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SISSEJUHATUS

Eesti, Läti ja Leedu seisid taasiseseisvumise järel (1991) silmitsi vajadusega üles ehitada 
omariiklus ja selle toimimiseks vajalikud riiklikud struktuurid. Pärast üldisemate oma-
riikluse ülesehitamise põhimõtete selgumist oli vaja kohe keskenduda igapäevastele tege-
vustele välispoliitika, julgeoleku- ja riigikaitsestruktuuride ülesehitamisel.

Kolme riigi nägemus julgeolekupoliitikast oli ühesugune: nõukogude okupatsiooni tõttu 
katkenud omariikluse taastamine tähendas ühtlasi lääne poliitilisse ruumi kuuluvuse taas-
tamist. Selleks et vältida uuesti iseseisvuse kaotust, peeti vajalikuks kätte võidetud oma-
riikluse võimalikult kiiret kindlustamist. Ehkki kunagine idablokk oli lagunenud samal 
ajal Nõukogude Liiduga, olid lääneriigid esialgu ettevaatlikud kolme vahetult Venemaaga 
piirneva väikeriigi tihedamasse koostöösse kaasamisel. Kartusi põhjustas eelkõige hirm, 
et liiga äkiliste muutuste korral võib jätkuvalt tuumarelva omav Venemaa võtta kursi vas-
tuseisule lääneriikidega ja taganeda Helsingi lõppaktiga kokku lepitud piiride puutuma-
tuse põhimõttest.

See ülevaade kaardistab Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevad olulisemad julgeolekupoliitika 
mõttekojad-kompetentsikeskused. Aasta-aastalt on suurenenud kompetentsikeskuste 
osa poliitikate kujundamisel. Kodanikuühiskonna tugevus seostub riigi kerksus- ja heidu-
tusvõimega, suutlikkusega seista vastu suurriikide imperialistlikele ambitsioonidele. Üht-
lasi aitab kodanikuühiskonna kaasamine poliitikate kujundamisse ja elluviimisse toime 
tulla suurenevate hübriidohtudega. Julgeolekupoliitika mõttekodade kaardistamine või-
maldab ühtlasi välja selgitada nende pädevusvaldkonnad. 

Autoritaarse võimu tugevnemine Venemaal on leidnud väljenduse populistlikes katsetes 
saavutada majanduslik ja poliitiline kontroll Nõukogude Liidu lagunemisel iseseisvunud 
naaberriikide üle. Sõjategevus Ukrainas ja Venemaa varasemad anneksioonid lubavad 
tõdeda, et hübriidohtude kõrval lähtub Venemaalt reaalne sõjaline oht.

Aasta-aastalt suureneb kolmes Balti riigis arusaam vajadusest rahvusvahelise ja riikliku 
julgeoleku valdkonnale keskenduvate mõttekodade järele. Kodanikuühiskonna kaasa 
rääkimise võimaluste suurendamise kõrval on teine oluline argument võimalus suhelda 
tihedamalt teistes riikides tegutsevate kesksete mõttekodadega (Bardauskaitė, 2020, pp. 
341–342).

Kodanikuühiskondade keskseteks kompetentsikeskusteks kujunenud mõttekojad või-
vad olla nii uurimiskeskused kui ka teabelevile spetsialiseerunud asutused, tegutseda nii 
sihtasutuste, mittetulundusühingute kui ka avalik-õiguslike juriidiliste isikutena. Teiselt 
poolt, kuna mõttekojad on seotud avalikus poliitikas osalemise ja arvamuskujundusega, 
ei sobi sellesse rolli äriühing. Puuduvad üldtunnustatud reeglid, mille alusel eristada 
ametkondlikku nõukoda, uurimis- või teabekeskust või mõttekoda. Ebatraditsioonilise 
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mõttekoja termin on kasutusel näiteks Balti Kaitsekolledži (Baltdefcol) puhul. (On Think 
Tanks. Baltic Defence College, 2021)

Kaks olulisemat mõttekodade tüüpi – Lääne-Euroopas levinud kontinentaalne ja USA-s 
valdavaks saanud Põhja-Ameerika mudel – erinevad teineteisest eelkõige kaasarääki-
misvõimelt. USA mõttekodade eripära on veel võime teha eesmärkide nimel ulatuslikku 
lobitööd. (Kelstrup, 2016, pp. 32–41) Enamik Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevaid mõtteko-
dasid on avalikult rahastatud uurimisinstitutsioonid (publicly funded research institutes, 
PFRI), kuid esindatud on ka poliitika- ja parteimõttekojad. End avalikult rahastatud uuri-
miskeskustena määratlevad Eesti, Läti ja Leedu mõttekojad tuginevad sageli kõrgkoolide 
kompetentsile. Selles ülevaates on julgeolekuvaldkonna kõrgkoolid loetud mõttekodade 
hulka. Viimaste sekka ei arvata universitas’e tüüpi ülikoole, kus julgeolekuteemade osa-
kaal on üldises õppe- ja teadustöös väike. Samuti osalevad universitas’e tüüpi ülikooli-
dega seotud mõjukad arvamusliidrid sageli aktiivselt mõttekodade tegevuses.

Kättesaadava info lünklikkuse tõttu ei olnud võimalik käsitleda kolme riigi kaitse-, sise- ja 
välisministeeriumide juures tegutsevaid nõukodasid. Samuti jääb lähemalt käsitlemata 
Eestis, Lätis ja Leedus asuvate NATO alliansiüleste kompetentsikeskuste (Energiajulge-
oleku Keskus Vilniuses, Küberkaitsekoostöö Keskus Tallinnas ja Strateegilise Kommuni-
katsiooni Oivakeskus Riias) valdavalt väljapoole Balti riike suunatud tegevus.
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EESTI MÕTTEKOJAD

Iseseisvuse taastamise järel, aastal 1991 tekkis vajadus julgeolekupoliitika eksperditead-
miste järele. Tugineti peamiselt ametkondlikele nõukodadele, vajaduse korral kaasati 
spetsialiste, eelkõige teadusasutustes ja ülikoolides töötanud teadlasi. Abi otsiti ja saadi 
samuti välismaal tegutsenud Eesti päritolu asjatundjatelt.

