
 

 

RIIGIEELARVELISE ERALDISE KASUTAMISE ARUANDE VORM 

 

ANDMED TAOTLEJA KOHTA 

Taotleja nimi: Eesti NATO Ühing 

Registrikood: 80141973 

Taotleja esindaja nimi: Krista Mulenok  

Amet: Juhatuse liige 

Kontakttelefon: +372 511 80 80 

E-posti aadress: krista.mulenok@eata.ee 

Tegevuste eesmärkide saavutamise, tulemuslikkuse ja elluviimise hinnang (kuni 1)  

Välisministeeriumi tegevustoetust taotleti Eesti NATO Ühingu (edaspidi EATA) jätkusuutlikkuse 

tagamiseks ning ürituste korraldamiseks. Erilist rõhku panime 2020. aastal sotsiaalmeedia 

arendamisele ja Eestis elavate venekeelsete elanike, eriti 10-19 aastaste noorte, toetuse tõstmisele 

NATO liikmelisusele ning liitlaste Eestis viibimisele.  

 

Aasta kujunes ettearvamatuks. 12. märtsil kuulutas Eesti Vabariigi Valitsus välja eriolukorra 

COVID-19 tõttu ning see mõjutas ka Eesti NATO Ühingu tegevust. COVID-19 tõttu olid koolide 

külastused piiratud ning EATA tiim pani kokku 40 minutilise videotunni, tutvuda 

võimalik lähemalt SIIN 

 

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 29. juulil NATO Ühingute katuseorganisatsiooni Atlantic Treaty 
Association asepresidendiks. Tema kohustuseks on aktiivselt suhelda 37 liikmesorganisatsiooniga 

ja välja selgitada mida tuleks silmas pidada ATA taaskäivitamisel. ATA uue juhtkonna eesmärgiks 

on viia 2021. aasta aprilliks ATA põhikiri ja strateegia vastavusse uute ohtude ja väljakutsetega 

ning 37 liikmesorganisatsiooni vajaduste ja nägemustega. 

 

Ümarlaud “Naised, rahu ja julgeolek”. 18. juunil 2020 toimus EATA, Kanada Suursaatkonna, 

NATO ja Välisministeeriumi eestvedamisel "Naised, rahu ja julgeolek" ümarlaud. Selles osales 18            

22-69 aastast erinevate ametitega naist. Naistelt paluti avaldada oma arvamust erinevate küsimuste 

ja piltide kohta. Kokkuvõtlikult, seondasid naised julgeolekut isikliku, riikliku/rahvusvahelise ja 

küber valdkonnaga. Lisaks, leidis enamus naisi, et nad usaldavad julgeolekusektorit ja NATOt. 

Viimaks nõustuti, et naistel peab olema võimalus liituda kaitseväega ning et naiste roll peab olema 

tähtsam ja suurem julgeolekusektoris, NATOs ja kaitseväes. Piltide vaatlemisel tundsid osalejad 

hirmu ja ohtu nähes Putinit, arvutit, sõjaväelasi ja tuumaenergia jaama. Põgenikelaagri pildiga 

kirjeldatud emotsioonid olid kurbus, vaesus ja kahju. 

 

10. - 12. september 2020 rahvusvaheline noortekonverents NATO-Euroopa Liidu Ümarlaud. 

Eesti NATO Ühing korraldas juba 8-ndat korda rahvusvahelise noortekonverentsi NATO ja 

Euroopa Liidu Ümarlaud. COVID-19 tõttu lükkus konverents aprillist septembrisse. Konverentsi 

eesmärgiks oli kutsuda kokku noored eksperdid üle maailma, et rääkida ja arutada välis- ja 

julgeolekupoliitika teemadel ning NATO ja Euroopa Liidu võimalikest koostöökohtadest. Mimed 
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noored ei saanud reisida COVID-19 piirangute tõttu ning osalesid onlines. 

NATO ja Euroopa Liidu Ümarlaua esimesel päeval toimusid paneelarutelud Park Inn by Radisson 

Meriton Conference & Spa Hotel Tallinnas, kus osales pea 100 inimest. Lisaks 55-le noorele 

eksperdile erinevatest riikidest osalesid esimese päeva konverentsil suursaadikud, eksperdid, 

poliitikud, ministeeriumite töötajad, ülikoolide esindajad. Teine ja kolmas päev viidi läbi Saka 

Mõisas ning Narvas Ida-Virumaal, kus toimusid simulatsioonid. Vt kokkuvõtet LISAS nr 2. 

 

Ühingu esindajate osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides: 

 23.-24. jaanuar 2020 – NATO Communications Conference Brüsselis. EATA-t esindasid 

Hindrek Lootus ja Krista Mulenok. 

 13. veebruar 2020 – Müncheni julgeolekukonverentsi üritus “Defender-Europe 20 and 
military mobility in Europe petting interoperability to the test“. EATA-t esindas Krista 

Mulenok. 

 10. märts 2020 – Kohtumine Eesti Alalises esinduses ÜRO juures. EATA juhatuse esimees 

Krista Mulenok pidi osalema Eesti delegatsiooni liikmena ÜRO naiste staatuse komisjoni 

töös. Kahjuks viimasel hetkel jäeti ära paljud üritused kodanikeühenduste esindajatele 

COVID-19 tõttu. 

 29. juuli 2020 – ATA Council Meeting Zoomis. EATA-t esindas Krista Mulenok. 

 

Ühingu korraldatud projektid: 

 1. oktoober 2020 – EROK js rahvusvaheline seminar seminarile "Unmanned 

Systems and the Legal Context of Their Use and new trends" Riigikogus. 
 26. november 2020 -  EATA aastalõpuüritus koostöös Konrad Adenaueri Fondiga, Zoom 

vebinar “U.S. Presidential Elections 2020 – Quo Vadis Transatlantic Relationship?” 

 November-detsember 2020 - projekt “Importance of Baltic Security – online games as 

learning tools for youth about collective defense and security”. Koostöös NATONIA 

mängu tiimi, Friedrich Eberti Fondi ja NATO peakorteri avaliku diplomaatia osakonnaga 

viis Ühing 2020. aasta lõpus edukalt läbi ülemaailmse NATONIA mängu kampaania.  

 

Lisad: 

LISA 1. Finantsaruanne 2020 

LISA 2. “NATO-EU Roundtable 2020” final report 

 

KINNITUSE ESITAMINE  

 

Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust. 
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