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KÕIKEHÕLMAVA RIIGIKAITSE SÕJALINE DOKTRIIN
EESSÕNA
Doktriin (lad sõnast doctrina, ‘õpetus’) on teoreetiline õpetus, teaduslik või
filosoofiline teooria, poliitiline juhtmõte, üldkehtivaks muudetud poliitiliste või sõjaliste
põhimõtete kogum. Sõjaline doktriin (ka sõjadoktriin) on Eesti Entsüklopeedia põhjal
„ametlikult tunnustatud vaadete süsteem, millel rajaneb relvajõudude arendamine,
sõjaks valmistumine ning sõjapidamisviiside ja -vormide valik“1. Sõjaline doktriin
kirjeldab üht osa inimtegevusest, mis põhimõtteliselt erineb ülejäänud inimtegevusest
selle poolest, et tegeleb vägivalla kasutamise planeerimise ja selle võimaliku
rakendamisega, seda ka humanitaarsetel eesmärkidel. Sõda on lihtne, kuid kõige
lihtsam asi on sõjas keeruline, on öelnud Carl von Clausewitz2 (1780–1831). Kindral
William Tecumseh Sherman on öelnud sisuliselt sedasama, aga natuke teises
kontekstis: „Iga katse muuta sõda lihtsaks on lõppenud alanduse ja katastroofiga.“3
Sõjaline doktriin on formaalne, kuid samas ka sotsiaalsel kokkuleppel rajanev
käitumisjuhis, mis määratleb üldsuunad nii sõjapidamiseks valmistumiseks kui ka
sõjapidamiseks endaks ning määrab sõjalise jõu arendamise loogika, jättes selle
kõige juures ruumi loovale lähenemisele.4 Doktriini aluseks on ennekõike minevikus
saadud õppetunnid ja laiahaardeline mõtlemine, väljaõpe ja operatsioonidel
omandatud kogemused. Õpetus on oma loomult „käskiv“, kuid eeldab samas
täitmisel tekkivate olukordade hindamist ja sellele vastavat käitumist Seega ei
asenda doktriin mingil moel isiklikku algatust, vaid juhendab ülemaid ja alluvaid selle
kasutamisel edu saavutama. See on:
„juhend kõigile, kes tahavad sõja kohta raamatutest õppida; see valgustab nende
teed, hõlbustab nende edasiliikumist, treenib nende otsustusvõimet ja aitab vältida
lõkse... [doktriin] on mõeldud selleks, et harida tulevase ülema vaimu või, täpsemalt,
juhtida teda tema eneseharimises, mitte olla tema kaaslaseks lahinguväljal“5.
Niisiis on doktriin tegevuste, otsuste ja mõtiskluste praktiline alus, mis julgustab keset
kriisi või konflikti põhjustatud ebakindlust kasutama edu saavutamiseks isiklikku
algatust, ettevõtlikust ja kujutlusvõimet. See ei anna kindlat valemit raskete otsuste
langetamiseks, vaid loob vundamendi, millele need otsused üles ehitada.
Käesolev doktriin on mõeldud eelkõige kaitseväe ja kaitseliidu tegev- ja
reservohvitseridele, kuid ka kõigile teistele asjahuvilistele, et mõista sõjategevusele
lähenemise aluseid. Seda tuleb tutvustada ohvitseridele baasväljaõppe käigus, et
luua alus doktriini mõistmiseks, ja süvendada vastavaid teadmisi kõikidel edasistel
väljaõppe- ja haridusastmetel. Sõjalise doktriini mõistmine on eriti oluline sõjaväeliste
juhtide või staabiohvitseride ametikohal teenivatele vanem- ja kõrgematele

1

Sõjadoktriin. Eesti entsüklopeedia 9. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1999, lk 59.
Carl von Clausewitz, On War, London, Everyman’s Library, 1993, lk 138.
3
Every attempt to make war easy and safe will result in humiliation and disaster. – Vt Mattis, James N.
USJFCOM Commander’s Guidance for Effects-based Operations. – Parameters: The US Army War
College Quarterly. Vol. 38, Nr. 3, October 2008, lk 18–25, siinkohal: lk 19. URL
http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/Articles/08autumn/mattis.pdf.
4
Mõts, Enno. Eesti kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused: Maaväe ohvitseride ja staabitöö
väljaõppejuhend. [Tartu]: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2010, lk 247.
5
Carl von Clausewitz, Sõjast, Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn 2004, lk. 136
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ohvitseridele. Samuti tuleb doktriin koostegutsemisvõime hõlbustamiseks teha
kättesaadavaks liitlastele ja koalitsioonipartneritele.
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SISSEJUHATUS
Sõjaline doktriin sätestab laiema filosoofia ja põhimõtted kaitseväe ja kaitseliidu
kasutamiseks riiklike huvide kaitsel. See on alus, millest tulenevad kõik teised
alamdoktriinid, mis kirjeldavad üksikasjalikumalt, kuidas operatsioone juhatatakse,
korraldatakse, juhitakse, täide viiakse ja nende jätkusuutlikkust tagatakse.
Sõjaline doktriin kajastab Eesti kontingentide poolt välismissioonidel koalitsioonide
koosseisus
saadud
operatsioonikogemusi,
samuti
valitsusülese
ja
ametkondadevahelise koostöö vajadust ning sõjalise riigikaitse strateegiast
tulenevaid nõudeid. Valitsusülene ja ametkondadevaheline koostöö ehk kõikehõlmav
lähenemine julgustab koostööd teiste valitsusasutustega ning ühiseid ettevõtmisi
muude asutuste ja osapooltega. Sõjaline strateegia suunab sõjalisi planeerijaid
vaatlema olukordi tervikuna ja saavutama erinevate tegevuste kaudu nii sõjaliselt kui
ka poliitiliselt soodsaid tulemusi.
Sõjaline doktriin on jagatud kaheks osaks.
a. 1. osa. Kaitse kontekst
(1) 1. peatükk selgitab kaitsepoliitika ja sõjalise strateegia suhteid ning rõhutab –
ehkki jõu kasutamise valmidust (kaitsetahet) esile tõstes – julgeolekuküsimuste
lahendamise tähtsust paindliku lähenemise ja usutava heidutuse abil, jättes sõjalise
jõu rakendamise viimaseks abinõuks.
(2) 2. peatükk seletab lahti sõja olemuse ja selle pidamise põhimõtted, sõja tasandid
ja iseloomu.
b. 2. osa. Sõjaline doktriin
(1) 3. peatükk kirjeldab kaitseväe ja kaitseliidu võimalikku kasutamist riigi
kaitsepoliitiliste eesmärkide saavutamiseks.
(2) 4. peatükk selgitab võitlusvõimsuse6 komponente ja tegutsemiskonteksti olulisust
selle tõhusaks rakendamiseks.
(3) 5. peatükk kirjeldab sõjaliste operatsioonide läbiviimise meetodeid.
Sõjaline doktriin on seotud ennekõike julgeolekupoliitiliste aluste ja sõjalise riigikaitse
strateegiaga, kuid ka erinevate salastamata poliitiliste dokumentidega, näiteks
valitsuse tasemel tehtud kaitsealaste analüüsidega.

6

Ettepanek muuta seni kasutatav termin "võitlusvõime" "võitlusvõimsuseks". Kuna tegemist on jõu ja
kiiruse kombinatsiooniga vt P = F*v
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1. OSA. KAITSE KONTEKST
1. PEATÜKK. JULGEOLEK JA KAITSE
Julgeoleku all mõistetakse riigi või organisatsiooni turvalisust ja kaitset nii väliste kui
ka sisemiste ohtude eest. Välisteks ohtudeks võivad olla sissetung, rünnak ja
blokaad. Sisemiste ohtude hulka kuuluvad terrorism, õõnestustegevus,
kodanikurahutused, kuritegevus, mässuliikumine ja salaluure. Vahetevahel võivad
sisemised ohud olla väljastpoolt toetatud, kuid riigi stabiilsust suudavad need
ohustada ainult juhul, kui neile leitakse piisavat riigisisest toetust, et vastanduda
teravalt kehtivale võimule. Sellises olukorras sõltub just demokraatlike riikide
stabiilsus üksikisikute ja gruppide õigustatud poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete,
usuliste ja keskkondlike vajaduste rahuldamisest. Neid aspekte koos nimetatakse
tavaliselt inimjulgeolekuks.
Inimjulgeolek
Inimjulgeolek on ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis7 kirjeldatud inimõiguste
tagamine. Täpsemalt tähendab see tagakiusamise, viletsuse ja hirmu puudumist,
piisavat
varustatust
esmatarbekaupadega,
nagu
vesi
ja
toit,
üldist
keskkonnajulgeolekut ja kultuuriväärtuste kaitset. Inimjulgeolekut ohustavateks
teguriteks on etnilised ja usulised erimeelsused, vaesus, ebavõrdsus, kuritegevus ja
ebaõiglus, võitlus loodusressursside pärast ning korrumpeerunud või saamatu
valitsemine, mida võimendab juurdepääs üleilmsetele võimalustele (tööjõu vaba
liikumine Euroopa Liidu piires, viisavabadus, kommunikatsioonivahendid jne).
Inimjulgeoleku puudumine või selle ohustamine riigis või selle mõnes piirkonnas
kahjustab riigi või piirkonna stabiilsust. Ebastabiilse piirkonna kodanikud on pigem
lojaalsed nende vajadusi näiliselt rahuldavale või rahuldada lubavale populistlikule
rühmitusele, milleks võivad olla nii organiseeritud kuritegelikud jõugud kui ka
vaenuliku riigi poolt mahitatud ja rahastatud poliitilised jõud, liikumised või
kodanikuühendused. Saavutanud kord piisava toetuse, kujutavad sellised
grupeeringud endast arvatust suuremat ohtu riiklikule, piirkondlikule või koguni
rahvusvahelisele julgeolekule. Julgeolekudefitsiidist kasusaajad (vaenulik riik,
organisatsioon) võivad üritada kriisi põlistada ning rahvusvahelist reaktsiooni
eksitada ja rahvusvaheliste jõudude sekkumist vältida.
Inimjulgeoleku tagamine eeldab põhjalikke teadmisi nii teatud piirkondade
üksikisikute kui ka riikide vajaduste eripärast. See nõuab ühiskonna õigusnormide,
hariduse, kaubanduse ja majanduse, inimõiguste ja tervishoiu, teabe, sõjanduse ja
diplomaatia, halduse ja valitsemise ning teiste aspektide põhjalikku analüüsimist
nii ajaloolises kui ka kultuurilises kontekstis.
Eesti julgeolek
Eesti julgeolek põhineb riigi iseseisvuse ja huvide ning nende parima kaitsmise ja
edendamise võimaluste tunnetamisel. Vabariigi valitsuse põhiline kohustus on
tagada Eesti julgeolekupoliitika eesmärkide – Eesti riigi iseseisvuse ja sõltumatuse,
7

Vt 10. detsembril 1948 vastu võetud ÜRO inimõiguste
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/est.pdf.

ülddeklaratsioon.

URL
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ning territoriaalse tervilikkuse, põhiseadusliku korra ja rahva turvalisuse
kindlustamise – saavutamine.8 Lisaks sellele on valitsuse ülesandeks seista laiemate
riiklike poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete huvide eest. Ka Eesti koostöö liitlaste
ning koalitsioonipartneritega rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tugevdamisel
suurendab Eesti riiklikku julgeolekut.
Eesti julgeolekueesmärke kujundavad geograafilised, ressursilised, sotsiaalsed,
poliitilised, teaduslikud, tehnoloogilised ja sõjalised tegurid. Mõnel neist tegureist on
teistest püsivam tähtsus, kuid mitte ühtegi neist ei saa käsitleda eraldi, kusjuures
igaühe tähtsus võib aja jooksul muutuda9. Seetõttu peab Eesti julgeolekueesmärkide
poole püüdlemine olema olukorrale vastav dünaamiline ja proaktiivne protsess.
Tuleviku julgeolekukeskkonna analüüsi ja strateegiliste suundumuste tuvastamiseks
on vaja rakendada kogu riigi potentsiaali, haarates kaasa kõiki ministeeriume, nende
allasutusi ja mõttekodasid. Julgeolekupoliitika väljatöötamise keskne koordineerija on
kaitseministeerium. Erinevate analüüside põhjal koostatavate hinnangute alusel saab
välja töötada rea erinevaid stsenaariume ning osutada nende rakendumise
tõenäosusele. Analüüside eesmärgiks on juhtida poliitikakujundajate tähelepanu
võimalikele tulevikutrendidele, potentsiaalselt tekkida võivatele ebasoodsatele
olukordadele ja neist johtuvatele tõenäolistele julgeolekuriskidele.
Kuigi näiliselt jääb Eesti praegu otsestest ohuallikatest puutumata, ei saa ignoreerida
meie
ajaloolist
kogemust
ja
geograafilist
asukohta
tsivilisatsioonide
10
kokkupuutejoonel .

Joonis 1.1 Samuel P. Huntingtoni tsivilisatsioonide kaart
Vaatamata Euroopa julgeoleku valdavalt positiivsele arengule, ei ole riikidevahelised
pinged ja konventsionaalsed ohud kuhugi kadunud11. Kuigi Eesti on üks maailma
8

Eesti julgeolekupoliitika alused. URL
http://kaitseministeerium.ee/files/kmin/nodes/9417_Julgeolekupoliitika_alused_2010.pdf.
9
Alan G. Stolberg, Crafting National Interests in the 21st Century, U.S. Army War College Guide to
National Security Issues, Volume II: National Security Policy and Strategy, lk. 5
10
Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Touchstone
publications, Simon & Schuster Ltd, West Garden Place, Kendal Street, London lk. 159
11
Riigikaitse strateegia. URL
http://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/valitsus/arengukavad/kaitseministeerium/Riigikaitse%20strateegi
a.pdf.
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väiksemaid riike, on ta aktiivne rahvusvaheline panustaja, tehes suurriikidega
proportsionaalselt võrdväärseid jõupingutusi rahvusvahelise stabiilsuse ja õiguse
tagamisel. Eesti riigi stabiilsus, jõukus ja heaolu sõltuvad rahvusvahelisest
kaubandusest ja investeeringutest rohkem kui enamikus arenenud riikides. Riik
sõltub välismaistest toorainetarnetest, kaupade turvalisest mere-, õhu- ja
maismaaveost ning rahumeelsest ja stabiilsest kaubandusolukorrast maailmas.
Noil põhjusil, suurendamaks oma võimalusi globaalses keskkonnas ja panustamaks
globaalsete probleemide lahendamisse, toetab Eesti rahvusvahelisel õigusel
põhinevat rahvusvahelise koostöö süsteemi. Ka suurendab Eesti oma rahvusvahelisi
võimalusi keskendumisega selliste ühiste probleemide lahendamisele ja
ennetamisele, mis kahjustavad Eesti ja teiste liitlasriikide julgeolekut ja heaolu.
Kollektiivjulgeolek
Eesti näeb kollektiivkaitset oma julgeolekustrateegia keskmena, millele aitavad kaasa
tihedad
suhted
Ameerika
Ühendriikidega
ning suurte rahvusvaheliste
organisatsioonide – ÜRO, NATO, Euroopa Liit, Euroopa Julgeoleku- ja
Koostööorganisatsioon (OSCE) – liikmesus.
Sellisel liitlas-, partnerlus- ja kahepoolsete suhete vahekorral on märkimisväärne
diplomaatiline, majanduslik ja sõjaline mõjuvõim.

POLIITILINE JUHIS (POLICY) JA STRATEEGIA
Poliitikal12 (politics) on võime mõjutada teiste käitumist. Rahvusvahelise poliitika
teostamine hõlmab riigivõimu rakendamist rahvusvahelises süsteemis riiklike või
kollektiivsete huvide toetuseks tavaliselt koos liitlaste ja partneritega. Asjakohased
poliitilised tulemid ja eesmärgid ning nende saavutamiseks vajalik riigivõimu sõjalise
vahendi kasutamise kord on sõnastatud poliitilises juhises (policy) ja strateegias.
Riiklik strateegia13
Riiklik strateegia suunab allkirjeldatavate riigivõimu vahendite kooskõlastatud
rakendamist riikliku poliitika teostamisel. Seetõttu tegeleb sellega poliitiline sfäär,
põhiliselt peaminister ja valitsus, keda nõustavad kõrgeimad ohvitserid. Valitsuse
poliitiline kavatsus mingil operatsioonil osaleda võidakse esitada riikliku strateegilise
eesmärgi või lõpptulemusena, mis põhineb soovitud lahendusel ja mida täiendavad
seonduvad strateegilised eesmärgid. Need peaksid omakorda olema tuletatud
riiklikest huvidest14. Riikliku strateegia edukaks koostamiseks ja täitmiseks vajab see
perioodilist
ümberhindamist
lähtuvalt
julgeolekukeskkonnast
tulenevatest
ülesannetest ja tulevikusuundumustest.
12

Teatud põhimõtetest lähtuv kavakindel tegutsemine, et mõjutada või korraldada riigiasju,
riikidevahelisi suhteid või ühiskonnaelu.
13
Käesoleva doktriini mõistes tuleb terminit „riiklik strateegia“ mõista rahvusvahelise mõiste Grand
Strategy või National Strategy ekvivalendina. Et Eestis riiklik strateegia puudub, on antud alalõigu
alused tuletatud julgeolekupoliitika alustest ja sõjalisest riigikaitse strateegiast eeldusel, et vabariigi
valitsus töötab selle tulevikus välja.
14
„Riiklikud huvid“ on akadeemilises mõistena defineerimata.
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Riiklik strateegia määrab ka Eesti panuse liitlasoperatsioonidesse, selle ulatuse ning
Eesti ja teiste riikide poliitiliste eesmärkide kooskõlastamise strateegiliste eesmärkide
saavutamiseks. Eesmärkide püstitamise ja ressursside eraldamise protsess on liidu
või koalitsiooni puhul tõenäoliselt keerukam kui siseriiklikult, sest tingimused on
ebaselgemad ja piiranguid rohkem. Läbirääkimistele ja üksmeele saavutamisele
järgnevad ametlikud korraldused kehtiva riikliku käsuliini kaudu, kuigi sõjalised
ettevalmistused ja mõned operatsioonid võivad olla juba alanud.
Sõjaline strateegia
Sõjaline strateegia ei ole lihtsalt kaitsepoliitika sünonüüm. Kaitsepoliitika sätestab
sõjalise strateegia lõppeesmärgid, mille põhjal kujundatakse relvajõudude ülesehitus
ja vajaminevad võimed olemasoleva ressursi ja muude piirangute raames. Sõjaline
strateegia käsitleb sõjalise jõu kasutamist ja selle poliitilisi tagajärgi ning määrab
operatsiooni- ja taktikategevuste üldraamistiku. Selle otstarve on tasakaalustada
soovitud lõppeesmärkide saavutamiseks vajalikud vahendid ja meetodid, arvestades
ümbritsevat julgeolekukeskkonda.
Sõjaline strateegia ühendab valitsuse poliitilise tahte ja selle sõjalise teostatavuse.
See on tuletatud riiklikust strateegiast ning sätestab, kuidas relvajõud peaksid olema
üles ehitatud ja rakendatud koos teiste riigivõimu teostamise instrumentidega
(DIME15) eesmärgiga saavutada oodatud tulemus. Sõjaline strateegia taotleb edu,
mida toetab tegutsemisvabadus vastase või konkreetse olukorra suhtes
(ülesandekeskne juhtimine ehk Auftragstaktik). Sõjalise strateegia koostamist
kujundab eriline suhtumine kriisiohjesse, milles konflikti ennetamine on esmatähtis,
kuid võime sekkuda jõuga tõhusalt rahu ja julgeoleku taastamiseks on samuti oluline.
Sõjaline strateegia käsitleb muu hulgas sõjaliste ressursside eraldamist,
tähtsusjärjekorda seadmist ja tasakaalustamist samaaegsete ja konkureerivate
operatsiooniliste nõuete vahel. Kõrgematele ülematele on oluline säilitada kõikide
tegevuste pikaajaline perspektiiv, eriti kui seistakse vastamisi lühiajaliste ootamatult
tekkinud olukordadega.
Lühidalt öeldes on sõjaline strateegia sõjaliste eesmärkide tuletamine poliitilistest
eesmärkidest, nende eesmärkide hindamine vastavalt sõjalise tegevuse nõuetele ja
nendele nõuetele eelduste püstitamine. See omakorda nõuab olemasoleva
potentsiaalse ressursi vastavuse hindamist seatud nõuetele, mis omakorda
võimaldab edasise tegevuskäigu koostamist ja selgete prioriteetide määramist.
RIIGIVÕIMU TEOSTAMINE
Riikliku poliitika eesmärgid saavutatakse kõigi nelja riigivõimu teostamise vahendi –
diplomaatilise, majandusliku, sõjalise ja informatsioonilise – sidusa ja tõhusa
rakendamisega.

