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Milline on NATO tulevik?

Kui nn Washingtoni lepet võib nimetada
NATO põhimääruseks, siis nn strateegilist
kontseptsiooni kaitseorganisatsiooni tulevikku vaatavaks äriplaaniks. See dokument
peaks kirjeldama ümbritsevat maailma
ning sätestama strateegilised eesmärgid
ja põhimõtted.
Kui 2014. aasta alguses saatis Venemaa president Vladimir Putin oma väed
Ukrainasse ning mõni kuu hiljem kuulutasid islamistid Süüria ja Iraagi hõivatud
aladel välja ülemaailmse kalifaadi, otsustasid NATO liitlased sellele vastu astuda.
Suurendati alliansi sõjalist kohalolekut
idatiival. 2010. aastast pärit strateegilise kontseptsiooni uuendamine lükkus
tulevikku, sest see oleks nõudnud aega
ja vaeva, mis nüüd suunati praktilisemate
otsuste ettevalmistamisse.
Et strateegiline kontseptsioon on ajale
jalgu jäänud, on olnud selge juba palju aastaid, kuid USA presidendi Donald Trumpi
ametiajal kardeti dokumenti avada, sest
polnud kindel, et arutelu ei võiks lõppeda
täieliku kaosega. Kuna Valges Majas on
end nüüd sisse seadnud etteennustatavam
president, on NATO liidrid lõpuks kokku
leppinud, et järgmise aasta juunis Madridi tippkohtumisel kiidetakse heaks uus
strateegiline kontseptsioon. Millised on
aga selle kõige keerulisemad küsimused?

Vana strateegiline kontseptsioon käsitleb Venemaad kui partnerit, mitte vastast. Eeldatavasti käsitleb uus dokument
Venemaad ohuallikana. Mida selgemini
kirjeldatakse Vene ohtu, seda rohkem ressurssi suunatakse ohu maandamiseks ja
seda vähem on võimalik eraldada ressurssi
terroriohu leevendamiseks, mida osa liitlastest peab suuremaks ohuks kui Venemaad.
2010. aastal vastu võetud NATO strateegiline kontseptsioon isegi ei maini
Hiinat, kuid praegu on sellest võimatu
mööda pääseda. Küsimus on pigem, kas
autoritaarsest riigist pärinevaid ohtusid – sh strateegilised investeeringud,
küberründed ja sõjalise võimekuse kasv –
kirjeldatakse avameelselt või domineerib
majanduslikest huvidest tingitud nn pragmaatiline käsitlus, mille puhul hoidutakse
riiki kritiseerimast.  
Eestit mõjutab nii Venemaa kui Hiina
käsitlus, sest halvenev globaalne julgeolekukeskkond toob kaasa vajaduse investeerida riigikaitsesse märkimisväärselt
rohkem kui kaks protsenti sisemajanduse
kogutoodangust, et suurendada kaitsevõimet. Samuti puudub Eestis siiani üheselt mõistetav poliitiline kokkulepe, kuidas
me ise peaksime suhtuma järjest agressiivsemasse Hiinasse.

Migrante relvana
kasutades demonstreerib
Aljaksandr Lukašenka
riukalikult, kuivõrd
üüratut kasu halli
tsooni agressioon
teostajale pakub.

ELI SABETH BRAW
Ameerika Ettevõtlusinstituudi
vanemteadur
lk 6–7

NATO ja Venemaa
vahel sõja puhkemise
korral saavutab võidu see,
kes esimesena oma jõud
mobiliseerib ja siirab.

KONRAD MUZ YKA
kaitseanalüütik ja
Rochan Consultingu direktor
lk 8–10
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Rahvusvahelise Kaitseuuringute
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Euroopal seisab ees ränkraske talv
Euroopa on üha tugevama idakaarest
lähtuva surve all. Kui Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka oli suve jooksul katsetanud rändevoogude paiskamist
relvana Leedu ja Läti piirile, siis nüüd on
ta kogunud piisavalt „inimlaskemoona“,
et saata mitte enam sadu, vaid lausa
tuhandeid inimesi Euroopa Liidu piiridest läbi murdma. Kuźnica Poola piiril
oli kõigest esimene suur katsetus, millele
kindlasti järgneb palju teisi, et survestada
Euroopa Liitu möönma Minski režiimi
legitiimsust.
Samal ajal kui EL valmistas ette rangemaid sanktsioone Valgevenele lasi Venemaa oma strateegilistel pommitajatel
patrullida Euroopa piiride kohal ja õhudessantväelastel läheduses langevarjuhüppeid harjutada. Ehk enam pole tegemist
sõnelustega rööpast väljas diktaatori ja
euroametnike vahel või kergete laksudega
halva käitumise eest.
Kommünikeedest enam ei piisa
Teiseks on Venemaa diktaator Vladimir
Putin, kes kevadel prooviks aktiveeris
Ukraina piiri ääres suured relvajõud, märkamatult koondanud piisavalt sõdureid,
tehnikat ja tõelist, mitte üksnes verbaalset laskemoona, et sügavamale naaberriiki
tungida.
Ukrainlased, kes toimunut esialgu
tühiseks nimetasid, väljendavad seekord
järjest enam muret, nagu ka ameeriklased. 13. novembril väitis Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et tema riigi
piiri lähedale oli kogunenud ligi 100 000
Vene sõdurit. Ukraina kaitseministeerium
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märgib, et 41. Vene armee väeosad jäid
Ukraina piirist 260 kilomeetrit põhja pool
asuvasse Jelnja linna.
USA Luure Keskagentuuri direktor tegi
kiirvisiidi Moskvasse, hoiatades sealset
režiimi, et selle sõjalisi käike peetakse
teravalt silmas. See ja USA ametnike
ülevaated ELi ametikaaslastele võimaliku rünnaku tundemärkidest viitavad, et
olukord on väga pingeline. Enam ei peeta
kommünikeedes tõsise mure väljendamist
piisavaks.
Kolmandaks hüppasid energiahinnad
tasemetele, mida polnud nähtud alates
2014. aastast. Väljapressimiseks kitsendab
Venemaa tugevasti Euroopa varustamist
maagaasiga, et sundida Saksamaad sertifitseerima Nord Stream 2 torujuhet ning
ühtaegu võimalikult paljusid riike sõlmima
Gazpromiga pikaajalisi fikseeritud hindadega lepinguid.
Selles kriisis pole kõik komponendid
Moskva tekitatud, ent ta kasutab gaasiturul toimuvat oskuslikult ära, et pigistada
nii Euroopa Liitu kui ka Ukrainat. Kõrgemad energiahinnad ei tähenda üksnes
Euroopale ühiskondlikke ja majanduslikke pingeid, vaid ka Venemaale suuremat sissetulekut – mis reeglina kipub
rahvusvahelises suhtluses õhutama selle
riigi agressiivset enesekindlust. Enam pole
tegemist teooriatega, kuidas energeetikat
saab terve Euroopa vastu geopoliitilise
relvana rakendada.
Need elemendid võivad paista üksikutena, ent neid võib põimida mitmeks
seletuseks toimuvale ja stsenaariumideks,
mis ootavad elluviimist. Esimene ja kõige
usutavam seletus on, et Putin katsub

Läänt survestada läbirääkimiste laua taha
istuma ja sanktsioonidest loobuma, nii et
Venemaa erihuvid „lähivälismaal“ saaksid
tunnustuse ja harilik asjaajamine jätkuks.
Putin on selliseid katseid teinud alates Krimmi poolsaare okupeerimisest ja
Donbassis Ukraina vastu sõjategevuse
algatamisest, ent seni pole need eriti edu
toonud. Nüüdne lähenemine on mitmekülgsem ja tarmukam: Euroopa lävepakul korraldatakse „humanitaarkriis“
(„Kas te tahate näha, kuidas nii palju
hädalisi kannatab ja sureb?“) eesmärgiga
liikmesriikide vahel ja sees hõõrumisi tekitada, millele talvel lisandub energiakriis
(„Kas te olete tõesti valmis külma kannatama?“) ja tõsise sõjalise kriisi ähvardus
(„Kas te tõesti tahate veel ühte „kuuma“
sõda?“).
Halb, halvem ja halvim stsenaarium
Ülal visandatud teguviis – tekitada ränk
kriis ning pakkuda siis selle lahendamiseks
abi – on klassikaline võte Kremli strateegiavaramust. Kehvemini taibatakse, et
osaliste ja nendevaheliste seoste rohkuse
tõttu võivad kriisid hakata elama omaette elu. Kriisid kubisevad valearvestustest, kogemata või meelega põhjustatud
eskalatsioonidest, juhustest, otsustusvigadest, ülesköetud emotsioonidest ja
otsustamist segavatest eelarvamustest,
mis tihti üheskoos hävitavad igasugused
väljavaated reeglipärasele kriisi ja eskalatsiooni ohjamisele.
Tõenäoliselt usub Putin, et ta suudab
kõike kontrollida. Ent üha suuremat riski
kujutab stsenaarium, milles hoolimata
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tehingute sõlmimisest ja kangidele vajutamisest ei suuda Putin vallapäästetud
jõude enam maha suruda – sarnaselt sellega, kuidas Nõukogude insenerid torkisid Tšornobõli tuumaelektrijaama, kuni
vallandasid hukatuslike tagajärgedega
pidurdamatu ahelreaktsiooni. Tulemus
oleks valus nii Venemaale kui ka Läänele,
nii et nende suhted oleksid praegusest
isegi nigelamas seisus.
On veel üks seletus. Kreml on otsustanud, et on piisavalt valmis lõplikuks
pealetungiks, mida tähtede seis soosib:
Saksamaa on endiselt uue valitsuseta,
Prantsusmaa üle võtab peagi võimust
presidendivalimiste kampaania, USA on
hõivatud Hiinaga ega soovi Euroopale
rohkem tähelepanu pöörata. Kõik on pandeemiast kurnatud ning poliitikuid ajab
ähmi igasugune nördimuskisa kodanikelt,
keda lakke tõusnud energiahinnad niikuinii pahandavad.
See võib tunduda sobiv hetk sirutada
käsi peapreemia – Ukraina – järele, ühtlasi puistates liiva NATO masinavärki,
ähvardades tema piire kümnete tuhandete migrantidega, kellest osa on võib-olla

Kuźnica Poola piiril
oli kõigest esimene
suur katsetus, millele
kindlasti järgneb palju
teisi, et survestada
Euroopa Liitu möönma
Minski režiimi
legitiimsust.
relvastatud (ja isegi väljaõppe saanud).
Kreml, kes on sissetungijate masside
sekka või järele paigutanud eriüksuslasi
ning juhatab neid NATO teada-tuntud
valupunktide, näiteks Suwałki koridori
poole, mis on ainus maismaaühendus
Balti riikide ja ülejäänud alliansi vahel,
võib oletada, et ta suudab NATOt piisavalt häirida ja heidutada, et vaigistada selle vastust Venemaa edasisele
invasioonile Ukrainasse. See seletus ja
stsenaarium püsivad vähetõenäolisena,
ent on siiski usutavad ning teostumise
korral kujutaksid NATO-le ja tema idatiivale, ELile ja Ukrainale peavalu.

Ehkki me loodame parimat, peame siiski
selleks põhjalikult ja kiiresti valmistuma,
selle asemel et asjade käiguga harjuda.
2014. aasta alguses suutsid vaid vähesed ette kujutada, et Venemaa relvajõud võitleksid ukrainlastega nende enda
territooriumil ja annekteeriksid Krimmi
poolsaare. Ärgem unustagem, et „väike
võidukas sõda“ kui enda populaarsuse
tõstmise tööriist on Putinit alati ahvatlenud. Viimastel aastatel, iseäranis pärast
suuri ebaõnnestumisi COVID-19 pandeemia tõrjumisel, vajab Putini režiim hädasti
patriotismi tõhustussüsti.
Lootus pole ootamatusteks planeerimise meetod ja Venemaa pole mängukaru,
keda saaks mureolukorras kaissu võtta ja
kelle lahkest südamest võiks oodata, et ta
meid normaalsusse tagasi juhataks. Kreml
arvab, et ta on Läänega (mitmel moel)
juba sõjas. Meie ainus võimalus heidutada
ja peatada Kremli agressiooni Euroopa
vastu on näidata enda koletiste hambaid.
Keset idakaarest puhuvaid kõledaid tuuli
peavad nii NATO kui ka EL nüüd esinema
ühise tugeva (sunni)võimu tandemina, sest
muidu ei pruugi kevadet kunagi saabuda.

Poola julgeolekujõud jälgimas Valgevene kaudu Kuźnica piiripunkti jõudnud migrante. Reuters/Scanpix
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Tavasõda on moest läinud.
Käes on halli tsooni agressiooni aeg
Kui Valgevene hakkas tänavu suvel ootamatult migrante Leedu piirile tooma, et
tekitada Leedu poolel põgenikekriis, olid
inimesed üllatunud ja jahmunud. Nad
poleks pidanud olema. Viimase mõne
aasta jooksul on agressioon sõja ja rahu
vahelises hallis tsoonis pidevalt kasvanud
ja agressoril on siin tohutu eelis: ta võib
aina uusi vorme võtta. Kui sihtriigid keskenduvad katsele nurjata või ette näha iga
agressiooni vormi, on nad alati nõrgemas
olukorras. Selle asemel peaksid nad suurendama ühiskonna kerksust ja andma
märku, et ei jäta agressiivseid tegusid
karistamata.
Vaid kaks-kolm aastat tagasi ei olnud
halli tsooni agressioon kellegi päevakorras
kuigi tähtsal kohal. Agressioon ise vaieldamatult siiski toimus: pidevad küberründed, desinformatsioon, ettevõtete vaenulikud ülevõtmised, kuid eraldi võetuna ei
vapustanud ükski neist tegudest kedagi.
Isegi see, kui Hiina ettevõtted võtsid
üle Rootsi kolm tipptasemel pooljuhtide
tehast, ei tekitanud meedias sedalaadi
pealkirju, nagu teinuks sõjaline rünnak.

Migrante relvana
kasutades demonstreerib
Valgevene president
Aljaksandr Lukašenka
riukalikult, kuivõrd üüratut
kasu halli tsooni agressioon
teostajale pakub.
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Tegelikult on halli tsooni agressioon harva
pealkirjadesse pääsenud. Erandina võib
tuua Venemaa kübersissetungi Emmanuel
Macroni valimiskampaaniasse 2017. aastal ja Venemaa Petya pahavara rünnaku
Ukraina vastu samal aastal, mis puudutas ka mitmeid rahvusvahelisi ettevõtteid.
Selliseid rünnakuid vaadeldi üksikjuhtumitena, kuigi tegelikkuses olid need osa
laiemast ponnistusest, kus eelkõige Venemaa ja Hiina püüavad nõrgestada lääneriike ja tugevdada oma positsiooni.
Väike kulu, suur kasu
Nüüd on nii otsustajad kui ka avalikkus
hakanud teadvustama tõsiasja, et halli
tsooni agressioon nende ühiskondades
on reaalsus ja võib kätkeda mis tahes
tööriistu, olgu selleks küberagressioon,
pantvangidiplomaatia või ettevõtte survestamine. Need, kes soovivad rohkem
süveneda mõnda tänapäeva lääneriikide
vastase halli tsooni agressiooni vormi, on
oodatud tutvuma raamatuga „The Defender’s Dilemma: Identifying and Deterring
Grayzone Aggression“ („Kaitsja dilemma:
halli tsooni agressiooni tuvastamine ja
ärahoidmine“), mille Ameerika Ettevõtlusinstituut andis välja oktoobris.
Muidugi võivad agressorid kasutada
vahendeid, mida veel olemaski ei ole.
Kuni maini poleks lääneriigid võimalikuks
pidanud, et üks riik võib sisse vedada
tuhandeid migrante ja siis transportida
nad teise riigi piirile eesmärgiga külvata
kaost. Jah, läinud aastal ähvardas Türgi

president Recep Tayyip Erdoğan „avada
värava“ Euroopasse, sundides Kreekat
ehitama piirimüüri, mis just hiljuti valmis
sai, kuid need migrandid juba olid Türgis,
samal ajal kui Valgevene toob migrante
sisse kindla eesmärgiga toimetada nad
seejärel Leedu, Läti ja Poola piirile.
Migrante relvana kasutades demonstreerib Valgevene president Aljaksandr
Lukašenka riukalikult, kuivõrd üüratut
kasu halli tsooni agressioon teostajale
pakub. Ta kahjustab Valgevene kolme
NATO-naabrit, sundides neid pöörama
tähelepanu ja suunama jõude Valgevene piirile ning paluma Brüsseli abi; ta
süvendab ebakõla Varssavi ja Brüsseli
vahel; ta põhjustab konflikti Saksamaa ja
Poola piiril, kui Saksa paremäärmuslastest aktivistid ilmuvad kohale, et takistada
Lukašenka Poolasse jõudnud migrante
Saksamaale sisenemast (mitu tuhat sellist migranti on juba ületanud Saksamaa
piiri), ja ta põhjustab lahkhelisid Euroopa
Liidus. Ega eriti üllatagi, et Lukašenka
jätkab sedavõrd tulusat ettevõtmist.
Loomulikult, just seetõttu, et hind
(arvestatuna veres ja rahas) on nii madal
ja oht karistada saada nii kaduvväike, on
igati loogiline, et halli tsooni agressiooniga tegelevad ka Venemaa ja Hiina ning
vähemal määral Iraan ja Põhja-Korea. Halli
tsooni agressiooni kasutamine on täiesti
loogiline teiselgi põhjusel: tavasõjad on
moest läinud.
Sõjaoht on ilmselgelt endiselt olemas,
kuid pärast Teise maailmasõja lõppu
on sõjad arenenud riikide vahel järsult
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vähenenud (sellest räägib näiteks Oona
Hathaway ja Scott Shapiro raamat „The
Internationalists“). Sellest vaatenurgast on
Venemaa sõda Ukraina vastu kõrvalekalle.
Võimatu on teada, kas Venemaa ja Hiina
hoiduvad sõjast NATO riikide vastu, kuna
NATO heidutus töötab või siis seepärast,
et nad ei ole huvitatud territoriaalsõjast
(sealhulgas vallutatud alade haldamisega
kaasnevatest tohututest kulutustest ja
jõupingutustest), kuid kummalgi juhul
ei pea nad praegu kineetilist sõda ühegi
nimetatud riigi vastu.

Sihikule võetud
riigid peaksid agressoritele
ka teada andma,
et nad hakkavad kätte
maksma – mitte agressorite
räpaste meetoditega,
vaid liberaalsele
demokraatiale omaste
vahenditega.

Demokraatiate kättemaks

lugematu arv kokkupuutepunkte. Näiteks
sõltuvad Lääne ettevõtted Hiina müügiturust ja Hiina tootjatest oma tarneahelais, peale selle reisivad lääneriikide
kodanikud ringi kõikjal maailmas.
Raamatus „The Defender’s Dilemma“
kirjeldan ma strateegiaid, mida lääneriigid
saavad nii eraldi kui ühiselt halli tsooni
agressiooni piiramiseks järgida. Nende

Kuid nagu oleme näinud, tegelevad nad
halli tsooni agressiooniga. Praeguse olukorra muudab eriti ohtlikuks see, et geopoliitiline vastasseis põrkub üleilmastunud majandusega. Viimane pakub agressoritele tohutuid võimalusi, sest tänapäeval on neil ja sihtmärgiks olevatel riikidel

esimene samm peab olema ühiskonna
kerksuse tugevdamine, mis võiks hõlmata
näiteks teismeliste teadlikkuse suurendamist, valikulist ajateenistust kõigis
julgeolekuga laiemalt seotud riigijuhtimise valdkondades, regulaarset teabevahetust äriringkondadega ning sõjaväe
ja tööstuse halli tsooni ühisharjutusi
või nende kombinatsiooni. Tšehhi alustas sel aastal edukalt selliste halli tsooni
õppustega.
Sihikule võetud riigid peaksid agressoritele ka teada andma, et nad hakkavad
kätte maksma – mitte agressorite räpaste
meetoditega, vaid liberaalsele demokraatiale omaste vahenditega. Kuigi see võib
tunduda nõrga ähvardusena, mõelge näiteks sellele, et väga suur hulk vaenuliku
riigi ametnikke ja nende pereliikmeid
naudib Lääne hüvesid.
Kaitsja dilemma on tõsine, kuid koos
saame halli tsooni agressioonile piiri
seada.

Migrandid Valgevene-Poola piiril. Valgevene toob migrante sisse kindla eesmärgiga toimetada nad seejärel Leedu, Läti
ja Poola piirile. EPA/Scanpix
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KO NRAD M UZYKA
kaitseanalüütik ja
Rochan Consultingu direktor

Zapad-2021 õppetunnid –
võidu võtab see, kes esimesena reageerib
10.–16. septembrini viisid Venemaa ja tema
liitlane Valgevene läbi juhtimis- ja staabiõppuse Zapad-2021 aktiivse faasi. Zapadiga katsetatakse Venemaa sõjapidamisvõimet Lääne operatiivsuunal ning seega
on selle iseloom tugevasti NATO-vastane.
Nii on alati olnud.
Õppuse peaeesmärk on katsetada,
kuidas saaks Venemaa-Valgevene ühine
regionaalne väegrupeering (RVG) piirkondlikus konfliktis hakkama NATO juhitavate vägedega. See tähendab sõjalisi
operatsioone tehnilises üleolekus relvajõudude vastu.
Õppusega katsetatakse Venemaa ja
Valgevene relvajõudude suutlikkust mobilisatsiooni teostada, väeüksusi luua ja
siirda, neid välitingimustes ülal pidada
ning operatsioone läbi viia terves tavasõja spektris.
Venemaa perspektiivist lõimitakse
Zapadil Valgevene relvajõude RVGsse,
peamisse Venemaa-Valgevene grupeeringusse, mis on mõeldud teostama ühiseid
lahingoperatsioone.
Pärast külma sõda suurim Zapad
Zapad-2021 toimus ajal, mil Lääne ja Venemaa suhted olid jõudnud madalaimasse
punkti alates külma sõja lõpust. Euroopa
Liidu otsus toetada pärast 2020. aasta
augusti Valgevene presidendivalimisi
Lukašenka-vastast opositsiooni on IdaLääne lõhet veelgi süvendanud.
Niisiis polnud üllatav, et selle aasta
Zapad oli külma sõja järgse perioodi

8 Diplomaatia 207 • November 2021

suurim. Õppuse peamine tegevuspaik
oli küll Venemaa põhiterritoorium, ent
Zapadi vältel ja sellele eelnenud kuudel
korraldasid Venemaa ja Valgevene ohtrasti
väiksemaid õppusi, mis NATO vaatepunktist peaksid tekitama veel enam muret kui
õppuse aktiivne faas.
Märtsis Venemaa relvajõudude alustatu osutus pärast külma sõja lõppu nende
suurimaks siirmisõppuseks, mis polnud
vahetult seotud käimasolevate sõjaliste
operatsioonidega. Paari nädalaga siiris
Moskva Voronežist lõunasse Pogonovo
sõjaväepolügoonile märkimisväärseid
üksusi 41. armeest (tehnika viidi sinna
märtsi ja oktoobri vahel). Ühtlasi saadeti
58. armee õhudessantvägesid ja muid elemente Krimmi poolsaarele. Aprilli keskpaigaks oli Venemaa siirnud Ukraina lähedusse nelja üldvägede armee elemente
(sealhulgas kahe armee omi, mis paiknevad Ukraina läheduses alaliselt), kusjuures poolsaarele saadeti senisele lisaks
õhudessantvägesid.

Märtsis Venemaa
relvajõudude alustatu
osutus pärast külma
sõja lõppu nende
suurimaks siirmisõppuseks, mis polnud
vahetult seotud
käimasolevate sõjaliste
operatsioonidega.

See näitab, et ühe kuu jooksul suudab
Venemaa kopsakate kontingentidega
tugevdada igasugust telge Lääne ja Lõuna
operatsioonitandril. Niisiis võivad nad
saavutada piirkondades, mida nad peavad
kõige enam ohustatuks, suhteliselt kiiresti üleoleku lahinguvõimsuses, elavjõus
ja varustuses. Või siis piirkondades, mida
Venemaal on kavas rünnata.
Logistika on otsustav
Venemaa sõjaliste ettevalmistuste tuumaks on tõhus logistika ja koostöö relvajõudude ning kohaliku ja föderaalvõimu
erinevate tasandite vahel. Zapad süvendas
veel arusaama, et sõja korral NATO vastu
kaasataks riik tervikuna.
Näiteks augustis Viiburi sadamas läbi
viidud logistikaõppus, mille käigus Kaliningradi oblastisse siirdi täiendavalt tanke
T-72B3M, hõlmas piirivalvureid, tolliametnikke, eriolukordade ministeeriumi
ja siseministeeriumi töötajaid ning sõjaväelasi. Samuti augustis peetud päästeõppusel Zaštšita-2021 loodi hädaolukordade ühisgruppe, mis reageerisid
kiirgus- ja tuumariskidele mereväebaasis ja Kurski aatomielektrijaamas. Sellest
õppusest võtsid osa väljavalitud töötajad
relvajõududest, Rosatomist, kaitseministeeriumist, eriolukordade ministeeriumist, Sevmašist, Zvjozdotška laevatehasest ja kohalikest omavalitsustest.
Veel varem, juulis, korraldas Venemaa
rahvuskaart (Rosgvardija) õppuse Zaslon2021. Rosgvardijale võib anda ülesande
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tagada julgeolek tagalas, ent samuti viia
läbi kineetilisi operatsioone „relvastatud
bandiitide“ ja „terroristide“ vastu. Lahinguolukorras tegutseb Rosgvardija osava
mässutõrjeväena, mille kohustuseks on
kontrollida okupeeritud alasid ning teostada mässuliste vastu väikese intensiivsusega operatsioone.
Ehkki Valgevene relvajõududel on
Venemaa juhitavate operatsioonide toetamiseks pakkuda täiendavat elavjõudu
ja tehnikat, kujutab Valgevene Moskvale
peamiselt eelpaigutatud logistikasõlme.
Riigis paikneb üle 30 lao koos kõigega,
mida NATO-vastasteks sõjalisteks operatsioonideks vaja läheb. See tähendab tanke, soomukeid, suurtükke, õli,
määrdeaineid, aga ka riidevarustust ja
toitu. Venemaa on vastutav neis baasides
piisavate varude alalhoidmise eest.
See koostöö suurendab veelgi Vene
vägede valmisolekut NATO vastu sõdida.
Vene planeerijad ei pea liigselt muretsema
oma vägede logistilise jalajälje ega suutlikkuse pärast sõdida esialgse kaitsetegevuse

vältel Valgevenes või siis ründetegevuse
käigus Poolas või Lätis ja Leedus. Igatahes prooviti Zapadiga järele ka Venemaa
suutlikkus varustada Valgevenes asuvaid
ladusid.
Õppuse aktiivne faas toimus mitmel
Valgevene ja Vene polügoonil ning tõi selgust mitmesse sõjalisse kontseptsiooni.
Valgevene relvajõududest ei oodata
iseseisvate operatsioonide läbiviimist, kui
võib-olla mitte arvestada väheseid eriüksusi. Maaväed võitlevad üksnes suurema,
Venemaa juhitava grupeeringu raames.

Valgevenes
paikneb üle 30 lao
koos kõigega, mida
NATO-vastasteks sõjalisteks
operatsioonideks
vaja läheb. Venemaa
on vastutav neis baasides
piisavate varude
alalhoidmise eest.

Järeldused õppustest

maaväeüksuste saabumiseni, teostada
tiibrünnakuid või hoida kinni vastasjõudude reservide saabumist.
Tänavune õppus ei tundunud sisaldavat tuumakomponenti. 2017. aastal toimus
Zapadi paiku suur strateegiliste raketivägede hajutamise harjutus ja kaks mandritevaheliste ballistiliste rakettide starti.
Sel aastal katsetati vaid ühe Tu-95-ga
Lääne sõjaväeringkonnas õhutõrjet. Küll
aga toimus tänavu veel kaks lühimaa

Zapad-2021 kinnitas, et Venemaa 31. õhudessantbrigaad tegutseb paindliku kõrgvalmidusega kiirreageerimisväena, mis
suudab mõnda rindelõiku tugevdada.
Õppusega kinnitati ühtlasi rõhuasetust
õhudessantoperatsioonidele. Kui see vägi
teeb dessandi oma koosseisulise varustusega, suudab ta tähtsat maastikku hoida
kuni suurema tulejõu ja soomuskaitsega

Venemaa õhudessantväelased ootamas minekut tänavusele õppusele Zapad. Reuters/Scanpix
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ballistiliste rakettide starti, mis hüpoteetiliselt võisid kätkeda tuumakomponenti.
Siiski pole see kinnitust leidnud.
Kas see ütleb midagi selle kohta, kuidas
konflikt NATOga võiks lõppeda? Kas Venemaa usub tugevamini oma tavajõudude
heidutusse NATO suhtes? Praegu napib
tõendusmaterjali ning liiga vara on järeldada, et Venemaa peab oma tavavägede
suutlikkust piisavaks, et pidada PõhjaAtlandi alliansiga täiemõõdulist konflikti.
Venemaa kaitseoperatsioonides tundub põhilise kontseptsioonina manööverkaitse. Sellega püütakse NATOt sundida
liikuma suunas, mis on Venemaa vaatepunktist soodus, piirata tema liikumisi

NATO ja Venemaa
vahel sõja puhkemise
korral saavutab võidu
see, kes esimesena
oma jõud mobiliseerib
ja siirab.

miiniväljade abil ning purustada siis tema
vägesid suurtükilöökidega.
Lõpuks on sõjaline juhtkond endiselt
mures NATO massiliste raketi- ja õhurünnakute pärast, mis võivad toimuda sõja
algfaasis ning halvata Vene-Valgevene
vägesid sedavõrd, et tavajõudude vastus
osutub ebatõhusaks. Ilmne on rõhuasetus
õhutõrje suutlikkusele avada tuld erineval kõrgusel ja erineva kiirusega liikuvate
sihtmärkide pihta.

Kui NATO täheldab
esimesi märke Vene vägede
aktiveerimisest Valgevenes
või Balti riikide lähedal,
peab ta kõige teravamas
ohus piirkondadesse kiiresti
ette siirma oma õhutõrje
ja maavägede üksusi.

Kes võtab võidu?

võrreldes kuulub Venemaale üleolek
vägede mobiilsuses ja siirdavuses. Sama
kehtib suurtükiväe, integreeritud õhutõrje, elektroonilise sõjapidamise, tankija mehhaniseeritud vägede suuruse kohta.
Kui NATO täheldab esimesi märke Vene
vägede aktiveerimisest Valgevenes või
Balti riikide lähedal, peab ta kõige teravamas ohus piirkondadesse kiiresti ette
siirma oma õhutõrje ja maavägede üksusi.
Viivitused tähendaksid, et tavakonflikt
Venemaaga osutub lühiajaliseks ning tõenäoliselt ei tule NATO võitjaks.

