hiinast 
sai Chefsache ehk kõrgeima võimulad-
viku teema. Reisipiirangute tõttu ei saa-
nud asja kõigi 27 ELi riigi- ja valitsusjuhi 
ning president Xi tippkohtumisest, mille 
kantsler Merkel oli 2020. aasta septemb-
riks Leipzigisse plaaninud. Oktoobri algu-

ses kinnitasid presidendid ja peaminist-
rid ühel häälel sihti saavutada strateegi-
line autonoomia. See on märkimisväärne 
kontseptuaalne läbimurre, sest osa liik-
mesriike oli aastaid selle vastu põigelnud, 
kuna pidasid seda ohuks Altlandi-ülesele 
kaitsekoostööle. Nüüd hakati pandee-
mia paljastatud meditsiinilise haavata-
vuse ja ravimitööstusliku sõltuvuse mõjul 
nõudma vabanemist Hiina-Ameerika pit-
situsest. Ühtäkki oli sõltumatu välis- 
poliitika laiema avalikkuse teema.

Euroopa metamorfoos

Selles suurvõimude duellis muutus 
Euroopa enda metamorfoos veelgi paki-
lisemaks. Täht-tähelt reegleid järgivast 
poliitikast ei piisa pealetükkivate vastaste 
ja üleilmse turbulentsi tõrjumiseks. See 
õppetund eelmisest, kriiside kümnendist  
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Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Luuk van Middelaari hinnangul 
peab Euroopa Liit võtma sihiks tõusta suurjõuks suurjõudude seas: „Alles siis  
võtavad USA ja Hiina Euroopat kui kaasmängijat maailma areenil tõsiselt.“ EPA/Scanpix

Washingtonis  
võtab kuju uue külma 

sõja narratiiv, kus 
võimuvõitlus Pekingiga  

võimendub hea ja  
kurja heitluses.

ANALÜÜS. Euroopa Liit, Hiina, USA, COVID-19, desinformatsioon, Atlandi-ülesed suhted

kehtib iseäranis ilmekalt üleilmsel polii-
tikalaval. Sestap tuleb ELil edaspidi nii 
Hiina- kui ka USA-poliitikas seista oma 
huvide eest, olles mängija, kel on nii võim 
kui ka narratiiv. See on ajalooline pöörde- 
punkt Euroopa suhetes mõlema suur- 
võimuga.

Hiina tõus häirib selgelt Ameerika ja 
Euroopa suhteid. Washingtonile tähendab 
see geopoliitilist katsumust, mis varju-
tab kõik muu. USA alustas juba president 
Barack Obama ajal pööret Aasiasse ehk 

keskendus rohkem Vaikse ookeani piir-
konnale. Ilmselt esimest korda paljude 
sajandite järel lükatakse Euroopa maail-
mapoliitika näitelaval kõrvalossa.

President Trumpi ajal halvenesid 
Ameerika ja Hiina suhted kiiresti: juba 
tema ametiaja algul puhkesid kauban-
dussõjad ja liitlastele asuti survet aval-
dama, et nad jätaksid Hiina isolatsioo-
ni, sealhulgas tehnoloogia vallas. Nagu 
eespool visandatud, imbus see rivaa-
litsemine 2020. aastal pandeemia ajal 

kogu maailma avalikku ellu, vallan-
dades vihase narratiivilahingu, geo- 
poliitilis-meditsiinilse vaktsiinivõidu-
jooksu ja vägikaikaveo Maailma Tervise- 
organisatsioonis. 

Ühendriikides pani i-le täpi kaitse-
minister. Vahetult enne 2020. aasta pre-
sidendivalimisi otsustas ta, et alates 
2021. aastast peab pool sõjakoolide õppe-
kava mahust pühenduma Hiinale. Amee-
rika kujutluses on Hiina rahvavabastusar-
meest saanud lõplikult Vene Punaarmee 
strateegiline ja narratiivne järeltulija.

Bideni valikud

Seistes silmitsi Trumpi Hiina-pärandiga, 
valis uus president Joe Biden 2021. aas-
tal ühtaegu nii sama teekonna jätkamise 
kui ka katkestamise. Tal ei olnud või-
malik tagasi tõmbuda vastasseisust Xi 
Jinpingiga, see jätnuks temast pehme 
mulje, kuid ta hülgas liitlasi ja rahvus- 
vahelisi organisatsioone häiriva ja nõrges-
tava poliitika. Selle asemel näeb ta USAd 
taas vaba maailma iseteadliku juhina. 
Samas on Bidenil valijate vastumeelsuse 
ja ka Ameerika võimu suhtelise kahane-
mise tõttu raskem kui tema sõjajärgsetel 
eelkäijatel – kõigil Trumanist Clintonini, 
kes kujundasid üleilmse Pax Americana – 
panna kodused ja üleilmsed huvid usal-
dusväärselt kokku kõlama.

Sellel katkestusel ja järjepidevusel on 
sama päritolu. Kuna geopoliitiline konf-
likt Hiinaga kogub jõudu, panustab Biden 
tuttavale Ameerika imperialismi kaardile: 
„Meie võim on teie vabadus.“ USA mõis-
tab, et selle katsumusega ei saa ta üksinda 
hakkama. Otsa oli juba 2019. aasta algul 
lahti teinud Bideni praegune välisminis-
ter Antony Blinken, kes soovitas koos uus-
konservatiiv Robert Kaganiga luua „demo-
kraatiate liiga“. Biden teatas, et tema esi-
mesel ametiaastal toimub „demokraatiate 
tippkohtumine“. Washingtonis võtab kuju 
uue külma sõja narratiiv, kus võimuvõit-
lus Pekingiga võimendub hea ja kurja  
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Ei Hiina ega USA suuda praegu saavutada 
üleilmset ülemvõimu. Seetõttu on vaja 
leida jõudude tasakaalu ja kooseksistee-
rimise vorme ning sestap ka pluralismile 
mõtlemist.

Euroopa Liidu enesekindlus ja mis-
sioonitunne on võrsunud muu hulgas uni-
versaalsest, neutraalsest ja võimuvabast 
rahvusvahelisest areenist. Pandeemia ja 
selle tulemusel Maailma Terviseorgani-
satsiooni ja ÜRO politiseerimine Pekingi 
ja Washingtoni poolt on selle areeni kildu-
deks paisanud. Seetõttu tuleb ELil nüüd 
kaitsta mitte ainult multilateraalset maail-
makorda, mis on võimatu Ameerika võimu 
alusmüürita, vaid ka edendada multipo-
laarset korda. See tähendab, et ELil tuleb 
esmalt välja kujundada ambitsioon olla 
ka ise kaalukas kese, suurvõim suurvõi-
mude seas. Alles siis võtavad USA ja Hiina 
Euroopat kui kaasmängijat maailma aree-
nil tõsiselt.

Selline geopoliitiline püüdlus eeldab – 
nagu kinnitavad ilmekalt Ameerika näide 
ja Hiina vastunäide – strateegilist suutlik-
kust seada prioriteete, mida toestab avalik 
tahe toimida ühtse Euroopana, tegutseda 
ja nõuda ruumi. Omakorda selle saavuta-
miseks ei tohi Euroopa enam olla sabas-
sörkija, kes kuulutab – ilma et teda kuulda 
võetaks – universaalseid väärtusi ja reeg-
litel põhineva poliitika kokkuleppeid. 
Maailmalaval tegutseda tahtev mängija 
laseb end kiskuda sündmuste keerisesse 
ning võitlusse maa, tehnoloogia, juurde-
pääsu, mõju ja maine pärast. Ning peab 
seejuures rääkima kaasmängijate keelt, 
võimu keelt.

Selles mõttes on Bideni ametiaeg 
ajalooline kingitus, mida ei tohi raisata 
teesklusele, nagu võiksid ELi ja USA suh-
ted jälle normaliseeruda, nagu mõned 
Euroopa poliitikud on vastutustundetult 
arvanud. Bideni ametiajas tuleb näha väga 
oodatud hingetõmbepausi, mil Euroopa 
saab valmistuda tulevikuks. 

PANDEMONIUM:  
EUROOPA PÄÄSTMINE

Analüüs on kohendatud Luuk van 
Middelaari oktoobris 2021 kirjastuses 
Agenda Publishing ilmuvast raamatust 
„Pandemonium: Saving Europe“.  
(„Pandemonium: Euroopa päästmine“)

Euroopa Liitu on viimasel aasta- 
kümnel räsinud üks kriis teise järel: 
eurotsooni torm, põgenike tragöödia  
ja Brexiti häving. Pandeemia on järje-
kordne oht liidu püsimajäämisele. Luuk 
van Middelaari terav analüüs Euroopa 
kerksusest ilmestab, kuidas EL on  
arenenud reguleerivast institutsioonist  
poliitiliseks kehandiks ning kuidas  
seda on mõjutanud kriisipoliitika. Kui 
EL soovib olla edukas ja kaitsta oma 
kodanikke, peab ta õppima, kuidas olla 
tõsiseltvõetav mängija geopoliitikas, 
selle asemel et pelgalt reageerida 
mängule. 

Bideni ametiaeg  
on ajalooline kingitus,  

mida ei tohi raisata  
teesklusele, nagu võiksid 

ELi ja USA suhted jälle  
normaliseeruda.

Euroopa ei tohi enam  
olla sabassörkija,  

kes kuulutab – ilma et  
teda kuulda võetaks –  

universaalseid  
väärtusi ja reeglitel  
põhineva poliitika  

kokkuleppeid.

Euroopa Liit, Hiina, USA, COVID-19, desinformatsioon, Atlandi-ülesed suhted. ANALÜÜS

heitluses. Euroopa demokraatlikud riigid 
on loomulikult heade poolel. 

See on aga teravas vastuolus Hiina 
Euroopa-käsitlusega. Kui Xi Jinping kasu-
tab Hiina ja USA suhetest rääkides alati 
sõna suurriigid, siis Euroopa puhul rõhu-
tab ta suurte tsivilisatsioonide sidet. Tema 
sõnul on Hiina vanim seni eksisteeriv tsivi-
lisatsioon, mis esindab Ida, sellal kui Lääne 
tsivilisatsiooni juured asuvad Euroopas. Xi 
arvates peavad Hiina ja Euroopa tegema 
säärase ajaloolise vastutuse tõttu koos-
tööd ning looma maailma, kus kõik riigid 
on võrdsed hoolimata nende poliitilis- 
majanduslikest süsteemidest.

Multipolaarne maailm

Euroopa valitsuste ja ELi institutsioonide 
esimene reaktsioon pärast 2020. aasta 
Ameerika presidendivalimisi sundis neid 
ulatama Joe Bidenile kergendatult käe – 
peaaegu veel enne seda, kui tema jõudis 
neile käe ulatada. Kummatigi peaks mitu 
kaalukat selle ja eelmise külma sõja eri-
nevust meid mõtlema panema.

Üleilmne majanduslik vastastiksõl-
tuvus on jõudnud uuele tasemele ning 
muutnud geopoliitilise konflikti panuseid. 
USA ja Nõukogude Liit pidasid ideoloo-
gilist ja territoriaalset lahingut, kus olid 
omad kuulsad tulipunktid, sealhulgas 
Berliin, Kuuba ja Vietnam. Ent kapitalist-
liku Lääne ja idabloki majandussidemed 
olid minimaalsed ning seetõttu avaldas 
kaubavahetuse ja äritegevuse piiramine 
kommunistliku blokiga Lääne-Euroopale 
tühist mõju. 

Praegu on olukord sootuks teistsu-
gune. Koroonaviiruse kiire levik maailmas 
on toonud ilmsiks, kui tihedalt põimunud 
on üleilmsed tarneahelad. Nende lahti-
harutamine ja eraldamine, nagu soovita-
vad Ameerika kõva käe pooldajad, oleks 
Euroopale majanduslikult hukatuslik – kui 
see üldse võimalikki on.

Liiati näitab Ameerika segadusttekitav 
COVID-19ga toimetulek, kui nõrgenenud 
ja lõhestunud on see riik, samal ajal kui 
Hiina rühib enesekindlalt ja resoluutselt 
edasi. NSV Liit saavutas oma parimail päe-
vil 60 protsenti Ameerika jõukusest, Hiina 
seevastu võib lähitulevikus USA-le mitte 
ainult majanduslikult, vaid ka tehnoloo-
giliselt ja sõjaliselt järele jõuda. Kui vahe-
tult pärast Teist maailmasõda oli USA käes 
umbes pool maailma rikkusest, siis nüüd 
kõigest üks seitsmendik. 
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USA president Joe Bidenil kulus peaaegu 
viis kuud, enne kui ta sõitis juunis oma 
esimesele välisvisiidile – Euroopasse. 
Enne seda tuli tal tegeleda tähtsamate 
asjadega. Väidetavalt on nii ka praegu. 

Augusti alguseks oli USAs COVID-19  
epideemia tõttu surnud üle 615 000 ini- 
mese ehk peaaegu sama palju kui 
Ameerika kodusõjas. Arvestades viiruse  
delta-tüve kiiret levikut, võib kuluda 
kuid, enne kui selgub pandeemia poolt 
USA majandusele ja ühiskonnale tekita-
tud kahju täielik ulatus. Samas USA polii-
tiline polariseerumine näib olevat veelgi 
juurdunud. „Suure varguse“ valet, et Biden 
ei ole seaduslikult valitud president, usub 
suurem osa vabariiklastest valijaid. Püsib 
ka pandeemia, maskide ja vaktsiinide  
eitamine, millel on rahvale surmavad taga- 
järjed. Vabariiklik partei muutub aina 
äärmuslikumaks, hõlmates ultraparem-
poolseid ideoloogiaid ja konspiratsiooni-
teoreetikuid.

Ulatus, millega endine president 
kontrollib narratiivi, mida minu Bostoni 
kolleeg Jonathan Rauch kutsub „episte-
moloogiliseks eraldumiseks“ – punase 
ja sinise Ameerika tõmbumine oma 
hermeetiliselt suletud uskumuse mul-
lidesse –, tuli eriti teravalt esile 6. jaa-
nuari komisjoni masendaval avaistungil. 
Vaid kahel vabariiklasel, Kongressi liik-
metel Liz Cheneyl ja Adam Kinzingeril 
oli julgust mõista hukka sel päeval aset  

leidnud Kapitooliumi ja valimiste usal-
dusväärsuse ründamine. Vabariiklaste 
võimuladvik jätkas Donald Trumpi liini 
järgimist, väites, et uurimine on osa nen-
devastasest nõiajahist.

Barack Obama on öelnud, et USA peaks 
keskenduma „riigi ülesehitamisele kodus“. 
Ta pidas sellega silmas, et USA peaks 
vältima pikki sõjalisi missioone kaugetes 
maades. Praegu on Bideni meeskond ja 
kahtlemata ka ta ise vägagi teadlikud, et 
oma riigi ülesehitamine on selle ametiaja 
kõige olulisem katsumus. USA uuesti üles 
ehitamine ei määra ainult Bideni ameti-
aja edu, vaid ka Ameerika demokraatia  
säilimise.

Maailma ei saa ignoreerida

Loomulikult ei saa USA president maa-
ilmas toimuvat ignoreerida. Hiina luurab 
oma inimeste järele, kuritarvitab Xinjiangi 
provintsis elavat moslemi vähemust, 
surub jõuga maha Hongkongi demo-

KOMMENTAAR . USA, Euroopa, Venemaa, Atlandi-ülesed suhted, kaitse ja julgeolek 

kraatlikku opositsiooni, ähvardab Taiwani  
demokraatlikku valitsust ning üritab 
panna Euroopa valitsusi hea või kur-
jaga oma eesmärke poliitiliselt toeta- 
ma. Venemaa on toonud Ukraina piirile  
100 000 sõdurit, proovib saavutada mõju 
Lähis-Idas ning surub aina tugevamalt 
maha oma kodanikuühiskonda. Hiina ja 
Venemaa häkkimis- ja hübriidrünnakud 
Lääne vastu aina kasvavad. Afganistan on 
taas Talibani võimu haardes.

Seetõttu tuli Biden Euroopasse. Esmalt  
G7 tippkohtumine Londonis, seejärel 
ELi ja NATO kohtumised Brüsselis ning  
lõpuks kohtumine Venemaa presidendi 
Vladimir Putiniga Genfis. Bideni sõnum: 
USA on tagasi ja peab ühendama jõud  
Euroopa liitlastega süsteemseks võimu-
võitluseks demokraatlike riikide ja auto-
ritaarsete suurriikide Venemaa ja Hiina 
vahel. Pildid olid täiuslikud, Bideni toon 
Euroopa liitlastega südamlik, ühisavaldu-
sed lubasid tihedat koostööd. Seevastu 
Putiniga kohtumine oli jahe ja asjalik; 
Bideni sõnul oli eesmärgiks „stabiilsus ja 
prognoositavus“. Siiani on kõik hästi.

Kuus nädalat hiljem kirjutas Bideni ad-
ministratsioon (olles juba mais tühistanud 
sanktsioonid vastuolulise Nord Stream 2 
torujuhtme vastu) alla kokkuleppele Sak-
samaaga, mis lubab lõpuni viia projekti, 
mis võimaldab vältida transiiti läbi Ukraina 
ning suunata gaasi otse Läänemere alt 
Saksamaale. Kas Bideni administratsioon  

USA uuesti üles  
ehitamine ei  

määra ainult Bideni  
ametiaja edu, vaid  

ka Ameerika  
demokraatia säilimise.

Ameerika on tagasi, aga …
… Euroopa ja eriti Saksamaa peavad palju  
rohkem panustama Euroopa julgeolekusse

CONSTANZE STELZENMÜLLER
Brookingsi mõttekoja välispoliitika 
vanemteadur
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USA president Joe Biden ELi-USA tippkohtumisel Brüsselis juunis 2021. „Kergendades mõneti USA koormat Euroopa kaitsmisel, 
saab Bideni administratsioon senisest enam tegutsemisruumi demokraatia kaitsmiseks kodus,“ leiab Constanze Stelzenmüller.
AP/Scanpix

USA, Euroopa, Venemaa, Atlandi-ülesed suhted, kaitse ja julgeolek. KOMMENTAAR

ohverdab solidaarsuse Ida-Euroopaga, et 
kindlustada Saksamaa toetus oma rivaa-
litsemisele Hiinaga?

USA-Saksamaa kokkulepe väärib kaht-
lemata kriitikat. See õõnestab Ukraina 
julgeolekut, lõhestab Euroopat ja isegi 
demokraate Washingtonis.

Põletav probleem

Ent ebamugav tõde on, et teisi valikuid 
lihtsalt ei olnud. Nord Stream 2 pea-
tamine toonuks Saksamaa valitsusele 
kaasa hinnanguliselt 10 miljardi euro 
suuruse kahjunõude. Selle sanktsionee-
rimine aga võinuks vabalt olla viimaseks 
piisaks USA ja Saksamaa niigi kahjustatud 
suhete karikas, Euroopa tähtsaim majan-
dus on aga USA-le Euroopa eesmärkide 
võti. Ja nagu Elisabeth Braw toonitas, võib 
USA ühepoolne sanktsioonide kehtesta-
mise komme neile endale bumerangina 
kätte maksta. See on juba inspireerinud 
Hiinat sarnaselt käituma ning lõpuks 
võib see õõnestada globaalset dollari- 
majandust.

Siiski saab sündmusi vaadelda ka prag-
maatilisemalt. USA-Saksamaa kokkulepe 
teeb Saksamaast Ukraina poliitilise eest-
kostja. Ükskõik, mis järgmisena juhtub, 
on Saksamaa vastutusel. Saksamaa peab 
tõestama, et lepe ei kahjusta Ukrainat 
või Kesk- ja Ida-Euroopat. Teisisõnu: 
kui Kreml peaks kaaluma täiendavaid 
destabiliseerivaid tegusid, ei oleks need 
enam pelgalt Kiievi, vaid nüüd ka Ber-
liini vastu suunatud. Laiemas piirkond-
likus vaates, kus Ukraina, Valgevene ja 
Moldova kodanikuühiskonnad on kindla-
meelselt valinud joondumise Euroopaga 
ning Venemaal kasvab Putini ebapopu-
laarsus, paistab see Kremli vaatest veelgi  
halvem.

Siiski, on veel üks palju suurem põle-
tav probleem, mis vajab lahendamist, ning 
vaidlused Nord Stream 2 üle on nii osa 
sellest kui ka juhivad sellelt tähelepanu 
kõrvale: USA ja Euroopa jõupingutuste 
puudumine ühise Venemaa-strateegia 
välja arendamiseks. Bideni administrat-
siooni minimaalne tähelepanu relvas-
tuskontrollile ning „stabiilsed ja prog-

noositavad“ suhted või Saksamaa katsed 
tasakaalustada sanktsioone ja kaasamist 
on ilmselgelt ebapiisavad – piirkonna 
kerksuse suurendamiseks on vaja palju 
jõulisemat ja aktiivsemat strateegiat. 
Kuidas saavad teised eurooplased sellele 
muutusele kaasa aidata?

Väga lihtsalt. Nagu Euroopa välis- 
suhete nõukogu liige Jeremy Shapiro 
märkis, vajab Biden ELi tohutut kauban-
dust ja regulatiivset võimekust, et suuta 
rivaalitseda Hiinaga, aga need võimeku-
sed hajuvad, kui õõnestatakse Euroopa 
ühtsust ja julgeolekut. See annab Saksa-
maa naabritele mõjuhoova tugevama ja 
ühtsema lähenemise poolt rääkides. Aga 
kõigil eurooplastel, seahulgas sakslastel, 
on soovitatav toetada sellist tähelepanu 
nõudmist tõestusega, et ka nemad on 
valmis panustama piirkonna julgeolekusse 
senisest enam. Kergendades mõneti USA 
koormat Euroopa kaitsmisel, saab Bideni 
administratsioon senisest enam tegutse-
misruumi demokraatia kaitsmiseks kodus. 
Tegelikult, selle tegematajätmist ei saa me 
endale lubada. 
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Vastuoluline Nord Stream 2 (NS2) gaasi- 
juhe ei lähe läbi Ukraina ehk see kahandab 
Ukrainast Euroopasse viiva gaasitransiidi- 
süsteemi väärtust, vähendab Ukraina 
gaasitarnete kindlust, kahjustab Ukraina 
majandust ning kasvatab Venemaa sõja-
list ohtu.

Pärast USA ja Saksamaa NS2 kompro-
missi muutusid need ohud veelgi reaal-
semaks. USA-Saksamaa memorandumit 
nimetatakse küll pateetiliselt „Ukraina, 
Euroopa energiajulgeoleku ja meie kliima- 
eesmärkide toetuseks“, aga kuidas see 
kokkulepe Ukrainat tegelikult toetab?

„Saksamaa kohustub kasutama kõiki 
olemasolevaid jõuhoobasid, et pikendada 
Ukraina ja Venemaa gaasitransiidi lepin-
gut kuni 10 aastani, sealhulgas nimetab 
kõnealuste läbirääkimiste toetamiseks, mis 
peavad algama esimesel võimalusel, kuid 
hiljemalt 1. septembriks, ametisse erisaa-
diku.“ Kuidas saab Saksamaa gaasitransiidi 
jätkumist garanteerida? Ja milline saab 
olema gaasitransiit pärast 2024. aastat? 
Saksa ametnikud on varem maininud 
aastase gaasitransiidi mahuna 15 miljar-
dit kuupmeetrit, mis on madalam isegi 
tasuvuspunktist, mis jääb 30–35 miljardi 
kuupmeetri vahele.

Dokumendi kohaselt asuvad mõlemad 
riigid „tegema jõupingutusi vähemalt mil-
jardi dollari suuruse investeeringu toeta-
miseks“, et toetada energiaüleminekut, 
kusjuures „Saksamaa annetab fondile 
esialgu vähemalt 175 miljonit dollarit 
ning pingutab, et suurendada kohustusi 
saabuvatel eelarveaastatel veelgi“. Arves-
tades rohelepet ja Ukraina ELi naabrust, 

ANDRIAN PROKIP
Ukraina Tulevikuinstituudi energia- 
analüütik ja Woodrow Wilsoni Keskuse 
Kennani instituudi vanemprofessor

ILJA KUSA
Ukraina Tulevikuinstituudi  
rahvusvaheliste suhete analüütik

Lahing ei ole lõplikult kaotatud: Ukraina pärast 
USA ja Saksamaa vahelist Nord Stream 2 kokkulepet

tuleb ka Ukrainal järgida roheleppe alga-
tusi. Ent miljard dollarit on mitte üksnes 
mõõtmatult väiksem kui kõnealuse üle-
mineku maksumus, vaid jääb alla ka riigi 
praegusele aastasele transiiditulule. 

Dokumendis seisab samuti, et „Saksa-
maa intensiivistab Normandia formaadis 
tehtavaid jõupingutusi, tagamaks Minski 
lepete täitmist“. See võib olla väga ohtlik 
lause. Miks hõlmab avaldus Minski lep-
peid? Seda tehes seotakse energiajulge-
oleku teemad, mille hulka kuulub ka NS2, 
Ukraina ja Venemaa Donbassi konflikti 
rahuprotsessi eduga. Sellest lausest tõs-
tatub teinegi küsimus: kas see tähendab, 
et Saksamaa ei toetanud Minski leppeid 
piisavalt ja kui nii, siis mis põhjusel?

Üldiselt nähtub memorandumi aval-
dustest, et Ukraina on läbirääkimistest 
kõrvale jäetud. Ja Ukrainal tuleb töötada 
oma huvide kaitsmisega.

Ühest küljest peavad Ukraina jõupin-
gutused sisaldama täiendavaid samme 
gaasijuhtme vaidlustamisel ning selleks 
sobib hästi koostöö Poola, Eesti, Läti ja 

Leeduga. Teisalt tuleb Ukrainal astuda 
samme, et olla valmis NS2 käivitumiseks.

Olgu Saksamaa ja USA kokkulepe kui 
tahes halb, ei peaks Ukraina sellest numb-
rit tegema. Lahing NS2 ehitamise peata-
miseks on tõenäoliselt kaotatud. Kuid see 
ei tähenda, et kogu küsimus on lahen-
datud. Ukraina ja tema liitlaste järgmine 
lahing on suunatud gaasijuhtme käivita-
mise vastu, mis annab Ukrainale võimalusi 
lobitööks ja lisaaega.

Vahepeal tuleb Kiievis mõelda, kuidas 
oma gaasitransiidi- ja jaotussüsteemid 
ümber ehitada, tõhusamaks muuta, suu-
rendada nende läbilaskevõimet ja ehitada 
uus taristu, mis võimaldab kohanduda 
uute üleilmsete ja regionaalsete trendi-
dega. Kuigi avalikku hindamisaruannet 
selliste ümberkorralduste maksumuse 
kohta pole, võib see maksta vähemalt viis 
miljardit dollarit.

Ukraina peaks omaks võtma ELi süsi-
nikdioksiidi heiteid vähendava strateegia 
ja kujundama ümber energiatransiidi või-
mekuse tihedamale koostööle partnerite-
ga Läänes. Riigisisese nõudluse rahulda-
miseks, kui see peaks osutuma pärast NS2 
käivitamist probleemiks, tuleks Ukrainal 
suurendada kodumaist gaasitootmist.

Pärast NS2 käivitamist kerkivaid või-
malikke julgeoleku- ja kaitseohtusid saab 
vähendada jõulisema ja tõhusama kait-
sestrateegiaga, mis eeldab senisest tihe-
damat koostööd teiste riikidega. Sellest 
peaks kujunema üks Ukraina nõudmistest 
kompensatsiooniks rohelise tule andmise 
eest NS2 gaasijuhtmele.

Igatahes, NS2 saaga ei ole veel läbi. 

KOMMENTAAR . Euroopa, Venemaa, USA, energiajulgeolek 

Ukraina peaks  
omaks võtma ELi  

süsinikdioksiidi heiteid 
vähendava strateegia  
ja kujundama ümber  

energiatransiidi  
võimekuse tihedamale 
koostööle partneritega 

Läänes.
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Kersti Kaljulaid:  
				NATO	lahingugrupi	
mõju	on	olnud	tohutu

President Kersti Kaljulaid leiab, et NATO  
lahingugrupi loomine oli geniaalne, ning  
tavatseb oma kolleegidele meelde tuletada,  
et strateegiline kannatlikkus ei tohiks olla  
lühem kui nende poliitilistel vanaisadel ja  
vanavanaisadel – 50 aastat.  

INDREK KANNIK
Rahvusvahelise Kaitseuuringute  
Keskuse direktor 

Teid valiti Eesti presidendiks mõni 
nädal enne seda, kui Valge Maja pere-
meheks sai Donald Trump. Kui palju on 
Trumpi vari teie ametiaega mõjutanud?  
Eks iga rahva valik on ju nende valik. Eesti 
ülesanne on töötada iga administratsioo-
niga, ma ei räägi ainult Ameerikast, vaid 
ka Saksamaast, Prantsusmaast, Soomest, 
Lätist. Kõigiga tuleb suuta töötada ja 
otsida suund või rada, mis meid pare-
mini nende külje alla viib. Trumpi admi-
nistratsiooniga leidsime näiteks Kolme 
mere algatuse, mida nad väga toetasid. 
Üsna kiiresti sai selgeks, et nende huvi 
oli Ameerika Ühendriikide majanduse 
edendamine ning see mõjutas oluliselt 
ka välispoliitikat ja kõike muud.  

Kolme mere algatus võimaldas meil 
sisse seada hästi töise koostöö, mis aitas 
teha väikeseid ja praktilisi asju. Tegelikult 
tundsin ennast selle administratsiooniga 
võrdlemisi mugavalt – saime hakkama.  

Kergelt üldistades ei saa vist öelda, et 
julgeolekut puudutavates küsimustes 
võtnuks Trumpi administratsioon ette 
samme, mis oleks Eestile või meie 
regioonile kuidagi halvad olnud? 
Meie regioon sai kokkuvõttes ikka seda 
head väärtuspõhist USA välispoliitikat. 
Alates asepresident Mike Pence’i visiidist 
ja Kolme mere algatusest kuni Trumpiga 
kohtumiseni Valges Majas, kus ta ütles 
väga selgelt, et „we shall never let you 
down“ (me ei vea teid kunagi alt – toim). 

Kuid mujal piirkondades, kus problee-
mid olid akuutsemad ja ägedamad, kus tuli 
lahendusi otsida, käis see tihti Gordoni 
sõlme läbiraiumise meetodil. Meil lihtsalt 
vedas, et meie kandis ei olnud parasjagu 
midagi toimumas ja Ukrainas selleni ei 
jõutud. Mõtelgem kasvõi Lähis-Idale või 
Korea poolsaarele.

Samas ÜROs on mulle selgeks saanud, 
et keskmise ja väiksema suurusega riikide 

USA, Venemaa, Eesti, NATO, ÜRO, kaitse ja julgeolek, idapartnerlus, kliima. INTERVJUU
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ÜROs on mulle selgeks 
saanud, et keskmise  

ja väiksema suurusega  
riikide ülesanne on  

kogu aeg hoida paigas  
rahvusvahelist õigusruumi 

ja tasakaalu.

President Kersti Kaljulaid ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Indrek Kannik Kadriorus vestlemas. 
Vabariigi	Presidendi	kantselei

ülesanne on kogu aeg hoida paigas rah-
vusvahelist õigusruumi ja tasakaalu. Suu-
red teevad aeg-ajalt ebatavalisi katseid, 
et maailmas kaua kestnud patiseisudest 
väljuda. Mõnikord on see ka edukas. Siit 
nähtubki väiksemate ja suuremate rolli 
erinevus rahvusvahelisel areenil. 

Selles mõttes ei saa öelda, et Donald 
Trump oleks päriselt loobunud Ameerika 
Ühendriikide kohast maailmas, ta ju püü-
dis otsida lahendusi näiteks Iisraeli-Pales-
tiina küsimuses.  

Või Iisraeli ja Araabia riikide vahel.  
Nn Abrahami lepingutega saavutas ta 
silmapaistva läbimurde.  
Just. See ongi näide, kuidas vanast vaost 
välja tulles võib midagi ära teha. Sellised 
asjad on jõukohased suurtele riikidele 
ning USA püüab seda vastutustundlikult 
ka teha. 

Tulles tagasi Eesti julgeoleku juurde, 
siis teie ametiaja alguses ei olnud siin 
veel NATO lahingugruppi. Kui palju 
on liitlasväed Eestile andnud sisemist 
lisakindlust? Aastail 2014–2015 olid 
eestlased ikka väga murelikud, mõned 
rääkisid isegi kinnisvara müümisest, 
kerge paanika oli.

Ma mäletan seda ka, sealhulgas välis- 
eesti kogukonnas. Elasin Ukraina kriisi 
puhkedes veel Luksemburgis ja kindlasti 
Ukraina sõda midagi meis liigutas. Ma ise 
küll mõtlesin, et NATO-l on ju 100-prot-
sendiline track record: ükski NATO liige ei 
ole rünnaku alla jäänud. 

Mäletan, kuidas üks Põhjamaade 
valitsuse liige ütles, et Läänemeri kui 
„sõja meri“ võiks majanduskeskkonda ja 
investeeringuid halvasti mõjutada – nii 
kaugele ulatus see mure. Praegu on olu-
kord muidugi palju parem ning NATO 
lahingugrupp kindlasti mõjutas seda. 

See on aga NATO lahingugrupi üks 
külg. Liitlasvägede paigutamine Balti rii-
kidesse ja Poola oli tegelikult geniaalne 
liigutus olukorras, kus Euroopas olid kait-
sekulutused madalad. NATO lahingugrup-
pidesse tuli kokku 19 riiki, kes pidid süve-
nema meie regiooni probleemidesse. 

INTERVJUU. USA, Venemaa, Eesti, NATO, ÜRO, kaitse ja julgeolek, idapartnerlus, kliima
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Näen, et näiteks Lõuna-Euroopas on 
arusaamine siin nurgas toimuvast palju 
kasvanud. Seadsin ka ise eesmärgiks, et 
Hispaania ja Itaalia, Kreeka ja Portugal 
on riigid, kellega tuleb tihedasti tegeleda: 
olen käinud, rääkinud, kohtunud. Meie 
diplomaatias tuleb ära kasutada, et need 
riigid on nüüd Kirde-Euroopas kohal, ning 
ise aktiivselt seal selgitada. See on tege-
likult päris hästi töötanud ning praegu ei 
küsi Lõuna-Euroopa ajakirjanikud enam: 
„Is Narva next?“ (Kas Narva on järgmine? 
– toim) 

Seega, NATO lahingugrupi mõju on 
olnud tohutu. NATO peasekretär Jens 
Stoltenberg ja teised panid minimaalsete 
ressurssidega kokku geniaalse asja. 

