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Tegevuste eesmärkide saavutamise, tulemuslikkuse ja elluviimise hinnang. Eesti NATO
Ühing kasutas 2013. aastal Välisministeeriumilt saadud riigieelarvelist eraldist
tegevustoetusena, mille abil viidi läbi NATO – EL ümarlaud 2013, diskussiooniõhtu "Smart
Defence“ ning osaleti NATO Ühingute katusorganisatsiooni, Atlantic Treaty Association’i
töös.
„NATO-Euroopa Liidu tuleviku ümarlaud“ toimus 04-06 aprill 2013 Radisson Blu Hotel
Olümpias ning Saka mõisas. Ürituse eesmärgiks oli viia tudengid kurssi Euroopas toimuva
debatiga NATO ja Euroopa Liidu rollide üle, õppida tundma NATO tööstruktuuri ning läbi
töötada diplomaatilise protseduuri olemus. Kolmepäevase seminari raames tutvustati
bakalaureuse- ning magistriõppe tudengitele NATO ja Euroopa Liidu koostööd; uusi jõude
rahvusvahelistes suhetes ja NATO rolli muutuvas maailmas; rahvuspoliitikate,
rahvusvaheliste organisatsioonide olulisust ning diplomaatia vajalikkust 21. sajandil.
Sealjuures esinesid välispoliitika eksperdid Eestist, Soomest ning Poolast, mis suurendas
arvamuste paljusust. Esimese päeva loengud andsid olulise tõuke ning võimaluse läbi viia
kahepäevane töötuba Saka mõisas, mis kätkes endas nelja grupi tihedat omavahelist
diskussiooni NATO ja rahvusvaheliste organisatsioonide tööpõhimõtete ja võimaluste üle.
Diskussiooniõhtu „Smart Defence“ toimus 2013. aasta 8. oktoobril Okupatsioonimuuseumis,
Tallinnas. Üritusel osales üle 30 inimese nii Riigikogust, kaitse- ja välisministeeriumist,
kaitseväest kui ka Eestis asuvatest saatkondadest. Üritusel kõnelesid paneeldiskussioonis
Sven Sakkov kaitseministeeriumist, Richard Ladd-Jones Suurbritannia kaitseministeeriumist,
Mati Raidma Riigikogust ning paneeli modereeris Anthony Lawrence Rahvusvahelisest
Kaitseuuringute Keskusest. Intervjuu Richard Ladd-Jones’iga ilmub ka ajakirja Sõdu
veebruarikuu
numbris.
Ürituse
pildid
on
kättesaadavad
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151924453943288.1073741836.17095298328
7&type=3
Ühingu arengu seisukohalt on oluline liikmete ja vabatahtlike pidev enesetäiendus, mille
üheks võimaluseks on kogemuste omandamine ATA liikmesorganisatsioonide tegevuste
kaudu. Olulise osa Eesti NATO Ühingu tööst moodustab rahvusvaheline suhtlus, sh suhtlus
Ühingu katusorganisatsiooni Atlantic Treaty Association’iga. 2013. aastal on Eesti NATO
Ühing tegevustoetusest saadud finantsidest osalenud rahvusvahelise NATO Ühingute
katusorganisatsiooni Atlantic Treaty Association (ATA) töös nii Brüsselis, Taanis kui ka
Leedus ja Lätis, vastavalt tegevustoetuse taotluses määratletule. Ühingu juhatuse liige, Krista
Mulenok osales maikuus toimunud ATA üldkogul, mis andis Eesti NATO Ühingule teadmisi
partnerite senisest tööst, suurendas Ühingu rahvusvahelist võrgustikku ja tuntust, mille
näiteks on suurem kaasatus ja tähelepanu Atlantic Treaty Associationi kodulehel
(http://www.ata-sec.org/members-activities/baltics/estonia), kus on muuhulgas välja toodud
nägemus Eesti välispoliitika eesmärkidest (http://www.ata-sec.org/publications/bilateralbriefs), kinnistades ühtlasi Eesti seisukohti maailmas. ATA, mis omab suurt mõju nii
Brüsselis, NATOs kui maailmas tugevdab Eesti NATO Ühingu olulisust ning kinnistab
edaspidiste ürituste õnnestumise.
Lisaks maikuus toimunud üldkogule osales Eesti NATO Ühingu projektijuht, Ursula Pensa
juuli algul Taani NATO Ühingu poolt korraldatud seminaril DAYS, Leedus toimus juuni
algul rahvusvaheline riigikaitselaager Baltic Guards 2013, kus osalesid kolme Balti riigi
noored ning Eesti NATO Ühingu poolt osalesid üritusel Katrin Kivirand, Markus Mägi,
Johannes Luik, Rasmus Kõrvas ja Mihkel Pent. Lisaks eelpool toodule osales Ühingu
projektijuht Ursula Pensa ning vabatahtlik Kärt Laas Lätis juunikuus toimunud NATO

simulatsioonimängul, mille kokkuvõte on leitav aadressilt http://lato.lv/en/2013/06/samitadeklaracija-nato-samita-simulacijas-spele-2013/
2013. aasta detsembris toimus Brüsselis ATA üldkoosolek, kus osales Krista Mulenok, ning
ATA noorteorganisatsiooni YATA üldkoosolek, kus osalesid Ursula Pensa ning Tiina Uibo.
Üritus võimaldas tihendada suhtlust partnerorganisatsioonide vahel ja tõsta tähelepanu
keskpunkti Eestis ees ootavad NATO 10. aastapäeva tähistamisega seotud üritused.
Kõik tegevustoetuse taotluses esitatud tegevused viidi 2013. aastal ellu ning seeläbi tugevdati
Ühingu mainet, kompetentsi ning vajalikkust liikmetele.
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