NATO ja Venemaa vahel sõja puhkemise
korral saavutab võidu see, kes esimesena
oma jõud mobiliseerib ja siirab. Kiire
mobilisatsioon leiab aset tänu kindralstaabi ja tsiviilvõimude tihedale koostööle.
Valmidust tõstetakse investeeringutega
Venemaa relvajõudude mobiilsusse.
Märtsist septembrini toimunud õppustel näidati, et Venemaa suudab oma vägesid kiiresti igale teljele siirda ning neid
määramata aja üleval pidada. NATOga

Õppus Zapad-2021 Nižni Novgorodi oblastis Mulino polügoonil tänavu 11. septembril. Peale Venemaa ja Valgevene osalesid
õppusel ka Armeenia, India, Kasahstani, Kõrgõzstani ja Mongoolia sõjaväelased. Reuters/Scanpix
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KUST I SALM
Kaitseministeeriumi kantsler

Kuidas me võidame järgmise sõja?
Just see küsimus võtab kõige paremini
kokku Eesti sõjalise kaitse eesmärgi ja
ülesande. Küsimuse teravik – sõjaks valmistumine – ei tähenda tingimata, et sõja
puhkemine on vältimatu. See tähendab, et
sõda ärahoidev heidutus saab usutav olla
üksnes siis, kui olla päriselt sõjaks valmis.
Si vis pacem, para bellum.
Selgus ohupildis
See küsimus pani veel mõni aasta tagasi
nii Eesti kui NATO koridorides paljusid
silmi pööritama, kuid tänaseks valitseb
NATOs ohupildi suhtes kaine ja kalkuleeritud selgus. Suvel toimunud tippkohtumisel deklareerisid kõik alliansi riigipead, et Vene Föderatsioon on NATO-le
sõjaline oht ning veel tähtsamana kiideti
heaks täiesti uus strateegiline lähenemine
heidutus- ja kaitsehoiaku tugevdamiseks, mis on esimene omataoline viimase
60 aasta jooksul.
NATO pealinnades ja peakorteris käivad vilkad ettevalmistused järgmise aasta
Madridi tippkohtumiseks, kus on kavas
heaks kiita uus strateegiline kontseptsioon. See on Washingtoni alusleppe järel
tähtsuselt teine dokument, milles liitlased
annavad hinnangu julgeolekukeskkonnale
ning vastuse nende ohtude tõrjumiseks –
nii poliitiliste kui sõjaliste vahenditega.
Eelnevast õhkub küll meie julgeolekukeskkonna parandamiseks vajalikku enesekindlust, kuid võidurõõmuks veel põhjust ei ole. Eeskätt olukorras, kus Poola ja
Leedu piiridel on lahti rullumas regiooni
kõige teravam julgeolekukriis pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Kolmekümne

liikmega alliansis on ühiselt kokkulepitud
sõnadel ja avaldustel suur jõud, kuid veel
enam loevad teod nende sõnade ja kokkulepete elluviimisel.
Eestile on NATO kõige tähtsam ülesanne kollektiivkaitse – NATO peab olema
valmis enda territooriumi ja elanikkonda
sõjaliselt kaitsma. See ei tähenda, et NATO
ei pea globaalselt valmis olema sõjalisteks operatsioonideks või tugevdama
partnerlussuhteid kaugemal. Vastupidi –
valmistumine kõige nõudlikemateks ohustsenaariumiteks kaugemal aitab hoida
meeled teravad kodusel pinnal.
Seda strateegiat plaanib NATO rakendada nn lõimitud heidutuse lähenemisega,
mis tähendab, et peale usutava sõjalise
heidutuse suudab NATO ohtude realiseerumist heidutada ka mittesõjaliste instrumentidega (diplomaatia, informatsioon,
majandus jms). See lähenemine on Eestile
erakordselt kasulik, kuna lisab meie heidutuse tööriistakasti palju elemente, mida
me ainult iseseisvalt ei suudaks kunagi
rakendada.
Teiseks ei saa üle ega ümber rahastamisest. Juba 2014. aastast on NATO
kokku leppinud koormajagamises, et
kõik liitlased jõuaksid kahe protsendi

Poola ja Leedu piiridel
on lahti rullumas
regiooni kõige teravam
julgeolekukriis pärast
Nõukogude Liidu
lagunemist.

eesmärgini. Praegu pole küsimus enam
kahe protsendi saavutamises, vaid kas
see on üldse enam piisav. Teeme vähema
eest rohkem jutt on praeguse ohupildi
peegelduses selgelt ebaadekvaatne ning
kaitsele pühendumist näitab ainult antud
lubaduste reaalne rahastamine. See kehtib
mõistagi ka Eestile.
Eesti huvid ja ülesanded
Enne kui NATO alusleppe tekst jõuab
artiklini 5, sõnastatakse seal artikkel 3,
mis räägib riigi suutlikkusest arendada
nii iseseisvaid kui ühiseid sõjalisi võimeid.
Selleks, et kasutada õigust kollektiivkaitsele, tuleb täita kohustus sinna panustades. Suudame praegu märksa odavamalt
üleval hoida suuremat ja võitlusvõimelisemat sõjaväge kui mitmed meie liitlased.
Paraku suhtarvud ja protsendid lahinguväljal kedagi ei veena ning meie jätkuv
ülesanne on tagada, et iga riigikaitsesse
investeeritud euro ning kulutatud töötund
toodaks tagasi võimalikult palju sõjalist
riigikaitset.
Kolmandaks, sõnad on tähtsad, aga veel
tähtsamad on teod. Plaanide usutavust
ning valmidust demonstreerivad õppused,
tegutsemiskiirust väehoiak, otsusekindlust pidev liitlaste sõnumite ühtsus. Liitlaste otsustavust demonstreerivad kõiksugustest deklaratsioonidest paremini
iga päev Eesti 1. jalaväebrigaadiga koos
harjutavad 1300 liitlassõdurit. Ükski plaan
ei veena vastast rohkem kui 14-tunnise
etteteatamisega Ameerikast kohale lendav
ning Nurmsis öö varjus langevarjudega
maanduv dessantpataljon.
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Eesti iseseisvast kaitsevõimest rääkides
tuleb alustada kõige tähtsamast. Me saame
hakkama! Me ei sõltu liitlaste armust, vaid
saame koos tegutsedes vastasest jagu.
Oleme seisus, kus suudame iseseisvalt
välja panna kuni 26 000-liikmelise väe,
mis on täielikult mehitatud, varustatud,
väljaõpetatud ja üksustesse formeeritud.
Õppekogunemiste näitel on meil põhjust
olla väga enesekindel, et suudame seda
teha mõne päevaga.
Kaitsetahe on võti
Seda väge täiendab omakorda liitlaste
lahingugrupp Tapal, liitlaste õhuturbe
missioon Ämaris ja regulaarsed õppused
Eestis. Venemaa teab ja arvestab, et meie
ühiskond ja relvajõud koos siinviibivate
liitlastega alustavad vastupanu ilma kõhklusteta ja automaatselt.
Eesti kaitsevägi on reservvägi. Rahvavägi, millel on terve rea tugevuste kõrval
ka nõrkusi, milleks on mobilisatsiooniks

kuluv aeg ja ühiskondlik ressurss. Me
oleme seda läbi aastate sihikindlalt parandanud nii seaduste, investeeringutega
taristusse ja varustusse kui ka sõjaliste
meetmetega, mille kõige nähtavamaks
väljundiks on õppused Siil, Kevadtorm ja
Okas.
Sellegipoolest peame tegema veel
paremini. Kaitseminister Kalle Laanet
on seadnud eesmärgiks, et ettenähtud
kaitsevalmidus peab järgmise viie aasta
jooksul muutuma kaks korda kiiremaks.
Mõistagi ei räägi me nädalatest ega kuudest, vaid tundidest ja päevadest.
Kaitsevalmiduse ja heidutustegevuste
dilemma peitub asjaolus, et need saavad
sõja ära hoida ainult siis, kui algavad piisavalt varakult enne vastase otsustava
sõjalise ülekaalu saavutamist. Selle edukaks toimimiseks on kriitilise tähtsusega
eelhoiatus ja riigijuhtide otsustusvalmidus. Mida varem oleme kokku leppinud ja
läbi harjutanud vajalikud tegevused, seda
õlitatumalt need kriisi puhkedes töötavad.

Briti kaitseväelased tänavu mais õppusel Kevadtorm. AFP/Scanpix

12 Diplomaatia 207 • November 2021

Seetõttu pöörame ülimalt suurt tähelepanu nii õppustele NATO liitlastega kui
ka siseriiklikult valitsuse ja teiste ametiasutustega.
Eesti riigi kaitsmise lõplik tagatis on
meie kõigi tahe Eesti riiki sõjalise rünnaku
eest kaitsta. Lisaks tahtele ja toetusele
on tähtis valmisolek sellesse ka panustada. Kas siis reservväelase, vabatahtliku,
ettevõtja või pereliikmena. Kaitseministeerium peab hea seisma selle eest, et
inimestel oleks võimalik oma kaitsetahet
realiseerida ning kriisi puhkedes oleks
igaüks paremini teadlik oma rollist.
Eesti on iseseisva kaitsevõime ja NATO
omakorda kollektiivkaitse arendamisel
õigel teel. Ent sõjalise riigikaitse arendamisel ei hakka kunagi olema selgelt
defineeritud finišijoont, mille ületamine
annaks põhjust kuulutada, et riigikaitse
on valmis. NATO tippkohtumine Madridis
ning uus riigikaitse arengukava on tähtsad
verstapostid, kuid sihikindel töö nende
elluviimisel jätkub.

Eesti, NATO, kaitse ja julgeolek, Atlandi-ülesed suhted. KOMMENTAAR

KYLLIKE SILLAST E-ELLING
Välisministeeriumi NATO ja Atlandi-üleste
suhete osakonna peadirektor

Millega peab NATO tegelema Euro-Atlandi
piirkonna julgeoleku jätkuvaks kindlustamiseks?
NATOs käib parajasti uue strateegilise
kontseptsiooni koostamine. Septembris
alanud protsess vältab enam kui pool aastat ning jõuab lõpule 2022. aasta juunis.
Siis toimub järjekordne NATO tippkohtumine, kus on plaanis uus kontseptsioon
heaks kiita.
Tegemist on Põhja-Atlandi lepingu
kõrval alliansi ühe tähtsaima poliitikadokumendiga. See on sõna otseses mõttes
strateegiline dokument, mis keskendub
suurele pildile ehk NATO peamistele sihtidele. Esimene strateegiline kontseptsioon
valmis vahetult pärast NATO loomist 1950.
aastal, esimene avalik kontseptsioon aga
külma sõja järel 1991. aastal. Keskne küsimus, millele strateegiline kontseptsioon
peab vastama, on: mida teeb NATO oma
liikmete julgeoleku ja heaolu tagamiseks?
Uuendus on vajalik
Eelmine strateegiline kontseptsioon kiideti heaks 2010. aastal. Loomulikult ei ole
NATO kandvad põhimõtted sellest ajast
muutunud ja NATO peamine eesmärk on
endiselt oma liitlasriikide vabaduse ja julgeoleku tagamine. NATO on ja jääb regionaalseks, Euro-Atlandi piirkonna keskseks
julgeolekuorganisatsiooniks.
Kuid 2010. aasta kontseptsioon, mis
koostati veel enne Krimmi okupeerimist,
mis käsitleb Venemaad strateegilise partnerina ning mis puudutab vaid riivamisi
uusi ohtusid, sh küberrünnakuid, on selgelt ajale jalgu jäänud. Ka need, kes pikalt
kahtlesid, kas ikka on vaja uut strateegilist

kontseptsiooni, on nüüdseks aru saanud,
et kehtiv, enam kui kümme aastat tagasi
heaks kiidetud dokument pole enam
asjakohane. Vaja on kontseptsiooni, mis
arvestaks viimastel aastatel NATOs käima
lükatud uusi poliitilisi ja sõjalisi töösuundi
ning aitaks need kokku siduda üheks
strateegiliseks tervikuks.
Kontseptsioon peab vastama küsimusele, mis on NATO põhiülesanded. Teisisõnu: millega peab NATO eeloleval kümnendil tegelema Euro-Atlandi piirkonna
julgeoleku jätkuvaks kindlustamiseks. On
ilmne, et julgeolekukeskkond – nii meie
piirkonnas kui ka kaugemal – muutub
järjest mitmekesisemaks. Uusi teemasid
tekib pidevalt juurde. Kuid nende seast
tuleb välja sõeluda kõige tähtsamad ülesanded, sest lõpuks ei pea ega saa NATO
kõigega tegeleda.
2010. aasta kontseptsiooni järgi on
NATO-l kolm põhiülesannet: kollektiivkaitse, kriisiohje ja koostöine julgeolek
ehk partnerlused. Liitlaste seas on valdav arvamus, et kõik kolm on endiselt
asjakohased ning need tuleb aluseks

2010. aasta strateegilise
kontseptsiooni järgi
on konventsionaalse
rünnaku oht alliansi
vastu väike. Praegu ei ole
enam võimalik sellist
järeldust teha.

võtta ka uue strateegilise kontseptsiooni
koostamisel.
Samas on selge, et võrreldes 2010. aastaga on muutunud nii julgeolekuolukord
kui ka NATO rõhuasetused ning sellest
tulenevalt on paratamatult muutunud nii
iga ülesande prioriteetsus kui ka nende
omavaheline tasakaal.
Kriisohje oli 2010. aastal kesksel kohal
NATO missiooni tõttu Afganistanis.
Praegu peab NATO fookus olema selgelt
kollektiivkaitsel ja sellega seotud alliansi
heidutus- ja kaitsehoiaku tugevdamisel.
Kuid kuidas see teema kontseptsioonis
lõpuks käsitlemist leiab, ei ole veel selge.
Lisandunud vastased ja ohud
Kokkuleppele jõudmine nii kolmes põhiülesandes kui ka teistes põhimõttelistes
küsimustes, näiteks kuidas käsitleda partnerlusi või Hiinat, ei ole lihtne. Igal liitlasriigil, ka Eestil, on kaitsta omad huvid.
Igal liitlasriigil on oma ohutaju. Kui meile
on tähtis Vene ohu ja kollektiivkaitse esiletoomine, siis mõnele teisele liitlasele
hoopis partnerlussuhete ja Lääne-Balkanil
toimuva kajastamine.
NATO prioriteedid – nii vanad kui
ka uued – peavad kirja saama, kuid on
selge, et kõiki teemasid ära nimetada
pole ratsionaalne. Et vältida nn jõulupuu
tekkimist, tuleb liitlastel teha valikuid ja
kompromisse. Konsensuse saavutamine
võtab niivõrd tähtsa dokumendi puhul
aega. Õnneks on aruteludeks kavandatud mitu kuud.
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Mis puutub kontseptsiooni algusesse,
siis liitlased nõustuvad, et julgeolekukeskkonda kirjeldav osa vajab kindlasti
uuendamist. Ohupilt, millega me silmitsi
seisame, erineb märkimisväärselt kümne
aasta tagusest. 2010. aasta strateegilise
kontseptsiooni järgi on konventsionaalse
rünnaku oht alliansi vastu väike. Praegu
ei ole enam võimalik sellist järeldust teha.
Julgeolekukeskkond on viimase kümne
aasta jooksul muutunud keerulisemaks ja
mitmes aspektis ebastabiilsemaks. Riikide
konkurents on selgelt suurenenud. Tekkinud on nii uued vastased kui ka ohud,
millega tuleb NATO-l arvestada.
Venemaast lähtuv oht Euro-Atlandi
piirkonna julgeolekule on ilmne ning see
tuleb uues kontseptsioonis selgelt esile
tuua. Vene ohu sõnastamisel võiks lähtuda

Ohupilt, millega
me silmitsi seisame, erineb
märkimisväärselt kümne
aasta tagusest.

juunis NATO riigipeade ja valitsusjuhtide
tippkohtumisel heaks kiidetud kommünikee tekstist, kus on kirjas, et Venemaa
agressiivne käitumine ohustab EuroAtlandi piirkonna julgeolekut.
Peale Venemaa käitumise tuleb kindlasti kajastada terrorismiohtu. Lisada
tuleb ka uusi katsumusi, nagu kliimamuutused, uued ja murrangulised tehnoloogiad, kosmos ja Hiina. Kui 2010.
aasta kontseptsioon osutab sagenevatele
küberrünnetele, siis tulevases kontseptsioonis peab küberteema saama tunduvalt
rohkem tähelepanu, eriti võttes arvesse
suurt tähelepanu, mida NATO on viimastel
aastatel pannud kübervõimete arendamisele. Kõige tähtsam on, et julgeolekukeskkonna kirjeldus oleks realistlik, et
see ei põhineks lootustel, vaid selgetel
faktidel.
Eestile on uue NATO strateegilise
kontseptsiooni koostamine hea võimalus
panustada NATO tegevuse suunamisse
järgnevateks aastateks. See on alles teine
kontseptsioon, mille koostamisel saame
NATO liitlasena kaasa lüüa. NATO stra-

Kõige tähtsam on,
et julgeolekukeskkonna
kirjeldus oleks realistlik,
et see ei põhineks lootustel,
vaid selgetel faktidel.
teegilisi kontseptsioone ei uuendata igal
aastal või iga tippkohtumise järel. Seda
tehakse umbes iga kümne aasta tagant,
mistõttu meil tuleb sellesse protsessi suhtuda väga tõsiselt.
Meie soov on koostada tulevikku vaatav dokument, mis ei kaotaks paari aasta
pärast aktuaalsust. Samas me ei tea,
milline on maailm viie või kümne aasta
pärast. Lähtuda saame vaid sellest, milline
on praegune julgeolekukeskkond ja suundumused. Tuleviku suhtes peame olema
võimalikult realistlikud ja oma kavades
paindlikud, sest julgeolekukeskkond
Euro-Atlandi piirkonnas võib ootamatult
muutuda. Lõpuks näitab aeg, kas uus strateegiline kontseptsioon peab ajaproovile
vastu või mitte.

Praegune NATO strateegiline kontseptsioon võeti vastu enam kui kümme aastat tagasi, ent nüüdseks on ohupilt muutunud.
Pildil Vene sõdurid ja õhutõrjesüsteem S-400 Triumf annekteeritud Krimmis, mis toona oli veel Ukraina kontrolli all. TASS/Scanpix
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LINAS KOJALA
Ida-Euroopa Uuringute Keskuse
direktor

DOR OTA S OKOLOVS KA
Ida-Euroopa Uuringute Keskuse
poliitikaanalüütik

NATO otsib tõhusust ja tasakaalu ka kriisiohjes

Kriisiohje on lisaks kollektiivkaitsele ja
koostöisele julgeolekule üks NATO põhiülesandeid. Uues NATO strateegilises
kontseptsioonis, mida parasjagu koostatakse ja mis vahetab välja eelmise, 2010.
aastal vastu võetud dokumendi, pööratakse kriisiohjamisele tõenäoliselt veel
rohkem tähelepanu.
Selle teema arutamist tuleks alustada hinnanguga NATO praegusele võimele reageerida adekvaatselt erinevatele
probleemidele kogu maailmas. Samuti on
ülitähtis see, mil määral suudab allianss
positiivselt panustada nende probleemide
lahendamisse.
Peale selle tuleb arvestada laiema
kontekstiga. Näiteks leitakse praeguses
strateegilises kontseptsioonis, et varasema ajaga võrreldes ei ole tavarünnaku
oht enam sama aktuaalne. Kahjuks tuletab
Venemaa agressiivne poliitika meelde, et
tavalised sõjalised konfliktid ei ole kuhugi
kadunud. Pidades silmas piiratud rahalisi,
ajalisi ja inimressursse, peaks selline olukord ärgitama NATOt määrama kindlaks
oma peamised prioriteedid, mitte kasvatama kohustuste hulka.

kaitsest kaugemale. Seda seisukohta tuleb
hinnata praeguse olukorra ja tulevaste
väljavaadete realistlikkuse põhjal.
Siinkohal tasub meenutada õppetunde,
mida saadi vägede väljatõmbamisel Afganistanist. Teoorias kujutas see suurepärast võimalust näidata, kuidas praktikas
rakendada olemasolevat kriisiohjevõimekust. Tegelikult ei läinud see nii tõhusalt
kui loodeti. Liikmesriikide vahel on pealegi
tekkimas erimeelsused veel mitmel teemal
(nt kas alustada Talibaniga diplomaatilist
dialoogi), mis teeb konsensuse saavutamise keerulisemaks. Seega tuleb kaine pilguga hinnata, kas suuremaid ambitsioone
on päriselt võimalik ellu viia.

On oht, et „kriisi“ mõiste
devalveerub. Pealegi
võidakse „kriisi“ termini
ülemäärase kasutamisega
seada kahtluse alla
adekvaatse reageerimise
võimalikkus.

Keskendumine põhieesmärkidele
Leedu innustab NATOt meelt muutma
selle suhtes, et oleks vaja kolmel põhiülesandel põhinevat kontseptsiooni edasi
arendada. Pigem võiks allianss üha rohkem keskenduda ühele põhiülesandele –
kollektiivkaitse tugevdamisele.
Samas on mõned NATO liikmesriigid
väljendanud soovi julgeolekukontseptsiooni laiendada, nii et see ulatuks tava-

NATO sihikindlust kriiside tõhusal ohjamisel pannakse veel ühel viisil proovile.
Tänapäeva maailmas tekib kriise vägagi
erinevates valdkondades, alates küberjulgeolekust ja kliimamuutustest kuni rände
ja valeinfoni. NATO on küll pidanud kõige
prioriteetsemaks sõjalist komponenti, aga
samas võib kriiside ohjamise eesmärk viia
selleni, et tõusetub nende laiema leviku
probleem. Sellega kaasneb oht, et „kriisi“

mõiste devalveerub. Pealegi võidakse
„kriisi“ termini ülemäärase kasutamisega
seada kahtluse alla adekvaatse reageerimise võimalikkus. Seepärast maadlebki
kriisiohjamise valdkond mitmesuguste
dilemmadega.
Hiinast ja Venemaast lähtuv oht
Koostöise julgeoleku väljavaadete ja eelkõige strateegiliste partnerluste puhul
on kõige suurem erinevus selles, et peamine fookus on nihkunud Hiinale, keda
2010. aasta dokumendis pikemalt ei mainitud. Liikmesriigid peavad kokku leppima,
kuidas määratleda NATO suhet Pekingiga
ja kuidas reageerida mitmele katsumusele. Uues NATO strateegias tuleb leida
sobiv tasakaal nii Venemaa kui ka Hiinaga
seotud teemade vahel.
Kuna USA keskendub järjest rohkem
India ja Vaikse ookeani piirkonnale, võivad Balti riikide huvid – ja seda eelkõige
Venemaa agressioonile antava lääneriikide
vastuse suhtes – saada veidi vähem tähelepanu. 2021. aasta juunis kutsusid riigijuhid Brüsselis NATO tippkohtumisel Hiinat üles täitma oma rahvusvahelisi kohustusi ja tegutsema vastutustundlikult. Sellest hoolimata on tulevase Hiina-poliitika
põhimõtted endiselt ebamäärased.
Positiivse poole pealt aga kinnitasid NATO liikmesriikide kaitseministrid 2021. aasta oktoobris uue kõikehõlmava kaitseplaani, milles ei keskenduta
ainult Hiinast, vaid ka Venemaalt lähtuvale ohule. Salajase strateegia sihiks on
ette valmistuda võimalikuks rünnakuks
mitmel rindel Läänemere ja Musta mere
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piirkonnas. Niisuguse dokumendi olemasolu annab uue strateegilise kontseptsiooni
väljatöötamise käigus lootust, et riigid
suudavad kokku leppida kollektiivkaitse
põhimõtte esmatähtsaks pidamises.
Praeguses strateegilises kontseptsioonis käsitletakse suhteid Venemaaga teiste
partneritega tehtava julgeolekukoostöö
kõrval ja on öeldud, et NATO-Venemaa
koostöö on „strateegiliselt tähtis“. Leedu
poliitikakujundajad väidaksid siinkohal

aga seda, et uues NATO strateegilises
kontseptsioonis tuleb välja tuua tõsiasi,
et Venemaa ei ole usaldusväärne partner,
vaid julgeolekuprobleem. See ei tulene
ainuüksi 2014. aastal alanud Ukrainavastasest agressioonist, vaid ka hiljutistest
Venemaaga seostatud arengutest, mille
hulka kuulub agressiivne tegevus mitme
NATO liikmesriigi vastu. Venemaa esinduse töö peatamine NATO juures näitlikustab neid tendentse ilmekalt.

Venemaa enesekehtestamise kõikehõlmavat mõistmist takistab praegu NATO nn
kaherajaline lähenemine, mille abil üritatakse Venemaad mitte ainult heidutada,
vaid ka säilitada dialoogi. Mõned NATO
liikmed soovivad endiselt alles hoida
võimaluse Moskvaga edaspidigi suhteid
arendada.
Selles kontekstis pooldab Leedu neid
ettepanekuid, mille järgi strateegiline
kontseptsioon jagatakse konkreetseteks
osadeks, mis käsitlevad eraldi (võimalikke) partnerlusi (niisugustes valdkondades nagu relvastuskontroll, terrorismivastane võitlus ja kliimamuutused). Kui
Venemaaga on teatud valdkondades võimalik kokku leppida, siis tuleb rõhutada,
et koostöö ei põhine naiivsetel alustel
ehk teisi katsumusi ei jäeta tähelepanuta
(Ukraina-vastast agressiooni, vajadust
tugevdada NATO heidutust idatiival jne).
Euroopa vajab USA sõjalist võimekust
Ka on tähtis säilitada tihedad Atlandiülesed sidemed. Kuigi NATO ja ELi kaitsepoliitiliste algatuste vahel ei ole suuremaid lahkhelisid, vähendavad suhete
kestlikkust mõnede Euroopa riigijuhtide kahemõttelised seisukohad Euroopa
strateegilisest autonoomiast. EL ei suuda
ega arvatavasti ka soovi USA sõjalist võimekust vähemalt lähitulevikus samas
ulatuses asendada. Seega on uuest strateegilisest kontseptsioonist oodata, et
ELi ja USA strateegilisele partnerlusele
pannakse suurt rõhku.
Lõpetuseks on tähtis, et NATO pöörab
edaspidigi tähelepanu sellistele idapartnerluse piirkonna riikidele nagu Moldova,
Gruusia ja Ukraina. Sellega seoses tuleb
mainida, et NATO avatud uste poliitikat
on vaja jätkata.

Evakueerumine Afganistani pealinnast Kabulist. Vägede Afganistanist
väljatõmbamine näitas kriisiohjevõimekuse nõrkusi. SIPA/Scanpix
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Venemaa
enesekehtestamise
kõikehõlmavat mõistmist
takistab praegu
NATO nn kaherajaline
lähenemine,
mille abil üritatakse
Venemaad mitte
ainult heidutada, vaid
ka säilitada dialoogi.

Küberjulgeolek, NATO. KOMMENTAAR

M ERLE M AIGRE
E-riigi Akadeemia küberturvalisuse
vanemekspert

Tuleviku konfliktid – üha enam bitid ja baidid,
mitte tankid ja tulirelvad
Küberruum on poliitilise võitluse osa ja
riikidevahelised pinged väljenduvad seal
samamoodi nagu analoogmaailmas. Riigid
ja küberkuritegevusega tegelevad grupid,
mis tegutsevad riikide käepikendusena,
kasutavad aina enam küberründeid, et
murda sisse teiste maade võrkudesse.
Häiritakse parlamendiliikmete tööd, tekitatakse segadust valimiskampaaniatega,
varastatakse või krüpteeritakse andmeid,
külvatakse valeinfot või püütakse seisata
kriitilise tähtsusega taristut.
Ka NATO teab, et tuleviku konflikte
määravad üha enam bitid ja baidid, mitte
niivõrd tankid ja tulirelvad. Ent kuidas
peaks küberjulgeolek olema kajastet
NATO uues strateegilises kontseptsioonis, mida praegu Brüsselis visandatakse
eesmärgiga avalikustada see järgmisel
aastal?
Seda, et riikide vastasseisul on kübermõõde, mööndi NATOs juba pärast
2007. aastal Eestit tabanud küberrünnakuid. Siis hakati kibekiiresti välja töötama
alliansi küberkaitsepoliitikat. 2014. aasta
Walesi tippkohtumisel tunnustas NATO
rahvusvahelise õiguse kehtivust küberruumis ning deklareeris, et kuivõrd küberründe mõju tänapäeva ühiskonnale võib
olla võrreldav konventsionaalse ründega,
on küberkaitse osa NATO kollektiivkaitse
mandaadist.
Märgilise tähtsusega oli 2016. aasta
NATO Varssavi tippkohtumisel küberkaitse
tunnustamine eraldiseisva sõjaliste operatsioonide domeenina, kus allianss „peab
end kaitsma sama tõhusalt kui õhus, maal
ja vees“. Edasiste sammudega lepiti kok-

ku tegevuskavas, mis nägi ette nii NATO
küberoperatsioonide doktriini kirjutamise
kui ka sõjalise kübervõime loomise.
2018. aastal otsustati luua eraldi sõjaliste küberoperatsioonide keskus (NATO
Cyber Operations Centre – CYOC) NATO
Monsis asuvas sõjalises väejuhatuses
eesmärgiga lõimida liitlaste kübervõimed
NATO sõjaliste operatsioonide planeerimisse. Mitu NATO liikmesriiki on teatanud, et soovivad vabatahtlikult panustada
NATO küberoperatsioonidesse. NATO viimasel tippkohtumisel tänavu juunis võeti
vastu NATO uus küberkaitsepoliitika.

Küberrünnakute
korraldaja kindlaks
tegemine NATO poolt
jätaks vastasele vähem
võimalusi varjatud
operatsioonideks.
Lisaks on Eestis alates 2008. aastast
NATO Küberkaitse Koostöökeskus (NATO
Cooperative Cyber Defence Centre of
Excellence – CCDCOE), mis pakub alliansile tuge küberjulgeoleku trendide ja ohupildi analüüsidest kuni väljaõppe ja doktriinideni. Keskuse antud nõu NATO-le
arvestatakse ja hinnatakse. Nõnda on
CCDCOEst kujunenud tähtis küberteadmist ja rahvusvahelist küberjulgeoleku
diskussiooni koondav sõlmpunkt.
Tulevikku vaadates võiks NATO kaaluda järgmisi tegevusi.

Esiteks, küberünnakute korraldaja kindlaks tegemine. Kui rünnak on toimunud,
tuleb kõigepealt aru saada, kes oli selle
taga. Rünnaku korraldaja kindlaks tegemine on keeruline, aga mitte võimatu.
Tähtis on muuhulgas teha selgeks, kas
rünnaku taga oli riiklik tegutseja või
mitteriiklik toimija. Selleks kasutatakse
luureanalüüse, et määrata kindlaks, milline seos oli küberoperatsiooni toimepanija ja mõne riigi vahel. Küberrünnakute
korraldaja kindlaks tegemine NATO poolt
jätaks vastasele vähem võimalusi varjatud
operatsioonideks.
Teiseks peab NATO leidma meetodi,
et vastata rünnakutele allpool relvakonflikti lävendit. Ei tohiks peljata nii küberkaitset kui ka küberründeid, et kaitsta
enda liitlasi.
Kolmandaks tuleb tagada NATO
enda võrkude turvalisus ja liikmesriikide
kerksus küberrünnete vastu. Tehnilise
poole pealt tuleb tegeleda liikmesriikidele tähtsate valdkondade IT-süsteemide turvalise rakendamisega, teha järelevalvet ning tegeleda küberintsidentide
lahendamisega. Aga kerksuse tuumaks
on liikmesriikide valitsused, kes tagavad küberjulgeolekule poliitilise tähelepanu ja leiavad raha, arendavad talenti,
sõnastavad pikaajalise sihi ja keskenduvad
juhtimisele.
Kokkuvõtteks tasub neil, kes huvituvad NATO küberjulgeoleku arengutest,
silma peal hoida, kuivõrd alliansil õnnestub selgelt ja sidusalt küberteema NATO
uude strateegilisse kontseptsiooni sisse
kirjutada.
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KRIST ĪNE RUDZĪT E-ST EJ SKA LA
Läti NATO alalise esinduse nõunik

Uued murrangulised tehnoloogiad
pakuvad väikeriikidele eduvõimalusi
Viimasel ajal kõneldakse Brüsselis rohkesti uutest murrangulistest tehnoloogiatest (emerging disruptive technologies –
EDT), mille arengusse nii Euroopa Liit kui
ka NATO panustavad järjest enam.
Euroopa Liit on asutanud kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraadi, kusjuures Euroopa kaitsefondist (EDF) on võimalik rahastada projekte aastas ligemale
ühe miljardi dollari eest. NATOs hakkasid
EDTd enam tähelepanu pälvima 2019. aasta paiku, varem polnud tehtud töö strateegilisel tasandil ehk nii märgatav
ning sel puudus terav rõhuasetus iduettevõtetele.
Nüüdseks on NATO heaks kiitnud
EDTde teekaardi, mis on üks tähtsamaid
NATO 2030 tegevuskava eesmärke. Selle
aasta NATO tippkohtumisel jõudsid liitlased kokkuleppele asutada tsiviil- ja
sõjalise koostöö soodustamiseks innovatsioonikiirendi DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic)
ning rajada NATO innovatsioonifond,

Läti edendab
innovatsiooni püsivalt
riikliku toega – idufirmade
seadus, start-up-viisa,
innovatsiooniosakute
programm, äriinkubaatorid,
kiirendusrahastud
on kõik aastaid
olemas olnud.
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mis võimaldab asjast huvitatud liitlastel
toetada idufirmasid, kes töötavad kahesuguse otstarbega EDTde kallal. Fondiga,
mille rahastus on järgneval 10–15 aastal
miljard eurot, on ühinenud 17 liitlasriiki.
See on tugev sõnum, et liitlased soovivad
üheskoos tugevdada kaitseinnovatsiooni.
Kuidas mitte maha jääda?
Investeerimine innovatsiooni, sealhulgas
kaitseotstarbelisse ja kahesuguse kasutusega toodete omasse, nõuab aega ja
raha, et see paremini toimiks, pealegi ei
saa nurjumist kunagi välistada. Lihtne on
leida põhjendusi, miks väiksemad Euroopa
Liidu ja NATO liikmesmaad oma kesise
kaitse-eelarvega, isegi kui see kõigil kolmel Balti riigil küünib üle kahe protsendi
sisemajanduse kogutoodangust, ei peaks
EDTde või üldse kaitsetööstuse vallas
isegi midagi proovima. Kuid neil on palju
kaalul: rahvusliku (kaitse)tööstuse tugevus mõjutab riigi kerksust ja seeläbi teisigi
tegureid, nagu liitlastega koostegutsemise
võimet, tarneahelate turvalisust, tulevikus
teravnevaid tööjõu nõudeid, töökohtade
loomist ning lihtsalt tõika, et keegi pole
nõus teistest maha jääma.
Mida peaksid väiksed NATO/ELi liikmesriigid tegema, et mitte maha jääda?
Esiteks tuleb põhjalikult läbi arutada, miks
väikeriik tahab tegeleda uute murranguliste tehnoloogiatega, mis on tema innovatsioonipotentsiaal ja milline on tema
ambitsioonitase – kus ta soovib mängus
kaasa lüüa ning kus piisaks aktiivse või
passiivse turujärelevalve rollist. Selgusest

on kasu nii poliitilisel kui ka ülikoolide ja
ettevõtete tasemel.
Lisaks investeeringuile kaitseinnovatsiooni ning valitsuste soovidele võtta
osa ELi ja NATO rahastamismehhanismidest on Balti riikides üha enam poliitilisi
algatusi ja meetmeid dünaamilise kaitsetööstuse arenguks. Poliitikutest, ametnikest ja ettevõtjatest visionääridel on
olemas ambitsioon kuuluda avaramasse
Euro-Atlandi EDT-süsteemi.

Eesti ja Läti ettevõtete
juhitavad konsortsiumid
kuuluvad Euroopa
kaitsetööstuse arendamise
programmi (EDIDP)
kahe viimase taotlusvooru
võitjate hulka.
Lätil ja Eestil on hulk sarnaseid toetusvahendeid, millega oma kaitsetööstust
aidata. Läti edendab innovatsiooni püsivalt riikliku toega – idufirmade seadus,
start-up-viisa, innovatsiooniosakute
programm, äriinkubaatorid, kiirendusrahastud on kõik aastaid olemas olnud.
Kaitseministeeriumil on täiendavaid
vahendeid kaitsetööstuse või kahesuguse kasutusega toodete tarvis – grandid magistrantidele, et nad kaaluksid
tulevikku kaitsetööstuses, riiklik kaitseinnovatsiooniprogramm ülikoolidele,
korrapäraselt toimuvad kaitsetööstuse

Balti riigid, tehnoloogia. KOMMENTAAR

Valdkonnad nagu
küberturvalisus,
mehitamata platvormid,
5G või virtuaalse/
liitreaalsuse rakendused
on muutunud pärast
Eesti ja Läti juhitavate
konsortsiumite edu
atraktiivsemaks.

Niši valimisest on abi, et avaramas EuroAtlandi kaitseinnovatsiooni süsteemis
tuntust võita. Valdkonnad nagu küberturvalisus, mehitamata platvormid, 5G
või virtuaalse/liitreaalsuse rakendused
on muutunud pärast Eesti ja Läti juhitavate konsortsiumite edu atraktiivsemaks. Mõistlik oleks nendes valdkondades
investeerimist jätkata, et nišivõimekusi
välja arendada.