Julgeolekuolukord siinses regioonis ei 
ole aga ikkagi ideaalne, nagu nägime 
kevadel, kui Venemaa ähvardas  
Ukrainat.  
Paraku see nii on. NATO kaitse vihmavari 
ei ole ju siidist, et paned seda muudkui 
lahti ja kinni. NATO vihmavari tähendab, 
et mida suuremad on riskid ja kõrgem 
ohuhinnang, seda aktiivsemalt neid riske 
haldame. Kõrgenenud heidutuslävend 
seda tähendabki. 

Aga suures pildis ei ole olukord endi-
selt väga hea. Teisi riigijuhte on õnnestu-
nud veenda tähelepanelik olema tõsias-
jaga, et tänane Venemaa väegrupeeringu 
suurus meie regiooni piiride taga ületab 
rahuajal ja tavalistes oludes taset, mis oli 
Lääne vastu suunatud üle-eelmise Zapadi 
õppuse ajal. Kõigil lähevad kõrvad kikki, 
kui öelda, et praegu hoitakse siin sisuliselt 
õppust igal õhtul õue peal. See asi paneb 
teisi riigipäid tõsiselt mõtlema ning mui-
dugi tõstis Ukraina sõda kogu lõunapool-
ses Euroopas kõvasti teadlikkust. 

Ja see kahe protsendi kulu jutt. Riigi-
juhtide teadlikkus ja tahe midagi muuta 
on hästi palju tõusnud. Tegelikud muutu-
sed võtavad aga aega ja inflatsioon kaitse-
valdkonnas läks selle kahe protsendi jutu 
peale väga kiiresti üles.  

Mida saaks teha, on Euroopa Liidu 
kaitsekoostöö. Euroopa Liidu Nõukogus 
tullakse aga kokku ja arutatakse liikmesrii-
kide kaitsevõime arengut. Viiendat aastat 
istume Brüsselis ja ütleme, et Balti riigid, 
sealhulgas Eesti, kulutavad üle kahe prot-
sendi sisemajanduse kogutoodangust, aga 
ikkagi ei ole neil näiteks keskmaa-õhutõr-
jet. Kas on mõistlik tulla kuuendal aastal 
samamoodi kokku sedasama fakti tunnis-

tama või siis luua mehhanism, kus need 
kulutused saab ümber jagada? Kui sellega 
oldaks valmis edasi liikuma, võiks Euroopa 
Liidu toetus NATO tegevusele olla väga 
suur. Kui sellega ei olda valmis edasi lii-
kuma, ei ole tegelikult mõtet Euroopa 
Liidu kaitsekoostööst tõsiselt rääkida.  

Kas teile tundub, et valmidus edasi 
liikuda on olemas? 
Sellised asjad võivad võtta kümme aastat, 
võib-olla isegi 15. 

On üks koht, kus Euroopa Liit on 
parem kui NATO – ümberjagamine. Kui 
Euroopa Liit tahab milleski panustada, 
võib ta kasutada ühtekuuluvusfondi raha.

Ma olen püüdnud ka ameeriklastele 
selgitada, et selle nurga alt võiks Euroopa 
Liit olla kasulik. Muidu tekkis üksjagu när-
vilisust, kui Euroopa Liit hakkas rääkima 
strateegilisest autonoomiast ja muust 
sarnasest. Hästi oluline on neid pingeid 
kogu aeg leevendada ja kontrollida.  

Eestis ollakse Euroopa Liidu strateegi-
lise autonoomia suhtes üldiselt üsna 
skeptilised, sest ei usuta, et sellega 
tegelikult hakkama saadaks.  
Aga pakume siis variante, kuidas see 
võiks toimida. See ei tähenda ju seda, et 
Euroopa Liit toimetab üksinda ja Amee-
rika Ühendriikide liitlassuhteta. See võiks 
tähendada, et Euroopa Liit suudaks kor-
raldada näiteks ühe operatsiooni Liibüas 
nii, et ta ei pea kohe NATOt ja ameeriklasi 
appi kutsuma. Josep Borrell Euroopa Liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindajana ütles oma esimesel Müncheni 
julgeolekukonverentsil, et kui tahad olla 
välispoliitikas oma piirkonnas arvestatav 
tegija, siis „you need capabilities“. Midagi 
pole teha – võimeid on vaja.  

KERSTI KALJULAID
President Kersti Kaljulaid pooldab 
majanduste ja valitsuste digiteerimist  
lubavat õigusruumi, toetab aktiivselt  
kestlikku arengut ja kliimamuutuste 
peatamist ning avalikult vägivalla  
taunimist ja ohvrite hääle kuuldavaks 
tegemist. 

Eesti Vabariigi presidendiks valiti 
Kersti Kaljulaid 2016. aastal. Eelnevalt,  
aastatel 2004–2016 oli ta Euroopa 
Kontrollikoja liige. Aastail 2002–2004 
töötas ta Eesti Energia Iru elektrijaama 
finantsdirektori ja direktorina ning  
1999–2002 peaminister Mart Laari 
majandusnõunikuna.

Osalus organisatsioonides
–  Alates 2018: ÜRO programmi  
 „Every Women Every Child“  
 („Iga naine, iga laps“) kõrge- 
 tasemelise juhtrühma kaasjuht
– 2016–2019: Eesti ÜRO julgeoleku- 
 nõukogusse kandideerimise  
 kampaania juht
– 2012–2016: Tartu Ülikooli nõukogu  
 esimees
– 2001–2004: Eesti Geenivaramu  
 nõukogu liige

Lisaks on Kersti Kaljulaid Maailma- 
panga „World Development Report  
2021“ raporti nõuandekoja liige ning  
kuulub Euroopa Välissuhete Nõukogu 
nõukokku. President Kaljulaid on  
Lennart Meri konverentsi patroon.

Allikas: Vabariigi Presidendi kantselei 

Praegune Venemaa  
väegrupeeringu suurus 

meie regiooni  
piiride taga ületab  

rahuajal ja tavalistes 
oludes taset, mis  
oli Lääne vastu 

 suunatud üle-eelmise  
Zapadi õppuse ajal.
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Midagi pole teha –  
võimeid on vaja.

Ehk tulebki öelda, et ainult jutt on halb, 
ning pakkuda sinna korvi asju, mis meile 
sobivad: sõjaline mobiilsus, ümberjaga-
mismehhanismi rakendamine. Eesti ei 
peaks võtma ameeriklaste ja prantslaste 
ambitsioonide vahel positsiooni, vaid 
püüdma leida neid kohti, kus need ei 
põrku ja on vastastikku kasulikud.  

Meie muretekitajatest, Venemaast 
ja Hiinast. Hiina roll on teie ametiaja 
jooksul hakanud ka meie regioonis 
tähelepanu saama. Ameerika Ühendrii-
kides teadvustati seda juba varem, et 
asi läheb halvas suunas, aga Euroopas 
on hakatud seda selgelt tajuma just 
viimase viie aasta jooksul. 
Minu meelest on hästi lihtne selgitada 
Venemaa ohtlikkust lääneliitlastele just 
koos Hiina teemaga. Hiina majanduslik 
võim kasvab. Tõsi, see tipp on kuskil mitte 
kaugel, sest ka neil on probleem rahvas-

tikuga, välisvõlg on oluliselt tõusnud, 
majanduskasvu kiirus hakkab alanema. 
Sellegipoolest ei ole kindlasti tegemist 
allakäigul majandusega. Hiinal on aega 
oodata, võtta majandusi üle ja suurendada 
mõjujõudu. 

Aga Venemaaga on täpselt teistpidi. 
Venemaa probleem on kahanev rahvastik, 
kehv majandus, ta suudab kaitsekulusid 
üleval hoida hariduse ja tervishoiu arvelt. 
Moskvale on tegemist sulguva võimaluste 
aknaga ning nad teavad seda. Sellepä-
rast teebki Venemaa väikeseid, odavaid, 
asümmeetrilisi asju: Salisbury, Gruu-
sia, Ukraina, kommunikatsioonimullid,  

sekkumine teiste riikide demokraatlikesse 
protsessidesse. See on ökonoomne ning 
Venemaa suudab seda endale lubada, et 
hoida ennast veel nii palju kui võimalik 
suurriigina. 

Suures pildis on Venemaa muutumas 
Euroopa regionaalseks riskiks. Ükskõik, 
mida on öelnud Barack Obama, Donald 
Trump või Joe Biden – Euroopa peab oma 
regionaalse riski haldusega ise rohkem 
tegelema, et meie suurel liitlasel oleks 
rohkem ressurssi, aega ja vabu käsi toi-
metada selle kasvava, oma selgeid kavat-
susi veel mitte deklareerinud uue suure 
mittedemokraatliku jõuga.  

Kas Venemaa-vastased sanktsioonid 
teie hinnangul mõjuvad või mitte?  
Ma ükskord küsisin ühelt vägagi meie-
meelselt poliitikult, kas ta mäletab, mis 
aastal ta rääkis võimalikust viisarežiimi 
leevendusest Venemaaga. Ta pakkus 2007,  

President Kersti Kaljulaid väisas sel kevadel kaitseväe suurimat iga-aastast õppust Kevadtorm, mille eesmärk on harjutada 
kokku erinevaid kaitseväe üksuseid. Tänavu osales Kevadtormil kokku pea 7000 kaitseväelast Eestist, Ameerika Ühendriikidest, 
Lätist, Poolast, Itaaliast, Prantsusmaalt, Taanist ja Ühendkuningriigist. Kaitsevägi
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aga tegelikult oli 2011. Vaid mõni kuu 
pärast Gruusia sõda oli tavapärane suht-
lus tagasi. 

Kujutan elavalt ette, kuidas enne 
Krimmi operatsiooni istuvad Kremlis 
otsustajad koos ning diplomaatilisem 
osa neist ütleb, et sellest tuleb pikaajaline 
jama, äkki ei peaks seda tegema. Teised 
ütlevad aga, et mis seletad, mitte midagi 
ei juhtu, näiteks Gruusias oli kõik juba 
paari aasta pärast kombes. Läheb seekord 
kolm, neli või viis – elame üle. 

Nii et me paljuski ise õpetasime vene-
lastele seda Gruusia agressiooni järel ning 
täpselt seda olen oma Lääne kolleegidele 
ka rääkinud. Seepärast läksid Ukrainas 
asjad nii, nagu läksid, ning seetõttu on 
Ukraina sanktsioonide jätkamine üliolu-
line. Mitte sellepärast, et suudaksime viie 
aastaga Krimmi Ukrainale tagastada, vaid 
seda signaali tuleb hoida, et venelastel ei 
tekiks tunnet, et nad pääsevad karista-
matult. 

Siin on hea paralleele tõmmata prae-
guste poliitikute eelkäijatega. Poliitilistel 
vanaisadel ja vanavanaisadel oli stratee-
gilist kannatlikkust 50 aastat. Kolleegi-
dele ütlen, et nende oma ei saa kuidagi  
lühem olla.  

2019. aastal käisite Moskvas. Eestis 
tekitas teie visiit küll mitte teravat  
kriitikat, aga küsimusi siiski.  
Minu meelest tekitas see valdavalt pelgu, 
et äkki meid koheldakse kuidagi halvasti. 

Sellel visiidil oli tegelikult oluline ees-
märk, mis ei asunud Moskvas. Nimelt 
olin tähele pannud, kuidas teised riigiju-
hid käivad Moskvas ja uurivad enne seda 
Balti riikidelt, kas soovime, et nad ütleksid 
midagi edasi või räägiks meie eest. See ei 
olnud minu meelest õige ega adekvaatne. 
Eesti on riik, kes suudab ise enda eest 
rääkida. Eesmärk oli pääseda menüüst 
laua taha ja see õnnestus. 

Praegu kuulub Eesti nende riikide 
hulka, kes arutab koos teistega Venemaa 
küsimust, mõõdab tunnetust ja edasisi 
samme. Me ei ole enam see riik, kellele 
öeldakse, et „me siin omavahel arutame, 
kas teil on ka midagi diskussiooni lisada“. 
Menüüst laua taha saamine õnnestus  
ning seda tulemust on õnnestunud ka 
hoida. 

Tulen tagasi liitlassuhete juurde. Meie 
suutsime ka Donald Trumpi administ-
ratsiooniga saavutada normaalsed 

suhted. Lääne-Euroopa ja Trumpi suhe 
oli kohati väga problemaatiline. See 
oht on vist vähemalt akuutsel kujul 
maas?  
Ma arvan, et kaubandussuhetes konku-
rents kahe suure majandustsooni vahel 
on ja jääb. Vaikse ookeani ega ka Atlandi- 
ülese kaubandusleppega ei jõutud kuhugi 
president Obama ajal ega liiguta ka praegu 
väga kiiresti edasi. Väärtusbaasil kokku 
klappimine on praegu parem kindlasti.  

Eesti tollasel suursaadikul Washingto-
nis, Jonatan Vseviovil oli viitsimist 2019. 
aasta kevadel, kui presidendikandidaatide 
nimed juba ringlesid, korraldada mulle 
üks ringkäik, et kohtuda võimalike kandi-
daatidega, nende seas Joe Bideniga. Kavas 
oli 40-minutiline kohtumine, aga meil läks 
lõpuks kaks tundi, istusime ja arutasime 
maailmaasju. 

Joe Biden on selle koolkonna poliitik, 
kes teeb poliitikat selleks, et maailma 
paremaks teha. Et Ameerika elu saaks 
paremaks, maailma elu saaks paremaks. 
Poliitikutel on kombeks nautida iseennast, 
aga Biden tunneb presidendirolli täitmi-
sel vastutust oma rahva ja maailma ees. 
Ta ei tõuse hommikul üles: „Vahva, olen 
president. Küll on tore!“, vaid: „Ma olen 
president. Mida ma saan teha, et minu 
riigil oleks parem ja teistel ka?“ 

Tema stardipositsioon oli oluliselt 
parem kui eelmistel presidentidel,  
sest ta tundis juba ametisse asudes 
rahvusvahelist poliitikat nüanssideni.  
Absoluutselt. Mul on suur usk, et meil 
saavad olema n-ö vana kooli suhted. 
Mulle meeldivad sellised poliitikud, kes 
ei tegutse iseenda upitamise nimel, kes 
ei naudi nii väga iseennast poliitikas, vaid 
tajuvad kutset ja kohustust. Joe Biden on 
kindlasti selline poliitik.  

Eesti on küberteemades maailmas 
väga tugevalt esil olnud juba ligi  
15 aastat. Kas Eestil on oht kaotada 
kübertiigri roll? 
Midagi väga suurt ja nähtavat, näiteks 
ühel päeval e-valimiste kinni panemine, 
annaks kindlasti suhteliselt lõpliku hoobi 
Eesti kübertiigri mainele.  

Aga praegu veab meie digiettevõtete 
müüki Eesti maine, selles olen ma täiesti 
veendunud. Julged on ettevõtted nagu 
Nortal, kes võtavad laene, et selle mai-
nega purjetada ja kogu maailma vallutada. 
Või Cybernetica, kes tegeleb Yokohamas 
tervishoiusüsteemi arendamisega. Selli-
seid näiteid on veel ja veel ning tuleb kogu 
aeg juurde. 

See ongi Eesti Nokia. Õnneks ei ole 
see vaid üks ettevõte, vaid terve sektor 
ning ei vaja palju tööjõudu. Välisturule 
sisenedes tuleb alati minna kohale, võtta 
sealsed inimesed tööle – kui teed teistele 
e-riiki, siis on vaja kultuurist, seadustest 
ja keelest aru saada.  

See on ka üks minu müügiargument 
kolleegidele välismaal: Eesti e-riik ei ole 
nagu Microsoft, kes tuleb ja ütleb, et siin 
on minu toode, kohandage nüüd oma 
vajadusi. Vastupidi – meil on kõik kohan-
datud teiste järgi ning me ei tegutse 
teieta, vaid põhjustame teil samamoodi 
idu- ja nutikate firmade sektori arengu. 
Eesti ettevõtted on väikesed, nad vaja-
vad partnereid. Me ei ole nagu Hiina, kes 
ütleb, et ehitab raudtee ja toob kohale ka 
oma tööjõu – see kohalikule majandusele 
suurt ei anna.  

Koostöö Eestiga on meeldiv, kasulik ja 
ohutu. Mulle tundub, et üleilmses konku-
rentsis on oluline ka see, kes ikkagi kont-
rollib ühendusi.  

Aga Eesti küberjulgeoleku ja -kaitse 
võimekus, kas need toimivad? 
2016. aastal oli riigikaitse nõukogus aru-
telu, mida on vaja teha, et tõsta Eesti 
e-riigi julgeolekut. Tol hetkel oli inves-
teerimisvaegus 100 miljonit eurot ja 
ega olukord väga palju paremaks ole  
läinud. 

Eesti suur häda on see, et oleme hästi 
palju teinud Euroopa Liidu rahaga, aga 
teadupärast lubab Euroopa Liit luua ainult 
uusi asju, mitte vanu parandada ehk hool-
dus ei ole Euroopa rahaga lubatud. See on 
nagu korall: ülevalt kasvab peale, aga jalaga 
tuleks eraldi tegeleda. Usun, et valitsus 
pöörab sellele lähiaastatel tähelepanu.  

Koostöö Eestiga  
on meeldiv, kasulik  

ja ohutu. Mulle tundub,  
et üleilmses konkurentsis 

on oluline ka see,  
kes ikkagi kontrollib  

ühendusi.  
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Üks teile olulisi teemasid on olnud ka 
rahvusvahelise õiguse kohaldamine 
küberruumis. Kas olete sel teemal  
viimase viie aasta arengutega rahul?  
Ülirahul. Esiteks, minu initsiatiivil suut-
sime Eestis koondada eri ministeeriumite 
inimesed ja deklareerida, kuidas meie 
enda küberõigus ja rahvusvaheline õigus 
küberkonfliktides kehtib. Sellise dekla-
ratsiooni olid mõned riigid juba teinud 
ning NATO küberkaitsekeskuse inimesed 
küsisid, miks Eesti ei ole. Võtsimegi sabast 
kinni ja nüüd on see olemas. See on väga 
oluline.  

Teiseks olen väga rahul sellega, et Eesti 
üks valimislubadusi ÜRO julgeolekunõu-
kogu ajutiseks liikmeks kandideerimisel 
oli küberteemade lauale toomine. Mäle-
tan, kuidas ühel Tallinnas toimunud inim-
õiguste konverentsil öeldi, et väikesed 
riigid saavad julgeolekunõukogu agendat 
ehk veidi siia-sinna venitada, nii et ärge 
väga pettuge. Mina kähmasin selle peale, 
et mis, väikestel riikidel ei ole aega väi-
kesteks eesmärkideks. Eestil on nii vähe 
ressurssi, et kui midagi teeme, siis sellel 
peab olema normaalne mõju. Ja üks meie 
lubadusi oli viia küberteemad ÜRO julge-
olekunõukokku – ja viisime! 

Kuidas? Muidugi mitte traditsiooni-
liselt, vaid Eesti moodi: kasutasime ära 
Venemaa küberrünnaku Gruusia vastu 
2019. aasta lõpul ning viisime selle any 
other business (teised teemad – toim) 

punkti all julgeolekunõukokku. Britid ja 
ameeriklased toetasid, rohkem ei olnud 
meil tol hetkel võimalik. Kohe pärast seda 
korraldasime mitteametliku arutelu, sest 
alalised liikmed ei olnud ametlikuga nõus. 

Idapartnerlusriigid on Eestile julge-
olekupoliitilisest vaatepunktist vaiel-
damatult olulised. Küüniliselt öeldes: 
nii kaua, kuni nad ei ole lõplikult vene-
laste kontrolli all, on venelastel vähem 
energiat meie jaoks. Teine pool on ida-
partnerite toetamine oma riigi ehita-
misel: õigusriiklus, demokraatia areng, 
korruptsiooni vastu võitlemine. Kuidas 
leida hea tasakaal nende vahel?  
Ühelt poolt tuleb idapartnereid igal 
juhul toetada, teisalt tuleb piir kuhugi 
panna, kui korruptsioon lokkab või 
ajakirjanikke ja vähemusaktiviste  
tänavatel halastamatult läbi pekstakse. 
Ma olen vähem küüniline. Meil lihtsalt ei 
ole moraalset õigust bussiust kinni panna 
ja minema sõita. Jah, idapartnerid tegid 
1990ndatel valikuid, mis ei võimaldanud 
neil tollel ajal võimalusi ära kasutada, aga 
see ei tähenda, et me ei peaks sisuliselt 
püüdma aidata. 

Ma olen kogu aeg püüdnud Gruusias 
ja Ukrainas käia, osaleda üritustel ja rää-
kida, et õigusriiki on neil vaja mitte ainult 
selleks, et Euroopa Liitu saada, vaid ka 
endale parema riigi loomiseks. Nende 
sammude tegemist ei peaks põhjendama 

Euroopa Liidule lähemale liikumisega, 
vaid tuleb öelda, et neid asju on vaja sel-
leks, et teil endal oleks parem riik. Nii 
võivad nad ühel hommikul üles ärgates 
avastada, et aken on lahti. Ja kui nad on 
Kopenhaageni kriteeriumite osas piisavalt 
arenenud enne kella 11.30, kui aken jälle 
kinni pannakse, siis saabki sisse. Aga kui 
nad hakkavad alles siis liigutama, kui aken 
lahti läheb, jäävad jälle ilma. See on Eesti 
kogemus ja seda saame jagada.  

Seda ma kogu aeg käin ja räägin, Ukrai-
nas ja Gruusias konverentsidel, ja loomu-
likult ka Balkani riikidele. 

Euroopa roheline kokkulepe, kuidas 
teile tundub, kas Eestis on rohetemaa-
tika lõplikult omaks võetud või suur 
hulk inimesi mõtleb, et ju midagi tuleb 
teha, aga teeme nii vähe kui võimalik  
ja vaatame, ehk läheb mööda?  
Ma olen hästi mures. Ma olen mures küü-
nikute pärast, sest näen, kuidas praegu 
tekitatakse Ida-Virumaal kohalike vali-
miste põhiküsimuseks justkui seda, kas 
rohepööre tuleb või rohepööre ei tule. 
See on üliküüniline, sest järgmiseks 
on küsimus, et kui ei tule, siis kuidas? 
Eesti lahkub siis Euroopa Liidust. See 
on väga ohtlik mäng, mida seal praegu  
mängitakse.  

Miks? Rohepöördes on kokku lepitud ja 
see tuleb. Enam ei ole see Euroopa Liidu 
kokkulepe, vaid 60 protsenti maailmast 
on kaetud mõne sarnase kokkuleppega. 

70–80 protsenti Eesti majandusest on 
seotud ekspordiga ning selles olukorras 
me rohepöördeta edasisele majandus- 
edule loota ei saa. Keegi lihtsalt ei taha sel-
lise riigi tooteid, teenuseid ja kaupa, mis 
on pärast 2050. aastat toodetud „mustalt“. 
Mitte keegi ei tahaks enam Eesti kraami 
ning see kraam ei ole kuskil monopoolses 
seisundis. Sellest on ülilihtne loobuda. 

Rohepöördes on  
kokku lepitud ja see tuleb. 
Enam ei ole see Euroopa 

Liidu kokkulepe, vaid  
60 protsenti maailmast 
on kaetud mõne sarnase 

kokkuleppega.

INTERVJUU. USA, Venemaa, Eesti, NATO, ÜRO, kaitse ja julgeolek, idapartnerlus, kliima

Kui Eesti pürgis ÜRO julgeolekunõukokku, oli üks lubadusi tõstatada seal küber- 
teemad. Eesti sai julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks ja viis lubaduse täide, 
kasutades ära Venemaa küberrünnaku Gruusia vastu 2019. aasta lõpul. TASS/Scanpix
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Põhja-Balti piirkond, NATO, kaitse. KOMMENTAAR

Rõhutasin oma 2015. aastal ilmunud 
raportis „The Coming Storm“ („Saabuv 
torm“), et Läänemere piirkond ei ole 
kaitse planeerimisel strateegiliselt ühtne. 
Märkisin, et kuigi kõigi viie Põhjamaa, 
kolme Balti riigi ja Poola sisemajanduse 
kogutoodang on kokku Venemaa omast 
suurem ja nende kaitse-eelarve ei jää 
paberil Venemaa agressiivsele võimeku-
sele sugugi alla, on nende kaitsekulu-
tuste tase üldiselt madal ja koordineeri-
mine kehv, mis teeb nad eriti haavatavaks 
Venemaa mitmekülgsele ja püsivale sõja-
lisele ohule ning propaganda- ja luure-
rünnetele. Seetõttu hoiatasin, et ohus ei 
ole ainult regionaalne julgeolek, vaid ka 
NATO usaldusväärsus. 

Vahepeal on palju muutunud. Sõda 
Ukrainas, pagulaskriis, COVID-19 pandee-
mia, Brexit ja Donald Trumpi administrat-
siooni Ameerika huvisid eelistav poliitika 
asetasid Euroopa Liidu ja NATO teele 
uued proovikivid. Venemaa on tugevda-
nud kvantitatiivset ja kvalitatiivset sõjalist 
üleolekut Lääne sõjaväeringkonnas, pai-
gutades sinna uut varustust, suurendades 
valmisolekut ning parendades õppusi ja 

logistikat. Usutavate tugevdusstrateegia 
plaanide puudumisel muutub seetõttu 
eriti tähtsaks peamiselt USA toel toimiva 
Lääne heidutuse usutavus. 

Venemaa on arendanud ja täiustanud 
ka kaudse sõja võimekust, mida viima-
sel ajal on hakatud nimetama „hübriid-
sõjaks“ või sarnaseid Nõukogude takti-
kaid mäletavate inimeste seas „aktiiv- 
meetmeteks“.

Plussid ja miinused

Positiivne on aga see, et kõik piirkonna 
riigid on kaitsekulutusi suurendanud. 
NATO roll piirkonnas on muutunud, liit-
lasvägede kohalolek Balti riikides ja Poolas 
on tunduvalt tugevdanud nende riikide 
maapõhist kaitset. Balti õhuturbe mis-
siooni siirmine on suurenenud. NATO-l 
on piirkonnas kaks diviisi ja üks korpuse 
peastaap. USA kohalolek Läänemere piir-
konnas on suurenenud. Soome ja Rootsi 
on märgatavalt tihendanud julgeoleku-
koostööd ja sidemeid nii omavahel kui ka 
USAga. Rootsi on alaliselt paigutatud üks 
USA armee erivägede üksus („rohebare-
tid“). Poola, NATO idatiiva keskus ja 
sõjaline raskekaallane, teeb nüüd tihe-
dat koostööd Balti riikidega, iseäranis  
Leeduga. 

Usaldus piirkonna nelja peamise eral-
dusjoone vahel – suur/väike, rikas/vaene, 
NATO liige või mitte, ELi liige või mitte 
– on kasvanud. Lähiminevikust ei leia 
aega, mil riikide kaitsepingutused ja piir-
kondlikud julgeolekusuhted oleksid olnud 
tugevamad kui praegu.

EDWARD LUCAS
Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskuse 
(CEPA) vanemteadur

Ohtlik enesepete

Ometi puudub Läänemere piirkonnas 
strateegiate, võimete ja ohuhinnangute 
vahel kooskõla. Kõige tähtsamaid relva-
süsteeme, nagu õhu- ja raketikaitsesüs-
teemid, ei saa neid kõige rohkem vajavad 
riigid endale lubada. Maa-, mere- ja õhu-
kaitsestrateegiad on ebaühtlaselt arenda-
tud ja vaid nõrgalt integreeritud. Paljudes 
riikides liigutakse kaitse planeerimisel 
vähikäigul: valmistutakse eelmiseks, mitte 
järgmiseks sõjaks. 

Piirkonna strateegiast ei mõelda süs- 
teemselt: vaid vähesed asjatundjad oska-
vad anda selget pilti, milline peaks piir-
konna julgeolek lõpuks välja nägema või 
kuidas seda saavutada. Kõik piirkonna 
kaitse elemendid tuginevad kompromis-
sidele ja improviseerimisele, millele sageli 
lisandub paras annus soovmõtlemist. Vas-
tuseks kõige raskematele küsimustele on 
eeldus, otsesõnu või kaudselt, et küll USA 
lüngad täidab. 

Viimast ega teisi eeldusi piirkonna 
kaitsest – poliitiliste otsuste langetamist, 
logistilisi võimeid ja sõjalisi plaane – ei 
kontrollita korralikult õppustega. See-
tõttu on kõik piirkonna kaitsemeetmed 
ülitundlikud äkksündmuste suhtes, nagu 
näiteks strateegiline eksitamine. 

Tulemuseks on ohtlik enesega rahulolu. 
Atlandi alliansi ja kõigi selle liikmesriikide 
julgeolek on ainult nii tugev, kui on selle 
kõige nõrgemate ja perifeersemate liik-
mete julgeolek. Otse öeldes, Läänemere 
piirkonna puudused kaitses võivad ohus-
tada heidutuse usutavust ning sellel võivad 
olla katastroofilised tagajärjed NATO-le, 
selle liikmetele ja partnerriikidele. 

Usaldus piirkonna  
nelja peamise  

eraldusjoone vahel –  
suur/väike, rikas/vaene, 

NATO liige või mitte,  
ELi liige või mitte –  

on kasvanud.
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Õhutõrje raketisüsteem Mistral. Eesti kaitsevägi

Peamised puudused

1) Hübriidrünnakud on tõenäoliselt  
 suurem oht kui täismahuline kinee- 
 tiline konflikt. Terviklikud või „totaal- 
 sed“ kaitse plaanid nõuavad rohkem  
 ressursse ning paremat ja tervikliku- 
 mat rakendamist. Rahvusvaheline  
 koordineerimine on jätkuvalt lapse- 
 kingades. 
2) NATO jääb piirkonna julgeoleku nurga- 
 kiviks. Soome ja Rootsi alliansist väljas  
 olemine ei ole kõige suurem probleem.  
 Palju tõsisemad probleemid on:
- täpselt määratlemata ja katsetamata  
 juhtimis- ja kontrollisüsteem,
- ühise ohuhinnangu puudumine,
- suurenev kaitsejõudude suuruse ja  
 valmiduse ebaühtlus,
- asjakohase ulatusega kiirõppuste  
 puudus, sealhulgas äkkõppused val- 
 miduse katsetamiseks ja parenda- 
 miseks. 
3) Arvestades Venemaa ja NATO võime- 
 kuse ebavõrdsust, on eriti tähtsad  
 usutavad ja hästi läbi harjutatud  
 tugevdusplaanid. Neid aga ei ole.  

 NATO kõrgvalmidusega vägede rän- 
 naku- ja tegevusvalmiduse ajad tuleb  
 uuesti läbi vaadata.
4) Sõjaline mobiilsus võib olla vägede  
 kordisti. Vastastikused hõõrumised  
 vähendavad valmidust. Vaatamata  
 Euroopa Liidu pingutustele alalises  
 struktureeritud koostöös on vägede  
 ja varustuse liigutamine piirkonnas,  
 „sõjalises Schengenis“, jätkuvalt  
 nõrk. Taristuprobleemid ning juriidi- 
 lised ja poliitilised takistused on ise  
 tekitatud puudused eluliselt olulisele  
 kogunemise kiirusele.
5) Suur lünk piirkonna julgeolekus on ka  
 aegunud või puuduvad õhu- ja mere- 
 kaitsestrateegiad.
6) Sama saab öelda pikamaa täpsusrün- 
 nakute võimekuse kohta (välja arva- 
 tud Poola ja Soome JASSM-raketid).
7) Luure-, seire- ja tuvastusvõimekus  
 ning tõhus luureandmete vahetamine  
 on jätkuvalt puudulikud. Piirkonna  
 riigid vajavad silma, mis jälgiks kat- 
 kestusteta õhu-, mere-, maa- ja  
 küberruumi, analüüsiks nähtut ja  
 reageeriks nähtule.

8) USA-l on piirkonnas liiga suur heidu- 
 tuse ja tugevdamise koormus. See ei  
 ole pikas plaanis kestlik. Seni ei ole 
 teised riigid – Ühendkuningriik,  
 Prantsusmaa ja (eriti) Saksamaa – või- 
 melised korvama USA kahanevat rolli.
9) Riigid suurendavad küll kaitsekulu- 
 tusi, kuid võiksid neid tõhusamalt  
 sihtida. Killustatud hankeprogram- 
 mid, sisepoliitilised kaalutlused ja  
 bürokraatlikud tõkked tähendavad  
 seda, et piirkonna tohutu kaitse-eelarve  
 ei suuda sageli pakkuda tulemusi, 
 mida võiks ja peakski andma.
10) Heidutus ei ole selgelt sõnastatud  
 ning tugineb liiga palju USA ( ja  
 mõneti ka Ühendkuningriigi) tuuma- 
 garantiile ja Balti riikidesse paigu- 
 tatud NATO lahingugruppidele.  
 See on bluff. Ja vaenlane ei pruugi  
 seda uskuma jääda. 

Edward Lucas on koos USA armee 
Euroopa vägede endise ülemjuhataja 
erukindralleitnant Ben Hodgesiga 
koostanud peatselt ilmuva CEPA raporti 
Läänemere piirkonna julgeolekust.

KOMMENTAAR . Põhja-Balti piirkond, NATO, kaitse
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Seda, kes pääseb sügisel riigiduumasse,  
mõjutavad enim Venemaa mõisteski enne- 
olematud piirangud valimistel kandideerimiseks. 
Lihtsaim ja ohutuim vastuhakk on valima  
minemine.