15

Diplomacy, Information, Military and Economy.
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Diplomaatiline vahend
Riigivõimu diplomaatiline vahend võimaldab saavutada Eesti (peamiselt välis)poliitilisi
eesmärke diplomaatilisi teid pidi. Edukas diplomaatia põhineb veenmisjõul, mida
toetavad maine ja terviklikkus, teiste riigivõimu instrumentide võimekas vastasmõju
ning tulemuslik suhtlemine. See põhineb riiklikul süsteemil, kuid kaasab
valitsusväliseid arvamusliidreid, mõjukaid isikuid ja kolmandaid osapooli.
Diplomaatiline vahend on pidevas kasutuses, seda ka konflikti ajal, kui vajadus
mõjutada liitlasi ja erapooletuid osalisi, sh vastaseid, on sama oluline kui sõjalise jõu
rakendamine. Kaitsediplomaatia eesmärk on hajutada vaenulikkust, luua ja säilitada
vastastikune usaldus ning aidata arendada usaldusväärseid, pädevaid ja
demokraatlikult vastutavaid jõude. See hõlbustab koostööd liitlaste ja partneritega.
Diplomaatiat võimendavad saatkondade kaitseatašeed, sõjalise väljaõppe läbiviimine
välismaal ja muud mõjutegevused, näiteks ühisoperatsioonid liitlastega.
Majanduslik vahend
Välisinvesteeringud, rahvusvaheline kaubandus ja välismaise kapitali juurdevool
loovad stabiilse ja funktsioneeriva turumajanduse eelduse. Sügav integreeritus
Euroopa Liidu majandusruumi pakub majanduslikke hoobasid kolmandate osapoolte
boikottide, tollimaksude ja sanktsioonide mõju minimeerimiseks. Selliste meetmete
võimalikke
tagajärgi
võivad
komplitseerida
ühtse
majandusruumi
solidaarsusprintsiipide eiramine, avalike ja erahuvide põimumine ning ülemaailmse ja
riikliku kasvutempo ja majandustegevuse keerukas vahekord.
Teatud tingimustes ei saa välistada sõjalise jõu rakendamist majandusliku vahendi
toetuseks,
näiteks
embargooperatsioonidel
osalemine
koalitsioonivägede
koosseisus. Teisel juhul võib sõjavarustuse lepingute sõlmimine või välisriigi sõjaliste
struktuuride reformimine soodustada muid positiivseid majanduslikke tulemusi
välismaal.
Sõjaline vahend
Sõjaline jõud on riigivõimu kõige nähtavam vahend ja väljund, ulatudes heidutusest
ja survest tahtliku jõu kasutamiseni konkreetse ohu neutraliseerimiseks. See on
peamine kaitseabinõu.
Kuid sõjaline vahend on tõhusaim rakendatuna koos teiste riigivõimu teostamise
instrumentidega, siis ei ole selle kasutamine Clausewitzit parafraseerides iseseisev
nähtus, „vaid poliitika jätkamine teiste abinõudega“16. Sõjaline vahend võib siiski
osutuda otsustavaks. Näiteks ajaloos on rasketel läbirääkimistel tõrksate vastastega
osutunud diplomaatia edukas vaid siis, kui seda on toetanud jõu kasutamise
võimalus. Sõjalise vahendi ainulaadsus ongi valmisolek jõu kasutamiseks, et tagada
riigi julgeolek, vabadus välisest survest ja riiklike huvide edendamine.
Igasuguse sõjalise jõu rakendamise strateegilised eesmärgid ja iseloom on siiski
suurel määral poliitilist laadi, välistades pelgalt sõjalise lahenduse enamiku
16

Clausewitz, Carl von. Sõjast: Kindral Carl von Clausewitzist järele jäänud teos. Tallinn: Eesti Keele
Sihtasutus, 2004, lk 49.
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konfliktidele korral. See, kas sõtta tasub astuda, sõltub väeüksuste kiire ja efektiivse,
vajadusel ka riigipiire ületava siirmise ning nende jätkusuutlikkuse tagamise võimest
ja valmidusest. Riigid, siinhulgas Eesti, mille relvajõududel puuduvad vahendid oma
jõu kuvamiseks üleilmselt, saavad avaldada ainult piiratud piirkondlikku mõju.
Üldjuhul suudavad vaid vähesed riigid ületada nüüdisaegsete tehnoloogiliselt
arenenud relvajõudude ekspeditsioonioperatsioonidele ja operatiivjuhtimisele
omaseid logistilisi raskusi.
Jõu kasutamine või selle kasutamisega ähvardamine julgeoleku ohustajate vastu
aitab säilitada rahvusvahelist julgeolekut ning hajutab muidu ohus olla võivate elanike
ja kogukondade kartusi. See, mil määral Eesti võib niisugust mõju avaldada, sõltub
asjakohaselt mehitatud, väljaõpetatud ja varustatud jõudude kombinatsioonist
koalitsioonivägede koosseisus.
Informatsioon
Informatsioon teeb võimalikuks kolme ülejäänud riigivõimu teostamise vahendi
(diplomaatia, majandus, sõjandus) kasutamise. See on kriisiohje kontekstis äärmiselt
oluline. Informatsiooni levitamine kooskõlas laiapindse informatsioonistrateegiaga
võimaldab rakendada diplomaatilist, majanduslikku ja sõjalist mõju tõhusal ja
kõikehõlmaval viisil. Samal ajal kujundavad kõikides riigiasutustes kogutud
informatsioon ja luureandmed kõikidel juhtimistasanditel teostatavat planeerimist ning
tegevusi. Sealjuures edendab informatsiooni oskuslik haldamine jõupingutuste
ühtsust17 ja üksmeelt ning annab võimaluse mõjutada erinevaid auditooriume ja
tegevusi.
Riigivõimu rakendamine
Riikidevaheline geostrateegiline jõudude tasakaal muutub ajas riikide ebaühtlase
kasvutempo ning tehniliste, demograafiliste ja ressursierinevuste tõttu, mis annavad
eelise ühele või teisele ühiskonnale. Riigid määravad ka oma seisukoha selle põhjal,
millisena nende eliit ja elanikkond tunnetavad oma positsiooni ja staatust teiste
rahvusvahelise kogukonna riikidega võrreldes. Need tegurid, nagu ka riigi tung
julgeoleku ja stabiilsuse poole, otsustavad riigivõimu rakendamise vahendite
tähtsussuhted.
Üksikult on iga riigivõimu teostamise instrumendi mõju piiratud. Ideaalis tegutsevad
need koos ühise eesmärgi nimel. Praktikas võivad diplomaatilised, majanduslikud,
sõjalised ja informatsioonilised riigivõimu teostamise vahendid üksteist nüanssides
häirida. Igas konkreetses olukorras rakendatav riigivõimu teostamise vahendite
kombinatsioon sõltub strateegilisest kontekstist ja riigi poliitiliste eesmärkide
mõistmisest. Ka tuleb leida tasakaal allkirjeldatud kõva ja pehme jõu kasutamise
vahel.
Kõva ja pehme jõud
Kõva jõud on sõjalise või majandusliku surve avaldamine või selle kasutamisega
ähvardamine, mille eesmärgiks on mõjutada riikide, gruppide või üksikisikute
17

Sõjapidamisprintsiibid Principles of War, Army Doctrine Publications, www.mod.uk/dcdc, lk2A-2 -2A-
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käitumist või nende huve ning sundida neid otsustama teatud tegevuskäigu kasuks,
mida nad muidu ise ei valiks. Näiteks Eesti sõjapidamisvõime kombinatsioonis NATO
liitlastega on oluline kõva jõu allikas ja mõjub võimalikele vastastele tõhusa
heidutusena. Samasuguseid tulemusi on siiski võimalik saavutada ka alternatiivse või
täiendava pehme jõu abil.
Pehme jõud on poliitilise organisatsiooni, näiteks riigi või riikide ühenduse, oskus
teha ennast teistele poliitilistele organisatsioonidele atraktiivseks ja sellega
nende käitumist soodsas suunas mõjutada, kasutades selleks kultuurilisi ja
ideoloogilisi mõjutusvahendeid18. Pehmet jõudu võib rakendada näiteks kultuuri (kui
see köidab teisi), väärtuste (mille rakendamine paistab siiras) või välispoliitika (kui
see on teiste silmis õigustatud) kaudu, millest igaüht võib toetada rahaliste ja
materiaalsete stiimulitega. Popkultuuri ja meediat peetakse sageli pehme jõu
allikaks19, nagu ka dominantse rahvusvahelise suhtlemise keele mõju20 ning
konfidentsiaalse tehnilise ja äriteabe diskreetset jagamist. Tänapäeva infoajastul
suurendab vastastikune ühendumine koostöövõimalusi. Teadlik ja läbimõeldud
strateegiline kommunikatsioon on efektiivne pehme jõu vahend, millega mõjutatakse
ja kujundatakse konkreetsete sihtrühmade meelsust ning vähendatakse ohtlike
riikide, grupeeringute ja indiviidide mõju sellele sihtrühmale.
Seega on riigil võimalik saavutada soovitud tulemusi ilma otseste ähvarduste ja
kulukate tehinguteta, sest teised imetlevad tema väärtusi, püüdlevad tema heaolu või
avatuse poole ja järgivad seetõttu tema eeskuju. Riigi edukus pehme jõu
rakendamisel tuleneb ka tema positsioonist rahvusvahelises kogukonnas, samas
võivad pehmet jõudu rakendada ideoloogilised liikumised ja muud huvirühmad.
Ajalugu on näidanud, et pehme jõud on tavaliselt aeglasem, laialivalguvam ja
raskemini rakendatav kui kõva jõud, kuigi see on sageli odavam ja selle mõju võib
kesta kauem21. On võimalik, et kõva ja pehmet jõudu tuleb kasutada koos. Lõppude
lõpuks on kõva jõu piitsal ja präänikul, eriti jõu kasutamisel või selle kasutamisega
ähvardamisel siiski oma väärtus ja tõhusus, eriti ebastabiilsuse või konflikti ajal.
KRIISIOHJE
Clausewitz kirjutas, et „tähtsale strateegilisele küsimusele ei saa anda ainult sõjalist
hinnangut või lahendada seda ainult sõjalise plaaniga”. Tõepoolest, püüdeid
lahendada olulisi julgeolekuprobleeme pelgalt sõjaliste vahenditega saadab pikas
perspektiivis harva edu (kuigi esialgu võib see tunduda isegi õnnestuvat22). Ainult
konkreetse olukorra või kriisi tegelikku dünaamikat mõistes saab kavandada ja
korraldada asjakohaseid tegevusi. Neid võivad läbi viia erinevad osalised, näiteks
teised riigiasutused, rahvusvahelised organisatsioonid, kodanikuühendused, teised
valitsused, era- ja ärihuvide esindajad, kohalikud kogukonnad ja ümbritseva
piirkonna elanikud.
18

Stolberg, Alan G. The International System in The 21st Century. – U.S. Army War College Guide to
National Security Issues. Volume II: National Security Policy and Strategy. 3rd Edition revised and
expanded, edited by J. Boone Bartholomees jun (Department of National Security and Strategy). June
2008, lk 127.
19
Nt Soome televisioon Eestis Nõukogude okupatsiooni ajal.
20
Amerikaniseerumine.
21
Nt läänemaailma väärtused, mis viisid kommunistliku süsteemi kokkuvarisemiseni.
22
Nt Versailles’ rahulepe, mis lõpetas küll sõja, kuid kuhu oli sisse programmeeritud järgmine sõda.
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Kõikehõlmav lähenemine kriisiohjele
Kuigi sõjalisel vahendil on tihti otsustav tähtsus, eriti turvalise keskkonna tagamisel
või rajamisel, pole kriisiohje õnnestumine tõenäoline ilma aktiivse, õigesti juhitud ja
koordineeritud valitsusülese ning ametkondade koostööta. Ametkondade suhted, mis
on rajatud pigem ühisele kultuurile, filosoofiale ja seisukohtadele kui protsessi
ühtlustamisele, on kõikehõlmava lähenemise rakendamise ja õnnestumise
seisukohalt eluliselt tähtsad.
Riiklikus kontekstis eeldab kõikehõlmav lähenemine selgeid riiklikke eesmärke,
tugevat poliitilist juhtimist ja ministeeriumidevahelist kooskõlastamist, et tagada kõigi
riigivõimu vahendite sidus rakendamine. Riiklikku lähenemisviisi kujundab sageli
laiem piiriülene reageering, mis hõlmab erinevaid osalisi, sealhulgas liitlasi,
rahvusvahelisi organisatsioone ja kodanikuühendusi. Mitmeriigilises kontekstis on
konkureerivate riiklike või organisatsiooniliste eesmärkide ja plaanide tõttu ühtsust
saavutada raskem kui riigisiseselt.
Keerukates ametkondadeülestes olukordades, mis kaasavad suurt hulka
kodanikuühendusi ja võib-olla tsiviilisikust poliitilist delegatsioonijuhti, tegeleb sõjaline
planeerimine ainult soovitud kogutulemuse ühe tahuga. Kuigi täieliku kooskõla
saavutamine tsiviil- ja sõjaliste tegevuste vahel on ebatõenäoline, peaksid ülemad
siiski julgustama otsima kõikehõlmavaid lahendusi niivõrd, kuivõrd see on sõjaliselt
otstarbekas.
Kõikehõlmav lähenemine põhineb neljal juhtpõhimõttel:
a) ennetav tegevus. Kriisieelne ennustegevus võimaldab asjaosalistel hinnata
olukorra keerukust ja valida sobiv, omavahel kooskõlastatud tegevuskava. See
eeldab kõigi protsessis osalejate ühist lähenemisviisi kriisinäitajate ja ohumärkide
kogumisele ja tõlgendamisele, et oleks piisavalt aega tegevuse ettevalmistamiseks;
b) ühised arusaamad. Kõigi osaliste, sealhulgas sõjalise poole, ühised arusaamad
on hädavajalikud nende valduses olevate võimete mõju optimeerimiseks23. Iga
asjaosaline annab oma väärtustele ja arusaamadele tugineva spetsiifilise
professionaalse, tehnilise ja kultuurilise panuse, mis lõimitult lisavad ühendtegevusse
perspektiivi, sügavust ja paindlikkust. Võimaluse korral tuleks ühiseid arusaamu luua
ühiste kriisidevaheliste töömeetodite, kontaktide ja hariduse kaudu2425;
c) tulemuspõhine mõtlemine. Kõik kriisi lahendamisel osalejad peavad ennast
tegevuste kavandamisel ja täitmisel häälestama tulemustele ja sellele, mis aitab
kaasa soodsa olukorra saavutamisele. Selle saavutamise põhieelduseks on
orienteeritus riiklike strateegiliste eesmärkidega kooskõlas olevatele, osalejatega
kokkulepitud tulemustele, mis saavutatakse eestvedamise, järjekindluse ja ühtsuse
abi. Planeerimine ja tegutsemine peavad keskenduma ühisele tulemusele ning
23

Vajalik eeltingimus sõjapidamisprintsiipide jõupingutuste ühtsuse ja ökonoomsuse saavutamiseks.
Hea näide on BALTDEFCOLis läbiviidavad kursused, kus osalevad nii sõjaväelased kui ka
erinevate ametkondade tsiviilteenistujad.
25
Kindral James N. Mattis,USJFCOM Commander’s Guidance for Effects-based Operations,
http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/Articles/08autumn/mattis.pdf, lk 24
24
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probleemi lahendamise arengut tuleb hinnata vastastikku kokkulepitud
tulemuslikkuse hindamise kriteeriumide järgi. Üheks oluliseks edu kriteeriumiks on
selgelt sõnastatud kavatsused, eesmärgid, vahendid ja meetodid26;
d) koostöö. Isiklikele kontaktidele ning usalduslikele suhetele rajatud koostöö
suurendab lahenduste leidmise tulemuslikkust. Lõimitud infohaldus ja taristu ning
ühenduvus teevad võimalikuks info kiire jagamise, usalduse süvendamise ja ühiste
töömeetodite, muu hulgas erinevate analüüside ja aruandluse, kasutuselevõtu eri
ametkondade esindajate vahel.
Eelkõige nõuab kõikehõlmav lähenemine kriisi lahendamisele osalejate
koostöövalmidust ja nende situatsioonile vastavat struktureeritust, et tekiks ühine
arusaam olukorrast ja selle dünaamikast. Nimetatud lähenemisviis aitab sõnastada
ühist kavatsust ja tulemusele orienteeritud eesmärke, mis omakorda viivad üksteist
vastastikku toetavate tegevuste realiseerimiseni. Juhul, kui ei saavutata kõikide
osaliste, tegevuste ja mõjude kooskõla või ei suudeta neid ühtviisi reguleerida, tuleb
igal juhul vältida vähemalt nende vastandumist.
Rahvusvahelised ja mitut ametkonda kaasavad operatsioonid
Kuigi ei saa välistada Eesti iseseisva tegutsemise vajadust, võib siiski eeldada, et
Eesti relvajõud tegutsevad enamasti NATO poliitilises ja sõjalises raamistikus kas
koostöös teiste kindlakskujunenud liitlaste ja partneritega või osana sihtotstarbelisest
koalitsioonist nii riigi territoriaalse terviklikkuse kaitsel kui ka välisoperatsioonidel. Mis
tahes mitmeriigioperatsiooni eesmärk võib olla väljendatud ÜRO julgeolekunõukogu
resolutsioonis, NATO kollektiivkaitse otsuses, koalitsioonilepingus27 või osana
relvarahuleppest või rahulepingust. See eeldab tavaliselt diplomaatilist osalust
osalevate riikide üldise eesmärgi ja reageeringu laadi sõnastamisel, enne kui riik
saab võtta osalemiskohustuse.
Nii nagu väeliigid toovad ühendoperatsioonidesse täiendusi ja piiranguid, teevad
seda ka liitlased ja koalitsioonipartnerid mitmeriigi-sõjakäikude puhul. Seetõttu on
sõjaliste mitmeriigioperatsioonide läbiviimisel olulisteks teguriteks selge arusaam
teiste riikide relvajõudude tegutsemisviisidest ja oskus liita erinevate riikide panused
üheks kokkuhoidvaks jõuks. Relvajõudude suutlikkus tegutseda koos teiste riikidega
eeldab aktiivsust ja koostegutsemisvõimet. Samas tuleb arvestada tõsiasjaga, et
osalemine rahvusvahelistes operatsioonides võib tuua kaasa märkimisväärseid
kulutusi. Ühtekuuluvus ja ühtlustamine kõikidel tasanditel on üliolulised nõuded
ükskõik millise toimiva liidu või koalitsiooni puhul, mis vajavad nii poliitiliste kui ka
sõjaliste ringkondade liidrite heakskiitu ja tuge.
Sellisel puhul peavad sõjaväelised juhid vääriliselt hindama ja edendama koostööst
tulenevaid eeliseid, saavutamaks eesmärkide ühtsust, sest samal ajal ei pruugi olla
juhtimise ühtsust ega piiranguteta üksuste väehaldamisõigust28. Toimiv koostöö
eeldab paindlikkust, avatust ja osavõtlikkust piirkonnas viibivate asjaosaliste suhtes 29.
26

Ibid, lk. 1
Lähiajaloost saab näitena tuua Eesti osaluse operatsioonis "Iraagi vabadus".
28
Vt käsuõiguse delegeerimise astmeid.
29
Erinevate mandaatide alusel piirkonnas viibivad valitsusvälised organisatsioonid, rahvusvahelised
organisatsioonid jne.
27
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Kõikehõlmav lähenemine võib tekitada juriidilisi või moraalseid lisakohustusi pidada
erinevatele sihtrühmadele suunatud mitmekihilist kommunikatsiooni, vältides samas
erinevate asjaosaliste või osapooltega vastandumist. Kõikehõlmav lähenemine võib
kaasa tuua lisanõudeid nii väekaitse kui ka jätkusuutlikkuse tagamiseks.
Kriisid ja nende tähendus
Kuna kriisid elavad oma elu, neil on oma iseloom ja hoog ning nad ei pruugi alluda
tahtlikule ohjamisele ega lahendamisele, peab poliitika olema suunatud konflikti või
kriisi tekke ärahoidmisele. Kriisiohje on kriiside ärahoidmise, vaoshoidmise ja
lahendamise protsess, mille eesmärgiks on takistada neil areneda relvakonfliktiks,
tehes samal ajal siiski plaane kriisi võimaliku ägenemise puhuks.
Kriis, eelnevalt või tagantjärele tuvastatuna, märgib tavaliselt hetke, mil sündmused
pöörduvad halvemuse poole. Mõistet „kriis“ võib kasutada ka äärmiselt ebastabiilse
perioodi tähistamiseks. Kriisiohjeks nimetame samme, mis on vajalikud kriisi
rahustamiseks, selle konfliktiks laienemise ärahoidmiseks ja võimalike vaenuaktide
tõrjumiseks, tegeldes samal ajal ka kriisi algpõhjustega. Sellisest kirjeldusest ei saa
järeldada, et kõik kriisid on ohjatavad. Kriisid on oma loomuselt sõltumatu arenguga
ja altid teisenema, tihti reaktsioonina sõjalisele või muule sekkumisele, ent mitte alati
nii, nagu on kavandatud.
Riikide, riigisiseste gruppide ja kildkondade ning riiklike ja mitteriiklike osapoolte
suhteid geopoliitilisel maastikul võib liigitada koostööaltideks, vastanduvateks ja
konfliktseteks. Kuigi vastastikune koostöö loob suurepärase vundamendi püsivale
stabiilsusele, võib ometi tekkida vastandumine siis, kui loomupäraseid erimeelsusi ei
suudeta mingil põhjusel enam vaos hoida või nendega leppida.
Konflikt tuleneb suutmatusest kriisi eskaleerumist ära või vaos hoida, nii et üks või
teine osapool võtab tarvitusele vägivalla. Suhete oluline halvenemine võib olla kriisist
tingitud või ise kriisi tekitada. Tavaelus on piirid koostöö, vastandumise ja konflikti
vahel keerulised ja pidevalt muutuvad. Relvajõud peavad olema ettevalmistatud
tegutsema kogu konfliktispektri30 ulatuses, viies läbi sõjalist tegevust vastastikuse
koostöö edendamiseks, vastandumise konfliktiks laienemise ärahoidmiseks (või
vähemalt vaoshoidmiseks) ja lõpuks ka relvakonflikti lahendamiseks, kui see peaks
puhkema.
Koostöö
Koostöö võib avalduda mitmel viisil alates aktiivsest kaasalöömisest (liitlased või
partnerid töötavad koos ühiste eesmärkide saavutamise nimel) kuni pelga
kooseksisteerimiseni (reaalset koostööd tehakse väga vähe). Ühilduvate või
vähemalt samalaadsete eesmärkidega osapoolte koostöö võib sündida loomulikul
teel. Teine võimalus on tekitada või säilitada seda jõuliselt heidutuse ja surve abil. Et
nii siseriiklikud kui ka rahvusvahelised suhted sisaldavad alati teatud määral
ebakõlasid, sealhulgas majanduslikku konkurentsi, iseloomustab koostööd tavaliselt
pigem stabiilsus kui üksmeel.

30

Kõik vägivallatasemed rahust sõjani [AJP-3.2 tõlge].
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Vastandumine
Kui koostöö katkeb mingist konkreetse asjaolu või suhete järkjärgulise või äkilise
halvenemise tõttu, järgneb tõenäoliselt kriis ja osapoolte mingit laadi vastandumine.
Vastandumist iseloomustab tahete kokkupõrge, mille puhul vastaspooled, kes pole
suutnud oma erimeelsusi ületada, üritavad teineteisele oma tahet peale suruda.
Sageli on kriisi algpõhjustega võimalik tõhusalt tegelda vaid strateegilisel tasandil,
diplomaatiliste ja majanduslike vahendite abil, mida enamikul juhtudel toetab varjatud
või varjamatu sõjalise tegevuse võimalikkus. Seega nõuab kriisiohje ja stabiilsuse
taastamine pigem kõikehõlmavat kui üksnes sõjalist reageerimist.
Konflikt
Kriisiohje lahutamatuks osaks on tõkestada relvakonflikti puhkemist vastandumist
vaos hoides ja selle laienemist või eskaleerumist takistades. Kui vastaspoolte
erimeelsusi siiski muude abinõudega rahuldavalt lahendada ei suudeta, võib olukord
mõnikord paisuda väga kiiresti konfliktiks ja sõjategevuseks. Konflikti iseloomustab
vägivalla tarvitamine üleoleku saavutamiseks ja soovitud tulemusteni jõudmiseks.
Põhjusi, miks osapooled võivad selle tegevuskäigu valida ja mis võib neid mõjutada
seda meelsamini või vastumeelsemalt tegema, lahkab 2. peatükk.
Vastandumise perioodil, mis kõigi eelduste kohaselt võib venida pikale, keskenduvad
relvajõud ennekõike tõenäoliselt heidutusele ja survele, konflikti tekkimisel liigub
fookus aga selle ohjeldamisele ja seirele, millega võib kaasneda jõu kasutamine
sunni eesmärgil, kui rahvusvaheline süsteem või riiklikud huvid peaksid ohtu sattuma.
JÕU OMAMISE KASULIKKUS
Relvajõud koos teiste riigivõimu vahenditega heidutavad ja annavad vastulöögi
riiklikku julgeolekut ähvardavatele ohtudele, toetavad ja edendavad riiklikke huve
ning on tagatiseks ja kindlustuseks erinevate erakorraliste asjaolude korral. Kaitset
teostatakse poliitilise otsusprotsessi, tõhusa juhtimise ja võimekate relvajõudude
kombinatsiooni abil.
Heidutus ja surve
Heidutus on Eesti kaitsepoliitika keskmes, selle eesmärk on veenda võimalikku
vastast sõjategevuse kõikidel tasanditel mitte valima meie riigi huvisid ohustavat
tegevust. Heidutamine on edukas siiski ainult juhul, kui poliitilise tahte ja kaitsetahte
kombinatsioon on usutav ja täidetav ning selle rakendamisest antakse ühemõtteliselt
teavet neile, kes suudavad seda hinnata. Usutav heidutus eeldab silmanähtavat ja
jõulist poliitilist kavatsust ning võib avalduda mitmel kujul. See võib olla üldine või
keskenduda konkreetsete või koheste eesmärkide saavutamisele, olla üldjoontes
ennetav või suunatud kindlate ohtude ärahoidmisele.
Tõhus heidutus sõltub usutavast eriolukorras tegutsemise võimest ja nähtavast
valmisolekust, et võimalikud vastased peaksid tegema oma hinnangute põhjal
järelduse, et nende vaenulikust tegevusest saadav kasu ei vääri võimalike või
tõenäoliste tagajärgedega seonduvat riski. Edukas osalemine sõjalistes
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operatsioonides ning sagedased siseriiklikud ja rahvusvahelised õppused
kujundavad tõenäoliselt mis tahes potentsiaalse vastase arusaamu ning mõjutavad
tema otsuseid. Ja vastupidi, ajalugu on näidanud, et sõjalise nõrkuse ilmingud või
kindlameelsuse puudumine kannustavad vaenulike ja auahnete valitsuste, gruppide
ja üksikisikute oportunistlikke avantüüre.
Heidutusega on tihedalt seotud surve, mis on kõva jõu sageli kõige nähtavam
avaldumisvorm. Eestil on surve rakendamine iseseisvalt peaaegu võimatu, mistõttu
meie jõupingutus on suunatud heidutusele ja siduvate kokkulepete saavutamisele
strateegiliste partneritega, kelle survevõimet on ühiste eesmärkide puhul võimalik ära
kasutada. Kui heidutuse eesmärk on veenda vastast loobuma mingist tegevusest,
siis surve peab sundima teda käituma survestajale soodsal viisil. Tavaelus tuleb
kasuks, kui võimalik vastane ei suuda heidutust ja survet eristada.
Kuigi nii heidutus kui ka surve tuginevad sõjalistele võimetele, usutavusele
(sealhulgas selgelt väljendatud kavatsusele riiki kaitsta) ja suhtlusele, on olulisel
kohal ka teised tegurid:
a) maine. Väljakujunenud sõjaline traditsioon ja sage edu operatsioonidel
parandavad heidutuse ja surve tõhusust. Liitlasoperatsioonide käigus edukalt
kasutatud jõud võib mõjuda soodsalt edaspidisele heidutusele ja vastupidi, varasem
ebaõnnestunud sõjaline tegevus kahjustab heidutuse usutavust ja vähendab surve
mõju;
Aastal 346 eKr saatis [Makedoonia kuningas] Philippos II spartalastele
sõnumi: „Ma soovitan teil viivitamatult alla anda, sest kui ma ründan oma
armeega teie maad, hävitan ma teie farmid, hävitan teie inimesed ja pühin teie
linna maa pealt.“ Spartalaste vastus Philipposele oli: „Kui.“ Ei Philippos II ega
Aleksander Suur rünnanud kunagi Spartat, vaid tegid oma sõjakäike Spartast
kaugel.31
b) tajumine. Jõud – kui seda tajutakse enda positsiooni halvendava (ründava ja
paratamatu), mitte kaitsva ja asjaoludest sõltuvana – võib esile kutsuda vastase
ebaratsionaalse käitumise, mille tulemusena tekkiva vastasseisu eskaleerumine võib
omakorda viia kriisi või halvimal juhul konflikti puhkemiseni. Vastase veenmiseks
säärase ühepoolse agressiivse käitumise mittekavandamisest tuleb tema kartused
väga selgelt hajutada rohkema kui lihtsalt oma kavatsuste teatavakstegemisega;
c) reageerimine. Vastase puhul, kes on tasakaalutu, vastutustundetu või mõnel muul
viisil leppimatu, või sellise vastase vastu, kelle kaalutlused ja veendumused ei ole
teistele teada või mõistetavad, võib pelgalt jõuga ähvardamine osutuda tagajärjetuks.
Näiteks võib tasakaalutu vastane olla võimetu hindama oma tegevuse võimalikke
vastukajasid, fatalistlik või märterlik vastane aga sellest lihtsalt ei hooligi. Mõned
vastased ei pruugi olla heidutusele või survele vastuvõtlikud ja tekkinud kriisi
lahendamine sõltub lõpuks ikkagi ainult jõu rakendamisest.