Teiseks on tähtis koostöö teiste riigiasutustega, kes vastutavad innovatsiooni
ja investeeringute ligimeelitamise eest.
Kaitseuuendus ja kaitsetööstus ei saa
väiksemates riikides olla üksnes kaitseministeeriumi püüdlus ja huvi.
Kokkuvõttes annavad Balti riigid head
eeskuju, kuna kaitseministeeriumide
pingutused ja püüdlused on juba andnud
märgatavaid tulemusi.
Autor väljendab isiklikke vaateid.

arenduspäevad (makeathon), innovatsioonigrandid kõrgemate tehnoloogilise
valmiduse astmete saavutamiseks, testkeskkond, Euroopa Kaitsefondi nõustamine ning kavatsus teha kaasa NATO
innovatsioonikiirendis DIANA ja investeeringute fondis.
Kolmest riigist olen kõige uudishimulikum tulemuste üle, mida annab hiljuti
Leedus rajatud kaitseinvesteeringute
fond – riiklik riskikapitali fond, mis investeerib Leedu idufirmadesse kaitsetööstuses või kahesuguse kasutusega toodete
valdkonnas. See on värske lähenemine,
mis erineb teistest Balti riikidest.
Samuti tuleb rõhutada praktilisi tulemusi, mida praegused algatused kaitsetööstusse toovad – Eesti ja Läti ettevõtete juhitavad konsortsiumid kuuluvad
Euroopa kaitsetööstuse arendamise programmi (EDIDP) kahe viimase taotlusvooru
võitjate hulka vastavalt oma mehitamata
sõidukite ja virtuaalse reaalsuse projektidega iMUGS ja VIRETS. Kõik kolm Balti
riiki võtsid osa NATO innovatsioonifondi
rajamisest. Loomulikult tegutseb iga riik
erinevas ulatuses ja erineva tempoga ning
saavutab erinevaid tulemusi, ent märgata
on tõsist ambitsiooni, et tugevdada kaitseinnovatsiooni süsteemi.
Edu valem?
Ehkki väiksematele riikidele on see inimjõu/spetsialistide leidumise tõttu raske,
pakuvad läbimõeldud regionaalne koostöö kaitsetööstuses ja investeeringud
algatustesse, mille taga on mitu riiki, võimalust oma uuenduseesmärke teostada.
Seda saab teha vaid siis, kui riik pakub
piisavat toetust. Ülitähtsad on ettevõtlusest ja ametnikkonnast visionäärid, kes ei
karda läbikukkumist. Sama tähtis on tihe
ja tugev dialoog erasektori ja ülikoolidega.

VIRETS on Läti algatatud projekt, mille eesmärk on reaalajas toimiva virtuaalse
simulaatori loomine traumahaige käsitlemise harjutamiseks. Läti kaitseministeerium
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AM ÉLIE ZIM A
Strateegiliste Uuringute Instituudi
(IRSEM) teadur

NATO ja Euroopa Liidu suhe
vajab ümberhindamist
NATO ja Euroopa Liidu suhetes on viimastel aastatel pingeid suurendanud muu hulgas Donald Trumpi presidentuur, ELi strateegilise kompassi koostamine ja AUKUSe
leppe sõlmimine. Need pinged keerlevad
transatlantilise alliansi usaldusväärsuse
ümber, seades küsimärgi alla Ameerika
kohalolu säilitamise Euroopas ja koormajagamise liitlaste vahel, samuti tekitab küsimusi Euroopa kaitsevõime autonoomsus või koguni iseseisvus NATOst ja
Ameerika Ühendriikidest.
Berlin Plus ei täida vajadusi
2002. aastal alla kirjutatud Berlin Plusi
kokkulepetes sätestati NATO-ELi suhete
raamistik ja loodi alus koostööks kahe
institutsiooni vahel. Praktikas võimaldab
see alliansil toetada ELi juhitud operatsioone, kus ei osale kõik NATO liikmed.
Kokkulepe ei lahendanud tegelikult
pingeid kahe organisatsiooni vahel ega
vasta enam ka praegusele strateegilisele olukorrale. 2000. aastate alguses
oli NATO-l ja ELil terviklik lähenemine
julgeolekuküsimustele. Mõlemad organisatsioonid olid võtnud suuna kriisiohjemissioonidele ja rahuvalveoperatsioonidele peamiselt väljaspool Euro-Atlandi
piirkonda. Veel enam, Berlin Plusiga sooviti institutsionaliseerida ELi ja NATO
vahelisi, külma sõja ajajärgul puudunud
seoseid. Kokkulepe oli ka osa NATO
strateegiast, mis pidi võimaldama luua
sidemeid olemasolevate organisatsioonide vahel, tõestamaks NATO tõsiselt-
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võetavust ja sedasi kindlustama organisatsiooni kestlikkust.
Ent pärast Euroopa riikide ebaõnnestunud katset sekkuda konflikti endise
Jugoslaavia alal tähendas Berlin Plusi
lepe ELile autonoomse Euroopa kaitsesüsteemi konstruktsiooni hülgamist.
See tõi liikmesriikide vahel esile pingeid,
kuna enamikul tugevaid Atlandi-üleseid
sidemeid toetavatel riikidel, näiteks
Ühendkuningriigil, Taanil või Hollandil, oli
mõeldamatu ette kujutada tõeliselt autonoomset, rääkimata iseseisvat Euroopa
kaitsevõimet.
Sellest hoolimata on ka sel leppel piirid
ja see pole suutnud täita partnerite vajadusi, sest seda on allakirjutamisest alates rakendatud vaid kahel korral ja mõlemal puhul lihtsalt olemasolevate Balkani
operatsioonide ülevõtmiseks.
Vastab tõele, et ELi liikmesriigid ei
kasuta seda nii poliitilistel kui ka praktilistel kaalutlustel, sest lepingu rakendamist peetakse liiga tülikaks ja liikmesriigid eelistavad operatsioonide juhtimiseks siseriiklikke peakortereid (missiooni
EUFOR-Chad juhitakse Prantsusmaalt

Berlin Plusi kokkulepe
ei lahendanud pingeid
kahe organisatsiooni vahel
ega vasta enam ka
praegusele strateegilisele
olukorrale.

Mont-Valérienist ja operatsiooni EUNAVFOR Sophia Itaaliast Roomast).
Lisaks mõjutab NATO-ELi suhteid
Küprose ja Türgi konflikt. Türgi võimud
soovivad tagatist, et EL ei pääseks automaatselt ligi NATO ressurssidele operatsioonide läbiviimiseks, mis pole saanud
kõigi alliansi liikmete heakskiitu. Lisaks
puudub Küprosel NATOga julgeolekuleping salastatud dokumentide vahetamiseks, kuid hoolimata Türgi vastuseisule osaleb riik NATO-ELi ametlikel
kohtumistel.
Euroopa kaitsevõime luubi all
NATO-ELi suhted tõusid uuesti päevakorda seoses Brexitiga. NATO Euroopa
liitlasvägede ülemjuhataja asetäitja on traditsiooniliselt britt. Kui selle ametikoha
täitja on pärit riigist, mis ei kuulu enam
Euroopa Liitu, tundub tema positsioon
juhtida Euroopa operatsioone problemaatiline.
Vahepeal on Euroopa Liit arendanud
oma kaitsekoostöö võimet. Seda ennekõike terrorismi, Venemaa agressiivse
hoiaku ja eelarvekriisi tõttu, samuti kaheldakse Ameerika valmisolekus Euroopat
toetada (see oli selge Donald Trumpi
administratsiooni ajal, aga sai alguse
Obama Aasia-pöördest), unustada ei saa
ka Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa
Liidust.
Euroopa kaitsevõime uuendamist märgivad kaks initsiatiivi: Euroopa kaitsefondi
loomine ja Lissaboni leppe sätetega ette
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nähtud süvendatud koostöö mehhanismi
(PESCO) aktiveerimine liikmesriikide
kaitsevõime tugevdamiseks, mille ELi
25 liikmesriiki kinnitasid 2017. aastal. Mõne
tugevaid Atlandi-üleseid sidemeid pooldava ELi liikmesriigi silmis peab PESCO
tugevdama ka kriisiohje suutlikkust ja
aitama NATO raames valmistuda suure
intensiivsusega konfliktideks ja territoriaalkaitseks.
Seda arvesse võttes ei ole Berlin Plusi
lepet – hoolimata selle mitmetest vajakajäämistest – täiendatud ja kõik katsed
leppe muutmiseks on piirdunud poliitiliste
avaldustega ennekõike protsessi keerukuse tõttu.
Selle asemel et Berlin Plusi lepet uuendada, oleks ehk mõttekas töötada välja
toimivam strateegia ja toetuda juba olemasolevale koostööle, mis leiab aset väljaspool Berlin Plusi raamistikku.
NATO ja EL on juba ühiselt lahendanud valdkondlikke probleeme. Näiteks

NATO vajab Euroopa
sõjalist võimsust, eriti
osas, mis puudutab
vägede kiiret ümberpaigutamist ja siirmist
kõikjal Euroopas.
NATO operatsioon Active Endeavour
toetas EUNAVFOR Sophia operatsioone
rändevoogude jälgimisega. Kaks organisatsiooni teevad koostööd ka küberkaitse
ja -julgeoleku vallas, kus õlg õla kõrval
tegutsevad NATO küberturbeintsidentidele reageerimise üksus (NCIRC) ja ELi
institutsioonide infoturbeintsidentidega
tegelev rühm (CERT).
Peale selle vajab NATO kui sõjaliste
ja julgeolekuküsimustega tegelev valitsustevaheline organisatsioon oma suutlikkuse säilitamiseks ka Euroopa sõja-

list võimsust, eriti osas, mis puudutab
vägede kiiret ümberpaigutamist ja siirmist kõikjal Euroopas. Just sel põhjusel
osales NATO peasekretär veebruaris 2021
Euroopa Ülemkogul, kus räägiti sellest,
kas ELi ressursse saaks kasutada taristu
(maanteed, sillad, raudteed jne) rajamiseks. See tõestab vajadust soodustada
dialoogi mõlema organisatsiooni vahel
julgeoleku- ja kaitseküsimuste tsiviilaspektides.
Järelikult on see toimiv meetod kantud peamiselt pragmatismist ning selle
eesmärk oleks arendada ja kindlaks määrata spetsiifilisi valdkondi, kus koostööd
soovitakse ja on võimalik toetuda heal
tahtel põhinevatele sihtotstarbelistele
koalitsioonidele, mitte püüda sepistada
uut institutsionaalset raamistikku, millega seotud läbirääkimised tooksid kindlasti kaasa pingeid nii koormakandmise,
Türgi-Küprose konflikti kui ka Euroopa
strateegilise autonoomia küsimustes.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel veebruarikuise ülemkogu ajal
ajakirjanike ees. Imago/Scanpix
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Ameerika juhtroll
     NATOs: konarlik
naasmine, ent
     kindel tulevik
Ameerika Ühendriigid on NATOs küll tagasi,
ent Euroopa suhtub USA kestvasse ja
siirasse pühendumusse endistviisi ebalevalt.
Joe Bideni administratsioonil on NATO tulevikuks
aga selge plaan, kuid selle elluviimiseks tuleb
veenda ka liitlasi teisel pool Atlandit.

LAU RE N SP ERAN ZA
Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskuse
transatlantilise julgeoleku programmi
direktor

Pärast president Bideni edukat esimest
reisi Euroopasse on mitu hiljutist USA
otsust õõnestanud tema ametiaja algusest
pärinevaid lubadusi tugevdada koostööd
liitlastega. Vaikiv heakskiit Nord Stream
2-le, korratu taandumine Afganistanist
või vaidlusi tekitanud AUKUSe julgeolekulepe külvavad Euroopas kahtlusi.
Ehkki Bideni administratsioon on vääratusi tunnistanud ja lahendusi otsinud, on
ettearvamatus transatlantilistes suhetes
nõrgestanud üksmeelt, mida läheks vaja
NATO-le järgmise strateegilise kontseptsiooni loomiseks, mis tooks USAd
ja Euroopat lähemale, et praeguseid ja
tulevasi julgeolekuohte koos seljatada.
Paraku pole pooled täieliku kooskõlani
jõudnud.
Liitlased ristteel
Mitmel moel on Euroopa varasemast
tugevam – tänu nelja aasta pikkusele oma
huvide ja suutlikkuste koondamisele, mis
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oli vastus USA ettearvamatusele. Nüüd
täheldab Euroopa, et tema arvamused
lähevad mitmel puhul Washingtoni omadest lahku tähtsates küsimustes, nagu
Hiina, strateegiline autonoomia ja isegi
tehnoloogia. Ühtlasi on Euroopa osavam oma seisukohtade kaitsmisel. USA
sisepoliitilise heitlikkuse tõttu kahtlevad
liitlased, kas USA otsused pärast järgmisi
presidendivalimisi kehtivad.
Siiski on kindel, et Bideni administratsioon peab NATOt tähtsaks. President
Biden ja tema meeskond usuvad, et Ameerika ja tema liitlased seisavad ajaloolisel
ristteel. Strateegilises võistluses Hiina
ja Venemaaga peavad nad NATOt tugevaks eeliseks. Nad näevad strateegilise
kontseptsiooni koostamises suurepärast
võimalust, et panna NATO paremini tööle
mitte ainult Ühendriikide huvide, vaid ka
liitlaste ja partnerite ühishuvide heaks.
USA-le tähendab NATO kohandamine
strateegiliseks konkurentsiks, et suletakse aastakümnete pikkune peatükk,
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mil NATO viis läbi operatsioone väljaspool oma vastutusala, ning investeeritakse
enam küberjulgeolekusse ja tehnilistesse
võimalustesse. See nõuab Euroopa võimestamist, et ta oleks kaitsevaldkonnas
võrdsem partner, samuti laiema haardega
partnerluste loomist, et toetada eesmärkide saavutamist väljaspool Euro-Atlandi
piirkonda. Samuti tähendab see ühiste
demokraatlike väärtuste rõhutamist, mis
ühendavad NATO liitlasi autoritaarsete
rivaalide vastu. Seepärast ongi USA-l
NATO järgmisele strateegilisele kontseptsioonile varuks realistlik prioriteetide
nimekiri.
Kõigepealt tahab USA, et viimati 2010.
aastal värskendatud strateegiline kontseptsioon kajastaks olemasolevat ohukeskkonda täpsemini. See nõuab tunnistamist, et NATO-l pole mitte üks, vaid kaks
strateegilist rivaali – Venemaa ja Hiina –,
ning õiget tähelepanu jagamist nende
vahel.
Esimene samm on kujutada teisiti
Venemaad, kes pole enam võimalik partner – nagu on märgitud praeguses kontseptsioonis –, vaid vastasjõud. Eesmärk

USA sisepoliitilise
heitlikkuse tõttu kahtlevad
liitlased, kas USA
otsused pärast järgmisi
presidendivalimisi
kehtivad.
peaks olema selge arusaama ja ühise ohuhinnangu loomine, et allianss reageeriks
paremini Kremli lakkamatutele katsetustele ja agressiivsusele Euroopas.
Kui üksikud liitlased on Bideni administratsiooni süüdistanud, et ta soovib
Vene-küsimust muude prioriteetide (loe:
Hiina) tõttu unarusse jätta, siis Washington on Moskvale pidanud tähelepanu
osutama relvastuskontrolli, küberohtude, autoritaarsuse, väärinfo ja piiritaguse
pahatahtliku mõjutamise küsimustes.
Teine samm on lisada kontseptsiooni
Hiina, keda pole praeguses isegi mainitud.
Washington on kogenud mitmelt liitlaselt tõrksust, kuna nad kas peavad Hiinat
esmajoones USA probleemiks, kellest läh-

tuv sõjaline oht jääb NATO piirest liiga
kaugele, eelistavad tulusate majanduslike võimaluste tõttu Hiinaga ettevaatlikku
koostööd jätkata või väidavad, et kõige
pakilisem oht on endiselt Venemaa, kes on
niikuinii rohkem NATO pädevuses.
USA, kes loodab lähimatelt liitlastelt
abi mõlema põhirivaali vastu, soovib, et
allianss osaleks probleemi lahendamisel, kuidas hakkama saada kahel rindel
korraga. Kuna USA ja tema liitlased võivad samal ajal sattuda kahte kriisi – ühte
Ida-Euroopas Venemaaga ning teise India
ja Vaikse ookeani regioonis Hiinaga –, siis
kes läheb kuhu, mida kaasa võtta ja milline
roll kuulub seejuures NATO-le?
Koormuse jaotamine
USA-le on samuti väga tähtis, et kontseptsioonis korrataks üle põhialused – tagada,
et NATO täidaks oma põhiülesandeid ehk
heidutust ja kaitset nii Venemaa, Hiina
kui kellegi teise vastu. Washingtonis on
neid, kes tunnevad muret, et NATO hiljutised kavatsused asuda tegelema kliimaturvalisuse ja muude uute küsimustega

Tankibiatlonil osalenud Hiina sõdurid tänavu augustis Moskva lähedal Alabino polügoonil. USA soovib, et NATO kuulutaks
strateegilisteks rivaalideks nii Hiina kui ka Venemaa. TASS/Scanpix
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võivad alliansi tähelepanu põhiülesannetelt kõrvale juhtida. USA jätkab pingutusi, et fookus püsiks tähtsatel võimelünkadel, mobiilsuse ja valmiduse parandamisel ja õppustel, NATO uute kaitseplaanide elluviimisel, koostegutsemisvõime täiustamisel ning otsustusprotsesside kiirendamisel.
Selle ülesande keskmes on aegumatu
teema – koormuse jaotamine. USA soovib
hoida kontseptsiooni fookust sellel, et liitlased suurendaksid kaitseinvesteeringuid.
Ent Ühendriigid võivad seda (ajuti piinlikku) debatti ümber sõnastada ja rääkida
vastutuse jagamisest võrdsemate partnerite vahel.
Kuna USA suunab oma pilgu India ja
Vaikse ookeani regioonile, võib Washington omaks võtta sõnelusi tekitanud
Prantsusmaa „strateegilise autonoomia“
kontseptsiooni võimestamaks Euroopat
rohkem tegema, et oma naabrust kaitsta.
Sõltumata sellest, millele termin täpselt
viitab, kes seda toetab ja kas see on praktikas saavutatav, suhtuvad Washingtonis
paljud soojalt Euroopa Liidu algatatavatesse kaitseinitsiatiividesse, kuni need
keskenduvad Euroopa võimete loomisele,
mis NATOt toetaksid ja täiendaksid.
Kui Euroopa suudab isekeskis kokku
leppida ja kavatsused teoks teha, siis USA
sooviks veenduda, et kontseptsioon edendab sisukamat koostööd NATO ja Euroopa
Liidu vahel. Lõpuks tunnistaks Washington, et Euroopa peab säilitama suveräänsuse oma otsuste ja selle üle, kuidas
liikmesriigid oma suutlikkusi kasutavad.
Samuti paistab Bideni administratsioon
tunnustavat, et ehkki suutlikum ja autonoomsem Euroopa on võib-olla halvemini
juhitav, on ta Ühendriikidele NATOs ja
kogu maailmas parem partner.
Kohanemine uute ohtudega
Alliansi ettevalmistamine tulevikuks
tähendab kohanemist küberrünnakute,
hübriidsõja ja murranguliste tehnoloogiatega – mitte ühtegi neist pole praeguses kontseptsioonis piisavalt kaetud.
Uues dokumendis soovib USA, et liitlased kasvataksid võimet neile ohtudele
vastu hakata. Washington võiks liitlastelt
nõuda rangemaid ühiseid tingimusi kerksuse tagamisele ja selle saavutamiseks
kohaste eesmärkide seadmist. USAs on
lausa soovitatud, et kerksusest saaks
NATO uus põhiülesanne.
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Kuna president Bideni
ametiajast on järel
kõigest kolm aastat,
on vaja võimalikult palju
korralikult ära teha,
enne kui Ühendriikides
võib saabuda poliitiline
muutus.
Kerksuse suurendamise juurde kuulub,
et USA toetab jõupingutusi NATO küberkaitse tugevdamiseks. Allianss peaks
võitluses Hiina ja Venemaa häkkimisrünnakute, spionaaži ja liitlaste arvutivõrkudesse tungimisega olema sitkem
ja ettevaatavam vastane. Samuti kutsub
Washington liitlasi üles, et nad hakkaksid
Hiina ja Vene desinformatsioonile ägedamini vastu, investeeriksid heldemalt elutähtsasse taristusse ning üldse võitleksid
rohkem liitlasriikides toimuvate hübriidtegevustega, millel on tõsised tagajärjed
julgeolekule.
Afganistani mõjud
NATOs kostab hääli, kelle arvates peaks
kerksus samuti sisaldama rangemaid
säästva arengu eeskirju ning loodusõnnetustele reageerimise suutlikkust, et leevendada kliimamuutusest lähtuvaid
vapustusi. NATO ressursside piiratuse ja
prioriteetide rohkuse tõttu leidub Washingtonis neid, kes leiavad, et kliimaküsimused tuleks jätta teistele rahvusvahelistele organisatsioonidele. Ehkki
USA tõenäoliselt toetaks kliimaturvalisuse mainimist strateegilises kontseptsioonis, võib ta soovida, et NATO saaks sellega
tegelemisel endale kohase rolli.
Vastusena uutele murrangulistele tehnoloogiatele (EDT) toetab USA alliansi
jõupingutusi säilitada Venemaa ja NATO
suhtes tehnoloogilist edumaad muu hulgas NATO uue EDT strateegia abil. Igatahes ei pea Washington NATOt tehnoloogia
arendajaks, vaid tarbijaks. Kuna liitlaste
seas on kõhklusi, kas jagada elutähtsaid
andmeid ja intellektuaalset omandit, mida
on vaja, et ühiselt tehnoloogiaid välja
töötada, leidub USAs neid, kes arvavad,
et NATO lisandväärtus seisneb uhiuute
tehnoloogiate standardiseerimises, kasutuselevõtus ja lõimimises liitlaste vahel.
Sestap soovib USA, et strateegiline kont-

septsioon võimestaks nende funktsioonide täitmiseks liitlaste värskeid innovatsioonialgatusi, sealhulgas kiirendit DIANA
ja NATO innovatsioonifondi.
Pärast Afganistanist lahkumist ei jätku
USA-l ja tema liitlastel riskijulgust kirjutada järgmisse strateegilisse kontseptsiooni ühe põhipunktina stabiliseerimisoperatsioonid NATO territooriumist väljaspool.
Kriisi tagajärjed, vägede kaootiline lahkumine ja NATO tegutsemise tulemuste
silmanähtav varing on kaasa toonud, et
liitlased seavad kahtluse alla kõik NATO
suutlikkuste loomise missioonid Euroopa
lõunanaabruses.
USA-le ei pruugi terroritõrje LähisIdas ja Aafrikas olla tulevastel aastatel
esmatähtis, kuid Washington loodab, et
tema liitlased pooldavad NATO-le konstruktiivse, ehkki piiratud rolli jätmist selles
regioonis.
Ameeriklased ja eurooplased võivad
üheskoos soovida, et NATO jätkaks partnerriikide kaitsejõudude väljaõpet stabiilsuse suurendamise tegevuskava raames
näiteks Iraagis, Jordaanias ja Tuneesias.
Ressursside piiratuse tõttu võib USA eelistada, et strateegilises kontseptsioonis
visandataks NATO-le sellel alal realistlikke, hallatavaid eesmärke Euroopa Liidu
ja humanitaarorganisatsioonide kõrval.
Kuna strateegiline rivaalitsemine on
hoogsam, on Ühendriigid oma globaalse
positsiooni toetuseks püüdnud partnerlusi laiendada ja mitmekesistada. Kuna
NATO juba kujutab platvormi ulatuslikeks
partnerlusprogrammideks, on Washington veendunud, et NATO-le kuulub sellel alal tähtis roll isegi väljaspool EuroAtlandi regiooni.
Partnerluse ümberkorraldamine
Üldiselt on USA esindajad avaldanud lootusi, et NATO leiaks järgmises strateegilises kontseptsioonis uusi mooduseid,
kuidas tuvastada, planeerida, rahastada
ja motiveerida partnerlustegevusi. USA
võiks allianssi julgustada, et ta rakendaks
strateegilisemat lähenemist – taotluste
ootamise asemel pöördutaks aktiivsemalt
riikide poole, kellega koostöö tegemisest
ollakse huvitatud.
Loodavas kontseptsioonis on USA-le
üks tähtis punkt partnerlussidemete
süvendamine riikidega vabaduse rindejoonel Euroopa ja Venemaa vahel, nagu
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Gruusia ja Ukraina. USA soovib taas kinnitada oma tugevat poolehoidu NATO
avatud ukse poliitikale. Samuti võib USA
otsida alternatiivseid teid, kuidas neid
riike alliansile lähemale tuua, isegi kui
liikmestaatust ei saa otsekohe pakkuda.
Teine tähtis eesmärk Washingtonile on
NATOt suunata, et ta rajaks sildu Atlandi
ja Vaikse ookeani piirkondade vahele.
USA vaatepunktist hõlmaks see India ja
Vaikse ookeani regioonis uute partnerite
leidmist, kes aitaksid Hiinale vastukaalu
moodustada.
Viimaks on Bideni administratsioonile,
kes keskendub võitlusele demokraatiate
ja autoritarismi vahel, uues strateegilises
kontseptsioonis tähtsal kohal transatlantilised väärtused – demokraatia, isikuvabadused, inimõigused jne.
USA poliitikakogukond näeb siin kaht
aspekti. Esiteks on allianss tegelenud
nende väärtuste kõigutamisega väljastpoolt, eriti käib see Venemaa ja Hiina
kohta, kes tõstavad esile autoritaarseid

poliitikamudeleid ja aktiivselt õõnestavad NATO riikide demokraatiat. Teiseks
on allianss silmitsi katsumustega, mida
kujutavad liidu enda liikmesriigid, nagu
Ungari, Türgi ja teatud määral isegi Poola,
kes üritavad samu põhimõtteid enda piires kehtestada. See on kirglik küsimus
paljudele USA poliitikakujundajatele, eriti
USA Kongressis.
Väärtuste ja ühtsuse tugevdamine
Hoolimata korduvatest tõotustest nende
alliansile sünnist saati tähtsate väärtuste
elavdamiseks, on NATO-l olnud vaevaline leida endale roll nende jõustamisel.
Kui mitu liitlast kõhkleb, kas NATO tohiks
liiga palju liikmesmaade siseasjadesse
sekkuda, siis teised on soovitanud, et ta
asuks aktiivsemasse rolli demokraatiate
tugevdamisel – vastasel korral on liikmesmaad vastuvõtlikumad Venemaalt ja
Hiinast lähtuvale pahatahtlikule mõjule.
USA sooviks väga, et strateegilises kont-

septsioonis rõhutataks neid väärtusi ja
edendataks viise heade valitsemispraktikate toetuseks. Tõenäoliselt jääb Washington siiski jahedaks NATO tasandil
tehtavate karistusmeetmete suhtes, mis
ähvardaksid liitlasi karistada demokraatlikest väärtustest hälbimise eest, kuna
kokkuvõttes kahjustaksid need liitlaste
ühtekuuluvust.
Enne 2022. aasta juunis Madridis toimuvat tippkohtumist, millel kiidetakse
heaks NATO uus strateegiline kontseptsioon, on USA-l nende prioriteetide
saavutamiseks palju ära teha. Isegi kui
Euroopa ei jää neist kõigiga nõusse, on
USA-le tähtis nende eest NATOs valjusti
kosta. Kuna president Bideni ametiajast
on järel kõigest kolm aastat, on vaja võimalikult palju korralikult ära teha, enne
kui Ühendriikides võib saabuda poliitiline
muutus. USA ei tohi olemasolevat võimalust kasutamata jätta, et seada NATOt
valmis tänaseks, homseks ja kõigeks, mida
ebakindel tulevik võib tuua.

Gruusia ja Ühendriikide sõdurid tänavu augustis õppustel Agile Spirit 2021. Ühendriigid tahaksid Gruusia ja Ukraina NATO-le
lähemale tuua. EPA/Scanpix
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KOMMENTAAR. NATO, Hiina, kaitse ja julgeolek

SARA BJ ERG M O LLER
USA Seton Halli Ülikooli diplomaatia ja
rahvusvaheliste suhete teaduskonna
dotsent

NATOt ootab ees pööre Hiina poole
Samal ajal kui NATO annab viimast lihvi
uuele strateegilisele kontseptsioonile,
on kõigi pilgud pööratud Brüsselile, et
saada vihjeid allianssi ees ootavate muudatuste kohta. Seda tehakse eriti pingsalt Baltimaades, kus on kaalul küsimus,
kui kaugele läheb allianss Hiina toomisel tähelepanu keskpunkti strateegilises
kontseptsioonis.
Osale NATO liikmeile, kelle hulka ei
kuulu ainult Ida-Euroopa riigid, on vastumeelne hiljutine transatlantilise rõhuasetuse nihkumine Hiinale, keda peetakse
strateegiliseks konkurendiks ja/või probleemide tekitajaks, kellele kogu allianss
peab vastama kooskõlastatud poliitilissõjalise lähenemisega. Samas on vägagi
mõjusaid põhjuseid, miks Ida-Euroopa ja
eelkõige just Baltimaad peaks tervitama
NATO strateegilise tähelepanu liikumist
Hiinale.
Miks kampa lüüa?
Kuigi alguses kulus selleks omajagu aega,
on NATO-le nüüdseks selgeks saanud, et
Hiina võib järgmistel aastakümnetel kujutada ohtu Põhja-Atlandi piirkonna julgeolekule, õitsengule ja heaolule.
2020. aasta novembri aruandest „NATO
2030“, mille koostas vastav analüüsirühm,
tuuakse esile Hiina oskust mängida NATO
liikmesriike eriarvamuste pärast üksteise
vastu välja ning kasutada ära üksikuid liikmesriike viisil, et see ohustab ühiseid huve
ja julgeolekut.
Oskus kasutada alliansi vastu jagaja-valitse-strateegiat on Hiinale (nagu
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Venemaalegi) juba tulemusi toonud. Säilitamaks konsensust, peavad NATO liikmesriigid edasi liikuma ühel häälel. Eriarvamusi tuleb ikkagi arutada omavahel,
mitte avalikel foorumitel, mis on viimastel
aastatel mõnes pealinnas kombeks saanud.
Eesti ja teised Balti riigid on juba andnud häiret Hiina investeeringute ja tehnoloogia hukatusliku mõju pärast nimetatud
piirkonnas. Eesti peaminister Kaja Kallas
on kutsunud USAd ja Euroopat üles välja
töötama ühist investeerimisprojekti, mis
konkureeriks Hiina algatusega „Üks vöö,
üks tee“ (nn uus Siiditee). Hiina kasvavat mõju Euroopas ei saa aga ohjeldada
ainuüksi majanduslikul teel. Lõpuks läheb
ikkagi vaja kooskõlastatud poliitilis-sõjalist vastust ja just siinkohal tulebki mängu
NATO.
Kuigi on mõistetav, et alliansi „eesliini“
riigid nagu Eesti kardavad Venemaaga
seotud ohtude asemel rohkem Hiina
omadele keskenduva transatlantilise liidu
kahanevat võimet astuda vastu Moskva
agressiivsele poliitikale, jääb Euroopa piirkonna kaitse endiselt prioriteediks. Erinevalt külma sõja ajast on aga tänapäeval
strateegilisel maastikul rohkem tegijaid,
kusjuures Euroopat ähvardab oht Hiinast.
Pekingi agressiivsem toon diplomaatilises suhtluses (mida vaatlejad on nimetanud „hunt-sõdalase diplomaatiaks“), inimõiguste rikkumine Xinjiangi provintsis
ning Taiwani ja Hongkongi demokraatlike
liikumiste karm mahasurumine on kõik
aidanud kaasa seisukohtade ümberkujunemisele Euroopa pealinnades. Sama käib
Hiina kiusliku taktika kohta, mida Euroopa

riikide valitsuste ja firmade vastu kasutatakse.
Lisaks Pekingi vassimisele koroonaviiruse päritolu väljaselgitamisel, on nimetatud arengud sundinud paljusid varem
skeptilisi NATO liikmesriike astuma vastu
Hiina destabiliseerivale mõjule PõhjaAtlandi piirkonnas ja kaugemalgi. Pandeemia ei toonud seda uut tulevikukäsitlust
küll kaasa, aga andis selle eel levinud trendidele hoogu ja kaalu juurde.
Hiina on kohal
Hiina tõus toob NATO-le kaasa mitu
probleemi. Juba praegu on Põhja-Atlandi
piirkonnas tunda Pekingi kasvavat majanduslikku, tehnoloogilist ja sõjalist mõju.
Hiina riigi juhitavatele laevandusfirmadele kuulub juba praegu osalus rohkem
kui tosinas suuremas Euroopa sadamas ja
nad otsivad lisa: üks suurimaid Hiina konteinerveofirmasid Cosco Shipping sõlmis
septembris tehingu Hamburgi sadamas
osaluse omandamiseks. Uue Siiditee algatuse osana teeb Hiina riik suuri investeeringuid mitmesse Euroopa maantee- ja
raudteeprojekti (nt Budapesti-Belgradi
raudteesse). Kui sadamad ja teised kriitilise
tähtsusega taristu sõlmpunktid on välisomanduses, võib see mitte ainult ohustada
Euroopa sõjajõudude mobiilsust, vaid ka
raskendada USA vägede toomist Euroopasse kriisi või sõja korral.
Kuigi Hiina ei kujuta endast veel otsest
sõjalist ohtu Põhja-Atlandi piirkonnale,
ei ole Pekingi ja Moskva viimastel aastatel tihenev sõjaline suhtlus jäänud
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Brüsselis märkamata. Hiina ja Venemaa on korraldanud järjest sagedamini
ühiseid sõjalisi õppusi, aga suurem osa
neist on seni toimunud väljaspool PõhjaAtlandi piirkonda. Erandiks on 2020. aasta
september, kui Hiina ja mitme teise riigi
väed osalesid Venemaa Lõuna sõjaväeringkonnas Venemaa juhitud sõjamängus
Kavkaz-2020. Peale selle on Hiina sõdurid osalenud Venemaa sõjalistel õppustel
Siberis.
Hiina kohalolu suurenemine Arktika
piirkonnas on samuti NATO-le silma jäänud. Praegu paistab Pekingi tegevus keskenduvat peamiselt majandus- ja teaduspotentsiaali arendamisele. Samas kuulutas
Hiina end 2018. aastal Arktika-lähedaseks
riigiks ega ole sugugi varjanud oma ambitsioone Kaug-Põhjas. Hiina töötab koos
Venemaaga välja nn polaarsiiditeed, mille
käigus keskendutakse Arktika loodusvarade, sealhulgas veeldatud maagaasi
uuringutele. Projekt hõlmab ka Aasia ja
Euroopa vahel kaubaveoks loodavat uut
tähtsat mereteed, mida kutsutakse Kirdeväilaks ehk Põhja-Jäämere laevateeks.