Lootusetuse  
   vastumürk on 
valima minemine

ALEKSANDR KÕNEV
poliitikaanalüütik

Valimistulemust mõjutab mõistetavalt ka 
koroonaviiruse epideemia. Nimelt takis-
tavad valimiskampaaniat mitmed tervi-
sekaitse ettekäändel kehtestatud silma- 
kirjalikud piirangud. Keelatud on väike-
sedki avalikud opositsiooniaktsioonid, 
näiteks 30 omavalitsuse saadikute kong-
ress Veliki Novgorodis või piketid kandi-
daatidele allkirjade kogumiseks. Samas 
on lubatud arvukad valitsuse korralda-
tud tegevused, näiteks mitme tuhande 
osavõtjaga koolilõpetajate paatoslik pidu 
„Helepunased purjed“ Peterburis. 

Samuti sanitaarepidemioloogilistel 
põhjustel toimuvad valimised sel aastal 
mitte ühel, vaid kolmel päeval. See ras-
kendab tugevalt valimiste kontrollimist 
ning hõlbustab kodanike survestamist ja 
tulemuste võltsimist. 

Epideemia tähendab sotsiaalmajan-
dusliku olukorra halvenemist, piiran-
gutest mõjutatud väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete laostumist, pettu-
mustunde suurenemist, depressiooni ja 
lootusetust. See omakorda toob kaasa 
võimupartei reitingute languse ja võima-
liku protestihäälte kasvu. Venemaa ava-
liku arvamuse uurimiskeskuse küsitlu-
sed näitavad alates 2020. aasta kevadest 

sotsiaalse pessimismi kasvu. Võimupartei 
Ühtne Venemaa reiting oli juuli alguses 
neil andmetel vaid 28,7 protsenti.

Teiseks vajutab valimistele pitseri mul-
lusuvine põhiseaduse reform, mis laien-
das veelgi presidendi volitusi, eriti koh-
tusüsteemi mõjutamisel ja ärakasuta-
misel. Reform raskendas Vene kodanike 
õiguste kaitset välismaal ning põhiseadu-
sesse lisandus palju uusi kandideerimise 
keelde, mis varem sisaldusid üksnes sea-
dustes, kuid mitte konstitutsioonis.

Selline kombinatsioon valitsuse toe-
tuse langusest ja suuremat tagakiu-
samist võimaldavast uuendatud põhi- 
seadusest ning võimude kodanikuühis-
konna ja opositsiooni survestamisest on 
loonud isegi Venemaa valimiste mõistes 
ennekuulmatu olukorra. 

Järkjärguline tasalülitamine

Peale vanuse olid valimistel kandideeri-
mise piirangud Venemaal kuni 2000. aas-
tateni minimaalsed. Valida ei saanud 
kandidaati, kelle kohus oli tunnistanud 
teovõimetuks või karistanud vabaduse-
kaotusega. Samuti ei saanud riigiduuma 
valimistel kandideerida kodanik, kellelt 
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kohus oli ajutiselt võtnud õiguse töötada 
riigiametis ning hääletamise ajal oli see 
kohtuotsus veel jõus.

Vastuolulisi piiranguid hakkas lisan-
duma Vladimir Putini teisest presidendi 
ametiajast. Aastate jooksul seadustesse 
kirjutatud vastuoluliste piirangute mõju 
avaldus täiel määral selle aasta algu-
ses. Pärast Aleksei Navalnõi vahistamist 
17. jaanuaril 2021 ja tema toetuseks toi-
munud meeleavaldusi on peaaegu kõik 
Navalnõid toetavate organisatsioonide 
piirkondlikud allüksused lüüa saanud: osa 
kaastöötajatest on riigist lahkunud, teised 
vahistatud, kohus on käskinud organisat-
sioonid likvideerida. 

Pärast Navalnõi toetusaktsiooni selle 
aasta alguses peeti kinni 17 600 inimest 
enam kui 125 linnas, avati üle 9000 haldus- 
õiguserikkumise toimiku, algatati 90 kri-
minaalasja. Pärast 21. aprilli meeleavaldust 
peeti kinni veel ligi 1800 inimest.

Navalnõi organisatsioonide vastu kiir-
korras algatatud kohtuasjad tõid kaasa 
uued piirangud. Juuni algul võeti vastu sea-
dus, mis keelab kandideerimise kodanikel,  

kes on seotud kohtuotsusega äärmus- 
või terrorirühmituseks tunnistatud ja 
seetõttu likvideeritud või keelustatud 
organisatsiooniga. Kolm aastat enne 
organisatsiooni likvideerimist või kee-
lustamist selle asutajate, juhtkonna, 
struktuuriüksuste juhtide ja nende ase-
täitjate ringi kuulunud inimesed jäid 
ilma õigusest osutuda valituks viie 
aasta vältel pärast kohtuotsuse jõustu-
mist. N-ö tavaliikmed, töötajad ja teised  
organisatsiooniga seotud isikud, jäid  
kandideerimisõigusest ilma kolmeks  

aastaks. Seotuseks võib pidada toetus- 
ütlusi, annetusi ja muud abi. 

Seejuures on märkimisväärne, et sellel 
seadusel on vastupidiselt õigustavadele 
tagasiulatuv jõud: see karistab tegevuse 
eest, mida sooritamise ajal ei peetud eba-
seaduslikuks. Lisaks ebamäärane sõnastus 
nagu „toetusavaldused internetis“ ja „mit-
mesuguse abi osutamine“, mis loob suu-
repärased võimalused omavoliks oposit-
sioonimeelsete kodanike kallal.

Miljonid ohvrid

Täpset arvu, kui palju Venemaa kodanikke 
on kaotanud õiguse valimistel kandidee-
rida, on võimatu välja arvutada. Liikumise 
Golos hinnangul on riik keelanud valimis-
tel kandideerimise vähemalt üheksa mil-
jonil inimesel ehk umbes kaheksal prot-
sendil hääleõiguslikest kodanikest. Tõe-
näoliselt on see arv aga palju suurem. 
Navalnõi organisatsioonide äärmuslikuks  
tunnistamine võtab kandideerimisõiguse 
ära veel mitmelt sajalt tuhandelt poliitili-
selt aktiivselt kodanikult. 

Puutumatud ei ole ka kommunistid. Kommunistliku partei toetajad kogunesid augusti algul Venemaa ülemkohtu ette,  
kui kohus arutas Pavel Grudinini üleriiklikust valimisnimekirjast eemaldamise otsuse apellatsiooni. TASS/Scanpix
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Suurima õigustest ilmajäetute rühma 
moodustavad topeltkodakondsuse või 
välisriigi elamisloaga kodanikud – hinnan-
guliselt enam kui kuus miljonit inimest. 

„Poliitilises teos“ süüdimõistetute arv 
ei ole nii suur, kuid siia liigituvad tuhan-
ded poliitilised aktivistid, meeleavaldustel 
osalejad, poliitiliste staapide vabatahtli-
kud ehk riigi poliitiliselt kõige aktiivsemad 
inimesed. 

Äärmusluse kriminaalparagrahvide 
alusel mõisteti eelneva kümne aasta jook-
sul süüdi 3363 inimest. Samas ainuüksi 
2020. aastal mõisteti 4096 inimest süüdi 
äärmuslike materjalide tootmises või levi-
tamises, äärmusliku sümboolika propa-
gandas või avalikus demonstreerimises. 
Kandideerimisõiguse kaotamine ohustab 
umbes 10 000 inimest, kes on viimastel 
kuudel võetud vastutusele kooskõlasta-
mata aktsioonide korraldamise või nendel 
osalemise eest.

Need arvutused on seotud aga vaid 
otseste keeldudega, lisanduvad veel 
kaudsed. Föderaalametitesse ja -asutus-
tesse, munitsipaalringkondade ja linna-
osade juhikohtadele kandideerijad peavad 
registreerimisel sulgema hoiused, lõpe-
tama sularaha ja väärisesemete hoius-
tamise välismaal ja/või võõrandama  
välismaised finantsvahendid. Seda tuleb 
teha mitte ainult valituks osutumisel, 
vaid see on registreerumise eeltingimus. 
See tähendab, et pea kõik suurettevõtete 
esindajad on de facto kaotanud kandi-
deerimisõiguse või toob kandideerimine 
kaasa ülemäärased kulud.

Piirangute eesmärgiks on kodanike 
proteste võimalikult palju vaigistada, 
kuid hirm tagakiusamise ohvriks langeda 
ei muuda kasvavat rahulolematust hal-
venevate elutingimuste ning väärika ja 
kindla tuleviku väljavaadete puudumise 

pärast. Hirmul ei ole ainult inimesed, 
vaid ka kandidaadid ja parteid, eriti „süs-
teemi kuuluvad“ ehk riigiduumas esinda-
tud parteid. Seetõttu jääb nende kriitika 
ettevaatlikuks, nad eralduvad rõhutatult 
Navalnõist ja tema toetajatest. 

Lahendus – valimine

Enamikule Venemaa kodanikele on liht-
saim ja ohutuim viis protestimiseks 
valima minemine. See muudab võimud 
veelgi närvilisemaks. Valimisaktiivsuse 
vähendamiseks langeb nüüd kampaania 
kõrgaeg kokku puhkusehooajaga suvel, 
kui enamik inimesi seda ei märka. Nii 
jõuavad valima varjatult kokku kogutud 
ülemuste otsustest sõltuvad ja mõjutata-
vad valijad, samas kui sõltumatute vali-
jate meelitamisele seatakse hulgaliselt  
takistusi.

Nagu 2016. aastalgi, on tänavuse kam-
paania peamine intriig valimisaktiivsuse 
erisus piirkondade lõikes ja võimude 
püüdlus sellega manipuleerida, et Ühtne 
Venemaa saavutaks võimalikult tugeva 
tulemuse. 

Ei ole saladus, et Venemaal on valimis-
käitumine piirkonniti väga erinev. Osas 
piirkondades, ennekõike mitmes jäigalt 
autoritaarse režiimiga Põhja-Kaukaasia 
ja Volga-äärses regioonis, teatavad või-

mud alati ülisuurest valimisaktiivsusest, 
sageli 80–90 protsenti, ja sama suurest 
võimupartei toetusest. Sõltumatute vali-
misekspertide ja opositsiooni hinnangul 
erineb valimisaktiivsus nendes piirkonda-
des tegelikult teistest vähe, küll aga esi-
neb massiliselt võltsimist. 

Kokku võib „anomaalseks“ liigitada  
24 piirkonda. Neis elab umbes 30 miljonit 
valijat ehk 27,46 protsenti kogu riigi valija-
test. Ülimalt suure valimisaktiivsuse tõttu 
moodustasid nad 2016. aastal aga 38,04 
protsenti kõigist häältest ja 49,3 protsenti 
kõigist Ühtse Venemaa poolt antud hääl-
test. Üldiselt ei ole nendes piirkondades 
võimalik enam valimisaktiivsust kuidagi 
suurendada. Seega vähendab valimisak-
tiivsuse mistahes kasv protestimeelse-
tes või lihtsalt iseseisvalt hääletavates 
piirkondades (suurlinnad, enamik Uurali, 
Siberi, Kaug-Ida ja Põhja-Venemaa piir-
kondi) „anomaalsete“ piirkondade osa-
kaalu ja automaatselt Ühtse Venemaa 
valimistulemust. 

Seetõttu teenib kõik, mis praegu vali-
miskampaanias toimub, vaid ühte ees-
märki: võimud püüavad demoraliseerida 
ja demotiveerida protestimeelset valijat, 
tekitada temas tunnet, et valimine on 
lootusetu, ning nõnda võimalikult palju 
vähendada valimisaktiivsust protesti- 
piirkondades. 

Venemaa opositsiooniaktivistid, Korruptsioonivastase Võitluse Fondi võtmeisikud 
Ivan Ždanov (vasakul), Ljubov Sobol ja Aleksei Navalnõi Boris Nemtsovi mõrva  
viiendat aastapäeva meenutaval ja põhiseaduse muutmise vastasel meeleavaldusel 
2020. aasta veebruaris. Poolteist aastat hiljem on Navalnõi üle elanud mõrvakatse 
ja istub vangis, Sobol kohtus süüdi mõistetud ning Ždanov elab Leedus ja on  
Venemaal tagaotsitav. Reuters/Scanpix

Ennekõike mitmes  
jäigalt autoritaarse  

režiimiga Põhja-Kaukaasia 
ja Volga-äärses regioonis 
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80–90 protsenti, ja sama 
suurest võimupartei  
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Venemaa. ANALÜÜS



24 Diplomaatia 206 • August 2021

KOMMENTAAR . Venemaa

Riigiduuma 8. koosseisu valimised toimu-
vad 17.–19. septembrini. Eelmised valimi-
sed (2016) lõppesid Ühtse Venemaa üle-
kaaluka võiduga (54,2% häältest), mis 
tagas Kremli võimuparteile absoluutse 
enamuse riigiduumas ehk koguni 343 
kohta 450st.

Venemaad valitseva autoritaarse ja 
korruptiivse režiimi, „kollektiivse Putini“ 
peamine eesmärk on pikaajaline autori-
teedi ja võimu kindlustamine. Riigiduuma 
on selle eesmärgi täitmise ja seadusta-
mise abivahend ning on Kremli täieliku 
kontrolli all. Riigiduumas esindatud par-
teide tegevust suunavad varjatult julge-
olekuteenistused, eeskätt FSB ja teised 
„organid“. Alaliselt parlamendi ukse taha 
jäävad opositsioonilised jõud on sihtmär-
gid, keda kiusatakse kõikvõimalike karis-
tuste ja takistuste abil.

Kremli otsuste tembeldajad

Putini režiim ei salli kriitikat ning selle 
mantra on stabiilsus, mis resoneerib 
poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse stag-
natsiooniga. Kremli algatatud muutused 
sillutavad ametlikus keeles Venemaale 
parema tee tulevikku, kuid väljastpoolt 
(täpsemalt Läänest) tulevaid mõjusid pee-
takse ohtlikuks ja nende järgimine liigita-
takse tihti kriminaalkuriteoks.

Seepärast ei ole Venemaal toimuvate 
mistahes valimiste mõte muutuste esile 
kutsumine, vaid kodanike vankumatu 
lojaalsuse demonstreerimine valitsevale 
režiimile ja faktilisele riigikorrale. Vene-
maa valijad ei tohi taotleda Kremlile ebas-
obivaid muutusi, just nagu nõukogude ajal, 

KALEV STOICESCU
Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur

Putin pisaraid ei usu

kuid peavad „valima“ ettemääratud isikuid, 
kes tembeldavad Kremlis tehtud otsuseid. 

Viimase viie aasta suurim „töövõit“ oli 
groteskne protsess, mis päädis Venemaa 
põhiseaduse paranduste vastuvõtmisega 
koroonaepideemia esimese laine kõrghar-
jal. Vladimir Putin võib Venemaad valit-
seda elu lõpuni, kuid „kollektiivne Putin“ 
vaatab veel kaugemale. Põhiseadus on 
„parandatud“ ning valimiste seadusandli-
kud alused, mida täiendab teiste seas hää-
letustulemuste võltsimine, tagavad Üht-
sele Venemaale maksimaalse tulemuse.

Toon veel paar näidet Venemaa parla-
mendi saavutustest. 

Riigiduuma võttis 28. oktoobril 2020 
vastu seaduse, mis omistab Venemaa 
seadustele ülimuslikkuse rahvusvahe-
liste lepete ja organisatsioonide otsus-
te suhtes, kui need on vastuolus Vene-
maa seadustega. Venemaa elab üha enam 
oma mullis, mis on ülejäänud maailmast 
ja riikide koostööst justkui parem, õigem 
ja õiglasem. Rahvusvaheline inimõigus-
te kohus ei oma Venemaa piirides enam 
isegi teoreetilist mõju. Millegipärast vai-
kivad nüüd need, kes andsid mais 2019  
Euroopa Nõukogus Venemaale hääle- 
õiguse tagasi.

Teiseks, tänavu mais otsustas riigi-
duuma keelata NSV Liidu ja Natsi-Saksa-
maa võrdsustamise. See tähendab kahe 
kuritegeliku ja olemuselt sarnase režiimi 
võrdlemise kriminaliseerimist ning kogu 
maailmale teada Stalini ja Hitleri koostöö 
mahavaikimist. Sarnaseid näiteid võib 
tuua nagu küllusesarvest. Riigiduuma uus 
koosseis nähtavasti jätkab samas vaimus.
Seega ei tasu valimistelt oodata midagi uut 

ja üllatavat. Ühtne Venemaa jätkab ainuva-
litsejana ning Kremli aktsepteeritud „konst-
ruktiivse opositsiooni“ parteid mängi- 
vad edasi oma osa lavadekoratsioonina. 

Valimistulemusi ilmselt võltsitakse, 
kuigi tõenäoliselt mitte nii jämedalt nagu 
Valgevenes augustis 2020. Siin-seal puh-
kevad meeleavaldused, mille ümber on 
reeglina rohkem Rosgvardija ja politsei 
peksjaid kui protestijaid. Toimuvad arre-
teerimised. Lääs ja Euroopa Julgeoleku- ja 
Koostööorganisatsioon kritiseerivad taas 
kord Kremlit, kuid Putini režiimi vanker 
veereb edasi. Venemaa suhted Läänega, 
sealhulgas Eestiga, sisuliselt ei muutu. 

Ei midagi uut

Eelmistel riigiduuma valimistel osales 
neli miljonit hääletajat vähem kui üle- 
eelmisel korral. See trend võib jätkuda, 
kuid Ühtse Venemaa tulemus selle võrra 
ainult paraneb. Paljud veel vabaduses 
olevad Putini vastased istuvad valimiste 
päeval resigneerunult kodus või lahkuvad 
kodumaalt.

Putin pisaraid ei usu. Tema juhitav 
maffialik eliit välistab demokraatia, inim-
õigused ja õigusriigi. Rahvale surutakse 
aseainena peale hullutavat patriotismi 
ning erilisi väärtusi ja tsivilisatsiooni. Lää-
nest eemaldumine ja sellele vastandumine 
jätkub.

Jõule ja militarismile toetuva režiimi 
püsima jäämine sõltub uutest edukatest 
poliitilistest ja sõjalistest avantüüridest. 
Septembri teises pooles on läbi nii riigi-
duuma valimiste etendus kui strateegiline 
sõjaline õppus Zapad. Olgem valvsad. 
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Sihikul	olemine

Veel juuli keskel imestas uuriva interneti- 
väljaande The Insider asutaja ja peatoimetaja  
Roman Dobrohotov, miks tema veebisaiti ei ole 
kuulutatud ebasoovitavaks organisatsiooniks või 
välisagendiks. Sarnaselt teiste Kremli-kriitiliste 
Venemaa sõltumatute väljaannetega on  
The Insider nüüdseks välisagent ning politsei 
tungis vahetult pärast seda vestlust Dobrohotovi 
korterisse. Ametlikult põhjendati läbiotsimist 
kriminaalasjaga Twitteri säutsu pärast, mis „edastas  
väärinfot allakukkunud Boeing MH17 kohta“.

INGA SPRIŅĢE
uuriv ajakirjanik ja Re:Baltica kaasasutaja

Alates varakevadest on Venemaa  
võimud sõltumatu meedia esindajaid  
üks ühe järel rünnanud. Esmalt 
Meduza, seejärel Projekt. Politsei vahis-
tas uuriva ajakirjaniku Roman Anini  
ja otsis tema maja läbi. Mis toimub?
Lisaksin sellesse nimekirja ka sõltumatu 
väljaande Doxa, mida juhtisid Moskva 
kõrgema majanduskooli üliõpilased. Ma 
arvan, et vähemalt kolm neist on nüüd 
vanglas. Nad vahistati ettekäändel, et nad 
innustavad teismelisi protestides osalema.

Mis on muutunud, et valitsus on  
jõudnud sellise mahasurumiseni?
Kuigi ajakirjanike tõeline vaigistamine 
algas tänavu jaanuaris, oli minu arvates 
pöördepunkt eelmisel suvel, kui [Vene-
maa president Vladimir] Putin otsustas 
põhiseadust muuta. (Üks muudatustest 
andis Putinile õiguse kandideerida veel 
kaheks kuueaastaseks presidendi ameti-

ajaks – I.S.) See oli väga ebapopulaarne 
otsus. Nad pidid hääletustulemusi võlt-
sima. See ei olnud isegi referendum. See 
oli mingi veider ebaseaduslik hääletamine. 
Minu meelest ootas Putin väga tugevaid 
proteste erinevates regioonides. Eriti see-
tõttu, et see langes kokku protestidega 
Valgevenes ja Habarovskis, kus kohaliku 
kuberneri vahistamine vihastas inimesed 
välja. Putin arvas, et olukord võib muu-
tuda plahvatuslikuks, ja ilmselt oli ta mure 
õigustatud, sest pinge oli väga suur.

Kas see oli põhjus, miks rünnati  
peamist opositsioonijuhti Aleksei 
Navalnõid?
Putin otsustas eelmisel suvel kaks korda, 
et Aleksei Navalnõi tuleb tappa. Esimene 
katse tehti juunis, teine juulis. Minu 
meelest näitab see, et Putin kartis, sest 
Navalnõi pidi juhtima proteste erineva-
tes regioonides. Kui tal ei õnnestunud 

Navalnõid tappa ja viimane naasis Vene-
maale, hakkas Kreml kodanikuühiskonna 
aktiviste tugevasti survestama. Võeti 
vastu mitu uut seadust. Üks neist lubas 
nimetada igasugust rahumeelset liiku-
mist äärmusliikumiseks. Selle tulemusena 
märgistati Navalnõi fond äärmusorgani-
satsiooniks.

Miks naasis Navalnõi Saksamaalt,  
kus teda pärast mürgitamist raviti, 
Venemaale? Ta teadis, et tõenäoliselt 
ta vahistatakse.
Minu arvates ta lootis, et seda ei juhtu. Ma 
pole seda tema meeskonnaga arutanud, 
aga uskusin, et on 50 : 50 võimalus, et 
ta Venemaal vahistatakse. Navalnõi tah-
tis näidata eeskuju ja minna tänavatele. 
Ta ei soovinud olla nagu Garri Kasparov, 
kes elab Ameerikas, kirjutab kriitilisi polii-
tikakolumne, kuid ei ole Venemaal päri-
selt poliitiline tegelane. Kasparov ei saa 

Venemaa. INTERVJUU
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Roman Dobrohotov lahkus 28. juulil pärast ülekuulamist siseministeeriumi hoonest Moskvas. TASS/Scanpix

välismaalt midagi mõjutada, olgugi et ta 
on tark ja vapper inimene. Kui oled aja-
kirjanik, võid töötada ka välismaalt. Kui 
oled aga aktivist, on see võimatu. Naval-
nõi otsustas, et ta on pigem Vene Nelson 
Mandela kui Garri Kasparov.

Nelson Mandela kandis pikka vangla-
karistust, kuid Navalnõil on suur oht 
surma saada.
Jah, see on riskantne, aga kui oled opo-
sitsioonis ja aktivist, pead riskima, et tasu 
lõigata.

Ütlete, et Vladimir Putin ootas  
pärast põhiseaduse muutmist ühis- 
konnalt tagasilööki. Seda aga ei  
juhtunud. Miks?
Valitsus tegi opositsiooni mahasurumi-
sel suurepärast tööd. Nad muutsid pro-
testimise nii kulukaks, et tavainimesed 
kartsid osaleda. Nad mürgitasid Naval-
nõi – protestide ühe peakorraldaja. Nad 
ähvardavad tuhandeid inimesi. Anonüüm-
sete surmaähvarduste saamiseks piisab  

rahumeelsete valimiste jälgimisest. See on 
väga mürgine keskkond. 

Lisaks keelati koroonaviiruse epidee-
mia tõttu kogu tegevus tänavatel. Ma 
tean, et see pole just kuigi hea vabandus, 
sest paljudes riikides inimesed jätkasid 
protestimist. Venemaal arvasid mõned 
aktivistid, et peaksime paar kuud ootama 

ja siis meelt avaldama. Kahjuks magasid 
nad sobiva hetke maha.

Kreml on algatanud aktivistide vastu 
kümneid kriminaalasju, paljud on vahis-
tatud ja vangistatud. Kui asetada see kõik 
konteksti, on selge, miks ajakirjanikke 
praegu survestatakse. 

Enne eelmist suve oli olemas punane 
joon, mida Kreml ei julgenud ületada. 
Kui mõned föderaalse julgeolekuteenis-
tuse FSB keskastme ohvitserid otsusta-
sid jälitada [Meduza ajakirjanikku] Ivan 
Golunovit, et teda väidetavalt karistada 
Moskva valitsuse uurimise eest, järg-
nes Vene meedia ja avaliku elu tegelaste 
tohutu toetus Golunovile. See ei olnud 
isegi riikliku tähtsusega lugu, kuid pärast 
seda oli kõigile selge, et seda punast joont 
ei tohiks ületada ning ajakirjanikke süü-
distada. Aastal 2020 tundsid ajakirjanikud 
end veel üsna turvaliselt.

Kuidas erinevad need viimased 
mahasurumised Golunovi juhtumist?
See on uut tüüpi mahasurumine, sest 

Kui oled ajakirjanik,  
võid töötada ka  

välismaalt. Kui oled  
aga aktivist, on see  
võimatu. Navalnõi  

otsustas, et ta  
on pigem Vene  

Nelson Mandela kui  
Garri Kasparov.
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ROMAN DOBROHOTOV
Roman Dobrohotov on Venemaa  
ühe tuntuma uuriva ajakirjanduse  
veebisaidi The Insider asutaja ja  
peatoimetaja. Olles lõpetanud Moskva 
Riikliku Rahvusvaheliste Suhete Insti-
tuudi politoloogiadoktori kraadiga, asus 
ta 2005. aastal tööle ajakirjanikuna. 
2013. aastal asutas ta internetiajakirja 
The Insider, mis keskendus võlts- 
uudiste uurimisele ja kõrvaldamisele.

Koos rahvusvahelise uurimis- 
võrgustikuga Bellingcat on Dobrohotov 
viimastel aastatel kajastanud kurikuul- 
saimaid Vene võimudega seotud 
juhtumeid: Vene spiooni Sergei Skripali 
mürgitamine Ühendkuningriigis ja  
Vene opositsioonijuhi Aleksei Navalnõi 
mürgitamine, inimohvritega lõppenud  
raketirünnak Malaisia lennufirma 
Malaysian Airlines lennukile Boeing 
MH17 Ukraina kohal ning ühe grusiini 
mõrv Berliinis Tiergartenis. Samuti on 
Dobrohotov osalenud uurimistes, mis 
puudutavad Vene trolle ja häkkereid, 
kallaletungi Ukrainale, Venemaa  
valitsuse korruptsiooni jpm.

seda ei telli tundmatud FSB ohvitse-
rid, vaid inimesed, kes töötavad Kremli 
heaks ja kelle tegevuse on heaks kiitnud 
Putin isiklikult. Nüüd tegelevad nad olu-
liste uurivate ajakirjanikega, kes on tun-
tud nii kodu- kui välismaal. Ma arvan, 
et nad lihtsalt katsetavad, kui palju nad 
võivad seda punast joont ületada. Nüüd 
on ajakirjanikud need, kellel on piisavalt 
julgust Putinile ja tema kaaslastele vastu 
astuda, paljastades nende seoseid maf-
fia, korruptsiooni, mõrvadega jms. Loo-
mulikult mõjutavad nad vägagi avalikku  
arvamust.

Sellegipoolest ei ole olukord Venemaal 
nagu Türgis, kus algas jaht kõigile kuul-
satele ajakirjanikele ja aktivistidele ning 
tuhanded neist vahistati. Venemaal on 
loogika natuke teine. Võimud tegelevad 
ajakirjanikega ükshaaval, et külvata hirmu, 
heidutada. Kümned ajakirjanikud lahku-
vad riigist, eriti pärast Valgevenes toi-
munut. Tavaliselt on Valgevene rõhumi-
ses Venemaast sammu võrra ees. Nad on 
juba vangistanud kümneid ajakirjanikke. 
Ma arvan, et aasta lõpuks ei ole Valge-
venes alles ühtegi sõltumatut meedia-

väljaannet. Viimasel ajal on Valgevenest 
lahkunud kõik ajakirjanikud, kes vähegi 
said. Meil ei ole veel nii suurt ajakirjanike 
riigist lahkumise lainet, kuid siiski on see 
suurim põgenemine kaasaegse Venemaa  
ajaloos.

Miks kuulutati Meduza välisagendiks, 
kuigi nad ei keskendu uurivale  
ajakirjandusele?
Sõltumatu meedia on Venemaal kuri-
tegu. Väljaanne nagu Meduza mainib 
iseenesest mõistetavalt The Insideri ja 
Bellingcati lugu, kuidas FSB ohvitserid 
mürgitasid Aleksei Navalnõi. Või tsiteeri-
vad Projekti Putini tütre uurimist. Neid 
lugusid lihtsalt ei saa ignoreerida, sest 
siis oled kohe propagandist. Neutraalsuse 
ja Putini-vastasuse vahel jookseb väga 
õhuke piir. Kui kirjutad, et Putin üritas 
Navalnõid tappa, on see Putini-vastasus. 
Nüüd oleme kõik ühes paadis: aktivistid,  
ajakirjanikud, inimõiguste kaitsjad, valit-
susvälised organisatsioonid, haridussüs-
teemi inimesed. Igaüht, kes pole valitsu-
sele täielikult lojaalne, nimetatakse riigi-
vaenlaseks ja ta vangistatakse.

Aleksei Navalnõi toetajate meeleavaldus Moskvas aprillis 2021. TASS/Scanpix
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VÄLISAGENT
Venemaa seaduste kohaselt võib  
organisatsiooni kuulutada välisagen-
diks, kui see tegeleb poliitikaga ja seda 
rahastatakse välismaalt. Tegelikkuses 
tähendab see, et meediaorganisatsioon 
peab kodulehe igale lehele lisama sildi 
„Välisagent“ ning esitama ametiasutus-
tele üksikasjaliku aruande sissetule-
kutest ja kuludest. Kui ta keeldub seda 
tegemast, võivad ametivõimud määrata 
trahve, süüdistada peatoimetajat väär-
teos ja isegi blokeerida meediakanali 
sisu Venemaal. Enamik reklaamitellijaid 
võtab reklaamid tagasi, kartes, et neid 
süüdistatakse koostöös riigivaenlasega. 
See peletab eemale ka võimalikud 
teabeallikad. Võimalik, et meediakanali 
heaks töötavad ajakirjanikud või isegi 
meediakanali materjale lihtsalt jagavad 
inimesed nimetatakse samuti välis- 
agentideks. Kui see juhtub, on need 
isikud sunnitud Venemaa justiitsminis-
teeriumile kõik oma tulud ja kulud  
ette kandma.

SOOVIMATU ORGANISATSIOON
Lühidalt – see on meediaväljaande 
surm. Soovimatute organisatsioonide 
loodud materjalide ja nende artiklite 
linkide jagamine sotsiaalmeedias on 
ebaseaduslik. Soovimatu organisatsiooni 
tegevuses osalemine on teise astme 
kuritegu. Raha annetamine või mis tahes 
vormis rahalise abi pakkumine võib  
samuti kaasa tuua kriminaalsüüdistuse. 
Venemaa kodanikel on keelatud teha 
soovimatute organisatsioonidega koos-
tööd nii Venemaal kui ka välismaal.

Allikad: RSF, Meduza, BBC

See tähendab siis uuriva ajakirjanduse 
surma Venemaal?
Arvan, et Venemaa uus reaalsus on suur 
hulk kodumaa ajakirjanikke, kes tööta-
vad välismaal. Internetis kehtestatakse 
karmid piirangud: veebisaidid on saada-
val ainult VPNi kaudu. Internet muutub 
varasemast tunduvalt anonüümsemaks, 
sest karistusi on palju mitte ainult ajakir-
janikele, vaid ka lugejatele, kui nad jaga-
vad sõltumatu meedia artikleid. Lugejat 
võib trahvida ja kriminaalkorras karistada 
nn soovimatu organisatsiooni avaldatud 
artikli jagamise eest.

See on uus reaalsus. Me ei tea, kui 
kaugele lähevad Putin ja teda ümbritse-
vad inimesed, näiteks kõige läänevasta-
semad inimesed nagu [Aleksei] Gromov 
(vastutab riikliku propaganda eest – I.S.) 

või [Nikolai] Patrušev (Venemaa julge- 
olekunõukogu sekretär – I.S.).

Ehk vaikus pärast põhiseaduse  
muudatuste kinnitamist eelmisel suvel 
ja Putini mure lähenevate riigiduuma 
valimiste tulemuste pärast septembris 
on peamised põhjused, miks Kreml 
potentsiaalseid kriitikuid vaigistab?
Jah, sest kuni põhiseaduse muutmiseni 
mängis Venemaa poliitiline süsteem 
õiguspärasuse mängu. Nad teesklesid, 
et see on lääneriikidest pisut erinev, 
kuid siiski omamoodi demokraatia, kuhu  
kuuluvad vaba meedia, erakonnad ja vali-
mised. Nüüd rebivad nad need kaunistu-
sed maha. Esimest korda lükatakse Vene-
maa valimistel sõltumatud kandidaadid 
mitte ainult tagasi, vaid kõigi parlamenti 
kandideerivate [sõltumatute] inimeste 
suhtes algatatakse kriminaaluurimine.

Kas Putin on paranoiline, et kaotab 
võimu? Need spekulatsioonid on  
ringelnud juba aastaid.
Mäletan 2005. aastat, kui Kreml jälitas 
aktiviste, kes rääkisid oranži revolut-
siooni võimalikkusest Venemaal. Inimesed  
ütlesid, et Venemaal ei ole märke tõelisest 
värvilisest revolutsioonist, kuid nägid, mis 
juhtus Ukrainas. Ukraina kodanikuühis-
kond oli isegi [president Viktor] Januko-
vitši ajal väga aktiivne ning 2014. aastal, 

Roman Dobrohotov säutsus 28. juulil Twitteris, et politsei koputab tema korteri 
uksele. Politsei konfiskeeris läbiotsimisel mobiiltelefonid, süle- ja tahvelarvutid,  
aga ka Dobrohotovi rahvusvahelise passi. Lisaks otsis politsei läbi Dobrohotovi 
vanemate kodu. The	Insider	

Aina rohkem  
on neid noori, kes  

ei ole üles kasvanud  
televiisori ees. Väsimus 
Putinist süveneb ning 
ettevõtetele ei meeldi 

sanktsioonid.

kui Euromaidan alles algas, ei osanud keegi 
oodata, et Janukovitš lahkub riigist ja toi-
mub revolutsioon. Aga see juhtus, ja juhtus 
väga tugeva kodanikuühiskonna tõttu. 

