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Tegevuste eesmärkide saavutamise, tulemuslikkuse ja elluviimise hinnang 

Välisministeeriumi tegevustoetust taotleti Eesti NATO Ühingu (edaspidi EATA) jätkusuutlikkuse 

tagamiseks, rahvusvahelises töös osalemiseks ning ürituste korraldamiseks. 2021. aasta läbivaks jooneks oli 

NATO väärtuste ja tegevuste teadlikkuse suurendamine ühiskonnas läbi erinevate tegevuste nii meedias kui 

ka videotundide ja koolikülastuste, vebinaride ning konverentside kaudu. Erilist rõhku panime liitlaste 

tegevuse tutvustamisele haridusasutustes ning NATO-liikmelisuse vajalikkuse selgitamisele Eesti 

avalikkusele. Tegevused toetasid EATA põhikirjalisi eesmärke. 

2021. aastal täitus Eesti NATO Ühingu asutamisest 20 aastat ning sel puhul intervjueeris EATA mitmeid 

oma liikmeid. Intervjuusid saab vaadata https://www.eata.ee/eata20/ ning EATA 20-aastasest ajaloost saab 

ülevaate https://www.youtube.com/watch?v=t0zwEONElLs  

Kuuludes NATO Ühingute rahvusvahelisse katuseorganisatsiooni Atlantic Treaty Association (ATA) ja 

Young Atlantic Treaty Association (YATA), on Eesti NATO Ühing aastaid osalenud ATA ja YATA töös, 

tihendamaks väliskontakte välis- ja kaitsepoliitika valdkonna spetsialistidega, mille kaudu suurendatakse 

Ühingu võrgustikku välismaal ning tõhustatakse Ühingu töö kajastust välisriikides. ATA võrgustikku 

kuulumine võimaldab korraldada kõrgemal tasemel konverentse ning suurendada eri riikidest inimeste 

osalemist Ühingu üritustel. Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees Krista Mulenok valiti 9. detsembril 2021.a. 

toimunud üldkogul NATO Ühingute katuseorganisatsiooni Atlantic Treaty Association asepresidendiks 

(teiseks ametiajaks). Tema kohustuseks on aktiivselt suhelda 37 liikmesorganisatsiooniga ja välja selgitada 

mida tuleks silmas pidada ATA taaskäivitamisel. ATA uue juhtkonna eesmärgiks on viia ATA põhikiri ja 

strateegia vastavusse uute ohtude ja väljakutsetega ning 37 liikmesorganisatsiooni vajaduste ja nägemustega. 

 

Rahvusvaheline noortekonverents NATO-Euroopa Liidu Ümarlaud 

Eesti NATO Ühing korraldas juba 9-ndat korda rahvusvahelise noortekonverentsi NATO ja Euroopa Liidu 

Ümarlaud 28.-29. mai Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel’is Tallinnas ja LaSpas 

Laulasmaal. Tegemist on rahvusvahelise konverentsiga, mille eesmärk on tõsta noorte teadlikkust 

rahvusvahelise julgeolekupoliitika valdkonnas. NATO-Euroopa Liidu Ümarlauda korraldab Eesti NATO 

Ühing koostöös NATO peakorteri avaliku diplomaatia osakonna, Eesti Diplomaatide Kooli, Friedrich Eberti 

Fondi, Eesti kaitseministeeriumi ja välisministeeriumiga. 2021. aastal oli konverentsi fookuses globaalne 

turvalisus pandeemia ajal ja NATO ning Euroopa Liidu võitlus desinformatsiooni vastu. Ürituse avapäeval 

Tallinnas tuli eksperte kuulama ligi 40 noort eksperti 13 riigist. Ürituse töökeeleks oli inglise keel. Vt 

kokkuvõtet LISAS nr 2.  

 

Rahvusvaheline konverents “Naised, rahu ja julgeolek” 

16. novembril 2021.a.a toimus konverents „Naised, rahu ja julgeolek“ ekspertidele Baltikumist. 

Peaesinejateks olid EV välisminister Eva-Maria Liimets ja Kanadast naiskindral Carla Harding, lisaks esines 

UN Women esindaja  Harriette Williams Bright ja Rootsi suursaadik Ingrid Tersman. Koostööpartnerid olid 

Välisministeerium, Kanada Suursaatkond, Friedrich Eberti Fond ja Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond. 
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Ühingu esindajate osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides: 

 

*15.-17. juuni – GLOBSEC 2021 Bratislava Forum, Slovakkias. Konverentsi korraldas Slovakkia NATO 

Ühing. EATA juhatuse esimees Krista Mulenok esines online’s. 