31

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0288%3Asection%3D17

18

PROJEKT
Jõu rakendamine
Kui heidutus või surve ebaõnnestuvad, võib ähvardava ohuga tegelemiseks minna
vaja jõudu. Jõu rakendamine hõlmab olemasolevate sõjaliste võimete kaalutletud
kasutamist ja juhtimist, et sooritada vajalikud toimingud soovitud tulemuse
tagamiseks. Jõudu võib kasutada nii vahendina (otseselt), et vähendada vastase
tegevusvõimet, kui ka väljenduslikult (kaudselt), et mõjutada tema käitumist, muutes
tema arusaamist olukorrast, tegutsemistahet ning võimet langetada õigeaegseid ja
tulemuslikke otsuseid.
Ähvardavale ohule võib vastulöögi anda vastase lagundamise, purustamise või
vajadusel tema hävitamisega. Lagundamine halvendab vastase võime teatud osi, nii
moraalseid kui ka füüsilisi, piirates sellega tema tegutsemisvabadust. Purustamine,
mis omab suuremat mõju kui lihtsalt lagundamine, vähendab vastase tahet,
ühtekuuluvust ja üldist võimekust sel määral, et ta ei suuda enam saavutada oma
eesmärke ega kujuta endast enam reaalset ohtu. Kui peetakse vajalikuks
potentsiaalse ohu likvideerimist, omandab esmase tähtsuse nii vaenlase võitlusvõime
kui ka laiema võime hävitamine.
Teise maailmasõja puhkedes oli USA silmitsi kahest suunast ähvardava
ohuga mille ellimineerimiseks andis Franklin D. Roosevelt korralduse
purustada nii Jaapan kui Saksamaa. Seda poliitilist tahteavaldust ja sellega
kaasnevat strateegilist eesmärki ei vaidlustatud kordagi ja mõlemad riigid
purustati32 sellise määrani, et neist lähtuv sõjaline oht on olematu kuni tänase
päevani.
ÕIGUSTATUS JA JÕUD
Üldtunnustatud põhimõttel peaksid riigid jõu kasutamise sanktsioneerimiseks,
rakendamiseks ja kitsendamiseks kehtestama organiseeritud ning struktureeritud
käitumisnormi. Demokraatliku riigi relvajõudude tegevuseesmärgid ja tegutsemine
peavad alati alluma valitsuse tsiviiljärelevalvele. Soovitud tulemuse saamiseks peab
piirduma vähima võimaliku jõu rakendamisega (vt nt Gruusia suurtükiväe 60% tulejõu
kasutamine Vene vägede vastu 2008.a. konfliktis33), vältides ülemääraseid kahjusid,
mis võivad hiljem suurendada konfliktijärgse ülesehitustöö kulusid.
Sõjalise jõu kasutamise mandaat
Eesti vabariigi põhiseaduse § 54 kohaselt on Eesti kodaniku kohus olla ustav
põhiseaduslikule korrale ja kaitsta Eesti iseseisvust. Kui ei leidu muid vahendeid, on
igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele
omaalgatuslikku vastupanu.
Seega on põhiseadus andnud igale riigi kodanikule mandaadi osutada agressorile
vastupanu, sh rakendada sõjalist jõudu.

32

Louis Morton, Command Decisions, Germany First: The Basic Concept of Allied Strategy in World
War II, Center of Military History, United states Army, Washington, D.C., 1990, lk 33-47.
33
Gruusia suurtükiväe kooli ülem kolonel xxxx ettekanne Balti Kaitsekolledžile õppereisil Gruusiasse
2011. a. oktoobris
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Eesti vabariigi piirest väljaspool puhkenud kriisi ohjamiseks läbiviidav tegevus peab
olema nii sihipärane kui ka seaduslik. Ühtlasi peab see olema õigustatud,
vastuvõetav ja asjakohane. Pikaajalise edu eeltingimuseks on riigikogu poolt
rahvusvaheliste jõudude koosseisus operatsioonis osalemiseks ja sõjalise jõu
kasutamiseks antav mandaat abistatava valitsuse või organisatsiooni toetuseks. See
koosneb neljast üksteisest sõltuvast tegurist34:
a) sellest, kuidas ühiskond tajub tegevusmandaadi õiguspärasust;
b) nii individuaalse kui ka kollektiivse tegutsemisviisi tajutud õigustatusest;
c) sellest, mil määral kohalik ühiskond, kogukonnad või huvigrupid nõustuvad
mandaadi kasutajate võimuga, alluvad sellele või hakkavad vastu;
d) sellest, mil määral mandaadi kasutajad täidavad ühiskonna, kogukondade või
huvirühmade ootusi ja püüdlusi.
Seega otsused ei saa olla ainult õiguspärased, vaid peavad olema ka tajutud
õiglastena. Nagu on öelnud John R. Boyd: „Masinad ei sõdi. Inimesed sõdivad,
kasutades [selleks] oma mõistust.“35 Näiteks USA osalemise põhjused Vietnami sõjas
jäid muutumatuks kogu konflikti ajal ja tolleaegse(te) administratsiooni(de) silmis ka
õigustatuks. Konflikti venides kaotas administratsioon ühiskonna, meedia ja kohalike
kogukondade toetuse, sest inimesed ei pidanud konflikti õigustatuks.
Sõjalise jõu kasutamise mandaat nõuab kriisi sekkujatelt otsustavust, kontrolli ja
veenvat kindlust. See peab tagama arvamust kujundavate, võimu jagavate ja
nõusolekut andvate gruppide ning üksikisikute toetuse. Mandaadi kehtestamine ja
säilitamine sõltub teostatavate tegevuste kõikide mõjude – tahtlike või ja tahtmatute –
ning tagajärgede pidevast ja objektiivsest hindamisest. Laiapõhjalise kooskõlastatud
mõju- ja informatsioonistrateegia elluviimine riikliku strateegilise eesmärgi ja
seonduvate eesmärkide saavutamise toetuseks peab mõjutama otsuseid, arvamusi
ja tulemusi, mis tagaksid mandaadi vastavuse sõjakäigu dünaamikale.
Õigustatus
Õigustatus hõlmab sõjaliste jõudude tegevuse õiguslikku, moraalset, poliitilist,
diplomaatilist ja eetilist põhjendatust ning mõjutab otseselt jõu kasutegurit. See
annab vabaduse (koguni kohustuse) tegutseda, ent seab sõjategevusele ka
piirangud. Õigustatusel on nii kollektiivsed kui ka individuaalsed tahud ning see
põhineb samavõrd subjektiivsetel kaalutlustel, nagu erinevate huvirühmade
väärtused, tõekspidamised ja arvamused, kuivõrd tõestataval objektiivsel
seaduslikkusel36. Arusaamad õigustatusest ei ole seega üleüldised ega
ühemõttelised ja võivad olla kujundatavad näiteks meedia kaudu. Kui sõjalised jõud
on tegevusse sekkunud, saab nende käitumisviisi tunnetatud õigustatusest sõjakäigu
mandaadi oluline element. Õigustatuse säilitamine sõltub paljudest asjaoludest,
näiteks järjepidevalt austamisväärne käitumine, moraalsed ja eetilised kaalutlused
34

The Comprehensive Approach. Joint Discussion Note 4/05, January 2006.
„Machines don’t fight wars, people do – and they use their minds.“ Tsiteeritud: Spinney, Franklin C.
Genghis John. – Proceedings of the U.S. Naval Institute, July 1997, lk 42–47.
36
Näiteks Eesti osalemine operatsioonil „Iraagi vabadus“ oli julgeoleku seisukohast õigustatud ja
teenis Eesti riiklikke huve. Samas peab silmas pidama, et enne ÜRO mandaadi saamist oli tegu
hälbega üldtunnustatud ülemaailmsetest normidest, mistõttu oli tegemist teatud huvirühmade
väärtuste, tõekspidamiste ja arvamuste riivega.
35
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ning eduka lõpplahenduse väljavaated. Kui üks või kõik need elemendid löövad
kõikuma või ka ainult näivad kõikuma löönuna, võib see kohe muuta suhtumist
sõjalise tegevuse põhjendatusesse. Lisaks sellele hoiab see kõrgel võitlusvaimu ja
edendab ühtekuuluvust nii jõududesisesi kui ka koalitsioonipartnerite vahel.
Seaduslikkus
Relvajõud tegutsevad alati siseriikliku ja rahvusvahelise õiguse piiritletud juriidilise
süsteemi raames. Õigusnormidest kinnipidamine on meie sõjapidamiseetika ja
sõjalise jõu rakendamiseks antava mandaadi põhikomponent. Kaitse õiguslikke
aspekte kirjeldatakse lisas 1B.
Eetika ja moraalsus
Eetilised ja moraalsed kaalutlused toestavad õigust ja õigusemõistmist ning
peegelduvad ka operatsioonitasandi otsustusprotsessis ja sõjalises tegevuses.
Ülemad vastutavad alati oma tegude eest ja põhjendatud juhtudel ka oma alluvate
tegude eest. Lisaks sellele lasub neil moraalne kohustus tagada, et nende alluvatele
sisendatakse moraalseid ja eetilisi norme jõulise organisatsioonieetika, isikliku
eeskuju, väljaõppe ja hariduse ning operatsioonidel omandatud kogemuste kaudu37.
Sõjaväelastele avaldavad sageli mõju ning kutsuvad neis esile reaktsioone
sõjategevuse ainulaadselt karm tegelikkus ja keerulisus. Tihti tuleb neil vastu astuda
teistsuguste moraalsete, eetiliste ja õiguslike piirangute ja vaadetega vastasele, olles
ise samal ajal avalikkuse pingsa tähelepanu all.
Liikumine kaitsevaldkonna suurema läbipaistvuse ja reguleerituse suunas peegeldab
nüüdisühiskonna ootusi, mida kaitsevägi teenib ja mille püüdlusi peegeldab.
Rahvusvahelistel operatsioonidel peab teises riigis kasutatud jõud peegeldama
sealse kultuuri kõrgeimat moraali ja eetikat. See tähendab kohalike traditsioonide,
kommete ja tavade austamist ning asjakohast tähelepanu vähemuste ja teiste
kaitsetute gruppide, nagu naised, lapsed ja rahvusvähemused, vajadustele. Sõjaväe
ja selle tegevust reguleerima määratud isikute ülesanne on tagada, et ühiskonna
ootused suurema õigusliku ja eetilise regulatsiooni suhtes oleksid tasakaalus
operatsiooni tõhususe nõudega.
Õigus ja poliitiline juhtimine
Jõu kasutamist mõjutavaid poliitilisi otsuseid on mitmesuguseid, need kas seavad
piiranguid eesmärkidele ja sihtmärkidele, piiritlevad operatsioonitandrit, piiravad
kasutatavaid relvaliike38 või on nende eesmärk on vältida eskalatsiooni. Tegelikkuses
tõenäoliselt ei esine relvakonflikte, millel poleks absoluutselt mingeid piiranguid
eesmärkide, läbiviimismeetodite või sõjatandri osas. Sellised poliitilised piirangud ja
vabadused on jääv tõsiasi.
Põhiülesande edukaks täitmiseks vajalikud poliitilised juhised, operatsioonilised ja
õiguslikud sätted on kirjas jõukasutusreeglites. Jõukasutusreeglite eesmärk on
37

Widder, W. (General). Auftragstaktik and Innere Führung: Trademarks of German Leadership. –
Military Review, September-October 2002, lk 3–9.
38
Näiteks kobarmoona kasutamise piirang, mille on kehtestanud rida riike, sh ka NATO liitlasriike.
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tagada, et sõjaväelaste tegevus jääks seaduse raamesse ja vastaks valitsuse
poliitikale. Reeglid ei kujuta endast seaduste ega poliitika põhjalikku ümberkirjutust,
kuigi võtavad arvesse mõlemat. Jõukasutusreeglid sätestavad sõjalisele tegevusele
seatud piirangud, aga ka lubatud vabadused, peegeldades operatsioonikonteksti,
milles jõu kasutamine on kavandatud. Jõukasutusreeglite alaline kaaslane on
loomupärane ja võõrandamatu seaduslik õigus tegutseda enesekaitseks olukorras,
kus see on vajalik.
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LISA 1A. RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)
ÜRO on rahvusvahelise süsteemi tähtsaim tugi. Julgeolekunõukogu annab tavaliselt
mandaadi sõjalisteks mitmeriigioperatsioonideks39. Sellised operatsioonid võivad
mängida olulist rolli konflikti tõkestamisel ja konfliktijärgsel stabiliseerimisel,
humanitaarkriiside või inimõiguste rikkumise leevendamisel. ÜRO teeb tihedat
koostööd teiste organisatsioonidega, nagu NATO ja Euroopa Liit, mis on suutelised
paremini läbi viima mitmeriigioperatsioone.
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO)
NATO on transatlantilise kaitse ja julgeoleku nurgakivi ning Euroopa stabiilsuse
hoidjana tähtsal kohal alates 1949. aastast. NATO põhiülesandeks on läbi aegade
kohustus kaitsta oma liikmete vabadust ja julgeolekut poliitiliste ja sõjaliste
vahenditega. Selleks on NATO-l kujunenud globaalne roll kriisiohjes ja
stabiliseerimises ning võime reageerida ohtudele, kus iganes need tekkima peaksid.
Selline sekkumine võib hõlmata ka katastroofijärgsete operatsioonide sõjalist toetust.
Külma sõja lõppedes võtsid NATO liikmesriigid kohustuse kujundada organisatsioon
ümber selliselt, et see vastaks tänapäevastele ja esilekerkivatele julgeolekuohtudele.
Nad on kokku leppinud, et NATO peaks selliste ohtudega tegelemiseks saatma
lahingusse väed, mida on võimalik kiiresti siirda vajalikku kohta. See tingis paindliku,
siirdava, koostegutsemisvõimelise ja jätkusuutliku NATO reageerimisväe loomise,
mis koosneb mere-, maa- ja õhuväe osisest. Liitlased on kokku leppinud ka
individuaalsete panuste tõhustamise võtmevaldkondades, nagu strateegiline õhu- ja
merevedu.
Euroopa Liit (EL)
Eesti on Euroopa Liidu pühendunud ja aktiivne liige. Oma piirides tegutseb EL
mitmetes majandus-, sotsiaal-, keskkonna- ja muudes valdkondades. Liidul on ka
laialdased välishuvid, mis hõlmavad koostööd sellistes küsimustes nagu
rahvusvaheline kuritegevus, terrorism, majandusareng ja kaubandus. EL on maailma
juhtiv poliitiline jõud oma ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) kaudu ning NATO
oluliseks täienduseks ülemaailmse julgeoleku ja stabiilsuse suurendamisel.
EL on ÜVJP toetuseks kokku leppinud Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikas (EJKP),
tagamaks vajalike vahendite olemasolu laiahaardelise rolli täitmiseks nii
rahvusvahelises sõjalises kui ka tsiviilkriisiohjes. EJKP täiendab Euroopa Liidu teisi
välisvahendeid, nagu abi- ja kaubandusmeetmed, ning pakub rahvusvahelisele
kogukonnale lisavalikuvõimaluse, kui kõne all on reageerimine üleilmsetele kriisidele.
Näiteks Euroopa Liidu lahingugrupi idee on arenenud nii kaugele, et kõrgvalmiduses
väed on valmis reageerima ÜRO või Euroopa Liidu kutsele. Euroopa Liidu liikmetel ei
ole praegu siiski NATO-laadset kohustust kollektiivseks tegevuseks või kaitseks.
Otsuse, kas tema sõjavägi osaleb Euroopa Liidu operatsioonil, teeb iga panustajariik
39

Kuigi ÜRO mandaat on oluline ja soovituslik, siis riiklike huvide kaitsmise eesmärgil võib tulla ette
eriolukordi, kus operatsioonid algavad varem. Näiteks osalemine operatsioonil „Iraagi vabadus“.

23

PROJEKT
iseseisevalt. Euroopa Liidu püüdlused sõjalise tegevuse vallas võtab Petersbergi
ülesannete nime all kokku Euroopa Liidu lepingu 17. artikkel (humanitaar- ja
päästeülesanded, rahuvalve ja lahinguüksuste ülesanded kriisiohjes, sealhulgas rahu
taastamine).
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE)
OSCE-l on 55 võrdse staatusega liikmesriiki, mis asuvad kogu Euroopas ja KeskAasias, aga sinna kuuluvad ka USA ja Kanada. Organisatsioon tegeleb kogu regiooni
julgeolekuga kolmes valdkonnas: poliitilis-sõjalises majanduslik-keskkondlikus ja
inimarengus (mille alla kuulub ka inimõiguste ja demokraatlike organisatsioonide
edendamine). Viini dokumendi üllitamisega võtsid OSCE liikmesriigid paljude
julgeoleku- ja usaldusmeetmete rakendamise kohustuse. Nende meetmete hulka
kuuluvad iga-aastane sõjalise informatsiooni vahetamine, nõustamis- ja
koostööprotseduurid ebatavaliste sõjaliste tegevuste või muude ohtlike vahejuhtumite
puhuks (kriisiohje otstarbel), sõjalised kontaktid ja koostöö, kokkulepitud künnist
ületavatest sõjalistest tegevustest teavitamine ja nende vaatlemine, hindamis- ja
inspektsiooniprotseduurid ning elektroonilise otsesuhtlusvõrgustiku loomine.
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LISA 1B. ISESEISEV KAITSE JA ÕIGUS
Sõjaliste operatsioonide läbiviimise viisile annavad õigusliku aluse ja regulatsiooni
Eesti
ja
rahvusvaheline
õigus.
Humanitaarõiguse
aluspõhimõtete
–
sõjapidamisvahendite valiku piiramine, sõjalise möödapääsmatuse ja mittevajalike
kannatuste vältimine, proportsionaalsuse printsiip ehk kahe lahkneva huvi
tasakaalustamine, tsiviilelanike ja -objektide kaitsmine, humaanne kohtlemine40 –
järgimine tagab, et arvesse võetakse laiemaid eetilisi kaalutlusi, millest õigus on
tuletatud.
Ka sõjaväe isikkoosseis allub rahvusvahelisele humanitaarõigusele, mis
reglementeerib sõjategevuse planeerimist ja läbiviimist rahvusvahelistes
relvakonfliktides, vaenutegevuses, mille käigus riigid tegutsevad ÜRO mandaadi
alusel, ja mõnedes siseriiklikes relvakonfliktides. Igas olukorras kehtivad erinevad
reeglid. Kaitseväeteenistuse seaduse alusel allub sõjavägi mis tahes maailma nurgas
viibides Eesti siseriiklikule õigusele, mis puudutab muu hulgas enesekaitset.
Välismaal läbiviidav sõjategevus võib alluda ka vastuvõtva riigi siseriiklikule õigusele,
näiteks
transpordi
või
muude
administratiivküsimuste
vallas.
Mitmeriigioperatsioonidel ei pruugi kõik koalitsioonipartnerid tegutseda samas
juriidilises süsteemis, sest nende siseriiklikud seadused on tõenäoliselt erinevad.
Erakorralised operatsioonid välismaal
Teise riigi asjadesse mittesekkumine kuulub rahvusvahelise tavaõiguse normide
hulka. Selle põhimõtte rikkumine võib võrduda kallaletungiga ja ÜRO põhikiri
kohustab kõiki liikmesriike hoiduma jõu kasutamisest või sellega ähvardamisest mis
tahes teise riigi territoriaalse terviklikkuse või poliitilise sõltumatuse vastu. Kuid see ei
vähenda ühegi riigi loomupärast õigust tegutseda enesekaitseks relvastatud rünnaku
vastu. Lisaks võib teatud tingimustel olla seaduslik pealetungijõu kasutamine teise
riigi territooriumil (ilma selle riigi nõusolekuta), seda ÜRO põhikirja VII peatüki alusel
vastu võetud ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooni puhul või hoidmaks ära
ulatuslikku humanitaarkatastroofi:
a) riigi enesekaitse. Riikidel on loomupärane õigus individuaalsele või kollektiivsele
enesekaitsele relvastatud rünnaku vastu, kuni julgeolekunõukogu on tarvitusele
võtnud meetmed rahvusvahelise rahu ja julgeoleku taastamiseks. Enesekaitse
sisaldab riigi territoriaalse terviklikkuse kaitsmist ja võib sisaldada ka riigi kodanike
päästmist teisest riigist, mis ei suuda või ei taha neile kaitset pakkuda;
b) ÜRO julgeolekunõukogu volitused. ÜRO põhikirja VII peatüki alusel võib
julgeolekunõukogu otsustada, et eksisteerib oht rahule, on toimunud rahu rikkumine
või kallaletung. Seejärel võib nõukogu soovitada meetmeid, näiteks majanduslikke
sanktsioone, rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamiseks või taastamiseks. Kui
need oleksid ebapiisavad, võib nõukogu anda loa võtta tarvitusele kõik stabiilsuse ja
julgeoleku taastamiseks vajalikud abinõud, kaasa arvatud jõu kasutamine.
Julgeolekunõukogu võib anda volitused piirkondlikele organisatsioonidele, näiteks
NATO-le, aga ka üksikutele liikmesriikidele;
40

Rahvusvaheline Punase Risti Komitee (International Committee of the Red Gross). URL
http://www.icrc.org/eng/.
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c) ulatuslik humanitaarkatastroof. Piiratud jõu kasutamine võib olla õigustatud ka
ilma ÜRO julgeolekunõukogu selgesõnalise volituseta, kui see on ainus viis ära hoida
ligiolevat ja ulatuslikku humanitaarkatastroofi. Sellised juhtumid on pigem erandlikud
ning sõltuvad antud hetke asjaolude erapooletust hindamisest ja julgeolekunõukogu
kõnealust olukorda puudutavate otsuste tingimustest.
Sõjalised operatsioonid Eestis
Siseriiklikud õigusaktid lubavad relvajõudude kasutamist tsiviilvõimude toetuseks.
Selline kaitseministeeriumi ja sõjaväe toetus – sõjaline abi tsiviilvõimudele – tohib
teoks saada üksnes nende võimude taotlusel ning nõuab riigikaitse nõukogu ja
kaitseministri luba. Vastavalt hädaolukordi puudutavatele õigusaktidele ei nõua
tsiviilvõimude toetamine tavaliselt täiendavaid õiguslikke volitusi. Seega reguleerivad
relvajõudude isikkoosseisu tegutsemist tavalised õiguslikud normid, mis lubavad jõu
kasutamist enesekaitseks, kuriteo ärahoidmiseks ja isikute teatud tingimustel
kinnipidamiseks.