Mida Putin praegu teeb? Ta hävitab 
kõik kodanikuühiskonna võrgustikud, mis 
võiksid moodustada tulevaste protestide 
skeleti. Ta on ühtaegu paranoiline ja üsna 
ratsionaalne.

Teie Venemaa sõjaliste operatsioonide 
uurimised koos Bellingcatiga olid  
plahvatusohtlikud. Kui turvaliselt te 
end tunnete?
Paljud inimesed, sealhulgas mina, on ülla-
tunud, et meid ei ole veel välisagentideks 
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Briti sõjavägi töötamas endise Vene spiooni Sergei Skripali kodus Salisburys pärast tema ründamist Novitšoki närvigaasiga  
2019. aastal. Kolm aastat pärast keemiarelvarünnakut on Ühendkuningriigi ja Venemaa suhted jätkuvalt jäised. Salisbury rünnak  
on üks paljudest viimaste aastate kurikuulsatest Vene sõjaväeluure tegudest, mille paljastamises Bellingcat ja Dobrohotov on 
koostööd teinud. PA	Wire	/	PA	Images	/	Scanpix
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LENDAV HOLLANDLANE
28. juuli varahommikul tungisid  
politseinikud The Insideri asutaja ja 
peatoimetaja, uuriva ajakirjaniku Roman 
Dobrohotovi koju. Pärast korteri läbi- 
otsimist viisid ametnikud ta kohalikku 
jaoskonda, kus teda kuulati üle seoses 
aprillis esitatud laimamissüüdistustega. 

Praegu on võimud nimetanud  
Dobrohotovi oma uurimise tunnistajaks. 
Tõendid viitavat, et juhtumi ohvrid on 
„Venemaa kaitseministeeriumi sõjaväe- 
luure direktoraadi määratlemata isikud“, 
aga ka Hollandi blogija Max van der 
Werff, keda The Insider ja Bellingcat 
mullu novembris uurisid. Viimased 
leidsid, et van der Werff tegi koostööd 
Venemaa sõjaväeluurega, et avaldada 
2014. aasta juulis toimunud MH17 lennu-
õnnetuse põhjuste kohta „alternatiivseid 
narratiive“. Seda ühist aruannet (õige-
mini Dobrohotovi säutsu, mis artiklit  
reklaamib) nimetab van der Werff  
laimuks.

29. juulil avaldas Meduza artikli,  
milles selgitatakse, kuidas amatöör- 
uurija van der Werff jõudis Indoneesia 
dekoloniseerimise ajal toime pandud 
Hollandi sõjakuritegude paljastamisest 
selleni, et aitas Venemaa võimudel  
varjata, kuidas reisilennuk Boeing MH17 
Ukrainas alla kukkus. 

Loe täismahus artiklit Meduza kodulehel.

Internet muutub  
varasemast tunduvalt 
anonüümsemaks, sest 

karistusi on palju mitte 
ainult ajakirjanikele,  
vaid ka lugejatele, kui  
nad sõltumatu meedia  

artikleid jagavad.  
Lugejat võib trahvida  

ja kriminaalkorras  
karistada nn soovimatu 

organisatsiooni  
avaldatud artikli  

jagamise eest.

või soovimatuteks kuulutatud. Kremlil on 
oma loogika ning raske on ennustada, miks 
nad just need ajakirjanikud esimesteks 
karistatavateks valisid. Kuid kõik nõustu-
vad, et ühel hetkel oleme ka meie sihi-
kul. (The Insider kuulutati välisagendiks 
23. juulil. Viis päeva hiljem otsis politsei 
Dobrohotovi korteri Hollandi blogija Max 
van der Werffi esitatud laimamissüüdis-
tuste alusel läbi. – I.S.)

Valmistume selleks, kaitstes oma 
organisatsiooni igasuguse juriidilise või 
majandusliku survestamise eest. Näiteks 
korraldame kõik ajakirjanikele tehtavad 
maksed nii, et neid ei oleks võimalik kinni 
pidada või on raske aru saada, kes täpselt 
The Insideri heaks töötab. Kõige keeru-
lisem on meie veebidomeeni päästmine, 
kui meid musta nimekirja lisatakse. 

Üldiselt arvan, et oleme neist tugeva-
mad, sest oleme kiiremad ja motiveeritu-
mad ning meie meeskonnas on parimad 
inimesed, kellel on oskused ja teadmised 
tehnoloogias, juriidilistes küsimustes jne. 
Nende poolel on Vladimir Putin ja büro-
kraadid, kes pole tegelikult motiveeritud.

Kui suur on teie meeskond praegu? 
Kas saate sellist teavet avaldada?
Umbes 15 täistööajaga töötavat inimest, 
nende seas inimesed nii Venemaal kui ka 
välismaal.

Kust te raha saate?
Erinevatest allikatest, näiteks reklaami-
müügist. Kõige olulisem on meile ühis- 
rahastamine, kui inimesed tellivad iga kuu. 
Kui The Insideriga alustasime, siis loot-
sime, et inimesed maksavad üksikartiklite 
eest. Keegi ei teinud seda, kuigi lugejaid 
oli tuhandeid. Igakuised annetused toimi-
vad teisiti. Lihtsalt tellid ja maksad regu-
laarselt oma kaardilt või PayPali kontolt 
väikeseid summasid. Võite olla Venemaal 
või välismaal, see on väga turvaline. Isegi 
kui see summa on viis dollarit inimeselt, 
piisab sellest kümnete sõltumatute mee-
diakanalite töös hoidmiseks. Lihtne mate-
maatika: kui meil on kolm miljonit vaatajat 
kuus ja ainult 1/100 annetab ühe dollari 
kuus, on see sõltumatu ajakirjanduse toe-
tamiseks piisav.

Pärast Donald Trumpi presidendiks 
valimist koges liberaalne meedia 
Ameerikas tellijate arvu järsku kasvu. 
Kas teie tunnete pärast kõiki neid  
allasurumisi sama?

Jah, avalikkuse toetus on olnud tohutult 
suur.

Rääkisin hiljuti Meduza peatoimetajaga 
ja ta ütles, et viimastel kuudel tunneb 
ta telefonile vastates iga kord ärevust, 
et jälle teatatakse halbu uudiseid.  
Kas jagate tema muret?
Jah, tunnen samamoodi. Tunnen ärevust 
iga kord, kui uksekell heliseb. Kuid see on 
uus reaalsus.

Olete kogenud aktivist, aga kuidas 
on lood teie perega? Kas te ei karda 
nende ohutuse pärast?
Ma ei usu, et mu pere on ohus. Kuid pere-
kond on oluline tegur, kui mõtleme oma 
töö Venemaalt ära kolimisele. Välismaale 
on lihtsam kolida neil The Insideri mees-
konnaliikmetel, kellel ei ole perekonda.

2008. aastal katkestasite Venemaa 
toonase presidendi Dmitri Medvedevi 
kõne, kui ta tegi ettepaneku põhi- 
seadust muuta, et pikendada presi-
dendi ametiaega. Kas teeksite praegu 
Putiniga samamoodi, kui nad teid  
sisse laseksid?
Mul ei lubatud Putini pressikonverentsil 
osaleda, kuigi olin akrediteeritud. Pealegi 
ei kavatsenud ma teda katkestada. Taht-
sin lihtsalt esitada paar küsimust, millele 
vastamisest oleks tal väga raske mööda 
hiilida.

Näiteks?
Tahtsin küsida Venemaa sõjaväeluure 
ohvitseride kohta, kes üritasid [Venemaa 
endist luureametnikku Sergei] Skripali 
mürgitada, ning selle kohta, miks kulu-
tati [Sergei] Roldugini (tšellomängija ja 
Putini lähedane sõber – I.S.) offshore- 
kontode raha Putiniga seotud paleedele 
ja varale.

Mõistan, et on raske prognoose teha, 
kuid mis te arvate, mis juhtub järgneva-
tel kuudel – enne ja pärast riigiduuma 
valimisi?
Vean kihla, et nad karmistavad paaril järg-
misel aastal mahasurumisi, kuid siis ühel 
hetkel muutub olukord plahvatuslikuks.

Miks?
Sellel on mitu põhjust. Aina rohkem on 
neid noori, kes ei ole üles kasvanud tele-
viisori ees. Väsimus Putinist süveneb ning 
ettevõtetele ei meeldi sanktsioonid. 
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Mitmehäälse Venemaaga toimetulek on keeruline 
ülesanne, sest iga vahejuhtum võib üsna lihtsalt 
võtta poliitilise tooni ja riikide suhteid kahjustada. 
Ometi pakub selline olukord ka võimalusi.

Venemaa 
    strateegiliste 
kavatsuste 
				jänesehaagid

Selle aasta juulis uuendatud Venemaa 
riiklik julgeolekustrateegia pidi rahvus-
vahelisel areenil tugevdama kuvandit 
Venemaast kui poliitiliselt ühtsest rii-
gist, mis on vastupidiselt ebakindlale ja 
killustunud Läänele jõudnud üksmeelele 
paljudes rahvusliku identiteedi ja huvide 
küsimustes. Ükski teine Kremli hiljuti 
avaldatud dokument ei ole aga vallanda-
nud nii vastuolulisi ja üksteist välistavaid 
tõlgendusi.

Mõned nägid strateegias kinnitust, et 
Venemaa valmistub pikaajaliseks sõja- 
liseks vastasseisuks Läänega. Teised aga 
nimetasid seda imperialismivastaseks 
manifestiks, sest Venemaa keskendub 
pigem siseriiklikele küsimustele, mitte 
ekspansioonipoliitikale. 

Ühelt poolt on strateegia selgelt polii-
tiline ja isegi ideoloogiline, sest selles on 
silmanähtavalt rõhutatud Venemaa kaht-
lematut erinevust Läänest, samas teise 
arvamuse kohaselt eeldab dokument 
kaudselt elanikkonnalt kokkuhoidu ja 

teenib selles mõttes peamiselt Venemaa 
oligarhide ja kapitalismi huve. Ühe ana-
lüütiku sõnul on uus strateegia aga ohtlik 
segu sügavast ebakindlusest ja nihilistli-
kust küünilisusest.

Selline hinnangute ja ootuste paljusus 
reedab millegi, mis ulatub strateegia teks-
tist palju kaugemale – see paljastab Vene-
maa välispoliitika laiema kahepalgelisuse. 
Venemaa, mida juhib „nõrk tugev mees“, 
kõneleb väidetavalt ühtmoodi nii kodus 
kui ka rahvusvahelisel areenil, kuid tege-
likult kostab Moskvast häälte paljusus. 

Venemaa, mida juhib  
„nõrk tugev mees“,  
kõneleb väidetavalt  

ühtmoodi nii kodus kui  
ka rahvusvahelisel areenil, 

kuid tegelikult kostab  
Moskvast häälte paljusus.

ANDREI MAKARÕTŠEV
Tartu Ülikooli regionaalpoliitika  
professor

Venemaa, Eesti, välispoliitika. ANALÜÜS
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Ei tundu sugugi juhusena, et uue riikliku 
julgeolekustrateegia väljakuulutamisele 
järgnesid mitmed Vene ekspertide kom-
mentaarid, mis kaudselt püüdsid poliiti-
lisse tulipunkti tagasi tuua Venemaa eliidi 
väidetava läänestumise, Lääne vajaduse 
tõhusalt majandust kaasajastada ning 
vana loo Venemaa ja Euroopa vastastiku-
sest kultuurilisest mõjust. Sellised välja- 
ütlemised on näiliselt vastuolus Kremli 
ametnike üliturvalise ja selgesõnaliselt 
läänevastase retoorikaga, vaidlustamata 
otseselt Putini välispoliitikat.

Eesti-poliitika

Erinevad väljaütlemised viitavad sageli 
mitmetele vastuoludele, mis paljastavad 
Venemaa rahvusvahelise ebajärjekindluse. 
Mõningaid vastuolusid võib märgata ka 
Venemaa Eesti-poliitikas. 

2021. aasta aprilli lõpus teatas tele-
kanal Rossija 1, et Kreml kaalub Eesti ja 
kahe teise Balti riigi lisamist ebasõbra-
like riikide nimekirja, mis on Kremli uus 
ja seni suuresti sümboolne diplomaatiline 
samm. Mais avaldatud nimekiri koosnes 
aga vaid kahest riigist: USAst ja Tšehhist. 
Venemaa välisministeerium ei välistanud 
nimekirja täiendamist, kuid konkreetsed 
kriteeriumid selleks tunduvad olevat taht-
likult hägusad ja ebatäpsed, alates lahk-
arvamustest Moskva tõlgendusega Teisest 
maailmasõjast kuni Vene diplomaatide 
väljasaatmiseni.

Veelgi vastuolulisem oli Venemaa suh-
tumine juunis Tartus toimunud soome- 
ugri rahvaste maailmakongressi. Ühelt 
poolt teatas Venemaa soome-ugri ühing 
kongressi boikoteerimisest selle nn poli-
tiseerimise ja väidetava Venemaa siseasja-
desse sekkumise tõttu. Seda kinnitas rah-
vusriikide föderaalse ameti juhataja ase-
täitja. Ükski ühingu Vene piirkondlikest 
üksustest ei saatnud Tartusse ametlikke 
delegaate ning Venemaa piirivalveamet-

nikud takistasid üksikuid Venemaalt pärit 
osalejaid Eestisse sisenemast. 

Kooskõlas boikotiga korraldas Vene-
maa juuni alguses, paar päeva enne Tartu 
kongressi, Iževskis oma kohaliku soome- 
ugrilaste festivali, näidates sellega kauge-
nemist rahvusvahelisest soome-ugri lii-
kumisest. See on aga Venemaa pehmele 
jõule kahjulik ja poliitiliselt ennasthävitav, 
sest soome-ugri maailma asutajaliikmete 
hulgas on Soome ja Ungari ehk kaks riiki, 
mis on tuntud Venemaa poliitilise lojaal-
suse poolest.

Samas saatis Venemaa kultuurimi-
nister Olga Ljubimova Tartu kongres-
sile ametliku pöördumise, milles tooni-
tas Venemaa pühendumist soome-ugri  
liikumisele ning huvi rahvusvahelise 
koostöö vastu. Kuna järgmine maailma-
kongress on kavas korraldada Venemaal, 
suurendab see Venemaa strateegiliste 
kavatsuste ebaselgust. On vägagi eba-
tõenäoline, et kellelgi Kremlis on selles 
poliitikavaldkonnas selge nägemus.

Selgem ei ole ka Venemaa Sputnik V 
vaktsiini poliitika Eestis. Kuigi Euroopa 
ravimiamet ei ole vaktsiini heaks kiitnud, 
on Venemaa suursaadik tungivalt kutsu-
nud Eesti valitsust üles lubama Sputnik 
V-d Eestis, viidates mitmetele kohalike 
venekeelsete elanike pöördumistele. 
Suursaadiku sõnul eelistavad nad Sput-
nik V-d Lääne vaktsiinidele. Ehk see oli 
osa ülemaailmsest, sealhulgas Euroopa 
Liidus tehtavast Venemaa vaktsiini rek-
laamikampaaniast. 

Ebamäärasus ja vastuolud

Samas on Venemaa konsul Eestis soovi-
tanud Eestis elavatel venekeelsetel ini-
mestel vaktsineerida end mistahes Ees-
tis saadaoleva vaktsiiniga. Ebamäärasust 
süvendas juhtum Vene diplomaadiga, kes 
kasutas kontakte Narva haiglas, et saada 
Eestis väljaspool järjekorda vaktsineeritud 
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vaktsiiniga, mis ilmselt ei olnud Sputnik V.
Lisaks ei teinud Venemaa suurt midagi 

selleks, et aidata kaasa laialt levitatud 
vaktsiiniturismi ideele ehk võimaldada 
Sputnik V süsti saamine Venemaal seda 
soovivatele välisriikide kodanikele ja ela-
nikele. Vene meedia on teatanud, et Eesti 
elanikel on võimalus saada Vene vaktsiini 
piiri vahetus läheduses, kuid teisel pool 
piiri kehtivate bürokraatianõuete tõttu on 
seda võimalust seni kasutanud väga vähe-
sed Eesti venekeelsed inimesed.

Samuti on ebamäärane Venemaa huvi 
taastada õhuühendus Eestiga. Aeroflot 
alustas Moskva-Tallinna regulaarlendu-
dega taas 25. aprillil 2021, et need juba 
2. mail uuesti katkestada. Mõned Eesti 
kommentaatorid seostasid lendude tühis-
tamise otseselt kahe riigi kasvavate polii-
tiliste pingetega. Kui see selgitus peab 
paika, ilmestab see Moskva kõikumist 
praktilisele suhtlusele truuks jäämise ja 
de facto poliitika ülemvõimu vahel.

Neile Venemaa poliitika jänesehaaki-
dele on vähemalt kaks seletust. 

Üks viitab sellele, et Venemaa mängib 
tahtlikult ebakindlusega, jättes võimali-
kult palju lahtisi otsi – kas teiste riikide 
survestamiseks, näiteks jättes õhku või-
maluse lisada Eesti „ebasõbralike riikide“ 
nimekirja, või vaenutegevuse järkjärgu-
liseks leevendamiseks, kui pinge peaks 
kruvima lubamatult kõrgele. See selgi-
taks, miks Vene diplomaadid ja välispo-
liitika kujundajad armastavad nii lõputult 
kasutada laiu mõisteid, mis jätavad ruumi 
tõlgendusteks, näiteks kultuuriprojektide 
„politiseerimine“, „ebasõbralikud riigid“ 
või „russofoobia“. Jättes mõisted tahtlikult 
laialivalguvaks ja kontekstist sõltuvaks, 
võivad Venemaa poliitikakujundajad neid 
vabalt Kremli äranägemise järgi manipu-
leerimiseks kasutada.

Tüüpilisel postmodernsel viisil püüab 
Venemaa olla korraga nii „sees“ kui ka 
„väljas“, et tähistada kohalolekut kogu 

Venemaa mängib  
tahtlikult ebakindlusega, 

jättes võimalikult palju  
lahtisi otsi – kas teiste  
riikide survestamiseks  

või vaenutegevuse  
järkjärguliseks  

leevendamiseks. 

Tüüpilisel postmodernsel 
viisil püüab Venemaa  
olla korraga nii „sees“  

kui ka „väljas“, et tähistada 
kohalolekut kogu poliitilises 

spektris ja võimalikes  
valikutes.

See ei puuduta niivõrd  
Venemaa konflikti ELi ja 

selle liikmesriikidega,  
kuivõrd Venemaa 
eraldumist tervest  

liberaalsest rahvus- 
vahelisest kogukonnast ja 
selle õiguslikest alustest.
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Sputnik V vaktsiini tootmine Peterburis. „Venemaa ei teinud suurt midagi selleks, et aidata kaasa laialt levitatud vaktsiiniturismi 
ideele ehk võimaldada Sputnik V süsti saamine Venemaal seda soovivatele välisriikide kodanikele ja elanikele,“ leiab Andrei 
Makarõtšev. TASS/Scanpix

Venemaa, Eesti, välispoliitika. ANALÜÜS
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poliitilises spektris ja võimalikes valikutes. 
Sergei Karaganovi sõnul soovib Venemaa 
nii karistada kui ka andestada neile, kes 
nende välispoliitikat vaidlustavad. Ehk 
Venemaa boikoteerib maailma soome- 
ugri kongressi, kuid ei loobu sellest; toe-
tab kohaliku venekeelse kogukonna Sput-
nik V eelistamist, aga samas soovitab teisi 
vaktsiine immuunsuse saavutamiseks; 
pühendub kultuurikoostööle, kuid takis-
tab Eesti Rahva Muuseumi ekspositsiooni 
õigeaegset koju tagasipöördumist. 

Need vastuolud reedavad Venemaa 
poliitika ebajärjekindlust: kui Moskva 
soovib Eestiga pragmaatilisi suhteid, 
siis kuidas on võimalik, et kahe riigi  
lennuühendust ja muuseuminäitust mõju-
tab, kasvõi kaudselt, poliitiline vastasseis?
On ka teine selgitus: Vene välispoliitikat 
ei koordineeri kaugeltki üksainus keskus. 
See on tegelikult hoopis rida lõdvalt seo-
tud samme ja käike, millest igaühel on 
oma loogika. Võimalik, et kultuuriminis-
teerium ei olnud soome-ugri kongressi 
boikoteerimise taga ja Venemaa saatkon-

nad Balti riikides ei olnud „ebasõbralike 
riikide“ idee algatajate hulgas. Võib-olla 
on Vene hävitajate Eesti õhuruumi rikku-
miste ajastus Venemaa välisministeeriumi 
haardest väljas.

Enesetaju kriis

Jättes tõlgendused kõrvale, on kindel üks –  
me oleme tunnistajaiks ennekõike Vene-
maa enesetaju kriisile maailmas ning alles 
seejärel Venemaa ja Atlandi-ülese Lääne 
suhete kriisile. Ja see ei puuduta niivõrd 
Venemaa konflikti ELi ja selle liikmesriiki-

Vene välispoliitikat ei  
koordineeri kaugeltki  

üksainus keskus. See on 
tegelikult hoopis rida  

lõdvalt seotud samme ja 
käike, millest igaühel  

on oma loogika. 

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi avatseremoonia selle aasta juunis Tartus. Venemaa keeldus kongressil osalemisest. 
Tartu	Postimees	/	Scanpix

dega, kuivõrd Venemaa eraldumist tervest 
liberaalsest rahvusvahelisest kogukonnast 
ja selle õiguslikest alustest.

Venemaa narratiivide muutlikkuse 
tõttu võib Venemaa rahvusvaheliste 
sündmuste kajastamine ulatuda tehni-
lisest kuni tahtlikult ülepolitiseerituni. 
Tabav näide sellest oli Eesti konsuli kin-
nipidamine Peterburis 2021. aasta juulis. 
Kui enamik Vene meedia kommentaare jäi 
suhteliselt neutraalseks ja lakooniliseks, 
leidus siiski ruumi häältele, kes rääkisid 
suurest skandaalist ja süüdistasid Eesti 
valitsust võimsamate Euro-Atlandi jõu-
dude marionetiks olemises.

Mitmehäälse Venemaaga toimetulek 
on seega keeruline ülesanne, sest iga 
vahejuhtum võib üsnagi lihtsalt muu-
tuda poliitiliseks ja riikide suhteid veelgi 
kahjustada. Ometi pakub Venemaalt 
saabuvate rahvusvaheliste sündmuste 
tõlgenduste mitmekesisus lääneriikidele 
võimalusi oma sõnumite arendamiseks 
ning Venemaa ühiskonna pragmaatilisema 
osaga sidemete taastamiseks. 

ANALÜÜS. Venemaa, Eesti, välispoliitika



August 2021 • 206 Diplomaatia 35

Balti riigid, Venemaa, hübriidohud, ränne. KOMMENTAAR

Ebaseaduslikud sisserändajad hakkasid 
üle piiri Leetu imbuma mais pärast seda, 
kui Aljaksandr Lukašenka ähvardas vastu-
seks Euroopa Liidu karmidele sanktsioo-
nidele Leedu „migrantide ja narkootiku-
midega üle ujutada“. 

Migrantide relvana kasutamine ei ole 
rahvusvahelises poliitikas harv nähtus. 
Kelly M. Greenhill viitab, kuidas poliitili-
sed juhid manipuleerivad sageli migran-
tide ja põgenikega, et saavutada poliitilisi, 
sõjalisi ja majanduslikke eesmärke.

Lukašenkal võib olla migrantide rel-
vana kasutamiseks mitu eesmärki. Esiteks 
tahab ta lüüa lõhe ELi liikmesriikide vahele 
ja Leedut vaigistada, lootuses saavutada 
ELi sanktsioonide leevendamist või saada 
majanduslikku abi kriisi „lahendamiseks“. 
Lisaks üritab Lukašenka Leedut hirmu-
tada, sest see on tema režiimi kritiseeri-
nud ja opositsiooni toetanud, ning samal 
ajal kahtluse alla seada Leedu demokraa-
tia eest võitlemise õiguspärasuse. 

Selle juhtumi erakordsus peitub aga 
käimasolevas laiemas geopoliitilises lahin-
gus, mis ei piirdu sanktsioonidega ning 
kuhu on kaasatud mitu jõudu. Hübriid- 
operatsioonid, eriti küber- ja infosõda, 
on muutunud Leedus igapäevaseks, eriti 
pärast Ukraina kriisi. Neis rünnakuis lõi-
gatakse kasu olemasolevaist nõrkusist, 
et destabiliseerida poliitikat, vähendada 
ühiskonna lojaalsust ning seada kahtluse 
alla demokraatia, ELi ja NATO väärtusi. 
Leedut karistatakse Venemaa režiimi 
kritiseerimise ja demokraatia vankumatu 
toetamise eest. 

Rändekriis on seega käik laiemas 
geopoliitilises mängus, milles Lukašenka 

MARGARITA ŠEŠELGYTĖ
Vilniuse Ülikooli rahvusvaheliste suhete 
ja politoloogia instituudi direktor

Juhirolli hind?  
Ränne kui relv Leedu-Valgevene piiril

tõenäoliselt Kremli toetusel manipuleerib 
oskuslikult olemasolevate nõrkustega, et 
Leedut kahjustada.

Leedu on rahvusvaheliselt üsna tuntud 
aktiivse väärtuspõhise välispoliitika poo-
lest. Kuna aga Valgevene-vastased sankt-
sioonid mõjutavad Leedu ettevõtteid ja 
rändekriis seab ohtu riikliku stabiilsuse, 
on hakanud tekkima kahtlused selle ees-
märkides ja tulemustes. Kas Leedu pida-
nuks valima pragmaatilisema hoiaku?

Valitsuse tegevus rändekriisi ohjamisel 
on saanud karmi kriitikat: reageerimine 
on liiga aeglane, kommunikatsioon on 
vastuoluline, institutsioonid ei tee oma-
vahel koostööd ega soovi juhirolli võtta. 
Juba enne kriisi alanud presidendi ja valit-
suse võimumängud ei aita asjale kaasa, 
vaid kahjustavad ühtsust ja vähendavad 
mõlema institutsiooni usaldusväärsust. 

Lisaks raskendab mürgist olukorda 
eesseisev Venemaa ja Valgevene ühis- 
õppus Zapad 2021, mis süvendab hirme 
välise manipuleerimise ees.

Samas kui julgeolekukogukond arutleb 
ebaseadusliku sisserändevooga kaasne-
vate võimalike katsumuste üle – näiteks 
kuritegevuse kasv, potentsiaalsed terrori- 
rünnakud ja infiltreerunud välisjõudude 

vaenutegevus –, võib Leedus muutuda 
suurimaks probleemiks hoopis ühiskonna 
ebastabiilsus, mis päädib poliitilise krii-
siga ning sillutab pikas vaates teed äär-
muslikele poliitilistele jõududele. 

Sellal kui ühiskond taastub pikkamisi 
pandeemiast ja rangest karantiinist, teki-
tavad ebakindlus, ärevus ja rahulolematus 
lahkhelisid, mis võivad paisuda plahvatus-
ohtlikuks. 

Siiski tundub, et Leedu valitsus õpib 
aegamisi nendest kogemustest kriisi- 
juhtimist. Valitsus kasutas ELi tuge, Fron-
texi missiooni personalist ja tehnilisest 
toest on Leedu piirivalvuritele palju abi 
olnud.

Kokkuvõttes on olukorrast saadud 
mitu õppetundi. 

Esiteks tabas Leedut ilmutus, et juh-
timine on ohtlik töö, mille eest tuleb 
maksta kõrget hinda ja millega kaasnevad 
karistused. Täpsemalt, piiratud ressurs-
sidega väikeriigid on suurte ebademo- 
kraatlike jõudude võimumängudes  
haavatavad.

Teiseks on ambitsioonikaks välispoliiti-
kaks vaja sisemist ühtsust ja hoolikat kaa-
lumist. Pikas vaates on vaja üksikasjalikku 
ja selget välispoliitilist strateegiat, milles 
on määratletud täpsed eesmärgid, vahen-
did, eeldatavad tulemused, olemasolevad 
ressursid ja erinevate institutsioonide 
koostöö, mis aitab eesmärke saavutada. 
Oluline on erinevaid stsenaariume läbi 
mängida ja võimalikke riske hinnata. 

Lõpetuseks, oskuslik juhtkond ei lase 
head kriisi kunagi raisku. Loodetavasti 
kasutab Leedu seda tulevikus kestliku 
välispoliitilise juhtimise kujundamiseks. 

Leedut karistatakse  
Venemaa režiimi  
kritiseerimise ja  

demokraatia vankumatu 
toetamise eest.
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Pärast seda kui Euroopa Liit sõlmis 2016. 
aastal Türgiga rändeleppe, on Euroopas 
pelgupaika otsivad, kuid seni Türgis vii-
bivad Süüria pagulased püsinud lukusta-
tud värava taga. Praegu elab Türgis umbes 
3,7 miljonit süürlast justkui eikellegimaal. 
Neile ei saa anda seal pagulasseisun-
dit ning neil ei ole ka võimalik taotleda 
varjupaika, sest seda takistab 1951. aasta 
Genfi pagulasseisundi konventsioon, mille 
kohaselt võivad riigis varjupaika taotleda 
ainult eurooplased. Samuti ei ole neil loo-
tust turvaliselt kodumaale naasta, kuni 
Süüria rindejooned püsivad muutuma-
tuna ja Bashar al-Assadi režiim keeldub 
raasugi järele andmast.

Türgi, millest on kujunenud paljudest 
rahvustest migrantide keskus, võõrustab 
maailma arvukaimat pagulaskonda. Süür-
lased moodustavad Türgi rahvastikust ligi 
4,5 protsenti ja suurema sündimuse tõttu 
see osakaal tõenäoliselt kasvab. Türgi kul-
tuuri- ja ühiskonnamosaiigi täienemine 
peamiselt sunni araablastest süürlastega 
kujutab endast kogu riigi rahvastiku muu-
tumist.

Võiks arvata, et säärases olukorras 
arutletakse Türgis põhjalikult uue demo- 
graafilise tegelikkuse üle. Aga midagi sel-
list ei toimu. Opositsiooniparteid süüdis-
tavad president Recep Tayyip Erdoğani ja 
tema valitsevat Õigluse ja Arengu Parteid 
(Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) Süüria 
kohta tehtud rängas geopoliitilises vale- 
arvestuses ega soovi arutada Türgile 
tehtud pagulaskonventsiooni erandite  
muutmist.

BITTE HAMMARGREN
Rootsi Rahvusvaheliste Suhete  
Instituudi vanemteadur

Türgi ja ELi hädapärane rändelepe  
võib viia vihma käest räästa alla 

Samal ajal on Türgi värvanud nn Süüria 
Rahvusarmee võitlejaid hoidmaks enda 
käes Kirde-Süüria territooriumi. Pärast 
seda kui Erdoğan muutis 2015. aas- 
tal kurssi ning sai äärmusrahvusliku era-
konna MHP ja sõjaväe toetuse, vallutati 
seal kurdide juhitavatelt Süüria Demo-
kraatlikelt Jõududelt väidetav turvaala.

Murenenud kuvand

Olgugi et Türgi ja tema käsilaste tegevu-
sel Süürias, Liibüas ja Kaukaasias, kus ta 
toetas Aserbaidžaani tolle sõjas Armeenia 
vastu, oli selge sõjaline mõju, on Erdoğani 
kuvand kodumaal murenenud. Kriitikud 
võrdlevad teda Kesk-Aasia autokraatide 
ja külma sõja aegsete Ladina-Ameerika 
diktaatoritega. 

Samal ajal üritab Türgi vabakond 
oma positsioone kaitsta, võideldes iga-
suguse, sealhulgas kurdide, aleviitide, 
naiste ja seksuaalvähemuste diskrimi-
neerimisega ning meelevaldse kohtu- 
süsteemiga, kus kohtunikud püüavad 
otsuseid tehes olla „paleele“ ehk presi-
dendile meelt mööda. Keskkonnakaitsjad 
võitlevad ohtrate murekohtadega. Kuigi 
majandus on surutises, tellib riik töid ja 
teenuseid presidendi truudelt pooldaja-
telt, mistõttu tõmbuvad teised erasektori 
pakkujad tagasi või lahkuvad välismaale.

Kõigist puudustest hoolimata on Türgi 
tänini ELi kandidaatriik, ehkki Türgi 
demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste 
halvenemise tõttu on läbirääkimised ala-
tes 2018. aastast külmutatud. 

Siiski on EL endiselt Türgi suurim kau-
banduspartner ja peamine investeerin-
gute allikas. Seega on tänu sellele ELil 
võimalik oma poliitikat karmistada, kasu-
tades Ankara mõjutamiseks piitsa ja prää-
nikut. EL 27 peab vormima oma pehmest 
jõust kindla inimõigusalase hoiaku ning 
väljendama selgelt, et Euroopa Nõukogu 
liikmesriigina ei saa Türgi järgida Euroopa 
inimõiguste kohtu otsuseid oma suva 
järgi. Nende järgimine on kohustuslik. 
Seetõttu tuleb filantroop Osman Kavala 
ja kurdimeelse Rahvademokraatliku  
Partei endine juht Selahattin Demirtaş 
tingimusteta vabastada.

Veelgi enam, Veneetsia komisjon, mis 
nõustab Euroopa Nõukogu konstitutsioo-
niõiguses, hindas 2017. aastal Türgi põhi-
seaduse muudatused vastuvõetamatuks: 
need olevat „ohtlik samm tagasi“ ning sil-
lutavat teed „autoritaarsele ja isikukesk-
sele režiimile“.

Türgi konstruktiivsed jõud näeksid 
meelsasti ka ELi jõulisemaid nõudmisi, 
et Ankara ratifitseeriks Pariisi lepingu ja 
täidaks taas Istanbuli konventsiooni.

Üks präänik oleks tolliliidu uuenda-
mine, kuid on kaheldav, kas president 
Erdoğan nõustub selleks vajaliku läbi-
paistvusega. Teine präänik on viisavaba- 
dus, mida EL on tulemusteta lubanud  
alates 2016. aastast.