Ida-Euroopa riikide
valitsustest oleks tark
võtta uus trend rõõmuga
vastu, mitte proovida
seda aeglustada ega
koguni peatada.
Kui arvesse võtta veel Hiina sõjajõudude
läbipaistmatu moderniseerimiskava ja viimasel ajal jõulisemaks muutunud välispoliitika, hakkab selgeks saama, miks
Washingtonis ollakse järjest rohkem ärevil Pekingi tegevuse ja avalikult välja öeldud ambitsioonide pärast.
Balti riikide tähtis valik
Ehkki NATO räägib Hiinaga üha enam
ühehäälselt, ei ole allianss jõudnud veel
sellesse staadiumi, et olla valmis tegutsema üksmeelselt. Kui Balti riigid asuvad
toetama alliansi strateegilist pööret uues
strateegilises kontseptsioonis, võivad nad

mängida juba kohe märkimisväärset rolli,
et valmistada NATO ette homse päeva
probleemideks ja ohtudeks.
Kui Baltimaad otsustavad alliansi
strateegilise suunamuutuse maha laita,
ei mõjuta see tõenäoliselt juba alanud
sündmusteahelat. Lääneriikide pealinnades on küll hiljuti räägitud palju strateegilisest autonoomiast, aga tegelikkus on
jäänud alliansi asutamisest saati rohkem
kui 72 aasta jooksul ikka samaks: alliansi
muutustel on alati olnud ainult üks käivitaja, ja see on Washington. Kui otsustada
Joe Bideni administratsiooni seniste otsuste põhjal, võib peaaegu kaljukindlalt
öelda, et NATO pöörab järgmistel aastatel
Hiinale (järk-järgult) rohkem tähelepanu.
Ida-Euroopa riikide valitsustest oleks
tark võtta uus trend rõõmuga vastu, mitte
proovida seda aeglustada ega koguni peatada. Selline poliitika, mis just viimast üritaks, tekitab Washingtonis tõenäoliselt
ainult ärritust ja võib nõrgestada transatlantilist suhet ajal, kui allianssi ootab ees
viimase poole sajandi suurim strateegiline
proovilepanek.

Konteinerlaev Hamburgi sadamas, kus Hiina ettevõte omandas hiljuti osaluse ja mida on seetõttu nimetatud Hiina aknaks
Euroopasse. Caro/Oberhaeuser/Scanpix

November 2021 • 207 Diplomaatia 27
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AN D REA BO NELLI
Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskuse
koosseisuväline teadur

Hiina kasutab haruldasi
muldmetalle relvana Lääne vastu
NATOs on lõpuks ametlikult tunnistatud
seda, mis on olnud ilmselge juba aastaid: lääneriigid seisavad silmitsi Hiinast
lähtuvate kasvavate julgeolekuriskidega.
Nende riskide käsitlemisel seisab Atlandi-ülene liit silmitsi probleemidega eelkõige ühes valdkonnas. See valdkond on
kriitilise tähtsusega tooraine ja eelkõige
haruldaste muldmetallide varustuskindlus. Siin kujutab Hiina endast ohtu mitte
ainult kaitse, vaid ka majanduslikust seisukohast, samuti tekitab see nii lähiajal kui
ka kaugemas tulevikus probleeme pandeemiast taastumisel ja puhtale energiale
üleminekul.
Lääneriikide sõltuvus
Tehnoloogia arenguga seotud tohutu
kasv IT-sektoris on kaasa toonud olukorra, kus paljud igapäevaesemed alates
nutitelefonidest ja lõpetades autodega
on funktsioonide ja tootmistehnoloogiate tõttu muutunud üha keerukamaks.
Sellest keerukusest räägitakse tavaliselt
kõrgtehnoloogiliste komponentide, näiteks suure jõudlusega arvutiprotsessorite
või 5G telekommunikatsiooniseadmete
puhul.
Keerukus puudutab aga ka selliste
kaupade tootmiseks vajalikke tooraineid.
Nende hulgas on tähtsal kohal haruldased muldmetallid – keemiliste elementide perioodilisussüsteemi 17 elemendist
koosnev rühm (sh neodüüm, praseodüüm
ja düsproosium). Nende kaupade lai kasutamine kõrgtehnoloogiliste toodete, üli-
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juhtide, magnetite ja relvastuse tootmises
(ja viimasel ajal ka puhta energia tööstuses) on muutnud varustuskindluse tähtsaks strateegiliseks eesmärgiks.
Neid maavarasid vajavate rakenduste
arvu kasv on tunduvalt suurendanud
nõudlust nende järele, kuid looduslike
ja majanduslike tingimuste tõttu on
neid raske leida. Veelgi enam, ühe pakkuja pikaajaline domineerimine tarneahelas on tekitanud vajaduse mitmekesistada importi ja mõnel juhul taas
alustada kohaliku kaevandamisega. Olukorra teadvustamisest ja tehtud jõupingutustest hoolimata sõltub lääneriikide
varustamine ikkagi ühest pakkujast –
Hiinast.
Hiina haruldaste muldmetallide sektor
sündis peaaegu spontaanselt 1950. aastatel, kui Sise-Mongoolias avati Bayan Obo
kaevandus. Nüüdseks on Hiinast saanud
maailma juhtiv haruldaste muldmetallide
tootja, kaevandaja ja rafineerija – ligikaudu 70 protsenti maailma haruldastest
muldmetallidest kaevandatakse Hiinas.
See näitaja sisaldab ka Hiina ettevõtete
välistegevust ja investeeringuid Myanmaris, mis on maailmas suuruselt kolmas
haruldaste muldmetallide tootja. Üle 50
protsendi Myanmari asjaomasest ekspordist läheb Hiinasse.
Haruldaste muldmetallide eraldamise
ja rafineerimisega tegelevad maailmas
vaid üksikud ettevõtted, mille tegevus
ei ole koordineeritud ega reguleeritud
rahvusvahelise raamistikuga, ning enamik neist tehastest asub kaevandamis-

piirkondadest kaugel. Seega on Hiina ettevõtetel konkurentsieelis.
Pekingi välispoliitika on seda monopolilähedast olukorda mitmel juhul ära
kasutanud. Näiteks on Hiina ähvardanud
kärpida haruldaste muldmetallide eksporti
vastuseks Ameerika ettevõtte Lockheed
Martin relvaekspordile Taiwani.
Tööriist välispoliitikas
Lääne haavatavus seoses haruldaste
muldmetallide tarnimisega sai valusalt
selgeks 2010. aastal, mil tekkis vaidlus
Hiina ja Jaapani vahel. Asjaolu, et niigi
karme protektsionistlikke meetmeid
rakendav Hiina kasutas territoriaalvaidluses vastumeetmena ka haruldasi muldmetalle, tähendas peamistele importivatele riikidele, et haruldaste muldmetallide
tarnimine on ebastabiilne, kui mitte täielikult sõltuv ühest tootjast.
USA, EL ja Jaapan võtsid vastu riiklikud
ja ühised strateegiad Hiina domineerimise
vähendamiseks selles valdkonnas. Need
strateegiad keskenduvad kolmele sambale: ülemaailmsete tarneahelate mitmekesistamine tarneriski maandamiseks,
asendusmaterjalide ja -tehnoloogiate
väljatöötamine ning kriitilise tähtsusega
materjalide ringlussevõtu, korduskasutuse ja tõhusama kasutamise edendamine.
Pärast kriitilise tähtsusega toorainete strateegia koostamist 2010. aastal on USA otsustanud taaskäivitada
oma haruldaste muldmetallide tööstuse.
Strateegia sisaldab projekti alustada taas
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tööd Californias asuvas Mountain Passi
kaevanduses, mis on põhimõtteliselt USA
ainus usaldusväärne kodumaine haruldaste muldmetallide allikas ja mis suleti
2016. aastal omaniku Molycorpi pankroti
tõttu. Samme astuti ka rafineerimises, kui
sama ettevõte (nüüd Neo Performance
Materials ehk NPM) omandas 2011. aastal
Sillamäel asuva Eesti rafineerimistehase,
mis toodab praegu ligikaudu kaks-kolm
protsenti maailma töödeldud haruldastest muldmetallidest ja on peamine,
kui mitte ainus selle tööstusharu tehas
Euroopas.
Euroopa Liit lisas 2011. aastal kriitilise
tähtsusega toorainete loetellu haruldased muldmetallid, kaasates need sel moel
2008. aasta tooraineid käsitlevasse algatusse. See oli strateegia, mis aitas tagada
usaldusväärse ja takistamatu juurdepääsu toorainele kolme tegevuse kaudu:
tooraine kestlik tarnimine maailmaturgudelt, tooraine kestlik tarnimine ELis
ning ringlussevõtt ja asendamine. Nende
eesmärkide nimel loodi projekt EURARE
ja Euroopa haruldaste muldmetallide

Hiinast on saanud
maailma juhtiv
haruldaste muldmetallide
tootja, kaevandaja ja
rafineerija – ligikaudu
70 protsenti maailma
haruldastest muldmetallidest
kaevandatakse Hiinas.
pädevusvõrgustik (ERECON). Mõlemad
loodi selleks, et parandada Euroopa haruldaste muldmetallide varustuskindlust.
Jaapani riiklikus strateegias on käsitletud samu küsimusi, mis on esile tõstetud
USAs ja ELis, pöörates suuremat tähelepanu kõrvaldatud jäätmetest materjalide
ringlussevõtule ja taaskasutamisele.
Seni on olukord vaevalt paranenud,
peamiselt seetõttu, et eraettevõtted ei
saa vastu Hiina tootmiskvootide süsteemile, mis on hoidnud hinnad madalad, et
vältida uute maardlate kasutuselevõttu.

Seepärast on viimasel ajal samme astunud
riigiasutused, nagu USA kaitseministeeriumi algatus koos Austraalia ettevõttega
Lynas Ltd, mis on maailma suuruselt teine
haruldaste muldmetallide kaevandaja.
Et Hiina tõus tekitab geopoliitilist ebakindlust ja nende maavarade kasutamine
kasvab energiasüsteemi ümberkujundamise ja IT-sektori tõttu vältimatult, on
nende kriitilise tähtsusega maavarade
hankimine üha enam muutumas julgeolekuküsimuseks. Mitte ainult NATO-le,
vaid kõigile lääneriikidele on hädavajalik
jätkata Hiina domineeriva positsiooni tasakaalustamist, edendada tarnijate mitmekesistamist ja takistada haruldaste muldmetallide kasutamist välispoliitilise strateegilise sunnivahendina või kaitsetööstuse tarneahela kahjustamiseks. Ka
Eestile on tähtis kaitsta oma võtmepositsiooni Lääne haruldaste muldmetallide tarneahelas ja edendada sellega seotud kõrgtehnoloogiliste tööstusharude
arengut. Nii saaks Eesti pakkuda n-ö viljakat pinnast ning suurendada oma nähtavust ja tähtsust ELis ja NATOs.

Tööline Hiinas Jiangxi provintsis Nanchengi haruldaste muldmetallide kaevanduses. Odav tööjõud ja keskkonnakaitse nõuete
eiramine on andnud Hiinale konkurentsieelise. Reuters/Scanpix
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Miks AUKUS tekkis?
Sest maailm on
nüüd teistsugune
Prantsusmaad pahandanud USA, Ühendkuningriigi ja Austraalia kokkulepe on palju enamat kui
allveelaevatehing, sest märgib väiksemate liitude
esiletõusu ja tähtsuse kasvu ajal, mil suuremad
liidud ei tegutse piisava ühtsuse ja kiirusega.

M I C H A E L SH OEB RIDG E
Austraalia Strateegilise Poliitika Instituudi
kaitse, strateegia ja riikliku julgeoleku
direktor
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Austraalia, Ühendkuningriigi ja USA partnerlus AUKUS, mille Ameerika president
Joe Biden, Briti peaminister Boris Johnson
ja Austraalia peaminister Scott Morrison
15. septembril välja kuulutasid, näitab, kui
palju maailm on vaid viie aastaga muutunud.
2016. aastal, kui Austraalia valis oma
põhilise heidutusrelva – uue põlvkonna
allveelaevade – aluseks prantslaste diiselmootori projekti, ei tulnud tuumaallveelaevad kõne allagi. Austraalia valitsus ja
sõjaväejuhid ei pidanud Austraalia strateegilist keskkonda selliseks, mis õigustaks tuumaallveelaevade omandamise
ja käitamisega kaasnevat keerukust ja
kulusid. Pealegi poleks USA ega Briti
valitsus arvatavasti nõustunud Austraaliaga jagama tuumaallveelaevade tehnoloogiat, kui me seda oleksime palunud.
Kumbki valitsus pole seda tehnoloogiat
ühegi partneriga jaganud alates USA-Briti
tuumapartnerluse algusest 1958. aastal.
Mõistmaks, miks kolme riigi valitsuse suhtumine 2016. ja 2021. aasta vahel
muutus, piisab ainukesest asjaolust:
agressiivne ja tugev Hiina riik eesotsas

president Xi Jinpingiga tähendab varjamatut proovikivi julgeolekule nii India ja
Vaikse ookeani regioonis kui globaalselt.
Selle, mis 2016. aastal oli mõeldamatu, tegi
Xi 2021. aastal hädavajalikuks. AUKUS
kujutab suurt püüdlust sõjalise tasakaalu
nihutamiseks India ja Vaikse ookeani
regioonis Hiina kahjuks, nii et Pekingil
oleks kulukam saavutada oma eesmärke
sõjalise jõu ja hirmutamise teel.
Kolme liitlase motiivid
Usutava heidutuse tugevdamine tähendab
konflikti puhkemise tõenäosuse kahandamist regioonis. Asi on pakiline, kuna
president Xi on juba tõestanud, et on
valmis teiste osaliste huvide vastu ette
võtma kiireid ja jõulisi käike juhul, kui
ta peab riske tühiseks. Hiina on kasvatanud sõjalist jõudu Lõuna-Hiina merel,
hõivates seal vaidlusaluseid punkte ja
alasid, murdnud Ühendkuningriigiga
Hongkongi lepingut ning astunud agressiivseid samme piiril Indiaga, Ida-Hiina
merel Jaapani vastu ning Taiwani kohal
ja ümber. Hiina valitsus edendab väsi-
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matult kaitsetööstust ja kõrgtehnoloogiat, et varustada sõjaväge kõigega, mida
on vaja sõdade võitmiseks. Xi juhendab
Hiina Rahvavabastusarmeed, et see oleks
valmis silmapilk lööki andma, kusjuures armee väljaõpetamine ja harjutused
tõendavad, et neid juhtnööre tõepoolest
täidetakse.
USA-le ja president Joe Bideni administratsioonile tähendab AUKUS kindlameelset demonstratsiooni, et Afganistanist lahkumine tasus end ära, kuna see
võimaldas USA-l koondada tähelepanu ja
ressursse India ja Vaikse ookeani regioonile sellises ulatuses, milleks polnud
suutelised Barack Obama ega Donald
Trump. See näitab, et Biden mõtles tõsiselt oma lubadusi presidendivalimiste
kampaania ajal – ta lõpetas USA seotuse
Afganistaniga, tugevdab USA majanduslikku võimsust investeeringutega taristusse ja kliimamuutustega võitlemiseks,
vastates ühtlasi Hiina esitatud väljakutsele. AUKUS võib president Bideni
administratsioonile anda vajalikku uut
hoogu.

AUKUS kujutab
suurt püüdlust sõjalise
tasakaalu nihutamiseks
India ja Vaikse ookeani
regioonis Hiina kahjuks,
nii et Pekingil oleks
kulukam saavutada oma
eesmärke sõjalise jõu
ja hirmutamise teel.
Ühendkuningriigile tähendab AUKUS
kaitsepoliitika keskses dokumendis Integrated Review kirjeldatud India ja Vaikse
ookeani kallakule konkreetse sisu andmist. AUKUS on osa Brexiti-järgsest nn
Globaalse Britannia ambitsioonist, tuues
esile Ühendkuningriigi tugevusi küberjulgeolekus, teaduses ja tehnikas.
Austraaliale on AUKUS vastus 2020.
aasta juulis kaitsestrateegia ülevaates
viidatud strateegilise keskkonna halvenemisele. Esmajoones on AUKUS vahend

Austraalia sõjaväe ründevõimsuse tugevdamiseks, mis suurendab Austraaliat
puudutada võivate konfliktide alustamise kulukust. AUKUS süvendab meie
põlist liitu ja julgeolekupartnerlust USA ja
Ühendkuningriigiga ning sellel on regionaalne fookus.
Viis valeväidet AUKUSe kohta
AUKUSe kohta levib viis valeväidet. See
pole tuumaallveelaevade tehnoloogia
jagamiseks, mille tulemusena Austraalia omandab ja võtab kasutusse kaheksa
tipptasemel heidutusrelva. See pole sõjaline liit, mis kätkeks tõotust kriiside ja
konfliktide korral üksteisele appi tulla. See
ei lükka kõrvale veel ühte India ja Vaikse
ookeani regioonis tärkavat partnerlust –
julgeolekudialoogi Quad –, kuhu kuuluvad
India, USA, Jaapan ja Austraalia. See ei
anna märku, et Austraalia pole huvitatud piirkondlikust koostööst Kagu-Aasia
Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) ja IdaAasia tippkohtumise raames. Ja see pole
aseaine tihedale ja edukale Viie Silma

Briti tuumaallveelaev HMS Astude 29. oktoobril Austraalias Perthi sadamas. EPA/Scanpix
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luurepartnerlusele, kuhu kuuluvad USA,
Kanada, Ühendkuningriik, Uus-Meremaa
ja Austraalia.
AUKUSel on selge eesmärk, mis kätkeb tuumaallveelaevade programme, ent
sirutub ka nelja tähtsasse valdkonda, mis
toovad sõjalisi eeliseid juba lähitulevikus:
tehisintellekt, küberjulgeolek, kvanttehnoloogia ja veealused seadmed (lisaks allveelaevadele). Need AUKUSe fookusteemad on tähtsad kolmele riigile ning India
ja Vaikse ookeani regiooni julgeolekule
järgneva viie, kümne ja 20 aasta vältel.
Austraalia ei vaja uut allianssi USAga –
tal on juba ANZUSe leping ning tihe
partnerlus Ühendkuningriigiga, kusjuures konflikti või kriisi korral oodatakse
vastastikku konsultatsioone ja abi. Siin on
kesksel kohal Viie Silma partnerlus.
Quad-partnerlusel India ja Vaikse
ookeani regiooni nelja võimsa demokraa-

USA-le ja president Joe
Bideni administratsioonile
tähendab AUKUS kindlameelset demonstratsiooni,
et Afganistanist lahkumine
tasus end ära.
tia vahel on olemas julgeoleku- ja tehnikamõõde, ent selle keskne eesmärk on, nagu
rõhutas India peaminister Narendra Modi,
edendada vaba, avatud ja kaasavat India ja
Vaikse ookeani regiooni.
Kuivõrd AUKUS suurendab USA, Austraalia ja Ühendkuningriigi sõjalist võimsust ning nihutab India ja Vaikse ookeani
regioonis sõjalist tasakaalu Hiina kahjuks,
on see Quadile täiendus ning tõsine panus
vaba, avatud ja kaasava India ja Vaikse

ookeani regiooni nimel. Kahtlemata on
see põhjus, miks uus Jaapani peaminister
Fumio Kishida on AUKUSt tervitanud.
Austraalia jätkab aktiivse liikmena India
ja Vaikse ookeani regiooni organisatsioonides diplomaatiat ning julgeoleku- ja
majandusdialoogi; siin väärib äramärkimist ASEANi-keskne arhitektuur, sealhulgas Ida-Aasia tippkohtumine ning Aasia ja
Vaikse ookeani majanduskoostöö foorum
APEC. Igatahes tähendab AUKUS samavõrra sõnumit, et nagu ka Quadi puhul,
peavad Austraalia ja USA vajalikuks teha
tõsiseid panuseid tasakaalustamise strateegiasse. Dialoog ja koostöö on tähtsad,
ent ilma reaalse heidutuse ja tõsise vastukaaluta saavutab dialoog vähe ja ehtsal
koostööl on piirid.
Viie Silma riikide luurepartnerlusel on
lai kattuvus AUKUSe fookusteemadega
tehnika vallas. Luurevõimekus hõlmab
tehisintellektist, küberjulgeolekust ja
kvanttehnoloogiast arusaamist ja nende
elluviimist. Neis tehnikaharudes on Viie
Silma partnerluse sihiseade luurel ning
palju koostööst tehakse range salastatuse tingimustes. Selles vallas tehtav ei
jõua automaatselt Viie Silma partnerite
sõjaväelaste või julgeolekukogukonnani.
AUKUSe raames tunnistavad USA, Briti ja
Austraalia juhid seda asjaolu ning seavad
meie kaitsejõududele valmis raja kiiremaks edenemiseks, mis ei sõltuks luurekogukonnast.
Kahekiiruseline tegevuskava

Hiina Rahvavabastusarmee auvahtkond Qingdao sadamas. Hiina sõjaline
agressiivsus sunnib lääneliitlasi tegema veel tihedamat koostööd. Imago/Scanpix
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AUKUSele võib ette heita, et kui lahendust
sõjalise tasakaalu nihutamiseks India ja
Vaikse ookeani regioonis nähakse tuumaallveelaevades, ei piisa kaheksast täiendavast tuumaallveelaevast USA ja tema
lähedaste liitlaste käsutuses, et selles piirkonnas tasakaalu piisavalt nihutada. Igal
juhul tuleb nende panust konfliktiheidutusse oodata. Austraalia mereväeametnikud on alates AUKUSe väljakuulutamisest
rõhutanud soovi, et Austraalia saaks enne
2040. aastat vähemasti ühe tuumaallveelaeva ning võimaluse korral mitu.
19 aasta vältel jätkub peaaegu kindlasti
Hiina sõjalise võimsuse kiire kasv ning
uute relvasüsteemide juurutamine (üks
näide on arendamisfaasis olev ülehelikiirusega liugur, mida on sel aastal kosmoses
kaks korda katsetatud).
Niisiis pole juhuslik, et AUKUSel on
kahekiiruseline ajakava. Aeglane prog-
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ramm on koostööks tuumaallveelaevade
alal. Ülejäänud AUKUSe tegevuskava osad
– tehisintellekt, küberjulgeolek, kvanttehnoloogia ja muud veealused seadmed
peale allveelaevade – on mõeldud sõjalist
tasakaalu nihutama 2020.–2030. aastate
vältel, misjärel tugevdaksid tuumaallveelaevad heidutust veelgi.
Minipartnerluste esiletõus
Riigijuhtide korraldused kaitseorganisatsioonidele, et need annaksid värskete
tehnoloogiate praktilised rakendused kiiremini sõjaväelaste käsutusse, on märk
kannatamatusest, et see praegu juba
piisavalt kiiresti ja suures ulatuses ei
toimu.
AUKUS on kolme riigi valitsuse tehnikakiirendi, mis on tugevasti keskendunud meie kaitsevägede sõjalise võimsuse
suurendamisele, hoogustades võtmetähtsusega tehnoloogiate väljatöötamist
ja rakenduste üleandmist meie kaitseväelastele. See loob ühendusi meie valitsuste,
uurimisorganisatsioonide ja ettevõtete
vahele, kusjuures viimase alla kuuluvad
ka kõrgtehnoloogiafirmad väljaspool
kaitsetööstust. AUKUS on tehnikakiirendina edukas, kui ta suudab keskenduda
konkreetsetele tehnikaharudele, mida
loetletakse kolme riigijuhi ühisavalduses,
ning kui kolm riiki, nende kaitseorganisatsioonid, teadlaskond ja korporatsioonid
mõistavad, kui tähtis on USA, Briti ja Austraalia kaitsevägedele luua käegakatsutav
tehniline eelis.
Ei tohi eeldada, nagu piisaks juba
olemasolevatest korraldustest üksuste
arendamise, töövõtu- ja hankelepingute
tarvis – kui need oleksid rahuldavad,
poleks AUKUSt vaja. Niisiis paneb AUKUS
proovile juba olemasoleva koostöö, sealhulgas kõigi kolme riigi kaitseorganisatsioonide, hankeasutuste ja pikalt tegutsenud kaitsetööstuse ettevõtete vahel.
Eeskätt on AUKUS jõuline avaldus India
ja Vaikse ookeani regiooni prioriteedi ning
ühtlasi süsteemse probleemi kohta, mida
Hiina endast kolmele partnerile kujutab.
See tuleb täiendusena hinnanguile, mis
kannustavad Quad-partnerite üha tihedamat koostööd. Pinge, mida AUKUS tekitab ühelt poolt partnerite – kõige enam
Austraalia – ja teiselt poolt Prantsusmaa
vahel, on tingitud asjaolust, et prantslased
kaotasid 90 miljardi dollarilise tavaliste
allveelaevade programmi. See on tähen-

VAIKSE JA INDIA OOKEANI
PIIRKONNA JULGEOLEKULIIDUD
– AUKUS – Austraalia, Ühendkuningriigi ja Ühendriikide partnerlus, mis
kuulutati ametlikult välja tänavu
15. septembril.
– Quad – Austraalia, Jaapani, India
ja USA partnerlus, mis sai alguse
2007. aastal.
– ANZUS – Austraalia, Uus-Meremaa
ja USA vahel 1951. aastal sõlmitud
lepinguist tekkinud ühine õppuste
ja luureinfo jagamise süsteem.
– Viis Silma – Austraalia, Kanada,
USA, Uus-Meremaa ja Ühendkuningriigi luureallianss, mille koostöö ulatub Teise maailmasõja aega.

danud inetuid isiklikke stseene riigijuhtide
vahel, sealhulgas G20 tippkohtumisel ja
Glasgow’ COP26 kliimakonverentsil.
Lühiajaliselt on see häirinud Hiina mõju
vastu tehtava koostöö süvendamist kolme
partnerriigi ja Prantsusmaa vahel, samuti
komplitseerinud Euroopa Liidu ja selle
liikmesriikide osalust hoolimata järjest
enamate Euroopa riikide strateegiatest
ja juhenditest India ja Vaikse ookeani
regiooni tarvis ning värskest ELi koostööstrateegiast samale piirkonnale. Arvatavasti pole häired keskpikas perspektiivis
enam nii tugevad, kuna Euroopa Liidu,
üksikute Euroopa riikide ja AUKUS-partnerite vahel tekitab üksmeelt ühine arusaamine Hiinast lähtuvast süsteemsest
probleemist.
Kõnealuses regioonis on ASEANi liikmed, sealhulgas Indoneesia ja Malaisia, väljendanud uue partnerluse kohta
erinevaid arvamusi, mõned on avaldanud
muret olukorra pingestumise pärast,
mida tuumaallveelaevad võivad põhjustada, aga teised on vaoshoitud ametlikest
avaldustest hoolimata vähemasti mõnevõrra sõbralikud. Üldiselt hinnatakse
Hiina võimsuse tasakaalustamist, mis toimub väljaspool olemasolevat dialoogi ja

Minipartnerlused
võivad avaramatest multilateraalsetest rühmitustest
kiiremini tegutseda
ja rohkem saavutada.

kaasatust. Seda arusaama jagavad Euroopa
partnerid, kes viivad ellu oma mitmesuguseid India ja Vaikse ookeani regiooni
kavasid.
AUKUS on uus minipartnerlus lisaks
üksikutele teistele India ja Vaikse ookeani
minipartnerlustele, mille raames Austraalia tegutseb. Head näited on Quad ning
Austraalia-Jaapani-USA kolmik. Neil minipartnerlustel on eri eesmärgid ja tegevuskavad, ent hea organiseerimise korral
täiendavad need üksteist. Nende kaudu
saab teostada nn kiiret multilateralismi.
Need võimaldavad riikide liitudel ellu viia
konkreetseid tegevuskavasid seal, kus
partneritel on tugevad ühishuvid ning
nad on valmis nende teostamiseks agaralt panustama. See tähendab, et minipartnerlused võivad avaramatest multilateraalsetest rühmitustest kiiremini
tegutseda ja rohkem saavutada. Ühendkuningriigi sügavam osalus ja kohalolu India
ja Vaikse ookeani regioonis teeb temast
hea partneri teistelegi rühmitustele peale
AUKUSe.

Suuremad institutsioonid
ei tegutse piisava ühtsuse
ja kiirusega, mida nõuab
praegune strateegiline ja
tehniline keskkond.
Minipartnerluste esiletõus ja suurenev
tähtsus on katsumus mitte üksnes India
ja Vaikse ookeani regioonis tegutsevatele multilateraalsetele gruppidele, vaid
ka suurematele rühmitustele, nagu NATO
ja USA liitlaskond laiemalt. See näitab, et
suuremad institutsioonid ei tegutse piisava ühtsuse ja kiirusega, mida nõuab
praegune strateegiline ja tehniline keskkond. Samuti seda, et AUKUSe partnerite
vahel juba eksisteerivad institutsioonid
ei ole andnud suutlikkuse tugevdamisel
sääraseid tulemusi, nagu praegu on vaja.
See, kuidas NATO reageerib ning kas väiksemad rühmitused NATOs ja ELis samuti
soovivad astuda minipartnerlustesse
lisaks tegutsemisele suuremates rühmitustes, on tõenäoliselt paljude riikide
pealinnades analüüsi ja võib-olla otsustamise teema.
AUKUS pakub palju enamat huvi kui
vaid tuumaallveelaevade kasulikkuse
küsimused.
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NATO ja Venemaa
   vastasseis
Musta mere piirkonnas
Musta mere regioonis võib oodata rohkem
ja ulatuslikumaid Venemaa provokatsioone,
mis sunnib NATOt ja sealseid liitlasi toime
tulema keerukate hübriidsõja meetoditega.

M A RT I N SOKOLOV
Bulgaaria Teaduste Akadeemia riikliku
julgeoleku ja kaitseuuringute keskuse
liige
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Viimasel aastakümnel on Mustast merest
saanud konkureerivate ja lepitamatute
strateegiliste huvide areen. Seal teiste
nõrkusi ära kasutav Venemaa on muutnud piirkonna julgeolekuarhitektuuri ja
dünaamikat mitte ainult tavasõja vahenditega, vaid ka väga keerukate hübriidsõja
meetoditega. See on seadnud NATO ja
Euroopa Liidu olukorda, kus nad peavad püüdma kannul püsida, et seista
vastu sellele, mida me nüüd nimetame
hübriidsõjaks.
1990ndatel, kui Kreml oli nõrk ja võlgades, vajas ta uusi turge ja liitlasi ning
suutis neid leida vaid Läänest. 2000. aastatel on gaasi hind hüppeliselt tõusnud
ja oportunistlik president riiki muutnud:
Venemaa ei ole huvitatud koostööst ega
nõus läänestuma.
Moskva on lääneriikides oma sihtide
saavutamisel rakendanud kahesugust
välispoliitikat – püüdes suuremaid riike
kaasata ja kasutades eesmärkide saavu-

tamiseks väiksemates riikides kas sundi
või hübriidsõja meetodeid, olenevalt sellest, kas nood kuuluvad NATOsse ja ELi
või mitte.
Karistamatuse tunne
Moskva soov või õigemini vajadus Mustal merel on seista vastu NATO edasisele
laienemisele ida poole, tõugata Ukraina
teelt Läände ja aidata Kiievis võimule
Vene-sõbralik valitsus, mis suudaks riigis
pikaks ajaks tagada venemeelse orientatsiooni.
Venemaa peab Musta merd otsustava
tähtsusega strateegiliseks regiooniks, kus
Kreml näib uskuvat, et võib tegutseda
peaaegu karistamatult, seal sõjalist võimet
tugevdada ja kasutada seda seejärel Kaukaasias, Balkanil, Lähis-Idas ja kaugemalgi.
13. aprillil andis Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu teada, et Moskva saadab
Mustale merele 15 mereväe alust oma
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Kaspia mere laevastikust ja vähemalt
viis Balti mere laevastikust. Nädal hiljem,
20. aprillil edastas Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
Josep Borrelli büroo, et üle 100 000 Vene
sõduri on ümber paigutatud VenemaaUkraina piirile. Nii Washingtoni kui ka
NATO andmetel kogunes Vene vägesid
rohkem kui enne Krimmi seadusvastast
annekteerimist 2014. aastal. 20. aprillil
Wall Street Journalis avaldatud satelliidifotod näitasid Vene sõjalennukite ja muu
varustuse ulatuslikku kohalolekut.
Juunis leidis aset kaks vahejuhtumit,
mis märgivad pingete uut tõusu Musta
mere piirkonnas. 23. juunil peatas Vene
merevägi hoiatuslaske tehes Briti sõjalaeva Defender, mis oli teel ühest Ukraina
sadamast teise. Vene ametnike sõnul
olevat HMS Defender sisenenud Krimmi
poolsaare lähistel Vene territoriaalvetesse, kuid Briti kaitseministeerium väi-

tis, et laev sõitis Ukraina territoriaalvetes
ja kasutas rahumeelse läbipääsu õigust.
Teine vahejuhtum toimus päev hiljem
Hollandi fregatiga Evertsen taas Krimmi
lähedal. Holland väidab, et Vene hävitajad lendasid mitme tunni kestel Evertsenile ohtlikult lähedale ja imiteerisid
rünnakuid.

Pinget süvendas Venemaa presidendi
Vladimir Putini ühes intervjuus öeldu, et
isegi kui Vene laevad oleksid Briti sõjalaeva Defender uputanud, ei oleks sellest
puhkenud kolmas maailmasõda. Sellised
märkused ja Venemaa vägede uljutsev
käitumine illustreerivad selgesti pingete
eskaleerumise ohtu piirkonnas.
Valearvestuste oht

Moskva soov või
õigemini vajadus
Mustal merel on seista
vastu NATO edasisele
laienemisele ida poole,
tõugata Ukraina teelt
Läände ja aidata Kiievis
võimule Vene-sõbralik
valitsus.