26

PROJEKT

2. PEATÜKK. SÕDA JA SÕJATEGEVUS
MIKS PEETAKSE SÕDU?
Parafraseerides Carl von Clausewitz’i, on sõda poliitika vahend41, mida tavaliselt
kannustab hirm, omakasu või maailmavaade. Sõda iseloomustab organiseeritud
vägivald, mida kasutatakse riigi, üksikisiku või grupi tahte maksmapanekuks.
Relvakonflikti sõjaks kasvamise võimalikkus ja eeltingimused on kõikidel relvakonflikti
tasanditel ja iga intensiivsuse puhul alati olemas. Need on olemas ka kõikide
ühiskondade ja riigikordade sees ja vahel ning peegeldavad isikute-, gruppide- või
riikidevaheliste vastandlike eesmärkide, püüdluste või arusaamade olemasolu.
Ülemaailmset julgeolekukeskkonda kujundab arvukas hulk poliitilisi, majanduslikke,
usulisi, ühiskondlikke ja keskkondlikke lahknevusi ja ebaühtlusi, mille vastastikune
toime võib tagant kiirustada ohtu või tegelikku jõu kasutamist. Rahu ja sõja vahel ei
ole alati võimalik vahet teha. Nüüdisaegsete keeruliste kriiside lahendamine võib olla
kombinatsioon tavasõjapidamisest ja irregulaarsest tegevusest, aga ka samaaegsest
stabiliseerimisest, mis kõik toimuvad samal tandril. Nendevahelised piirjooned võivad
olla hägused ning muutuda järsult ja silmaga nähtavalt või hoopis järk-järgult, isegi
märkamatult pikema aja jooksul.

intensiivsus

kulminatsioon

ühiskonna valulävi

võimete vajaduskõver

aeg
konfliktieelne

konflikt

konfliktjärgne

Joonis 2.1 võimete vajaduskõver konfliktispektris
Sõjaliste operatsioonide arukaks planeerimiseks ja edukaks läbiviimiseks on oluline
mõista põhjusi, miks riigid või grupid otsustavad jõudu kasutada, ja olukordi, mis on
minevikus konflikte põhjustanud. Ajalooliselt on nii riikidel, isikutel kui ka
kogukondadel olnud need märkimisväärselt ühetaolised:
a)
omakasu. Kõige levinumad sõja alustamise põhjused on võimupositsiooni,
loodusvarade või territooriumi valitsemise eesõiguse saavutamine või säilitamine ja
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Carl von Clausewitz. Sõjast, Eesti Keele Sihtasutus, 2004, Tallinn, lk. 11
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inimjulgeoleku tagamine (näiteks riigi piiril või teisel pool piiri ähvardava ulatusliku
humanitaarkatastroofi eel);
b)
hirm või üleelamine. Riik või grupp võib algatada relvakonflikti ka juhul, kui
edu pole tagatud, selle põhjuseks on tavaliselt hirm või vastase ähvardavate
kavatsuste või võimete tajumine. Relvakonflikti vallandamise eesmärgiks võib olla ka
püüe vältida tegevusetusest tulenevaid veel ebasoodsamaid või hukatuslikumaid
tagajärgi. Kui kaks või enam osapoolt sel moel potentsiaalset ohtu tajuvad, on neil
tõenäoliselt põhjus ennetavaks tegevuseks;
c)
väärtused ja maailmavaade. Riigi või grupi võib sõtta ajada tingimusteta usk
oma ürituse, maailmavaate või väärtussüsteemi, olgu see siis usuline või ilmalik,
õigsusesse ja põhjendatusesse. Kui tajutakse, et maailmavaade, autunne või maine
on kaalul, ei pruugi isegi sõjalise lüüasaamise ega ühiskondliku krahhi võimalikkus
selle äärmusliku tegevuskäigu valimist takistada. Sellistel juhtudel piisab kestva
konflikti ärahoidmiseks ja ulatusliku irregulaarse vastasseisu takistamiseks
tõenäoliselt ainult totaalsest kaotusest.
Juriidiliselt siduvad riikidevahelised kohustused, millele panevad aluse
rahvusvahelised kokkulepped ja organisatsioonid, on loodud selleks, et konflikte ära
hoida või neid leevendada. Kuid eksisteerivad kaks tegurit, mis võivad relvakonflikti
tõenäosust või selle intensiivsust siiski suurendada:
a) kultuur. Mõni grupp või riigikord võib omada kultuurilist soodumust vägivallaga
ähvardamiseks või selle kasutamiseks. Seda kalduvust võivad tugevdada poliitilised,
ühiskondlikud või usulised imperatiivid. Lisaks eeltoodule võib see olla pikaajaline ja
juurdunud seisund, mis ei ole muudatustele vastuvõtlik;
b) poliitiline tahe. Kalduvus vägivallale sõltub ka poliitilise juhtkonna tahtest,
sidemetest sõjaväega ja kontrollist sõjaväe üle ning võimest tagada konfliktile riiklik
toetus. Poliitilisel tahtel põhinevad konfliktid võivad anda kultuurilisel eelsoodumusel
tekkinutest kergemini järele läbirääkimistega saavutatud kokkulepetele või piiratud
jõu kasutamisele.
SÕDA
Sõda on vägivaldne suhe kahe või enama riigi või grupi vahel, sõjategevus on sõja
läbiviimine. Clausewitz oli arvamusel, et sõda koosneb kahest komponendist:
objektiivsest (selle olemus), mis on igas olukorras muutumatu, ja subjektiivsest (selle
iseloom) ehk muutuvatest „vahenditest, millega sõda peetakse“42, mis on sõltuvalt
kontekstist erinevad. Sõja olemusel on teatud püsivad tunnused:
a) otsus alustada sõda on poliitiline tegu või avaldus. Sõja edukuse mõõdupuuks on
soodsate poliitiliste tulemuste saavutamise määr;
b) sõda alustatakse alati selleks, et säilitada oma üleolekut, tekitada endale soodsam
(või vähem ebasoodus) olukord või muuta teise osapoole hoiakuid või käitumist.
Vahel võib sõda siiski alustada või jätkata lihtsalt sõja enda pärast;
42
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28

PROJEKT

c) võidu saavutamise nimel43 võivad sõja osalised võtta kasutusele kõik neile
kättesaadavad sõjalised ja mittesõjalised vahendid ning abinõud;
d) muu hulgas peegeldab sõjategevus sõjaosaliste ning teiste sellega mingil moel
seotud huvirühmade kultuuri, ühiskonda ja poliitilisi püüdlusi;
e) sõjategevus on loomult ettenägematu, sageli kaootiline inimtegevus, mille edu
sõltub mingis situatsioonis teatud korra või üleoleku kehtestamisest ning
sõjategevusele omaste vastuolude ja tagajärgede ületamisest.
SÕJAPIDAMISPRINTSIIBID
Sõja põhimõtted suunavad ülemaid ja nende staape sõjategevuse planeerimisel ja
läbiviimisel. Need on püsiva iseloomuga (kuid mitte muutumatud, tingimusteta ega
ettekirjutavad) ja asjakohaseks aluseks igasugusele sõjategevusele. Iga põhimõtte
suhteline tähtsus sõltub olukorrast, nende rakendamine nõuab otsustusvõimet, tervet
mõistust ja arukat tõlgendust. Ülemad peavad arvesse võtma ka oma tegevuse
õigustatust, mis põhineb sõjaliste jõudude tegutsemise õiguslikul, moraalsel,
poliitilisel, diplomaatilisel ja eetilisel põhjendatusel.
Eesmärgi valik ja selle saavutamisele keskendumine
Ühtne ja üheselt mõistetav eesmärk on eduka sõjalise operatsiooni päiskivi.
Eesmärgi valikut ja hoidmist peetakse peamiseks sõjapidamisprintsiibiks.
Valitud eesmärk fookustab kooskõlastatud jõupingutuse ja annab orientiiri, mille
suhtes saavutusi mõõta. Eesmärgile keskendumine väldib tarbetut ja tühist tegevust
ning operatsiooni põhjendamatut laienemist. On ülimalt tähtis, et see üksainus
eesmärk läbiks kõiki alamoperatsioone, mis annavad selge panuse lõpptulemuse
saavutamisse, ja et ressursse jaotataks sellele vastavalt. Seepärast tuleb plaane ja
nende vastavust püstitatud sõjakäigu eesmärkidele pidevalt võrrelda. Tegelikus elus
töötavad teadmatus, poliitiline tegelikkus ja olukorra esialgne ebapiisav mõistmine
sageli algusest peale üheselt mõistetava eesmärgi saavutamise vastu. Seda
segasust suurendavad mitmeriigioperatsioonidel osalevate riikide erinevad huvid,
püüdlused ja väljavaated. Seega võivad sõjalised operatsioonid alguse saada
eesmärgist, mis näib mõistlik, kuid vajab asjaolude muutudes ümberotsustamist.
Siinkohal peaksid kõrgemad sõjaväelised ülemad andma poliitilisele juhtkonnale
selget sõjalist nõu poliitiliste püüdluste teostatavusest sõjalistest aspektidest
vaadatuna.

43

Kindral Douglas MacArthuri West Pointi kadetikorpuse ees 12. mail 1962 peetud lahkumiskõne, kus
ta rõhutas võidu tähtsust inimese tunnetusliku omandina: „Yours is the profession of arms, the will to
win, the sure knowledge that in war there is no substitute for victory, that if you lose, the Nation will be
destroyed, that the very obsession of your public service must be Duty, Honor, Country.“ URL
http://www.nationalcenter.org/MacArthurFarewell.html.
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Moraali säilitamine
Võitlusvaim, moraali olulisim osis, on positiivne meeleseisund, mis tuleneb innukast
poliitilisest ja sõjalisest eestvedamisest, eesmärgi ja väärtuste ühisest tunnetamisest,
heaolust ning eetose tajumisest.
Ükski doktriin, plaan ega valem sõjategevuse läbiviimiseks ei õnnestu ilma
võitlusvaimu säilitamiseta, mis sõltub isikkoosseisule parimate võimalike võidu- või
ellujäämistingimuste loomisest. Kõrget võitlusvaimu iseloomustavad vankumatus,
vaprus, enesekindlus ja kestev lootus. Eriti avaldub see vastupidavuse ja
kindlameelsuse, võidu- ja domineerimistahtena provokatsioonide ja ebaõnne kiuste.
Võitlusvaimu säilitab ja järkjärgult kasvatab edu operatsioonidel.
Ründav tegevus
Ründav tegevus on vahend, millega ülem püüab säilitada hoogu, haarata initsiatiivi ja
saavutada üleolekut.
Ründav tegevus annab eelised, mis tulenevad esimesena tegutsemisest, mitte
reageerimisest, ning vabaduse oma otsuseid teisele peale sundida. Selle keskmes
on ründav mõtteviis, mis sisendab vägedele kindlust, õhutab ettevõtlikkust ja annab
tahtejõudu initsiatiivi mitte loovutada ning edendab edukuse ja saavutusvajaduse
kultuuri. Meeleseisundina ja praktilises mõttes on ründav tegevus sageli otsustav
ning selle laiem rakendamine ei välista kaitsetegevust, kui asjaolud ja kaalutlused
seda nõuavad. Ründav tegevus tähendab jõulist ja teravat (agressiivset) lähenemist,
et vastased purustada, saavutatud edu ära kasutada ning avaldada pidevat survet
muudele vastupanumoodustele ja ebastabiilsuse allikatele.
Julgeolek
Julgeolek on püstitatud eesmärkide saavutamiseks hädavajalikku tegevusvabadust
võimaldava tegevuskeskkonna loomine ning säilitamine õiges kohas ja õigel hetkel.
Julgeolek tähendab seda, et tõenäolised kaotused on aktsepteeritavas proportsioonis
saavutada soovitavate eesmärkidega. See nõuab kaalutlevat riskihaldust ja kõrge
väärtusega ressursside, sealhulgas isikkoosseisu, materjalide, teabe ja
infrastruktuuri, aga ka operatsiooni eduks elutähtsate sõjaliste tegevuste kaitset.
Julgeolek ei tähenda siiski ülemäärast ettevaatust ega igasuguse riski vältimist, sest
külmavereline tegevus on edu alus. Ka ei eelda see ressursside ülemäärast
kasutamist ettevaatusabinõudeks ega nõua meetmete rakendamist iga võimaliku ohu
vastu – seega võitlusvõimsust vähendavaid ressursse.
Üllatus
Üllatus on ootamatust tahtlikust või juhuslikust tegevusest põhjustatud šoki ja
segaduse tagajärg.
Üllatuse tekitamine kätkeb endas erineval määral salastatust, varjamist,
pettetegevust, originaalsust, hulljulgust ja tempot, eksitab, halvab ja lagundab
vastase edukat otsustusprotsessi ning õõnestab tema ühtekuuluvust ja võitlusvaimu.
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Üllatus on sõja võimas psühholoogiline tegur, selle võib saavutada manöövri, uudse
tehnoloogia kasutuselevõtu või mis tahes muu tundmatu või ettenägematu
tegevusega. See võib tuleneda ka vastuolust või juhusest. Vastase üllatamine on
kaalukas viis initsiatiivi haaramiseks ja – kuigi see ei saa toimida eraldiseisvana –
võib olla võidu tähtis eeltingimus. Üllatus on oma olemuselt mööduv (šokk ja segadus
hajuvad aja jooksul), seega tuleb selle mõju kiiresti ja agressiivselt ära kasutada.
Ülemad peaksid ka ise ette nägema vastase poolt korraldatavaid üllatusi, tegema
oma tegevusvabaduse kaitsmiseks sobivaid erandolukorra plaane ja ära kasutama
näiteks ettenägematutest asjaoludest või edust tekkida võivaid võimalusi.
Jõu koondamine
Jõu koondamine tähendab ülekaaluka võitlusvõimsuse (kontseptuaalse, füüsilise ja
moraalse) sünkroonset rakendamist soovitud mõju realiseerimiseks selleks
ettenähtud ajal ja kohas.
Jõu koondamine ei tähenda tingimata jõudude füüsilist kokkukuhjamist, vaid nende
sellist paigutust, mis lubab kriitilistel hetkedel ja kriitilistes kohtades ülesande
täitmiseks vajalike elementide rakendamist, et domineerida vastase üle.
Samalaadseid tulemusi võib saavutada näiteks oskusliku juhtimise, pettetegevuse,
tugeva moraali, parema tehnoloogia või tulejõu abil. Lõpuks sõltub edu rõhuasetuse
vaevumärgatavast ja pidevast muutumisest ajas ja ruumis, leppides sellega, et jõu
koondamine põhipingutusele tingib kokkuhoidu kusagil mujal.
Jõupingutuse säästlikkus
Jõupingutuse säästlikkus tähendab elavjõu, materjalide ja aja mõistlikku kasutamist
püstitatud eesmärkide saavutamiseks.
Võitlusvõimsuse alalhoidmiseks peab ülem hoolikalt kaaluma üksikute kokkupõrgete,
lahingute ja tegevuste vajadust ning suhtelist tähtsust, sõjakäigu kui terviku
jätkusuutlikkuse nõudeid ja jõu tasakaalustamise pikaajalisi aspekte. Jõupingutuse
säästlikkuse võib lühidalt kokku võtta kui õige vahendi õigeaegse õiges kohas
rakendamise soovitud tulemuse saavutamiseks.
Paindlikkus
Paindlikkus ehk oskus teha kiirelt uute olukordadega kohanemiseks vajalikke
muudatusi hõlmab erksust, kiiret reageerimist, vastupidavust, teravust ja
kohanemisvõimet.
Paindlikkusel on nii vaimne kui ka füüsiline mõõde. Võidu saavutamiseks peab
paindlikkus olema seotud kindla organisatsiooni ja selle kultuuriga, mis vaatamata
vaenulikule keskkonnale või ootamatule olukorrale innustavad inimesi
loomingulisusele ning leidlikkusele. Erksus on füüsiline ja strukturaalne võime, mis
tagab üksuste kiire ja otsustava kohanemise, eriti kui tegutsetakse keerulises
olukorras või uutes ja ootamatutes tingimustes. Kiire reageerimine hõlmab mitte
ainult tegevuse ja reaktsiooni kiirust, vaid ka seda, kui kiiresti ülem võtab (või
taastab) initsiatiivi. Vastupidavus tähendab seda, millise määrani suudavad
inimesed ja nende varustus kurnavates tingimustes või vaenutegevusest hoolimata
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tõhusaks jääda. Teravus tähendab eelkõige mõtlemise terasust, mida iseloomustab
intellektuaalne ja analüütiline täpsus, mis teeb võimalikuks keeruliste ja muutlike
tingimuste vaistliku mõistmise. Kohanemisvõime kätkeb endas vajadust kiirelt
õppida, kohaneda dünaamilisest olukorrast tingitud muudatustega ja korrigeerida
plaane, mis saadud kogemuste valguses ei tundu viivat sobiva tulemuseni.
Koostöö
Koostöö tähendab meeskonnatööd ning ohtude, raskuste, riskide ja võimaluste
jagamist kõikides sõjategevuse aspektides.
Koostöö põhineb ühistundel ja väljaõppel ning toetub kolmele omavahel seotud
elemendile: vastastikune usaldus ja hea tahe, ühine eesmärk (või vähemalt
eesmärgi ühtsus) ja selge kohustuste jaotus, sealhulgas teiste võimete ja
piirangute tundmine ning nende tasakaalustamine. Liitudes ja koalitsioonides tuleb
võimalikud lahknevad eesmärgid ja huvid ühtlustada ning edendada ja kaitsta
poliitilist ja sõjalist ühtekuuluvust, et tagada raskuste ja ohtude kiuste solidaarsus
ning säilitada üldine jõupingutuste ühtsus.
Jätkusuutlikkus
Väeüksuse jätkusuutlikkuse tagamine tähendab
tegevusvabadust ülalhoidvate abinõude rakendamist.

üksuse

võitlusvõimet

ja

Väeüksuse jätkusuutlikkuse tagamine on võitlusvõime ülioluline võimaldi sõjakäigu
igas etapis alates väeloomest, siirmise ja sõjatandril tegutsemise ajal ning ka
naasmisel ja taastumisel. Jätkusuutlikkus hõlmab isikkoosseisu ülalpidamist,
sõidukite, varustuse ja materjalide (sealhulgas seonduvate võrkude) hooldust ja
remonti, lahinguvarustuse ja -teeninduse tagamist ning haavatute evakueerimist,
ravimist ja asendamist. Logistilise tegelikkuse range hindamine on operatsioonide
planeerimisel hädavajalik, see võib olla otsustav tegur mingi konkreetse sõjakäigu
teostatavuse hindamisel.
SÕJATEGEVUSE TASANDID
Sõjategevusel on kolm üldtunnustatud tasandit, mis aitavad kaasa planeerimisele ja
annavad operatsioonide juhtimisele üldise raamistiku.
Strateegiatasand
Sõjategevuse strateegiatasand on tasand, millel riik või riikide rühm määrab kindlaks
riiklikud või mitmeriigilised julgeolekueesmärgid ja eraldab nende saavutamiseks
riiklikke, sh sõjalisi ressursse (seda nii riiklike kui ka rahvusvaheliste kohustuste
täitmiseks). Enamasti nõuab nende eesmärkide saavutamine sõjalise jõu,
diplomaatia ja majanduslike meetmete (riigivõimu vahendite) kombineerimist, aga ka
koostööd teiste riikide relvajõudude ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonide ja
asutustega. Strateegilise edu saavutamine nõuab ettenägelikkust, kannatlikkust,
püsivust, kindlust ja visadust.
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Sõjaline strateegia (mida kirjeldab 1. peatükk) määrab osana kõikehõlmavast
lähenemisest kindlaks sõjalise panuse riigi poliitiliste eesmärkide saavutamiseks, see
on strateegiatasandi planeerimise lahutamatu, mitte eraldiseisev osa.
Operatsioonitasand
Sõjategevuse operatsioonitasand on tasand, millel planeeritakse ja viiakse ellu
sõjakäike ning tagatakse nende jätkusuutlikkus, et saavutada strateegilisi eesmärke
ja sünkroonida tegevust operatsioonitandril või -piirkonnas. See on nagu
kahesuunaline sild strateegia- ja taktikatasandi vahel. Riigisiseselt vastutab selle
tasandi eest ühendvägede juhataja44, tegutsedes koos operatsioonile siirdud
tandritasandi ühendsihtjõudude ülemaga. Mitmeriigilises raamistikus integreerib Eesti
koosseisu ülem riigi panuse mitmeriigivägedesse, nõustab ja mõjutab siirdud
mitmeriigiväe ülemat, rakendab riiklikku poliitikat ja hoiatusi ning vastutab
tandrisiseselt riigi tegevuse eest.
Taktikatasand
Sõjategevuse taktikatasand on tasand, millel formeeringud, üksused ja sõjaväelased
on ühendoperatsioonialal vastamisi vastase või olukorraga kas ainult oma riigi eest
või koos liitlaste, teiste asutuste ja kohaliku elanikkonnaga. Taktika on kunst
rakendada mere-, maa- ja õhuelemente koos erivägede ja nii lõimitud kui ka laiema
ala võimalditega, et viia läbi erinevaid tegevusi, mis koos aitavad operatsioonidel edu
saavutada. See on tasand, millel toimuvad kokkupõrked ja otsesed kokkupuuted
vaenlase või vastasega. Ühendoperatsioonil tegutsevad osaväe juhatajad
taktikatasandil tavaliselt ühendsihtjõudude ülema alluvuses, kuigi osalt võib
asjaajamine ja planeerimine kattuda operatsioonitasandiga. Nende juhtimise all
viivad väeelemendid läbi tegevusi, loomaks tingimusi edu saavutamiseks ning
andmaks panust soovitud mõjude saavutamiseks ühend-, mitmeriigi- ja
mitmeametkonnakontekstis.
Sõjategevuse tasandite tähtsus
Sõjategevuse tasandid loovad raamistiku, milles otstarbekohastada ja liigitada
sõjalist tegevust. See on kasulik ka erinevate tasandite vastastikuste seoste
mõistmiseks, kuigi neid ei tohiks vaadelda rangelt hierarhilisena. Strateegia-,
operatsiooni- ja taktikatasandite ülesehitus tunnistab nende paratamatut
kokkusurutust ja hägusaid piire ning peegeldab nende dünaamilisi seoseid ja
mittelineaarset koostoimet. Näiteks võivad taktikalistel sündmustel olla strateegilised
vastukajad, nii nagu strateegilistel otsustel on paratamatult taktikalised mõjud.
Tasandite seoseid näitab joonis 2.2.

