VÄLISMINISTEERIUMI 2014.a. TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE ARUANNE
Eesti NATO Ühing (registrikood: 80141973)
Tegevuste eesmärkide saavutamise, tulemuslikkuse ja elluviimise hinnang.
Välisministeeriumi tegevustoetust taotleti Eesti NATO Ühingu (edaspidi EATA)
jätkusuutlikkuse tagamiseks ning üritustesarja NATO 65/10 läbiviimiseks, sh avaliku ürituse
ja NATO&EU Roundtable 2014 korraldamiseks, EATA esindamiseks Atlantic Treaty
Associationis ning raamatu “Eesti NATO lugu. 1991-2004” väljaandmiseks.
Kõik tegevustoetuse taotluses ette nähtud tegevused viidi täiel määral ellu ning saavutati
eelnevalt paika pandud eesmärgid. 29. märtsil 2014. a. korraldatud avalikul üritusel
Lennusadamas osales üle 6000 inimese, mis ületas eelnevalt paika pandud eesmärke ning oli
oma mastaapsuselt viimaste aastate suurim kaitse- ja välispoliitika alane sündmus.
Arvestades, et ürituse õnnestumisesse panustasid lisaks avaliku sektori institutsioonidele ka
mitmed välisriikide esindused Eestis, lisaks mitmed eraettevõtted ja partnerid, sh NATO
peakorter, oli tegemist laiahaardelise ja tugevat koostööd näitava avaliku sündmusega. Suur
osalejate hulk võimaldas laialdaselt demonstreerida Eesti välis- ja kaitsepoliitilist tugevust.
Ühtlasi tajuti nii avaliku ürituse kui aasta vältel ellu viidud ürituste abil riigi tugevamat
kuulumist rahvusvahelistesse organisatsioonidesse.
28. märtsil esitleti Riigikogus raamatut “Eesti NATO lugu. 1991-2004”, kuhu lisaks 30-le
autorile kirjutas eessõna Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves ning tervituse USA
endine president George W. Bush. Raamat koondas endas Eesti iseseisvuse taastamisest
NATOga liitumiseni viivate sündmuste kronoloogiat ja oluliste võtmeisikute mälestusi, mis
suurendab rahva teadlikkust ajaloos võtmesündmuste toimumise kohta. Raamat jagati
kõikidele üldhariduskoolidele üle Eesti aprillis ja mais toimunud raamaturetke jooksul, mil
kõneldi ka NATO olulisusest ja Eesti välis- ja julgeolekupoliitilisest olukorrast. Raamatut
kasutatakse edaspidi koolides õppematerjalina ning seeläbi on kõigil üldhariduskoolide
õpilastel võimalus rohkem teada saada NATOga liitumise ajaloost.
Rohkete ja kvaliteetsete ürituste korraldamisega Eestis ja rahvusvahelisel tasandil, mh NATO
ühingute katusorganisatsioonis ATAs on EATA jätnud tugeva mulje nii organisatsiooni
rahvusvahelisele liikmeskonnale kui partnerile, NATO peakorterile, kust on mitmel korral
väljendatud tunnustust Ühingu aktiivsele tegutsemisele. Tunnustus kinnitab omakorda
eesmärgipärase tegevuse mõju. Kogu aasta vältel osalesid Eesti NATO Ühingu esindajad
ATA üldkoosolekutel Montenegros ja Brüsselis, osalesid organisatsioonile uue presidendi,
asepresidentide ja tegevjuhtkonna valimistel ning said toetust osalemaks mitmetel
konverentsidel. ATAs osalemine andis EATAle ühe lisakanali enda tegevusest
teadvustamisel, võimaldades muuhulgas suurendada konverentsil NATO&EU Roundtable
2014 osalevate riikide ja tudengite arvu. Ühingu ja seeläbi Eestis toimuvad tegevused on
saanud ATA publitseeritavates kirjutistes laialdast kõlapinda.
Ürituste ja tegevuste planeeritud moel ellu viimise tulemusel said Eesti elanikud 2014. aasta
jooksul rohkem teadmisi välis- ja kaitsepoliitika valdkonnast, toimunud arengutest ning said
võimaluse osaleda mitmetel siseriiklikel kui rahvusvahelistel konverentsil Eestis ja välismaal.
Kõik läbi viidud tegevused panustasid omakorda ka Välisministeeirumi strateegilise
arengukava eesmärkide täideviimisesse.
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