Selle ohu muudavad võimalikuks ja raskesti ennustatavaks oportunistlikud valearvestused. Igast vähegi mõistuspärasest
vaatenurgast on Venemaa ulatuslik sõjaline operatsioon Ukrainas väga ebatõenäoline. Kuid ega kõik rahvusvahelised
arengud olegi ratsionaalsed.
Venemaa ju annekteeris Krimmi, püüdes end piirkondliku ja globaalse jõuna
taaskehtestada, kaitsta oma strateegilisi eeliseid, seista vastu NATO ja ELi

Briti hävitaja HMS Defender (esiplaanil) ja Hollandi fregatt Evertsen tänavu juulis läbimas Bosporuse väina. Mõlemat laeva
kimbutas Venemaa juunis Krimmi lähedal. Reuters/Scanpix
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laienemisele ning tõkestada postsovetlike
riikide edasist lõimumist Läänega. Enamiku nende ettevõtmiste edu kaugemas
vaates on osutunud parimal juhul küsitavaks, samal ajal kui riik on muutunud aina
eraldatumaks ja sattunud üha karmimate
majandussanktsioonide alla.

Ebaõnnestumisi
korvata üritades on
Kreml kohati
tegutsenud nõrkuse
ja meeleheite ajel.
Ebaõnnestumisi korvata üritades on Kreml
kohati tegutsenud nõrkuse ja meeleheite
ajel. Siia nimekirja – mis pole kaugeltki täielik – kuuluvad Sergei Skripali mõrvakatse
2018. aastal, sekkumine USA presidendivalimistesse 2016. aastal, riigipöördekatse

Montenegros 2016. aastal, Bulgaaria relvakaupmehe Emilian Gebrevi mürgitamine
2015. aastal ja Tšehhis Vrbětices asuva
laskemoonalao plahvatus 2014. aastal.
Kuigi neid sündmusi võib pidada – ja
sageli hinnataksegi – Venemaa keerulise
hübriidsõja elementideks, viitavad need
üha enam ka võimalustepõhisele lähenemisele, mis on omane riigile, kes ihkab
meeleheitlikult tunnustust tähtsa üleilmse
tegijana.
On alust väita, et varasemad hübriidsõja edusammud on viinud selleni, et
Kreml hindab oma võimeid üle. Seejuures ei tohiks tähelepanuta jätta luureteenistuste rolli niivõrd tugevasti tsentraliseeritud valitsemisvormis, kus president
Vladimir Putini sõna otsustab kõik tähtsad
küsimused.
Autoritaarse kallakuga režiimid kipuvad professionaalsuse ja uuendusmeelsuse asemel propageerima kuulekust ja
lojaalsust ning sellise suhtumise mõju on

Must meri on
Bulgaariale majandust,
transporti, energiavarustust, turismi jne
silmas pidades
äärmiselt tähtis.
paratamatult tunda käsuahelat pidi alla
välja. Mitte keegi ei soovi kõrgemalseisjale
halbu uudiseid edastada ja nii võib tähtis
info- ja hinnangupilt tahtmatult petlikuks
kujuneda.
Seega pole ka võimatu, et lõpuks jõuab
president Putinini arvamus, millel on
vähe ühist olukorra ratsionaalse mõistmisega. Selline hinnang koos Kremli üha
riskialtima tegutsemisega näitab, miks
isegi kõige ebatõenäolisem stsenaarium
on Venemaa maailmapildi hinnangutes
ometi võimalik.

Ühendriikide sõdurid tänavu mais Bulgaarias õppustel Balkan Sentinel 21, mis oli osa USA suuremast õppusteseeriast
Defender Europe. AFP/Scanpix
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Kuidas reageerib NATO?
14. juuni Brüsseli tippkohtumise järel
teatasid NATO juhid, et on vastu võtnud
alliansi tegevuskava aastani 2030. Kui
liikmesriikide juhid on nüüdseks selgelt
määratlenud Hiina tõusu ohuna rahvusvahelisele julgeolekule, siis Venemaa
jääb peaaegu kindlasti küllalt pikaks ajaks
tähelepanu keskmesse.
Tippkohtumisel tõdeti, et suhetes
Moskvaga panustatakse ka edaspidi ühelt
poolt dialoogile ning teisalt heidutusele ja
kaitsele. NATO on pärast seda aga välja
saatnud kaheksa Vene diplomaati, kes
väidetavalt tegutsesid salaja luureohvitseridena, ning vähendanud Brüsseli peakorteris töötava Moskva esinduse suurust
poole võrra, kümne inimeseni.
Kättemaksuks teatas Venemaa välisminister Sergei Lavrov 18. oktoobril, et
riik peatab oma diplomaatilise esinduse
tegevuse alliansi juures ning NATO Moskva
kontori töötajad jäetakse akrediteeringust
ilma.

Peamised julgeolekuprobleemid Musta mere
piirkonnas on seotud
vastasseisu teravnemisega
Ida-Ukrainas ja edusammude puudumisega
Transnistria külmunud
konflikti lahendamisel.
Erapooletust vaatenurgast viitab pingete
teravnemine kahele asjaolule: esiteks
kasvab tõenäoliselt nii provokatsioonide
sagedus kui ka ulatus, ja teiseks, NATO
lähenemine kaitsele ja dialoogile piirdub
peaaegu kindlasti üksnes kaitsega.
Bulgaaria kahetine lähenemine
Bulgaarial ei ole eraldi Musta mere strateegiat, kuid mitmest strateegilisest
dokumendist ja poliitilisest platvormist,
aga ka poliitikute ja riigiametnike avaldustest saab tuletada mõne aluspõhimõtte,
mis Bulgaaria huve ja poliitikat üldjoontes
kirjeldavad.
Must meri on Bulgaariale majandust,
transporti, energiavarustust, turismi jne
silmas pidades äärmiselt tähtis. Sofia

Paljudel bulgaarlastel
on venemeelsed
vaated, mis ei kujunda
ega mõjuta ainult poliitilist
diskursust, vaid võivad
suunata ka riigi
välispoliitikat.
positsioon piirkonna arengute suhtes
põhineb neljal sambal:
- rõhutada NATO ja ELi liikmena vajadust
nende kahe organisatsiooni aktiivsema
osalemise järele piirkonna julgeoleku,
aga ka majandusarengu tagamises;
- vältida tarbetut vastasseisu Venemaaga, arendades samal ajal suhteid
Moskvaga;
- toetada piirkondlike ulatuslike koostöövormide väljatöötamist, mis tegelevad praeguste probleemidega ja kus
arutatakse vastastikku kasulike majandusväljavaadete üle;
- täielik austus rahvusvahelise õiguse
reeglite vastu.
Peamised julgeolekuprobleemid Musta
mere piirkonnas on seotud vastasseisu
teravnemisega Ida-Ukrainas ja edusammude puudumisega Transnistria külmunud konflikti lahendamisel. Hoolimata
sellest Musta mere piirkonna julgeolekuriskide hinnangust on Bulgaarial ikkagi eriomane lähenemine suhetes Venemaaga,
mida tuleks vaadelda kindlas kontekstis:
neid kaht riiki ühendavad paljud sidemed,
mis ulatuvad kaubanduslikust ja pragmaatilisest mõõtmest kaugemale. Veel enam,
paljudel bulgaarlastel on venemeelsed
vaated, mis ei kujunda ega mõjuta ainult
poliitilist diskursust, vaid võivad suunata
ka riigi välispoliitikat.
Pealegi sõltub riik energia alal peaaegu täielikult Venemaast, kust Bulgaaria
impordib maagaasi ja tuumakütust Kozloduy tuumajaamale. Samuti on märkimisväärne osa Bulgaaria sõjavarustusest
peaaegu iganenud ja pärineb Nõukogude
ajast, mis annab Venemaast sõltumisele
täiendava mõõtme.
25. oktoobril kohtusid Bulgaaria kaitseväe ülem admiral Emil Eftimov ja Türgi
Vabariigi relvajõudude peastaabi ülem
kindral Yaşar Güler. Jutuks tuli NATO roll
alliansi idatiiva kaitsmisel, Varnas asuv

mereväe tugipunkt ja võimalused kasutada Bulgaaria sõjaväelennuvälju mereväe
patrull-lendudeks. Kõrged sõjaväelased
arutasid ka Bulgaaria ettepanekut luua
Varnasse NATO mereväe koordinatsioonikeskus ning võimalikku piiriüleste
õhuoperatsioonide korraldamist kahe riigi
vahel.
See illustreerib Bulgaaria kahetist ja
ilmselt pikemaajalist lähenemist Musta
mere julgeoleku dünaamikale – säilitada
pragmaatilised suhted Venemaaga, mis on
suuresti ajendatud paljude bulgaarlaste
Vene-sõbralikust häälestatusest, ning
samal ajal tugevdada piirkondlikku koostööd NATO ja ELi raames, et parandada
kaitsevõimet alliansi idatiival.
Pinged püsivad
Kokkuvõtteks võib öelda, et pinged piirkonnas püsivad suure tõenäosusega nii
lähiajal kui ka pikemas perspektiivis ning
Venemaa korraldab pisemaid provokatsioone, mille eesmärk ei ole agressioon,
vaid pigem välispoliitilise manööverdamisruumi kompimine suhetes Läänega.
Musta mere piirkond jääb Moskvale
tähtsaks ning seal soovitakse tugevdada
oma suutlikkust ja parandada positsiooni
nii tava- kui ka hübriidsõja meetoditega.
Arvestades, et võimalused konstruktiivseks dialoogiks NATO ja ELi ning Venemaa
vahel pole kuigi head, jääb mõlema poole
tähelepanu keskmesse konventsionaalne
sõjaline kaitsevõime. See sõltub aga suuresti rannikuriikidest liikmesmaade, eelkõige Bulgaaria, Rumeenia ja Türgi jõupingutustest, kuna nende ülesanne on rõhutada Musta mere strateegilist tähtsust.
Soovimatu eskalatsiooni vältimiseks on
kõige tähtsamad aga valmisolek, kooskõlastamine ja selge hoiak.

Pinged piirkonnas
püsivad suure
tõenäosusega nii lähiajal
kui ka pikemas perspektiivis
ning Venemaa korraldab
pisemaid provokatsioone,
mille eesmärk on välispoliitilise manööverdamisruumi kompimine
suhetes Läänega.
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HELGE BLAKKISRUD
Norra Rahvusvaheliste Suhete Instituudi
vanemteadur

Venemaa edusammud
ja komistuskivid Arktikas
Alates president Vladimir Putini teise
ametiaja (2004–2008) lõpust on Venemaa
üha sagedamini heitnud pilke põhjakaarde.
See põhjustab Läänes kartust, et alanud
on võidujooks Arktikale, ent Arktika taasmärkamine on samavõrd Venemaa riigisisene areng: Moskva tahab oma külmunud tagahoovi vormida nn strateegiliseks
ressursibaasiks 21. sajandile.
Edukad läbimurded
Vene võimud on Arktika plaane välja kuulutanud suurejoonelisi plaane. Läbimurdeid
on tehtud kahes sektoris, mida peetakse
Arktika majanduslikul arendamisel määravaks: nafta ja maagaas ning Põhja-meretee kasutusele võtmine.
Kuna avameretegevus Arktikas on langenud Lääne sanktsioonide sihtmärgiks,
seab Moskva esikohale tegevust maismaal,
eriti Lääne-Siberis Jamali poolsaarel. Siin
alustas Venemaa suuruselt kolmas gaasimaardla Bovanenkovo, mille hinnangulised varud on 4,9 triljonit kuupmeetrit,
tootmist juba 2012. aastal, et Euroopa
turgu maagaasiga varustada.
Teine verstapost oli Jamali veeldatud
maagaasi (LNG) tehase avamine 2017. aastal. See on Venemaa esimene Arktikas asuv
LNG tehas. Sõltuvus torujuhtmetest kinnistab gaasitootmist konkreetsele turule,
ent maagaasi veeldamine võimaldab sellega kaubelda kogu maailmas. Niisiis avab
LNG tootmine Jamali poolsaarel – peagi
lisandub lähedusse Gõdani poolsaarele
veel üks tehas, Arktika LNG-2 – Aasia ja
Vaikse ookeani regioonis uusi turge.

38 Diplomaatia 207 • November 2021

Moskva tahab oma
külmunud tagahoovi
vormida nn strateegiliseks
ressursibaasiks
21. sajandile.
Põhja-meretee arendamine on (osaline)
edulugu. Kuna merejää sulab kiiresti ja
oodata on navigatsioonihooaja pikenemist, edendab Moskva Põhja-mereteed alternatiivina Suessi kanalile. Seda
on näha kaubamahtude suurendamise eesmärkidest: 2018. aastal nõudis
Putin aastase kaubamahu suurendamist
2024. aastaks 80 miljoni tonnini. Mullu
tõsteti eesmärk 2035. aastaks veel kõrgemale – 130 miljoni tonnini aastas. Võrdluseks, 1990. aastail olid kaubamahud kõigest 1,8 miljonit tonni aastas.
Põhja-meretee kasutamine on muljetavaldavalt hoogustunud. Alates 2017.
aastast on kaubamahud lausa kolmekordistunud – 10,7 miljonilt 32,9 miljonile
tonnile. Põhiliselt seisneb see siiski kaubavedudes kas Venemaa Arktikasse või
sealt välja. Põhja-mereteest pole saanud
konkurentsivõimelist alternatiivi rahvusvahelisele transiidile; saavutada 2024. aastaks kaubamaht 80 miljonit tonni tundub
üha ebarealistlikum.
Arktika edasisel arendamisel puutub
Venemaa kokku raskustega. Põhja-meretee edasine edukus rajaneb üleilmsel
soojenemisel, ent üha enam on tunda,
et maismaal kaaluvad kliimamuutuse

kahjulikud tagajärjed üle kõik võimalikud
plussid.
Aastakümneid rajati Venemaa põhjaterritooriumidele hooneid ja taristut
arvestusega, et igikelts on alaline reaalsus.
See pole enam endastmõistetav. Praeguse
seisuga saadakse igikeltsaga kaetud aladel
90 protsenti Venemaa gaasist ja teemantidest ning 30 protsenti naftast. Olemasoleva taristu kohandamine kliimamuutusega tundub föderaaleelarvele muutuvat
tõsiseks koormaks. Hoiatus selle kohta,
mis tulevikul on varuks, saabus kevadel
2020, mil igikeltsa sulamine põhjustas
Norilskis kütusemahuti varingu, nii et
jõkke voolas 21 000 tonni diislikütust.
Võimalused ja ebakindlus
Teisena kammitseb tõsiselt transpordirajatiste mahajäämus. Venemaa arktilised asulad on ülejäänud riigiga kehvasti
ühenduses ning Moskva on esikohale
seadnud raudteede arendamise. Neil arktilistel asulatel, millel raudteeühendus on

Arvukad
suuremahulised
taristud on paberile jäänud,
nagu Belkomuri raudtee,
mis pidi siduma
Lääne-Siberit
(ja selle taga Hiinat)
Valge merega.
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olemas, viib raudtee tavaliselt lõunasse.
Nüüd tehakse plaane olemasolevate trasside sidumiseks uue raudteega, mis peaks
aastas kaupu vedama üle 20 miljoni tonni.
Ehitamine on alanud, ent finantsprobleemide tõttu pole valmimiseks tähtaega
määratud.
Arvukad suuremahulised taristuprojektid on paberile jäänud, nagu Belkomuri
raudtee, mis pidi siduma Lääne-Siberit (ja
selle taga Hiinat) Valge merega. Aastakümneid on see projekt riiklikes plaanides
esinenud, ilma et tegelikkuses oleks eriti
midagi juhtunud.
Tööjõudu on samuti vajaka. Venemaa Föderatsiooni Arktika tsoon hõlmab
4,9 miljonit km2 – 29 protsenti Venemaa
Föderatsiooni maismaast. Kui Arktika
tsoon oleks iseseisev riik, oleks ta maailmas pindalalt seitsmes – ent rahvaarvuga
kõigest 2,4 miljonit. Pealegi on Nõukogude
perioodi lõpust peale rahvastik drastiliselt
kahanenud.

Jääkilp on ammust
aega Venemaa tagalat
kaitsnud, ent nüüd
murendab seda
kliimamuutus.
võtuks kutsunud sinna nii Venemaa enda
kui ka välisinvestoreid.
Püüdlused on suured, ent katsumused on arvatavasti veel suuremad. Venemaale muudab Arktikasse investeerimist
vähem atraktiivseks näiteks sanktsioonidega seotud määramatus. Pealegi jäävad

alles mured turvalisuse pärast. Jääkilp on
ammust aega Venemaa tagalat kaitsnud,
ent nüüd murendab seda kliimamuutus.
Venemaa tahab liiklusteede, maavarade
ja taristu üle säilitada riiklikku kontrolli.
Seetõttu võivad paljud värsked plaanid
kohtumisel Arktika karmi tõelisusega
haihtuda.
Kommentaari aluseks on artikkel Bart
Gaensi, Frank Jürise ja Kristi Raiki toimetatud koguteoses „Põhjala-Balti ühenduvus
Aasiaga Arktika kaudu: võimaluste ja
riskide hinnang“, Rahvusvaheline
Kaitseuuringute Keskus, 2021.

Venemaale muudab
Arktikasse investeerimist
vähem atraktiivseks
sanktsioonidega seotud
määramatus.
Uute elanike ligimeelitamiseks otsustasid
võimud Venemaa Kaug-Ida tarvis loodud
asundusprogrammi Arktika tsooni laiendada: anda hektari maad tasuta igaühele,
kes nõustub sinna kolima. On aga ebausutav, et ainuüksi sel moel negatiivne trend
muutuks.
Moskvas on taibatud, et veel tähtsam
on veenda Arktika praegusi elanikke sinna
jääma. Palgad on Arktikas kõrgemad, ent
see piirkond jääb Venemaa keskmisest
kaugele maha kõigi näitajate poolest alates oodatavast elueast kuni elamistingimusteni. Võimud kuulutasid 2020. aastal
tähtsaks lähiaastate eesmärgiks Arktikas
elukvaliteedi parandamise, lubades rajada
moodsaid soodsa hinnaga elumaju, täiustada tervishoiuteenuseid jne. Hiljutiste
eelarvekärbete tõttu on kahtlane, kas
selleks eraldatakse piisavalt raha.
Sarnaselt Nõukogude ajaga kõneldakse Moskvas taas Arktika „hõlvamisest“
(освоение). Võimud kavatsevad 15 aastaga
Arktikas luua ligi 200 000 uut töökohta
ja on Arktika loodusvarade tarvitusele-

Kevadel 2020 põhjustas igikeltsa sulamine Norilskis kütusemahuti varingu, mille
järel voolas jõkke 21 000 tonni diislikütust. TASS/Scanpix
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Ülehelikiirusega
    relvad: kiired,
vihased … ja asjatud?
Väidetavad imerelvad ei too sõjandusse
pööret, ent ohutaju moonutades avaldavad
rahvusvahelisele julgeolekustabiilsusele
negatiivset mõju ning võivad vallandada
tuumavõidurelvastumise.

D O M I N I KA K U NERTOVA
ETH Zürichi Julgeoleku-uuringute Keskuse
vanemteadur
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Ülehelikiirusega relvad, mis suudavad
enam kui viiekordse ülehelikiirusega püsivalt liikuda mööda ennustamatut trajektoori, ilma et nad kuni viimase hetkeni
reedaksid oma sihtmärki, kujutavad raketitehnoloogias kõige märkimisväärsemat
edusammu alates mandritevahelistest
ballistilistest rakettidest (ICBM).
Võrrelduna ballistiliste rakettidega,
mis on kiired, ent liiguvad ennustataval
trajektooril nagu püssikuul, ja tiibrakettidega, mis on täpsemad, ent aeglasemad,
ühendavad ülehelikiirusel relvad endas
kummagi eeliseid: kiirust ja täpsust. Kuna
ülehelikiirusega relvad lisavad üllatusmomendi ning kitsendavad reageerimisaega vaatle-orienteeru-otsusta-tegutseotsustustsüklis, annavad need sõjapidamisele uue ilme.
Tavaliselt nii reklaamitakse ülehelikiirusega relvi avalikkusele. Ülehelikiirusega

relvade sõjaline tõhusus ja usaldusväärsus
püsivad siiski tuntud tundmatuna. Nende
relvadega kaasnenud maania ei tundu tehniliselt õigustatuna ning poliitikakujundajad kalduvad ülehelikiirusega relvasüsteemide suutlikkust üle hindama, seda
eriti strateegilise stabiilsuse kontekstis.
Ent peamised ülehelikiirustehnikat
sõjandusse juurutavad riigid – USA, Venemaa ja Hiina – on lennukalt otsustanud
konkureerida tehnilise eelise nimel, mis
põhiliselt näib olevat rahvusliku uhkuse
ja prestiiži küsimus. Ajal, mil Venemaa
hirmutab välispublikut ülehelikiirusega
tiibraketi demonstratsiooniga, nõuab
Pentagon lisaraha ülehelikiirusega relvade
uuringuiks, millele 2017. aastal kulutati
800 miljonit dollarit, aga 2022. aastaks
taotletakse lausa 3,8 miljardit dollarit.
Ehkki ülehelikiirusega relvade mõju
strateegilisele tuumastabiilsusele võib
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jääda minimaalseks, tuleb tunnistada,
et konkreetsel operatsioonialal võib neil
olla tegelik sõjaline väärtus. Hoolimata
ülehelikiirustehnikal baseeruvate relvade
suurtest puudustest usuvad nii Hiina kui
ka Venemaa, et uued relvad võivad pakkuda vastust nende julgeolekumuredele,
võimalust kasutada neid staapide ja merejõudude löögirühmade vastu ning ettevaatusabinõuna USA ballistiliste rakettide
tõrje süsteemi vastu.
Tugevused ja nõrkused
Uute relvade ülisuur kiirus kahandab drastiliselt kaitsja otsustusaega, ent sama kehtib ülehelikiirusel liikuvate ICBMide kohta.
Kuna ülehelikiirusega relvade lennutrajektoor küünib pealegi ebaharilikele
kõrgustele, arvatakse, et olemasolevad
maapealsed ja kosmoses paiknevad sensorid ei suuda neid avastada.
Ent kanderaketiga üles lennutatavad
lauglevad lendrelvad ehk liugurid (gliders)
kaotavad sihtmärgile lähenedes energiat

USA, Venemaa ja
Hiina on lennukalt
otsustanud konkureerida
tehnilise eelise nimel,
mis põhiliselt näib
olevat rahvusliku uhkuse
ja prestiiži küsimus.

ja kiirust. Iga manööver suurendab õhutakistust, mis nõuab kiiruse hoidmiseks
veel tõukejõudu, ent otsevoolu (scramjet) reaktiivmootorid ei suuda õhutakistust kompenseerida (liuguritel puudub
ka mootor). Mida enam nad manööverdavad, seda väiksem on tegelik kokkupõrkekiirus, mis võib langeda alla viiekordse helikiiruse. See kehtestab liuguri
manöövervõimele piiranguid ning seab
kahtluse alla, kas mandritevahelistel distantsidel saab tugineda üksnes raketi
kineetilisele toimele.

Ülehelikiirusega relvi näib reetvat nende
ülisuur kiirus. Suur kiirus ja hõõrdumine
kuumendavad ülehelikiirusega õhusõidukite välispindu üle 2000 °C ning tekitavad
ioniseeritud gaasi jooni, mis võib navigatsioonisignaale häirida.
Õigupoolest on kõigil sõidukitel, mis
läbivad mandritevahelisi distantse, täpsusega raskusi – ICBMidel on tõenäoline
keskmine ringhälve 120 meetrit. Pealegi
on tekkiv plasma võrreldes lendrelva
endaga paremini nähtav radaritele, kosmoses paiknevatele sensoritele ja isegi
suurtele seiredroonidele. Kui arvatakse,
et parem manöövervõime aitab kaitsjat
segadusse ajada, millisele sihtmärgile
raketiga löök antakse, siis atmosfääris
madalal kõrgusel lendamisest tingitud
füüsikalised piirangud reedavad maapealsete radarite eest maakera kumeruse
taha peituvaid ülehelikiirusega relvi.
Suure kiirusega manööverdavad ülehelikiirusega relvad võivad olla edukad
lühi- ja keskmaa ballistiliste ja tiibrakettide vastu, nagu kõrgulatusega maa-ala

Venemaa president Vladimir Putin jälgis 2018. aasta detsembris kaaskonnaga ülehelikiirusega relvasüsteemi Avangard
katsetust. Reuters/Scanpix
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raketitõrjerakettide süsteem (THAAD) ja
Aegis. Mitmed riigid on õigeaegse hoiatuse
saamiseks rajanud maapealsed radarid,
mis ei sobi ülehelikiirusega rakettide vastu,
sest need lendavad ballistiliste rakettide
püüdurite tegevuskõrgusest madalamal,
ent kaugmaa õhutõrje raketisüsteemi Patriot tegevuskõrgusest ülalpool. Lühemaid
distantse läbivad need raketid kiiresti ja
radaritele nähtamatult nii, et kaitsja ei

Venemaa on tuumavõimekusega ülehelikiirusel
relvi soovinud selleks,
et tugevdada oma
tuumaheidutust, mis
Moskva veendumust
mööda nõrgenes, kui
USA lahkus 2002. aastal
raketitõrjesüsteemide
piiramise lepingust.

jõua isegi taibata, mis toimub, rääkimata
õhutõrjeraketi teele saatmisest.
Ekspertide arvamused lähevad lahku.
Ühelt poolt võib ülehelikiirusega relvade
juurutamine muuta regionaalsetes konfliktipiirkondades strateegilisi kaalutlusi.
Teiselt poolt võib liugurite kiirus olla
manööverdamise tõttu palju väiksem, mis
tähendab, et THAAD saab ülehelikiirusega
relvi lauglemis- või lõppfaasis avastada.
Ehkki neid süsteeme võib ülehelikiirusega
relvade püüdmiseks kohandada, suudavad
need katta vaid väikest ala ning nende
kasutamine suurema ala kaitseks võib olla
liiga kulukas.
Ülehelikiirusega relvade eelised ootavad endiselt kainet tehnilist hinnangut,
ent nii Venemaa kui ka Hiina jätkavad
investeerimist ülehelikiiruse programmidesse geostrateegiliste julgeolekumurede
tõttu, staatuse tõstmiseks ning konkureerimiseks USAga tehnilise edumaa ja
rahvusliku prestiiži nimel.
Väidetavasti võttis Venemaa oma
esimese ülehelikiirusega relvasüsteemi

Venemaa ülehelikiirusel liikuva rakettrelva Tsirkon katsetus tänavu juunis
Valgel merel. AP/Scanpix
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Avangard tarvitusse 2019. aasta detsembris ning Hiina oma ülehelikiirusega liuguri
DF-ZF 2020. aastal, ent USAs on ülehelikiirusega relvad tõenäoliselt kasutuses
2023. aastaks. Lisaks on Venemaa töötanud õhust tulistatava ballistilise raketi
H-47M2 Kinžal kallal, mis väidetavasti
suudab 2000-kilomeetrise tegevusulatuse
juures jõuda kümnekordse helikiiruseni.
Hiina on katsetanud 2500-kilomeetrise
tegevusulatusega ballistilist raketti DF-17
ja mandritevahelist ballistilist raketti
DF-41, mis väidetavasti võib Hiina vastulöögisuutlikkuse tõstmiseks kanda tavalisi või tuumarelvaga ülehelikiirusel liugureid (nagu ka Kinžal). Iseäranis häiriv on
nende topeltfunktsionaalsusega rakettide
kasutamisega kaasneda võiv ettekavatsemata eskalatsioon.
Võimsuse kasvatamine
Nii Venemaa kui ka Hiina soovivad samuti
omandada taktikalisi ülehelikiirusega relvi,
nimelt laevatõrjerakette, mis võiksid lennukikandjaid uputada. Nende uute relvasüsteemide – Venemaa 3M22 Tsirkon ja
Hiina Xing Kong-2 (ehk Starry Sky-2) –
tegelikku sooritusvõimet on keeruline
hinnata, ent leidub tõendeid, mis osutavad, et ülehelikiirusega relvade tootmine
Venemaal on alarahastatud.
Venemaa on tuumavõimekusega ülehelikiirusel relvi soovinud selleks, et
tugevdada oma tuumaheidutust, mis
Moskva veendumust mööda nõrgenes,
kui USA lahkus 2002. aastal raketitõrjesüsteemide piiramise lepingust. Venemaa näeb ülehelikiirusega relvades uut
kvaliteeti USA raketitõrjest jagusaamisel.
Ehkki ülehelikiirusega relvade eelised
on kõige nõrgemad mandritevahelistel
distantsidel, kujutavad need Venemaale
riskide maandamise strateegiat.
Seevastu Hiina on ülehelikiirusega relvi
arendanud selleks, et levitada oma sõjalist
võimsust kaugemale Lõuna-Hiina merele
ja Taiwani saare kohale, vältides ühtlasi
USA raketitõrjesüsteeme Aasia – Vaikse
ookeani piirkonnas. Põhjus, miks Hiina
varustab DF-41 mitme liuguriga, paistab
seisnevat hiinlaste hirmus USA ennetuslöögi ees, mis kahjustaks Hiina tuumaarsenali ning jätaks ta vastulöögi andmise
võimalusest ilma.
Ehkki USA on ülehelikiirusega relvade
uurimisse investeerinud programmi
Prompt Global Strike kaudu, on otsus eral-
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USA otsus eraldada
lisaraha ülehelikiiruse
tehnoloogiasse on vastus
Venemaa ja Hiina hiljutistele
edusammudele ülehelikiirusega relvasüsteemide
kasutuselevõtul.
dada lisaraha ülehelikiiruse tehnoloogiasse
vastus Venemaa ja Hiina hiljutistele edusammudele ülehelikiirusega relvasüsteemide kasutuselevõtul. Huvitaval kombel on
Pentagon ametlikult välja töötanud üksnes
prototüüpe ning relvade hankeprogrammi
pole, ent see võib varsti muutuda. Hoolimata üksikutest vastupidistest kuuldustest, on USA erinevalt Hiinast ja Venemaast
avalikult eitanud soovi lisada tuumavõimekusega ülehelikiirusel relvad oma arsenali.
USA raketitõrjeagentuur (MDA) on loonud ülehelikiirusega rakettide vastaseid
süsteeme üheskoos kosmosearenduste
agentuuriga osana rahvuslikust kosmosekaitsearhitektuurist. 550 satelliidist koosnev süvakaitse püüab esmajoones tagada
sidevõrkude toimepidevust, ent sinna
kuulub ka sensorikiht, et USA suudaks
keerukaid ülehelikiirusega hädaohte jälgida ja sihikule võtta nii suurel kui ka
väiksel kõrgusel. Ent siht luua kosmoses
paiknev ülehelikiirusega rakettide vastane
sensorikiht, mis jälgiks kogu maakera, võib
esialgu osutuda teostamatuks. MDA uurib
ka võimalusi kasutada ülehelikiirusega
rakettide vastu selliseid relvi, nagu laserkahurid ja püüdurhävitajad.
Kas mull lõhkeb?
Kuigi võidurelvastumisest on asi kaugel,
on praegused uuringud ja arendustööd
ülehelikiirusega relvade vallas juba ohutaju moonutanud. Probleem pole ülehelikiiruse tehnoloogias endas. Uus põlvkond
ülehelikiirusega süsteeme, mis lendavad
kiiremini, tabavad sihtmärki tugevamini
ja kaugemalt, võib olla pigem evolutsioonilist kui revolutsioonilist laadi ning
on kahtlejaid, kas see pakub strateegilist eelist varasematele mandritevahelise
tegevusulatusega süsteemidele. Ülehelikiirusega relvade taktikalisel kasutusel
võib siiski olla tõelist sõjalist potentsiaali
ajatundlike sihtmärkide vastu või meresõjas laevatõrjerakettidena.

Ülehelikiirusega relvad võivad küll lennata kiiremini ja tabada sihtmärki suurema
jõuga ja kaugemalt, kuid kõrgete tehniliste nõuete ja kalli hinna tõttu pole selge,
kas need suudavad pakkuda strateegilist eelist seniste relvade ees.
Illustratsioon: Aerojet Rocketdyne

Ent suurriikide juhid, kes omavaheliste
ebastabiilsete suhete tingimustes väljendavad liigset õhinat relvasüsteemide
suhtes, mis kannatavad tõsiste tehniliste
probleemide all, loovad viljakat pinnast
väärarusaamadeks ja pingete ettekavatsematuks kasvuks. Ülehelikiirusega relvad võivad olla küll ülepingutus, ent selles
tehnikavaldkonnas toimuval konkurentsil
on potentsiaali põhjustada tuumavõidurelvastumist. Ülehelikiirusel relvadest on
kujunemas uus strateegilise stabiilsuse
ohustaja.
Ülehelikiirusega relvade leviku piiramiseks tuleb need lisada tulevastesse
relvastuskontrolli lepingutesse. Hoolimata
nende tegelikust sõjalisest sooritusvõimest ja oodatavatest eelistest, on ülehelikiirusega tehnika relvastusse rakendamisel potentsiaali, et julgeolekukeskkonda veel enam destabiliseerida, kuna
need võivad ohutaju moonutada.
Ehkki ideaalis võiks ülehelikiirusega
relvade katsetamise keelustada, on see

Ülehelikiirusega relvade
taktikalisel kasutusel võib
siiski olla tõelist sõjalist
potentsiaali ajatundlike
sihtmärkide vastu
või meresõjas laevatõrjerakettidena.

stsenaarium ebarealistlik. Riigijuhtidelt
pole tõenäoline loota sellise relvastuse
piiramist ajal, mil nad on hõivatud selle
täiustamisega. Konfliktide vältimisel võiks
abi olla mitteametlikest meetmeist. See
võib hõlmata vastastikust otsust kärpida
ülehelikiirusega relvastuse programmidesse tehtavaid investeeringuid ning osa
ebarealistlike programmide tühistamist.
Ülehelikiiruse tehnoloogia ei anna
tulevikurelvi ega too sõjandusse pööret.
See on tärkav tehnoloogia, mis tõotab
lähitulevikuks sensatsioonilisi tulemusi,
ent tõenäoliselt ei jõua eksperimentaalfaasist kaugemale. Inseneridele ja tehnikutele tähendab selline relvastus aerotermodünaamika ja vastupidavate materjalide arendamisel suurt proovikivi.
Ülehelikiirusega relvade laialdasem
kasutus on ebatõenäoline, kuna tehnilised
nõuded jäävad keerukaks ja neil on küljes
kallis hinnasilt. Ent laiemas tehnika arengu
pildis võivad ülehelikiirusega relvad süvendada muudest tärkavatest tehnoloogiatest
lähtuvaid vapustusi, samuti võib nende
programmide vähene läbipaistvus suurendada konfliktide eskaleerumise võimalusi ning tähendada keerulisemaid julgeolekuvalikuid.