Arvestades aga seda, kuidas ELi liik-
mesriigid võistlevad praegu kõige pagu-
lasvaenulikuma hoiaku nimel, ei saa liit 
olla Türgiga rändest kõneldes kõlbeli-
suse käilakuju. Enne kui hakata Türgit 
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kritiseerima, „peab EL – ja Euroopa tervi- 
kuna – vaatama ausalt iseendasse“, nagu 
ütles mulle üks hästi informeeritud Türgi 
vestluspartner. Muidu oleks Türgi amet-
nikel justkui õiguski vastata jutuga pin-
nust ja palgist. Sama lugu on nõudega, 
et Türgi tühistaks terrorismivastase sea-
duse. „Kuna Prantsusmaa riikliku julge-
oleku seadus sarnaneb üha enam Türgi 
omaga, ei ole säärane nõudmine sugugi 
veenev,“ rääkis see kodanikuühiskonda 
esindav allikas.

Erdoğan vajab Läänt

Ometi soovib EL pagulaslepingut Türgiga 
pikendada, kulutades järgmisel kolmel 
aastal veel 3,5 miljonit eurot, et Ankara 
aitaks peatada Euroopasse tungivat põge-
nikevoogu. Euroopa Komisjon püüab sõl-
mida sarnast lepet Tuneesiaga ja kõige 
kurjakuulutavamal moel Liibüaga – riigiga, 
kus kehtivad migrantidele ja pagulastele 
äärmiselt vaenulikud olud ning relva-
rahu peab vaid vaevu enne 24. detsembri  
valimisi.

Kuni ELil ei ole õigustel põhinevat lähe-
nemist Türgile ega rohkem võimalusi sea-
duslikuks rändeks Euroopasse, võib sel-
line poliitika viia vihma käest räästa alla.

Kas president Erdoğan oleks valmis 
avama jälle migrantidele värava Euroo-
passe? Ta tegi seda põgusalt 2020. aasta 
algul, kui Türgi ja ELi rändelepe plaaniti 
üle vaadata ning Venemaa rünnakus Süü-
rias Idlibi provintsis hukkus hulk Türgi 
sõdureid.

Sellegipoolest tundub rändelepe ole-
vat nii ELile kui ka Türgi presidendile 
hädapärane, nii-öelda vähim halb valik –  

hoolimata Türgi äsjasest vastasseisust 
oma NATO partnerite Kreeka ja Prantsus- 
maaga Vahemere idaosas.

Tegelikult vajab Erdoğan Läänt. 2019.  
aasta kohalikud valimised näitasid, et 
AKPd on võimalik võita ning küsitluste 
järgi peab president uute parlamendi- ja 
presidendivalimiste eel, mis tuleb korral-
dada enne 18. juunit 2023, aga mis või-
vad toimuda juba 2022. aastal, oma seisu 
parandama. Seepärast näib Erdoğan ole-
vat valmis Läänega mõnda aega tiiba rip-
sutama, et turgutada Türgi majandust ja 
oma reitingut kodumaal. Ent kui valimi-
sed on võidetud, võib selline mehkelda-
mine lõppeda, arvavad asjaga kursis ole-
vad Türgi allikad.

Tugeva surve all – kui Venemaa või 
Assadi rünnak Idlibis vallandaks taas mas-
silise süürlaste sissevoolu Türki või kui 
Talibani võimuletulek Afganistanis toob 
kaasa suure põgenikevoo – võib Erdoğan 
avada varjupaigataotlejatele uuesti värava 
Euroopasse. Pealegi, tavalise türklase vaa-
tevinklist võib paista, et niimoodi jagu-
neks rändetaak õiglasemalt. 

Perekond Afganistanist mahajäetud hoones Türgi-Kreeka piiri lähedal Edirnes. „Kui Venemaa või Assadi rünnak Idlibis  
vallandaks taas massilise süürlaste sissevoolu Türki või kui Talibani võimuletulek Afganistanis toob kaasa suure põgenikevoo, 
võib Erdoğan avada varjupaigataotlejatele uuesti värava Euroopasse,“ leiab Bitte Hammargren. AP/Scanpix

Arvestades aga seda, 
kuidas ELi liikmesriigid 

võistlevad praegu  
kõige pagulasvaenulikuma 

hoiaku nimel, ei saa  
liit olla Türgiga rändest 
kõneldes kõlbelisuse 

käilakuju.
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Kesk-Aasia  
  keset Vene 
ja Hiina pingeid 

Kesk-Aasia majandusruum ja geopoliitiline asend 
muudavad piirkonna nii Venemaale kui Hiinale 
hindamatuks. Kuna kahe suurjõu suhted tulevikus 
ilmselt halvenevad, jätab see Kesk-Aasia keset 
pingeid. Euroopa Liit saaks pakkuda Kesk-Aasiale 
sel keerulisel ajal hädavajalikku partnerlust.

KATJA GERŠAK
Euroopa Perspektiivi Keskuse (CEP)  
tegevdirektor ja Usbekistani Piirkondliku 
Dialoogi kaasasutaja

Nõukogude Liidu endise osana on 
Kesk-Aasia olnud ajalooliselt märksa tihe-
damalt seotud Venemaaga kui Hiinaga. 
Eriti väljendub see majandussuhetes, mis 
jäid püsima ka pärast riikide iseseisvu-
mist, kusjuures Venemaa on endiselt üks 
piirkonna peamisi kaubanduspartnereid. 
Paljud Kesk-Aasia riikide kodanikud otsi-
vad tänini paremaid töövõimalusi Vene-
maal ja nende rahaülekanded on piir-
konna riikidele märkimisväärselt stabiilne 
sissetulekuallikas. 

Tänu Tadžikistanis ja Kõrgõzstanis 
paiknevatele sõjaväebaasidele on Vene-
maa säilitanud piirkonnas kaaluka sõja-
lise võimsuse. 

Lisaks on Venemaa loonud Kesk-Aasias 
ühiseid julgeoleku- ja majandusalgatusi, 
näiteks Euraasia Majandusliidu ja Kol-

lektiivse Julgeoleku Lepingu Organisat-
siooni. Vene keel on jätkuvalt ka riikide 
lingua franca.

Seevastu Hiina otseinvesteeringud 
Kesk-Aasiasse on jätkuvalt väikesed ning 
jäävad Venemaa ja Euroopa omadest 
maha. Olgugi et hiinlased on lubanud 
arvukalt uusi projekte ja koostöövald-
kondi, ei avaldu need veel konkreetsetes 
investeeringutes kohapeal. Transpordi-
taristu – eriti raudtee, mis on merepii-
rita riikides võtmetähtsusega – on endi-
selt peamiselt Euroopa ja Venemaa poole 
kaldu.

Ent viimastel aastakümnetel on hiinla-
sed asunud suurte sammudega piirkonda  
hõivama ning tasapisi on neist saamas üks 
Kesk-Aasia peamisi partnereid ja mõju-
tajaid. Ehkki piirkonna sidemed Euroopa 

ANALÜÜS. Venemaa, Hiina, Euroopa Liit, Aasia, julgeolek, majandus
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ja Venemaaga on endiselt tihedad, jätkub 
Hiina mõju kasv.

Hiina tungimine Kesk-Aasiasse kajas-
tub kaubavahetuses. 1998. aastal olid 
piirkonna suurimad kaubanduspartnerid 
Euroopa ja Venemaa vastavalt 29 ja 28 
protsendiga. Aastal 2018 oli suurim kau-
banduspartner juba Hiina (29 protsenti), 
kaubavahetus Venemaaga aga oli vähene-
nud 18 protsendile.

Hiinat kütkestavad Kesk-Aasia rikka-
likud loodusvarad: nafta, gaas, uraan ja 
mineraalid. Energiasektoris osaleb Hiina 
muu hulgas Kasahstani-Hiina naftajuhtme 
ja Kesk-Aasia-Hiina gaasitoru rajamises 
– kaks projekti, mis on märkimisväärselt 
muutnud piirkonna energiamaastikku. 
Jõulise majanduskasvu tõttu suureneb 
Hiina energiatarbimine hoogsalt, näiteks 
maagaasi tarbimine kasvab aastatel 2020–
2050 prognooside kohaselt peaaegu 190 
protsenti. Rikkalike maagaasivarudega 
Kesk-Aasia riigid etendavad võtmerolli 

Hiina energiavarustuse mitmekesista-
misel ja Lääne-Aasiast energiasõltuvuse 
vähendamisel.

Lisaks mõjutab piirkonna stabiilsus 
või selle puudumine Hiina julgeolekut. 
Hiinale valmistab muret taas pead tõs-
tev terrorism Afganistanis, selle järelmid 

Kesk-Aasia piirkonnale ja mõju Xinjian-
gile. Ühtlasi kahjustab ebakindlus ener-
gia- ja transpordiprojektide edendamist. 
Seetõttu on Hiina viimastel aastatel suu-
rendanud sõjalist kaalu piirkonnas ning 
korraldanud Tadžikistani, Kõrgõzstani ja 
Usbekistaniga ühisõppusi.

Kesk-Aasias on tunda halba eelaimdust 
Hiina kasvava kohaloleku pärast. Ei seal-
sed rahvad ega riigid ole Hiina uue rolliga 
päriselt kohanenud, kuid Hiina pakutavast 
majanduslikust ahvatlusest ja potentsiaa-
list on raske loobuda.

Kesk-Aasia riikide valitsustele on 
majanduslik väljavaade aina tähtsam. Rii-
kide rahvastik on noor – pool piirkonna 
elanikest on alla 30-aastased – ning valit-
sused teavad hästi, et piirkonna ühiskond-
liku sidususe ja stabiilsuse hoidmiseks  
on hädavajalik kindlustada majandus-
kasv ja pakkuda töökohti. Seetõttu 
on majandusstiimulid nendele riiki-
dele väga olulised. Aastatel 1998–2008  

Töötud mehed kogunesid aprillis 2020 Tadžikistanis Dušanbes tee äärde, lootes leida juhutööd. Kui Tadžikistani peamine majan-
duspartner Venemaa poleks märtsis COVID-19 leviku aeglustamiseks piiri sulgenud, oleksid paljud mehed seal tööd otsinud. 
AFP/Scanpix

1998. aastal olid piirkonna 
suurimad kaubandus- 
partnerid Euroopa ja  
Venemaa vastavalt  

29 ja 28 protsendiga.  
Aastal 2018 oli suurim  

kaubanduspartner juba  
Hiina (29 protsenti),  

kaubavahetus Venemaaga 
aga oli vähenenud  

18 protsendile.

Venemaa, Hiina, Euroopa Liit, Aasia, julgeolek, majandus. ANALÜÜS
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tugevatele majandusstiimulitele tuginev 
välispoliitika edukas. Hiina, mis kesken-
dub peamiselt majandussidemete tihen-
damisele ja pakub rahastamisvõimalusi 
ega küsi selle eest reforme, suurendab 
tõenäoliselt oma mõju piirkonnas veelgi.

Venemaa-Hiina võrrand

Selline areng mõjutab muidugi tugevasti 
Venemaad, kellel on piirkonnas tradit-
siooniliselt tihedad sidemed ning reaalsed 
julgeoleku- ja majandushuvid. Pindalalt 
mandri suurim riik Venemaa määratleb 
oma julgeolekut territoriaalse vägevusega. 
Seejuures hõlmab Venemaa julgeoleku- 
käsitlus teda ümbritsevat puhvrit ja mõju-
väljade vaikimisi tunnustamist. Venemaa 
peab Kesk-Aasia riike tänini oma taga-
hooviks.

Venemaa ja Hiina huvid Kesk-Aasias 
on juba praegu lahknenud ning lõhe aina 
suureneb. Venemaa ja Hiina suhetes on 
olnud omajagu tõuse ja mõõnu. Viimasel 
kümnendil on suhted tihenenud ja kahe 
riigi partnerlus tugevnes veelgi pärast 
seda, kui Venemaa hõivas 2014. aastal 
Krimmi. Ent arvestades Hiina üha jõu-
lisemat tungimist piirkondadesse, mida 
Venemaa peab oma julgeoleku võtmeks, 
sealhulgas Ida-Euroopasse ja Kesk- 
Aasiasse, ei pruugi säärane partnerlus 
pikalt püsida.

Pealegi mängib Venemaa selles partnerlu-
ses üha enam väiksema venna rolli. Vene-
maa majandus sõltub senini loodusvara-
dest – maagaasist, kivisöest, naftast ja 
hüdroenergiast –, millest saadud tuluga 
on riigi juhtkond suurendanud kaitse-eel-
arvet neli korda. President Vladimir Putin 
ei ole ellu viinud reforme, mis meelitak-
sid Venemaale rohkem investeeringuid 
ja üksiti annaksid endistele Kesk-Aasia 
liiduvabariikidele eeskuju. Samuti ootab 
Venemaad ees rahvaarvu vähenemine: 
praeguste suundumuste järgi kahaneb  
rahvaarv 2050. aastaks 141 miljonilt 
111 miljonile.

Hoolimata Venemaa  
probleemidest ja  
nõrkustest jääb ta  

piirkondlikuks  
võtmetegijaks.

Tööline kontrollib 2021. aasta juulis Kõrgõzstanis Tian Shani mägedes 3000 meetrit  
üle merepinna paiknevas Džerui kaevanduse töötlemistehases kullakangi.  
Kaevandust haldab Russkaja Platina kontserniga seotud ettevõte, millel on  
Džerui kaevandamise litsents kuni 2035. aastani. AFP/Scanpix

ANALÜÜS. Venemaa, Hiina, Euroopa Liit, Aasia, julgeolek, majandus

kasvas Kesk-Aasia sisemajanduse kogu-
toodang (SKT) 356 protsenti, kaubava-
hetus aga 698 protsenti. Järgmisel küm-
nendil (2008–2018) ulatus SKT kasv ainult 
31 protsendini, samal ajal kui kaubanduse 
kasv aeglustus ühele protsendile.

Sellegipoolest on piirkonna majan-
duskasv jätkuvalt märkimisväärne. Kas-
vutempo on tsükliliselt aeglustunud nafta 

ja maagaasi hinnalanguse ning raha-
ülekannete vähenemise perioodidel ja 
COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi 
ajal. Seetõttu peavad riigid arendama uusi 
majandusvedureid, mitmekesistama maa-
varade ammutamisel ja rahaülekannetel 
põhinevat majandust ning soodustama 
erasektori juhitud majanduskasvu. Sel-
lest vaatenurgast on Kesk-Aasia riikide 
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Kesk-Aasias, kus  
meeleavaldused  

on haruldane nähtus, on 
ometi toimunud avalikke 

proteste Hiina mõju  
kasvu vastu.

AASIA JA EUROOPA ÜHENDUSLÜLI
Kesk-Aasia, mis hõlmab Usbekistani, Kasahstani, Kõrgõzstani, Türkmenistani ja 
Tadžikistani, on Siiditee strateegiline sõlmpunkt, sest ühendab Aasia ja Euroopa. 
Piirkond paikneb Euraasia mandri südames ning sellest on võrsunud hulk suuri  
impeeriume. Ala on rikas loodusvarade poolest – naftast ja maagaasist uraani  
ja haruldaste metallideni – ning läbi ajaloo on sealtkaudu kulgenud suured  
kaubavood ja vilkad rännuteed. Samuti on Kesk-Aasial kaalukas roll piirkondlikes 
küsimustes, panustades stabiilsusse, eriti arvestades praegust olukorda  
Afganistanis. Ruslan	Olinchuk	/	Scanpix

Venemaa, Hiina, Euroopa Liit, Aasia, julgeolek, majandus. ANALÜÜS

Kuna Venemaa suhted Läänega on tera-
vad, sõltub ta üha enam Hiina turust. 
Venemaa saadab Hiinasse järjest rohkem 
naftat, ostab Hiina kaasaegseid relva- 
süsteeme ja suurendab jüaani osa oma 
välisvaluuta reservides, püüdes vältida  
dollarit. 

Ka on Venemaa sõlminud Huaweiga 
lepingu 5G-seadmete arendamiseks.  
President Putin ütles kord, et kõige are-
nenuma tehisintellektiga riik tõuseb 
maailma valitsejaks. Äraspidise mak-
javellismina saab Venemaa president 
nüüd tehisintellekti Hiinast (vähemalt  
riistvara).

Piirkonna väljavaated

Hiina jätkab oma mõju laiendamist 
Kesk-Aasias. Tõenäoliselt näeme häda-
vajalike majandusstiimulite ja ilmselt ka 
välismaiste otseinvesteeringute kasvu, 
sealhulgas taristu- ja transpordiprojek-
tidesse, mis seovad piirkonna veelgi tihe-
damalt Hiinaga. Kesk-Aasia valitsused 
tervitavad investeeringuid, sest tugev-
neb surve kasvatada majandust ja luua 
töökohti.

Samal ajal näeb Venemaa vaeva, et 
säilitada piirkonnas oma mõju ja kohal-
olek, ning Hiina ja Venemaa huvid seal 
lahknevad tõenäoliselt tulevikuski. Hoo-
limata Venemaa probleemidest ja nõrkus-
test jääb ta piirkondlikuks võtmetegijaks. 
Liiati suhtuvad Kesk-Aasia rahvad hiinlas-
tesse umbusuga. 

Iseäranis vastumeelt on neile uiguu-
ride ja teiste moslemite halb kohtlemine 
Hiinas. Kesk-Aasias, kus meeleavaldused 
on haruldane nähtus, on ometi toimu-
nud avalikke proteste Hiina mõju kasvu 
vastu. See pärsib Hiina võimet oma mõju 
kehtestada ja mängib kaardid Venemaa  
kätte.

Aegamööda Venemaa ja Hiina suhted 
arvatavasti halvenevad ning Kesk-Aasia  
jääb nende pingete keskele. Seetõttu 
peaksid Euroopa Liit ja USA edaspidigi 

looma suhteid Kesk-Aasia riikidega ja 
püüdma tihendada majandussidemeid. 
Eriti aga Euroopa, märkimisväärne kau-
banduspartner, peaks jätkama majan-
duslikku, ühiskondlikku ja kultuurilist  
kaasamist.

ELi abi Kesk-Aasiale on viimase kümne 
aastaga suurenenud ning liidu otseinves-
teeringud piirkonda on 62 miljardit eurot. 
EL peaks laiendama hea valitsemistava, 
õigusriigi tugevdamise ja haridusprog-
ramme. Euroopa võib neis valdkonda-
des olla eeskujuks hoolimata sellest, et 
Kesk-Aasia rahvastele on EL üsna kauge 
ja tundmatu.

EL ei ole piirkonnas end kehtestanud 
ning liidu mõju jääb tõenäoliselt piiratuks 
tulevikuski, ent Kesk-Aasia julgeolek on 
Euroopale oluline. Eriti pärast USA lah-
kumist Afganistanist on suurenenud oht, 
et terrorism levib üle piiride. Ennekõike 

noored on haavatavad radikaliseerumise 
ja uimastite kuritarvitamise suhtes –  
uimastiteed Afganistanist läbivad ka 
Kesk-Aasia riike.

Euroopa huvides on tugevdada dip-
lomaatilisi suhteid ja suurendada aren-
guabi Kesk-Aasias. ELil on ka väärtuslik 
siseturu arendamise kogemus, mis võib 
aidata Kesk-Aasia riikide majanduslikku 
lõimumist. 

ELi otseinvesteeringud 
Kesk-Aasiasse  

on 62 miljardit eurot.  
Liit peaks laiendama  

sinna hea valitsemistava  
ja õigusriigi tugevdamise 
ning haridusprogramme. 
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2020. aastate alguses seisab India silmitsi 
viiruse tohutu levikuga ja järeleandmatu 
Hiina Rahva Vabastusarmeega (PLA) oma 
piiridel. 

Mullu, isegi ajal, mil India tegeles 
Wuhanist alguse saanud pandeemiaga, 
pidi ta mobiliseerima oma jõud, et või-
delda Pekingi sissetungi vastu Himaalaja 
kõrgustikul. Nii pandeemia kui ka sisse-
tung tõid kaasa inimohvrid ning kumbki ei 
näita taandumismärke. Kuigi viiruse kol-
mas laine on ähvardavalt lähedal, on Hiina 
sõna otseses mõttes kõrgustesse kaevu-
nud, püüdes kindlustada kinnisvara ja ter-
ritooriumi, mis on tema arvates oluline 
„Üks vöönd, üks tee“ (BRI) algatusele, mis 
omakorda pakub juurdepääsu sadamasse 
Araabia meres ja on kriitilise tähtsusega 
suuremale projektile, mille eesmärk on 
ümber kujundada Aasia geopoliitiline 
kaart. 

Kuigi nii India kui ka Hiina on astunud 
tagasihoidlikke samme konflikti lahen-
damiseks, ei ole sõjalised ja diplomaa-
tilised läbirääkimised sisulisi tulemusi  
andnud.

2021. aasta juunis tulid teated, et Hiina 
laiendab Tiibeti piiri ääres taristut. Pärast 
seda on piirile lähetatud umbes 200 000 
India sõdurit, mis on enam kui 40 prot-
senti rohkem kui 2020. aastal. Hiina on 

SAMIR SARAN
mõttekoja Observer Research  
Foundation (ORF) president

KALPIT A.  MANKIKAR
mõttekoja Observer Research  
Foundation (ORF) strateegiliste  
uuringute programmi teadur

India julgeolekuvalikud India ja  
Vaikse ookeani muutlikes vetes

Indiale selge ja reaalne oht. Laienevale ja 
sõjakale põhjanaabrile vastamiseks peab 
India ümber kujundama riigi julgeoleku-
kontseptsiooni ning poliitiliste ja diplo-
maatiliste ressursside kasutuselevõtmise. 
Alles hiljuti oli olukord hoopis teine.

Kassikuld

Pärast iseseisvumist 1947. aastal on India 
suurim murekoht olnud Pakistan. India 
Jammu ja Kashmiri osariigi osaline oku-
peerimine, asümmeetrilise sõjana terrori 
toomine Indiasse ning tuumarelvade levik 
tegid Pakistanist peamise ohu India riik-
likule julgeolekule. 

Hoolimata provokatiivsetest tegu-
dest, pääses Hiina pikka aega kriitikast. 
India julgeolekuteenistus ei olnud eriti 
häälekas, kui Hiina katsetas president 
Ramaswamy Venkataramani riigivisiidi 
ajal 1992. aasta mais tuumaseadet – see 
oli selgelt sõnum Indiale. India kaitse- 
ministri George Fernandese sajandi- 
vahetusel tehtud prohvetlik väide, et mitte 
Pakistan, vaid Hiina on India potent-
siaalne oht number üks, ei leidnud New 
Delhi strateegilises kogukonnas üldist  
heakskiitu.

2013. aastal tõrjuti Hiina vägede üle-
astumised Depsangis nii diplomaatili-
selt kui ka sõjaliselt. Ka siis toimus kõr-
geimas võimuladvikus palju arutelusid ja 
debatte. Suurem selgus saabus 2014. aas-
tal, kui India pidi vastvalitud peaministri 
Narendra Modi juhtimisel tagasi lööma 
Hiina sissetungi Ladakhis ajal, mil Xi Jin-
ping külastas Indiat. Et need kaks episoodi 

järgnesid üksteisele väga väikese vahega, 
oleks õiglane öelda, et India suhtumine 
põhjanaabrisse oli muutumas.

Vaatamata muutuvale maailmakorrale 
on viimastel aastatel Indias suhtumises 
Hiinasse toimunud suunamuutus. USA ja 
India partnerlus areneb kiiresti. Washing-
ton on aidanud nurjata Hiina samme tõs-
tatada rahvusvaheliselt Jammu ja Kash- 
miri küsimus, võimaldanud Indial astuda 
rahvusvahelisele tuumariikide areenile 
ja avaldanud Pakistanile survet terroris-
miga võitlemiseks. Julgeolekuliit Quad, 
kus Jaapan ja Austraalia ühinevad India-
USA duoga, et India ja Vaikse ookeani piir-
kond oleks kaasav ja kõigile avatud, töötab 
selle nimel, et pakkuda alternatiive BRI-le 
ja otsib vastupidavaid lahendusi, seal-
hulgas tehnoloogia tarneahelaid. Arut-
lusel on Quadi algatus „Vaktsiin kõigile“  

KOMMENTAAR . Aasia, kaitse ja julgeolek

USA ja India  
partnerlus areneb kiiresti. 
Washington on aidanud 

nurjata Hiina samme 
tõstatada rahvusvaheliselt 

Jammu ja Kashmiri  
küsimus, võimaldanud  
Indial astuda rahvus- 

vahelisele tuumariikide 
areenile ja avaldanud  

Pakistanile  
survet terrorismiga  

võitlemiseks.

Hiina kujutab Indiale  
selget ja reaalset ohtu.  
Alles hiljuti oli olukord  

hoopis teine.
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ning teisedki riigid soovivad olulistes  
üleilmsetes küsimustes nelikuga koos-
tööd teha.

Mereõppused La Pérouse Bengali lahes, 
kus nelikuga ühines Prantsusmaa, ning 
Austraalia-Prantsusmaa-India ministrite 
dialoog näitavad, et „Quad Plussi“ idee ja 
aated koguvad jõudu. Ühendkuningriik 
on loonud algatuse „Demokraatia 10“, 
mis hõlmab samuti nimetatud nelikut, et 
lahendada 5G ja kujunemisjärgus tehno-
loogiatega seotud probleeme, mis võivad 
ühist julgeolekut mõjutada. Whitehalli 
hiljutisest hinnangust oma majandus-, 
julgeoleku- ja diplomaatilistele huvidele 
võib näha, et Indiat ning India ja Vaikse 
ookeani piirkonda kaasatakse üha roh-
kem. Vana Euroopa leiab kindlasti keskse 
koha India julgeolekuarvestuses.

India suunamuutuse tunnistuseks on 
NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi 
samm 2021. aasta Raisina dialoogil koos-
töö laiendamiseks. NATO näeb Hiina 
tõusus tohutut ohtu julgeolekule ja peab 

Indiat partneriks. Peaminister Modi aja-
looline Porto tippkohtumine ELi ja 27 
ELi liikmesriigi juhtidega aitas tugevdada 
koostööd terrorismis ja merejulgeole-
kus. ELi ja India ühenduvuse partnerlu-
ses on eesmärk rahastada projekte teis-
tes riikides, pakkudes alternatiivi Hiina  
BRI-le.

X-faktor Venemaa

Isegi kui India tugevdab ja kujundab üm- 
ber oma suhteid Vana Maailmaga, jääb 
X-faktoriks Venemaa. New Delhi stratee-
gilised sidemed Washingtoniga on muu-
tunud Kremli valupunktiks. Kui tekib kaks 
uut poolust – USA ning tema partnerid ja 

liitlased ning Pekingi-Moskva telg –, võib 
see mõjutada India tegutsemisruumi. 

India on sellest võimalusest teadlik ja 
kahekordistab jõupingutusi koostööks 
Venemaaga, oma viimaste kümnendite 
suurima relvatarnijaga. India peab veenma 
president Putinit, et nende suhted või-
maldavad talle lõunanaabriga suheldes 
suuremat vabadust. Tagatubades peab 
India töötama ka USA ja Venemaa suhete 
taastamiseks ning veenma ELi, et Putini 
surumine Xi suunas on ohtlik ja kahju-
lik. Hiljutine Bideni-Putini tippkohtumine 
võis sellele mõningal määral kaasa aidata.

Tõusev Hiina, kel on plaan kehtestada 
Aasias piirkondlik ülevõim isegi siis, kui 
püüab samal ajal Euroopat lõhestada ja 
domineerida, on Delhi suurim julgeole-
kuprobleem. India ja Vaikse ookeani piir-
kond määrab Aasia sajandi tuleviku. Navi-
geerides India ja Vaikse ookeani muutlikes 
vetes, on India olnud nutikas, tagades 
tiheda koostöö partnerite ja teiste kaas-
lastega Atlandi ookeani piirkonnas. 

India armee hävitajad lennukikandja tekil Malabari mereõppuse ajal novembris 2020. India, Austraalia, Jaapan ja USA (Quad)  
jälgivad tähelepanelikult Hiina kasvavat sõjalist jõudu India ja Vaikse ookeani piirkonnas. AFP	/	Indian	Navy	/	Scanpix

Tagatubades peab  
India töötama ka  

USA ja Venemaa suhete  
taastamiseks. 
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2021. aasta on Eesti ja India suhetes tähtis 
mitmel põhjusel. 2020. aasta lõpus teatas 
India valitsus, et avab Tallinnas 2021. aas- 
tal saatkonna, mis saab olema esimene 
India saatkond Balti riikides. Nii Eesti kui 
ka India on 2021. aastal ÜRO julgeoleku- 
nõukogu liikmed. 9. septembril täitub  
30 aastat diplomaatiliste suhete sõlmi-
misest. India Briti dominioonina tunnus-
tas Eesti iseseisvust 100 aastat tagasi,  
22. septembril 1921.

India on aastate jooksul Eestile muu-
tunud aina tähtsamaks välispoliitiliseks 
partneriks. Maailmapoliitika mõõtmes 
on ta Eestist kaugel, kuid Euroopa Liidu 
liikmesriigina kiitsime 2018. aasta lõpus 
heaks liidu India strateegia ja 2021. aastal 
India ja Vaikse ookeani piirkonna koostöö 
strateegia. Tulenevalt Hiina mõju kasvust 
on India ja Vaikse ookeani piirkond muu-
tunud lääneriikidele huvipakkuvamaks ja 
India on selle regiooni üks mõjukamaid 
riike.

India kui maailma üks suurima ja kii-
resti kasvava majandusega riik on Eesti 
ettevõtetele kasvavat huvi pakkunud ka 
pärast COVID-19 pandeemia lahvatamist. 
Eesti ettevõtjad on huvitatud inglise keelt 

JUULI HIIO
Eesti New Dehli suursaatkonna 
lauaülem

Eestil tasub Indiat paremini tunda

kõnelevast kvalifitseeritud tööjõust, mida 
Indias jagub, kuid Eestis võib nappida. 
Eesti ülikoolidele on India olnud Aasia 
suurim turg, kust saabuvad kraadiõppe 
välisüliõpilased. Ometi on India meile 
kultuuriliselt võrdlemisi võõras, mistõttu 
on suhete tihenedes kasulik seda riiki 
paremini mõista.

Teistmoodi riik

Indiaga läbikäimises viitavad lääneriigid 
sageli ühistele demokraatlikele väär-
tustele. See tekitab segadust. India ei 
ole nagu Lääne demokraatia, India on 
teistmoodi riik. Võrreldes näiteks USA 
või Ühendkuningriigiga on tal lühem 
iseseisva demokraatia kogemus: 74 aas-
tat, mille jooksul on India pidanud mitu 
sõda ja üle elanud ühe maailma suurima 
rändekriisi kohe pärast iseseisvuse välja-
kuulutamist. 

Erinevalt Lääne demokraatiatest on 
India arengumaa. Tal on üks maailma suu-
rimaid majandusi ja tohutu rahvaarv: üle 
1,3 miljardi inimese. See on peaaegu kaks 
korda rohkem kui USAs ja ELis kokku. 
Indial on olnud vaese riigi ja harimata 
rahva kuvand, kuid täielikus vaesuses elab 
ainult umbes kuus protsenti rahvastikust 
ja kirjaoskuse tase on umbes 74 protsenti. 
Suur hulk indialasi ei ela vaesuses ega ole 
kirjaoskamatud.

India on religioosselt ja demograafi-
liselt mitmekesine. Selle eri piirkondade 
elanikke ei seo keel, kombed ega religioon. 
Valdav usund on hinduism (umbes 78 prot-
senti), kuid Indias elab umbes 200 miljonit  

islamiusulist, 25 miljonit kristlast, 20 mil- 
jonit sikhi ja kaheksa miljonit budisti. Ka 
India inimesed näevad riigi eri paigus 
hoopis erinevad välja. India põhiseadus 
tunnustab 22 ametlikku keelt, millel on 
sageli oma tähestik. Hindi keeles kõne-
lev indialane ei pruugi aru saada näiteks 
tamili, kannada, telugu või assami keeles 
rääkivast indialasest. India ühiskond ei ole 
ei homogeenne ega egalitaarne.

Sotsiaalmajanduslik olukord, demo- 
graafia, aga ka ajalugu on kujundanud 
India demokraatiat ja see erineb Lääne  
omast. Samas peab India lugu demokraat-
likest väärtustest ja indialased on huvita-
tud nende tagamisest. Indias lähtutakse 
võimude lahususe ja seaduste ülimuslik-
kuse printsiipidest. Samuti on India va-
limised vabad, mis ei ole ilmtingimata 
nõnda teistes Lõuna-Aasia riikides. Sõna-
vabadus kehtib, ajakirjandus kajastab ka 
võime viletsas valguses näitavaid lugusid 
ja päevalehed avaldavad arvamusartikleid, 
mis võimulolijaid kritiseerivad. 

Suurest majandusest hoolimata on 
India inimarengult riikide edetabeli tagu-
mises otsas. Riigi arenguks ja eduks on 
hädasti tarvis kasvatada jõukust. See-
tõttu on õitseng ja majanduslikud huvid 
riigi poliitiliste ja välispoliitiliste otsuste 
tegemisel suunaseadjateks. India on tra-
ditsiooniliselt olnud kauplejariik nii ida 
kui ka lääne suunal. 

India ühiskonnale iseloomulik struktuu-
riüksus sõltumata sissetulekust on pere-
kond, milles elavad koos mitu põlvkonda. 
Kuna riik ja selle haldusüksused ei paku 
heaoluriikidega sarnaseid sotsiaalseid  

ARVUSTUS. Eesti, Aasia, välispoliitika

India on oma  
väiksematele naabritele 

regiooni suurjõud ja  
doonor, mis teeb  

temast tähtsa partneri 
lääneriikidele.
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tagatisi kõikidele abivajajatele, on pere-
konnal vastutav roll heaolu tagamisel 
ühiskonnas. 

India ühiskond hindab rahumeelsust. 
Indial ei paista parajasti olevat ambit-
siooni olla maailma kõige tugevam riik. 
Sõjaline rünnak territooriumi võitmise 
eesmärgil kutsuks rahva seas esile hal-
vakspanu. Samas on India ja indialased 
uhke riik ja rahvas. Au on hinnatud ja 
kaitsmist väärt väärtus. Kui seda rünna-
takse, tuleb rünnakule vastata.