44

See termin vajab arutelu kuid antud dokumendis piirdume selle nentimisega.
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juhtimine

mõjud

Strateegiatasand

Operatsioonitasand

Taktikatasand

otsused

sündmused

tegevused

Joonis 2.2. Sõjategevuse tasandite seosed
Tänapäeva konflikti üheks iseärasuseks on massiliselt levinud, täpsemat ja
ajakohasemat olukorrateadlikkust pakkuvate teabeedastusvahendite ning kõikjale
jõudva ja kiirelt informatsiooni edastava meedia kohalolek konfliktipiirkonnas. Kuid
nüüdisaegsed teabeedastus- ja meediatehnoloogiad kalduvad sõjategevuse
tasandeid eriti operatsioonitasandil kokku suruma, nii et kirjeldatavad sündmused ja
tegevused, olgu nad õiged või valed, võivad avaldada kohest tunnetuslikku ja
poliitilist mõju strateegiatasandil. Samal ajal õhutab see vastastikku seotud ja
teaberikas keskkond sekkuma strateegiatasandi poliitilisi ja sõjaväelisi juhte, et
mõjutada alluva taktikatasandi tegevust.
Kuigi need tasandid eksisteerivad ametlikult sõjalises sfääris, ei pruugita neid
sarnaselt eristada diplomaatia ja majanduse valdkonnas. Seal on siiski üldjoontes
sarnased otsustamis- ja planeerimistasandid kas või ressursside ja inimjõu
määramiseks. Oluline on, et diplomaatiliste, sõjaliste ja majandustegevuste
planeerijate ja kooskõlastajate suhtlus ja koostöö toimiksid igal tasandil, tagamaks
ühetaolist ja kõikehõlmavat lähenemist kriisi lahendamisele.
SÕJATEGEVUSE ISELOOM
Mõisted „sõda“ ja „sõjategevus“ on ebapiisavad, kirjeldamaks relvakonflikti kõiki
tahke. Sõda on piiritletud rahvusvahelise õigusega, mis sätestab tingimused, mille
puhul riigid võivad abi otsida relvajõudude kasutamisest (jus ad bellum vastavalt
ÜRO põhikirjale), ning viisidega, kuidas relvajõude tegelikult kasutatakse (jus in bello
vastavalt humanitaarõigusele). Kuid rahu ja sõda pole absoluutsed ega ka tingimata
teineteise vastandid, vaid erinevad vahendid sama – poliitilise – eesmärgi
saavutamiseks. Selle asemel kujutavad nad kontiinumi või mõttelist spektrit. Ühtki
konflikti ei mängita tõenäoliselt täielikult välja ühesainsas punktis, selle levimine,
ulatus ja intensiivsus varieeruvad sõjast (äärmuslikul juhul sõjast riigi püsimajäämise
nimel), riikidevahelisest ja riigisisesest konfliktist, mida iseloomustavad ebastabiilsus
ja kaos, tegevuste, mis edendavad stabiilsust, ja kestva rahuni ühel või teisel kujul.
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Irregulaarset tegevust vastustavate pingutuste kirjeldamine sõjana võib olla kasutu,
kuigi need võivad hõlmata relvakonflikti riiklike ja valitsusväliste osaliste vahel.
Sõjalisi operatsioone iseloomustavad nii läbiviidavad tegevused kui ka asjaolud ehk
kontekst, milles need toimuvad. Operatsioonikeskkond selle laiemas mõttes ja
erinevate osapoolte (sealhulgas asjassepuutuvate riikide või ühiskondade
huvirühmad) kombinatsioon raamistab mis tahes sõjalist tegevust. Seega toetub
igasuguse konflikti põhjuste ja ka tundemärkide mõistmine põhjalikule arusaamisele
selle kontekstist.
Sõjategevuse kontekst
Hoolimata riikide, mitmeriigiühenduste ja sotsiaalmajanduslike süsteemide
geostrateegiliste suhete muutuvast mudelist, on tavasõja oht alati õhus. Lisaks
sellele on rahu ja julgeolekut mõjutavate nüüdisaegsete otseste ohtude hulgas
tuuma-, bio- ja keemiarelva ning ebakonventsionaalsete relvade võimalik
kasutamine, nagu ka erinevad organiseeritud kuritegevuse, terrorismi ja
kodanikuvägivallaga seotud irregulaarsed riskid. Need ohud on komplekssed, sageli
omavahel seotud, nii iseloomu kui ka tegevustasandi poolest kiiresti arenevad ning
nende äärmuslikumate ilmingutega tegelemiseks võib vaja minna sõjalisi ressursse.
Kogemused on näidanud, et riigid peavad alal hoidma taskukohast valikut võimetest,
mis suudavad pakkuda usutavat heidutust, toetada diplomaatiat ja majanduslikke
vahendeid ning lõpuks tagada tõhusa võitlusvõime.
Ebastabiilsus ja tõhusa valitsemise ebaõnnestumine või ebapiisavus on
alternatiivseid, kuritegelikke või irregulaarseid tegevusviise kasutavate grupeeringute
või üksikisikute enamasti riigisisese, kuid üha sagedamini piiriülese seadusevastase
või segava tegevuse katalüsaatorid. Neid tegusid võivad ajendada erinevad, kuid
sageli omavahel seotud motiivid, kuigi nende kõikide eesmärgiks on kasutada ära
rahvusvahelise või riikliku struktuuri ebaselgeid ja nõrku kohti, et nõrgestada ja
õõnestada kehtivat võimu kuritegevuse ja vägivalla kasutamise või sellega
ähvardamise abil. Hulk terroriste, kurjategijaid, mässulisi ja teisi häirivaid elemente
kasutavad meelsasti irregulaarseid vahendeid ideoloogilise, poliitilise ja isikliku kasu
saamiseks. Neid võib olla raske tuvastada, tabada, heidutada või läbirääkimislaua
taha meelitada. Nende püüdlusi ja kultuurilisi arusaamu ei pruugi piirata
rahvusvaheline õigus ega tunnustatud moraalinormid, samas kui nende
tegutsemisviis on tõenäoliselt ebakonventsionaalne ja sellel on väga suur mõju
tsiviilelanikkonnale. Nüüdisaegses maailmas on neil sageli juurdepääs
kõrgetasemelistele võrkudele ja tehnoloogiatele ning kalduvus ära kasutada avatud
ja pluralistliku ühiskonna kaitsetust.
Operatsioonide läbiviimisel kohtades, kus „inimesed tänaval ja majades ja põllul –
kõik inimesed igal pool – ongi lahinguväli45“, eriti linnades, on vastase tuvastamine ja
temaga võitlemine pärsitud ning suureneb kaaskahjustuste risk. Relvakonflikt võib
eriti mõjutada naisi, lapsi, põgenikke, sisepõgenikke ja teisi kaitsetuid gruppe.
Vastane võib neid gruppe koguni meelega sihtmärgiks võtta, et kahandada nii
leppimise tõenäosust koos selle mõjuga kestvale rahule kui ka kaitsjate sõjalist edu.
45

„[…] the people in the streets and houses and fields – all the people, anywhere – are the battlefield.“
– Smith, Rupert (General). The Utility of Force: The Art of War in the Modern World. London: Penguin,
2005, lk 3.
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Kuigi füüsiline hävitamine on endiselt sõjategevuse paratamatu osa, tuleb suurem
rõhuasetus panna eesmärkide saavutamisele füüsiliste ja psühholoogiliste abinõude
koordineeritud koosmõjude kasutamise abil. Et ülem saaks neid täpselt rakendada,
peab ta vaistlikult tundma nii inimkäitumist kui ka teisi operatsiooni planeerimist ja
läbiviimist abistavaid tegureid. See võib näiteks tähendada kohalike juhtide ja
mõjukate isikute kasutamist ning nii liitlaste kui ka vastaste kultuuriliste eripärade ja
motiivide kriitilist hindamist.
Operatsioonikeskkond
Operatsioonikeskkonnal ehk olustikul või tingimustel, milles sõjategevus toimub, on
mitu mõõdet: mere-, maa-, õhu-, ruumi-, teabe- (sealhulgas küberruumi-),
elektromagnetiline ja ajamõõde. Füüsilises sfääris toimuv tegevus avaldab
esmajoones füüsilist toimet (vastase võimele), immateriaalne tegevus (nagu
teabetöötlus ja -edastus) mõjutab virtuaalset sfääri ja psühholoogilised mõjud
toimivad tunnetuslikus sfääris. Sõjategevusel võib siiski olla ka hulk soovimatuid või
tahtmatuid tagajärgi või riske, millega seonduvaid ohte (või võimalusi) tuleb
leevendada (või ära kasutada) erandolukorra planeerimise või alternatiivse
mittesõjalise tegevuse läbiviimise abil.
Mis tahes sfääris toimuv tegevus on edukaim siis, kui seda viiakse läbi ühendatult,
kui iga väeliigi osaluse määravad asjaolud ja igas üksikus olukorras nõutavad
tulemused. Kuigi operatsioonikeskkond võib olla hajusate piiridega ja üksused
paikneda harvalt, peab väeüksuse eesmärk olema üleoleku saavutamine ja
säilitamine
ning
vastase
mõju
ja
tegevusvabaduse
piiramine
kogu
operatsiooniruumis. Irregulaarsed vastased ja ebakonventsionaalselt tegutsevad
regulaarvastased on tõenäoliselt eriti erksad kõikides mõõtmetes ja keskkondades.
Tavavägede ülemad peavad tagama, et koostegutsemisvõime ja lõimumine (näiteks
osavägede vahel) välistaksid operatsioonikeskkonna mõõtmete loomupäraselt
haavatavate ühenduskohtade ja piiride ärakasutamise.
Operatsioone viiakse sageli läbi märkimisväärselt keerulistes olukordades ning
võimeka ja pealetükkiva meedia juuresolekul, mida toetavad digitaalne reaalaja
infotehnoloogia ja mobiilside. Vältimaks kohaliku elanikkonna haavatavuse
ärakasutamist või riikide, liitude ja koalitsioonide ühtsuse õõnestamist vastase poolt,
tuleb planeerida mõjutegevusi nii operatsiooni eesmärkide toetuseks kui ka valeinfo
vastu. Ülem peab rakendama asjakohaseid mõju- ja vastuinformatsioonimeetodeid,
et tasakaalustada kuulujutte, kommentaare ja kuritahtlikku vassimist, mille teevad
võimalikuks mitteametlikud ja ametlikud kohaliku ja ülemaailmse tasandi huvirühmad,
vahetu ligipääs ülemaailmsetele võrguressurssidele ja reaalajas toimivad isikustatud
(Facebook, Twitter jne) kommunikatsioonitehnoloogiad.
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2. OSA. SÕJALINE DOKTRIIN
3. PEATÜKK. RELVAJÕUDUDE KASUTAMINE
Sõjaline tegevus enne konflikti
Konfliktieelsed sõjalised tegevused Eestis esmase iseseisva kaitse raamistikus on
kujundatud reservidel põhineval mudelil ja suunatud ennekõike heidutusele ja
konflikti ennetusele. Nende põhiosa on ühiskonna hoiakute ja rahva kaitsetahte
väljendamine (moraalne komponent), mis on kooskõlas olukorra pingelisusele
vastavate valmidusastmete tagamisega (füüsiline ja kontseptuaalne). Võtmeroll
konfliktieelsetes tegevustes on kaitseliidul, mis kodanikualgatuste ja vabatahtliku
panuse ning mitmekülgse kasutatavuse abil tagab kriitilise kiirreageerimisvõime ja
võimaldab valmiduse järkjärgulist tõstmist ja langetamist, et tagada ohuga
proportsionaalne ratsionaalne tegutsemine. Kaitseliidu kaudu sidustatakse ja
sünkroniseeritakse ka valitsusasutuste ja kodanikuühenduste tegevusi ning
tagatakse kiire ja efektiivne üleminek rahuaja juhtimiselt sõjaaja juhtimisele.
Intensiivselt
tegeldakse
liitlasvägede
vastuvõtmise
ja
vastuvõtva
riigi
toetusoperatsioonide ettevalmistamisega.
Liitlasoperatsioonide koosseisus sõjalise sekkumise esialgne eesmärk võib olla rahu
jõustamine või hapra rahu tugevdamine või konflikti paisumise ja laienemise
ärahoidmine. Edaspidi likvideeritakse tekkivad ohud fookustatud sekkumisega, mis
hõlmab kõrgvalmiduses jõudude – NATO reageerimisväe või Euroopa Liidu
lahingugrupi – kiiret kasutamist, või ettevalmistatud sekkumise ja probleemi
lahendamiseks piisava lahinguvõimsuse kasutamisega. Niisamuti võib konfliktijärgse
kokkuleppe täitmise üle järelevalvet teostaval rahuvalveoperatsioonil halveneda
olukord ootamatult selliseks, mis nõuab rahu jõustamist ja järgnevaid
lahinguoperatsioone, et sõjaosalised, näiteks konkureerivad grupeeringud (etnilised,
religioossed või ideoloogilised) lahutada ja relvitustada. Sellisesse olukorda võivad
olla kaasatud teised valitsusasutused, kodanikuühendused või rahvusvahelised
organisatsioonid, mille funktsionaalne võime pakkuda näiteks humanitaarabi on
kadunud julgeoleku puudumise ja vägivalla riski tõttu. Sellisel juhul on relvajõudude
tõhusa tegutsemise võimel, mille tagavad nende loomupärane lahinguvõime ja
tegevusvalmidus, oluline roll stabiilse julgeolekukeskkonna loomisel ja säilitamisel.
Riigiväline sekkumine
„Eesti julgeolekupoliitika alused“ tõdeb, et reageerimine ülemaailmsele
ebastabiilsusele, konfliktidele ja nurjunud riikidele koondab mitmesuguseid
valitsustegevusi,
sealhulgas
sõjalisi
operatsioone
välismaal,
ning
julgeolekuoperatsioonid on sageli poliitilise ja majandusliku arengu eeltingimus 46.
Eesti peab võrdväärse ja edumeelse47 partnerina säilitama võime reageerida kiirelt ja
otsustavalt kõikvõimalike sekkumisstsenaariumide puhul, mitte ainult ära hoidmaks
46

Eesti julgeolekupoliitika alused. Riigikogus heaks kiidetud 12. mail 2010, lk 12.
Riigikaitse strateegia III peatüki punkt 25 sätestab: „Eesti kaal NATO ja ÜJKP otsustusprotsessides
tuleneb paljuski meie osaluse aktiivsusest NATO ja ÜJKP sõlmprobleemide lahendamisel. Eesti
osalus NATO ja ELi tegevuses peab olema riigi suhtelise suurusega võrreldes aktiivsem ja nähtavam.“
Riigikaitse strateegia. Tallinn 2010, lk 5.
47
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või lepitamaks vägivaldseid konflikte, vaid ka stabiliseerimaks vägivaldsetest
konfliktidest tekkivaid olukordi ning toetamaks vägivallata olukorda naasmist ja selle
taastamist.
Lisa 3A annab ülevaate olukordadest, kus relvajõude võidakse kasutada.
Tõhus sõjaline tegevus sõltub kriitilisel määral olukorra täpsest, üksikasjalikust ja
teadlikust analüüsist ning tõlgendusest, milles kavatsetakse relvajõude kasutada.
Enamjaolt määravad kampaania täpse operatsioonilise konteksti sisemiste ja väliste
osalejate suhted, nagu ka valitsevad kultuurilised nüansid ja eripärad.
Nende suhete, nende omavahelise seotuse ja aja jooksul ning asjaoludelest tingitud
muutumise loogika mõistmine näitab kätte sõjalise sekkumise võimalused ja
piirangud koos tõenäoliselt vajalike tegevustega. Oluline on, et kõik ettevõetavad
tegevused oleksid suunatud soodsate tulemuste saavutamise tagamisele.
Kultuuriliselt sobimatud teod ja tegevus lihtsalt tegevuse enda pärast avaldavad
keerulises keskkonnas tõenäoliselt oodatavale edule hoopis vastupidist toimet.
Operatsioonis osalejate valiku ja vastastikuse mõju tähtsus on olukorrati ja ajaliselt
erinev, vastavalt sellele, kuidas kriis areneb. See tekitab tõenäoliselt jõudude ja
olukorra teistsuguseid vahekordi.
Sõjaline tegevus pärast konflikti
Ühiskonna huvides on kiire üleminek konfliktieelsesse ühiskonnaseisundisse,
relvajõudude järkjärguline demobilisatsioon ja ressursi suunamine kriitiliste
eluvaldkondade taastamisse. On tõenäoline kaitseväe ja eriti kaitseliidu kaasamine
julgeolekusektori taastamisse pikema aja jooksul. Võib eeldada, et sarnaselt
konfliktieelsele olukorrale tagab kaitseliit sujuva ülemineku rahuaegsele
riigikorraldusele.
Koalitsiooni operatsioonides osalemise kogemus näitab, et pärast relvakonflikti
läbiviidava sõjalise tegevuse eesmärk on tagada, et olud ei õhutaks uuesti kriisi ega
kutsuks esile rohkem vägivalda. See stabiliseerimistegevus seondub tavaliselt
julgeolekusektori reformi, taastamise ja taasloomisega. Teatud juhtudel võidakse
paluda relvajõududelt abi okupatsioonivõimu kohustuste täitmiseks48. Kui kogukonna
püsimajäämine ja julgeolek ei ole sekkumisjõududest sõltuvuses, pole tõenäoliselt
ühiskonna erinevate osade vahel ka üksmeelt. Sellistel juhtudel võib
rahulolematutelt, ümberasustatud või võimu kaotanud elementidelt oodata
vastuhakku, sealhulgas relvajõu, hirmutamise ja surve kasutamist peamiselt
kurjategijate, mässuliste, oportunistide ja terroristide irregulaarse tegevuse kujul49.
Seepärast võib riigi- ja ühiskondlikke asutusti, eriti vastutustundliku valitsemise ja
õigusriigi vahendite võimekust taastades, reformides või luues, osutuda vajalikuks
säilitada kohaliku elanikkonna julgeolek, kindlus ja ootused.
See etapp hõlmab tavaliselt kohaliku sõjalise võime taasloomist ja väljaõpet koos
sellele järgneva julgeolekukohustuste neile või teistele volitatud jõududele
48

Eesti kontingent oli operatsiooni „Iraagi vabadus“ ajal kuni 2005. aasta jaanuari valimisteni Iraagis
okupatsioonijõudude osa.
49
Näiteks kõiki neid elemente rakendab Taliban pärast võimult kukutamist Afganistanis.
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üleandmisega, et tagada taastamisprotsessi jätkumine ja julgeoleku säilimine pikema
aja vältel50. See on osa kõikehõlmavast tegevusest, millesse on kaasatud erinevad
asutused ja organisatsioonid. mistõttu kompromissid võivad olla möödapääsmatud.
Näiteks mis tahes konfliktijärgses keskkonnas kattuvad suure tõenäosusega osaliselt
sõjaväe ja politsei kohustused ning ülesanded. Niisamuti peaksid teised
valitsusasutused
ja kodanikuühendused
teoreetiliselt vastutama paljude
tegevusalade eest, nagu valitsemine, ülesehitus ja areng, kuid kogemused on
näidanud, et nii ei pruugi see alati olla, eriti kui julgeolek pole tagatud ning inim- ja
materiaalseid ressursse napib. Sellistel puhkudel või olukorras, kus ei suudeta luua
piisavat julgeolekut, peaksid relvajõud olema valmis oma eriomaste võimete,
väljaõppe ja volituste piires tegutsema ka mittesõjalistes valdkondades.
Kohalike jõudude, struktuuride ja asutuste taasloomise ning valitsemise, ühiskondliku
taastumise ja julgeolekualase võimekuse säilitamise plaanid tuleb koostada samas
rütmis operatsiooniplaaniga. Sekkumine peaks ideaalis piirduma täideviidavate
sõjaliste eesmärkide saavutamisega ja selle eeldatav kestus tuleks määrata juba
varem. Tegelikkuses võib vajalikuks osutuda mõlema täpsustamine, kui
operatsioonilised või poliitilised asjaolud muutuvad.
Lahingutegevus
Lahingutegevuse puhkemine on märk sellest, et riigivõimu teostamise mittesõjalised
vahendid on osutunud ebapiisavaks ja ebaefektiivseks. Lahingutegevus või selle
võimalikkus on sõjaliste operatsioonide tunnusjoon, kui vaidluse all on võim, kontroll
ja ressursid. Lahingutegevus eksisteerib kas territoriaalse terviklikkuse või
iseseisvuse kaitsel, kuid see võib olla ka rahu jõustamise osa ja puhkeda ootamatult
rahu kindlustamise või katastroofiabi operatsioonide ajal. Tüüpiliselt võib kõikuv, kuid
muidu enamjaolt stabiilne vastasseis olla pikitud perioodiliste võitlusepisoodidega,
teisel juhul võivad lakkamatu vaenutegevus ja sõjaka käitumise ilmingud
pikaleveninud madala intensiivsusega konflikti ajal üle minna tõsisemaks
sõjapidamiseks51. Kui jõudu rakendatakse vastusena olukorra järsule halvenemisele
muidu turvalises keskkonnas või episoodilise vägivalla nurjamiseks või tõrjumiseks,
on selle olemus esialgu tõenäoliselt kaitsev. Kui need abinõud luhtuvad, võib
vajalikuks osutuda jõudude kasutamine ründavalt, et saavutada kindlaksmääratud
eesmärke, sealhulgas vastase lagundamist, purustamist või hävitamist.
Lahingutegevus võib vajalik olla ka kehtiva, kuid hapra rahu (mis võib olla kunagise
konflikti tagajärg) tugevdamiseks, suuremaks konfliktiks paisuda ähvardava kriitilise
olukorra stabiliseerimiseks või sekkumisena halvenenud julgeolekukeskkonna
parandamiseks. Paljudel juhtudel võib sõjaline tegevus osutuda tarvilikuks selleks, et
takistada ebastabiilsuse levikut teistesse, veel konfliktist mõjutamata piirkondadesse
ning tagada julgeolek, mis võimaldaks lahendada konflikti teiste tegevustega ja
kõrvaldada pikaajalise vaenu sügavalt juurdunud põhjuseid. Nendes tingimustes
kaldub relvajõudude roll piirduma stabiilse õhustiku loomise ja säilitamisega, kus
põhiküsimused lahendatakse mittesõjaliste vahendite abil.

50

Rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude (ISAF) vägede Afganistanist väljatoomise eeltingimus on, et
Afganistani relvajõud (ANA) ja politsei (ANP) saavutavad taseme, mis võimaldab neil iseseisvalt
julgeolekut tagada.
51
Sõjategevuse puhkemine 2008. aasta Gruusia konfliktis.
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Suur sõjapidamine52
Kui mitte arvestada Eesti otsest kaitsmist mõne suurema vastase eest, panustavad
relvajõud kõige suurema pingutusega liitlaste ettevalmistatud operatsioonidesse
(NATO reageerimisvägi, Euroopa Liidu lahingugrupp). Äärmuslikul juhul võib see
tähendada ulatuslikku kestvat sõjapidamist Eesti püsimajäämise nimel. Kui heidutus,
ohjamine ja surve avaldamine ebaõnnestuvad või kui olukord halveneb, võivad
järgneda laiahaardelised sõjalised operatsioonid, mis võivad üle minna totaalsõjaks
ja põhjustada strateegiliste relvasüsteemide
kasutamist liitlaste poolt.
Laiahaardelised sõjalised operatsioonid hõlmavad ühise strateegia alla koondunud
diplomaatilist, sõjalist ja majandustegevust, nende läbiviimine võib nõuda riigi kõikide
ressursside kasutamist. Neid iseloomustatakse kui lahingutegevust, mis keskendub
võitlusele riigi regulaarvägede (lahinguoperatsioonideks organiseeritud ja
kohandatud) ja teise regulaarriigi ressursside vahel ning/või tegevusele suure
irregulaarse vastase vastu53. Suure sõjapidamise ajal operatsiooni kontekstis on
kõige vajalikum säilitada sõjaline tegevusvabadus ja takistada vaenlast seda
vabadust kasutamast. Konflikti jalajälje suurus, intensiivsus ja ulatus ning
operatsioonitandri mastaap määravad kindlaks, kui palju mõjutavad sõjategevuse
tagajärjed tsiviilelanikkonda. Ka tuleb arvestada liitlaste toetuse võimalikkuse, laiema
maailma suhtumise ja teiste riigivõimu vahendite tugevusega säilitada
võitlusvõimsuse ja riiklikku jätkusuutlikkust.
Laiahaardelised sõjalised operatsioonid koos kaasneva taastumise ja kosumisega,
mis ulatuvad kaugele üle sõjalise mõõtme ja vahetu konflikti, nõuavad
märkimisväärset rahalist ja organisatoorset panust. Laiahaardelised sõjalised
operatsioonid on enamasti väga ressursinõudlikud kaasneva laialdase, sageli
pikaajalise ja talitsematu vägivalla tõttu, kuigi jõupingutuse kaalukusest või
tehnoloogilisest üleolekust tulenev asümmeetriline eelis võib inimkaotusi leevendada.
Neid iseloomustab lahingute ja suuremate relvakokkupõrgete jada ning sellega
kaasnev intensiivse lahingutegevuse ja logistiliste kulutuste tõenäosus. Tegevuse
tempo on tavaliselt kiire ning see nõuab ressursside tähtsuse järjekorda seadmist ja
täiendava võitlusvõimsuse loomist.
Lahing allub alati erilaadsele õiguslikule raamistikule, nagu näiteks relvakonflikti
õigusele, kuid laiahaardeliste sõjaliste operatsioonide jõukasutusreeglid on
tõenäoliselt vähem kitsendavad kui teiste sõjategevuse vormide omad. Ent isegi
laiahaardeliste sõjaliste operatsioonide puhul mängivad diplomaatiline ja majanduslik
vahend endiselt tähtsat rolli võitlusvõime ülalhoidmisel, avaldades oma mõju
valitsuse üldise strateegia osana, ja soodsa poliitilise tulemuse saavutamisele kaasa
aitamisel.