Analüüs on tõlgitud ingliskeelsest
originaalist ja see ilmub RUSI loal,
kuid RUSI ei vastuta tõlke eest.
Autor väljendab artiklis isiklikke vaateid.
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ŁUKASZ KULESA
Poola Rahvusvaheliste Suhete
Instituudi teadusosakonna asejuht

USA ja Venemaa kõnelused –
kas hea uudis või peavalu?
30. septembril peeti Genfis Venemaa ja
USA diplomaatide strateegilise stabiilsuse kõneluste (SSD) teine voor. Lepiti
kokku kahe töörühma moodustamises:
üks neist tegeleb tuleviku relvastuskontrolli põhimõtete ja eesmärkidega ning
teine strateegilise mõjuga võimekuste ja
tegevustega. Arengud on juunis 2021 aset
leidnud Joe Bideni ja Vladimir Putini Genfi
tippkohtumise tulemus, kus presidendid
lubasid hakata otsima võimalusi, et leppida kokku uutes relvastuskontrolli ja riski
vähendamise meetmete põhimõtetes.
Enamik Euroopa riike reageeris positiivselt nii SSD kõnelustele kui ka sellele
eelnenud uue strateegilise relvastuse
vähendamise lepingu (START) pikendamisele 2026. aastani (millega kehtestatakse
piirid strateegiliste tuumalõhkepeade
ja nende transpordivahendite arvule).
Stabiilse strateegilise relvastuskontrolli
raamistiku olemasolu kahe tuuma-üliriigi
vahel ja kõneluste alustamine võimalike
tulevaste piirangute üle toetab pingelõdvendust ja vähendab sõjalise konflikti ohtu
USA ja Venemaa vahel. See eurooplastele
muidugi meeldib. USA ja Venemaa kõnelused peaksid avaldama positiivset mõju ka
massihävitusrelvade leviku tõkestamisele,
sh järgmisele tuumarelvade tõkestamise
lepingu ülevaatamise konverentsile.
Läänemere riikide huvid ja riskid
USA-le ja Venemaale oleks strateegilise
stabiilsuse kõnelustel parim tulemus
tuumalõhkepeade jätkuva vähendamise
kokkuleppeni jõudmine. Uus leping võiks
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kehtestada strateegiliste süsteemide
transpordivahendite (sh nn Venemaa erisüsteemide, nt tuumajõul töötavad tiibraketid) vähendamise nõude, strateegilistele ja mittestrateegilistele tuumalõhkepeadele uue ülempiiri, mis oleks piisavalt
madal, et panna Venemaad mittestrateegilisi tuumarelvi vähendama ning seaks
sisse tõhusa infovahetuse ja kontrollisüsteemi.

Läänemere piirkonna
julgeoleku vaatevinklist
oleks nn mittestrateegiliste
tuumarelvade lisamine
relvastuskontrollisüsteemi
eriti tähtis.
Läänemere piirkonna julgeoleku vaatevinklist oleks nn mittestrateegiliste tuumarelvade lisamine relvastuskontrollisüsteemi eriti tähtis. Sedasorti relvastust,
mida varem tunti nimega „lahingtuumarelvad“, ei ole varem USA ja Venemaa
kokkulepetesse lisatud. Kuigi nende relvade löögiulatus ja -jõud on strateegilistest relvadest üldjuhul väiksem, oleks
nende kasutamisel laastavad tagajärjed.
Venemaal on sellistest relvadest suur
arsenal (Bulletin of the Atomic Scientists’
Nuclear Notebooki järgi 1912 lõhkepead),
mida saab transportida lennukite, laevade
ja samuti maismaal asuvate ballistiliste ja
tiibrakettidega. Mõned mittestrateegiliste
tuumarelvade hoidlad asuvad Läänemere

piirkonnas. Kriisi tingimustes saab Venemaa neid relvi kasutada ka heidutuseks ja
surve avaldamiseks.
Seetõttu on Läänemere riikidel otsene
huvi USA-Venemaa läbirääkimiste vastu
ja loogiliselt peaksid nad toetama USA
seisukohta pidada kõnelusi kõikide olemasolevate tuumalõhkepeade üle. Samas
peaksid nimetatud riigid olema valmis
kaasa lööma tuumalõhkepeade kontrollirežiimi teostamisel, mis võib tähendada osalemist Euroopas läbi viidavates
inspektsioonides.
Strateegilise stabiilsuse dialoog tähendab piirkonnale ka riske. Poliitilisel tasandil tuntakse muret USA võimaliku soovi
pärast eelistada läbikäimist Venemaaga
ning kardetakse, et USA võib olla sunnitud
piirama oma vastust Venemaa mistahes
pahatahtlikule tegevusele või provokatsioonidele, et mitte ohustada relvastuskontrolli dialoogi kulgu. Seni pole seda
juhtunud ja USA on selgelt kinnitanud
kavatsust seista vastu Venemaa tegevusele ning toetada oma Euroopa liitlasi.

Kardetakse, et USA
võib olla sunnitud
piirama oma vastust
Venemaa mistahes pahatahtlikule tegevusele või
provokatsioonidele, et mitte
ohustada relvastuskontrolli
dialoogi kulgu.
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Nõupidamiste tasandil võib valmistada
muret stsenaarium, kus Venemaa kaupleb
endale välispoliitilist edu soovivalt USA
administratsioonilt aja jooksul välja järeleandmisi või loa omal käel tegutseda. Sellised mööndused võivad olla otseselt seotud
Euroopa julgeolekuga, nagu näiteks USA
mittestrateegiliste tuumarelvade paiknemine Euroopas või USA raketikaitsesüsteemi osade paiknemine Euroopas (eriti
Aegis Ashore Rumeenias ja Poolas). Seetõttu peaksid NATO liitlased Euroopas USA
administratsioonilt nõudma, et viimane
annaks liitlastele võimalikult ammendava
ülevaate kõnelustest Venemaaga ja peaks
enne mistahes Euroopa julgeolekut mõjutavate seisukohtade või lubaduste sõnastamist NATOga põhjalikult nõu.
Hiina kasvatab tuumamusklit
Lõpuks seisab SSD silmitsi arvukate üldisemate raskustega, mis võivad välistada
igasuguse kokkuleppe USA ja Venemaa
vahel.

Seni on USA üleskutsed
Hiina osalemiseks
relvastuskontrollis (mida
soovis jõuliselt Donald
Trumpi administratsioon)
kõlanud Pekingis
kurtidele kõrvadele.
Esiteks muidugi eri vaated kõneluste sisu
ulatuse kohta. Nii USA kui ka Venemaa
mõistavad, et dialoogi teemade hulka
peaksid kuuluma ka tuumarelvastusega
mitte seotud elemendid, mis mõjutavad
strateegilist tasakaalu. Näiteks raketitõrjevõimekus, tuumalõhkepeata kaugmaa
täpsusrelvad, ülehelikiirusega süsteemid
(mis võivad kanda tuuma- või tavalõhkepead), aga ka teatud tegevused avakosmoses ja küberruumis. Pole teada, kas pooled
suudavad kokku leppida relvakontrollikokkuleppe toimivas sõnastuses sedavõrd
keeruka valdkonna hõlmamiseks, arvesta-

des eriarvamusi küsimuste tähtsuse järjekorra ja nende omavaheliste seoste üle.
Teiseks on määrava tähtsusega ka
teiste tuumariikide suutlikkus. Venemaa
on nõudnud mistahes relvastuse vähendamiseks ka Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi leppesse kaasamist, kuid tegelikkuses on praegu tähelepanu keskmes
hoopis Hiina tuumajõu kasv. Uudised
uute raketihoidlate ehitamisest ja uute
relvatüüpide katsetustest on viinud järelduseni, et parim lahendus oleks hoopis
kõnelused USA, Venemaa ja Hiina vahel.
Seni on USA üleskutsed Hiina osalemiseks
relvastuskontrollis (mida soovis jõuliselt
Donald Trumpi administratsioon) kõlanud
Pekingis kurtidele kõrvadele, kuid sellest
hoolimata mõjutab Hiina küsimus kõnelusi USA ja Venemaa vahel.
Strateegilise stabiilsuse kõnelustel
on kaalul väga palju. Ja isegi kui mõni
kõnealune probleem tundub Läänemere
piirkonna vaatevinklist kõrvaline, mõjutab kõneluste käik ja tulemus piirkonna
julgeolekut märkimisväärselt.

Meeleavaldajad nõudsid uue START-lepingu pikendamise eel tänavu veebruaris Saksamaal Berliinis Venemaa ja USA
saatkonna juures tuumarelvastuse piiramist. Imago/Scanpix
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Senem Aydın-Düzgit:
Türgi tahab liitlasi
väga osavalt vahetada
Türgi otsib välispoliitikas tasakaalu Venemaaga
koostegutsemise ja NATO liikmesuse vahel.
Liit esimesega pole realistlik, kuna suhe
ajalooliste vaenlaste vahel oleks ebavõrdne.
NATOga võivad Türgi suhted olla küll pingelised ja
riik alliansist võõrdumas, kuid väljaastumist pole
siiski näha, leiab Sabancı ülikooli rahvusvaheliste
suhete professor Senem Aydın-Düzgit.

H I LL E H ANSO
teadur ja analüütik, İstanbul

46 Diplomaatia 207 • November 2021

Üldpildi loomiseks, kuidas kirjeldaksite
Türgi tegutsemist rahvusvahelisel
areenil? Milliseid tunnusjooni tooksite
esile?
Eriti viimase viie-kuue aastaga oleme
Türgi välispoliitikas täheldanud unilateralismi ja militarismi poole pöördumist.
Ühtlasi püüab Türgi välispoliitikas üles
näidata pragmaatilisust, sõlmides siinseal ajutisi liite Venemaa või teatud lääneriikidega. Tegu on asümmeetriliste liitudega, mis sõltuvad kontekstist.
Samas on praegune Türgi välispoliitika tihedasti seotud riigi sisepoliitikaga.
Välispoliitikat on niikuinii sisepoliitikast
raske eraldada, ent Türgi puhul läheb seos
üha tihedamaks. Alates üleminekust presidentaalsele vabariigile on välispoliitilisi otsuseid hakatud tegema päris üleval.

Ministeeriumiametnikke või väliseid eksperte pole eriti kaasatud, tundub, et institutsionaalse otsustamise asemel aetakse
välispoliitikat väga kitsas ringis presidendi
ümber.
Läänes kasutavad paljud inimesed
termineid nagu „neo-otomanism“,
kui nad üritavad Türgi praegust välispoliitikat selgitada. Suhtun sellesse
ise kerge skepsisega, aga mida teie
sellest arvate?
Kümne, äärmisel juhul seitsme aasta
eest oleks seda kuidagi saanud põhjendada, aga praegu küll mitte. Minu meelest
on see liiga reduktsionistlik. Mida neootomanistlikku Türgi välispoliitikas on?
See on keskmise suurusega riik, kes
püüab oma haaret võimalikult laiendada,

NATO, välispoliitika. INTERVJUU

rahuldada nii valitsuse kui ka teatud teiste
ringkondade ambitsioone.
Mõistagi on ideoloogiline baas olemas. Kui vaadata Türgi tegutsemist Süürias ja tema toetust islamistlikele relvarühmitustele, võib väita, et kui praegune Türgi valitsus teeb nende rühmitustega koostööd, et lämmatada kurdide separatistlikku regiooni Süürias,
on see ideoloogiline valik, ent kindlasti
pragmaatiline.
Kerge on Türgist või praegusest Türgi
valitsusest luua mustvalge pilt, ent
halle toone siiski jätkub. Mainisite
islamismi, militarismi ning ma lisaksin
Türgi välispoliitikasse veel rahvustunnete tulva. Kui neo-otomanism pole
hea termin, siis kuidas kujutaksite teie
valitsuse islamistlikke ambitsioone?
Valitsus on rakendanud islamismi või üldse
identiteedi oma strateegiliste huvide teenistusse. Väga värske näide on Afganistani suhtes aetav poliitika. Kahtlemata
Türgi valitsus ei armasta Talibani, islamitõlgendus pole täpselt sama, ent ühisosa
on olemas. Religioosset tausta kasutab
Türgi valitsus ka mitmel pool Aafrikas, et
saada tellimusi lennujaamade, haiglate
jms rajamiseks. Islam pole minu pilgule
eesmärk omaette, vaid vahend strateegilistes mängudes.
Kui kaugele võib Türgi sõltumatu
regionaalse jõuna jõuda?
Mitte eriti kaugele, sest Türgi majandus
on täbaras seisus. Kui rääkida rahvusvahelistest liitudest, siis on Türgi läbisaamine venelastega väga habras ja asümmeetriline. Euroopa Liiduga, üksikute liikmesriikidega, nagu Prantsusmaa, Kreeka,
Küpros, on suhted keerulised. Vahemerel
on raskusi Egiptuse ja Iisraeliga.
Olen juba kümme aastat rääkinud, et
kui siseasjade eest piisavalt ja usaldustäratavalt hoolt ei kanta, on väga raske
rahvusvahelisel areenil kestlikult tegutseda. Minu arvates on Türgi välispoliitika
praegu väga lühikese perspektiiviga, Türgi
saab küll liite vahetada, aga oma maine
ja usaldusväärsuse hinnaga. Oleme seda
tähele pannud Süürias ja veel mitmel pool.
Kas Türgi välispoliitika tarvis on
sõnastatud doktriin, nagu oli Ahmet
Davutoğlu (Türgi välisminister 2009–
2014, peaminister 2014–2016) ajal,
kes seda teha püüdis?

Liitlasi proovitakse üksteise vastu välja
mängida, läbisaamine nii USA kui ka ELiga
on väga veider, läbisaamine Venemaaga
on väga tüsilik. Praeguses seisus pöördub Türgi ühes regioonis venelaste, teises
ameeriklaste poole. Mina küll ei taju avaramat raamistikku, ideoloogiat, rahvuslikku doktriini.

SENEM AYDIN-DÜZGIT
– Sabancı ülikooli humanitaar- ja
sotsiaalteaduskonna rahvusvaheliste
suhete professor ning İstanbuli
poliitikakeskuse vanemteadur ja
õppetöö koordinaator.
– Endine Jean Monnet’ ELi poliitika ja
halduse õppetooli hoidja İstanbuli
Bilgi ülikooli rahvusvaheliste suhete
osakonnas.
– Doktorikraad Brüsseli Vabast
Ülikoolist (Vrije Universiteit Brussel).
– Avaldanud (koos Alper Kaliberiga)
raamatuid „Is Turkey De-Europeanising?“ (Routledge, 2017), (koos
Nathalie Tocciga) „Turkey and the
European Union“ (Palgrave, 2015) ja
„Constructions of European Identity“
(Palgrave, 2012).
– Euroopa Noorte Teaduste Akadeemia (Young Academy of Europe)
liige ja kommunikatsioonijuht,
Euroopa Välissuhete Nõukoja (ECFR)
nõukogu liige, İstanbulis baseeruva
majandus- ja välispoliitikauuringute
keskuse EDAM nõukogu liige jne.
Ei, ma ei arva, et välispoliitikas oleks olemas doktriin, see on hoopis pragmaatiline,
lühikese perspektiiviga, liitlasi tahetakse
väga osavalt vahetada. Pikk perspektiiv
on puudu, kindlasti pole kõik kolleegid
minuga nõus, aga mina leian, et see on
puudu. Türgi riiklikke huve pole konstitutsioonilisel alusel defineeritud, ükskõik,
mida vahetevahel väidetakse.

Kas siinne avalikkus seda ei nõuagi
või arvate, et avalikkus on rahul?
Türgi üldsusele ei lähe see lihtsalt korda,
teravam mure on hoopis majandus. Välispoliitika pole Türgi avalikkusele kunagi
olnud esikohal. Üleüldse, igas riigis
hoolivad kodanikud kõige enam siseküsimustest.
Samuti nad ei tea, mis välispoliitikas toimub, kuna kontroll info üle on
väga tugev. Keegi ei tea, kui palju Türgi
sõdureid eelmisel aastal Süürias tegelikult surma sai. Öeldi, et 31. Kas tõesti 31?
Ei tea. Kuidas nad surma said? Me ei tea.
Kui sõnavabadust ja usaldusväärset
infot oleks rohkem, siis mõistagi saaksid inimesed valitsusele ja välispoliitikale
rohkem mõju avaldada. Kui informeeritud
isikuid leidub, siis üksnes tänu alternatiivseile allikaile ja sotsiaalmeediale. Nad on
siiski omaette kõlakodades, televisioonist
ei kuule midagi säärast. Mina rõhutaksin,
et avalikkus ei ole sellest kuigi teadlik, mis
tõeliselt toimub.
Milliseid ohte tajutakse Türgis?
Mida teeb riik ning milline on avalik
arvamus? Näiteks Kurdistani Töölispartei (PKK) puhul?
PKK ja Põhja-Süürias toimuva osas on
valitsusel avalikkuse toetus olemas. Selles
küsimuses kuulub valitsusele isegi peaaegu kõigi opositsiooniparteide toetus.
Või näiteks Aserbaidžaan, ka selles küsimuses on lihtne avalikkust enda poole
võita. Aga millise hinnaga? Sellest eriti
ei kõnelda.
Kui tulla tagasi Türgi tegevuse juurde
Süürias, siis Türgil tuli taluda ISISe terrorirünnakuid. Selles ei saa kindel olla,
kui paljusid Türgi sõdureid on rünnatud,
kui palju on surma saanud. Kahjudest ja
inimkaotustest kõneldakse palju vähem.
Valitsus esitleb oma tegevust selleks, et
pälvida avalikkuselt piisavalt toetust, aga
ma pean uuesti rõhutama, et inimestel
puudub infole täielik juurdepääs. Olemas
on kindel tahe üksikutes Süüria piirkondades autoriteetne olla. Selleks on lausa
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Türgi välispoliitika
on praegu väga lühikese
perspektiiviga,
Türgi saab küll liite
vahetada, aga oma maine
ja usaldusväärsuse
hinnaga. Oleme seda
tähele pannud Süürias
ja veel mitmel pool.
ideoloogilisi põhjendusi, põhiliselt õigustatakse asja nii, et piinlikest küsimustest
pääseda.
Mida on ette näha suhetes Küprosega?
Suhetes Kreekaga?
Minu meelest on see tupik. ELi kõige suurem viga oli see, et Küpros võeti täisliikmeks ilma konflikti lahendamata. Ma ei
tea, kas seda sel ajal mõisteti. Igatahes
pole Küprose kreeklastel motiivi, et lahenduse nimel järeleandmisi teha. Asi pole
tingimata türklastes, vaid pigem kreeklastes. On kurb, kuidas Türgi praegu oma
osa Küprosest võimusuhete ja ideoloogia
teel üha enam mannermaaga seob, aga
nii see on.
See ei häiri Türgis kedagi, kuna nad
mõistavad, et niikuinii lahendust ei ole.
Kui Türgi annekteeriks homme oma poole
Küprosest, siis kes oleks vastu? Mõistagi
leiduks neid, kes väidaksid, et see on valesamm. Saare teisel poolel nagunii midagi
ei juhtuks. Kordan üle, et eurooplased on
ise süüdi.
Aga mida ütleb avalik arvamus
Liibüasse sekkumise kohta?
Üldsusele paistab Türgi interventsioon
Liibüas pigem kordamineku kui nurjumisena. Nii seda näidatakse, aga fakt
on, et pidime sinna minema, sest muidu
oleksime Vahemere idabasseinis täiesti
kaotusseisus. Inimesed suhtuvad ettevõtmisse positiivselt, aga nad ei taipa, et
Türgi on Liibüas suhted loonud ainuüksi
režiimiga. Nii on ta kõik ülejäänud toimijad enda vastu pööranud, nad on liidu
sõlminud, jõudude vahekord pole Türgi
kasuks, aga ma pole kindel, kui palju siinne
avalikkus taipab.
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Me juba kõnelesime, kuidas sisepoliitika määratleb Türgis välispoliitikat, aga leidub inimesi, kes räägivad,
et välispoliitika on praeguseks lihtsalt
vahend presidendi ja tema partei võimust kinnihoidmiseks. Kuidas te seda
kommenteerite?
Muidugi on asjad alati nii olnud. Välispoliitika pole kunagi asi iseeneses – see
käib ka teiste riikide, mitte ainult Türgi
kohta. Ent kuna Türgi valitsus on kodumaal järjest nõrgemas seisus, on tema
välispoliitika üha enam oma võimu säilitamise vahend. Miks muidu on Türgi nii
huvitatud rollist Afganistanis? Tõenäoliselt selleks, et ameeriklastele näidata, et
seal saab koostööd teha. Mida Türgi vastu
saab? Võib-olla loodetakse, et USA president Joe Biden pigistaks Türgi siseasjade
kohalt silmad kinni, võib-olla tahetakse
midagi Vahemere idabasseinis.
[ELiga 2016. aastal sõlmitud] rändelepingul polnud välispoliitikaga eriti pistmist, see oli põhiliselt siseasi, kuna rändeleping tähendas, et Euroopa ei saanud
Türgi nõrgeneva režiimi suhtes enam
midagi ette võtta. Nii et vastutasuks oli
põhiliselt eurooplaste vaikimine.

Järgmisel kümnel
aastal näeme mitut
Euroopa riiki NATOst
tüdinemas, alustades
prantslastega. Jutte
on varemgi olnud, aga
eurooplased ei läinud
kordagi tegudeni. Arvan,
et seekord on tingimused
aeglaselt tekkimas.
Edasi: Türgi kasutab mitmel pool droone.
Ta toodab neid ise. Ja kellele droone
müüakse? Ukrainlastele ja teistele (näiteks Poola on esimene NATO liitlane,
kes Türgi valmistatud droone ostab –
H. H.). Nii et sisepoliitika on välisasjadega väga tihedasti seotud. Sama käib
Aserbaidžaani kohta. Läbisaamine on
väga utilitaarne. Paratamatult käib kaasas korruptsioon. Kui Türgi astub Aafrikas

samme, siis pole see lihtsalt välispoliitika,
vaid tähendab tehinguid Türgi ettevõtetele. Jutt on viiest või kuuest ettevõttest,
kes praeguse režiimiga hästi läbi saavad.
Kui võimalus avaneb, siis nad kasutavad
seda.
Kui te seda nii kirjeldate, turgatab
mulle pähe mõiste „kartellimajandus“,
mida viimasel ajal mitmel pool Türgi
majanduse kirjeldamiseks kasutatakse.
Mida teie arvate?
Ma pole kindel, kas see on kartellimajandus. Mina ütleksin, et see on patronaažil
rajanev autoritaarne süsteem, kus hüvesid
jagatakse valitsust võimul hoida aitavatele
isikutele, ning välispoliitika on selleks üks
vahend.
Tõepoolest. Alguses loodeti, et
Süürias võiksid teatud firmad hakata
Idlibi üles ehitama, rajama suuri
taristuprojekte jne.
Seda tahetigi teha, aga nüüd pole enam
erilist lootust, sest venelased ei luba seda.
Nüüd on Süürias probleem, mis tahab
käsile võtmist, ja kardetakse uute põgenike
tulekut. Sisserändajatevastased meeleolud on Türgis üha tugevamad.
Te tegelete peamiselt Türgi ja
Euroopa Liidu suhetega, aga siiski
uuriksin, kuidas paistab Türgi praegu
NATO liikmena, tema väärtus?
Türgi jätkab NATOs. Ma ei arva, et ta oleks
NATOst lahkumisest huvitatud. Ta jääb
sinna, kuni midagi juhtub või ta välja heidetakse, mida ma samuti ei oota. Arvestades kõike, mida oleme kõnelnud suhetest
Venemaaga jms, on ta sunnitud astuma
samme, mis asetab teda NATO liitlaste
suhtes aeg-ajalt ebamugavasse või raskesse olukorda.
Ent minu meelest leiab Türgi, et tal on
NATOs piisavalt tegevusruumi, et esialgu
mitte muretseda. Türgi otsib tasakaalu
Venemaaga koos tegutsemise ja NATO
liikmesuse vahel, näiteks astub samme
ukrainlaste heaks, vihastades niiviisi venelasi. Nii pälvib Türgi ameeriklastelt ja teistelt NATO liitlastelt veidigi heakskiitu.
Säärast tasakaalu on väga raske
hoida. Ilmselt võimaldab seda olukord
Läänes üldse, kuna me elame multipolaarses maailmas. Säärane käitumine
pole Türgile ainuomane, vaid me täheldame seda teatud määral ka ELil, Hiinal,
Venemaal.
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Türgi president Recep Tayyip Erdoğan tänavu juunis NATO tippkohtumisel Brüsselis. SIPA/Scanpix
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Kuidas te kommenteerite siin
aeg-ajalt kostvaid väiteid, et Türgile
on NATO liikmesus kuidagi kammitsev?
Liikmesus küll jätkub, aga fakt on, et Türgi
tõepoolest võõrdub üha enam.
Soovin rõhutada, et järgmisel kümnel aastal näeme mitut Euroopa riiki
NATOst tüdinemas, alustades prantslastega. Peaksime jälgima, kas luuakse uus
julgeolekuorganisatsioon NATO asemele
või kõrvale. Mida Türgi siis ette võtaks?
Jutte on varemgi olnud, aga eurooplased ei läinud kordagi tegudeni. Arvan,
et seekord on tingimused aeglaselt
tekkimas.
Palju sõltub sellest, kuidas Bideni administratsioon lähiaastail käitub. Võtame
näiteks äsjase kokkuleppe Suurbritannia ja Austraaliaga, mis prantslasi tõsiselt
pahandas. Kui nii edasi läheb, siis vajadus
omaette julgeolekuühenduse järele tugevneb. Peame nägema, kas USAs pääsevad
demokraadid jälle võimule jne.

Mis Türgisse puutub, siis ma arvan, et
ta jääb NATOsse ja teda ei heideta välja,
ehkki ta irdub üha enam.
Mis on tähtsamad koolkonnad
küsimuses, kuhu Türgi kuulub, seda ka
NATO kontekstis? Türgis on olemas
euraasialased, läänemeelsed ja need,
kes arvavad, et Türgi peaks üldse
omaette hoidma või tegema koostööd
teiste turgi rahvastega. Oskate nimetada juhtivaid gruppe neis debattides?
Ilmselt on olemas NATO-meelsed grupid,
kes väidavad, et Türgi ei tohiks kaotada
kohta suuremas Atlandi alliansis. Ei tohi
unustada, et rangete kategooriate asemel
on piirid ähmased. Mõistagi leidub üliatlantistlikke gruppe, aga minu meelest ei
taha isegi praegune Türgi valitsus NATOst
lahkuda, ehkki ma ei iseloomustaks neid
atlantistlikena.
NATO-le ollakse pühendunud erineval määral ja erinevatel põhjustel.

Vene turistid Türgi Antalya kuurordis Kremli Palee hotelli basseinis. TASS/Scanpix
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Osa Türgi
avalikkusest ei taha
Lääne institutsioonidest
välja jääda, kuna Türgis
on olemas ideoloogiline
foon, mis nõuab, et
Türgi peaks Läänest
hoolimata läänestuma.
Nüansse ei tohiks tähelepanuta jätta. Olemas on tuliselt NATO-vastaseid
rühmitusi, kes kalduvad vandenõusid
kahtlustama, neil on vastukaja mitmel
pool avalikkuses ja ideoloogilistes rühmitustes, endiste ministeeriumiametnike seas, vasakäärmuslikes parteides
jne. Ütleksin, et enamik on siiski selle
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poolt, et kuidagi mingis rollis NATOsse
jääda.
Tõepoolest, nüansse jätkub. Isegi
poliitilistel motiividel läänemeelne
võib samas olla Ameerika-vastane.
Toetus NATO liikmesusele on suhteliselt stabiilne, ehkki NATOt juhivad
Ühendriigid, keda siin erinevatel
põhjustel ei usaldata. Kuidas nii?
Türgis leidub Ühendriikide suhtes kahtlusi, kurdidega seoses ja teistes küsimustes. Pealegi on Türgi inimesed erinevalt
Lääne-Euroopast ja USAst osa islamimaailmast.
Teisest küljest oletan, et osa Türgi
avalikkusest ei taha Lääne institutsioonidest välja jääda, kuna Türgis on olemas ideoloogiline foon, mis nõuab, et
Türgi peaks Läänest hoolimata läänestuma. Lääs võib halba teha, ent läänestuda
tuleb ikkagi ja taotleda klubisse võtmist.
Praegusele Türgi valitsusele ei meeldi
küll nii mõelda, ent nii mõtleb märkimisväärne osa avalikkusest. Nemad arvavad,
et Türgi peaks kuuluma Euroopa Nõukogusse ja Euroopa inimõiguste konventsiooni, NATOsse ja mujale. Nad võivad
Ühendriikide kavatsustesse kahtlustavalt suhtuda, aga teisalt arvavad nad, et
Türgi peab rahvusvahelises süsteemis
kaasa tegema.
NATO kirdetiiva väikeriigid kujundavad
oma välispoliitikat täiesti teisiti. Sealsel
avalikkusel ja poliitikutel, minu kogemust mööda tihti isegi välis- ja kaitseministeeriumi ametnikel, on Türgi
käitumisest raske aru saada. Milline
peaks olema Türgi koostöö Euroopa
väikeriikidega?
Balti riikidele on tähtsaim küsimus Venemaa. Igasugune koostöö julgeolekupoliitikas on seotud sellega, kuidas Türgi saab
läbi Venemaaga. Kõik kolleegid poleks
minuga nõus, aga mina väidan, et Türgi-Vene liit pole realistlik, pikaajaline ega
kestlik. Arvan, et Türgi saab sellest aru,
suhe on ju ebavõrdne, Venemaal on palju
lihtsam Türgile haiget teha kui vastupidi.
Mina ei tea, mis juhtub 15 aasta pärast,
kui keegi ei osta enam maagaasi, kuid
nüüdismaailmas sõltub Türgi Vene turistidest, kaubandusest Venemaaga, peamiselt küll energiakaubandusest. Türgi sõltub koostööst Venemaaga, kuna ta osaleb
Venemaaga samades geopoliitilistes konfliktides. See läbisaamine on asümmeetri-

line ja väga ebaloomulik. Ajaloos pole ju
Türgi ja Venemaa vahel kunagi sõprust
olnud. Türgi on alati kartnud Venemaa
kavatsusi oma territoriaalse tervikluse
vastu. Sellel foonil tahab Türgi küll koostööd Venemaaga teatud küsimustes, aga
mitte liiga tihedalt, kuna riskid on ilmselged. See käib ka avalikkuse kohta.
Millalgi tuleb Türgis võimule uus valitsus ning Vene-Türgi liidu ebaloomulikkust
teadvustatakse jälle teravamini. Juba praegune Türgi valitsus on Venemaaga delikaatses seisus, kuna minu meelest, ehkki
ma pole Türgi-Vene suhete ekspert, arvab
praegune Türgi juhtkond ühtlasi, et Vene
toetus on võimule jäämiseks tähtis. Ma
rõhutan seda, sest Türgi poliitiline seis võib
paari lähema aastaga muutuda ja siis tuntakse Vene toetuse järele vähem vajadust.

Venemaa puhul
on küsimused
geopoliitilist laadi ja
konfliktipotentsiaaliga.
Hiina puhul on
riskid seotud pigem
majandusega.
Kui kõike seda silmas pidada, siis mõistagi leidub ruumi koostööks Balti riikide
ja tugevama Lääne-suunitlusega, vähem
Venemaast sõltuva Türgi vahel. Praegusest
valitsusest ma küll ei ootaks teistsugust
suhtumist Venemaasse. Võtkem näiteks
Saksamaa ja Nord Stream. Türgi jt suured riigid sõltuvad Vene maagaasist, nii
et praegu ei sooviks nad Venemaaga liiga
jahedaid suhteid.
Kui ma tulin kümmekonna aasta
eest Türgisse elama, oli Venemaa
Türgi põhjanaaber. Praegu on Venemaa Türgile ka lõuna- ja idanaaber.
See on juhtunud kõigest kümne aastaga. Balti riikides jälgitakse murega,
et Türgi valitsus ei käitu ratsionaalselt,
kuna seab riigi Venemaast sõltuvusse.
Pikas perspektiivis võib see Türgile
ohtlikuks osutuda. Millised poliitilised
jõud kirjeldavad Venemaad ohuna?
Enamik inimesi peab Venemaad Türgile
ohuks, poliitilistes ringkondades samuti.

Venemaa ambitsioonide pärast tunneb muret näiteks Vabariiklik Rahvapartei. Uued parteid, nagu DEVA ja Tulevikupartei, on väga NATO- ja Ameerikameelsed. Neile ei meeldi nii tihe koostöö
venelastega. İYI partei kohta ma ei oska
ütelda, nad on natsionalistid. Üldiselt ei
sobi natsionalistidele Vene mõju üldse.
Praegune opositsioon, eriti kes omavahel koostööd teevad, on väga mures,
et sõltuvus Venemaast kasvab, ja peavad seda äärmiselt riskantseks. Seepärast
ütlesingi, et kui Türgi saab uue valitsuse,
on ruumi tasakaalukamaks läbisaamiseks
Venemaaga, mis Türgit vähem ohustab
ja võimaldab Türgil teha rohkem koostööd riikidega, kellele Venemaa valmistab
muret, näiteks Balti riikidega. Ses osas on
koostööks potentsiaali.
Praegu puudub Türgil konkreetne
Vene-strateegia. Kõik muutub pidevalt.
Venemaa tapab Idlibis 35 Türgi sõdurit
ja see mätsitakse kinni, kuna Türgi ei saa
midagi teha. Venelased on Mägi-Karabahhia küsimuses laua ääres, aga Türgi peab
rahule jääma, kui otsuseid tehakse veidigi
meiega arvestades. Säärasest ennustamatust partnerlusest võib loobuda iga
valitsus, kes järgmisena võimule tuleb.
See pole küll lihtne, kuna praegune valitsus on Türgit mässinud naabruses kõikvõimalikesse sekeldustesse, nii et välispoliitikas läheb järgmisel valitsusel tõeliselt raskeks. Millisele lahendusele
jõutakse, sõltub samuti Türgi poliitilise
süsteemi tulevikust.
Kui palju on praegune Türgi valitsus
mõjutatud Hiina huvidest?
See on järjekordne väga asümmeetriline suhe. Ilmselt on Hiina tugevam, nii
et Türgi ei söanda isegi kahtluse alla
seada, kuidas Hiina kohtleb uiguuri vähemust jne. Muidu protestiks Türgi valjusti,
aga Hiina suhtes on ta väga sõltuv ja
ohustatav.
Hiina on Türgis mitmele poole investeerinud ja Türgi valitsus ei soovi seda
peatada, kuna peab seda endale kasulikuks. Suhe Hiinaga on üpris sarnane
Vene-suhtega, aga on ka erinevusi. Venemaa puhul on küsimused geopoliitilist
laadi ja konfliktipotentsiaaliga. Hiina
puhul on riskid seotud pigem majandusega. Türgi valitsustel on majanduslikud
kaalutlused tavaliselt lühikese perspektiiviga, nii et Hiina tegevusse Türgis suhtutakse leebelt.