Mööndustega võib Balti riikide esimeseks julgeolekupoliitika mõttekojaks lugeda 1988. 
aasta suvel Eesti Teaduste Akadeemia alluvuses tegevust alustanud Rahvusvaheliste ja 
Sotsiaaluuringute Instituudi politoloogia osakonda. 1990. aastatel avaldati mitmeid 
julgeolekupoliitikauurimusi ja -ülevaateid, kaasaja kõrval prooviti jõudu Balti riikide 
poliitilise ajaloo sõlmteema, iseseisvuse saavutamise ja kaotamise põhjuste analüüsimi-
sega. Osakonna tegevus vaibus 1990. aastate teisel poolel, kui instituudist lahkus selle 
tegevust vedanud isik.

Eesti Välispoliitika Instituut alustas tegevust aastal 2000, Rahvuslik Kaitseuuringute 
Keskus (RKK) kutsuti ellu aastal 2006. Keskuse praegused pädevusvaldkonnad kujune-
sid välja aastal 2018, kui sellega liitus Eesti Välispoliitika Instituut. Keskus on Balti rii-
kide suurim julgeolekupoliitika mõttekoda ning selle uurimis- ja teavitustöö fookuses 
on autoritaarsetest suurriikidest lähtuvad välispoliitilised ja sõjalised ohud (Venemaa ja 
Hiina geopoliitilised ambitsioonid ja realiseerimine, küber- ja inforünded, majandus- ja 
energiajulgeolek). Mõttekoda on välja arendanud kompetentsi julgeolekuohtudele vastu 
seismise valdkonnas: kerksuse ja heidutuse ning transatlantilise ja piirkondliku koos-
tööga seotud teemad. Valdkonnaga seostuvad samuti kriisiuuringud (regionaalsed kriisid 
Kesk-Aasias, Lähis-Idas, Taga-Kaukaasias ja Balkanil) ning kodanikuühiskonna ülesehi-
tamise kogemuste edasi andmine idapartnerluse (EaP) programmi käigus.

Keskuse tegevuse väljundiks on trükised, sh rahvusvahelisi suhteid käsitlev ajakiri Diplo-
maatia. Ürituste korraldamisel on mõttekojale tuntust toonud iga-aastased piirkondlikud 
julgeolekupoliitika foorumid: Lennart Meri konverents ja Balti julgeolekukonverents. 
(Täpsemalt mõttekodade avalikkusele suunatud väljunditest, trükistest ja üritustest vt 
lisa 1.) 

Sihtasutuse tegevust toetavad Välis- ja Kaitseministeerium, teadurite ja ekspertidena 
tegutsevad nii akadeemilise taustaga kui ka riigikaitse ja välispoliitika valdkonna tööko-
gemusega isikud kodu- ja välismaalt.

Eesti Välissuhete Nõukogu alustas tegevust aastal 2021. Nõukogu liikmete seas on esin-
datud nii poliitikahuvilised kui ka eksperdid. Peamiseks tegevussuunaks on kujunenud 
välispoliitika ja rahvusvahelise julgeolekuga seotud teemasid süvitsi käsitlevate vestlus-
ringide korraldamine.

Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituut kutsuti ellu aastal 2009 nii õppe- kui 
ka teadus- ja arenduskeskusena. Instituudi teadustöö peamine vorm on ühiskonna 
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kerksuse (säilenõtkuse) suurendamisele suunatud rakendusuuringud. Keskne uurimis-
suund on autoritaarsete suurriikide ambitsioonidest ja mõjutamiskatsetest tulenevad 
sisejulgeoleku ohud. Käsitlemist leiavad nii hübriid- ja küberohud kui ka terrorismi kas-
vava levikuga seotud teemad. Teine suund keskendub desinformatsiooni levikule, kriisi-
olukordadeks valmisolekule ja väikeriikide julgeolekupoliitika võrdlevale analüüsile. 
Kolmas uurimissuund seostub sisejulgeoleku valdkonna (k.a piirivalve) institutsioonide 
toimimise, uute tehniliste lahenduste kasutusele võtmise ja vabatahtlike kaasamisvõima-
luste uuringutega. Valdkonnaga sidestuvad instituudi koosseisus oleva rändevõrgustiku 
tehtavad rändepoliitikauuringud.

Kahe Eestis tegutseva kompetentsikeskuse, Kaitseväe Akadeemia ja Balti Kaitsekolledži 
(Baltdefcol) tähelepanu fookuses on rahvusvahelise ja rahvusliku julgeoleku militaarsed 
aspektid: kaitsepoliitika ja rahvusvaheline julgeolek, sõjalised julgeolekuohud ja riigikait-
sekorraldus. Balti Kaitsekolledži puhul on vaatenurk üldjuhul laiem, piirkonnakeskne. 

Mõlemad asutused tegelevad ühtlasi kirjastamistegevusega, mh julgeolekuohte, kerksuse 
ja heidutusega seotud teemasid käsitlevate ajakirjade Sõjateadlane, EMA Occasional 
Papers ja Journal on Baltic Security väljaandmisega. Samuti korraldab Balti Kaitsekolledž 
regulaarseid julgeolekukonverentse.