Oluline suurjõud

India mure julgeoleku või vabaduse pärast 
on teistsugune kui Eestil. India territoo-
rium on suur ja selle piiriks on valdavalt 
ookean ning põhjas ulatuslik ja raskete 
ilmastikuoludega Himaalaja mäestik, kus 
aasta läbi sõda pidada ei saa. Samas on 
maailma ühe suurima armeega Indial 
tuumarelvad ning erimeelsused naabri-

tega. Nii Pakistan kui ka Hiina on Indiaga 
alates India ja Pakistani eraldamisest ja 
riikide iseseisvumisest 1947. aastal pida-
nud mitu sõda. Tõsiseks sise- ja välise 
julgeoleku probleemiks on terrorism ja  
ekstremism. 

Lisaks eelnevale on India tänapäe-
vast välispoliitikat kujundanud regiooni 
koloniaalminevik ja külma sõja aeg. Riik 
tunneb ennast paremini, olles poliitiliselt 
ja majanduslikult sõltumatu, mis kauban-
dussuhetes võib paista protektsionismina. 
Välispoliitikas on India pigem pragmaa-
tiline. Ta ei kipu tegema hukkamõistvaid 

avaldusi olukordades, mis Indiat otseselt 
ei puuduta. Rahvusvahelises suhtluses 
propageerib India multipolaarset maa-
ilmakorda, mis põhineb rahvusvahelisel 
õigusel ning kõikide riikide suveräänsuse 
ja territoriaalse terviklikkuse austamisel. 
See on Eestile sümpaatne. 

India on küll huvitatud headest suhe-
test kõikide riikidega, kuid suhetes Pakis-
taniga valitseb usaldamatus ja Hiinat  
tajutakse kui strateegilist ohtu. Kuna 
maailmapoliitika raskuspunkt on nihku-
mas või juba nihkunud India ja Vaikse 
ookeani piirkonda, on India välispoliitikas 
üha aktiivsem. India on oma väiksematele 
naabritele regiooni suurjõud ja doonor, 
mis teeb temast tähtsa partneri ka lääne- 
riikidele.

Kuigi India lähiajalugu, väärtused ja 
välispoliitilised prioriteedid on Eestist 
erinevad ja kultuuriliselt on ta meile võõ-
ras, tasub Eestil Indiat paremini tunda ja 
suhteid edendada. 

Valimiskampaania Indias. Sotsiaalmajanduslik olukord, demograafia, aga ka ajalugu on kujundanud India demokraatiat  
ja see erineb Lääne omast. Samas peab India lugu demokraatlikest väärtustest, kirjutab Juuli Hiio. ZUMAPRESS.com/Scanpix

India tunneb ennast  
paremini, olles poliitiliselt  

ja majanduslikult  
sõltumatu, mis kaubandus-

suhetes võib paista  
protektsionismina.
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Pahameeletorm, mis vallandus Brexiti 
rahvahääletuse tulemusel Ühendkuning-
riigi rahvusvahelise tulevase suunitluse 
ümber, on nüüdseks vaibunud. 2019. aasta 
lõpust on Suurbritannial olnud suure 
parlamendienamusega stabiilne valitsus, 
mis on näidanud, et ta suhtub kaitsesse 
ning liitlaste ja partnerite julgeolekusse 
tõsisemalt kui tema eelkäijad (või kõik-
võimalikud poliitilised formatsioonid lähi-
minevikust). 

Uus valitsus avaldas oma strateegi-
lised kavatsused 2020. aasta lõpus, kui 
andis teada, et aastatel 2021–2024 eral-
datakse kaitsekulutusteks 16,5 miljardit 
naela, millele lisandub lubadus eraldada 
sama perioodi jooksul veel 7,7 miljardit. 
Nõnda jääb Ühendkuningriik edaspidigi 
kaitsekulutuste suuruse poolest maailma 
neljandaks riigiks. 

2021. aasta märtsis astus valitsus veel 
ühe sammu, avaldades koondvisiooni 
„Global Britain in a Competitive Age: The 
Integrated Review of Security, Defence, 
Development and Foreign Policy“ („Glo-
baalne Suurbritannia konkurentsiajastul: 
julgeoleku-, kaitse-, arengu- ja välispolii-
tika koondvisioon“), mis ongi „Globaalse 
Suurbritannia“ plaan. 

Euroopa endiselt prioriteet

See on tähtis, arvestades, et pärast 2016. 
aasta Brexiti rahvahääletust hakati kaht-
lema Suurbritannia autoriteedi püsimises 
rahvusvahelisel areenil. Kahtlejad küsisid, 
kuidas saab üks väike saareriik mandrihii-
dudega konkureerida, kui ta ELi ei kuulu. 

Vastuse sellele küsimusele annab koond-
visioon. Selles on rõhutatud struktuure, 
mis andsid Suurbritanniale suure võimu – 
teadus ja tehnika. Visioon paneb Ühend-
kuningriiki suurendama kulutusi tea-
dus- ja arendustegevusele, investeerima 
tippharidusse ning ehitama uut taristut. 

Teine sageli kõlanud argument on, 
et „Globaalse Suurbritanniaga“ liigub 
Ühendkuningriik Euroopast eemale ning 
keskendub rohkem India ja Vaikse ookea-
ni piirkonnale – ja isegi kosmosele. See 
aga on ekslik. Arvestades India ja Vaikse 
ookeani piirkonna ning kosmose täht-
suse tõusu, ei alga Euroopa kaitse enam 
sugugi Narva jõest (ammugi Reini või 
Wisła jõest) või Ida-Balkanist, vaid hoo-
pis Musta mere piirkonnast, Lähis-Idast 
ning Lõuna- ja Kagu-Aasiast. Arvestades 
Venemaa revisionismi, mida on koond- 
visioonis kirjeldatud „kõige akuutsema ot-
sese ohuna“, Hiina Vöö ja Tee algatust ja 
röövretki Ida-Euroopasse ning Ameerika 
nn tasakaalustamist Vaikse ookeani lää-
neosa suunas, ei ole enam mõtet mõelda 

JAMES ROGERS
Geostrateegia Nõukogu kaasasutaja  
ja teadusdirektor

„Globaalne Suurbritannia“ on sündimas  
ja sellel on tugev Ida- ja Põhja-Euroopa mõõde

Euro-Atlandi ning India ja Vaikse ookea-
ni piirkonnast kui eraldi geopoliitilistest 
piirkondadest. Alanud on Atlandi ja Vaikse  
ookeani piirkonna ajastu. Seda koond- 
visioon kaudselt tunnistabki.

Euroopa ei ole seega Suurbritannia 
geostrateegias tähtsust kaotanud. Ühend-
kuningriigi fookus on lihtsalt liikunud 
mandri eri osadele, eriti geopoliitilisele 
kaarele, mis ulatub Arktikast Vahemere 
idaosani ja mida Suurbritannia on täht-
sustanud juba mitu aastat. 

Alates Venemaa sissetungist Ukrai-
nasse 2014. aastal on Ühendkuningriik 
toetanud NATO lahingugruppi ning pai-
gutanud sinna rohkem vägesid kui ükski 
teine liitlasriik, kaasa arvatud USA. Ees-
tisse on siiratud 750 sõjaväelast ja Poola 
150. Ka ühendekspeditsioonivägi on aina 
kasvanud. Kui 2021. aasta aprillis liitus sel-
lega Island, kasvas väes osalevate riikide 
arv kümne Põhja-Euroopa riigini.

Samal ajal on Ühendkuningriik võtnud 
eriti Ukraina toetamisel juhirolli Musta 
mere piirkonnas, Euroopa idaväravas. 
Alates operatsiooni Orbital alustamisest 
2015. aastal on Suurbritannia väed välja 
õpetanud kümneid tuhandeid Ukraina 
sõjaväelasi. Lisaks on Ühendkuningriik 
andnud Ukrainale mereväe uuesti üles-
ehitamiseks 1,25 miljardi naela väärtuses 
laenu. Ühendkuningriigi kohalolek Mustal 
merel on kasvanud ning sisse on seatud 
alaline kohalolek, mille märgiks saadeti 
sinna hiljuti sõjalaev HMS Defender üles-
andega kaitsta meresõiduvabadust ning 
meenutada Kremlile, et Krimmi annektee-
rimist ei unustata.

Euroopa kaitse ei alga  
enam sugugi Narva jõest 
(ammugi Reini või Wisła 
jõest) või Ida-Balkanist,  
vaid hoopis Musta mere 

piirkonnast, Lähis-Idast ning 
Lõuna- ja Kagu-Aasiast.
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Rahvarõivastes grusiinid tähistavad tantsuga Ühendkuningriigi sõjalaeva HMS Defender saabumist Bathumi sadamasse  
2021. aasta juunis. Ühendkuningriigi sõjalaevade ülesandeks Mustal merel on kaitsta meresõiduvabadust ning meenutada 
Kremlile, et Krimmi annekteerimist ei unustata, kirjutab James Rogers. AP	/	Ühendkuningriigi	suursaatkond	Gruusias	/	Scanpix

Ühendkuningriigi  
tõhusus hakkab sõltuma 
teiste jõukate Euroopa 

liitlaste kohustuste täitmise 
austamise ulatusest,  
hoolimata COVID-19  
mõjust eelarvetele.

Kuidas on aga lood Suurbritannia sõja-
väe võimega toetada NATO liitlasi? Kas 
koondvisiooniga ei ole seda ohvriks too-
dud mereväe arendamisele ja tehnika 
kaasajastamisele? 

Tõsi, Suurbritannia sõjaväge on vä-
hendatud, kuid ei tasu iial unustada, et 
NATO on ennekõike mereliit: kui allian-
sil ei oleks piiramatut võimet toimetada 
Põhja-Ameerika ja Suurbritannia vägesid 
üle Atlandi ookeani ja La Manche’i väina 
Kesk- ja Ida-Euroopasse, jääks ta konf-
likti puhkemisel täiesti hätta. Arvestades 
Briti saarte asukohta ja Briti ülemere- 
territooriume Gibraltaril ja Küprosel, ei 
jäägi Ühendkuningriigil muud üle, kui 
tähtsustada mereväge.

Suurem ründevõime

Pealegi ei saa Ühendkuningriik mereväe-
list vaadet arvestades vastata Venemaale 
sümmeetriliselt ehk peamiselt maa- 
vägedega. Ta saab Venemaale vastu panna 
ainult parema tehnika ja tõhusa stratee-
giaga. Seepärast rõhutataksegi koond-
visioonis taas vajadust suurendada Briti 
relvajõudude ründevõimet, kaasa arvatud 
tuletoetust ning paremaid küber- ja kos-

mosekaitsesüsteeme. Lisaks lihvib koond-
visioon Suurbritannia sõjastrateegiat hei-
dutuse aktiivsema vormi suunas. 

Koondvisioon näeb ette ka seda, et 
tulevastel kümnenditel tuleb kohaloleku 
sisseseadmiseks ja revisionismi heidu-
tamiseks rohkematesse piirkondadesse 
siirata rohkem Briti sõjaväelasi. Seetõttu 
rõhutatakse koondvisioonis taas vajadust 
suurendada Ühendkuningriigi tuuma- 
varustust ning antakse mõista, et see ei 
hõlma ainult Ühendkuningriiki ennast, 
vaid kõiki NATO liitlasi. 

Sel põhjusel ongi Eestisse ja Poolasse 
siiratud Ühendkuningriigi vägede kohal-
olu koondvisioonis nimetatud „signaal- 
lõksudeks“ (ingl tripwire); nende hulka 
võiks lugeda ka Saksamaale ning NATO  

õhuturbemissiooni raames aeg-ajalt ka 
Leetu ja Rumeeniasse siiratavad väed.

Ehk lühidalt: „Globaalne Suurbritan-
nia“ ei ole enam pelgalt nägemus. See on 
saamas tegelikkuseks ja sellel on tugev 
Ida- ja Põhja-Euroopa mõõde. Kuid kuigi 
Ühendkuningriik on jätkuvalt NATO-le 
üdini truu, ei arva ta, et temast saab 
Euroopa kaitse tagaja, isegi kui USA kes-
kendub rohkem Ida-Aasiale. 

Ühendkuningriik on ületanud kahes 
2014. aasta NATO kaitsekulutuste kokku-
leppes määratletud eesmärgid – inves-
teerida kaks protsenti sisemajanduse 
kogutoodangust kaitsekulutusteks ja sel-
lest 20 protsenti uude varustusse – ning 
heitnud sellega kinda teistele suurtele ja 
rikastele riikidele, eelkõige Saksamaale, 
aga ka Itaaliale, Hispaaniale ja Madal- 
maadele. 

Ühendkuningriigi tõhusus hakkab 
sõltuma teiste jõukate Euroopa liitlaste 
kohustuste täitmise austamise ulatusest, 
hoolimata COVID-19 mõjust eelarvetele. 
Aga ka sellest, kuidas pühendunud ku-
lutajad – Balti riigid, Poola, Rumeenia 
ja Prantsusmaa – soostuvad survestama 
neid Euroopa liitlasi, kes ei pinguta nagu 
teised. 
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Brexit raputas Euroopa majandusruumi 
kui maavärin, mis käristas tahtlikult lahti 
70 aastat kestnud lõimumise õmblu-
sed. Kui Norra, Island ja Liechtenstein 
(Euroopa Vabakaubanduse Assotsiat-
siooni riigid, välja arvatud Šveits, ehk 
EFTA3) kirjutasid suvel viimaks alla uuele 
vabakaubanduslepingule Ühendkuningrii-
giga, hingasid nad kergendunult. Leping 
olulise partneri ja liitlasega on aga üht-
aegu nii võit kui ka kaotus.

Brexiti üks eesmärke oli saavutada 
vabadus sõlmida uusi kaubanduslep-
peid kõikjal maailmas. Näiteks tollitarii-
fides on see end õigustanud, sest nüüd 
saab Ühendkuningriik leppida kokku null- 
tariife kõikide ELi-väliste riikidega. Siiski 
ei kaasne otsustusvabadusega automaat-
selt muutused. Seni on Ühendkuningriik 
suuresti kopeerinud ELi välistariife ega 
ole kehtestanud lihtsamat ja liberaalse-
mat süsteemi. ELi välistariifide ülevõt-
mine oli kiire lahendus, millega välditi 
lõputuid läbirääkimisi Maailma Kauban-
dusorgansatsioonis, kuid see on nüüd 
tulevikus enamiku kaubandusläbirääki-
miste lähtepunkt.

Kui väikesed edusammud kõrvale jätta, 
sunnivad päritolureeglid ja regulatiivne 
kord tööstuskaubanduses sammu tagasi 
astuma. See tähendab, et kui Saksamaa 
ekspordib Ühendkuningriiki elektriauto, 
võib tal tekkida kohustus maksta kõrgeid 
tariife juhul, kui aku on toodetud Nor-
ras. Mõistagi külvab selline asi üleilmse-
tesse tarneahelatesse segadust. Tõendid 
annavad alust arvata, et tegemist on sihi-
liku valikuga, soodustamaks ELi-siseseid 

väärtusahelaid. Tööstuskaubanduse tei-
seks tagasilöögiks on kord, kus ravimitele, 
kemikaalidele ja teistele kontrollitavatele 
ainetele kehtib rahvuslik kontroll ja tõe-
näoliselt ka erinevad reeglid.

Kuna Norra ja Island kaitsevad oma 
põllumajandust, ei tulnud nulltariifide 
kehtestamine põllumajandussaadustele 
uues vabakaubanduslepingus kõne alla. 
Samas mereandide vabakaubandusest 
olid Island ja Norra vägagi huvitatud. Kah-
juks põhjustas Ühendkuningriigi põllu- 
majandussaaduste ja mereandide vastu-
tasu nõue ummikseisu. Nendes sektori-
tes jätkab uus vabakaubandusleping pea-
miselt Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) 
kaubandusrežiimi.

Kuna ühised veterinaareeskirjad enam ei 
kehti, tulevad uued piirikontrollid. Selles 
vallas on ELi-Ühendkuningriigi kokkulepe 
selgelt liberaalne, võimaldades nulltarii-
fide jätkumist, ometi on uued piirikont-
rollid juba kaasa toonud Ühendkuningriigi 
esmakaupade ekspordi vähenemise ELi 

ARNE MELCHIOR
Norra Rahvusvaheliste Suhete Instituudi 
vanemteadur

Brexit ja kaubandus  
ehk sujuva Euroopa lõpp

ning see võib mõjutada ka EFTA3-Ühend-
kuningriigi kaubavahetust tulevikus.

Kuna Brexiti eesmärk oli „võtta tagasi 
kontroll“ ja taastada rahvusliku õigus-
süsteemi suveräänsus, on Ühendkuning-
riigil konservatiivne punane joon ühi-
sed eeskirjad. Seetõttu sisaldavad uued 
vabakaubanduslepped viiteid parimatele 
kavatsustele ja ühiskomisjone, mitte ühi-
seid reegleid, ning üsna vähe materiaal-
seid kohustusi. 

Järelikult valdkondades, kus ELil/
EMP-l on ulatuslikud ühised reeglid, on 
uued vabakaubanduslepped samm tagasi, 
sest siseturu sujuv toimimine asen-
dub osalise liberaliseerimise ja parimate 
kavatsustega. Samas neis valdkondades, 
kus puudub ulatuslik ELi/EMP regulat-
sioon, võib EFTA3-Ühendkuningriigi lepe 
edu saavutada.

EFTA3 ja Ühendkuningriik on kauban-
duspoliitika paralleelsusega saavutanud 
regulatiivsetes teemades teatava liberali-
seerimise. Leppes on kaubanduspoliitika 
paralleelsust kasutatud näiteks vastasti-
kuses tunnustamises, finantsteenustes ja 
andmekaitses.

Uued ELi-Ühendkuningriigi ja EFTA3- 
Ühendkuningriigi vabakaubanduslepped 
on laia haardega olulised verstapostid, 
mis kindlustavad pääsu turule ja majan-
duse lõimumise kõikide osapoolte huvi-
des. Samas on need samm tagasi, asen-
dades sujuva piirideta Euroopa asjaaja-
mise rahvuslike eeskirjade, kontrolli ja 
üsnagi tõenäoliselt suurema bürokraa-
tiaga. Brexit on ja jääb laboriks, kus 
katsetatakse kahe lähenemise erisusi.  

Siiski ei kaasne otsustus-
vabadusega automaatselt 

muutused. Seni on 
Ühendkuningriik suuresti 
kopeerinud ELi välistariife 

ega ole kehtestanud 
lihtsamat ja liberaalsemat 

süsteemi.
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ELi-Ühendkuningriigi kaubanduskokkulepe jätab välja kõik kolmandad riigid, sealhulgas EFTA3. See tähendab, et kui Saksamaa 
ekspordib Ühendkuningriiki elektriauto, võib tal tekkida kohustus maksta kõrgeid tariife juhul, kui aku on toodetud Norras.  
Caro	/	Olaf	Jandke	/	Scanpix

Üks oluline Brexiti  
mõju väljendub selles,  
et kalapüügikvootide  

jagamine Norra ja  
Ühendkuningriigi vahel  

ei olnud 2021. aasta juulis 
endiselt otsustatud ning  
see mõjutab ka kvootide  

jagamist ELi ja Norra  
vahel. Selles vallas on  
Brexit pärast 30 aastat  

harmoonilist ELi ja  
Norra koostööd taas 

puhunud lõkkele  
vanad konfliktid.

Arvestades loobumist Euroopa ühistest 
standarditest ja kinnitustest toodetele 
nagu ravimid, kemikaalid ja toit, on Brexiti 
mõju selgelt illiberaalne.

Samuti ilmneb, et Ühendkuningriigi 
uut kaubanduspoliitika vabadust koor-
mab tugev ELi pärand. EFTA3-Ühend-
kuningriigi lepe on EMP tõttu äärmus-
lik näide ning Ühendkuningriigil võib olla 
kolmandate riikide suhtes rohkem vaba-
dusi. Aeg näitab, kui kaugele Ühend- 
kuningriik endiste ELi vabakaubandus- 
lepete kopeerimisest jõuab.

EMP katab vaid osaliselt kaubandusest 
ja siseturust kaugemale ulatuvat koos-
tööd ning ELi ja Ühendkuningriigi läbi-
rääkimised käsitlesid ka lõimumise kat-
kestamist valdkondades, mida EFTA3 
läbirääkimised ei puudutanud. Ühend-
kuningriik jätkab osalust ELi teadus-
programmides, kuid on lahkunud teistest 
valdkondadest, kus EFTA3 riigid osale-
vad, näiteks tervishoid, ravimid, haridus.

Norra ja Islandi soovil jäi kalapüügi- 
kvootide eraldamine EFTA3 kauban-
duskõnelustest välja, samas kui EL sur-
vestas teema sidumist. Nii et veel üks 
oluline Brexiti mõju väljendub selles, 
et kalapüügikvootide jagamine Nor-
ra ja Ühendkuningriigi vahel ei olnud  
2021. aasta juulis endiselt otsustatud 
ning see mõjutab ka kvootide jagamist 
ELi ja Norra vahel. Selles vallas on Brexit 
pärast 30 aastat harmoonilist ELi ja Nor-
ra koostööd taas puhunud lõkkele vanad  
konfliktid.

Tulevikku silmas pidades valitseb se-
gane olukord ka uue Iiri piiri küsimu-
ses, sest Põhja-Iirimaa on osa ELi sise- 
turust, ning segadus peegeldub ka  
EFTA3-Ühendkuningriigi leppes. Isegi 
kui EFTA riikidele ei ole see kuigi oluli-
ne teema, on see siiski elevant elutoas, 
mis võib mõjutada tulevikus kaubandust 
ning tõsta veelgi Brexiti põhjustatud lõi-
mumise vähikäigu hinda.  
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Kuna viimaste nädalate arvamusküsitlu-
sed näitavad kristlikele demokraatidele 
(CDU) umbes 28-protsendilist toetust, on 
siiski enam-vähem kindel, et CDU moo-
dustab taas suurima parlamendirühma. 
Kui CDU võidab valimised, ei tähenda 
see siiski tingimata, et järgmine Saksa-
maa liidukantsler on kristlik demokraat. 
Isegi kui konservatiivid teeksid koostööd 
teise koha saavutava erakonnaga, kelleks 
on suure tõenäosusega rohelised või 
sotsiaaldemokraadid (SPD), ei suuda nad 
saada parlamendis häälteenamust. Sellisel 
juhul hakkab Saksamaad juhtima tõenäo-
liselt roheliste või sotsiaaldemokraatide 
juhitav kolme erakonna valitsusliit.

Teiseks on kindel, et ühelgi CDU, rohe-
liste ega SPD juhtival kandidaadil ei ole 
praegu tugevat valijate toetust, et astuda 
Angela Merkeli kingadesse. Konservatiiv 
Armin Laschet ei ole suutnud end pärast 
kurnavat erakonnasisest juhikoha võitlust 
edukalt näidata. Hiljutine küsitlus näitab, 
et ainult 15 protsenti sakslastest hääletaks 
otsevalimistel tema poolt. 

Sarnastes küsitlustes võidab kõige sel-
gemalt Saksamaa praegune rahandus- 
minister ja asekantsler Olaf Scholz umbes 
20-protsendilise toetusega. Kuid veel on 
ebaselge, kas tal õnnestub oma väga isiku- 
keskse kampaaniaga veenda sakslasi hää-
letama rohkem SPD poolt, mille juhivali-
misi ta ei suutnud võita. Selle aasta algu-
sest on SPD roheliste järel mõne protsen-
dipunkti võrra madalama, praegu umbes 
17 protsendi juures oleva tulemusega kol-
mandal kohal.

Lühidalt öeldes on Saksamaa valimis-
tel kõik lahtine. Võimalikud on erinevad 
valitsusliidud ja kantsleriks võib tõusta 
kes tahes kolmest kandidaadist. Keegi 

ANALÜÜS. Saksamaa, Euroopa Liit, välispoliitika

DANIELA SCHWARZER
Avatud Ühiskonna Sihtasutuste Euroopa 
ja Euraasia piirkonna tegevjuht ja Berliini 
vabaülikooli politoloogia auprofessor

Ilmselt keskendub  
Saksamaa 2021. aasta  

sügisel rohkem iseendale 
kui Euroopa ja maailma 

probleemidele.

Otsustavad valimised  
     otsustusvõimetul 
Saksamaal

Sel suvel on Euroopas paljude silmad pööratud 
Saksamaale. Pole ka ime, sest 26. septembril 
toimuvad föderaalvalimised lõpetavad Angela 
Merkeli 16-aastase Saksamaa valitsemise ajastu. 
Peale selle ei ole föderaalvalimistel aga suurt  
midagi kindlat.
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neist ei oleks tugeva seljatagusega. Nii 
CDU Laschet kui ka roheliste Annalena 
Baerbock võitlevad plagiaadisüüdistus-
tega. Scholz peab nutikalt kasutama oma 
toetust parteist lahku löömata. Koalit-
siooniläbirääkimised, eriti kui need hõl-
mavad kahte suhteliselt võrreldava tuge-
vusega parteid – rohelisi ja SPDd – koos 
liberaalse ja tõenäoliselt üsna kindlakäe-
lise väiksema FDPga, võivad kujuneda 
pikaks ja väsitavaks. Seetõttu keskendub 
Saksamaa 2021. aasta sügisel suure tõe-
näosusega rohkem iseendale kui Euroopa 
ja maailma probleemidele.

Roll maailmas

Kuid ometi peaks ta just seda tegema. 
Kuna Saksamaa majanduslik edu tugineb 
Euroopa ja rahvusvahelisele avatusele, 
mõjutavad teda eriti ohud nagu pandee-
miad või kliimamuutused, muutused maa-
ilmakorras, näiteks digiteerimine, ning 
liberaalse demokraatia ja kasvava auto-
kraatia süvenev süsteemne konflikt kogu 

maailmas. Kesk-Euroopa kaubandusjõuna 
sõltub liitvabariik suurel määral avatud 
majandusest ja poliitilisest koostööst rii-
kidega üle kogu maailma.

Ja mida keerukamaks maailm muutub, 
seda rohkem peab Saksamaa oma välis-
poliitikat ja rahvusvahelist positsiooni 
ümber mõtestama: Saksamaa tugevus – 
rahvusvaheline avatus ja majanduspart-
nerlused – ei ole muutunud ainult haa-
vatavuse allikaks, nagu on viimasel ajal 
näidanud COVID-19 pandeemia ja selle 
majanduslikud mõjud. Rahvusvaheline 

sõltuvus, isegi kui see on vastastikune, 
piirab Saksamaa soovi ja suutlikkust rah-
vusvahelisel areenil tegutseda. Võimalik, 
et rohkem kui kunagi varem on küsitav, 
kas Saksamaa majandusmudel ja väärtus-
põhine välispoliitika jäävad usutavaks ja 
tulemuslikuks.

Teiseks on küsitav, kuidas Saksamaa 
suudab kaitsta oma peamist tugevust: 
majanduslikku konkurentsivõimet. Võit-
luses tehnoloogilise ja digitaalse juhi-
rolli nimel on Saksamaa, nagu ka EL, 
konkurentidest tükk maad maha jää-
nud. Ainus viis järele jõuda ja taastada 
juhtpositsioon, et digimaailma korra 
norme ja struktuure koos kujundada, on  
Saksamaa ja ELi koostöö sarnase mõtte-
viisiga riikidega, eriti USAga, aga ka Aasia  
partneritega. 

Eesmärk ei ole ainult tugevdada ma-
janduslikku konkurentsivõimet, vaid 
veelgi põhjalikumalt üheskoos kujun-
dada reeglistikku tehnoloogiatele, mis 
on liberaalse demokraatia ja tõusvate 
autokraatiate konflikti keskmes. Need  

26. septembril toimuvad föderaalvalimised lõpetavad Angela Merkeli 16-aastase Saksamaa valitsemise ajastu. Reuters/Scanpix

Võimalik, et rohkem  
kui kunagi varem on  

küsitav, kas Saksamaa  
majandusmudel  
ja väärtuspõhine  

välispoliitika jäävad  
usutavaks ja  

tulemuslikuks.
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on võtmetähtsusega küsimused, millega  
Saksamaa uus juht silmitsi seisab. Ja 
see, millise tee ta valib, mõjutab oluliselt  
Atlandi-üleseid suhteid, aga ka Saksamaa 
ja ELi strateegiat suhetes Hiina, Venemaa, 
Türgi ja teistega.

Euroopa Liidu ankur

Kui miski on Saksamaa vaatest kindel, siis 
see on tugeva ELi hädavajalikkus: ELi liik-
mesus ja Saksamaa juhiroll 27 liikmega lii-
dus on suurendanud riigi jõukust ja võimu 
ning koos NATOga on see poliitiline alus-
tala, mis määratleb Saksamaa geopoliiti-
lise positsiooni. EL – pärast Brexitit ilm-
selt pigem Euroopa – on endiselt prisma, 
läbi mille vaatab suure tõenäosusega ka 
järgmine Saksamaa juht riigi rahvusva-
helisele rollile ja konkreetsetele stratee-
giatele kõige pakilisemate välispoliitiliste 
ülesannetega toimetulekuks.

Samas on EL aga enam kui 15 aastat 
kestnud kriiside tõttu sisemiselt sügavalt 
lõhestunud. Seega on järgmise Saksamaa 
valitsuse põhiülesanne sama, mis ame-
tist lahkuval kantsleril: hoida ELi koos – 
Euroopa ja Saksamaa enda huvides. Suure 
tõenäosusega püüab Berliin jätkata Põhja- 
Lõuna ja Ida-Lääne lõhede ületamist. Kuigi 
need lõhed väärivad üksikasjalikku ana-
lüüsi ega jaga riike selgelt homogeense-
tesse rühmadesse, toovad mõlemad suu-
nad esile suuri pingeid ELi sees. Esimene 
neist tähistab sotsiaalmajanduslikku lahk-
nevust ja vastuolulisi nägemusi majanduse 
juhtimisest, teist aga kasutatakse, et kir-
jeldada sügavalt erinevaid arusaamu rah-
vuslikust ja Euroopa identiteedist, suve-
räänsusest ning mõne valitsuse puhul, 
näiteks Ungari ja Poola praegune valitsus, 
ka liberaalsest demokraatiast.

Saksamaa uue juhi ülesandeks on luua 
usaldusväärsed ja kindlad suhted kõikide 
ELi juhtidega. See võtab aega ja nõuab 
tugevat poliitilist pühendumust. Euroopa 
juhid on vägagi teadlikud, et nad kaotavad 

Euroopa Ülemkogus oma kõige kauem 
tegutsenud kolleegi. Ükski teine riigipea 
ega valitsusjuht ei ole näinud ELi nii mit-
mes kriisis, alates 2008. aasta finants-
kriisist ja sellele järgnenud riigivõla- ja 
panganduskriisidest, Venemaa Krimmi 
annekteerimisest ja sõjast Donbassis, 
rändekriisist ja Brexitist kuni COVID-19ni 
ning sellega kaasnevate sügavate majan-
duslike ja sotsiaalsete tagajärgedeni.

Kuigi mõned Saksamaa juhtimisel 
langetatud otsused olid väga vastuoluli-
sed, tunnustatakse ikka ja jälle Merkeli 
rahulikkust ja vastupidavust kompro-
missi leidmisel Euroopas. Prantsusmaa, 
kes on tavaliselt vähem huvitatud laia-
pindse kompromissi saavutamisest, on 
endiselt Saksamaa peamine partner, ning 
2022. aasta kevadel toimuvad Prantsus-
maa presidendivalimised on Saksamaa ja 
Euroopa vaatest tõenäoliselt kõige oluli-
sem Euroopa tulevikku mõjutav poliitiline 
sündmus järgmise aasta esimeses pooles.

Suur koorem ja ootused

Merkel ehitas Saksamaa eesotsas oldud 
16 aasta jooksul juhirolli, mis ületas kau-
gelt Euroopa Ülemkogu. Kui Donald 
Trump hakkas USA presidendina libe-
raalset rahvusvahelist korda lõhkuma 
ning lõhestas ka kodumaa demokraatlikku 
ja liberaalset ühiskonda, langes lootus  
Merkelile kui vaba maailma uuele juhile. 
Kuigi tal tuli Trumpi valitsusajal näidata 
karmi kätt Atlandi-ülestes suhetes, lük-
kas ta otsustavalt tagasi liberaalse demo-
kraatia vastased rünnakud Euroopas, kui 
Ungari ja Poola valitsus hakkasid muutma 
oma põhiseadusi ning nõrgendama vaba 
ajakirjandust ja kodanikuühiskonda.

Just lõhestunud ELi ja meie maailmajao 
liberaalse demokraatia katsumuste taus-

tal peab Saksamaa uus liidukantsler näi-
tama kindlameelsust, ambitsioonikust ja 
realistlikkust ning väga tugevalt toetama 
partnerlust sarnase mõtteviisiga riikidega 
nii ELis kui ka kogu maailmas.

Pea kümme aastat tagasi, 2014. aastal 
näitasid tollased Saksamaa juhid, liidu-
president Joachim Gauck, välisminister 
Frank-Walter Steinmeier ja kaitseminister 
Ursula von der Leyen Müncheni julgeole-
kukonverentsil sõnavõttudes teed Saksa-
maa uuele ja tugevamale rollile. Liitvaba-
riigi võimu kasvades ELis ja rahvusvaheli-
sel areenil valitses nii kodu- kui välismaal 
suur nõudlus föderaalvalitsuse suurema 
vastutuse järele. Merkel täitis selle osali-
selt, samas kui teised ootused ei täitunud 
kunagi. Ja siiski, võrreldes praegusega olid 
asjalood toona suhteliselt lihtsad. Rahvus-
vaheline keskkond on muutunud nii oluli-
selt, et Saksamaal, nagu ka igal teisel riigil, 
on üha raskem võtta sisulist juhirolli ja 
kujundada arenguid ELis või rahvusvahe-
lisel areenil.