 

*29. juuli  – ATA Council Meeting Zoomis. EATA-t esindas Krista Mulenok. 

 

*26.-30. august -  leidis aset 2019. aastal Eestist alguse saanud rahvusvahelise konverentsi 

jätkukonverents  “Women in Leadership. For a Better Future together” Bahreinis, korraldajaks oli Amina 

L. Stella Polare. Konverentsi modereeris Ameerika Ühendriikidest pärit Linda Larsen. 20 esinejat üle 

maailma andsid ülevaate naiste rollist ja innovatsioonist, meediast, küberkaitsest, keskkonna mõjutustest, 

naistele võrdsete võimaluste loomisest, vaimsest tervisest, ajakirjandusest konfliktipiirkondades, teatri rollist, 

kultuurist, diskrimineerimisest jt. teemadest. Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees Krista Mulenok tegi 

ettekande Eesti küberkaitse valdkonna arengust ja aktiivõppe meetoditest, tutvustas küberkaitse valikkursuse 

ainekava ja NATONIA mängu. Ta esindas Eesti delegatsiooni kohtumisel Bahreini välisministeeriumi 

straateegilise osakonna juhi Nancy Limaliga. Arutati pandeemia mõjutuste, Afganistani olukorra ning Eesti 

ja Bahreini koostöövõimaluste üle. Konverentsi lõpetas Saudi Araabias asuva Ithra kultuurikeskuse külastus. 

Projekti toetasid SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Välisministeerium ja Kaitseministeerium. 

 

*August-detsember viis EATA läbi koostöös NATO peakorteri ja Ameerika Ühendriikide Suursaatkonnaga 

projekti “#StrongerTogether for #NATO2030.“ 

 

*European Cyber Security Challenge (ECSC) 2021  

28. september - 1. oktoober toimus 6ndat korda üle-Euroopaline küberkaitse võistlus “European Cyber 

Security Challenge 2021”. Sel aastal võistlesid 17 riigi meeskonnad, vaatlejatena osalesid Slovakkia ja 

Kanada tiimid. Võistluse võitis Saksama, teisele kohale tuli Poola ja kolmandaks jäi Itaalia. Kahjuks meie 

tiimil ei õnnestunud seekord võistlustulle astuda COVID-19 pandeemia tõttu. EATA juhatuse esimees Krista 

Mulenok osales ECSC vaatlejana. 

 

*Oktoober-detsember leidis aset projekt “Media literacy: resilience to disinformation” koostöös NATO 

peakorteri ja IREX-iga. 

 

*Oktoobri viimasel nädalal viis EATA juhatuse esimees Krista Mulenok Dubai 2020 Expol läbi noortele 

küberprogrammi (auhinnad TalTechi poolt, projekti rahastasid Välisministeerium ja Kaitseministeerium). 

 

*25.-27 november - tähistati YATA25 aastapäeva kohtumisega Brüsselis, osalesid Krista Mulenok ja 

Vanessa Vorteil. 

*9. detsember - ATA Council and General Meeting Zoomis. EATA-t esindas Krista Mulenok. 

 

Ühingu korraldatud projektid: 

“3rd NATONIA Online World Championship (NOWC’21)” 

Koostöös NATONIA mängu tiimi ja NATO peakorteri avaliku diplomaatia osakonnaga viis Ühing 2021. 

aasta oktoobris ja novembris edukalt läbi ülemaailmse 3-nda NATONIA mängu kampaania. Osales 10 400 

mängijat. Vt. lähemalt: www.natonia.com  

 

15. november -  koostöös Friedrich Eberti Fondi ja Diplomaatide Kooliga leidis aset seminar “Building 

resilience – the overview of the concept and current trends, challenges and opportunities” Diplomaatide 

Kooli õpilastele, Eesti ülikoolide üliõpilastele ning lisaks EATA, LATO ja LATA esindajatele. 

Vastupanuvõimest räägiti nii küber-, infosõja kui ka strateegilise kommunikatsiooni vaatenurgast. 

 

24. november - EATA võrgustiku liikmetele aastalõpuüritus Noblessneris Proto avastuskeskuses 

koostöös Konrad Adenaueri Fondiga (film “Homo Sovieticus”, arutelu “30 Years of Freedom”,  

 

LISA 1. Finantsaruanne 2021 

LISA 2. “NATO-EU Roundtable 2021” final report 

http://www.natonia.com/
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