Eesti esimene eraalgatuslik julgeolekuohtude valdkonnale keskendunud mõttekoda Balti 
Venemaa Uurimise Keskus alustas tegevust aastal 1998. Mõttekoja loojad nägid selles 
võimalust kaasa rääkida Euroopa Liidu Venemaa-suunalise välis- ja julgeolekupoliitika 
kujundamises (Mihkelson, 2007).
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LÄTI MÕTTEKOJAD

Kodumaale tagasipöördunud ja varem Rootsi Välispoliitika Instituudis töötanud Atis 
Lejiņši initsiatiivil kutsuti aastal 1992 ellu Läti Välispoliitika Instituut (Biedrība Latvijas 
Ārpolitikas institūts). Esimestel tegevusaastatel keskenduti tähelepanu juhtimisele endise 
idabloki riikide suhtes rakendatavale kahesugusele poliitikale. Poola, Ungari ja Tšehhos-
lovakkia puhul toetati nende soove liituda NATO, Euroopa Liidu ja OSCE-ga. Eesti, Läti 
ja Leedu puhul, kes olid kaotanud iseseisvuse sama Nõukogude-Saksa mittekallaletungi 
lepingu (Molotovi-Ribbentropi pakt, 1939) tagajärjel, peeti piisavaks liitumist OSCE-ga. 

Nüüdseks on instituudil välja kujunenud kolm peamist pädevusvaldkonda. Väliste julge-
olekuohude puhul on keskseteks autoritaarsete režiimide agressiivsetest ja ekspansionist-
likest poliitikatest tulenevad ohud (küber- ja infosõda, ajalooline mälu ja energiajulgeole-
kuohud). Julgeolekuohtudele vastu seismise võimalustele keskendunud suuna tähelepanu 
fookuses on ühiskondade kerksuse ja heidutuse suurendamise kõrval veel rahvusvahelise 
koostöö võimalused Balti/Läänemere riikide vahel, samuti ookeaniüleses, transatlan-
tilises julgeolekuruumis. Kolmas oluline tegevussuund on, sarnaselt Eestile ja Leedule, 
kodanikuühiskonna ülesehitamise kogemuse jagamine idapartnerluse programmis osa-
levate riikidega. 

Mõttekoja teaduritena tegutsevad valdavalt Riia poliitikateadlased ja julgeolekuvaldkonna 
taustaga praktikud, mittekoosseisuliste kaastööliste staatuses on kaasatud ka välismaiseid 
kolleege. Välismaistest asutustest väärtustab instituut jätkuvalt koostööd Rootsi Välis-
poliitika Instituudiga (The European international foundation directory, 2021, p. 217). 
Mõttekoda annab välja aastaraamatut „Latvian Foreign and Security Yearbook“ ning kor-
raldab igal aastal konverentse Riga Dialogue ja Riga Security Forum.

Ida-Euroopa Poliitikauuringute Keskus (Austrumeiropas politikas pētījumu centrs, 
APPS) alustas tegevust aastal 2006. Mittetulundusühingu asutajad olid valdavalt Läti 
Välisministeeriumi taustaga isikud, kes soovisid anda oma panuse Venemaalt lähtuva 
desinformatsiooni tõkestamisse sealsete arengute ja poliitikate ekspertidena (Latvijas 
drošība, 2022). Mõttekoja tähelepanu keskmes on hübriidrünnete ja infosõja peamised 
teemad: Venemaa ja Valgevene agressiivne välispoliitika ja mõjutustegevus, k.a kaasmaa-
laste poliitika ning väärtuste propaganda, Nõukogude Liidu lagunemisel iseseisvunud 
riikide kodanikuühiskondadeks transformeerumise protsess, regionaalsed pinged ja aja-
looline mälu.

Mõttekoda annab välja objektiivset teavet sisaldavaid trükiseid, avaldab valeteavet ümber 
lükkavaid ja objektiivset infot sisaldavaid kirjutisi ajakirjanduses ning korraldab desinfor-
matsiooni leviku tõkestamisele suunatud üritusi.

Keskusel on tihe koostöö Nõukogude Liidu lagunemisel iseseisvunud riikides tegutse-
vate desinformatsiooni levikut tõkestavate ühendustega, sh Leedu Res Publica ja Eesti 
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Propastopiga. Ühingu kodulehe järgi toetavad selle tegevust eri sihtasutused (sh Konrad 
Adenaueri Fond ja Friedrich Eberti Fond), samuti Kultuuri-, Kaitse- ja Välisministeerium 
ning NATO strateegilise kommunikatsiooni oivakeskus. Teine väärinfo leviku tõkesta-
mise valdkonnas tegutsev oluline mõttekoda on Ühendus LATO (Latvian Transatlantic 
Organisation). Erinevalt Eestis ja Leedus tegutsevatest Põhja-Atlandi Liitu tutvustavat 
teavet levitavatest samalaadsetest NATO ühingutest panustab ühendus veel ühiskonna 
kerksuse arendamisse kogukondade kaasamisele suunatud tegevuste kaudu. 

Koostöös Läti riigikantselei ja NATO avaliku diplomaatia divisjoniga viis ühendus 
novembris-detsembris 2021 ellu desinformatsiooni levikut tõkestava projekti Informa-
tion Space Security Project#BorderResilience (LATO, 2021). Ettevõtmise käigus selgi-
tati koostöös piirialade kogukondadega välja inforünde juhtumid, mida hiljem eksperdid 
analüüsisid.

Koostöös Kaitse- ja Välisministeeriumiga veab ühendus rahvusvaheliste konverent-
side (Riga Conferences) korraldamist, sõnavõtud avaldatakse osaliselt ühenduse sarjas 
„Policy brief“. Need ministeeriumid toetavad samuti ühenduse hallatavat veebiportaali 
Securebaltics.