Just seetõttu on Saksamaa järgmise valit-
suse ülesanded niivõrd suured. Ühelt 
poolt tuleb ennetada ja terviklikult tege-
leda Saksamaa ja ELi mitmesuguste ris-
kide ja raskustega – ning tegutseda tuleb 
kiiresti. Kuid Saksamaa, nagu ka tema 
partnerid ELis, on hädas oma majandus-
liku, poliitilise ja sotsiaalse mudeli kohan-
damisega rahvusvahelise keskkonna põh-
japanevate muutustega. Selge on see, et 
rahvusvahelised ja siseriiklikud arengud 
on omavahel väga tihedalt põimunud ja 
nõuavad ühtset lähenemist. Ainult rah-
vuslikest ei piisa. Arvestades sisemisi ja 
väliseid katsumusi, millega meie maa-
ilmajagu silmitsi seisab, on kõige oluli-
sem sügavam, ennetavam ja leidlikum 
sarnaselt mõtlevate valitsuste koostöö  
Euroopas. 

Järgmise Saksamaa  
valitsuse põhiülesanne  
on sama, mis ametist  

lahkuval kantsleril:  
hoida ELi koos –  

Euroopa ja Saksamaa  
enda huvides.

2022. aasta kevadel  
toimuvad Prantsusmaa 

presidendivalimised  
on Saksamaa ja Euroopa 

vaatest tõenäoliselt  
kõige olulisem Euroopa 

tulevikku mõjutav poliitiline 
sündmus järgmise aasta 

esimeses pooles.

Rahvusvaheline 
 keskkond on  

muutunud nii oluliselt,  
et Saksamaal, nagu  
ka igal teisel riigil,  

on üha raskem võtta  
sisulist juhirolli ja  

kujundada arenguid  
ELis või rahvusvahelisel 

areenil.

ANALÜÜS. Saksamaa, Euroopa Liit, välispoliitika
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Maailm meie ümber muutub, aga Saksa 
välis- ja julgeolekupoliitika püüab vana 
rada edasi astuda – nii võib lühidalt kokku 
võtta Saksamaal 26. septembril toimu-
vate liiduvalimiste eeldatava mõju välis- 
poliitikale. 

Järjepidevust on oodata nii heas kui 
halvas. Milline tahes valitsusliit pärast 
valimisi tekib, saab see kindlasti olema 
tugevalt Euroopa Liitu, NATOt ja trans- 
atlantilisi suhteid väärtustav. Samas säi-
lib Saksamaa ülim ettevaatlikkus sõjalise 
jõu kasutamise suhtes ning tugev rõhk 
majanduslikele huvidele, mis takistab 
autoritaarsete Venemaa ja Hiina mõju 
pärssimist.

Välispoliitika eksperdid nii Saksamaal 
kui mujal Läänes on aastaid kutsunud 
Berliini üles tugevdama julgeolekupolii-
tikat ja strateegilist mõtlemist. Angela 
Merkel on väljendanud küll veendumust, 
et Euroopa peaks enda eest rohkem vas-
tutust võtma, kuid ei ole liidukantslerina 
selgelt öelnud, mida see tähendab eriti 
Saksamaa panusele. 

Saksamaa huvid = Euroopa huvid

Strateegilise mõtlemise puudulikkust 
väljendab näiteks Berliini kangekaelne 
soov võtta Nord Stream 2 (NS2) gaasiju-
het majandusliku projektina, eirates selle 
strateegilist tähtsust Venemaale ja nega-
tiivset mõju Ida-Euroopa julgeolekule. 
USA loobus Joe Bideni juhtimisel gaasi- 
juhtme takistamisest, leides, et heade 
suhete säilitamine Saksamaaga kaalub 
üles Ukraina julgeolekuhuvide kaitsmise. 
Venemaa väiksematele naabritele on USA 

KRISTI RAIK
RKK Eesti Välispoliitika Instituudi direktor

Kas Saksamaa uued juhid  
on valmis väljuma mugavustsoonist?

ja Saksamaa NS2 kokkulepe karm näide 
sellest, kuidas suurriikide huvid võivad 
nendest üle sõita. 

Euroopa ühtsuse rõhutamine ja ühiste 
lahenduste otsimine on Saksa välispoliiti-
kas tugev mantra, kuid pole sugugi harul-
dane, et tegelik poliitika surub Euroopale 
peale Saksamaa huvid (olgugi ehk siiras 
usus, et see ongi kogu Euroopa huvides). 
Tugev mantra on ka dialoogi ja koostöö 
vajadus Venemaa ja Hiinaga, mis tekitab 
tõrkeid nii Euroopa kui ka transatlantilise 
ühtsuse leidmisel.

Järjepidevust esindavad eelkõige kaks 
ajaloolist suurparteid, kristlik-demo-
kraatlik CDU ja sotsiaaldemokraatlik SPD, 
kelle toetus on langenud vastavalt alla 30 
ja alla 20 protsendi. CDU juhtpositsioonile 
on muutunud tõsiseks väljakutseks jõud-
salt populaarsust kasvatanud rohelised, 
kes üsna suure tõenäosusega kuuluvad 
järgmisesse valitsusliitu. Rohelised on 
toonud Saksa välispoliitika aruteludesse 
värsket mõtlemist.

Eelkõige iseloomustab rohelisi tugev 
väärtuspõhisus ja seeläbi Venemaa- ja 
Hiina-kriitilisus, mis on Eesti vaatest 
üldiselt tervitatav. Roheliste kantsleri-
kandidaat Annalena Baerbock on selgelt 
öelnud, et NS2 tuleks peatada. Samuti 
soovib ta, et Saksamaa kritiseeriks tuge-
vamalt Hiina inimõiguste olukorda, isegi 
kui sellel on negatiivne mõju majandus-
huvidele. Rohelised on võrreldes CDU 
ja SPDga teravamad ka Ungari ja Poola 
suhtes, nõudes ELi rahalise toetuse pea-
tamist, juhul kui liikmesriigid ei järgi 
õigusriigi põhimõtteid. Demokraatia ja 
inimõiguste tähtsustamine välispoliitikas 

ühendab rohelisi USA praeguse administ-
ratsiooniga, kes rõhutab Lääne ühtsuse 
vajadust ühiste väärtuste kaitsel.

Samas pole selge, mida tähendab näi-
teks roheliste Venemaa-kriitika Saksa jul-
geolekupoliitikale – mil määral peaks Sak-
samaa tugevdama panust NATO sõjalisse 
heidutusse; kas enda ja liitlaste väärtusi 
ollakse valmis vajadusel kaitsma relvaga? 

Roheliste kannapööre

Rohelised on sügavate patsifistlike juur-
tega erakond, mille suhtumine NATOsse 
on aastatega teinud läbi täieliku suuna-
muutuse. NATO-vastastest on saanud 
toetajad, kuid erakonnas tekitavad julge- 
olekuküsimused endiselt pingeid ja 
mõned roheliste seisukohad on NATO 
ja Euroopa julgeoleku vaatest vägagi 
problemaatilised. Näiteks on rohelised 
seadnud eesmärgiks liitumise ÜRO tuu-
marelvade keelustamise leppega ja Saksa- 
maale paigutatud USA tuumarelvastuse 
väljaviimise. See ei sobi aga kuidagi kokku 
tuumaheidutuse olulise rolliga NATO 
kaitsestrateegias. Samas on tegu Saksa 
ühiskonnas väga populaarse seisukohaga, 
mis taas kord väljendab strateegilise mõt-
lemise puudulikkust.

Välispoliitika ei ole Saksa valimistel 
oluline teema, kuid valimiste mõju Saksa 
välispoliitika suunale on suure tähtsusega 
kogu Euroopa jaoks. Euroopa julgeoleku 
ja väärtuste kaitsmine nõuab üha suure-
mat panust ja raskemaid valikuid, milleks 
Saksa ühiskond praegu valmis ei ole. Liit-
laste ootused Saksamaa uutele liidritele 
on kõrged. 
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Jüri Luik (JL): Vaadeldes Euroopa välis- 
ja julgeolekupoliitikat, ei ole kahtlustki, 
et peamine rahuliku ja stabiilse koostöö 
rõõmurikkuja on Venemaa president Vla-
dimir Putin. Kõigele lisaks on temas pead 
tõstnud asjaarmastaja ajaloolane, pean 
silmas artiklit ajakirjas National Interest 
ja hiljutist kirjatükki Ukraina teemadel. 
Mind teeb murelikus, et see diletandist 
ajaloolane püüab luua intellektuaalset 
ruumi ja õigustusi, määratlemaks piir-
kondi, kus Venemaal võib olla ebaseadus-
likke territoriaalseid pretensioone. Lisa-
des neile mitmesugused Venemaa hiljuti-
sed sõjalised manöövrid Ukraina lähistel, 
on põhjuseid muretsemiseks küll ja veel.

Reegleid	järgivate
    mängijate 
võimalused muutuvas
    maailmakorras

Tulevik tuleb rajada õigetele, mitte valedele 
õppetundidele minevikust. Äärmiselt oluline on 
ulatada Vene rahvale käsi. Hiina ei püüa sarnaselt 
Vladimir Putiniga rahvusvahelist korda hävitada. 
Suursaadikud Daniel Fried ja Jüri Luik arutavad, 
kuidas reegleid järgivad mängijad saavad  
rahvusvahelisel areenil kammitseda tõsist ohtu 
Venemaad ning „süsteemset katsumust“ Hiinat. 

Daniel Fried (DF): Kahjuks tabasite nae-
lapea pihta. Putin ei ole ajaloolane: ta 
kasutab ajalugu, et põhjendada Venemaa 
agressiooni ja nõudmisi Ukrainale. Põhi-
mõtteliselt eitab ta igasugust Ukraina 
suveräänsust, kui see ei ole just allutatud 
Venemaale. See on suure Vene šovinisti 
ülesputitatud ajalooline narratiiv.

Pakun vastandiks Putini visioonile kaht 
alternatiivi. Esimene on Aleksandr Solže-
nitsõnilt, kes lootis, et ukrainlased näevad 
oma tulevikku koos Venemaaga, aga selle 
tulevikuni jõudmiseks peab Venemaa ula-
tama sõbrakäe ja austama Ukrainat. Tei-
seks oli Ukraina kui väiksema riigi otsus-
tada, milliseks tema tulevik kujuneb. See 

oli Vene patrioodi poolt – mõned süüdis-
tavad Solženitsõnit isegi Vene natsiona-
lismis – päris kenasti öeldud.

Putini narratiivile leidub ka väga huvi-
tav ajalooline vastuväide. Ukraina, Poola 
ja Leedu välisminister andsid välja vana 
Poola-Leedu ühendriiki meenutava dekla-
ratsiooni, kus väitsid, et see hoidis vene-
lased neist paar sajandit eemal ning just 
sel ajal arenesid poliitilise absolutismi 
asemel välja põhiseaduslikud tavad. 

Mulle meeldis selle avalduse juures 
see, et sellele alla kirjutanud poolakad, 
ukrainlased ja leedulased teavad mõis-
tagi vägagi hästi oma minevikuprobleeme, 
kuid nad ei lasknud natsionalistlikul  
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vimmal end eksitada, vaid pakkusid välja 
parema nägemuse rahvaste koostööst. 

Kas see pole sama eetos, mis Euroopa 
Liidul? Kas see pole eetos, mida vajame? 
Nemad on otsustanud rajada tuleviku 
oma parimatele, mitte halvimatele tradit-
sioonidele. Ameeriklasena tooksin võrd-
luseks, et meil on meeles iseseisvusdek-
laratsioon, mitte valgete ülemvõimu ja 
orjuse ideoloogia. Soovin, et venelased 
võtaksid 20. sajandist kaasa õiged, mitte 
valed õppetunnid. 

Meie saame aga tugevdada kaitset: 
tõrjuda Venemaa agressiooni, tugevda-
des oma kodus kerksust. Lisaks ei tohi 
me karta venelastega suhtlemist ning 
seal, kus võimalik, peame tegema nen-
dega koostööd. 

Minu meelest tuleb Vene rahvale käsi 
ulatada. Nemad ei ole vaenlased. Ma ei usu, 
et venelased on loomult despoodid või 
primitiivsed või et neid saab valitseda vaid 
despoot. Minu meelest on see nonsenss. 
Venemaast on alternatiivne nägemus, 
kuid parema tuleviku poole püüdlemine  

ei ole meie, vaid Venemaa vastutus. Kuid 
ulatagem Vene inimestele käsi ning ärgem 
arvakem, et Putin räägib nende kõigi eest, 
sest nii see kindlasti ei ole. 

JL: Korrutame poliitkorrektselt Minski 
kokkulepete tähtsust, kuid oleme sellega 
justkui ummikusse jooksnud. Ma olen 
eriti murelik, sest vaatamata väljaütle-
mistele puudub Ukraina rahuprotsessist 
USA tohutu võim, mida venelased päriselt 
tunnistavad. 

Kuidas peaksime sellisest seisust edasi 
minema? Kas USA peaks Minski grupiga 
liituma? Oleks see üldse võimalik? Kas 
selle teemaga saaks edasi minna Bideni- 
Putini läbirääkimistel? Ehk kuidas peak-
sime Ukraina-poliitikaga edasi liikuma?

DF: Jah, vastab tõele, et Minski kokku-
lepped ei ole andnud loodetud tulemusi. 
Põhimõtteliselt need nurjusid seetõttu, et 
Putin soovib, et need läbi kukuks.

Minski kokkulepetel on omad vead, 
aga neil on ka teatud eelised. Neis  

Juulis toimus Lvivi oblastis Lääne-Ukrainas rahvusvaheline õppus Three Swords, kus osales üle 1200 sõjaväelase ja rohkem  
kui 200 lahingsõidukit Ukrainast, Leedust, Poolast ja USAst. AFP/Scanpix

tunnustatakse Donbassi Ukraina suve-
räänse territooriumina. Neis tunnista-
takse, et lõpplahendus hõlmab Ukraina 
suveräänset kontrolli oma idapiiri üle. Kui 
Putin neid siiralt järgiks, võiksid Minski 
kokkulepped olla aluseks õiglasele lahen-
dusele. Probleem ei ole foorum, probleem 
on Putin. Nii et küsimus on selles, kuidas 
Ukraina, Euroopa ja USA suudaksid Puti-
nit veenda, et Donbassis kokku leppimine 
on tema huvides ning ta ei suurendaks 
survet Ukrainale. Kardan, et oleme liiga 
kaua passiivsed olnud ja peame Vene-
maad rohkem survestama.

Praegu on ukrainlastel kaks suurt prob-
leemi. Üks on väline ja riigisisene Vene 
agressioon – desinformatsioon, mõju- 
agendid, korruptsiooni jne – ning teine 
vajadus riiki ümber kujundada, isegi 
kui Ukraina territooriumit rünnatakse. 
Ukraina patrioodid on andnud Ukraina 
rahvale aega ja ruumi tegutsemiseks, 
reformimiseks ja riigi ümber kujunda-
miseks. Nii saavad ukrainlased suverään-
sust seestpoolt ehitada. Kreml soovib, et 
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Ukraina oleks nõrk, korrumpeerunud, 
lõhestatud ja seeläbi manipuleeritav. Lääs 
soovib, et Ukraina oleks tugev ja iseseisev, 
kaasaegsele riigile kohaste tugevate ise-
seisvate nii valitsuse kui ka valitsusväliste 
institutsioonidega.

Siseriiklikud reformid on julgeoleku-
küsimus. Ma ei ütle seda, et vältida õigus-
tatud küsimust, mida USA peaks tegema. 
Kuidas USA saaks rohkem survestada 
lahenduseni jõudmist ning aidata Ukrai-
nal jätkata ümberkujundusi? Bideni admi-
nistratsioon reageeris jõuliselt ja kiiresti 
Putini Ukraina sõjalisele ähvardamisele. 
Bideni administratsioon võtab seda tõsi-
selt. Aga ka ukrainlased peavad vastutuse 
võtma, nad on selleks võimelised, kuid 
pole seda teinud. Ukraina areng on kul-
genud ebaühtlaselt edasi-tagasi.

Kas aga minul, ameeriklasel, on õigust 
hakata kurtma kellegi reformiproblee-
mide üle? Jumala eest, vaadaku meid 
endid! Kasutan taas Solženitsõni sõnu: 
vahe hea ja kurja vahel asub iga rahva ja 
inimese südames. Ma ei viita Solženitsõ-
nile seetõttu, et ta on mu lemmik poliiti-
line mõtleja, vaid seepärast, et on tähtis 
meenutada paremat Vene traditsiooni ja 
et me kõik oleme vene kultuuri parema-
test paladest kasu saanud. 

JL: Tundub, et president Biden on teinud 
suure panuse lootusele, et Venemaa väär-
tustab kuulumist tsiviliseeritud rahvaste 
klubisse ning soovib tulla tagasi laua taha. 
Ta lõi võimaluse Putiniga rääkimiseks. 
Euroopa Liit arutas samuti võimalust kor-
raldada tippkohtumine Venemaaga, aga 
ELi nõukogus ei läinud see läbi. Pärast 
pikki arutelusid otsustas EL, et Venemaa 
käitumine ei õigusta sellist kohtumist.

Lisaks, Bideni üks põhjusi Genfi kohtu-
miseks oli vaadata Putinile silma ja öelda, 
et „meil on tõsi taga“. Ma ei usu, et Biden 
nägi Putini hinge, ta ei oodanudki seda 
ning see on muidugi veelgi tähtsam. 

Samas rääkides konkreetsetest tee-
madest, näiteks strateegilisest dialoogist. 
Eestil ei ole kindlat vaatenurka stratee-
gilistest tuumarelvadest, sest need len-
davad üle meie peade, nii sõna otseses 
mõttes kui kujundlikult. Küll aga kesk-
maa-tuumajõudude piiramise lepingu, 
taktikaliste tuumarelvade või tavajõu-
dude aruteludes tuleb arvestada Euroopa 
liitlaste, sealhulgas Eesti huvidega ning 
ütleme selle muidugi selgelt välja ka 
Bideni administratsioonile. 

Seega, kas kõva jõu vaatevinklist on see 
mannetu ettevõtmine, kus istutakse 
ümber laua ja lihtsalt lobisetakse või on 
ka võimalus läbimurdeks? Kas liitlasi hoi-
takse arengutega kursis? USA on käitunud 
sellistes olukordades nii ja naa …

DF: Ma ei näe võimalust läbimurdeks. 
Need kanalid võivad küll kasulikud olla, 
aga ma ei ootaks Putiniga läbikäimisest 
liialt palju.

Meie saame aga  
tugevdada kaitset:  
tõrjuda Venemaa  

agressiooni, tugevdades 
oma kodus kerksust.  

Lisaks ei tohi me karta 
venelastega suhtlemist 
ning seal, kus võimalik, 

peame tegema  
nendega koostööd.

DANIEL FRIED

SUURSAADIK JÜRI LUIK
Suursaadik Jüri Luik on olnud mitmes 
valitsuses kaitseminister. Lisaks on  
ta olnud välisminister, suursaadik 
Moskvas, NATO juures ja Washingtonis 
ning Rahvusvahelise Kaitseuuringute 
Keskuse direktor.

Suursaadik Luik on hinnatud  
kaitse- ja julgeolekupoliitika ekspert 
ning üks Eesti NATO-poliitika peamisi 
arhitekte. Portfellita ministrina juhatas  
ta Vene vägede Eestist välja viimise 
läbirääkimisi Venemaaga. 

Suursaadik Luik on määratud Eesti 
alaliseks esindajaks NATO juures.

Mõistan, kust tuleb viide USA konsul-
tatsioonidele. Minagi usun neisse ning 
arvan, et USA administratsioon peab 
meeles pidama, et Euroopa on Prantsus-
maa, Saksamaa, Ühendkuningriik, aga ka 
Eesti, Poola, Rootsi. Meil on palju sõpru, 
tõelisi sõpru, jumala eest.

Me ei ole kõnelenud teemast, mis ma 
arvasin, et kindlasti tõusetub – küber-
valdkond, eks ole? Bideni administrat-
sioon pakkus Putinile stabiilset ja ette-
arvatavat suhet, millele Putin vastas 
veelgi suuremate provokatsioonidega, 
sealhulgas Venemaa erasektori krimi-
naalsete organisatsioonide korraldatud  
küberrünnakutega. Mul on kahju, aga 
Teie, president Putin, ei saa lasta erasek-
toril USAd rünnata ning siis tõsta käed 
üles ja väita, et Teil pole aimugi, mis toi-
mub. Teie vastutate.

Praegu maadleb Bideni administrat-
sioon küsimusega, kuidas rünnakutele 
vastata. Olen märganud, et Venemaa 
küberkurjategijate rühmitus REvil on 
äkitselt võrgust kadunud. Kes teab, kas 
see oli USA küberväejuhatuse operat-
sioon, aga nad on varemalt külastanud 
internetiuuringute agentuuri, Peterburi 
trollifarmi.

USA-Venemaa suhted kujunevad kum-
maliseks, aga sugugi mitte erakordseks 
seguks varjatud räpastest tegudest ning 
teatavast dialoogist ja koostööst. Tuletan 
meelde: ma usun, et USA pöördub Vene-
maa ühiskonna poole. Seda Putin vihkab. 
USAs on mõttekoolkond, kelle hinnangul 
seda teha ei tohiks. Teatud ringkondades 
see arutelu veel kestab, aga programmid 
on jätkuvalt alles ja hästi rahastatud. 

JL: Kõigest viie aastaga ja võrreldes ajaga, 
mil ma olin Eesti suursaadik Moskvas 
(2012–2015 – toim), on sealne olukord 
muutunud halvast kohutavaks. Kuuluta-
des teatud demokraatlikud organisatsioo-
nid äärmuslikeks on Putin põhimõtteliselt 
need laiali saatnud; inimesed on ka ise 
sellised organisatsioonid laiali saatnud, 
et vältida vangi sattumist.

Kuidas me päriselt saaksime aidata 
demokraatlikke organisatsioone, kelle 
vastu kasutatakse aktiivselt välisagentide 
seadust? Mitmed sellised demokraatli-
kud organisatsioonid ei taha, et me saa-
daks neile raha või materjale või et me 
läheks Moskvasse nendega kohtuma, sest 
iga selline samm võib lõppeda halvimal 
juhul nende vangi panemisega. Samas 

VESTLUS. Hiina, Euroopa, Venemaa, Ukraina, USA, kaitse ja julgeolek



August 2021 • 206 Diplomaatia 57

SUURSAADIK DANIEL FRIED
40-aastase välisteenistuse karjääri  
vältel oli suursaadik Daniel Friedil  
võtmeroll USA Euroopa-poliitika kujun-
damisel ja elluviimisel pärast Nõu- 
kogude Liidu lagunemist. Aastatega 
tõusis ta USA valitsuse üheks juhtivaks 
Kesk- ja Ida-Euroopa ning Venemaa 
eksperdiks. 

Suursaadik Fried aitas kujundada 
NATO Kesk-Euroopa riikidesse laiene-
mise poliitikat ning samal ajal arendada 
NATO-Venemaa suhteid, eesmärgiga 
saavutada Euroopas rahu, vabadus ja 
terviklikkus. Ta osales ka 2014. aastal 
alanud Moskva Ukraina-vastastele  
rünnakutele Lääne vastusammude 
kujundamises. Välisministeeriumi 
sanktsioonide poliitika koordinaatorina 
pani ta aluse USA Venemaa-vastastele 
sanktsioonidele, siiani kõige ulatusliku-
male USA sanktsioonide programmile, 
ning rääkis läbi Euroopa, Kanada,  
Jaapani ja Austraaliaga, et nad kehtes-
taksid sarnased sanktsioonid.

Suursaadik Fried on mõttekoja 
Atlantic Council auliige. Lisaks kuulub 
ta USA Riikliku Demokraatia Siht- 
kapitali nõukokku ning on Varssavi  
ülikooli külalisprofessor. 

Allikas: Atlantic Council

Ma olen eriti murelik,  
sest vaatamata välja- 

ütlemistele puudub 
Ukraina rahuprotsessist 

USA tohutu võim,  
mida venelased päriselt 

tunnistavad.
JÜRI LUIK

olen nõus, et meie huvides on tugevdada 
Venemaa kodanikuühiskonda, sest see 
mõjutab ja ohjeldab Putinit ning ta agres-
siivseid välispoliitilisi püüdlusi. 

Olukord on kohutav, kohati võib-olla 
hullemgi kui Nõukogude ajal.

DF: See tundub küll nõukogulik, aga kui-
das see kõik Nõukogude Liidu jaoks välja 
kukkus? 1980. aastate alguses oli Nõuko-
gude Liit väliselt agressiivne ja sisemiselt 
repressiivne ning Läänes arvasid paljud, 
et see võidab ning demokraatiad ei suuda 
end iial kokku võtta ja NLi vastu võidelda. 
Ma ei eelda, et ajalugu kordub, kuid Putin 
pöördub ikka ja jälle tagasi Nõukogude 
taktikate juurde, justkui arvates, et ta 
saab külma sõja uuesti läbi mängida, aga 
seekord on tulemus teistsugune.

Külma sõja ajal oli Nõukogude Liidul 
võimalik Lääne-Euroopat ähvardada, sest 
neil oli 300 000 sõdurit keset Saksamaad. 
Nüüd võitleb Venemaa, et säilitada kont-
rolli Donbassi üle. Kuidas Venemaal sel-
lega läheb? Kuidas läheb suurejoonelise 
Hiina liiduga, kus Venemaa on väiksem 
partner? Koolis õppisime, et Moskoo-
via ajalugu algas mongolite ikke kukuta-
misega, eks ole? See tähendab, et Putin 
tahab mongoli ikke taastada. 

Kas arvate, et hiinlased on unustanud, 
mis venelased nendega 19. sajandi lõpul 
tegid? Mina nii ei arva. Meie, Lääs, ei 
ohusta Venemaad. Putinit ohustab Lää-
nest demokraatia mõte. Las ta mängib 
keiser Nikolai I-st, kui ta just peab, aga 
seetõttu jäi Venemaa maha tööstusrevo-
lutsioonist ja tema mahajäämus süvenes. 

Ma räägin neist hetkedest ajaloos, sest 
üldjoontes on need loogilised ja neis lei-
dub paralleele tänapäevaga. Külma sõja 
ajal olid meie kõige tõhusamad prog-

rammid mitte karmid ja vastandavad, vaid 
need, mis hõlmasid kontakte Vene ühis-
konnaga: vahetus- ja üliõpilasprogram-
mid. Peaksime meeles pidama, et meie 
parimad relvad, kui nii võib öelda, on meie 
parimad voorused: õigusriik, ausus, läbi-
paistvus, vabadus.

JL: Mainisite Hiina-Vene suhteid. Olen 
absoluutselt nõus, et Putin mängib min-
gisuguse alliansi mõttega. Keegi Hiinas 
ei usu sellesse. Väga vähesed Venemaal 
usuvad sellesse. Ma ei arva, et Putin isegi 
sellesse usub; ta pigem näitab, et tal on 
peale Lääne ka teisi valikuid.

Aga tulles tagasi USA-Hiina suhete juurde. 
Euroopat külastades ütles president 
Biden, et visiidil kaks olulist tulemust. 
Esiteks näitas ta, et USA on tagasi. Kaht-
lemata see nii on, Bideni administrat-
sioon on väga Euroopa-meelne, pooldab 
rahvusvahelist koostööd ja rahvusvahelisi 
organisatsioone jne.

Teiseks oli eurooplaste veenmine – 
parafraseerin –, et Hiina on oht, reaalne 
oht. USAs on mitmeid mõttekoolkondi 
sel teemal. Richard Haas on kirjutanud, 
et me paisutame või hindame üle hiinlaste 
võimet säilitada suure võimu staatus, sest 
nad on teinud terve rea vigu, nagu selli-
sed riigid ikka, ning see nõrgestab neid. 
Uskumus, et Hiina jõuab viie kuni kümne 
aasta jooksul USA-le järele, on ülepaku-
tud oht. Teisalt on fakt, et Hiina relvastub. 

USA ja Euroopa Hiina-hinnangutes 
valitseb teatud ebakõla. Isegi lugedes 
2021. aasta NATO tippkohtumise ühis- 
avaldust, nähtub, et Venemaad nime-
tatakse ohuks, Hiinat aga „süsteemseks 
katsumuseks“ rahvusvahelisele maailma-
korrale.

Kas Hiina on USA-le reaalne oht? Kas 
Hiina on sõjaline oht Vaikse ookeani piir-
konnas? Mõeldes Taiwani kaitsmisele, 
mõistan ma igati, kui piiratud on USA rel-
vastus ja laevad ning kui suur on vajadus 
Hiinale järele jõuda. Kuid milline on USA 
Taiwani-poliitika?

DF: Nõustun, et Venemaa on akuutne 
oht. Hiinaga on lood palju keerulisemad. 
Tõepoolest, ühelt poolt võib lahvatada 

Bideni administratsioon 
pakkus Putinile stabiilset 

ja ettearvatavat suhet, 
millele Putin vastas  

veelgi suuremate  
provokatsioonidega,  
sealhulgas Venemaa 

erasektori kriminaalsete 
organisatsioonide  

korraldatud küber- 
rünnakutega.

DANIEL FRIED

Hiina, Euroopa, Venemaa, Ukraina, USA, kaitse ja julgeolek. VESTLUS
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sõjaline konflikt, kui hiinlased püüavad 
Taiwani rünnata. See oleks kõige hullem. 
Kriis võib vallanduda ka siis, kui hiinlased 
provotseerivad USAd maailmamerel. Aga 
Hiina ei püüa nagu Putin hävitada rahvus-
vahelist korda. Putin on vaat et nihilist. 
Tema eesmärk on чем хуже tем лучше –  
mida hullem, seda parem. 

Hiinlased on lõiganud palju kasu rah-
vusvahelisest majandussüsteemist, mille 
ehitamist ja säilitamist juhtis USA. See 
on hästi välja kukkunud. Huvitav, et kui 
välisminister Antony Blinkenilt selle kohta 
mõni aeg tagasi küsiti, andis ta vastuse, 
mis võttis veelgi selgema kuju Bideni 
Euroopa-reisil juunis. Blinken ütles, et 
USA ei soovi Hiinaga külma sõda, vaid 

Kõigest viie aastaga  
ja võrreldes ajaga, mil 

ma olin Eesti suursaadik 
Moskvas, on sealne  
olukord muutunud  
halvast kohutavaks.

JÜRI LUIK

Hiina Rahvavabariigi 70. aastapäeva pidustused. Suursaadik Daniel Friedi sõnul ei 
püüa Hiina sarnaselt Vladimir Putiniga rahvusvahelist korda hävitada. EPA/Scanpix

üritab tugevdada rahvusvahelist reeglitele 
tuginevat süsteemi, nii et Hiina peab meie 
reeglite järgi mängima ega saaks kirjutada 
oma reegleid, mis soosiks Hiinat ja nende 
süsteemi. 

Vaadake USA-ELi tippkohtumise dek-
laratsiooni. Tean, et inimesed vaatavad 
tavaliselt pealkirju ja kohtumiste doku-
mente ei loe, aga vaadake seda dokumenti, 
sest selles on visandatud valdkonnad, kus 
USA ja EL saavad seljad kokku panna just 
täpselt selleks, millest Blinken rääkis – 
reeglitepõhise süsteemi tugevdamiseks.

Mõni aeg tagasi avaldas USA valit-
sus määruste paketi, nn nõuanded ette- 
võtetele, milles manitsetakse ettevõtteid 
tegema taustakontrolli, vältimaks osalust 
Hiina orjatöös ja Hongkongi repressioo-
nides. Põhimõtteliselt vältida uiguuride 
vangilaagritest pärit tooteid. See on väga 
kaval: see pole küll sanktsioon, aga viis 
kehtestada oma orjatöövastased reeglid. 
Selliseid asju tuleb teha.  

JL: Olen nõus, üks meile oluline teema 
on mõistagi Venemaa ja Hiina erista-
mine. Muidugi leidub Euroopas inimesi, 
kes muretsevad, et USA poliitiline ladvik 
keskendub paratamatult Hiinale ja neil 
ei jagu enam poliitilist aega ega ruumi 
teiste ohtudega tegelemiseks. Mõistagi 

on Bideni administratsioon toonitanud, et 
see ei ole nii, nad mõistavad Venemaast 
lähtuvat ohtu ning USA-l kui supervõimul 
on piisavalt ressursse tegelemaks korraga 
nii kahe riigi kui ka erinevate ohtudega. 
President Bideni päevakavas on teisigi 
teemasid. Üks probleem on kindlasti 
Afganistan. Sarnaselt USAga on Eesti 
investeerinud sinna võrdlemisi palju vara 
ja verd. Nüüd oleme ühiselt otsustanud 
väed välja tuua. Kas Afganistani taas Tali-
bani kätte langemine, mis tundub olevat 
vägagi realistlik stsenaarium, saadab kõi-
gile meie vaenlastele sõnumi, et lõpuks 
saavad nad meid ära väsitada või kui nad 
kerivad hinna piisavalt kõrgeks, väsime 
me ära ja läheme koju? Lisaks, kas on oht, 
et Afganistan muutub terrorismi kasvu- 
lavaks nagu enne seda, kui me seal sõja- 
lisi operatsioone alustasime?

DF: Mõistan muret, et kui USA keskendub 
liialt Hiinale, kipub ta Vene ohu ära unus-
tama. Siin on kaks probleemi: esiteks, nii-
pea kui hüppame lõksu ja püüame osta 
Venemaa toetust Hiina vastu, riskeerime 
mõne teise riigi maha müümisega. Kuul-
sin sellist küünilist mõttetust Trumpi 
administratsioonilt. Sellised lähenemised  
on asjaarmastajate ja pealiskaudsete stra-
teegide lemmikmäng – nad arvavad, et 
mängivad suure laua taga, kuid neil pole 
õrna aimugi, mis toimub.

Seega on see probleem, aga mitte 
väga suur. President Biden ja välisminis-
ter Blinken on Euroopa-meelsed. Admi-
nistratsioonis on küll teisi, „esmalt Aasia“ 
inimesi. 

Nii et mõistan seda muret, aga isegi kui 
me tahaksime viia suhted Venemaaga sta-
biilsele pinnasele ja keskenduda Hiinale, 
siis Putin seda ei võimalda. Vladimir Putin 
sunnib meid selle probleemiga tegelema.