52

Kuigi edasises tekstis kasutatakse terminit laiahaardelised sõjalised operatsioonid, siis autorite
ettepanek on kaaluda ka termini „suur sõjapidamine“ kasutusele võtmist.
53
Impeeriumide lagunemine on seotud valuliste protsessidega, mille käigus võivad tekkida
hästirelvastatud keskvõimule mittealluvad või ka nende poolt manipuleeritavad grupeeringud, mida
kasutatakse piiriäärsete alade destabiliseerimiseks, et juhtida tähelepanu tõelistest valupunktidest
kõrvale ning hajutada rahvusvahelise üldsuse ja sisepoliitiliste sihtrühmade huvi.
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LISA 3A. MILLAL VÕIDAKSE RELVAJÕUDE KASUTADA
Eesti julgeoleku kaitsmine
Eesti kaitsmine esmase iseseisva ja kollektiivkaitse mõistes sisaldab võimet
heidutada, neutraliseerida ja likvideerida sõjalisi ohte või sissetunge. See hõlmab
Eesti, selle territoriaalvete ja õhuruumi terviklikkust ning toetab laiahaardelist (sõjaline
abi tsiviilvõimudele) julgeoleku ja õiguskorra tagamist. Sõjaline abi tsiviilvõimudele
võib kaasata ka piiratud hulgal elavjõudu, abistamaks kohalikke võime
ettenägematutes erandolukordades, või kaalukaid ressursse, aitamaks tsiviilvõimudel
tõrjuda näiteks siseriiklikke korrarikkumisi. Eriline roll sellises olukorras on kaitseliidul.
Sellise juhtumi näiteks on 2007. aasta pronksiöö rahutuste ohjamine. Kui otsene
sõjaline oht ähvardab Eesti territooriumi, rakendatakse konkreetsele ohule vastu
astumiseks ja kallaletungi heidutamiseks vastavad jõud, kas ainult riigisisesed või
kaasatakse ka liitlaste ja partnerite abi54. Enamikul juhtudel eeldatakse, et kui tekib
kaalukas oht Eestile, kaasatakse relvajõud mastaapsesse liitlas- või
koalitsioonioperatsiooni.
Lepingukohustused
NATO liikmesusega kaasnevad vastavalt Washingtoni lepingule poliitilised
kohustused, sealhulgas appiminek rünnaku alla sattunud liitlasele, isegi kui Eesti
enda julgeolek ei ole otseselt ohus.55 Peale selle võib Euroopa Liit teatud asjaoludel
taotleda liikmesriikidelt meetmete rakendamist (vastavalt muudetud Brüsseli
lepingule). Kaitsevägi võib osana mitmeriigivägedest osaleda ka muudel
operatsioonidel, kui sellise otsuse on langetanud ja suunised andnud Põhja-Atlandi
Nõukogu või Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu.
Huvide edendamine ja kaitsmine kogu maailmas
Kaitseväge ja kaitseliitu võib kasutada riiklike huvide edendamiseks kogu sõjalise
tegevuse spektri ulatuses alates diplomaatia toetamisest, sõjalisest abist,
humanitaarabist ja rahuoperatsioonidest kuni intensiivse konventsionaalse
sõjapidamiseni. Selline tegevusvorm põhineb poliitilisel tahtel ning toetub sõjaliste
jõudude rakendamisest tuleneva riski ja kasu tasakaalu hindamisele. Arvestades
Eesti sügavat integreeritust üleilmsetesse organisatsioonidesse, sealt tulenevaid
huvisid ja investeeringuid, aga ka sellest lähtuvat kriitilist sõltuvust stabiilsest ja
turvalisest kaubanduskeskkonnast, on tõenäoline, et rahvusvahelist julgeolekut
ähvardavad ohud kujutavad endast ohtu ka Eesti riiklikele huvidele. Et kaitsta ja
edendada riiklikke huve, on kaitseväe osalus liitlas- või koalitsioonioperatsioonidel
tõenäoline ja vajalik.

54

Partnerlust tuleb antud juhul mõista Euroopa Liidu kontekstis ja regionaalses mõistes, seega
kaasatakse ka neid Euroopa Liidu liikmeid, kes ei kuulu NATOsse.
55
Näiteks V artikli rakendamine pärast 11. septembri rünnakut, kus teised NATO liitlased ei olnud
otsese rünnaku all ja rünnaku tõenäosus enamikule Euroopa liikmesriikidele oli väike.
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4. PEATÜKK. VÕITLUSVÕIMSUS
Võitlusvõimsus määratleb relvajõudude võime võidelda. See koosneb
kontseptuaalsest ja intellektuaalsest komponendist (mõtlemisprotsess), moraalsest
komponendist (võime panna inimesed võitlema) ja füüsilisest komponendist
(vahendid, sealhulgas inimesed).
Võitlusvõimsuse komponente kujutab joonis 4.1. Konflikti käigus püüavad
sõjaosalised vastaste võitlusvõimsusust vähendada või kahjustada, samal ajal enda
oma kaitstes ja ideaalis ka suurendades. Võitlusvõimsuse rakendamine on
konkureeriv ja ülekaalu saavutamine on eduka sõjalise operatsiooni tähtis aspekt.

Doktriin
Sõjapidamise
printsiibid

Kontseptuaalsed
uuendused

Kontseptuaalne
komponent
Elavjõud
Motivatsioon
Relvastus ja
varustus

Kollektiivne
sooritus

Füüsiline
komponent

Moraalne
komponent

Moraalne
ühtekuuluvus

Liidriks olemine

Jätkusuutlikus

Valmidus

Joonis 4.1. Võitlusvõimsuse komponendid
KONTEKST
Võitlusvõimsust tuleb alati vaadelda kontekstis, kuhu kuuluvad:
a) olukorra eripära. Võttes arvesse tänapäeva konfliktide ja kriiside kompleksust
ning mitmepalgelisust, tuleb võitlusvõimsusust rakendada valitseva olukorra ja
tingimustega kõige paremini sobival viisil. Mõnel puhul tuleb poliitilistel, ressursilistel
või õiguslikel kaalutlustel teha kompromisse, kuid ülemad peavad olema veendunud,
et neile alluvate jõudude iseloom, hoiakud ja tegevus vastavad olukorra
ainulaadsusele;
b) keskkond. Keskkonna omadused mõjutavad paratamatult ülema valikuvõimalusi
ning piiritlevad tema eesmärkidega kõige paremini sobiva kampaania ja jõudude
tüübi. Iseäralik topograafia, kliima ning maastiku jagunemine hoonestatuks,
põllumajanduslikuks ja tööstuslikuks kujutavad endast nii võimalikke ohte kui ka
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soodsaid võimalusi. Arvesse tuleb võtta ühiskonna (regionaalset) eripära, kus
relvajõud peavad tegutsema. Nii nagu relvajõudude tegutsemisviis, nii võib ka
füüsiline ja kultuuriline keskkond mõjutada võitlusvõimsuse teatud aspektide
tõhusust. Ühes keskkonnas, näiteks Euroopas, võitlema optimeeritud jõud võivad
osutuda mujal, näiteks Afganistanis, tegutsemiseks (nii vaimselt kui ka füüsiliselt)
halvasti ettevalmistatuks;
c) vastased. Võitlusvõimsus peab olema vastase omaga võrreldes suhteliselt, mitte
täielikult ülekaalukas, eriti kui seda rakendada kriitilisel ajal ja kriitilises kohas. Kui
arvuliselt ülekaalus oleva vastase mass ületab väiksema vastase vastupanuvahendid
ja kurnamisvõime, on suuremaarvulisel vastasel eelis. Sageli on siiski
võitlusvõimsuse kvaliteet ja ühtsus, rakendatuna jõudude tugevusi suurendavas ja
nõrkusi vähendavas kontekstis, need, mis annavad otsustava eelise. Näiteks
mittereeglipäraselt sõdivate võitlejate võitmine nõuab võitlusvõimsuse asjakohaste
elementide valikulist rakendamist, et nurjata ja alistada just nende spetsiifilisi
omadusi56. Lisaks sellele võivad tugev moraal ja kindlameelsus ning võitlustahe
aidata näiliselt nõrgemal vastasel löögid vastu võtta, kuid samas säilitada oma
tahtejõud ja võime uuesti lahingusse astuda57;
d) liitlased, partnerid ja teised ametkonnad. Vajadus tegutseda koos liitlaste ja
partneritega võib mõjutada üksikriigi võitlusvõimsuse kasutamist. Näiteks võib
koostegutsemisvõime, mis võib olla seotud võimalike lisakuludega, suurendada kogu
koalitsiooni jõudude suutlikkust, nii nagu spetsialiseerumine ja kulude jagamine võib
soodustada nende tõhusust. Laiapõhjalise riigikaitse praktiseerimine eeldab
diplomaatilise, sõjalise ja majandusliku riigivõimu teostamise vahendite koostööd
ning võib nõuda tihedamat suhtlemist teiste ametkondade ja institutsioonidega.
Doktriini kui võitlusvõimsuse ühe aspekti kasutamine toob kaasa kõigi osapoolte
arusaamade ühtlustamise ja koostegutsemisvõime paranemise;
e) kultuur ja ajalugu. Konteksti seisukohalt on olukorra või operatsiooniala
kultuurilised ja ajaloolised eripärad vast kõige olulisemad. Olukorra kultuuriliste ja
ajalooliste eripärade lähianalüüs ning planeerimisse lülitamine aitab mõista, kuidas
võitlusvõimsust eesmärkide ja soodsate tulemuste saavutamiseks kõige tõhusamal
viisil rakendada. Kultuur ja ajalooline taust mõjutavad kõiki võitlusvõimsuse
rakendamise aspekte alates väljaõppest ja kultuuriga kohanemisest ning lõpetades
operatsiooni läbiviimisega.
Operatsiooni edukuse tõenäosus ei sõltu pelgalt sidusa võitlusvõimsuse
rakendamisest vastase vastu, vaid veel hulgast teguritest, nagu ettearvamatutest
sündmustest johtuv teadmatus, juhuse mõju ja inimloomuse iseärasused. Seepärast
on võimaluste ja riskide äratundmiseks ülioluline, et ülem mõistaks täielikult konteksti,
milles võitlusvõimsust tuleb rakendada, ja operatsiooni tüüpi, milles ta osaleb. Alles
siis saab ta kujundada olukorra endale soodsaks. Tegelikult peaksid ülemad alati
üritama ära kasutada enda ja vastase vahelist asümmeetriat, suunates oma jõudude
56 Näiteks kindral David Petraeus rahvusvaheliste julgeolekujõudude (ISAF) Afganistanis ülemana on
öelnud: „Mõnikord on parimad relvad tänases Afganistanis need, mis ei lase, mõnikord need mis
lasevad.“ Sachtman, Noah. Does Petraeus Mean a Return of Afghanistan Air War? Wired 23.06.2010
http://www.wired.com/dangerroom/2010/06/does-petraeus-mean-a-return-to-all-out-war
57
Talvesõjas näiteks ei suutnud suuremaarvuline Nõukogude armee ületada Soome
vastupanuvahendeid ja kurnamisvõimet.
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tugevused vaenlase nõrkuste vastu (kaitstes samas omaenda suhteliselt nõrgemaid
valdkondi)58. Kuid kõikides tingimustes peab ülematel olema piisavalt reserve või
erksust, et suunata jõupingutus ümber ootamatustega tegelemiseks.
KONTSEPTUAALNE KOMPONENT
Kontseptuaalne komponent annab relvajõudude kasutamisele sidusa intellektuaalse
aluse ja teoreetilise põhjendatuse. See on asjakohane kõikidel sõjategevuse
tasanditel, kaasa arvatud strateegiatasandil, kus see tagab poliitilis-sõjalises
otsustusprotsessiks
vajalikud
intellektuaalsed
vahendid.
Kontseptuaalsel
komponendil on oluline roll ka ühismälu, -kogemuste ja -teadmiste säilitamisel ning
edasiviimisel. Nii peegeldab see ajaloolist kogemust, täiendusi olemasolevatesse
tegutsemisharjumustesse (õppetundide, analüüsi ja katsetuste põhjal) ja jätkuvaid
prognoose tuleviku julgeolekukeskkonna kohta.
Kontseptuaalse komponendi tähtsaim praktiline otstarve on luua mõtlemisraamistik,
mille sees sõjaväelastel on võimalus arendada arusaama oma elukutsest ja nii
nüüdsetest kui ka tulevastest tegevustest. Kontseptuaalne komponent on just see,
mis võimaldab ülematel mõista konteksti, milles nad tegutsevad, ning on aluseks,
millele toetudes rakendada keerulistes olukordades edu saavutamiseks loovust,
leidlikkust ja algatusvõimet. See koosneb kolmest elemendist: sõja põhimõtted,
doktriin ja kontseptuaalsed uuendused.
Sõja põhimõtted
Sõja põhimõtted teavitavad ja suunavad viise, kuidas relvajõud sõjalist võimu
rakendavad. Need on püsivad põhimõtted, mille avaldumine ja rõhuasetus muutuvad
ainult konteksti suhtes ning mis ühilduvad Eesti suuremate liitlaste ja võimalike
koalitsioonipartnerite rakendatavate samalaadsete põhimõtetega.
Doktriin59
Eesti doktriinide koostamisel on maksimaalselt lähtutud
publikatsioonide (Allied Joint Publication, AJP) põhimõtetest.

NATO

doktriini

Sõjaline doktriin koosneb alljärgnevast:
a) tipudoktriin60. Tipudoktriini hierarhiasse kuuluvad väljaanded, mida kroonib
„sõjaline doktriin“, hõlmavad kõiki sõjaliste operatsioonide aspekte. Selle tasandi
doktriin käsitleb filosoofiat ja printsiipe, mis kujundavad tegevusi selliselt, et oleks
tagatud julgeoleku ja sõjalise riigikaitse strateegias püstitatud riiklike eesmärkide
saavutamine olemasoleva ressursiga. Teisisõnu on tegemist kontseptuaalsete
juhistega strateegilises kolmainsuses: eesmärgid, vahendid ja kontseptuaalne
täideviimine. Tipudoktriin loob aluse kõikidele teist tüüpi doktriinidele. See on
laiahaardeline ja pigem abstraktne. Tipudoktriin sõnastab sõja loomuse, sõjalise jõu
eesmärgi ja selle suhte teiste võimuinstrumentidega. Tipudoktriin on olemuslikult
ajatu, sest tegeleb algkontseptsioonidega, mida kasutatav tehnika otseselt ei mõjuta;
58

Carl von Clausewitz. Sõjast, Eesti Keele Sihtasutus, 2004, Tallinn, lk. 222 -253
Esitatav doktriinide hierarhia on autorite seisukoht, kuid loomulikult eeldab see edasist debatti.
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Autorite ettepanek võtta termin kasutusele.
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b)
tegevuskeskkondadest
lähtuv
organisatsioonidoktriin.
Eraldi
doktriiniväljaanded mere-, maa-, õhukeskkonna kohta suunavad vastavaid väeliike.
Ühtlasi tagavad need ülemate, formeeringute ja üksuste kursisoleku ja laiapõhjalise
mõistmise tõhusaks tegutsemiseks üle keskkonnapiiride. Selle haare on kitsam kui
tipudoktriinil ja doktriin ise tegeleb sõjalise jõu kasutamisega kindlas keskkonnas.
Tegevuskeskkondadest
lähtuvale
organisatsioonidoktriinile
(edaspidi
organisatsioonidoktriin) toimivad geograafilised ja tehnilised mõjurid. Siia kuuluvad ka
funktsionaalsed doktriiniväljaanded, näiteks küberdoktriin;
c) taktikadoktriin. Taktika ühtlustatud doktriini, mis määratleb ühendtaktika,
töömeetodid ja püsitoimingud, koordineerib kaitseväe peastaap. Taktikadoktriini, mis
on seotud platvormide, süsteemide ja üksuste kasutamisega spetsiifilises
keskkonnas, koostab asjaga kõige lähemalt seotud organisatsioon;
d) liitlasdoktriin. Välis- ja liitlasoperatsioonide teostamisel võtab Eesti tarvitusele
NATO doktriini AJPs avaldatud kujul koos nõuetekohaste piirangutega, mis
peegeldavad riiklikku seisukohta. Ka Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika lepped
sätestavad, et Euroopa Liidu juhitavatel sõjalistel operatsioonidel kasutatakse NATO
doktriini;
e) eriotstarbelise koalitsiooni partnerid. Kui on vaja teha koostööd partneritega,
kellega pole kehtivaid leppeid, võib tarvitusele võtta NATO või riikliku doktriini või
seda mugandada.

Joonis 4.2 Doktriini tasemed
Kontseptuaalsed uuendused
Kontseptuaalset komponenti täiendatakse pidevalt kontseptuaalsete uuendustega.
Selle eesmärgiks on ajakohastada relvajõudude eri tasandite juhtide ja isikkoosseisu
mõttemaailma
vastavalt
ajas
muutuvale
julgeolekuolukorrale,
arenevale
tehnoloogiale ja eeltoodust tulenevatele uute ülesannetele. Kontseptuaalsete
uuenduste tulemused, sealhulgas nii uued võimed kui ka uued tegutsemisviisid,
suurendavad võitlusvõimsust.
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Täitmaks valitsuse poliitilisi eesmärke ja vastamaks tuleviku kaitsevõime arengule,
ühitatakse uuenduste ja katsetuste programm intellektuaalse ja akadeemilise
tegevusega61. Strateegilise keskkonna muudatused kajastuvad seega kõigi
kaitsealaste arengusuundade ulatuses. Kaitseministeeriumi kontseptuaalne
kaitseraamistik võiks koosneda, nagu liitlastelgi, seitsmest põhielemendist, mis
tagavad protsessi sidususe62. Need elemendid on:
a) tegutsemine. Võime rakendada võimu teostamise sõjalist instrumenti valitsuse
poliitika toetuseks valitsuse poolt valitud ajal ja kohas;
b) sõjaline juhtimine (Command)63. Ülemale antud ja tema poolt või tema nimel
teostatav võim mõjutada sündmusi ja anda alluvaile käske otsused täide viia.
Koosneb kolmest tihedalt seotud elemendist: personaalne juhtimine (leadership),
otsustamine (sealhulgas riskihinnang) ja kontroll;
c) informeeritus. Võime koguda, analüüsida, hallata ja kasutada teavet ja luureinfot,
et saavutada informatsiooni- ja otsustusalane üleolek;
d) ettevalmistus. Väe õigeaegne ettevalmistamine sõjalisteks operatsioonideks
tõhusa intellektuaalse, moraalse ja füüsilise arendamise kaudu;
e) siirmine. Võime sekkuda poliitilisest valikust tingitud ajal ja kohas, et tegutseda
julgeolekut ähvardavate ohtude vastu ja riiklike huvide toetuseks64;
f) kaitse. Abinõud, millega säilitakse tegevustõhusust, tõrjudes tehnoloogiast,
loodusest või inimestest johtuvaid ohte;
g) tagamine. Võime luua vahendeid, mille abil säilitatakse võitlusvõimsust ja
tegevusvabadust.
MORAALNE KOMPONENT
„Sõjaväe ainus märkimisväärne eelis [1982. aasta Falklandi sõjas] oli inimesed. Selle
üksiksõdurite, ülesehituse ja eestvedamise kvaliteedist ning jõudude ühtekuuluvusest
sai otsustav tegur.“65
Sõda on ennekõike inimtegevus66 ja moraalne komponent avaldab nii individuaalselt
kui ka kollektiivselt otsustavat psühholoogilist mõju. Kui eetika – õige ja vale normid –
61

Silmas on peetud nii akadeemilisi institutsioone kui ka mõttekodasid.
The High Level Operational Conceptual Framework: An Analysis of the Components of the UK
Defence Capabilitu Framework. An Analyutical Concept Paper by the Joint Doctrine and Concept
Centre. URL http://ids.nic.in/UK%20Doctrine/UK.pdf.
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Terminoloogiakomisjonis on vaja kiiremas korras lahti defineerida terminid Command, Leadership,
management ja control. Täna militermis olevad terminid ei ole adekvaatsed ja ei kajasta C2 sisu. seal
olevad terminid on pigem pärssivad.
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NATO kontekstis Istanbuli deklaratsiooni raamistik. Võimalik on ka osalemine strateegiliste
partneritega ad hoc-koalitsioonis, kui see vastab riiklikele huvidele.
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Henderson, William D. Cohesion, the Human Element in Combat: Leadership and Societal Influence
in the Armies of the Soviet Union, the United States, North Vietnam, and Israel. Honolulu, Hawaii:
University Press of the Pacific, 2003.
66
James N. Mattis,USJFCOM Commander’s Guidance for Effects-based Operations,
http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/Articles/08autumn/mattis.pdf, lk. 24
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on kõigest üks tahk (mis suurendab ühtekuuluvust), siis moraalne komponent on
tunduvalt laiem. Niisamuti on moraal – kindlus- ja heaolutunne – vaid moraalse
komponendi üks aspekt (mis edendab vaprust ja pühendumist), mitte kogu
komponent.
Võitlusvõimsuse moraalne komponent tegeleb inimeste võitlema panemisega ning on
kombinatsioon kolmest vastastikku seotud funktsioonist: sisemine side (valmisolek
võidelda), motivatsioon (entusiasm võidelda) ja personaalne juhtimine (inspiratsioon
võitluseks).
Moraalne ühtekuuluvus
Moraalne ühtekuuluvus on moraalse meelekindluse võidelda ja jätkata võitlemist
allikas, moraalne terviklikkus tugevdab ühtekuuluvustunnet ehk sisemist sidet.
Ühtekuuluvus tekib siis, kui inimesed tahavad koos töötada ja neid julgustatakse
koos töötama, koormust jagama, üksteist toetama ja ühist eesmärki saavutama.
Moraalne ühtekuuluvus sõltub kultuurilisest ühtsusest, ühistest kogemustest, ühisest
väärikustundest, distsipliinist ja kollektiivsest identiteedist, mida hoiavad ülal ühised
väärtused ja normid. See kätkeb endas siirast ja sügavat kamraadlust, mis jääb
püsima vägivalla ning surma- ja vigasaamise hirmu kiuste67. Uhkus kuuluvuse üle ja
hirm jääda välja, mida kõige paremini iseloomustab termin kambavaim (esprit de
corps), tugevdab üksuse identiteeti ja kinnitab moraalset ühtekuuluvust. Eriti tuleb
esile tõsta kolme elementi:
a)
kutse-eetika. Valmisolekut ohule vastu astuda tugevdavad emotsionaalsed
sidemed ja pühendumine kaaslastele, üksusele ja riigile ning eesmärgile, mille nimel
võideldakse. Eeskujulik kutse-eetika koos köitva kultuurilise identiteedi ja sõjalise
lugupeetusega on võimas moraalne jõud. Iga väeliigi eetika tuleneb hulgast
eristatavatest ja käegakatsumatutest omadustest, mis edendavad ründavat mõtteviisi
ja otsusekindlust saavutada edu mis tahes olude kiuste. Nende omaduste hulka
kuuluvad füüsiline ja moraalne vaprus, isetu pühendumine, ustavus, vaimuerksus,
algatusvõime, visadus, kohanemisvõime ja tugev meeskonnatöösoodumus;
b)
eneseväärikus. Enamik sõjaväe isikkoosseisust ammutab tähelepanuväärset
eneseväärikust ja eluga rahulolu relvajõudude liikmesusest. Suur osa sellest seostub
kuulumisega kõrge professionaalsusega meeste ja naiste hulka, kes ühiselt
peegeldavad ühiskonna püüdlusi ja on eeskujulikuks näiteks kohusetruust
riigiteenistusest. Traditsioonid ja kombed, mis avalduvad tseremooniatel, vormides,
muuseumides ja teenistusalastes tunnustustes, on samuti olulised tegurid isiku
väärikustunde edendamisel ja ülalhoidmisel;
c)
traditsioonid. Meeskonnasisest ühtekuuluvust süvendab professionaalsest
lugupeetusest küllastunud ja kultuurilisest identiteedist kantud pärandi tunnetamine.
Pühendumust operatsioonidel isiklikest kaotustest hoolimata edu saavutada
tugevdavad riigi ja relvajõudude tõestatud sõjalise edukuse kuulsus ja teadlikkus
traditsiooni osaks olemisest. Teades ja mäletades, mida eelkäijad on kogenud ja
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47