Läti Kaitseakadeemia (Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija) on riigi keskne õppe-, 
uurimis- ja arenduskeskus sõjalise riigikaitse valdkonnas. Julgeolekuohtude analüüsimi-
sele keskendub akadeemia strateegiliste uuringute keskus (Drošības un stratēģiskās 
pētniecības centrs). Keskuse tähelepanu fookuses on autoritaarsete riikide ekspansionist-
likust poliitikast lähtuvad ohud. Samuti on tähelepanu all heidutuse ja kerksuse valdkon-
nad: ühiskonna sotsiaalse lõhestumise ärahoidmine siseriiklikul ning piirkondlik kaitse- 
ja julgeolekukoostöö rahvusvahelisel tasandil.

Teistest Lätis tegutsevatest mõttekodadest erineb aastal 2019 rahvusvahelise julgeoleku 
valdkonnas tegevust alustanud Balti Julgeolekufond (Baltic Security Foundation). Mõt-
tekoja tegevuse peamised väljundid on trükised ja Läänemere piirkonna julgeolekukon-
verentside (Baltic Sea Security Conferences) korraldamine. Konverentsidele lisab rahvus-
vahelist mõõdet Atlandi-üleste partnerite kaasamine (mõttekoda Jamestown Foundation 
ja Balti-Ameerika Vabaduse Fond). Fondi kodulehel on välispartnerite seas nimetatud 
Rahvusvahelist Kaitseuuringute Keskust ja Ida-Euroopa Uuringute Keskust ning Leedus 
tegutsevat Kodanikukerksuse Algatust. Rahastajatena nimetatakse eri sihtasutusi, fondi 
esindajate sõnul rahastab selle tegevust ka Läti riik (Bardauskaitė, 2022, p. 8).
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LEEDU MÕTTEKOJAD

Pikemat aega täitis Leedus arvamusliidri rolli ajakirjandus. Erinevalt Eestist ja Lätist 
ilmub Leedus mitu keskset poliitikaajakirja. Hoiakute kujundamisel täitsid peamist rolli 
kaks olulisemat universitas’e ehk laiapinnalise ülikoolina tegutsevat kõrgkooli: Vilniuse 
Ülikool ja Vytautas Suure Ülikool. Mõttekodade roll arvamuse vormijate ja teabe vahen-
dajatena jäi tagasihoidlikumaks kui Eestis ja Lätis. Mitme tugeva akadeemilise julgeole-
ku-uuringute keskuse olemasolu ei soosinud mõttekodade loomist.

Mõttekodade tasandi väärtustamine seostub aastal 2018 Leedu seimis esindatud erakon-
dade vahel sõlmitud riigikaitse aluste kokkuleppega, mis sisaldas soovi teha regulaar-
set koostööd välismaiste, eelkõige USA mõttekodadega, et seeläbi paremini kaitsta riigi 
välispoliitilisi huve (Bardauskaitė, 2020, p. 342). Aasta hiljem lisandus riiklikult rahasta-
tava välisjulgeoleku- ja kaitsepoliitika analüüsikeskuse ellu kutsumise ülesanne riikliku 
julgeoleku raamseaduse lisa muutmise seaduse teksti. 

Leedu keskse mõttekoja staatusesse tõusnud Ida-Euroopa Uuringute Keskus (Rytų 
Europos studijų centras, EESC) asutati aastal 2006 EL PHARE piiriülese koostöö prog-
rammi käigus (The European international foundation directory, 2021, p. 222). Keskuse 
esindajate sõnul on tegevuste rahastamise aluseks riigi ja mõttekoja vaheline konfident-
siaalse sisuga leping (Bardauskaitė, 2022, p. 8). Akadeemilise kompetentsi poolelt tugineb 
keskus Vilniuse Ülikoolile.

Keskuse tähelepanu fookuses on välis- ja julgeolekupoliitika ning kodanikuühiskonna 
areng. Aastate jooksul on mõttekoda avaldanud umbes 200 rahvusvahelist julgeolekut ja 
kodanikuühiskonda käsitlevat mõttepaberit. Peateemadena on käsitletud autoritaarsete 
riikide (Venemaa, Hiina ja Valgevene) agressiivset ja ekspansionistlikku poliitikat ning 
sellest tulenevaid sõjalisi ja mittesõjalisi ohte, samuti edu ja tagasilööke kodanikuühis-
kondade arendamisel idapartnerluse programmis osalevates riikides. 

Mitmel mõttekojaga seotud isikul on ajakirjandustaust, mistõttu on teemade käsitluslaad 
haarav, samuti on keskus võtnud enda kanda leedu- ja venekeelses Delfis julgeolekutee-
maliste püsirubriikide sisustamise.

Koostöös Vilniuse Ülikooli ja välisministeeriumiga annab keskus välja ajakirja Lithua-
nian Foreign Policy Review (ilmub kaks korda aastas). Mõttekoja korraldada on samuti 
iga-aastased Leedu välispoliitika suurkuju Stasys Lozoraitise mälestusele pühendatud 
välispoliitikakonverentsid.