November 2021 • 207 Diplomaatia 51

ANALÜÜS. USA, Lähis-Ida, kaitse ja julgeolek, välispoliitika

Ameerika päikese    paiste pimestav
jõud – kümme aastat
    viimase USA sõduri
lahkumisest Iraagist
Et mõista, kuidas oodatud kiire ja võiduka sõja
asemel jõudsid Ameerika Ühendriigid Iraagis
ohvriterohke verevalamiseni, mis nõudis ligi
viie tuhande liitlasvägede sõduri seas ka kahe
Eesti kaitseväelase elu, tuleb vaadata piirkonda
laiemalt.

PE E T E R RAU DSIK
diplomaat
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„Teismelisena tahtsin elukogemusi, et
saada heaks kirjanikuks. Ent elu läks
liiga kaugele: ta viskas, sõtkus ja trampis
mind, neelas mitu korda alla ning heitis
taas välja,“ kirjutab Hassan Blasim oma
autobiograafilises romaanis „99 jumalat“.
Nagu miljonid noored iraaklased, avastas
autokraatliku rutiiniga harjunud Blasim
end 2000. aastate algul ootamatult keset
sõjakaost. Varasemad, Saddam Husseini
veerandsaja valitsusaasta kestel välja
kujunenud reeglid varjutas ennenägematu
verevalamine.
Veel enne USA sissetungi algust olid
ootused eesseisvale võitlusele küll teistsugused. Washingtoni üheks lähtekohaks
sai 1991. aastal Iraagiga peetud sõda,
kui Saddam oli otsustanud okupeerida
Kuveidi. Väikeriigi vabastamine kulges
võrdlemisi valutult, sõjategevus vältas

toona vaid mõne nädala. Ameeriklaste
mällu talletus see kokkupuude iraaklastega läbi musta huumori, mille võtavad
hästi kokku toonased sõjafilmid. Viiendik
lahingutegevuses hukkunud Ameerika
sõduritest kaotas elu oma kaasvõitlejate,
mitte Iraagi sõdurite käe läbi. Saddami
väed sunniti kiirelt taanduma. USA ja liitlaste ülekaalust õhus andsid tunnistust
taganeva Iraagi armee tuhanded autovrakid Iraagi ja Kuveidi vahelisel maanteel. Vastast löödi Ameerika vabaduse
päikesepaiste pimestava jõuga, nagu
ütleb hittfilmi „Kolm kuningat“ üks peakangelastest.
Sarnaselt valmistuti sõjaks ka 2003.
aastal. Tegu ei saa olema pooliku lahendusega, märkis president George W. Bush
invasiooni esimesel päeval. USA pidi tegutsema otsustavalt ja jõuliselt. Kuigi tagant-
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järele on nii mõnigi kord jäänud tunne, et
Saddami mahavõtmine oli justkui ainult
Washingtoni neokonservatiividest pistrike ettevõtmine, leidus sõjale kaasakiitjaid teisigi. Eksiilis elanud iraaklaste seast
kerkis 2000. aastate algul esile mitu prominentset mõtlejat, kes kutsusid verist
diktaatorit kukutama. Fouad Al-Ajami ja
Kanan Makiya rääkisid Ameerika avalikkuse ees veendunult, kuidas USA vägesid tervitatakse Bagdadis vabastajatena.
„Viis päeva, viis nädalat või viis kuud, aga
kindlasti ei kesta see kauem,“ ütles Iraagi
sõja kohta toonane kaitseminister Donald
Rumsfeld veel 2002. aasta lõpul.
Koletis ärkab ellu
Lillede ja kingitustega palistatud teede
asemel, millest kõneles Makaya, sattusid
ameeriklased hoopis snaipritule alla ja
isetehtud lõhkekehade otsa. Kui kümmekond aastat varem kutsuti Kuveidi-Iraagi
maanteed Saddami armeed tabanud
hävingu tõttu surma kiirteeks, siis nüüd

„Viis päeva, viis nädalat
või viis kuud, aga
kindlasti ei kesta see
kauem,“ ütles Iraagi
sõja kohta toonane
kaitseminister Donald
Rumsfeld veel
2002. aasta lõpul.
võis ümberpööratult sama öelda Bagdadi,
Ramadi ja Mosuli tänavate kohta. Põrandaalune vastupanutegevus ja kaos lokkas
üle riigi. „Vabadus on korratu, ja vabad
inimesed on vabad tegema vigu ning korda
saatma kuritegusid ja halbu asju,“ nentis
raskuste valguses Rumsfeld.
Sõjategevus hakkas venima, langenud ameeriklaste arv kiirelt kasvama.
Loodetud muutust ei toonud ka Saddam
Husseini kinnipüüdmine 2003. aastal ega
hukkamine 2006. aastal. Sissetungijärgse
terrorirohke ajajärgu võtab hästi kokku

Ahmed Saadawi oma kõneka pealkirjaga
õudusromaanis „Frankenstein Bagdadis“.
Lugu räägib pudukaupmehest, kes õmbleb
kokku erinevates rünnakutes hukkunud
inimeste kehaosad. Koletis ärkab üleloomuliku jõu sekkumisel ellu ning asub
kätte maksma kõigi nende eest, kelle tükkidest ta koosneb.
Tänavu 88-aastasena lahkunud Rumsfeldi meenutasid iraaklased seetõttu oma
järelehüüetes sajatustega. „Donald Rumsfeld oli sõjakurjategija, kes juhtis ebaseaduslikku sõda, mis kätkes tsiviilisikute
massitapmisi, süstemaatilist piinamist,
rüüstamist ja suuremahulist korruptsiooni … Põlegu ta põrgus igavesti,“ kirjutas Twitteris kibestunult Iraagist pärit
analüütik Iyad El-Baghdadi.
Mõistmaks, kuidas oodatud kiire ja
võiduka sõja asemel jõuti ohvriterohke
verevalamiseni, tuleb Iraagi ja USA suhtest vaadata kaugemale. Saddam Husseini
mahavõtmine koos riiklike institutsioonide täieliku lammutamisega tekitas
kohapeal ühiskondliku võimuvaakumi.

USA sõdurid ja iraaklastest tsiviilisikud tõmbavad 2003. aasta aprillis Bagdadis maha Saddam Husseini monumenti. AP/Scanpix
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Seda tühimikku asusid täitma need, kes
Saddami raudse rusikaga valitsemise
vältel olid maha surutud: sunniitidest
islamiäärmuslased, riigi rahvastikust enamiku moodustanud šiiidid ja omariiklust
ihanud kurdid. Pingetele ja vägivallale
valasid omalt poolt õli tulle Iraagi naabrid, kes nägid Saddami kukutamises geopoliitilist võimalust.
Iraagi iseseisvuse loojang
Iraagi riigiaparaati juhtinud Baathi partei
kuulutati pärast USA sissetungi ebaseaduslikuks. Liitlasvägede sõduritele jagatud mängukaartidel Iraagi kõige tagaotsitumate nägudega leidis koha peaaegu
kogu parteiladvik. Üles reastati kõik poti
ässana kujutatud Saddam Husseinist kuni
madalama järgu parteiorganisaatoriteni
nagu Al-Qadisiyah’ kubermangu haru
juht Muhsin Khadrin ruutu kolmel. Ent
ulatusliku nn debaathifitseerimise käigus
pidid tööst loobuma teisedki parteipileti
hoidjad, sealhulgas õpetajad, tehnilised
spetsialistid ja reaametnikud. Erinevatel
hinnangutel jäi tööta 85 000 – 100 000
inimest.
Küsimusi tekitasid teisedki ameeriklaste valikud. Araablased vangutavad
siiani pead, püüdes mõista, miks Iraagi
uue põhiseaduse kirjutajate peamiseks
nõuandjaks sai juudi-ortodoksi päritolu
Ameerika õigusteadlane Noah Feldman,
kelle teadmised riigi ajaloo, kultuuri ja
ühiskonna kohta olid parimal juhul keskpärased.
Kõige rängemalt mõjutas USA valeeeldustele tuginenud poliitika Iraagi sunniite, keda Baathi parteis leidus võrreldes
šiiitidega enim. Kuigi arvuliselt suurim
religioosne grupp, pelgas Saddam šiiitide võimalikku koostööd Iraaniga. Ligi
kümme aastat kestnud sõda kahe riigi
vahel 1980. aastatel ainult süvendas halvakspanu ja kahtlusi.
Võib-olla oleks aastate jooksul selle
keeruka olukorraga õnnestunud toime

Lillede ja kingitustega
palistatud teede asemel
sattusid ameeriklased
hoopis snaipritule
alla ja isetehtud
lõhkekehade otsa.
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tulla. Arhiividokumentide põhjal võinuks
järgemööda tuvastada need parteilased,
kel oli Saddami repressioonide elluviimisel kandev roll. Seejärel saanuks nad
anda rahvusvahelise tribunali alla, samas
kui teised, kellele parteisse kuulumine oli
pigem formaalsus, pääsenuks tagasi oma
elu ja toimetuste juurde. See omakorda
oleks aidanud tagada avalike institutsioonide töö jätkumise sõja vältel ja vähemalt
mõningase ühiskondliku stabiilsuse.
Nendest kaalutlustest lähtuvalt prooviti
debaathifitseerimist ümber pöörata. Juba
2004. aastal kehtestas üleminekuvalitsuse
juht Paul Bremer erandi, millega tuhandetel parteisse kuulunud õpetajatel avanes
võimalus tööle naasta.

Araablased
vangutavad siiani pead,
püüdes mõista, miks
Iraagi uue põhiseaduse
kirjutajate peamiseks
nõuandjaks sai juudiortodoksi päritolu
Ameerika õigusteadlane
Noah Feldman.
Paraku jäid kõik need „oleksid“ realiseerumata, tagasikäik pandi sisse liiga hilja.
Riigivõimu lagunemist kiirendas armee
laialisaatmine. Autokraatlikule režiimile
omaselt kuulusid sinna hulka arvukad sisejulgeolekutöötajad, sealhulgas
285 000 politseinikku ja 50 000 presidendi otsealluvuses kaardiväelast. Tööta
jäänud, kuid hea väljaõppega meestest
said üleöö põrandaalused vastupanuvõitlejad. „Ma usun, et tõenäoliselt oleks
olnud parem vältida debaathifitseerimist
ja armee laialisaatmist,“ sõnas 2010. aastal tagantjärele tarkusena Bushi lähedane
liitlane Tony Blair.
Viimase lootuskiire rahulikuks üleminekuks kustutas islamiäärmuslaste
sissevool Iraaki teistest riikidest. Peamiseks kanaliks sai Süüria. Bashar Al-Assad
nägi Saddami kukutamises ohtu iseendale, pidades võimalikuks Lähis-Ida piiride põhjalikumat ümberjoonistamist.
Islamiäärmusluse uurija Rania Abouzeid
märgib, et lubades ekstremistidel kasutada Süüriat turvaalana Iraaki sisenemiseks, saavutas Damaskus kaks eesmärki:

Viimase lootuskiire
rahulikuks üleminekuks
kustutas islamiäärmuslaste sissevool Iraaki
teistest riikidest. Peamiseks
kanaliks sai Süüria.
sõda muudeti ameeriklastele võimalikult
raskeks ja samal ajal vähendati Al-Qaedast
lähtuvat ohtu kodus. Süüria tegevus USA
kohalolu õõnestamisel oli süstemaatiline.
Piiril seati sisse väljaõppelaagrid, kus
Saudi Araabia, Liibüa ja teiste riikide džihadistid said endale relvad ning toimetati
seejärel sõjaväeluure valvsate pilkude all
bussidega edasi Iraaki. Võitlejate arvud
ulatusid Abouzeidi hinnangul aastate
jooksul tuhandetesse.
Võimult tõrjutud ja armeest pagendatud Iraagi sunniitidele andsid ideoloogiliselt äärmuslikud Al-Qaeda võitlejad, kellest paljud olid valmis minema vabasurma,
põrandaaluseks võitluseks vajaliku lisajõu.
See ei jäänud vastukaaluta teiselt poolt,
kus koondusid šiiitlikud relvarühmitused.
„Piirkondades, kus Al-Qaeda sai varjupaika ja abi, tegid inimesed seda ainult
hirmust teise poole ees. See teine pool
värbas võitlejaid ja lõi rühmitusi kaitsmaks
neid Al-Qaeda eest,“ kirjeldavad Saadawi
kahe tule vahele jäänud romaanitegelased
võitlust väliste jõudude toetatud kohalike
gruppide vahel.
Kui sunniäärmuslased saabusid peaasjalikult Damaskuse kaasabil ja Süüria
kaudu, siis šiiidid said tuge Teheranilt.
Iraani-meelseid jõude asusid mobiliseerima nii eksiilist naasnud sõjapealikud nagu Muqtada Sadr kui ka Iraani
Revolutsioonilise Kaardiväe juhid, kellest kuulsaim kindlasti möödunud aastal Iraagis hukkunud Qassem Soleimani.
Ameeriklastele tähendas see kõik vägivalla kasvu – järsku avastati endki keset
hõimude ja sektide omavahelist arveteklaarimist.
Vaated kurdiküsimusele
USA ainsaks tõeliseks liitlaseks Iraagis jäid
eelneva taustal 2000. aastate keskpaigaks
vaid kurdid riigi põhjaosas. Piirkonna peamised keskused Erbil ja Soleymaniyah
pääsesid USA õhukaitse tõttu sõjategevusest peaaegu täielikult. Kaks aastat pärast
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Saddami alistamist sai Kurdistanist ametlikult Iraagi autonoomne regioon. Kuigi
mujal oli riik sõjast räsitud, siis seal tänu
ulatuslikule turvalisusele ja rahvusvahelise
kogukonna kohalolule majandus õitses.
Iraagi araablased jäid kurdide kavatsuste
suhtes küll ettevaatlikuks, kuna kardeti
nende soovi Iraagist lahku lüüa. Kahtlusi
süvendas kurdide aktiivne diplomaatiline
tegevus, tosina saadikuga välisesinduste
võrgustik ja sõjakas hoiak. „Mida Bagdad
tahtis, polnud mitte Kurdistani regiooni
allumine, vaid alistatus, ning me lükkasime
selle tagasi,“ ütles mulle Erbilis 2017. aastal intervjuus Kurdistani välisminister
Falah Mustafa, viidates tagasi toonasele
perioodile.
Ent kurdide iseseisvusele vastu astumine on tõenäoliselt üks väheseid teemasid, milles Iraagi araablased on hoolimata kõigile muudele erimeelsustele
ühel meelel. USA lähimat liitlast nähti

seetõttu Bagdadi vaatevinklist eeskätt
ohuna.
Kuigi Bush lubas, et sõjaga Iraagi vastu
ennetatakse vägivalla jõudmist kodupinnale, kus sõdurite asemel peaksid võitlema tuletõrjujad ja arstid, ei osutunud see
tõeks. Posttraumaatilise stressihäirega
seotud vaimsete probleemide tõttu kasvas
USAs massitulistamiste ja mõrvade hulk,
kus osalisteks Iraagi ja Afganistani veteranid. Kinolinal asendusid „Kolme kuninga“
uljad seiklused muserdatud sõduritega,
keda painavad kummituslikud sõjamälestused. „Meelde ei jää need inimesed, kelle
sa päästsid, vaid need, keda sa ei suutnud
päästa… Nende näod ja need olukorrad
jäävad sinuga alatiseks,“ märkis tõsielust
inspireeritud menufilmi „Ameerika snaiper“ kangelane Chris Kyle. Koalitsioonivägedes hukkus Iraagis ühtekokku ligi
5000 sõdurit, nende seas kaks eestlast.
Eelneva valguses hakkas USAs avaliku

Kurdide
iseseisvusele vastu
astumine on tõenäoliselt
üks väheseid teemasid,
milles Iraagi araablased
on hoolimata kõigile
muudele erimeelsustele
ühel meelel. USA lähimat
liitlast nähti seetõttu
Bagdadi vaatevinklist
eeskätt ohuna.
arvamuse toetus Iraagi sõjale kiirelt
kahanema. Kui 2003. aastal toetas Iraagi
vastu minekut 72 protsenti inimestest,
siis viis aastat hiljem pidas seda otsust
õigeks vaid napilt rohkem kui kolmandik
vastanutest. Tõenäoliselt aitasid muutu-

1. soomusdiviisi 3. brigaadi sõdurid olid 2011. aasta detsembris ühed viimased USA sõjaväelased, kes Iraagist lahkusid. AFP/Scanpix
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Ühendriikide sõdurid kannavad 2009. aastal Iraagis langenud relvavenna sarka. AFP/Scanpix
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sele kaasa ka ilmsiks tulnud järjekordsed
valed sõja põhjuste kohta. Saddam Husseinil polnud massihävitusrelvi ega sisulisi
kokkupuuteid Al-Qaedaga. Samal ajal on
tähelepanuväärne, et kõigel sellel oli väike
mõju ameeriklaste vaadetele terrorismile.
Äärmuslastest tulenev oht jäi 11. septembri
rünnakute järel aastakümneteks USA
avalikkuse silmis üheks kõige suuremaks
välispoliitiliseks teemaks, mille tähtsus
on alles praegu, pärast ISISe alistamist,
hakanud viimaks vähenema.
USA uue välispoliitika koidik
Tavainimeste kõrval jätsid paarisrakendina kulgenud Iraagi ja Afganistani
sõjad sarnaselt Vietnamiga sügava jälje
ka USA välispoliitikasse. Nendest pidid
saama viimased omataolised sõjakäigud.
USA kohalolule Lähis-Idas tähendas see
põhimõtteliselt teistsugust vormi. Demokraatia levitamise ettekäändel režiimivahetuste asemel tahtis Washington olla
pragmaatilisem ja saada suuremat toetust
oma regionaalsetelt liitlastelt.
USA ettevaatlikkusest lõikas paradoksaalselt kõige rohkem kasu 2011. aasta
Araabia kevade revolutsioonide järgselt
kodusõtta kistud Bashar Al-Assad. Kuigi
Süüria võimud astusid keemiarelvade
kasutamisega Ida-Ghoutas 2013. aastal üle
Barack Obama tõmmatud punasest joonest, otsustas USA jätta Süüria vastu sõtta
minemata. Paljuski hoidis Obamat tagasi
mälestus Iraagist, kust viimane USA sõdur
oli ametlikult lahkunud vaid kaks aastat
varem. „Me pidime minema [sõtta], isegi
kui sellega kaasnevad kaotused kaaluvad
üles kasud,“ meenutas Obama kabinetiülem Denis McDonough, kuidas sõda nähti
Washingtonis varasemalt kui ainsat viisi
maailmas oma jõu näitamiseks. Obama
otsustas Süüria puhul minna teist teed,
proovides Al-Assadi survestada järeleandmistele diplomaatia ja majandussanktsioonidega.

Kuigi Bush lubas, et sõjaga
Iraagi vastu ennetatakse
vägivalla jõudmist
kodupinnale, kus sõdurite
asemel peaksid võitlema
tuletõrjujad ja arstid,
ei osutunud see tõeks.

EESTI OPERATSIOONID IRAAGIS
– Operatsioonil Iraqi Freedom (2003
märts – 2011 detsember) osales
Eesti alates 2003. aasta juunist
jalaväerühmaga ESTPLA ja kaubakäitlusmeeskonnaga CT 1. Operatsioonil langes kaks Eesti kaitseväelast ja mitukümmend sai
haavata.
– 2005. aasta veebruarist 2011. aasta
novembrini osales Eesti NATO väljaõppemissioonil NTM-I. Missiooni
ülesanne oli aidata Iraagi julgeolekujõude tasemele, et tagada
riigis stabiilsus ja julgeolek. NATO
väljaõppemissioon keskendus
eelkõige väljaõppele, varustus- ja
tehnilisele abile, välistades sekkumise otsesesse sõjalisse võitlusesse.
Eesti osales väljaõppemissioonil
kolme staabiohvitseriga.
– 2016. aasta augustis algas Iraagis
Ameerika Ühendriikide rahvusvaheline sõjaline operatsioon
Inherent Resolve, mille eesmärk
on ISISe-vastane otsene ja toetav
sõjaline tegevus. Eesti panus on
staabiohvitser ning treening- ja
nõustamismeeskond, kes osaleb
mitmerahvuselises sõjalis-strateegilises meeskonnas, mis nõustab
Iraagi ministeeriume ja julgeolekujõudusid võitluses terrorismiga.
– 2018. aasta oktoobrist osaleb Eesti
Iraagis NATO väljaõppemissioonil
NMI, mis toetab Iraagi kaitsevõime
ülesehitamist. Eesti panus on
staabiohvitser ja väekaitseüksus.
Allikas: Eesti kaitsevägi

Lõpuks Süüria pinnale vägede saatmisest siiski pääsu polnud, sest 2014. aastal
kuulutas ISIS riigis välja kalifaadi. Ringiga
Iraagist tagasi jõudnud islamiäärmuslased
nägid Süüria kodusõjas võimalust suurendada oma kontrolli piirkonnas. Ent Obama
vältis ISISe-vastase võitluse puhul jätkuvalt
viiteid sõjale. USA erivägede sekkumine ja
lennukite pommitamine polevat võrreldav
Afganistani ega Iraagiga. „Me viime läbi
suurt terrorismivastast operatsiooni. Ma
usun, et „sõda“ on selle kirjeldamiseks vale
mõiste, kuigi see kätkeb kineetilisi sõjalisi samme,“ žongleeris sõnadega toonane
välisminister John Kerry.

Kuigi Iraagi ja Afganistani
sõjakogemustest välja
kasvanud Washingtoni
uus lähenemine tõi
endaga kaasa katse
laiendada välispoliitika
mõjuarsenali, pole neist
sõjalistele operatsioonidele
võrdväärset saanud.
Iraagi ja Afganistani sõjakogemustest
kantud muutust USA välispoliitikas võib
hinnata kaheti. Ühelt poolt tõi see LähisIdas kaasa teatava julgeolekuvaakumi,
andes ruumi ISISe-suguse äärmusorganisatsiooni tekkeks. Teisalt tõukas USA
järkjärguline distantseerumine kohapealseid jõude üksteisega koostööle. Viimase
parimaks näiteks on vast Abrahami lepete
sõlmimine Iisraeli ja mitme Laheriigi vahel
2020. aastal, milleks ajendas neid jagatud
hirm Iraani ees.
Sõjajõu kaal pole kadunud
Kokkuvõttes võib siiski öelda, et kuigi
Iraagi ja Afganistani sõjakogemustest välja
kasvanud Washingtoni uus lähenemine tõi
endaga kaasa katse laiendada välispoliitika mõjuarsenali, pole neist sõjalistele
operatsioonidele võrdväärset saanud. USA
sõjamasina hambust 2013. aastal pääsenud
Al-Assadi repressioonid Süürias jätkuvad
ning Damaskus hiilib järjekindlalt tagasi
rahvusvahelisele areenile. USA suurimaks
jõuõlaks vis-à-vis Süüria režiim pole saanud sanktsioonid või diplomaatiline surve,
vaid ikkagi jätkuv sõjaline kohalolu riigi
kirdeosas koostöös sealsete kurdidega.
Sõjajõu jätkuvast kaalust ja tähtsusest
sai hiljuti aimu ka Iraagi kontekstis, kui
möödunud aasta algul tapeti Bagdadi rahvusvahelises lennujaamas Qassem Soleimani. Donald Trumpi ootamatu käik Iraani
revolutsioonilise kaardiväe võtmefiguuri
elimineerimiseks muutis kohe Teheranimeelsete jõudude kalkulatsioone. Viimast ilmestab tõsiasi, et kohalike relvarühmituste juhid läksid üleöö põranda alla
või lausa lahkusid riigist. „Nad jooksid lihtsalt minema, arvates, et järgmine rakett
tabab neid endid,“ märkis mulle hiljuti
üks Iraagi poliitikakommentaator Florida
päikese all peetud konverentsil.
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K RI ST I N H AUG EV IK
Norra Rahvusvaheliste Suhete Instituudi
vanemteadur ning üleilmse korra ja
diplomaatia uurimisrühma juht

KRIST I RAIK
Eesti Välispoliitika Instituudi direktor
Rahvusvahelises Kaitseuuringute
Keskuses

NI ELS NAGELHUS S CHI A
Norra Rahvusvaheliste Suhete Instituudi
vanemteadur ning küberjulgeoleku
uuringute keskuse juht

Väikeriigid maailma diplomaatia tipus:
Eesti ja Norra erinev taktika ÜRO julgeolekunõukogus
Viimasel aastakümnel on ÜRO julgeolekunõukogus jälle tunda suuri riikidevahelisi
pingeid, mis vähendavad nõukogu suutlikkust võtta vastu ühiseid otsuseid ja vahel
isegi halvavad selle töö.
Süüria sõda, Krimmi annekteerimine
Venemaa poolt, 2016. aasta USA valimiste
mõjutamise kampaaniad ning kaubandussõda USA ja Hiina vahel kuuluvad nende
arengute hulka, mis on loonud viie vetoõigusega riigi vahel ja kogu nõukogus laiemalt töötamiseks mitte just kõige soodsamad tingimused. Riikide tegutsemisvõimalusi nõukogus piiravad ka võimuvõitlus ja tõhutud töövõtted.
Milleks vaeva näha?
Struktuurilised piirangud ei takista valitud
liikmetel oma liikmesust julgeolekunõukogus mõjusalt ära kasutada. Töövahendite oskuslik valdamine ja aktiivne kasutamine aitab valitud liikmetel tegeleda
teemadega, mida nad peavad tähtsaks.
Akadeemilises kirjanduses on välja toodud
vähemalt neli tähtsamat viisi, kuidas valitud liikmed saavad teistele mõju avaldada.
Esiteks saavad valitud riigid tõhusalt
ära kasutada võimalusi, mis käivad kaasas
julgeolekunõukogu eesistujaks olemisega.
Eesistuja ülesandeid täidavad kõik viisteist julgeolekunõukogu liiget üksteise
järel kuukaupa. Eesistuja rolli täitmine
annab võimaluse tõstatada eesistujarii-
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gile esmatähtsaid küsimusi ja mõjutada
julgeolekunõukogu päevakorda.
Teine konkreetne viis kindlatele teemadele ja probleemidele tähelepanu juhtimiseks on korraldada spetsiaalseid üritusi.
Seda saab teha nii eesistujana kui ka muul
ajal. Valitud liikmena on Eesti korraldanud näiteks eriürituse nii küberjulgeoleku
kui ka Valgevene poliitilise kriisi teemal,
Norra on samas pingutanud õigusnormidega tagatud kaitse edendamise nimel
ja surunud läbi resolutsiooni, millega
kutsutakse kõiki üles kaitsma ja toetama
õigust haridusele ja seda ka relvastatud
konflikti ajal.
Kolmas tähtis võte, mida kasutada, on
koalitsiooni loomine. ELi liikmesriigid on
viimasel kahel aastakümnel julgeolekunõukogus järjest rohkem oma tegevust
kooskõlastanud ja koostööd teinud. Põhjamaad aga taotlevad valitud liikme kohta
kordamööda. 2021. aasta, kui julgeolekunõukogusse kuuluvad nii Eesti kui ka
Norra, on esimene kord, kui nõukogus
on samal ajal esindatud nii Põhjala kui ka
Balti riik.
Neljas, hiljuti tekkinud viis valitud
liikme mõjujõu laiendamiseks on täita
konkreetses küsimuses teemahoidja rolli.
Teemahoidja süsteem annab ühele või
kahele julgeolekunõukogu liikmele võimaluse vedada ühe riigi või probleemse
valdkonnaga seotud tööd. Vanasti täitsid seda rolli ainult viis alalist liiget, aga

pingutused julgeolekunõukogu reformida
ja tööd võrdsemalt jaotada on viinud selleni, et teemajuhi rolli saavad nüüd täita
ka valitud liikmed.
2021. aastal täitsid Eesti ja Norra ühiselt juhi rolli Afganistani teemal, sellal
kui sama ülesannet Süüria teemal jagasid
Norra ja Iirimaa.
Mängureegleid tuleb tunda
Nagu diplomaatilistes ringkondades ikka,
on teadmised sellest, „kuidas mängu mängida“, kõige tähtsamad, et valitud riikidel
oleks võimalik täiel määral ära kasutada
oma liikmesust ÜRO julgeolekunõukogus ja suuremate riikide kaalukategoorias kaasa rääkida. See ei tähenda muidugi seda, et kõik valitud riigid suhtuvad
oma rolli samamoodi. Kui võrrelda Eesti ja
Norra tegevust 2021. aastal, tulevad esile
mõned huvitavad erinevused.
Alustuseks hindavad Eesti ja Norra
ÜRO suhtelist tähtsust erinevalt. Norra
välispoliitikas on pika traditsiooni järgi
peetud ÜROd prioriteetseks. Jääb mulje,
et Norras peitub sügaval sisimas usk väikeriikide struktureeritud mitmepoolse
koostöö väärtusesse ja panusesse, mida
säärases koostöös aktiivne osalemine
võib anda riigi julgeolekule. Eestis ei ole
aga ÜRO olnud välispoliitiline prioriteet
ja selle organisatsiooni panust riiklikusse
julgeolekusse peetakse ikka veel teise-
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järguliseks võrreldes kuulumisega
NATOsse ja ELi.
Samuti erinevad kahe riigi rahvusvaheline staatus ja diplomaatia stiil. Norra
prioriteedid julgeolekunõukogus tunduvad peegeldavat suuri kogemusi ja soovi
säilitada oma mainet riigina, kes panustab
konstruktiivselt mitmepoolsesse koostöösse ja rahudiplomaatiasse. Samal ajal
on Eesti uustulnukana eelistanud üsna
julget lähenemist. Eesti ei ole peljanud
raskeid ja vastuolulisi teemasid ega ole
jätnud tegemata ettepanekuid selle kohta,
milliseid uusi tööviise ja teemasid võiks
julgeolekunõukogus arutada, et tuua sinna
uusi valdkondi.
Peale selle on Norral üldiselt veidi rohkem kombeks töötada kulisside taga. Eesti
on aga keskendunud pigem esiplaanil olevatele konfliktsetele teemadele (nt Ukraina
ja Valgevene), milles lähevad suurriikide
arvamused tõenäoliselt edaspidigi väga
lahku. Eesti lähenemisviis, millega ürita-

ÜRO JULGEOLEKUNÕUKOGU
KOOSSEIS
– Alalised vetoõigusega liikmed:
Hiina RV, Prantsusmaa, Venemaa,
Ühendkuningriik, USA
– Ajutised valitud liikmed 2021. aastal:
Eesti, India, Iirimaa, Keenia, Mehhiko,
Niger, Norra, Saint Vincent ja
Grenadiinid, Tuneesia, Vietnam
– Ajutised valitud liikmed 2022. aastal:
Gabon, Ghana, Keenia, Araabia
Ühendemiraadid, India, Brasiilia,
Mehhiko, Iirimaa, Norra, Albaania

takse kasutada ÜROd riikliku julgeoleku
suurendamiseks, ongi avaldunud niisuguste probleemide kallale asumises ja
ÜRO käsitlemises lavana, kus saab oma
seisukohti tutvustada ja tugevdada koalitsioone sarnaselt mõtlevate riikidega.
Kui Eesti on ilmselgelt edendanud oma

prioriteete, millest kõige tähelepanuväärsem on küberjulgeolek, siis Norra on valinud nõtkema lähenemise ja saavutanud
tähtsaid, aga vähem silmatorkavaid võite
protsesside käigus, mis on julgeolekunõukogus veel pooleli.
Eesti ja Norra on ÜRO julgeolekunõukogus valitud liikmetena mitmel teemal ka
koostööd teinud. Kõige tähtsam on olnud
Afganistani teemahoidja rolli ühine täitmine, mis viis Eesti ja Norra kogu maailma
diplomaatia keskpunkti ning toetas suurel määral nende rahvusvahelist staatust
väikeriikidena, kes aktiivselt ja professionaalselt panustavad mitmepoolsesse
koostöösse.

Kommentaar tugineb Kristin Haugeviki,
Piret Kuusiku, Kristi Raiki ja Niels Nagelhus
Schia äsja ilmunud raportile „Väiksed riigid,
erinevad lähenemised: Eesti ja Norra
ÜRO julgeolekunõukogus”.

Eesti ja Norra olid ÜRO julgeolekunõukogus mõlemad Afganistani teema hoidjad ajal, mil Taliban riigis taas võimu haaras.
Pildil Talibani juhid 15. augustil Kabuli presidendipalees. AP/Scanpix
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Elutähtsa taristu
    kaitsmine muutuvas
julgeolekukeskkonnas
    Norra ja Balti riikide
näitel
Keerulisi kaitsesüsteeme ei arendata
kunagi välja korraga ja lõplikult, need on alati
väljatöötamisel ja peavad kohanema muutuvate
sise- ja välisoludega.