PROJEKT
saavutanud, on inimesel kergem täita teenistusalaseid ülesandeid ja taluda lahingu
karmust.
Inimtegurid. Moraalset ühtekuuluvust võib veelgi tugevdada inimteguri sotsiaalsete,
psühholoogiliste ja käitumuslike aspektidega seotud teadusliku ekspertiisi
rakendamine. Grupidünaamika ja inimeste motivatsiooni täpsem mõistmine
võimaldavad stressirohkes olukorras käitumise tõenäosuse paremat hindamist.
Moraalne terviklikkus. Moraalne terviklikkus on veel üks tähtis moraalse tugevuse
allikas, alus, mille peale rajatakse ühtekuuluvus ja motivatsioon. Enamik sõjaväelasi
tunneb vaistlikult, mis on õige ja hea, ning võib olla kindel nende suutlikkuses
seadusevastast ja ebaeetilist hukka mõista. Sellist eelsoodumust tugevdab veelgi
inimeste elementaarse kombekuse ühitamine relvajõudude kui esindatava,
ühiskonna ees demokraatlikult aruandekohustusliku ja vastutava organisatsiooni
väärtuste ja normidega. Relvajõudude moraalne õigustatus sõltub nii väljaöeldud kui
ka kaudsete eetiliste põhimõtete individuaalsest ja kollektiivsest järgimisest. Ülemad
peavad oma alluvate hulgas õiguslikke ja eetilisi norme edendama ja ülal hoidma,
vaatamata sellele, mida võidakse mujal vastuvõetavaks käitumiseks pidada.
Motivatsioon
Motivatsioon on väljaõppe, varustuse usaldusväärsuse, tõhusa personaalse juhtimise
ja administreerimise, vankumatu ja õiglase distsipliini, eneseväärikuse, vastastikuse
austuse ning toimuva ja nõutava selge mõistmise tulem. Motivatsioon ja tugev
võitlusvaim (võitlustahe ja usk edusse) on tegelikult vastastikuses sõltuvuses.
Motivatsiooni mõjutavad ka välised tegurid, näiteks avalik arvamus. Võitlustahet
suurendab oluliselt ja hoiab ülal isiklik veendumus, et riik või kogukond toetab
käimasolevat konflikti ning peab selle eesmärki õigustatuks ja läbiviimist eetiliselt
veatuks ning varustab sõjalist tegevust korralikult. Selles osas on meedia panus
oluline. Positiivsed reportaažid veenavad sõjaväelasi, et neil on rahva toetus, ja
tunnustavad avalikult nende isiklikku panust kurnavasse, sageli ohtlikku ettevõtmisse
(ilma operatsioonijulgeolekut ohtu seadmata). Ebasoodsat meediategevust seevastu
tuleb kiiresti pareerida. Ülem peab oma sõjakäigu virtuaalseid aspekte pidevalt
revideerima, tagamaks, et võimalik lahknevus arusaamade (mida usutakse) ja
tegelikkuse (mis on tõeline) vahel ei õõnestaks moraalset komponenti ega takistaks
sellega operatsiooni eesmärkide saavutamist.
Liidriks olemine
„Ülemal peab olema põhjalik arusaamine inimloomusest, oskus probleeme siluda,
võime võita kiindumust, samal ajal energiat edasi andes, ja armutu otsusekindlus, kui
olud seda nõuavad. Ta peab tekitama elektriseerivat voolu ning hoidma seda
rakendades pea selge.“68 (B. H. Liddell Hart)
Isiklikku eeskuju kui sõjalise juhtimise olulist aspekti iseloomustab ülema isiksuse ja
tema tegevuse eesmärgi nähtaval hoidmine, et inspireerida alluvate võitlusvaimu ja
valitseda olukorda ka kõige raskemates oludes. Kindlat liidri stiili ja liidriks olemise
retsepti ei ole olemas. Liidriks olemine on seotud isiku ja grupi dünaamika ning
68
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kontekstiga, milles määratud põhiülesannet ja teisi ülesandeid tuleb täita. Sündinud
liidrid on haruldased, varjatud potentsiaali võivad aga arendada väljaõpe ja
kogemused.
Liidriks olemine on eeskuju, veenmise ja sunni muutuv kombinatsioon. Iseloomu
tugevus, otsustus- ja algatusvõime ning professionaalsus aitavad jagu saada
loodusest ja inimestest johtuvatest ohtudest, ebapiisavast teabest ning
administratiivsetest puudujääkidest, aga ka rivaalitsemisest, ambitsioonidest, juhuse
mõjust ja institutsionaalsest inertsusest. Võitmaks alluvate lugupidamist ja
pühendumist, peavad liidrid demonstreerima ametialast pädevust, vankumatut, kuid
õiglast distsipliini ja moraalset vaprust. Nad peavad sisendama usaldust, mis ergutab
algatusvõimet ning innustab võtma riske ja vastutust.
Liidrid peavad oma vaprust jagama ja hirmu ohjeldama eriti just vaenulikus olukorras.
Rahulik, kindel ja külmavereline eestvedamine, mida toetab võime selgelt suhelda ja
asjad toimima panna, on sõjaliste operatsioonide edukuse ja moraali ülalhoidmise
seisukohalt ülitähtis, isegi kui teised tegurid on sellele vastu. Kui alluvate
formeeringute, üksuste ja üksikisikutega hoitakse isiklikku sidet, põhineb liidriks
olemine valdavalt isiklikul eeskujul ja nähtaval olemises69. Kaugel viibides, suure
hulga alluvate puhul, detsentraliseeritud võrgustikes ning liitlas- ja ühendstruktuurides
kehtivad liidriks olemisele teistsugused reeglid. Siis põhinevad alluvate ettekujutused
oma kaugemalasuvatest liidritest tema mainel, suhtlemise ja meedia põhjal
kokkupandud kujutluspildil ning pädevuse, isikliku eeskuju ja mõjuvõimu näitamisel.
Isikkoosseisu bürokraatlik administreerimine ei asenda liidriks olemist, kuid toetab
seda. Tõhus eestvedamine ja mõistlik administreerimine koos loovad ja hoiavad ülal
motivatsiooni ja sisendavad usaldust.
FÜÜSILINE KOMPONENT
Võitlusvõimsuse füüsiline komponent tagab võitlemiseks vajalike vahendite –
elavjõu, varustuse, kollektiivse soorituse ja jätkusuutlikkuse – valmiduse.
Elavjõud. Elavjõud koosneb nii tegev- kui ka reservväelastest, aga ka
kaitseministeeriumi haldusalas töötavatest tsiviilisikutest ja lepingulistest töötajatest
ning kaitseliidu tegevliikmetest. Kaitseväe tegevteenistusse ja kaitseliitu astujad
läbivad valikusõela ja baasväljaõppe, kus neile antakse operatsioonivajadustele
vastavad sõdurioskused, ning üksuse väljaõpe vormib neist meeskonna. Edaspidine
ametialane täiendamine ja reservõppekogunemised säilitavad sõjalise jõu koosseisus
tegutsemiseks vajaliku oskuste taseme. Hoolimata matke võlust ja säästlikkusest, on
vajalik ka piisaval hulgal praktilist lahinguõpet, andmaks isikkoosseisule ettekujutuse
võimalikust lahinguväljast koos selle helide ja lõhnadega. Ka peab isikkoosseisu
väljaõpe olema vastavuses operatsioonikeskkondade tõenäolise tehnilise, sotsiaalse,
kultuurilise, poliitilise ja majandusliku keerukusega, selleks tuleb kasvatada,
arendada ja alal hoida erialaseid ning tehnilisi oskusi.

69

Heinz Guderian ja Erwin Rommel Teises maailmasõjas. Negatiivse näitena võib tuua teatud
perioodi Vietnami sõjast, kui lahingus olnud üksuse ülem juhtis olukorda helikopterilt, mistõttu
hakkasid sõdurid teda kutsuma Hääleks Taevast. See oli pärssiv moraalile ning side ja usaldus ülema
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Varustus. Arvestatav võitlusvõimsus sõltub sellest, kas tõhusat varustust on
piisavalt. See peab olema optimeeritud vastavalt operatsiooni võimalikele
vajadustele. Nõuetekohane varustus peab vastama kavandatud kasutusulatusele ja
intensiivsusele ning võtma arvesse ka inim-, süsteemi- ja platvorminõuete lõimimist.
Kontseptuaalsetest uuendustest ajendatud tasakaalustatud ja jätkusuutlik
varustusprogramm peab võimaldama nii jõu siirmist kui ka kasutamist. Varustuse
hankimisel on oluline kriteerium häireteta tootmine ja tarnimine ning võimalus
varustuse elutsüklit paindlikult toetada. Tehniliste vahendite rakendamisega peab
saavutama otsustava eelise vaenlase ees või operatsiooniolukorra suhtes.
Kogemused on siiski näidanud, et tehnika on pelgalt inimtegevuse abivahend ja
ainult sellele lootmine suurendab oluliselt operatsiooniriski.
Kollektiivne sooritus (CP)70. Kollektiivset sooritust iseloomustab väljaõppe või
operatsiooni üheskoos edukalt läbinud üksustes ja formeeringutes valitsev tugev
ühtekuuluvus, usaldus ja asjatundlikkus. Kollektiivset sooritust tuleb alustada
kombineeritud relvaliikide väljaõppega, mis edasise arengute käigus kasvab üle
ühend- ja liitlasoperatsioonide tegevuste harjutamiseks.
Ülemaid
tuleb
koolitada
ja
kohale
määrata
vastavalt
kavandatud
operatsioonitüüpidele ja jõudude suurusele, keskendudes eeskätt sõjapidamisele,
mis on võitlusvõimsuse fundamentaalne alus.
Jätkusuutlikkus. Sõjalise jõu tõsiseltvõetavus ja tõhusus toetub selle
jätkusuutlikkusele. Tõrgeteta funktsioneeriv logistilise toetuse struktuur peab
ühendama
strateegilise
baasi (sealhulgas infrastruktuurid, reservid
ja
tootmisvõimsuse) võitlevate üksustega. Ühtekokku sõltub jätkusuutlikkus logistika,
isikkoosseisu ja administreerimise ülesehituse, väljaõppe ja varustuse, infrastruktuuri
ning side ja teabehalduse kombinatsioonist, mis on kohandatud vastavalt
tõenäolistele tegevustele71. Logistiline toetus peab tagama operatsiooni tempot, kuid
tegelikkuses võib seda hoopis pidurdada. Lisaks peab personalireserv olema
piisavalt jätkusuutlik, et täita operatsiooni poolt sõjalisele elavjõule esitatavaid
nõudeid.
Valmidus. Eesti hoiab oma üksusi erinevates valmidusastmetes, mis vastavad
hinnangulistele riskidele ja ohtudele. Relvajõudude valmidusprofiil kajastab
väeloomeks, ettevalmistamiseks ja siirmiseks vajaliku aja ning kättesaadavate
ressursside suhet. Seega on valmidus elavjõu ja varustuse kättesaadavuse,
jätkusuutlikkuse ja kollektiivse soorituse kombinatsioon, see näitab hinnangulist
aega, mille jooksul jõutakse üksus ülesannete täitmiseks valmis seada. Varjamatu
valmidus aitab kaasa heidutusele, demonstreerides võimalikele kallaletungijatele ja
vastastele Eesti valmisolekut ja kindlameelsust.
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Collective Perfomance
Näiteks feldmarssal Erwin Rommeli Põhja-Aafrika sõjateatris läbiviidud operatsioonide logistikaliinid
ja toetus ei suutnud tagada Rommeli manöövreid, mistõttu Aafrika korpus kaotas kampaania
lõppfaasis initsiatiivi.
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Järkjärguline kohanemine
Eesti peab omama piisavat võimet tegelda riiklikke huvisid kahjustavate kriiside ja
konfliktidega, kasutades tehnoloogiat ja säilitades otstarbekat võitlusvõimsuse
kombinatsiooni, et olla valmis kaitseülesannete täitmiseks.
Kriis, mis tuleneb ettenägematust keskkonnast või ootamatust vastasest, võib nõuda
uusi võimeid või muuta olemasolevad ebaefektiivseks. Seepärast loob ja säilitab
Eesti võitlusvõimsust, mis olemasoleva ressurssi korral on üldjoontes tasakaalus ja
piisavalt funktsioneeriv, tulemaks toime erinevate võimalike stsenaariumide korral.
Samas on vajalik uuringu- ja arendustegevuse potentsiaal, et oleks võimalik võtta
kasutusele uusimat tehnikat ja süsteeme.
VÕITLUSVÕIMSUSE LOOMINE
Võitlusvõimsuse loomise eesmärk on luua relvajõud, mille võitlusvõimsuse kolme
komponendi kombinatsioon tagab operatsioonidel edu. Võitlusvõimsuse omamise ja
loomise vahel on oluline, kuigi mitte absoluutne erinevus. Näiteks ühine väljaõpe ei
anna iseenesest mingit võimet, kuid sellel põhinev kollektiivne sooritus annab panuse
füüsilisse komponenti. Kontseptuaalsed uuendused panevad aluse tuleviku võimete
arengule, aga suurendavad ka arusaama operatsioonide tõenäolisest kontekstist.
Võitlusvõimsuse loomise vajadusel on kaks tähendust. Esiteks koondab see kõik
relvajõudude operatsioonivälised tegevused. Operatsioonidel võivad võitlusvõimsuse
teatud aspektid, näiteks moraal, suureneda, samas kui teised, näiteks sõidukite ja
varustuse varud, ammenduda. Seepärast tuleb leida kõikidel tasanditel,
strateegilisest kuni taktikaliseni, tasakaal intensiivsuse ja selle kestuse vahel, et
tagada nii lühi- kui ka pikaajaliste eesmärkide saavutamine. Mõnikord võib see seada
piiranguid käimasolevale operatsioonile, et tagada piisavalt võimeid ka
järgnevateks72. Teiseks toetub võitlusvõimsuse loomine alustaladele, mis, andmata
küll otsest panust operatsioonivõimesse, on hädavajalikud selle nõuetekohaseks
tagamiseks ja ülalhoidmiseks. Üheks selliseks käegakatsutavaks alustalaks on
turvaline kodubaas koos piisavate tehniliste ja olmeteenustega. Vajaliku tervishoiu,
heaolu ja administreerimise tagamine sõjaväelastele on teine sama tähtis näide.
Samamoodi nagu täna rakendatav võitlusvõimsus on minevikus loodu tulemus,
määravad praegune arendamine ja toetus tulevikus saadaoleva võitlusvõimsuse
ulatuse.
VÕITLUSVÕIMSUSE ORKESTREERIMINE73
Ülema esmane kohustus on kooskõlastada ja tasakaalustada eesmärgid, vahendid ja
tegevuskäigud, et saavutada eesmärgid ja jõuda soodsate tulemusteni. Tema
põhimure on võitlusvõimsuse komponentide tõhus orkestreerimine, optimeerimaks
nende potentsiaali kasutamiseks kogu tõenäoliste operatsioonide spektri ulatuses
ning säilitamaks nende tugevust ja funktsioneerimist edaspidiseks.
72

Pyrrhose võit. Vt nt Plutarch (Plutarchos). Pyrrhus. URLhttp://classics.mit.edu/Plutarch/pyrrhus.html.
Tegemist on aja, osiste, ruumi ja nende samakõla juhtimisega. Olemuslikult kõige lähim ja
mõistetavaim tegevus on orkestreerimine, mistõttu on autorite ettepanek terminoloogiakomisjonile
võtta orkestreerimine kasutusele ka sõjandusterminina. Vt
kahttp://www.eturism.ee/tag/orkestreerimine
73
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Tegevuse kooskõlastamine ja sünkroonimine on keerulised ettevõtmised, mis
tagavad funktsioneerimise, tempo ja jõupingutuste ühtsuse ainult siis, kui need on
planeeritud ja läbi viidud selleks ettevalmistatud ja kogemust omavate ülemate ja
staapide poolt ning kogu konfliktispektri ulatuses.
Juhtimine (C2 – command and control) asjakohaste korralduste ja struktuuride kaudu
võimaldab tegevuste sünkroonimist ning ülemal ühtlasi oma kavatsust täide viies
kasutada võimalusi ja ohjata riske. Tänapäeva keerukad olud nõuavad
juhtimisfilosoofiat, mis ei põhine täpsetel ettekirjutustel74, vaid on võimeline toimima
ebakindluse ja korratuse kiuste75. Adekvaatse kontrollimehhanismi kehtestamine
vähendab detailse käsuandmise vajadust, ja vastupidi, mida nõrgem on kontroll,
seda suurem on vajadus otsese sekkumise järele detailsete käskude abil76. Mis
tahes keerulises, ettearvamatus ja kiiresti muutuvas keskkonnas jääb peale kõige
paremini ja kiiremini kohanev süsteem. Igasuguse juhtimissüsteemi olulisim omadus
on pidev korralduslik, ajaline ja ruumiline kohalduvus, peegeldamaks konteksti, milles
tegevus hakkab toimuma. Ülemad omakorda peavad olema mõtteerksad
sõjategevuse kõikides mõõtmetes ja tasanditel, kui neil tuleb tegelda hiigelsuurte
andmekoguste ja rea keerukate, vastastikku seotud ja ootamatute probleemidega.
Informatsioon ja luureteave on olulised situatsiooniteadlikkuse saavutamiseks ja
säilitamiseks, operatsioonikonteksti ja soovitud tulemuse saavutamiseks vajalike
tingimuste mõistmiseks ning sõjaliste ja muude tegevuste orkestreerimiseks. Erilist
kasu tõuseb võrgupõhistest võimetest, mis annavad otsustava eelise tänu teabe ja
luureteabe õigeaegsele edastamisele ja kasutamisele, võimaldades tõhusat
otsustusprotsessi ja tegevuse kiiret sünkroonimist. Peaaegu reaalajas liikuva
infomahu ja laiemale publikule suunatud üha kasvava teabevooga kaasnevad siiski
nii riskid kui ka võimalused. Näiteks esimene Fallujah’ operatsioon, kus strateegilise
tasandi juhid ei tulnud toime massiivse informatsioonihulga töötlusega ega ka
erinevate sihtrühmadega suhtlemisega.77. Tõhus teabehaldus peab tagama, et
andmete rohkus ei pärsiks ega koormaks üle ülema otsustamisvõimet. Lisaks sellele
ja hoolimata infotehnoloogia edusammudest on teabe edukal kasutamisel endiselt
olulisel kohal vaist, asjatundlikkus ja mõtlemisvõime hinnangute kujundamiseks ja
arusaamade hindamiseks.

74

„Ärge öelge inimestele kuidas asjuteha, öelgeneile midateha ja laske neil ennast üllatada tulemiga.
“Don't tell people how to do things, tell them what to do and let them surprise you with their results.”
George S. Patton Jr. http://www.generalpatton.com
75
See tähendab, et nüüdisaegse keeruka maailma mitmetahulisi probleeme ei saa lahendada
lineaarsete tegevuste abil. Paraku on viimane siiski pahatihti tegutsemise alus. Vt. Holmdel, L.
www.complexityforum.com/articles/complexity-strategy.pdf
76
Käsk ja käsutamine ei anna täielikult edasi inglise keeles kasutatava termini command olemust,
mistõttu tuleb terminoloogiakomisjonil esmajärjekorras antud mõiste uuesti läbi vaadata ja
kaasajastada
77
Kiili, Meelis (Brigadier General). Auftragstaktik in the Era of Network-centric Warfare. USAWC
Program Research Project. U.S. Army War College. Carlisle Barracks (Pennsylvania), 2013, lk 27.
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5. PEATÜKK. EESTI SÕJAPIDAMISVIIS
Lääne kultuuriruumi78 sõjapidamisviis põlvneb sügavalt juurdunud sõjalisest
traditsioonist ja pragmaatilisest võitluskultuurist, mis ulatub sajandite taha nii
ajaloolises narratiivis kui ka rahva tunnetes. Seda on kujundanud varasemad
regionaalsed ja globaalsed sõjad hegemoonia nimel, mis on tänaseks
transformeerunud
osalemiseks
maailmaasjade
normaliseerimisel
ja
tasakaalustamisel, nagu seda olid Afganistani, Liibüa ja Balkani operatsioonid.
Ajalugu koos sinna juurde kuuluva heroilise pärimusega79 avaldab kaalukat mõju
relvajõudude ettekujutusele enesest ja Eesti sõdimisviisile. Selle keskmes on
arusaam, et relvakandja amet on auväärne – pigem seisus kui pelgalt töökoht.
Eesti sõjapidamisviisi iseloomustab pragmaatilisus ja mõõdukus vastusena
provokatsioonile ja vastandumisele, saadetuna vankumatust kindlameelsusest ja
tahtejõust võita, kui ollakse vastamisi vaenulikkuse, ohu või ülekohtuga. Selle
rakendamisele on iseloomulik pidev oludega kohanemine ja kogemusel põhinevate
lahenduste eelistamine. See omakorda eeldab tugeva ja läbikaalutud teoreetilise
baasi ja tehnoloogiliste lahendite olemasolu. Kurt Lewin on öelnud: „Ei ole midagi
praktilisemat heast teooriast.“80 Rõhk kutsealasel pädevusel tingib kompromissitu
lähenemise väljaõppele, et omandada ja säilitada ka kõige raskemates olukordades
edu saavutamiseks vajalikud oskused. Kuid selle kõige silmapaistvam tunnus
seostub äratundmisega, et sõjapidamine on inimtegevus nii selle täideviimise kui ka
mõjude poolest ning selle otsustavaim element on asjakohaselt väljaõpetatud,
varustatud ja juhitud meeste ja naiste panus. Ka USA merejalaväe kindral James
N. Mattis on täheldanud, et sõjapidamine on ennekõike inimtegevus, mida ei suuda
muuta ka parim tehnoloogia81. Eesti sõjapidamisviis tähendab „Teeme ära!“
lähenemist ja nõuab, et kui tahes rasked on tingimused või väikesed kohese edu
väljavaated, peab võidutung olema üle kaotuse vältimise vajadusest. Ka kindral
Douglas MacArthur oma lahkumiskõnes West Point akadeemia kadettidele rõhutas,
et võidutahtel ei ole aseainet.82
Tartu vabastamine 14. jaanuaril 1919 on näide sellest kuidas initsiatiivi haaramine ja
lahinguhoo hoidmine tekitasid vaenlases segaduse ning nad löödi linnast kiiresti
välja. Samal ajal kui 2. diviis, vastavalt ülemjuhatajalt saadud käsule, hakkas
ettevalmistama ja organiseerima pealetungi Tartule, sai polkovnik Viktor Parts teate,
et kapten Irve soomusronglased ja leitnant Kuperjanovi mehed on juba linnas. Mehi
oli tegutsema sundinud enamlaste poolt korraldatud tapatöö Rakveres (80 mõrvatut),
mille toimumise kordumist loodeti Tartu kiire vabastamisega vätida ning kuna oli 14.
jaanuar oli vana kalendri järgi 1. jaanuar, siis taheti linnakodanikele teha ka uusaasta
78