Vilniuse Poliitikaanalüüsi Instituut (Vilniaus politikos analizės institutas, VIPA) alus-
tas tegevust aastal 2017. Tegemist on riigi teise olulise julgeolekumõttekojaga, mille tege-
vust rahastab Open Society Foundation (Bardauskaitė, 2020, p. 6). Mõttekoja tegevusi 
veavad peamiselt Vytautas Suure Ülikooli poliitikateaduste ja diplomaatia teaduskonna 
taustaga isikud. 
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Leedu mõlema olulisema mõttekoja kompetentsivaldkonnad kattuvad peajoontes. Rah-
vusvahelise julgeoleku puhul on erinevuseks instituudi suurem tähelepanu rahvusvahe-
liste pingete ja hübriidsõja teemadele. Kodanikuühiskonna teemal pööratakse tähelepanu 
lisaks Nõukogude Liidu lagunemise järel iseseisvunud riikide kogemustele veel hea riigi-
valitsemise (good governance) kompetentsile.

Mõttekoda annab välja aastaraamatut „VIPA Annual Report“ ja korraldab julgeolekukon-
verentse Vilniaus consultations. 

Leedu Sõjaakadeemia (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija) ambitsioo-
nikas arengukava näeb ette selle muutumise aastaks 2024 julgeoleku-uuringute ja riigi-
kaitse valdkonna kompetentsikeskuseks (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akade-
mija, 2022). Kompetentsikeskuse staatust aitab akadeemial saavutada riigi rahastatud 
rakendusuuringute tegemine. 

Arengukava põhjal saab väita, et akadeemia arendab välja kompetentsi laiapindse (laia) 
riigikaitse alal, et toetada julgeolekuinstitutsioonide ja -poliitika kohanemist julgeoleku-
keskkonnas toimuvate muutustega. Sõjalise riigikaitse kõrval arendab akadeemia välja 
kompetentsi rahvusvahelise ja poliitilise julgeoleku valdkonnas (Leedu Sõjaakadeemia, 
2022).

Kahe viimase valdkonna puhul tegeletakse pädevustega, mis on seotud riigi kerksuse ja 
heidutuse välja arendamisega. Oluliste suundadena saab välja tuua rahvusvaheliste orga-
nisatsioonide (ÜRO, EL, NATO jt) liikmesusest tulenevad julgeolekugarantiid ja väike-
riikide julgeolekupoliitikate võrdleva analüüsi. Riikliku julgeoleku valdkonda esindavad 
suunad on kodanikukaitse võime tugevdamine ning kaitse- ja julgeolekuinstitutsioonide 
koostöövõimaluste analüüs. Valdkondadeülest lähenemisnurka esindab käsil olev ühtse, 
nii sõjalist kui ka mittesõjalist komponenti sisaldava riigikaitsesüsteemi välja arendamise 
võimalikkust ja otstarbekust analüüsiv uurimissuund.

Akadeemia avalikkusele suunatud väljundiks on trükised: inglis- ja leedukeelsena ilmuv 
aastaraamat „Lithuanian Annual Strategic Review“ ning ajakirjad Challenges to National 
Defence in Contemporary Geopolitical Situation ja Journal of Security and Sustainability 
Issues.

Leedu julgeolekupoliitika mõttekodadest tuleb mainida veel praeguseks tegevuse peata-
nud Välispoliitika Uurimiskeskust (Užsienio politikos tyrimo centras), mis haldas por-
taali geopolitika.lt (Geo Politika, Public Agency (PA) the Centre for Geopolitical Studies, 
2021). Samuti paigutub olemasoleva teabe alusel julgeolekupoliitika mõttekodade sekka 
aastal 2018 asutatud Kodanikukerksuse Algatus (Civic Resilience Initiative, CRI). Mõt-
tekoja kodulehe järgi on selle tegevuse sihiks hübriid- ja küberrünnetele vastuseismine 
ning ühiskonna kerksuse suurendamisele suunatud ettevõtmiste korraldamine. Tege-
vuste toetajate ringi kuuluvad Välis- ja Kaitseministeerium, Konrad Adenaueri Fond ja 
Wilfried Martensi Euroopa Uuringute Keskus ning NATO Avaliku Diplomaatia Divisjon. 
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ÜLIKOOLID JA JULGEOLEKU-
UURINGUD

Mõttekodade ja valdkondlike kõrgkoolide kõrval tegeletakse julgeoleku-uuringutega 
ka ülikoolides. Õpetatavate erialade ja teadustöö laia spektrit arvestades on julgeole-
kuteemade osakaal marginaalne ning piirdub üksikute instituutide ja erialadega. Kuid 
ülikoolidega seotud asjatundjatel on sageli täita keskne roll arvamusliidrite ja mõtteko-
dade tegevuse eestvedajatena, mille puhul saavad nad tugineda akadeemilisele tegevusele 
põhitöökohal.

Eesti puhul on rahvusvaheliste suhete, samuti kodanikuühiskondade toimimisega seotud 
(sh kriisid ja idapartnerlus) teemade uuringute teaduskeskuseks Tartu Ülikool. TalTech 
on kompetentsikeskuseks nendega piirnevas energia- ja küberjulgeoleku ning idapart-
nerluse valdkonnas. Tallinna Ülikoolil on julgeolekualase teadustöö kompetents kriiside, 
küberjulgeoleku ja nurjatute probleemide alal. 

Erinevalt Eestist märkab Leedus ja Lätis ulatuslikku ülikoolide ja mõttekodade lõimumist 
isikute tasandil. Näiteks veavad Läti Välispoliitika Instituudi tegevust Riia Stradiņši Üli-
kooli poliitikateaduste osakonna õppejõud ja teadurid. Üksteisega on seotud ka Leedu 
ülikoolid ja mõttekojad. Kahe olulisema ülikooliga, Vytautas Suure Ülikooli ja Vilniuse 
Ülikooliga seotud isikud on kujunenud arvamusliidriteks, mõlema ülikooliga saab seos-
tada kindla mõttekoja tegevust.

