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Välisministeeriumi tegevustoetust taotleti Eesti NATO Ühingu (edaspidi EATA) 
jätkusuutlikkuse tagamiseks ning ürituste korraldamiseks. Kõik tegevustoetuse taotluses ette 
nähtud tegevused viidi täiel määral ellu ning saavutati eelnevalt paika pandud eesmärgid. 
Läbiviidud tegevused panustasid omakorda ka Välisministeeirumi strateegilise arengukava 
eesmärkide täideviimisesse.  
 
2016. aasta jooksul oli üheks Eesti NATO Ühingu tegevuseks rahvusvahelise konverentsi, 
“NATO&EU Roundtable 2016” läbi viimine. Üle-Euroopaline noortekonverents toimus 
koostöös Välisministeeriumi, Friedrich Eberti Fondi ja Eesti Välispoliitika Instituudiga 
31.03-2.01.2016. Tegemist oli neljandat korda toimuva rahvusvahelise konverentsiga 
bakalaureuse- ja magistriõppe tudengitele, mis sisaldas esimesel päeval Tallinnas 
Välisministeeriumis toimuvaid loenguid NATO ja Euroopa Liidu võimalikust koostööst 
hübriidohtude kontekstis, NATO Varssavi tippkohtumisest, rahvusvahelisest julgeoleku- ja 
välispoliitikast ning välispoliitika tulevikusuundumustest arvestades olukorda maailmas. 
Järgneval kahel päeval toimus NATO töö simulatsioon Saka Mõisas. Ümarlaua töökeeleks 
oli inglise keel. Konverentsil osales 24. riigist pärit noored, kelle teadmised Eestist, NATOst 
ja Euroopa Liidu toimimisest paranesid oluliselt. Konverentsi tagasisidest selgus, et kõik 
tagasiside täitnud jäid üritusega rahule. Saka mõisas koostatud grupitöödest valmisid 
töögruppide kokkuvõtted, mida saab kasutada edaspidises töös noorte teadmiste arendamisel 
ning tegevuste analüüsil.  
 
Ühingu juhataja Krista Mulenok osales 25-27. aprill 2016 aastal ATA Study Tripil 
Washingtonis. Johns Hopkinsi Ülikooli Paul H. Nitze arendatud rahvusvaheliste suhete kooli 
alla kuuluv transatlantiliste suhete keskus koos viie USA mõttekojaga andis aprillis välja 
olulise uuringu NATO tulevikust muutuvas julgeolekukeskonnas. Initsiatiiv sai nimeks The 
Washington NATO Project. Uuring tegi ettepanekuid eelseisvaks Varssavi tippkohtumiseks. 
Väga oluliseks peeti NATO-EU strateegilist partnerlust ning NATO "avatud uste" poliitikat. 
 
Eesti NATO Ühingu esindajad (Krista Mulenok ja Mariita Mattiisen) osalesid ATA nõukogu 
koosolekul ja 2BS foorumil Montenegros 5-7.05.2016, kus oli peateemaks julgeolekuolukord 
Euroopas ning Montenegro liitumine NATO-ga. Samuti Venemaa, USA valimised ja 
terrorismioht lõunast.  
 
Ühingu esindajad (Krista Mulenok, Mariita Mattiisen ja Kersti Siilivask) osalesid ATA 
üldkoosolekul (11.10.2016) ja konverentsil "Celebrating the Transatlantic Alliance" (11-
12.2016) Kanadas, Torontos. Peamiseks teemaks oli poliitiline, diplomaatiline ja 
majanduslik koostöö erinevate liitlaste vahel. Samuti NATO 2% SPK normi täitmine 
liikmesriikide poolt.  
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