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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 tegevusd panustasid omakorda ka Välisministeeirumi strateegilise 
arengukava eesmärkide täideviimisesse.  
 
2018. aasta jooksul oli üheks Eesti NATO Ühingu tegevuseks rahvusvahelise konverentsi 
“NATO-Euroopa Liidu Ümarlaud 2018” läbi viimine. Üle-Euroopaline noortekonverents 
toimus koostöös NATO peakorteri, Friedrich Eberti Fondi, Välisministeeriumi ja 
Kaitseministeeriumiga 4.04-6.04.2018. Tegemist oli juba kuuendat korda toimuva 
rahvusvahelise konverentsiga bakalaureuse- ja magistriõppe tudengitele, mis sisaldas 
esimesel päeval Tallinna Ülikoolis toimuvaid loenguid NATO ja Euroopa Liidu 
võimalikust koostööst nii sõjalisest kui mittesõjalistest aspektidest. Järgneval kahel 
päeval toimus NATO töö simulatsioon Saka Mõisas. Ümarlaua töökeeleks oli inglise 
keel. Konverentsil osales 60 noort 30st erinevast riigist, 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. “NATO-Euroopa Liidu Ümarlaua 2018” kokkuvõte 
LISAS nr 2. 
 
Eesti NATO Ühingu esindajad osalesid 2018 aastal aktiivselt ÜRO, NATO, ATA ja 
YATA töös.  
12-19. märts osales Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees Krista Mulenok koos Eesti 
delegatsiooniga ÜRO naiste staatuse komisjoni töös New Yorkis. 
 
21-23. mai leidis aset 2BS (“To Be Secure”) Forum Budvas, Montenegros. EATA 
juhatuse esimees Krista Mulenok esindas Eestit. Foorumil arutleti regionaalsete 
koostöövõimaluste üle ning anti ülevaade millised on vajalikud tegevused Montenegro 
liitumiseks Euroopa Liiduga. Peaesinejate hulgas oli nii Kosovo president Hashim Thaci 
kui ka 20. mail ametisse astunud Montenegro president Milo Dukanovic. Aset leidis ka 
paneel "Disinformation is a new information?", kus toodi palju häid näiteid Ukrainast 



 

 

ning toodi välja mida meil on sellest õppida. Konverentsi lõpetas arutelu, mis keskendus 
religioonile ja julgeolekule. 
 
12-13. juuni toimus Riias "The Riga StratCom Dialogue" konverents, mida korraldas 
kolmandat korda NATO StratCom keskus. Selle aasta eesmärgiks oli minna sügavamale 
ning teada saada kuidas inimesed otsuseid langetavad ning kuidas mõjutatakse 
kolmandate isikute poolt valimisi. Esitletakse keskuse ja Kings’s Londoni Kolledzi poolt 
välja antud raamatut “Fake News: A Roadmap”. Eesti NATO Ühingu esindasid juhatuse 
esimees Krista Mulenok ning EATA liikmed Josh Gold ja Hindrek Lootus. 
 
20-21. juunil leidis aset NATO Ühingute katuseorganisatsiooni ATA (Atlantic Treaty 
Association) koosolek Brüsselis. Eesti NATO Ühingut esindas Krista Mulenok. Külastati 
NATO uut peakorterit esimese grupina ning avaliku diplomaati osakonna juht Tacan 
Ildem andis ülevaate eelseisva tippkohtumise prioriteetidest. 
 
11-12. juulil leidis aset NATO VII tippkohtumine uues NATO peakorteris Brüsselis. 
Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees, Krista Mulenok osales tippkohtumisega samal ajal 
toimuval konverentsil "NATO Engages: The Brussels Summit Dialogue". 
 
26-27. september leidis aset NATO Ühingute katuseorganisatsiooni ATA aastakoosolek 
Rumeenia parlamendihoones Bukarestis. EATA-t esindasid juhatuse esimees Krista 
Mulenok ja liige Paul Lettens. Koosolekul valiti uueks ATA peasekretäriks Zsolt Rabai. 
28. september toimus konverents "Bucharest Security Conference". 
 
9-10. oktoobrini toimus NATO esimese kodanikuühiskonna naised, rahu ja julgeolek 
töögrupi III aastakoosolek NATO peakorteris. EATA juhatuse esimees Krista Mulenok 
on töögrupi liige 2016 aastast. 
 
12. novembril leidis aset Berliinis Saksa NATO Ühingu korraldatud aastakonverents 
“NATO talk around the Brandenburger Tor”. Eesti NATO Ühingut esindas Krista 
Mulenok.  
  
5-6. detsembril leidis aset NATO Ühingute katuseorganisatsiooni ATA ja YATA 
kommunikatsiooni töögrupi kohtumine Brüsselis. Eesti NATO Ühingut esindasid 
juhatuse esimees Krista Mulenok ja YATA Eesti president Kersti Siilivask. Koosolekul 
arutati selle üle kuidas parandada 37 riigi sise- ja väliskommunikatsiooni ning millised on 
kõige olulisemad sõnumid avalikkusele NATO70 aastapäeva tähistamise eel. NATO 
peakorteri avaliku diplomaatia osakond korraldas filmiõhtu "NATO HQ: Behind the 
lines", kus peakangelaseks oli 40 aastat NATOs töötanud Jamie Shea. Lisaks toimus 6. 
detsembril briifing, kus NATO esinejad andsid ülevaate aktuaalsetest teemadest - NATO-
Vene suhted, mis on päevakorral peale NATO Brüsseli tippkohtumist ning millised 
julgeolekuriskid meid ohustamas on. 
 

Lisad: 

LISA 1. Finantsaruanne 2018 

LISA 2 “NATO-EU Roundtable 2018” kokkuvõte 
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