Kahe keskse ülikooli kõrval tegeletakse julgeolekupoliitika teemadega vähemal määral 
veel Kaunase Tehnoloogiaülikoolis, Leedus tegutsevas Valgevene Euroopa Humani-
taarülikoolis ja sisejulgeoleku valdkonna spetsialiste ette valmistavas Mykolas Römerise 
Ülikoolis.

Läti ülikoolidest on julgeolekupoliitika valdkonnaga enam seotud Riia Stradiņši Ülikooli 
kõrval veel Läti Ülikool. Mõlema ülikooli poliitikateaduste teaduskonnad tegelevad uuri-
mistööga rahvusvahelise julgeoleku valdkonnas. Riikliku julgeolekuga, sh kaitsepoliitika 
ja ühiskonna kerksusega on tegeletud ka Läti Ülikooli sotsiaalteaduste teaduskonnas. 
Viimase egiidi all on tehtud ühiskonna kerksuse uuring „Läti elanikkonna subjektiivne 
turvatunnetus: mõju julgeolekupoliitika kujundamisele“ (Latvijas iedzīvotāju subjektīvā 
drošības uztvere: ietekme uz drošības politikas veidošanu, 2021). Vähemal määral tegele-
takse julgeoleku-uuringutega (radikaliseerumine ja terrorism) veel Valgevene, Venemaa 
ja Leeduga piirnevas Latgale piirkonnas asuvas Daugavpilsi Ülikoolis. 
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MÕTTEKODADE 
KOMPETENTSIVALDKONNAD

Samal ajal Eesti, Läti ja Leedu omariikluse taastamisega omandas julgeoleku-uuringute 
valdkonnas üldisema poolehoiu Barry Buzani välja pakutud laiapõhjaline julgeolekuoh-
tude kontseptsioon. Viimase uudsus peitus varasemast ulatuslikumas ohtude käsitluses. 
Buzani algselt välja pakutud viiele ohtude laadile: sõjalised, poliitilised, majanduslikud, 
sotsiaalsed ja keskkonnaga seonduvad (Stone, 2009, pp. 4–6) on aastate kestel lisandu-
nud teisigi, näiteks energia, toidu jms isevarustamise võimekuse väärtustamine. Julgeole-
kustamise (securitization) kontseptsioonile tuginev arusaam julgeolekuohtude seotusest 
on leidnud kindla koha Balti riikide julgeolekudokumentides (Marnot, 2020; The state 
defence concept, 2020; Riigikantselei, 2021).

 

JOONIS 1. JULGEOLEKU-UURINGUTE PEAMISED TEEMAD

Valdkondade kaupa on Eesti, Läti ja Leedu mõttekojad kõige enam käsitlenud julgeoleku-
välist mõõdet. Valdkonnas tegutsevate mõttekodade arvukus seletub teemaderingi üldi-
sema tundmisega, mis annab eri ühiskonnakihtidele aktiivse kaasarääkimise võimaluse. 

Kriisi- 
uuringud

Väikeriikide 
kogemused ja 

võimalused

Rahvus- 
vahelised  
suhted ja  
konfliktid

Küber- 
ründed

Info- 
ründed

Ida- 
partnerlus
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Samuti teevad valdkonna aktuaalseks julgeolekupoliitilise olukorra muutused, suurrii-
kide katsed tagasi pöörduda jõupõhisele välispoliitikale ja kasutada geopoliitikat relvana. 
Välja on kujunenud kolm olulisemat mõttekoda: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus 
/ Eesti Välispoliitika Instituut, Läti Välispoliitika Instituut ja Leedu Ida-Euroopa Uurin-
gute Keskus, mille tegevust toetatakse riiklikult. Kolme peamise mõttekoja tähelepanu 
keskmes on rahvusvaheliste julgeolekuohtude analüüsi ja nende mõju vähendamise või-
maluste leidmise kõrval kodanikuühiskonna ülesehitamise kogemused ja nende edasi 
andmine idapartnerluse programmis.

Nende kesksete mõttekodade kõrval tegutsevad välisohtude valdkonnas veel Balti Vene-
maa Uurimise Keskus, Eesti Välissuhete Nõukogu, Ida-Euroopa Poliitikauuringute Kes-
kus ja LATO (Latvian Transatlantic Organisation), Vilniuse Poliitikaanalüüsi Instituut, 
Balti Julgeolekufond ja Kodanikukerksuse Algatus.

Mitme Läti ja Leedu mõttekoja: Ida-Euroopa Poliitikauuringute Keskuse ja LATO (Lat-
vian Transatlantic Organisation), Ida-Euroopa Uuringute Keskuse (Leedu) ja Vilniuse 
Poliitikaanalüüsi Instituudi tegevuses on keskne koht rahvusvahelise ja riikliku julge-
oleku piirimaile jääval desinformatsioonivastasel võitlusel. Valdkonna suurem väärtusta-
mine Eestiga võrreldes tuleneb sellest, et Läti ja Leedu mõttekojad peavad vastu seisma 
ühtaegu nii Venemaa kui ka Valgevene poolt lähtuva moonutatud info levikule. Vastupi-
diselt keskenduvad Balti Julgeolekufond ja Kodanikukerksuse Algatus rahvusvahelisele 
julgeolekule ja transatlantilise julgeolekumõõtme arendamisele. Oluliselt vähem mõt-
tekodasid keskendub julgeolekupoliitika siseriikliku mõõtmega seotud teemaderingile. 
Siseturvalisuse valdkonnas on Eestis olulisimaks kompetentsikeskuseks Sisekaitseaka-
deemia, Lätis ja Leedus jääb valdkond vastavalt Läti Riigikaitseakadeemia ja Leedu Sõja-
väeakadeemia pädevusse. 