Afganistani osas mõistan Bideni läh-
tekohta. Oleme seal olnud 20 aastat – 
kaua veel, kui kauaks me sinna jääme ja 
mis eesmärgil? Vastupidiselt võib öelda, 
et meil ei olnud Afganistanis kuigi palju 
vägesid, aga need, mis olid, suutsid Tali-
bani tõrjuda ning kui riik kukub nüüd 
kokku nagu Saigon 1975. aastal, siis see 
on suur probleem. 

Aga Bideni administratsioonil tuleb 
kaaluda erinevaid valikuid ning igatahes 
võtab ta riski. Saan nende mõtlemisviisist 
aru, aga otsus ei ole sugugi kerge. See ei 
ole nii sügav või terav probleem, kui pal-
jud mõtlevad. Ma loodan. 

VESTLUS. Hiina, Euroopa, Venemaa, Ukraina, USA, kaitse ja julgeolek
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1. mail alustasid USA ja liitlased vägede väljaviimist Afganistanist, augusti keskpaigaks oli riik langenud taas Talibani võimu 
haardesse. EPA/Scanpix

Hiina, Euroopa, Venemaa, Ukraina, USA, kaitse ja julgeolek. VESTLUS
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KOMMENTAAR . Hiina, USA, tehnoloogia, kaitse ja julgeolek

JAMES LAMOND
Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskuse (CEPA) 
demokraatliku kerksusprogrammi direktor

Lääne vastukäik tehnoloogia ja  
tehismõistuse kasutamisele relvana 

Näib, et iga nädal toob päevavalgele 
mõne järjekordse ulatusliku autoritaarse 
digirünnaku demokraatia vastu. Riigi kor-
raldatud häkkimiskampaaniatest valimis-
tesse sekkumise, lunavararünnakute ja 
dissidentide vastu kasutatud nuhkvarani –  
kõik need pahatahtlikud tööriistad on 
suunatud Lääne energia-, toidu- ja ter-
visejulgeoleku vastu, rääkimata demo-
kraatia alustaladest.

Peagi aset leidev üleminek 5G võrku-
dele on samuti teravdatud tähelepanu all. 
Hiina telekomihiid Huawei on teel tõus-
maks maailma suurimaks viienda põlv-
konna mobiilivõrguseadmete tarnijaks, 
mis on suhteliselt kitsas valdkond. Mit-
med Lääne poliitikakujundajad ja luure- 
ametid on väljendanud märkimisväär-
set murelikkust, et Hiina kommunist-
lik partei võib kasutada seda tehnoloo-
giat luureandmete kogumiseks, ärisala-
duste varastamiseks ja poliitiliste vastaste  
jälgimiseks. 

Lääneriikide mahajäämus

Aga maailm seisab tehismõistusel põhi-
neva tehnoloogiaga juba järgmise suure 
tehnoloogilise hüppe lävel. Tehismõis-
tusel on potentsiaalselt võimalus muuta 
kõiki elu tahke, nii häid kui halbu. Samas 
muretsevad paljud, et lääneriigid on jää-
nud nende uute ja väga võimekate tehno-
loogiate arendamise võidujooksus sabas-
sörkijateks.

Selle aasta alguses lõpetas kaks aas-
tat kestnud uuringu USAs tegutsev sõl-
tumatu komisjon, kellele tehti ülesandeks 

anda USA presidendile ja kongressile soo-
vitusi, kuidas edendada tehismõistuse ja 
masinõppe arendamist, et see vastaks 
USA rahvusliku julgeoleku vajadustele. 

Uuringu tulemused tekitasid oma-
jagu kõmu, kui komisjoni kaasesimehed, 
endine Google’i tegevjuht Eric Schmidt 
ja endine asekaitseminister Robert Work 
kirjutasid: „Ameerika Ühendriigid ei ole 
valmis end tehismõistuse ajastul kaitsma 
ega konkureerima […] Hiina plaanid, res-
sursid ja edasijõudmine peaks valmis-
tama muret kõikidele ameeriklastele. 
Võtame tõsiselt Hiina ambitsiooni möö-
duda kümne aasta jooksul USAst tehis-
mõistuse liidrina maailmas.“

USA ja Hiina on oma tehismõistuse- 
põhise tehnoloogia liidritena teistest rii-
kidest peajagu üle. Aga kommunistlik par-
tei plaanib tõsta Hiina 2030. aastaks vald-
konna liidriks ning kulutada selle saavuta-
miseks 150 miljardit USA dollarit. Mure- 
kohaks ei ole mitte niivõrd tõsiasi, et Hiina 
investeerib tehismõistusesse, kuivõrd see, 
kuidas Hiina juba kasutab seda tehnoloo-
giat relvana poliitilise kontrolli saavutami-
seks. Näiteks Xinjiangi provintsis kasutab 

keskvalitsus tehismõistuse tehnoloogiat, 
et jälgida eri allikatest infovooge, sealhul-
gas DNA proove, sotsiaalmeedia postitusi, 
haiguslugusid, maksudeklaratsioone ja 
finantsdokumente. Saadud andmete abil 
suudetakse jälgida ja kokku panna tervik-
lik jälgimisprofiil.

Tehismõistus on ka tõhus tööriist 
desinformatsiooni kiireks levitamiseks, 
tekitades sotsiaalmeediaplatvormidel 
automaatseid, hoolikalt koostatud ja isi-
kupärastatud desinformatsioonikampaa-
niaid. Vahest kõige murettekitavam on 
aga see, et tehismõistus võib väestada nn 
süvavõltsingute tehnoloogia, mille tule-
musena sünnivad tõesena näivad võltsi-
tud videod. Ainuüksi sellise tehnoloogia 
olemasolu suudab luua mürgise meedia-
keskkonna, tekitades segadust otsustami-
sel, mis on päris ja mis mitte, ning seab 
lõpuks kahtluse alla objektiivse tõe või-
malikkuse.

Carnegie Rahvusvahelise Rahu ja Jul-
geoleku Sihtasutuse uuring tuvastas kõi-
kidelt mandritelt kokku vähemalt 25 riiki, 
kus Hiina tehismõistuse tehnoloogia on 
juba kasutusel.

Kolm sammu

On ütlematagi selge, et tehismõistus hak-
kab järgmistel aastatel etendama rolli 
maailmapoliitikas ning autoritaarsetel 
jõududel on mängus omad huvid. Küsimus 
pole niivõrd selles, kuidas suudavad Lääne 
demokraatiad selle tehnoloogia ohtlikku 
kasutust piirata ja sellega võidelda, kui-
võrd selles, kuidas lõigata sellest kasu ja 

Carnegie Rahvusvahelise 
Rahu ja Julgeoleku  

Sihtasutuse uuring tuvastas 
kõikidelt mandritelt kokku 
vähemalt 25 riiki, kus Hiina 
tehismõistuse tehnoloogia 

on juba kasutusel.
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Inimeste nägude skaneerimine saabumisel üleilmsele tehismõistuse konverentsile Shanghais augustis 2019.  
Hiina üks suurimaid rivaale tehismõistuse arendamisel ja kasutamisel on USA, aga Euroopa Liit jääb kaugele maha. AFP/Scanpix

Hiina, USA, tehnoloogia, kaitse ja julgeolek. KOMMENTAAR

Demokraatiad on  
üle elanud ka varasemad 

tehnoloogilised  
murrangud, sealhulgas  

eksistentsiaalsed,  
kui maailma üks julmimaid 

türanne Jossif Stalin  
omandas planeeti  

hävitava relvastuse.

panna kokku ennetav tegevuskava. Näen 
siin kolme olulist sammu.

Esiteks on tarvis investeerida intel-
lektuaalsesse taristusse, et anda tõuge 
tehnoloogiapoliitikale ja tehismõistuse 
kasutamisele. Siia alla käivad vajalikud 
investeeringud inseneri- ja informaati-
kateadusesse. Ent lisaks investeerimi-
sele tehnoloogiatesse ja teadustöösse on 
kriitilise tähtsusega sidemete loomine 
poliitikakujundajate ja teadusmaailma 
vahel. Hetkel haigutab teadlaste ja vas-
tavaid uuringuid juhtivate, reguleerivate 
ja sageli ka rahastavate poliitiliste juhtide 
vahel suur tühimik. Valitsusliikmete, eriti 
riigi julgeolekuküsimuste üle otsustavate 
poliitikute parem arusaamine teemast 
on oluline ühelt poolt vajalike ressurs-
side eraldamiseks ja teisalt mõistmiseks, 
kuidas neid ressursse tõhusalt kasutada.

Teiseks peavad Lääne demokraatli-
kud riigid istuma laua taha ja kehtestama 
rahvusvahelised suunised ja normid uute 
ja kujunemisjärgus tehnoloogiate, eriti 
tehismõistuse kasutamiseks. Lääs tundub 
olevat unustanud, kuidas mõelda suurelt 

ja töötada ühiselt välja eeskirju, mille toel 
edasi liikuda. Oli see ju Atlandi-ülene liit, 
mis suuresti kehtestas Teise maailmasõja 
järgse rahvusvahelise arhitektuuri, mis on 
valitsenud viimased 70 aastat. See koostas 
ka reeglid tuumatehnoloogia kasutami-
seks ja keelustas keemiarelvad.

Kolmandaks saavad Lääne demokraatli-
kud riigid investeerida ühiskonna kerksu-
sesse, mis on vajalik, et seista vastu tehis-
mõistuse või teiste tehnoloogiate kasu-
tamisele relvana segaduse külvamiseks  

või poliitilistel kaalutlustel. Siin on võtme- 
tähtsus kodanikuühiskonnal, aitamaks 
demokraatlikes riikides seista vastu auto-
ritaarsete seirevahendite kasutamisele. 
Eraelu puutumatuse, inimõiguste, rahva- 
tervise ja sõnavabaduse eest seisvad 
organisatsioonid oskavad tehismõistuse 
kasutamise ohte ja keerukust märgata 
ning need avalikkuse ette tuua. Inves-
teeringud selliste organisatsioonide moo-
dustamiseks kodu- ja välismaal suudavad 
päris edukalt uue tehnoloogia pahataht-
liku kasutamise mõjusid tasalülitada.

Suur osa arutelust, kuidas tehismõistus 
areneb ning Hiina ja teised autoritaarsed 
riigid seda kasutavad, sisendab hirmu ja 
ärevust. See on ka mõistetav, sest tehno-
loogia kasutamise võimalikud tagajärjed 
on peaaegu piiramatud. Aga demokraatiad 
on üle elanud ka varasemad tehnoloogili-
sed murrangud, sealhulgas eksistentsiaal-
sed, kui maailma üks julmimaid türanne 
Jossif Stalin omandas planeeti hävitava 
relvastuse. Vajalike investeeringute, res-
sursside ja teatava loova mõtlemisega või-
vad nad seda taas teha. 
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NORA JUURMAA
Aasia ja Aasia diasporaa uuringute doktor

„Rass“ ja diplomaatia

Kas „rassil“ on roll diplomaatilises suht-
luses? 1995. aastal Oxfordi ülikoolis kaits-
tud doktoritööl põhinevas raamatus lah-
kab autor Naoko Shimazu diplomaatilise 
suhtluse näidet, mil „rassil“ oli roll. 

1919. aastal osales Jaapan Pariisi rahu-
konverentsil ühena viiest suurvõimust 
(Ameerika Ühendriikide, Itaalia, Prant-
susmaa ja Briti impeeriumi kõrval), olles 
ainus mitte-Lääne [sic] ja mitte-valge 
[sic] suurvõim. Komisjonis, mis loodi 
25. jaanuaril 1919 eesmärgiga visandada 
tulevase Rahvasteliidu (1920–1946) põhi-
kiri, tegi Jaapan ettepaneku lisada Rah-
vasteliidu lepingusse „rassilise võrdsuse“  
muudatus. 

Muudatuse esialgse versiooni sõnas-
tus: „Arvestades, et rahvaste võrdsus on 
Rahvasteliidu aluspõhimõte, nõustuvad 
lepinguosalised võimalikult kiiresti tagama 
kõigile liidu liikmesriikide kodanikele iga-
külgse võrdse ja õiglase kohtlemise ning 
mitte tegema vahet, kas seaduses või de 
facto, rassi või kodakondsuse alusel.“

„Rassiline võrdsus“

Ettepanek, mille sõnastust hiljem küll 
muudeti, lükati ikkagi tagasi. Shimazu 
uurib, miks Jaapan Pariisi rahukonve-
rentsil „rassilise võrdsuse“ ettepaneku 
üldse esitas. Üks olulisimaid järeldusi 
on, et „rassilise võrdsuse“ ettepanekul 
ei olnud vähimatki seost „rassilise võrd-
suse“ kui idealistliku ja altruistliku põhi-
mõttega. Ükski kolmest suurvõimust, kes 

ettepanekuga enim seotud olid – Jaapan, 
kes selle esitas, ning Briti impeerium ja  
Ameerika Ühendriigid, kes selle vastu olid –,  
ei tõlgendanud „rassilist ettepanekut“  
[the racial proposal] kui „kõikide rasside 
universaalse võrdsuse“ nõuet. 

Shimazu sõnul paljastas „rassilise võrd-
suse“ ettepanek Jaapani kui tolle aja ainsa 
mitte-valge suurvõimu staatuse komp-
lekssuse: Jaapan tundis vajadust kindlus-
tada Rahvasteliidus iseenda rassiline võrd-
sus Lääne [sic] suurvõimude seas. 

Rassilise võrdsuse ettepanek on Jaapa-
ni välispoliitika ajaloos unikaalne, sest see 
on „ainus juhtum, mil Jaapani kui [antud 
kontekstis] ainsa Aasia päritolu suurvõi-
mu kitsikuse vähem silmanähtavad aspek-
tid ilmnesid konkreetses vormis“. Teiste 
sõnadega: Jaapan, mida Shimazu iseloo-
mustab kui „arrogantset, ent ebakindlat 

ARVUSTUS. Aasia, välispoliitika

Naoko Shimazu. Japan, Race and  
Equality: The Racial Equality Proposal  
of 1919. Routledge, 1998, 268 lk

Ettepaneku tagasi- 
lükkamine panustas  

1920. aastatel Jaapanit  
vallanud üldisesse  

illusioonide purunemisse 
ehk uskumusse, et  
anglosaksi Lääs oli  

Pariisi rahukonverentsil  
loonud „ebaausa“ ja 

„ebaõiglase“ rahvusvahelise 
süsteemi.
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võimu, kel oli rahvusvahelisest arvamu-
sest ükskõik, ent kes oli ometi selle suhtes 
tundlik“, kartis, et tema staatus suurvõi-
muna on „madalam“ kui teiste suurvõi-
mude staatus ainiti sel põhjusel, et jaa-
panlased „kuuluvad mitte-valgesse rassi“.

Shimazu toob välja, et samal ajal kui 
Jaapan palus „rassilise võrdsuse“ põhi-
mõtte lisamist Rahvasteliidu põhikir-
ja, oli Jaapani suhtumine hiinlastesse ja  
korealastesse rassiliselt diskrimineeriv. 

Jaapan omistas riikidele – Hiinale, 
Koreale, aga ka Ameerika Ühendriikidele 
ja teistele – väärtused ning paigutas need 
ebavõrdsete väärtuste skaalale. Samas 
kartes, et Rahvasteliidus kehtib sarnane 
„väärtuste skaala“ ja tema positsioon jääb 
teiste suurvõimudega võrreldes madala-
male ning et „uus rahvusvaheline kord 
oleks Jaapanile jätkuvalt ebasoodus, nagu 
seda oli kehtiv kord“. 

Peaasjalikult riiklikele huvidele mõt-
lesid aga ka Briti impeerium ja Ameerika 

Ühendriigid, kes olid ettepaneku vastu, 
„lähtudes võimalikest ohtudest või kasu-
mist oma rahvuslikele huvidele“.

Shimazu sõnul mängis „rassilise võrd-
suse“ ettepanek palju suuremat rolli kui 
seni arvatud. Ettepaneku tagasilükkamine 
peamiselt Briti impeeriumi ja Ameerika 
Ühendriikide poolt panustas 1920. aasta-
tel Jaapanit vallanud üldisesse illusioonide 
purunemisse [sic] ehk uskumusse, et ang-
losaksi Lääs oli Pariisi rahukonverentsil 
loonud rahvusvahelise süsteemi, mis oli 
„ebaaus“ ja „ebaõiglane“. 

Tagajärjed Jaapani välispoliitikale

Ettepaneku tagasilükkamisel oli ka süm-
boolne olulisus: see õigustas Jaapani aina 
enam „iseseisvat“ – ehk Jaapani-keskset ja 
pan-Aasia orientatsiooniga – välispoliiti-
kat, eriti 1930. aastatel. Ettepaneku tagasi-
lükkamine, mis jättis püsiva jälje Jaapanile 
ja tema sõjajärgsetele suhetele Läänega, 

Pariisi rahukonverents 1919. aastal, kus Jaapan osales ühena viiest suurvõimust (Ameerika Ühendriikide, Itaalia, Prantsusmaa  
ja Briti impeeriumi kõrval), kuid oli ainus mitte-Lääne ja mitte-valge suurvõim. akg-images/Scanpix

Aasia, välispoliitika. ARVUSTUS

põhjustas jaapanlastele palju sügavamaid 
psühholoogilisi implikatsioone, kui seda 
seni on eeldatud. Tagasilükkamine „tões-
tas seda, mida jaapanlased olid alati kart-
nud ja kahtlustanud – et anglosaksid ei 
olnud võimelised praktiseerima, mida nad 
kuulutasid, eriti mis puutub nende näge-
must „rahvusvahelise õiguse“ mõistest“. 
Sümboolselt tähendas tagasilükkamine, 
et Lääs ei soovinud tunnustada Jaapanit 
kui rassiliselt võrdset.

Anthony Peterson on öelnud, et „rass ei 
eksisteeri, aga rass on oluline“. „Kas „ras-
sil“ on roll diplomaatilises suhtluses?“ võib 
tänapäeval tunduda absurdne küsimus. 
Samas, Anthony Petersoni sõnul väldime 
me „rassist“ rääkimist, sest usume, et „rass“ 
on teema, mis puudutab mõnesid inimesi, 
aga mitte teisi. Pariisi rahukonverentsil 
tundus, et „rass“ puudutas Jaapanit, ainsat 
„mitte-valget“ ja „mitte-Lääne“ suurvõimu. 

Loodetavasti tänapäeval puudutab 
„rass“ ka neid, kes ei ole „mitte-valged“. 
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AUGUST
17.08 Peaminister Kaja  
Kallas arutas Berliinis kohtu-
misel Saksamaa liidukantsleri 
Angela Merkeliga Valgevene 
hübriidrünnakut Euroopa 
Liidu vastu ja olukorda  
Afganistanis.

17.08 Peaminister Kaja Kallase 
sõnul on Eesti valmis vastu 
võtma kuni kümme Afganis-
tanist evakueeritud inimest. 
Selle arvu sisse kuuluvad nii 
ELi kui ka NATOga koostööd 
teinud inimesed ja nende 
vahetud pereliikmed. Lisaks 
sellele plaanib valitsus arengu- 
koostöö, humanitaarabi ja 
maailmaharidusega tegeleva  
organisatsiooniga Mondo 
Afganistanis koostööd teinud 
inimeste vastuvõtmist.

17.08 Kaitseminister  
Kalle Laanet kohtus visiidil 
Iraaki NATO Iraagi missioonil  
teenivate Kaitseliidu rühma 
liikmete, Iraagi presidendi 
Barham Salih ning sise- ja 
kaitseministeeriumi esinda-

Peaminister Kaja Kallase ja Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli kohtumine Berliinis  
17. augustil 2021. Maris	Lindmäe	/	Stenbocki	maja

KRONOLOOGIA

jatega. Kaitseminister tänas 
Iraagi esindajaid lendude pea-
tamise eest Valgevenesse ja 
rõhutas, et lendude ärajätmise 
jätkamine on vajalik, et veelgi 
enam Iraagi inimesi ei langeks 
inimkaubanduse ohvriks.

16.08 Eesti ja Norra kutsusid 
kokku ÜRO julgeolekunõu-
kogu erakorralise istungi, et 
reageerida kiiresti muutuvale 
julgeolekuolukorrale  
Afganistanis.

JUULI
30.07 President Kersti  
Kaljulaid rõhutas, et Leedu 
hübriidkriis puudutab kõiki 
Balti riike.

29.07 Valitsus kiitis heaks 
kaitseminister Kalle Laaneti 
ettepanekud hübriidrünnaku 
alla sattunud Leedu toetami-
seks. Eesti on saatnud Leedule 
piiride tugevdamiseks tõkes-
tustraati ja saadab mehitamata 
lennusüsteemid ning Leedus  
tegutseb ESTPOL5 rühm. 
Lisaks on Eesti valmis  

pakkuma tuge hangete  
läbiviimisel ja täiendava  
tõkestustraadi hankimisel.

28.07 Eesti saatis Ukrainale  
52 800 vaktsiinidoosi. Valit-
suse otsusel annetab Eesti 
Ukrainale kokku 200 000 
doosi vaktsiini.

27.07 Välisministeerium aval-
das protesti Iraani sõjalaeva 
Eesti merepiiri rikkumise üle.

26.07–06.08 Eesti kaitse- 
väelased osalesid Gruusias 
õppusel Agile Spirit 2021,  
mida juhtisid USA Euroopa ja 
Aafrika maaväed ja Gruusia 
kaitsevägi.

26.07 Eesti toetab Maailma-
panga küberjulgeoleku fondi 
100 000 euroga.

16.07 Eesti liitus NATO  
laskemoona ühisladustamise 
initsiatiiviga.

15.07 Eesti annetab 400 000 
vaktsiinidoosi Sahara- 
tagusele Aafrikale.

15.07 Välisministeerium  
kutsus välja Venemaa  
suursaadiku, et teatada  
Venemaa diplomaadi  
väljasaatmisest.

14.07 Kaitseminister Kalle 
Laanet kohtus Pariisis Malis 
operatsiooni Barkhane’i  
sihtüksuse Takuba tegevustes 
osalevate riikide kolleegidega. 
Laanet kinnitas, et Eesti on 
valmis jätkama sõjalistel  
missioonidel Sahelis.

09.07 President Kersti  
Kaljulaid osales Kolme mere 
tippkohtumisel Sofias. Eestil 
on soov arendada Kolme mere 
algatuses tarku ühendusi  
eelkõige energia-, transpordi- 
ja digisektoris. 

09.07 Eesti ja Saksamaa tähis-
tasid diplomaatiliste suhete 
sõlmimise 100. aastapäeva. 

08.07 Algas üheksas Eesti  
sõprade rahvusvaheline  
kokkutulek, millega tänati äri-, 
poliitika- ja kultuuritegelasi, 
kelle tegevus ja nõuanded on 
aidanud Eestil saada tõeliseks 
Euroopa riigiks. Seekordse 
kokkutuleku fookus oli  
IT-sektoril.

03.–04.07 Peaminister  
Kaja Kallas kohtus Ameerika 
Ühendriikides Senati ja  
Esindajatekoja relvajõudude 
komitee juhtide ning Balti  
parlamendirühma esindaja-
tega, et tagada USA Kongressi  
kindel tugi Läänemere 
regiooni julgeolekule.

01.07 Peaminister Kaja  
Kallas lubas Eestit külasta-
nud Leedu kolleegile Ingrida 
Šimonytėle, et Eesti on valmis 
abistama rändesurve all  
olevat Leedut.

01.07 Eesti kaitsetööstus- 
ettevõtete projektid said 
Euroopast 6 miljonit eurot.
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Eesti lipu langetamine Afganistanis Resolute Support missiooni peakorteris 1. juunil 2021.  
USA	armee	veebel	Jeffrey	Harris	/	Kaitsevägi
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JUUNI
30.06 Eesti ja Rootsi alus- 
tasid tulevikukoostöö raporti  
koostamist.

29.06 Balti riikide õhuruumis  
algas NATO õhuväe õppus 
Ramstein Alloy, mille eesmärk 
oli harjutada Baltikumi õhu-
ruumi turvamist. Õppusega 
tähistati ka NATO õhuturbe 
60. aastapäeva.

29.06 Kaitseminister Kalle 
Laanet kohtus Eestit külas-
tanud USA erioperatsioonide 
väejuhatuse ülema kindral  
Richard D. Clarke’iga. Eesti- 
USA erioperatsioonide vägede 
koostöö on aastate jooksul 
üha suurenenud – märk koos-
töö tugevusest on Eesti vali-
mine USA erioperatsioonide 
väejuhatuse staabielemendi 
asukohariigiks.

28.06–02.07 President Kersti 
Kaljulaid kohtus Ameerika 
Ühendriikides ÜRO pea- 
sekretäri Antonio Guterrese 
ja erinevate ÜRO agentuuride 
esindajatega ning rahandus-
minister Janet Yelleniga,  
juhtis ÜRO julgeolekunõu- 
kogu istungit ning osales  
mõttekodade Atlantic  
Council ja Heritage aruteludel. 
Guterres nimetas president 
Kersti Kaljulaidi järgmiseks 
kaheks aastaks ÜRO pea- 
sekretäri naiste, laste ja  
noorukite tervise ja heaolu 
teemade eestkõnelejaks.  
Eesti korraldas 28. ja 29. juunil 
ÜRO julgeolekunõukogus  
kõrgetasemelised istungid 
laste kaitsest relvakonfliktides 
ja küberjulgeolekust.

25.06 Euroopa Liidu riigipead 
ja valitsusjuhid arutasid  
Euroopa Ülemkogul ELi ja 
Venemaa suhteid ning jätka-
vad peaminister Kaja Kallase 
sõnul Venemaaga senist  
poliitikakurssi. ELi juhid ei 
toetanud Venemaaga tipp- 

kohtumiste taastamist 27+1 
formaadis.

23.06 Viimased Afganistanis 
teeninud Eesti kaitseväelased 
jõudsid tagasi koju ning  
ühtlasi lõppes 2003. aastal 
alguse saanud Eesti kaitseväe 
osalemine välisoperatsioonidel 
Afganistanis. 

22.06 Eesti juhtimisel arutati 
ÜRO julgeolekunõukogus  
olukorda Afganistanis.

21.06 Eesti ja USA allkirjas-
tasid vastastikuse mõistmise 
memorandumi arengu- 
koostööks Ukrainas.  
Suvel ja sügisel alustatakse 
ühiselt kuue arengukoostöö 
projektiga.

17.06 Eesti annetab 900 000 
COVID-19 vaktsiinidoosi  
viirusega võitlemiseks.

16.06 Tartus algas VIII soome- 
ugri rahvaste maailmakong-
ress. President Kersti Kaljulaid 
ütles maailmakongressi  
avakõnes, et soome-ugri  

rahvaste hool peab olema 
põliskeelte edendamine ja  
säilitamine.

16.06 Hiiumaa piirkonnas 
sisenesid loata Eesti õhuruumi 
kaks Venemaa Föderatsiooni 
lennukit SU35S. Lennukid 
viibisid Eesti õhuruumis alla 
minuti.

14.06 Peaminister Kaja  
Kallase sõnul kinnitas NATO 
tippkohtumine Brüsselis, et 
NATO on ühtne ja valmistub 
tulevikuks. NATO riigijuhid 
võtsid tippkohtumisel vastu 
otsuse uuendada NATO  
strateegilist kontseptsiooni 
ning lubasid tugevdada oma 
esmast kaitseliini ehk riigi ja 
ühiskonna toimepidevust.

06.–18.06 Läänemerel  
toimus 50. korda suur  
sõjaline õppus Baltops,  
millest võttis osa pea 4000 
inimest 18 riigist. Baltops  
näitab NATO pühendumist 
rahu ja julgeoleku edenda- 
misele piirkonnas.

05.06 Eesti kinnitas toetust 
Ukraina liitumisele NATO 
Küberkaitsekoostöö Keskusega.

04.06 Peaminister Kaja Kallas 
ütles kohtumisel Soome suur-
saadikuga, et Soomes kehtivad 
ranged töörände piirangud  
ei ole proportsionaalsed.

MAI
31.05 President Kersti  
Kaljulaid rõhutas Kadriorus 
Valgevene opositsioonijuhi 
Svjatlana Tsihhanovskajaga 
kohtudes vajadust töötada 
järgmise Euroopa Liidu  
sanktsioonipaketi kallal nii, 
et astutavad sammud halvaks 
võimalikult suures ulatuses 
režiimi rahavoo. President 
nõudis oma avalduses ka kõigi 
poliitvangide vabastamist  
ning kutsus Valgevene võime 
oma rahva vastu suunatud  
terrorit lõpetama.

31.05 USA strateegiline  
pommitaja B-52 lendas  
üleilmse missiooni raames 
Eesti õhuruumis. 
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Meenutades  
Lennart Meri konverentsi 2019

GALERII

Konverentsi avamine. Paremalt: Eesti president Kersti Kaljulaid, Gruusia  
president Salome Zurabišvili, Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen, 
Eesti kaitseminister Jüri Luik.

Esiplaanil USA abirahandusminister Marshall  
Billingslea ning tagaplaanil Eesti Panga  
president Ardo Hansson.

USA Saksamaa 
Marshalli Fondi 
Varssavi kontori 
direktor Michał 
Baranowski ja 
Brookingsi  
instituudi  
Robert Boschi 
Fondi teadur  
Constanze  
Stelzenmüller.

Paneelarutelu 
„Hiina ja Lääs“.

Fotod:	Annika	Haas	ja	Aron	Urb
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GALERII

Puhkehetk  
traditsiooniks 
kujunenud vanalinna 
ekskursioonil.  
Esiplaanil Forbesi  
poolt 2018. aastal  
30 mõjukaima alla 
30-aastase poliitika- 
kujundaja hulka  
valitud Stand Up  
for Europe liikumise 
asutaja Akilnathan 
Logeswaran.

Euroopa Välissuhete Nõukogu teadur ja 2019. aastal Müncheni  
julgeolekukonverentsil John McCaini väitekirja auhinna pälvinud  
Ulrike Franke.

Mõttevahetusi saadab  
elav arutelu.

„Vikerkaare värvid:  
Lennart Meri elu 
sõprade pilgu läbi“
Kulle Raig, Maalehe 
suur raamatusari  
„Eestile elatud elud“, 
2017, 191 lk

Maarja Nuudi muusikaline sissejuhatus  
presidendi õhtusöögile. 
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LUGEMISSOOVITUS

Vaata lähemalt www.diplomaatia.ee

Valgevene relvajõud:  
struktuur, võimekus ja  
kaitsesuhted Venemaaga
Rahvusvaheline	Kaitse- 
uuringute	Keskus,	2021

Avalikele luureandmetele 
tuginev analüüs Valgevene 
relvajõudude praegusest 
struktuurist ja võimeku-
sest. Analüüsis kirjeldatak-
se Valgevene relvajõudude 
de facto allumist Venemaa 
sõjaväelisele juhtimisstruk-
tuurile ning sõjaaja rolli 
Vene vägedele logistilise 
toe pakkujana.

Enesekindluse kriis: millisena 
näevad eurooplased  
oma kohta maailmas
Euroopa	Välissuhete	 
Nõukogu,	2021

Kuigi COVID-19 kriis on 
kõvasti raputanud euroop-
laste usku Euroopa Liidu 
institutsioonidesse, usuvad 
inimesed jätkuvalt, et õlg 
õla kõrval tuleb rohkem 
tegutseda, eriti tugevdades 
ELi löögirusikat maailma- 
areenil. USA suhtes on 
eurooplased skeptilised.

Tehismõistus ja  
autonoomia Venemaal
Mereväe Analüüside Keskus, 
2021

Põhjalik ülevaade tehis- 
mõistuse ja autonoomia 
arendamisest Venemaal 
ning kuidas hinnata  
Venemaa edasisi arenguid 
neis valdkondades.

NATO uus strateegiline  
kontseptsioon. Tasa- 
kaalustades vastuseid  
erisugustele ohtudele 
Rahvusvaheline	Kaitse- 
uuringute	Keskus,	2021

NATOt pitsitavad Vene-
maa, Hiina ja lõunanaabrid. 
Kas uue kontseptsiooniga 
leitakse tasakaalustatud 
vastused? Analüüs vaatleb 
Balti riikide huvisid ning 
võrdleb neid teiste liitlaste 
ametlike seisukohtade ja 
liitlaste mõtteliidrite  
arvamustega. 

Nii kaugel, samas nii lähedal: 
väljavaated Jaapani ja Eesti 
küberjulgeoleku koostööks 
Rahvusvaheline	Kaitse- 
uuringute	Keskus,	2021

Eesti ja Jaapani juhtivad 
küberpoliitika eksperdid 
tutvustavad kahe ühtaegu 
kauge ja lähedase riigi 
kogemusi turvalise küber-
ruumi ehitamisel, jagavad 
edulugusid ja käivad välja 
ideid koostööks.

Dialoog Venemaaga.  
Venemaal tuleb oma  
Lääne-poliitikat muuta 
Rahvusvaheline	Kaitse- 
uuringute	Keskus,	2021

Kuus ekspertarvamust 
Venemaa ja Lääne suhetest 
ning ideed, kuidas dialoogis 
Venemaaga edasi liikuda. 
Lääs peaks taotlema pel-
galt pragmaatilisi suhteid 
Venemaaga, selle asemel 
et katsetada järjekordse 
suhete parandamisega.

Hinnang Hiina ja Venemaa 
sõjalistele õppustele:  
minevik ja tulevikutrendid
Strateegiliste	ja	Rahvus- 
vaheliste	Uuringute	Keskus,	
2021

Kohustuslik lugemine  
Zapad 2021 õppuse  
valguses. Analüüs Hiina 
ja Venemaa arenevatest 
sõjalistest õppustest, nende 
eesmärkidest, tulemustest 
ja võimalikest arengutest, 
aga ka sellest, kuidas need 
mõjutavad USA poliitika- 
planeerijaid.

GLOBSEC trendid  
2021 – Eesti
GLOBSEC	koostöös	Rahvus- 
vahelise	Kaitseuuringute	 
Keskusega,	20211

71 protsenti eestimaalastest 
usaldab COVID-19 kriisis 
meditsiinieksperte ja tead-
lasi. 63 protsenti rahvas-
tikust toetab liberaalset 
demokraatiat. GLOBSECi 
2021. aasta raport Ida-  
ja Kesk-Euroopa riikide 
avalikust arvamusest, demo- 
kraatiast, vandenõuteooria-
test ning usaldusest ameti-
võimude ja meedia vastu.