M Ā R I S A N DŽĀNS
Läti Rahvusvaheliste Suhete Instituudi
vanemteadur

I VO J U U RV EE
Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse
uurimisprogrammi „Julgeolek ja kerksus“
juht ning teadur
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Eesti, Läti, Leedu ja Norra elutähtsa taristu
nagu elektri-, vee-, kütte- ja transpordisüsteemide kaitsmine on paljuski sarnane,
aga ka ajaloo ja mitmete teiste põhjuste
tõttu erinev.
Võrreldes Balti riikidega on Norra viis
kaitsa oma elutähtsat taristut erinev pikema iseseisvusaja, geograafia ja loodusvarade poolest. Kui välja arvata okupatsioon
Teises maailmasõjas, on riik saanud julgeoleku- ja kaitsepoliitikat nagu ka ühiskonna sidusust üldjoontes järjepidevalt
arendada. Seejuures on Norra fookust
kahtlemata mõjutanud maa suur geograafiline ulatus, elanike hajusus, hüdroenergiast sõltumine ning nafta- ja maagaasivarud.

Külma sõja lõpp jättis Norrale oma jälje
ning sillutas teed Balti riikide, Eesti, Läti
ja Leedu iseseisvuse taastamisele 1990.
aastate alguses. Sõltuvalt ametkondade
toimivusest, ehitasid kõik kolm Balti riiki
oma riigiasutused nullist üles või kujundasid Nõukogude süsteemilt päranduseks
saadud asutused ümber. Erandiks ei olnud
ka elutähtsa taristu kaitsmine.
Uued mõjutajad
Aastatuhande vahetuse paiku hakkas kõigi
nelja riigi elutähtsa taristu süsteemile
sünkroniseerivat mõju avaldama rohkem
tegureid ja osalisi. Üks neist oli rahvusvahelise terrorismi oht üleilmse terro-
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rismivastase sõja kiiluvees. Terroriohu
kasvule reageeriti kõigis riikides erinevalt, Läti elutähtsa taristu süsteem keskendus nüüd aga eelkõige terroriohule.
Ehkki ükski kõnealustest riikidest ei ole
langenud rahvusvahelise terrorismi ohvriks, koges Norra 2011. aastal oma ajaloo
üht hirmsaimat tragöödiat – massitulistamist, mille korraldas riigi enda kodanik –,
mis mõjutas ka Norra arusaamu elutähtsa
taristu kaitsest.
Teine peamine, veel ulatuslikuma
mõjuga tegur oli digiteerimine. Siinkohal
oli kõigile neljale – eriti aga Eestile – teadatuntud häirekellaks koordineeritud
küberrünnak 2007. aastal, mis järgnes
nn pronksiööle. Hiljemalt sellest ajast on
Eestist digiteerimise ja küberkaitse edendamisel saanud rahvusvaheline tempomääraja. 2010. aastate alguses järgis Läti
Eesti eeskuju, laiendades oma elutähtsa
taristu kaitse süsteemi küberruumi. Leedu
tegi sama mõni aasta hiljem ja temagi
elutähtsa taristu kaitse süsteem hakkas
arenema kübervaldkonna ümber.

Sõda Gruusias 2008,
eriti aga Ukrainas alates
2014. aastast on mõjutanud
nelja riigi kaitse- ja julgeolekumõtlemise aluseid
ning selle rakendamist. Balti
elutähtsa taristu süsteemid
ei ole siin olnud erand.
Kolmas märkimisväärne tegur on olnud
rahvusvaheliste organisatsioonide mõju,
iseäranis Euroopa Liidu ja NATO oma.
ELi elutähtsa taristu õigusaktid on lähendanud kõigi nelja riigi arusaamu. ELi
võrgu- ja infoturbe õigusaktid avaldasid
Balti riikidele sügavat mõju, eriti Lätile ja
Leedule, kelle küberkäsitlused kaldusid
pigem teenuste poole.
Neljas mõjukas tegur ja osaline on
Venemaa, kes on nii Baltimaade kui ka
Norra naaber. Sõda Gruusias 2008, eriti

aga Ukrainas alates 2014. aastast on mõjutanud nelja riigi kaitse- ja julgeolekumõtlemise aluseid ning selle rakendamist.
Balti elutähtsa taristu süsteemid ei ole siin
olnud erand, eelkõige riigipõhiste arusaamade ja samavõrra NATO liitlaste arusaamade turbulentside tõttu. Nii küber- kui
ka füüsilise taristu kaitset, samuti elutähtsate teenuste kättesaadavuse kindlustamist on üha rohkem vaadeldud läbi
Venemaa pahatahtliku tegevuse prisma.
Venemaalt ja Valgevenest tulenevad ohud
on eriti mõjutanud Leedu elutähtsa taristu
kaitse süsteemi arengut.
Aina enam (nii tulevikus kui praegugi) kujuneb teguriks ja osaliseks Hiina
Rahvavabariik. Geograafilises mõttes küll
kauge, ent küberohud, spionaaž ja võimalik kahjulik mõju uute tehnoloogiate
ja investeeringute kaudu on toonud Hiina
Balti riikide ja Norra kaitse- ja julgeolekumõtlemisse, jätmata puudutamata ka elutähtsa taristu kaitset. Vahepeal on kõigi
nelja riigi esmatähtsa taristu kaitsele oma
jälje juba jätnud COVID-19.

Venemaa tegevus on mõjutanud ka Norra kaitse- ja julgeolekumõtlemist. Pildil ületavad Venemaalt saabunud ebaseaduslikud
migrandid 2015. aasta novembris ratastel Kirkenesi lähedal Norra piiri. AFP/Scanpix
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Sarnasused ja erinevused
Kõigi riikide elutähtsa taristu kaitse süsteemid on sarnased: nad tunnistavad
nii teatud füüsilisi kui ka küberobjekte
ja -süsteeme ühe kaitsekategooriana,
teenuseid aga teise kategooriana, mida
kaitsta (kindlustada). Ometi erinevad
rõhuasetused riigiti väga tugevasti.
Kuigi asju on raske paigutada rangelt
määratletud lahtritesse, võib neli riiki laias
laastus jagada kahte kategooriasse – esiteks kõikehõlmavad funktsioonipõhised
süsteemid (Norra ja Eesti) ning teiseks
objektid ja küberpõhised objektid ja teenusesüsteemid (Läti ja Leedu). Läti kaldub
nüüd osaliselt teenusepõhisema süsteemi
poole.
Kõige mitmekülgsem ja integreeritum
süsteem näib olevat Norral. See põhineb
Norra ühiskonna igakülgsete vajaduste
üldisel ja läbipaistval kindlakstegemisel,
millele ehitatakse üles nii objektide kui ka
teenuste alamkategooriad. Eesti rakendab
üsna samalaadset lähenemisviisi, milles
seatakse esikohale konkreetsed elutähtsad teenused, seda täiendab süsteem, mis
tagab konkreetsete füüsiliste objektide
kaitse.  
Eestist ja eriti Norrast kaugemale jäävad Läti ja Leedu, kus näib süsteemide
ülesehituse aluseks olevat eeskätt konkreetsete füüsiliste objektide kaitse, mida
täiendavad elutähtsa taristu üha areneva
küberkaitsesüsteemi elemendid. Nagu
mainitud, kaldub Läti praegu rohkem
teenustele rõhku asetama.
Elutähtsa taristu kaitse süsteemid on
osa laiemast võrgustikust ega pruugi (ja
vahest polegi vaja) olla täielikult eraldatud näiteks sõjalisest kaitsest, küberkaitsest, elanikkonnakaitsest, kriisiohjest, rahandusest, tervishoiust jms.

Geograafilises
mõttes küll kauge,
ent küberohud, spionaaž
ja võimalik kahjulik mõju
uute tehnoloogiate
ja investeeringute
kaudu on toonud Hiina
Balti riikide ja Norra
kaitse- ja julgeolekumõtlemisse.
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Usaldus riigi ja
riigiasutuste vastu on
Eestis suhteliselt suur,
Lätis-Leedus on olukord
teistsugune. Umbusaldus
on seal paljudes
poliitikavaldkondades
nii probleemide põhjus
kui ka näitaja.
ministeerium, Eestis aga riigikantselei.
Ehkki julgeolekuasutustel on kõigis kolmes
Balti riigis märkimisväärne roll, tunduvad
need Lätis mängivat eriti tähtsat osa.
ELUTÄHTIS TARISTU
BALTI RIIKIDES JA NORRAS
Analüüsi aluseks on Māris Andžānsi,
Andris Sprūdsi ja Ulf Sverdrupi
toimetatud raamat „Critical infrastructure in the Baltic states and Norway:
strategies and practices of protection
and communication“ („Elutähtis taristu
Balti riikides ja Norras: kaitse ja
kommunikatsiooni strateegiad ja
praktikad“), mille andis hiljuti välja
Läti Rahvusvaheliste Suhete Instituut
koostöös Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse, Norra Rahvusvaheliste
Suhete Instituudi ja Vilniuse Ülikooli
rahvusvaheliste suhete ja poliitika
instituudiga. Raamatu autorid on Māris
Andžāns, Evija Djatkoviča, Jakub
M. Godzimirski, Ivo Juurvee, Ramon
Loik ja Ramūnas Vilpišauskas.
Autorid vaatlevad elutähtsa taristu
kaitset ja sellega seotud kommunikatsiooni Eestis, Lätis, Leedus ja Norras,
otsides vastust küsimusele, milliseid
õppetunde saab iga riigi kogemustest
teha ja kuidas kaasata paremini ühiskondi elutähtsa taristu kaitse ja teenuste tagamisse.

Samuti on institutsioonilise järelevalve
mõttes kõnealuste riikide vahel nii sarnasusi kui ka erinevusi. Samal ajal kui Leedus
on 2018. aasta reformist saati peamine
koordineerija kaitseministeerium ja selle
allasutused, vastutab Norras ja Lätis koordineerimispoliitika eest peamiselt sise-

Ühiskonna tagasiside
Nagu tõendavad mitmed varasemad
ja praeguse projekti raames läbi viidud
avaliku arvamuse küsitlused, võib suurimat usaldust ühiskonna ja riigiasutuste
vahel täheldada Norras. Usaldus riigi ja
riigiasutuste vastu on Eestis suhteliselt
suur, Lätis-Leedus on olukord teistsugune. Umbusaldus on seal paljudes poliitikavaldkondades nii probleemide põhjus
kui ka näitaja. Uurimuse osana korraldatud avalik küsitlus kinnitas seda. Norralased ilmutavad igal ajal suurt usaldust
riiklike objektide ja teenuste kättesaadavuse suhtes, ehkki mitte palju suuremat
kui Eestis. Samas Läti ja Leedu järgnevad
märksa madalama usaldustasemega.
Kõigi nelja riigi andmed näitavad, et
ühiskonna liikmed sooviksid rohkem
teada, kuidas on tagatud elutähtsate
objektide ja teenuste toimimine ja mil
viisil neid rahastatakse. Lõpuks märkisid
küsitlusele vastanud, et kõige piisavam
suhtlus riiklike objektide ja teenuste teemal on Norras, olles Eestist jällegi pisut
eespool. Kõige vähem rahul olid vastajad
Lätis ja Leedus.
Avaliku arvamuse küsitluse analüüs
võimaldab teha veel mõningaid järeldusi.
Tõhusaimad suhtlusviisid on kasutusele
võtnud Norra ja Eesti, aga vähem tõhusad Läti ja Leedu. Huvitaval kombel on
aga kõigis neljas riigis elutähtsa taristu
eest vastutavad asutused seadnud kübervaldkonna kommunikatsiooni keskmesse.
Seda tõenäoliselt seetõttu, et iga ühiskonnaliige ja ühiskond laiemas mõttes,
sealhulgas elutähtsa taristu elemendid,
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võivad kõige kergemini langeda pahatahtliku kübertegevuse ohvriks. Ulatuslik
ja edukas küberrünnak võib kahjustada ka
riigi üldist küberkaitsevõimet.
Soovitusi riikidele
Ükski süsteem pole aga täiuslik ja samuti
on raske otsustada, kas neid süsteeme
on reaalsetes olukordades piisavalt kontrollitud või mitte. Edasi liikumiseks on
tähtis meeles pidada, et ühtegi süsteemi
ei arendata ühekorraga ja lõplikult välja,
sealhulgas kõnealuste riikide elutähtsa
taristu kaitsesüsteeme. Eriti keerulisi süsteeme arendatakse pidevalt edasi, kuna
need peavad kohanema muutuvate sise- ja
välisoludega.
Paljuski kooskõlas ELi kavandatud palju
julgema lähenemisega elutähtsa taristu
küsimustele tulenevad järgmised ulatuslikud põhisoovitused selle uurimuse
riikidele:

– järgida suundumusi, et olla ohtudeks
valmis või vähemasti suhteliselt valmis
enne nende riikidesse jõudmist, samal
ajal mitte kunagi kõrvale lükata näiliselt
aegunud ohtusid,
– seada süsteemi keskmesse esma- või
elutähtsad funktsioonid, täiendatuna
loeteluga objektidest ja süsteemidest,
mida tuleks ehitada ja kaitsta, aga mitte
vastupidi,
– jaotada koormus elutähtsa taristusüsteemi subjektide vahel ühtlaselt,
et vältida ebaühtlast koormust ja seega

Ühtegi süsteemi
ei arendata ühekorraga
ja lõplikult välja, sealhulgas
kõnealuste riikide
elutähtsa taristu
kaitsesüsteeme.

süsteemide tõhususe ebaühtlust
sõltuvalt subjekti, st asutuse või ettevõtte rahalisest seisust,
– korrastada keerukate õigusaktide võrgustik, et vältida võimalikku dubleerimist ja topeltkoormust süsteemide
subjektidele, ning suurendada selle
läbipaistvust,
– muuta elutähtsa taristu kaitsesüsteemid läbipaistvamaks seal, kus selleks on
arenguruumi. See mitte ainult ei
kajasta paremini demokraatlike ühiskondade aluspõhimõtteid, vaid võib
suuremast vastutusest tulenevalt kaasa tuua ka tõhususe kasvu,
– rohkem suhelda ühiskonnaga otse
või kaudselt teiste poliitikavaldkondade
kaudu, näiteks püüeldes küberkirjaoskuse poole samamoodi, nagu kodanikke julgustatakse omandama finantskirjaoskust, arvestades, et teadlik ja
ärgas ühiskond võib olla tõhusa ja vastupidava riikliku süsteemi alus.

Balti riigid on laiendanud oma elutähtsa taristu kaitse süsteemi ka küberruumi. Reuters/Scanpix
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ARVUSTUS. Venemaa, Euroopa, välispoliitika, ajalugu

ALO NA ŠESTO PALOVA
Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse
külalisteadur

Saksamaa Vene-probleem:
kas parimad sõbrad või verivaenlased?

John Lough’ raamat „Saksamaa Veneprobleem“ kutsub lugejat tutvuma SaksaVene suhete keeruka maailmaga, mille
minevik on täbar, viimased aastad katsumusi täis ja tulevik ebakindel.
Vägagi tõenäoliselt loetakse seda raamatut põhjalikult kõigis riikides, mis
asuvad Saksamaa ja Venemaa vahel, sest
enamjaolt just neist kahest sõltub selle
piirkonna julgeoleku tonaalsus. Autor kirjutab Saksamaa Vene-probleemist, mis ei
tarvitse lasta Saksamaal täiel määral täita
kogu piirkonnas stabiliseeriva jõu rolli.
Optimism sai realismist võitu

John Lough. Germany’s Russia Problem:
The struggle for balance in Europe
(Russian Strategy and Power).
Manchester University Press, 2021,
256 lk

64 Diplomaatia 207 • November 2021

„Ajaloo raskus“ – Lough’ raamatu esimene peatükk – meenutab lugejale, et
Venemaa ja Saksamaa suhted said alguse
palju varem kui 20. sajandil ning et nende
suhete ajalugu hõlmab palju enamat kui
dramaatilisi ja traumaatilisi lehekülgi.
Lisaks konfliktiperioodidele käsitleb autor
süvitsi neidki ajajärke, mis tõid mõlemale
poolele kasu. Kõik esimeses peatükis välja
toodud sündmused mõjutasid sakslaste
ja venelaste lõhestatud suhtumist teineteisesse. Teises peatükis „Kuidas on arenenud sakslaste suhtumine Venemaasse“
tutvustatakse neid stereotüüpe ja vastuolulisi tundeid üksikasjalikult.
Kolmas peatükk „Taasühinemise ime“
keskendub samuti minevikule, kuid autoril
õnnestub näidata, et 1990. aasta saavutuste ja lootuste tõttu on miljonid sakslased jäänud endiselt tänulikeks Vene-

maa mõistjateks (Russia-Verstehers).
Sama mõtet arendatakse edasi neljandas
peatükis „Läbikukkumine Venemaa õiges
tõlgendamises“. Selle peatüki lõpus jõuab
autor ka järeldusele, et hinnates Venemaa
üleminekut demokraatlikule süsteemile,
lasi taasühinenud Saksamaa „optimismil realismist võitu saada“ (lk 148). Lugejale pakutakse üheks selgituseks seda, et
totalitaarsele minevikule järgnenud piinarikas, aga see-eest edukas ümberkujunemise protsess oli sakslastel endiselt
meeles ja nad lootsid, et Venemaad ootab
Nõukogude Liidu lagunemise järel sarnane tulevik.
Viiendas peatükis „2014: pettekujutelmadest loobumine“ jõuab Lough Saksamaa viimase aja välispoliitika ühe kõige
vastuolulisema hetkeni – selleni, kui
Venemaa agressioon Ukraina vastu sundis Saksa poliitikuid valima, kas jätkata
Venemaasse soojalt suhtumist või loobuda
sakslastele omastest väärtustest. Autor
kirjeldab viimase seitsme aastaga toimunud kardinaalseid muutusi, kuigi samas
peatükis samuti käsitlemist leidev „Nord
Stream 2 fiasko“ meenutab lugejale, et

„Nord Stream 2 fiasko“
meenutab lugejale, et
Saksamaal, nagu mujalgi,
ei ole poliitiline reaalsus
üdini must ega valge.

Venemaa, Euroopa, välispoliitika, ajalugu. ARVUSTUS

Saksamaal, nagu mujalgi, ei ole poliitiline
reaalsus üdini must ega valge.
Nord Stream 2 mõju Saksa-Vene suhetele näib olevat veel märkimisväärsem,
kui arvestada laiema kontekstiga, mida
tutvustatakse kuuendas peatükis „Ebarahuldav majanduslik suhe“. Tihti öeldakse, et Venemaa saab uue võimaluse
demokraatiale üle minna alles praeguse
poliitilise režiimi muutumise järel; teine
eraldiseisev teema, mida siiski ka palju
arutatakse, on toorainete ekspordi tähtsus Venemaa praegustele valitsejatele.
Lough paneb need kaks teemat kokku ja
annab isegi kõige kriitilisemale lugejale
põhjust mõelda Nord Stream 2st teisiti kui
„puhtakujulisest majandusküsimusest“.
Praktilised poliitilised soovitused
Erinevalt eelmisest peatükist ja Nord
Stream 2 näitest antakse seitsmendas
peatükis „Venemaa mõju Saksamaal“

Autor jõuab järeldusele,
et hinnates Venemaa
üleminekut demokraatlikule süsteemile,
lasi taasühinenud
Saksamaa „optimismil
realismist võitu saada“.
ülevaade nendest juhtumitest, mille
puhul Venemaal on õnnestunud Saksamaad seestpoolt mõjutada. Selle peatüki paljude näidete hulka kuuluvad Stasi
võrgustik, mis ei haihtunud iseenesest;
AfD, Die Linke ja nende mõju poliitikale;
kõik teadaolevad ja tundmatud nn Lisa
juhtumid, mis leidsid aset Vene meedia
mõjutusel.
Viimane peatükk „Väljavaated“ vaatab
tulevikku. Erinevalt paljudest teistest raamatutest, mis on kirjutatud päevakajalistel

teemadel, ei ole Lough’ teos avaldamise
hetkeks ajast maha jäänud. See hinnang
ei kehti ainult hästi struktureeritud ajaloolise käsitluse, vaid ka status quo’d põhjalikult tutvustavate peatükkide ja tulevikusuundumuste kohta.
Lough’l on õnnestunud põimida SaksaVene suhete ajaloolised, poliitilised,
majanduslikud, kultuurilised ja psühholoogilised aspektid üheks sidusaks looks,
mis pakub väärtuslikku lugemist kõigi
nimetatud valdkondade asjatundjatele.
Autor kirjutab, et võttis selle raamatu
kirjutamise käsile, sest tahtis juhtida Saksa
poliitikute tähelepanu seesmistele põhjustele, mille tõttu võib Venemaast rääkides öelda, et „Saksamaa pole nii kuri [...]
kui paistab“ (lk 232). Raamatu praktiline
väärtus ei piirdu Saksa poliitikale vägagi
vajaliku psühhoanalüüsiga, vaid lisaks
annab Lough praktilisi poliitilisi soovitusi,
millega saaks Saksamaa Vene-probleemi
leevendada.

Nord Stream 2 gaasitoru viimase lõigu paigaldamine tänavu septembris Läänemerre. Briti mõttekoja Institute of Statecraft
vanemteadur John Lough nimetab projekti Saksamaale fiaskoks. AFP/Scanpix
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NOVEMBER
17.11 Valitsus kutsus 1684
reservväelast lisaõppekogunemisele Okas 2021.
Peaminister Kaja Kallas ütles
telefonivestluses Euroopa
Komisjoni presidendile Ursula
von der Leyenile, et EL ei tohi
alluda Aljaksandr Lukašenka
režiimi survele ja väljapressimistele.
16.11 Peaminister Kallas ütles
pärast riigikaitse nõukogu
kohtumist, et tähtis on astuda
ennetavaid samme piiri tugevdamiseks. ELi välisasjade
nõukogul lepiti kokku Valgevenele uute sanktsioonide
kehtestamises.
15.11 Vilniuses kohtunud
Balti riikide presidendid ja
nendega videosilla vahendusel liitunud Poola riigipea

mõistsid hukka Aljaksandr
Lukašenka režiimi tegevuse
ELi ja NATO piiril.
15.11 Välisminister Eva-Maria
Liimets ütles ELi välisasjade
nõukogu kohtumisel, et Valgevene-vastased uued sanktsioonid tuleb jõustada võimalikult kiiresti. Liimets osales
ka ELi ja idapartnerlusriikide
välisministrite kohtumisel ning
liidu välis- ja kaitseministrite
ühisistungil, kus arutati ELi
julgeoleku- ja kaitsepoliitika
strateegilise kompassi loomist.
12.11 Balti välisministrid
arutasid Vilniuses Valgevene
demokraatlike jõudude
esindaja Svjatlana Tsihhanovskajaga Valgevene hübriidrünnakut. Kaitseminister
Kalle Laanet andis käsu eelpaigutada Eesti piirile 130
kilomeetrit tõkestustraati.

11.11 Balti riikide kaitseministrid mõistid ühisavalduses
hukka Valgevene režiimi
hübriidrünnaku.
10.11 Eesti ja Venemaa
välisministeeriumi esindajad
kohtusid Tallinnas, Eesti
avaldas valmisolekut EestiVene piirilepingu ratifitseerimisega edasi liikuda.
10.11 Eesti ja Ameerika
Ühendriikide kaitseministeeriumid sõlmisid vastastikuse
kütusega varustamise kokkuleppe, mis lihtsustab kahe
riigi relvajõudude omavahelist
kütuse tarnimist ja seab kütusega varustamisele ühtsed
alused.
09.11 Välisminister Liimets
tõstatas New Yorgis ÜRO
julgeolekunõukogu debatil
relvakonfliktide algpõhjuste
üle Valgevene hübriidrünnaku
teema.
08.11 President Alar Karis
kinnitas telefonikõnes Poola
kolleegile, et Eesti toetab
Poolat kriisiolukorras.
05.11 Lätis Adaži polügoonil
lõppes Scoutspataljoni õppus
Teraskilp, mis andis pataljoni
allüksustele võimaluse
harjutada koostööd ja kaitsetegevust koos üleminekuga
vasturünnakule.
01.11 Kaks Eesti õhuväe
kasutatavat õppereaktiivi L-39
kaldusid pöörde tegemisel
inimliku eksituse tõttu Utö
saarest lõunas Soome õhuruumi. Intsident toimus
rahvusvaheliste vete kohal
ajal, kui Eesti lennukid osalesid koostegevusharjutusel
liitlaste sõjalaevaga.

Peaminister Kaja Kallase kohtumine Glasgow’s USA presidendi
Joe Bideniga. valitsus.ee
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01.11 Peaminister Kallas
toonitas ÜRO Glasgow’ kliimakonverentsil vajadust, et tugevamad majandused toetaks
kliimakriisi eesliinil asuvaid

arenguriike. Peaminister
vestles konverentsi veerel ka
USA presidendi Joe Bideniga
ühistest julgeolekuhuvidest
ja Atlandi-ülese sideme
tugevdamisest.

OKTOOBER
28.10 President Karis
arutas visiidil Varssavisse
Poola riigipeaga julgeolekuolukorda, samuti regioonile
tähtsate taristuprojektide
hetkeseisu. Päev varem tegi
Karis sama Vilniuses Leedu
presidendiga.
28.10 Kaitseminister Laanet
kinnitas visiidil Gruusias
sealsele kaitseministrile,
peaministrile, Rahvuskaardi
ülemale ning NATO-Gruusia
ühise koolitus- ja hindamiskeskuse ülemale, et Eesti
toetab Gruusia iseseisva
kaitsevõime arendamist.
27.10 Bukarest 9 koostööplatvormi (B9) ehk NATO
üheksa idatiiva riigi välisministrite kohtumine Tallinnas
keskendus julgeolekuküsimustele, NATO tippkohtumise
otsuste rakendamisele
ja alliansi järgmise strateegilise kontseptsiooni ettevalmistamisele.
26.10 President Karis rääkis
Helsingis Soome riigipea
Sauli Niinistöga kahe riigi
koostööst, arengutest
Arktikas ja Euroopa julgeolekuteemadest.
23.10 USA kaks strateegilist
pommitajat B-1 Lancer harjutasid Eesti õhuruumis koostööd Eesti ja liitlaste õhutulejuhtidega.
22.10 ELi riigi- ja valitsusjuhid
mõistsid ülemkogul hukka
Valgevene hübriidrünnaku
ühenduse piiridel.

KRONOLOOGIA

21.–22.10 Kaitseminister
Laanet osales Brüsselis NATO
kaitseministrite kohtumisel,
kus kinnitati uus ja kõikehõlmav kaitseplaan.
19.10 EUTM Mali väljaõppemissioonil alustas kompaniisuurune isikkoosseis eestlaste
käe all peaaegu kolm kuud
kestva kursusega, mille käigus
treenitakse baasikaitset.
18.10 ELi välisministrite kohtumisel Luxembourgis käsitleti
võimalusi, kuidas idapartnerid
ELile lähemale tuua.
15.10 Peaminister Kallas
arutas Riias oma ametikaaslasega energiajulgeolekut, Rail
Balticu edenemist ja olukorda
illegaalse migratsiooniga
ELi välispiiril.
14.10 Taanis lõppes hindamisõppus Brave Lion, kus pandi
proovile NATO rahvusvahelise
pataljoni kiirreageerimisvalmidus ja lahinguvõime.
Taani 1. jalaväebrigaadi baasil
loodud pataljoni panustab Eesti
soomusjalaväekompaniiga.
11.10 Balti riikide ja Briti
välisministrid rääkisid Ühendkuningriigis Cheveningis julgeolekuküsimustest ja koostöö tihendamisest, lubades
ka edaspidi samas formaadis
kohtuda.

Ühendkuningriigi lahingugrupi juhtüksuse vahetus Tapal. Oliver Turp

töö ja Arengu Organisatsiooni
(OECD) juhitava rahvusvahelise maksureformiga.
06.10 Peaminister Kallas avaldas ELi Lääne-Balkani riikide
tippkohtumisel toetust nende
riikide liitumisele ELiga.
05.10 Euroopa Komisjoni
president Ursula von der
Leyen külastas Tallinna ja
andis heakskiidu Eesti kavale
ELi taaste- ja vastupidavusrahastu kasutamiseks.

11.10 Kaitsevägi saatis Leetu
kaks sõjaväepolitseinikku ja
teenistuskoera koos koerajuhiga, et toetada julgeoleku
tugevdamist Medininkai kinnipidamiskeskuses ja abistada
Leedut riigivastases hübriidrünnakus.

SEPTEMBER

08.10 Eesti kutsus kokku
ÜRO julgeolekunõukogu
mitteametliku virtuaalistungi
Valgevene teemal.

22.09 President Kersti
Kaljulaid vestles New Yorgis
ÜRO peasekretäri António
Guterresega Läänemere
piirkonna julgeolekust,
Afganistanist ja Valgevenest.

07.10 Valitsus otsustas, et
Eesti ühineb Majanduskoos-

23.09 Välisministeerium
kutsus välja Venemaa Föderatsiooni suursaadiku, et
avaldada protesti päev varem
toimunud Eesti õhupiiri
rikkumise kohta.

16.09 Tapal vahetus NATO
lahingugrupi juhtüksus –
Ühendkuningriigi Mercia
rügemendi 1. pataljonilt võttis
kohustused üle kuninglik
tankirügement.
14.–15.09 Soomes kohtunud
Balti riikide, Põhjamaade ja
Visegrádi rühma välisministrid
võtsid vaatluse alla COVID-19
kriisi, Valgevene, Atlandi-ülesed
suhted, Venemaa ja Arktika.
14.09 Kaitseminister Laanet
ütles Balti riikide ja Poola
välis- ja kaitseministrite
kohtumisel Riias, et Venemaa
suurõppus Zapad-2021 on
provokatsioon Lääne vastu.
13.09 Välisminister Liimets
teatas Genfis Afganistaniteemalisel kohtumisel Eesti
plaanist toetada Afganistani
humanitaarkriisi leevendamist
50 000 euroga.

06.–07.09 Peaminister Kallas
rõhutas Tallinnas toimunud
digitippkohtumisel vajadust
leppida kokku rahvusvaheliste
taristuprojektide läbipaistva
rahastamise raamistikus.
Kohtumisel osalenud Euroopa
Ülemkogu eesistujale Charles
Michelile ütles Kallas, et
EL peab kehtestama Valgevenele täiendavad sanktsioonid.
03.09 Peaminister Kallas
ütles Tallinnas kohtumisel
Euroopa Komisjoni asepresidendi Margaritis Schinasega,
et poliitiliselt motiveeritud
rändesurve vastu peavad
liikmesriigid ühiselt
tegutsema.
01.–02.09 Kaitseminister
Laanet ütles ELi kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel
Sloveenias Ljubljanas, et EL
peab olema valmis liikmesriike
hübriidrünnakute vastu
toetama.

07.09 Mali mässutõrjeoperatsioonil Barkhane
alustas teenistust uus Eesti
kontingent BKN-10 Estpla.
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Vastupidav Ukraina –
õrn mosaiik? Ühiskond,
meedia, julgeolek ja
tulevikuväljavaated
Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus ja Eesti
Arengukoostöö, 2021

Tähtis lähtepunkt edasistele rakendusuuringutele
Ukraina kerksusest, aga
ka praktilised suunised,
kuidas tugevdada Ukraina
info-, digitaalset, kommunikatsiooni- ja kognitiivset
julgeolekut.

Põhjala-Balti ühenduvus
Aasiaga Arktika kaudu
RKK Eesti Välispoliitika
Instituut, Soome Rahvusvaheliste Suhete Instituut,
Konrad Adenaueri Sihtasutus,
2021

Kas Arktika saatuseks
on taas kord muutuda
geostrateegilise rivaliteedi
tandriks või on lootust, et
ühenduvusel ja majandusgeograafial põhinev lähenemine toob endaga kaasa
suurema lõimumise ja
koostöö? Viimasest saaksid
ühtlasi kasu nii suurriigid
kui ka Põhjamaad ja
Balti riigid.

Ühte seotud: Läänemere
piirkonna ühised proovikivid
Stockholmi Vaba Maailma
Foorum, 2021

Hübriidohud ja Euroopa Liidu
strateegiline kompass
Euroopa Hübriidohtude
Vastane Oivakeskus, 2021

Läänemere riikide käekäik ja tulevik sõltuvad
üksteisest. Seetõttu on iga
ülevaade ühistest proovikividest – olgu need küberrünnakud, pahatahtlik
mõjutustegevus või kliimamuutused – asjakohane
ja vajalik.

Ülevaade Euroopa Liidu
kaitse- ja julgeolekumõõtmest, ohuhinnangust,
hübriidohtudest, heidutusest ja võimalustest tõhustada liidu tegevust ajal, mil
Brüsselis valmistatakse ette
ELi strateegilist kompassi.

Katsumused ja hübriidohud
Musta mere piirkonnas
Rumeenia, Türgi ja Bulgaaria
mõttekodade ühine
poliitikapaber, 2021

Hiina ja Venemaa liit. Õppetunnid Jaapani ebaõnnestunud
„eraldamise“ strateegiast
RKK Eesti Välispoliitika Instituut,
2021

Kolme NATO liitlase mainekad mõttekojad hindavad
Musta mere julgeolekukeskkonda, võimalikke
arenguid ning esitavad
ettepanekud, kuidas tõhustada heidutust ja kaitsepoliitikat, seismaks vastu
Venemaa hübriidrünnakutele, piirkonna militariseerimisele ja teravnenud
ohtudele.

Püüe eraldada Venemaad
Hiinast mitte ainult ei
kukkunud läbi, vaid sundis
Jaapani peaministrit Shinzo
Abet (2012–2020) astuma
Moskva-sõbralikke samme.
See on õpikunäide Euroopa
poliitikakujundajatele, kes
pelgavad Venemaa ja Hiina
lähenemist.
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NATO roll Hiina ja kliimamuutuste ohjamisel
Brookingsi instituut, 2021

Kuigi Hiina ega kliimamuutused ei sobitu NATO
missiooniga, kerkivad need
aina möödapääsmatult
alliansi päevakorda. Vaade
Ameerikast, milline võiks
olla NATO roll nende
katsumuste lahendamisel.

Valgevene lõppmäng? Surve
liitriigi moodustamiseks
Rootsi Kaitseuuringute
Instituut, 2021

Näib, et pärast 2020. aasta
ebaausaid presidendivalimisi Valgevenes, neile
järgnenud proteste ja
võimude vägivalda oma
inimeste kallal, liiguvad
Venemaa ja Valgevene taas
kiiremini liitriigi moodustamise poole. Raport võtab
arengud luubi alla ning
pakub välja, kuidas kahe
riigi lõimumine võib
jätkuda aastani 2025.