Arvestades, et piir julgeolekupoliitika siseriikliku ja välismõõtme vahel on tegelikkuses 
sageli tinglik, võib väita, et valdkonna kaetus mõttekodade tasandil ei ole piisav. Väidet 
toetab tõsiasi, et riigi tasandil julgeolekupoliitika välismõõtmesse sobituv teema seostub 
Euroopa Liidu ja ühtsete poliitikate tasandilt vaadates sisemõõtmega. 

Militaarjulgeoleku valdkonnas on sarnaselt siseriiklikule mõõtmele kõigis kolmes riigis 
kõige pädevamateks kompetentsikeskusteks sõjalised õppeasutused: Balti Kaitsekolledž, 
Kaitseväe Akadeemia, Läti Riigikaitseakadeemia ja Leedu Sõjaväeakadeemia. Militaar-
julgeolekuga seotud üldisemate teemadega tegeleb Rahvuslik Kaitseuuringute Keskus.
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KOKKUVÕTE

Aastate vältel on nii Eesti, Läti kui ka Leedu mõttekojad omandanud kindla koha julge-
olekupoliitika kompetentsikeskustena. Enamik kolmes riigis tegutsevaid mõttekodasid 
on avaliku uurimisinstitutsiooni tüüpi organisatsioonid, mis tuginevad sageli mõne kõrg-
kooli teaduspotentsiaalile.

Mõttekodade tegevus on võimaldanud kaasa rääkida otsustamisprotsesside käigus eks-
pertidena ametlike poliitikate väljatöötamisel, samuti on nende kaudu realiseerunud 
kodanikuühiskondade kaasarääkimisõigus poliitikate vormumisel. Sagenevad rahvusva-
heliste suhete ümberkorraldamise katsed, suurenev jõupoliitika ja mõjuvõimu kasuta-
mine, samuti hübriid- ja inforünded väärtustavad mõttekodade rolli kogukondadeülese 
ühtsustunde alalhoidjate ja vormijatena. Mõttekodade kolmandaks tegevussuunaks on 
saanud riigi julgeolekuhuve tutvustava võõrkeelse teabe ettevalmistamine ja levitamine, 
mõjuisikuteni viimise kanalina leiavad aasta-aastalt enam kasutamist välismõttekojad.

Kaks esimest julgeolekupoliitika mõttekoda, Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituudi 
politoloogia osakond Eestis ja Läti Välispoliitika Instituut kutsuti ellu vastavalt 1988. ja 
1992. aastal. Mõlema mõttekoja tegevus ei avaldanud märgatavat mõju kodanikuühis-
kondadele ja julgeolekupoliitika kujunemisele tervikuna. 

Mõttekodade roll suurenes 1990. aastate lõpus. Alanud liitumisläbirääkimised EL-i ja 
NATO-ga ja suuna võtmine tihedamale integreerumisele Lääne-Euroopaga suurenda-
sid huvi julgeolekuprobleemide vastu. Mõttekodade rolliks sai probleemistiku avamine 
ja siseriikliku ühtsuse suurendamine, milleks loodi kodanikuühiskonnale paremad 
kaasarääkimisvõimalused. 

Mõttekodade tähtsus kompetentsikeskustena suurenes taas aastal 2006 seoses üleeuroo-
palise välis- ja julgeolekupoliitika mõttekodade võrgustiku loomisega. Tegevust alustasid 
Ida-Euroopa Poliitikauuringute Keskus ja Rahvuslik Kaitseuuringute Keskus. 

Riikliku tasandi mõttekodade võrgustikes toimusid olulised ümberkorraldused aastal 
2018. Eesti Välispoliitika Instituudi ja Rahvusliku Kaitseuuringute Keskuse ühinemine 
ning Leedus vastu võetud otsus Ida-Euroopa Uuringute Keskuse tegevuse riigipoolse 
püsiva rahastamise kohta seostub nende tunnistamisega kesksete kompetentsikeskustena.

Üha rohkem mõttekodasid keskendub julgeolekupoliitika välismõõtmega seotud teema-
deringile. Teinekord, näiteks ühiskondade kerksuse ja heidutusvõime väljaarendamisega 
seotud teemade puhul, leiavad käsitlemist ka siseriikliku mõõtmega seonduvad teemad.

Julgeolekupoliitika siseriiklikule ja militaarmõõtmele keskenduvate mõttekodade vähe-
sus seletub vajadusega omada kaasa rääkimiseks lisaks üldisematele veel eriteadmisi. 
Teiselt poolt, kuna julgeolekupoliitika välis- ja siseriikliku mõõtmega seonduvad teemad 
on tihti üksteisega seotud, võib sisemõõtme probleemistiku vähene kaetus mõttekodade 
tasandil mõjutada julgeolekupoliitilisi valikuid ja otsuseid. 
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Julgeolekupoliitika mõõtmete ühtlasem kaetus riigi tasandi mõttekodade poolt võimal-
daks siseriiklikult paremini levitada objektiivseid analüüse ja teavet ning aidata kaasa 
ühtse teadmise vormumisele. Tänapäeva konfliktide- ja vastuseisude rohkes maailmas 
võimaldab osalemine mitteriiklikes välis- ja julgeolekupoliitika mõttekodasid liitvates 
piiriülestes koostöövõrgustikes tutvustada ja kaitsta riikide välis- ja julgeolekupoliitilisi 
huve.
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http://web.archive.org/web/20220401041733/www.geest.msh-paris.fr/IMG/pdf/Security_for_Buzan.mp3.pdf
http://web.archive.org/web/20220401041733/www.geest.msh-paris.fr/IMG/pdf/Security_for_Buzan.mp3.pdf
http://web.archive.org/web/20220401041733/www.geest.msh-paris.fr/IMG/pdf/Security_for_Buzan.mp3.pdf
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LISA

EESTI, LÄTI JA LEEDU JULGEOLEKUPOLIITIKA MÕTTEKODADE TRÜKISED, 
ÜRITUSED JA VEEBIRESSURSID
Mõttekoda Trükised Üritused Veebiressursid
Filosoofia, Sotsioloogia 
ja Õiguse Instituut

Uurimused, analüüsid; 
Teaduslik Uurimus 
(ilmus üks number)

Balti Venemaa 
Uurimise Keskus

Uurimused, analüüsid

Rahvuslik Kaitse-
uuringute Keskus

Mõttepaberid, 
analüüsid, raportid, 
ajakiri Diplomaatia

Lennart Meri 
konverents; 
Balti julgeoleku- 
konverents

https://icds.ee/et/

Eesti Välissuhete 
Nõukogu

Vestlusringid https://www.evn.ee 

Sisekaitseakadeemia 
sisejulgeoleku 
instituut

Mõttepaberid, 
analüüsid ja 
raportid, ajakirjad 
Turvalisuskompass ja 
Proceedings of the 
Estonian Academy of 
Security of Sciences

Seminarid, 
ümarlauad ja 
konverentsid

https://www.sisekaitse.
ee/et 

Kaitseväe Akadeemia Ajakiri Sõjateadlane,

EMA Occasional 
Papers

Konverentsid https://www.kvak.ee 

Balti Kaitsekolledž 
(Baltdefcol)

Analüüsid ja 
uurimused, ajakirjad 
Journal on Baltic 
Security ja Ad 
Securitatem

https://www.baltdefcol.org 

Läti Välispoliitika 
Instituut

Mõttepaberid, 
analüüsid ja raportid, 
„Latvian Foreign 
and Security Policy 
Yearbook“ 

Konverentsid Riga 
Dialogue ja Riga 
Security Forum, 
seminarid

https://liia.lv/en 

http://www.
rigasecurityforum.liia.lv/
home 

Ida-Euroopa 
Poliitikauuringute 
Keskus

Sari „CEEPS’ reports“ http://appc.lv 

http://appc.lv/eng/
category/petijumi/ceeps_
research 

https://icds.ee/et/
https://www.evn.ee
https://www.sisekaitse.ee/et
https://www.sisekaitse.ee/et
https://www.kvak.ee
https://www.baltdefcol.org
https://liia.lv/en
http://www.rigasecurityforum.liia.lv/home
http://www.rigasecurityforum.liia.lv/home
http://www.rigasecurityforum.liia.lv/home
http://appc.lv
http://appc.lv/eng/category/petijumi/ceeps_research
http://appc.lv/eng/category/petijumi/ceeps_research
http://appc.lv/eng/category/petijumi/ceeps_research
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Mõttekoda Trükised Üritused Veebiressursid
LATO (Latvian 
Transatlantic 
Organisation)

Sari „Policy Brief“,

portaal Securebaltics

The Rīga 
Conference

lato.lv 

https://www.
rigaconference.lv 

https://www.securebaltics.
eu/about

Läti Kaitseakadeemia Sarjad „Policy Paper“ 
ja „Strategic Review“, 
mõttepaberid ja 
analüüsid

https://www.naa.mil.lv/
en/research

Vilniuse 
Poliitikaanalüüsi 
Instituut

„VIPA Annual Report“, 
mõttepaberid ja 
analüüsid

Konverentsid https://vilniusinstitute.lt/
en/ 

https://vilniusinstitute.
lt/en/vilnius-
consultations-2019/ 

Leedu Sõjaakadeemia Lithuanian Annual 
Strategic Review; 
Challenges to 
National Defence 
in Contemporary 
Geopolitical Situation; 
Journal of Security and 
Sustainability Issues jt

https://www.lka.lt/en/ 

https://journals.lka.lt/

Välispoliitika 
Uurimiskeskus

Veebiportaal geopolitika.lt 

Balti Julgeolekufond Analüüsid ja 
infomaterjalid

Konverentsid https://balticsecurity.eu/ 

Kodanikukerksuse 
Algatus

Analüüsid https://cri.lt/ 

https://www.rigaconference.lv
https://www.rigaconference.lv
https://www.securebaltics.eu/about
https://www.securebaltics.eu/about
https://www.naa.mil.lv/en/research
https://www.naa.mil.lv/en/research
https://vilniusinstitute.lt/en/
https://vilniusinstitute.lt/en/
https://vilniusinstitute.lt/en/vilnius-consultations-2019/
https://vilniusinstitute.lt/en/vilnius-consultations-2019/
https://vilniusinstitute.lt/en/vilnius-consultations-2019/
https://www.lka.lt/en/
https://journals.lka.lt/
https://balticsecurity.eu/
https://cri.lt/
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sisekaitse.ee

Aasta-aastalt on suurenenud kompetentsikeskuste osa poliitikate kujundamisel. 
Kodanikuühiskonna tugevus seostub riigi kerksus- ja heidutusvõimega, 
suutlikkusega seista vastu suurriikide imperialistlikele ambitsioonidele. Ühtlasi 
aitab kodanikuühiskonna kaasamine poliitikate kujundamisse ja elluviimisse toime 
tulla suurenevate hübriidohtudega. Julgeolekupoliitika mõttekodade kaardistamine 
võimaldab ühtlasi välja selgitada nende pädevusvaldkonnad.

ÜLEVAADE KAARDISTAB EESTIS, LÄTIS 
JA LEEDUS TEGUTSEVAD OLULISEMAD 
JULGEOLEKUPOLIITIKA MÕTTEKOJAD-

KOMPETENTSIKESKUSED.
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