Lääne kultuuriruum kuuluvad kõik NATO liitlasriigid ja on see kultuuriruum, mille väärtusi,
traditsioone ja arusaamu peab Eesti julgeolekukeskkonnas juurutama ja säilitama.
79
Siia hulka kuulub nt pärimus muinasaja vabadusvõitlusest, Vabadussõjast jne.
80
Viidatud allikas: Kurt Lewin: Groups, Experiential Learning and Action Research. URL
http://infed.org/mobi/kurt-lewin-groups-experiential-learning-and-action-research/. Tsitaat pärineb:
Lewin Kurt. Field Theory in Social Science; Selected Theoretical Papers. New York: Harper & Row,
1951, lk 169.
81
Mattis, James N. (General). Human Endeavor of War. Sience of Global Security & Armed Conflict.
29. June 2009. URL http://globalcrim.blogspot.com/2009/06/human-endeavor-of-war.html.
82
MacArthur, Douglas. Farewall Speevh. Given to the Corps of Cadets at West Point, May 12, 1962.
URL http://www.nationalcenter.org/MacArthurFarewell.html.
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kingitus. Hommikul kell 9 alanud rünnak oli kella 12ks edukalt lõpetatud ja Raekoja
tornis lehvis sinimustvalge lipp.
Eesti sõjalise kultuuri iseloomulikke jooni kirjeldab lisa 5A.
Eesti relvajõud reageerivad pidevalt sõjategevuse muutuvale iseloomule,
tehnoloogilistele edusammudele ja operatsioonikeskkonna kasvavale keerukusele.
Viis, kuidas mis tahes tasandi ülem nende ülesannetega tegeleb, rajaneb tema
mõtlemisvõimel, tarkusel ja vaistul, mida täiendavad otsustaval määral tema
loomeanne, loomusund ja ettenägemisvõime. Ta peab siiski juhinduma hulgast
põhimõtetest ja lähenemisviisidest, mis üheskoos loovad arusaamade raamistiku,
kuidas tänapäeva83 sõjalisi operatsioone planeerida ja täide viia. Neid reegleid ja
nende tõhusaks rakendamiseks vajaliku sõjalise käsuõiguse olemust kirjeldatakse
allpool.
SÕJALINE JUHTIMINE84
Sõjaline juhtimine sisaldab võimu, kohustust ja vastutust. Sellel on õiguslik staatus,
mis on sätestatud eri tasandite seadusaktides ja antakse ülemale tema kõrgema
ülema poolt. Võim annab isikule õiguse mõjutada sündmuste kulgu ja anda alluvatele
käske otsuste täideviimiseks. Ülem võib küll teatud osa võimust üle anda, kuid tema
kanda jääb sõjalise juhtimisega seonduv üldine soorituskohustus, mis on sõjalise
juhtimise üks põhikomponente. Vastutus hõlmab kohustust vastutada üleantud
kohustuse, võimu ja ressursside nõuetekohase kasutamise eest, see sisaldab
kohustust tegutseda. Ülem, kes kohustuse üle annab, peab alluvale loovutama ka
piisavalt võimu ülesande täitmiseks, alluv jääb sealjuures selle eest oma ülema ees
vastutavaks. Vaatamata sellele, et kõrgem ülem delegeeris ülesandeid, millega
kaasneb alluvate kaasvastutus, ei vähene sellest tema enda vastutuse määr.
Sõjalise juhtimise teostamine hõlmab protsessi, mille käigus ülem langetab otsuseid,
väljendab oma kavatsust ja sisendab alluvatele oma tahtmist. See koosneb kolmest
vastastikku seotud aspektist:
a) otsustusprotsess. Õigeaegne, täpne ja tõhus otsustusprotsess võimaldab
olukorraga kohanduvat juhtimist, tempo optimeerimist ja lõpuks edu operatsioonidel.
Colin Powell on öelnud: „Ma ei vaja kiireid otsuseid, ma vajan õigeaegseid
otsuseid“85. Suur osa juhtimiskunstist sõltub äratundmisest, millal otsustada ja
tegutseda, mis omakorda toetub olukorrateadlikkusel ja arukal tõlgendamisel
põhinevale otsustusvõimele ja vaistule. Colin Powell on ka märkinud, et „liiga kiire
otsustamine võib kaasa tuua olulise informatsiooni puudumise, liiga aeglane aga võib
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Mõeldud on kogu konfliktispektri ulatust. Alates Teisest maailmasõjast on tsiviilelanikkonna
kaotused olnud võrdsed sõjaväelaste kaotustega või nendest suuremad, neid on üha enam kasutatud
sihtmärgi või mõjutusvahendina jne.
84
Sõjaline juhtimine ehk inglise keeles Command peab olema sisuliselt läbi vaadatud
terminoloogiakomisjonis. Tänane definitsioon ei kajasta Command olemust. Vajadusel tuleb lihtsalt
uus sõna välja mõelda.
85
„The key is not to make quick decisions […] but to make timely decisions.“ Tsiteeritud: Kolbert
Elizabeth. THE NATION; Powell, Speaking Empirically. New York Times, November 05, 1995. URL
http://www.nytimes.com/1995/11/05/weekinreview/the-nation-powell-speaking-empirically.html. Pärit:
Powell, Colin (with Persico, Joseph E.). My America Journey New York: Random House, 1995.
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käest lasta häid võimalusi“.86 Soodsad võimalused tuleb siiski ära tunda ja ära
kasutada, mõnikord ka puuduliku teabe põhjal. Otsused tuleb edastada mõjusalt ja
võimalusel isiklikult, et sisendada alluvatele kindlustunnet ja edendada ülemate ja
alluvate sisemist sidet. Tugevat ülemat iseloomustab võime teha raskeid otsuseid ja
jääda neile kindlaks, seda eriti olukordades, kus tulemus on etteaimamatu;
b) liidriks olemine. Ülemal lasub lõplik ja ainuvastutus selle eest, et tema plaan loob
edu saavutamiseks parimad võimalused. Tema liidrirolli määravad tema iseloom,
väljenduslaad ja kogemused, aga ka isiksuste kooslus tema juhitavas üksuses või
organisatsioonis. Lisaks sellele võib ülema ja alluvate suhete tunnetuslik iseloom
mõjutada jõudude kasutamise viisi ja ettevõetavaid tegevusi. Eelnevast tulenevalt
nõuavad erinevad olukorrad erinevat juhtimisstiili, sellega kaasnevad muutuvad
reguleerimise ja delegeerimise, innustamise ja surve vahekorrad;
c) järelevalve (Contol). Järelevalve on tegevuse kooskõlastamine protsesside ja
struktuuride kaudu, mis võimaldavad ülemal riskide ohjamist ja kavatsuse
edastamist. Sõjalise järelevalve detailsust mingis konkreetses olukorras mõjutavad
tasakaal sõjaväe ja teiste osaliste osaluse vahel ning osaliste panustamise
proportsioon ja operatsiooni iseloom oluliste eesmärkide saavutamisel. Puhtsõjalises
mõttes antakse järelevalvefunktsioon sageli üle erialastaapidele või seonduvatele
ametkondadele, välja arvatud juhul, kui ülem peab vajalikuks isiklikult sekkuda, et olla
veendunud oma kavatsuse täpses täideviimises. Üldiselt peab ülem püüdma oma
alluvate tegevusvabadust suurendada otstarbeka detsentraliseerimise ja
delegeerimise kaudu.
Sõjaline juhtimine peab igal juhul olema seotud konkreetse operatsiooni strateegilise
konteksti ja keskkonnatingimustega. Kuna sõjaline tegevus ei toimu vaakumis, on iga
ülema ülesanne teostada sõjalist juhtimist, tihti koostöös liitlaste ja partneritega,
riiklike strateegiliste eesmärkide saavutamiseks, säilitades samal ajal eesmärgi- ja
võimalusel juhtimisühtsuse.
Enamasti on ülema vahetud alluvad kogenud, mõnikord ka teistest riikidest pärit
vanemohvitserid. Nad peavad usaldama tema ametialaseid võimeid, tervel mõistusel
põhinevat hinnangut, otsustusvõimet ja eesmärgikindlust. Kui vähegi võimalik, peab
ülem selgitama valitud tegevuskäiku, et alluvad mõistaksid otsuseni viinud loogikat ja
omaksid selget eesmärgitunnetust. Kui olukord otsesuhtluse võimatuks muudab,
peavad alluvad olema jätkuvalt veendunud, et ülema otsused on korralikult läbi
mõeldud ja põhjendatud. Lisaks sellele peab ülem olema alati valmis teiste ideid ja
arvamusi tunnustama ja ära kasutama. Tavaliselt juhib ülem paratamatu teadmatuse,
riski, vägivalla, hirmu ja ohu tingimustes. Edu saavutamine sõltub suuresti
kogemustest, paindlikkusest ja tahtejõust, kuid lõpuks siiski võimest kujundada
juhtimisele alluvaid aspekte ja säilitada piisavat võimet ootamatustega tegelemiseks.

86

„Act too quickly and you may lack sufficient information, too slowly, and opportunity may pass you
by.“ Ibid.
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Ülesandekeskne juhtimine87
Ülesandekeskse juhtimise filosoofiat iseloomustab neli püsivat tõekspidamist:
a) õigeaegne otsustamine;
b) täielik arusaamine kõrgema ülema kavatsusest;
c) alluvate kohustus seda kavatsust täita;
d) ülema otsusekindlus viia plaan eduka lõpptulemuseni.
Fundamentaalne juhtpõhimõte on absoluutne kohustus tegutseda, teatud juhtudel
ka otsus mitte tegutseda kõrgema ülema kavatsuse raames. Selline lähenemine
eeldab juhtimisstiili, mis soosib detsentraliseeritud juhtimist, tegevusvabadust ja
kiirust ning algatusvõimet, säilitades samas piisava kontrolli ja juhendamisvõime, kui
alluvate tegevus väljub operatsiooni kontekstist ja vajadusest.
Praktilises mõttes on ülesandekesksel juhtimisel viis olulist elementi:
a) ülem veendub, et alluvad mõistavad tema kavatsusi, enda rolli ja konteksti, milles
nad tegutsema hakkavad;
b) alluvatele öeldakse, millise tulemuse nad peavad saavutama ja miks;
c) alluvatele antakse põhiülesande täitmiseks piisavalt ressursse;
d) ülem teostab oma alluvate üle vähimat võimalikku järelevalvet, mis on vastavuses
nende kogemuste ja võimetega, säilitades siiski kohustuse ja vastutuse nende
tegevuse eest;
e) alluvad otsustavad ise, kuidas ülema kavatsusi ja eesmärke kõige paremini
saavutada.
Ülesandekeskne juhtimine annab seega alluvatele teada kõrgema ülema
kavatsustest ja nende kohast tema plaanis, võimaldades neil täita oma
põhiülesandeid maksimaalse tegevusvabaduse ja vajalike ressurssidega. See
põhineb võimu osalisel üleandmisel ning aktiivsel ja innovaatilisel täideviimisel. See
toetab manöövrikeskset lähenemisviisi ja kindlustab juhtimise jätkusuutlikkuse.
Manöövrikeskset lähenemist ei tohi mõista ega rakendada pelgalt operatsiooniruumi
mõistes, kus vastase üle saavutatakse eelis maastikul liikumise tõttu, vaid igasuguse
tegevuse tõttu, mis asetab meid vastase suhtes eelisolukorda88. Seega on tegemist
pigem sõjapidamise filosoofia kui pelgalt füüsilise liikumisega. Selle põhiolemus
seisneb sobiva tasakaalu leidmises juhendamise ja delegeerimise vahel, mis sõltub

87

Siinkohal on vajalik järjekordselt terminoloogia komisjoni arutelu, see peab olema mingi termin, mis
kajastab mitte ainult ülesannet vaid ka ülesande eesmärki.
88
U.S. Marine Corps. Warfighting. MCDP 1. PCN 142 000006 00. Department of the Navy,
Headquarters United States Marine Corp. Washington D.C., 1997, lk 72. URL
http://www.clausewitz.com/readings/mcdp1.pdf.
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ülema ja alluvate väljaõppest, isiksustest ja kogemustest. See eeldab usaldust,
jagatud teadlikkust ja ühiseid arusaamu.
KAMPAANIATE TEOSTUS
Eesti lähenemisviis kriisiohjele (mida kirjeldab 1. peatükk) on laiapõhjaline ning
kaasab sageli mitut riiki ja mitut ametkonda. Selline lähenemine nõuab muu hulgas:
a) ühist ühiskonnaülest, aga ka riikidevahelist ning teisi organisatsioone ja ametkondi
hõlmavat arusaamist:
(1) kriisiolukorra olemusest ja põhjustest,
(2) soovitud tulemuse (tavaliselt soodsam, eeldatavalt stabiilsem olukord) olemusest
ja tingimustest, mida selle saavutamiseks ja säilitamiseks peab muutma või looma;
b) kõikehõlmavat reageerimist kõigi asjassepuutuvate riigivõimu teostamise
vahendite poolt koos teiste riikide ja osalistega, saavutamaks vastastikku
kokkulepitud eesmärke. Enamjaolt on need eesmärgid vastastikuses sõltuvuses,
seega peab igasugune reageerimine olema koostöövaimus ja kõikehõlmav;
c) strateegiat ja konkreetsemalt kampaaniaplaani, et saavutada sõjalised eesmärgid
koos teiste osalistega (väge toetavad või väe poolt toetatavad).
Kriisiohje ja selle raames sõjalise panusena ettevõetavad kampaaniad hõlmavad:
a) olukorra analüüsi, et mõista võimalikult hästi kriisi konteksti, keerukust ja
võimalikke põhjusi. See sisaldab riigi või ühiskonna, aga ka hiljutiste arengute
põhjalikku kultuurilist ja ajaloolist mõistmist;
b) planeerimist, et jõuda soovitud tulemuseni. See on analüüsil ja hinnangutel
põhinev protsess, mille käigus plaane pidevalt ajakohastatakse vastavalt poliitiliste
prioriteetide ja olukorra muutumisele;
c) tegevusi tingimuste muutmiseks või loomiseks;
d) tagasisidet soovitud tulemuse poole liikumise edusammude hindamisteks.
Need tegevused on ühised kõigil sõjategevuse tasanditel ja neid täidetakse suuremal
või vähemal määral, kuid erinevate nimetuste all, enamikus kriisiohjes osalevates
organisatsioonides. Tegevuse loogikat selgitab kõige selgemini Boydi VOOT-tsükkel
(OODA loop)89.
Kampaaniaplaane koostavad ülemad, pidades nõu ja kooskõlastades neid teiste
osalistega. Sõjalise kampaania plaan on tõhus ainult koos teiste plaanidega.
Kampaania planeerimise eesmärk on määratleda sõjaline panus üldisesse soovitud
lõpptulemusse, tingimused, mida sõjaline tegevus realistlikult mõjutada võib (ja
millest mõned võivad osutuda otsustavaks), ning selleks kasutatava tegevuse ja
89

VOOT – vaatle, orienteeri, otsusta, tegutse, inglise keeles OODA – observe, orient, decide, and act
– loop (silmus)
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seonduva mõju (ülesande ja eesmärgi) asjakohased kombinatsioonid. Sõjalised
operatsioonid võetakse ette kindlate tulemuste saavutamiseks, et parandada
tingimusi kumulatiivses progressioonis, jõudmaks soovitud tulemuseni.
Sõjalise operatsiooni eesmärk võib olla selgesõnaline ja piiritletud, näiteks
tuvastatava vaenlase purustamine. Sagedamini on kriisidesse siiski kaasatud ülisuur
hulk erinevaid osalisi ja mõjutusi, seepärast viiakse sõjalisi operatsioone läbi koos
teistega, näiteks muude valitsusasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes
juhivad majanduslikke, valitsemisalaseid ja taastamistegevusi. Harvad on need
juhud, kus ühe osalise eesmärgid on saavutatavad ja säilitatavad isolatsioonis ning
kõikide tasandite ülemad suhtlevad pidevalt oma tsiviilkolleegidega, tagamaks
mõlemate
tegevuste
tõhusa
kooskõlastamise
kokkulepitud
eesmärkide
saavutamiseks. Kui tsiviilametkonnad ja -organisatsioonid viivitavad oma
tegevusalade eest vastutuse võtmisel või tagasivõtmisel (näiteks suutmatusest
reageerida piisavalt kiiresti või seetõttu, et julgeolekuolukord takistab nende tõhusat
tegutsemist), peab sõjavägi olema valmis tagama ajutiselt toetust, sõltuvalt
kättesaadavatest ressurssidest, teadmistest ja pädevusest.
Kriisid on tavaliselt keerukad, kohanevad ja suuremal või vähemal määral
prognoosimatud. Sõjakäikude olulise aspekti moodustab tegevuste läbiviimise ja
nende tulemuste (nii ettekavatsetute kui ka tahtmatute) pidev hindamine. Ülemad
peavad hindama oma tegevuse mõju kõikidele osalistele, mitte ainult üksikute
elementide poolt põhjustatud tagasilöökidele või vastasele. Hindamine tagab pideva
planeerimise ja parandab olukorra mõistmist. Kuid see võib kulutada ka palju aega ja
ressursse
ning
seetõttu
peab
läbimõeldult
keskenduma
kriitilise
informatsioonivajaduse rahuldamisele, mitte mõõtmisele kui sellisele.
Sõjalised operatsioonid viiakse läbi ühendtegevusena, selle all peetakse silmas
sõjaliste võimete ja tegevuste ettekavatsetud rakendamist ja orkestreerimist
konkreetsete füüsiliste ja/või psühholoogiliste toimete elluviimiseks. Ühendtegevus
peab mõjutama vastaste, aga ka sõbralike ja neutraalsete osaliste, eriti
asjassepuutuvate otsustajate tahet, arusaamist ja võimeid. Ühendtegevus ja
manöövrikeskne lähenemine on lahutamatult seotud. Üheskoos püüavad need
kujundada vastase arusaamist, lõhkuda tema ühtekuuluvust ja murda tema tahet,
samuti kahandada tema võimeid tule, mõjutegevuste ja manöövrite abil.
Kampaaniate käsitlus tõdeb, et kriiside ja olukordade omadused muutuvad ajas ja
kõiki võimalikke juhtumeid ei saa ette planeerida. Operatsiooni edukus toetub
ülemate isiksusele, mõttetegevusele ja kogemustele mitte ainult temaatiliste
arutelude vedamisel, vaid ka tulemusele orienteeritud plaani hoo ja terviklikkuse
isiklikul jälgimisel ja säilitamisel. Niisiis peab ülem ilmutama aktiivset ja isiklikku
suhtumist, suheldes oma staabi ja allstruktuuridega ning tehes koostööd teiste
ametkondadega. Paljudel operatsioonidel mängib ülem mõjukat rolli soovitud toimete
saavutamisel isikliku suhtluse abil võtmeisikute, arvamusliidrite ja teiste inimestega.
Eriline roll on ülemal siis, kui ettenägematute sündmuste leevendamiseks,
tegevuskiiruse muutmiseks vastavalt oludele ja kiireks reageerimiseks söaka vastase
või muu osalise tekitatud mõjudele on vajalik dünaamiline sekkumine.
Kampaania tõhus läbiviimine võimaldab ülemal anda oma alluvatele:

58

PROJEKT
a) igakülgst arusaamist kontekstist, milles tegutsetakse;
b) teadlikkust nende tegevuste peamistest tagajärgedest;
c) suuniseid, mis võimaldavad neil rakendada ülesandekeskset juhtimist, et
saavutada nõutud tulemused;
d) tegevusvabadust tulejõu, mõjutegevuste ja manöövri rakendamisel;
e) täpseid ja õigeaegseid hindamiskriteeriume.
MANÖÖVRIKESKNE LÄHENEMINE
Manöövrikeskne lähenemine operatsioonidele rakendab jõudu tuvastatud
haavatavuse vastu, hõlmates enamjaolt kaudseid vahendeid vastase võitlusvõime
kontseptuaalse ja moraalse komponendi kahjustamiseks. Selle olulised omadused on
hoog, tempo, liikuvus ja mõtteerksus, mis koos püüavad tekitada šokki ja üllatust.
Nagu eespool mainitud, ei tohi manöövrit mõista ainult topograafilises mõistes.
Rõhk on pandud vastase purustamisele, lagundamisele või neutraliseerimisele
leidlikkuse, sealhulgas pettuse abil. Vastase õigeaegsete ja informeeritud otsuste
tegemise võime halvamine vähendab näiteks tema võimet tegutseda vastavalt
arenevatele sündmustele. Tegelikkuses ei välista otsesed ja kaudsed rünnakuvormid
teineteist ning tõenäoliselt sisaldab iga operatsioon mõlema elemente.
Manöövrikeskne lähenemine ei välista kurnamise kasutamist, kuid pakub võimalust
saavutada tulemusi ebaproportsionaalselt väiksema ressursiga. See nõuab
mõttelaadi, milles originaalsus ja ootamatuse tekitamine on ühendatud
otsustavusega võita.
SÕJAEETIKA
Sõjaeetika järgmine on ülimalt oluline kõikidele kaitseväelastele ja kaitseliitlastele.
On oluline, et kõik sõjaväelased ja kaitseliidu tegevliikmed arendaksid ning säilitaksid
oma füüsilist ja moraalset tugevust, et võidelda, kui selleks tekib vajadus.
Põhiseaduslik õigus ja kohustus kaitsta oma riiki ei kätke endas pelgalt õigust ja
kohustust surmava jõu rakendamiseks, see kätkeb endas ka kohustust jääda
ustavaks Eesti vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale, kaitsta Eesti vabariiki
vaenlase vastu kogu oma mõistuse ja jõuga ning olla valmis ohverdama oma elu
isamaa eest. Inimeste ning kaitseväe ja kaitseliidu vaheline vastastikune
pühendumine rajaneb pigem vabatahtlikult võetud kohustusel või psühholoogilisel
leppel kui ametlikul lepingul.
Mis tahes relvakonflikt on verine, kaootiline ja laastav tegevus. Sõjapidamisele
omane kaos tekitab vastuolusid, mis teravnevad, kui esialgsed plaanid (peaaegu
paratamatult) sündmustele jalgu jäävad ja seejärel pidevat kohandamist nõuavad.
Hirm on omane kõikidele inimestele, ka neile, kes on õppinud sellega toime tulema.
Isiklik vaprus ja liidriks olemine koos väljaõppe käigus regulaarselt harjutatud ja
proovile pandud üksuse ühtekuuluvuse ja distsipliiniga on parimad vahendid hirmu
vastu. Sõjalise tegevuse olemus seisneb pigem riskide mõistmises ja ohjamises kui
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ohtude vältimises. Sõjaeetika võimaldab isikkoosseisul võitu saada ka nõudlikemais
tingimusis. Sõjaeetika tähistab ja kehastab sõjaväeteenistuse ideaale ja kohustusi
ning ühendab neid, kes relvajõududes teenivad.
RELVAJÕUD TEEL TULEVIKKU
Lisaks oma peamistele, julgeoleku- ja kaitsepoliitika toetuseks täidetavatele rollidele
annavad relvajõud olulise ja omanäolise panuse riiklikku kooslusesse. Nad
edendavad ühtsuse, distsipliini, professionaalsuse, teenimise ja meisterlikkuse
ideaale ning kehastavad ka paljusid traditsioone, mis aitavad arendada piirkondlikku
ja riiklikku identiteeti, stabiilsust ja ühtekuuluvust. Kõigele lisaks esindavad kaitsevägi
ja kaitseliit märkimisväärset oskuste ja annete, ühismälu, rahvusliku iseloomu ja
pärandi varamut.
Kaitseväe ja kaitseliidu eeskujulikku mainet edendatakse kogu riigi praeguseks ja
tulevaseks hüvanguks. Kuigi teenistus kaitseväes ja kaitseliidus esitab
isikkoosseisule ja liikmeskonnale kõrgendatud nõudmisi, ei tohi nad muutuda
eraldiseisvateks institutsioonideks, mille väärtused ja eesmärgid erinevad ülejäänud
ühiskonna omadest märgatavalt, sest demokraatlikus riigis peegeldavad relvajõud
rahva püüdlusi ja ootusi.
Lähtepunktiks on seega, et kaitseväe ja kaitseliidu väärtused esindavad ühiskonna
püüdlusi. Kaitseväe ja kaitseliidu eripärased väärtused tuletatakse ühiskonna
väärtustest ja nende erilisest funktsioonist. Lisaks peavad relvajõud olema
kohanemisvõimelised ühiskonna ja selle arenevate püüdlustega: nii selleks, et
tugevdada tsiviil-sõjalisi suhteid, kui ka selleks, et säilitada isikkoosseisu arvukust
(eriti silmas pidades, et kaitseliit on vabatahtlik organisatsioon).
Kaitsevägi ja kaitseliit on vabadust ja territoriaalset terviklikkust ähvardavate ohtude
heidutajaks ja osutavad vajadusel neile sõjalist vastupanu. Seda kõike tehakse
strateegilises kontekstis, mis on keerukas, dünaamiline ja ebakindel. Seepärast
peavad ülemad jätkuvalt juhinduma püsivatest põhimõtetest, näiteks nendest, mida
sisaldab sõjaline doktriin, täiendatuna nende endi kogemuste, otsustusvõime ja
ettevõtlikkusega. Operatsioonidelt saadud õppetunnid ning kontseptuaalsest
analüüsist ja praktilistest katsetustest tuletatud järeldused annavad teavet nii
praeguse tegevuse kui ka tulevikuvõimete arendamiseks.
Doktriinis väljendatud uut moodi mõtlemine ja uuendused peavad jääma kaitseväe ja
kaitseliidu eduka ja tõhusa kasutamise tugedeks. Kuid selleks, et doktriin säilitaks
mõistliku tasakaalu püsivate põhimõtete ning nende rakendamise ja selge väljenduse
vahel praegustes ja esilekerkivates kontekstides, tuleb seda pidevalt täiustada. See
on kõige paremini saavutatav kehtiva doktriini pideva revideerimisega, rakendades
operatsiooni õppetundidest, analüüsidest ja uuringutest ning kontseptuaalsest
mõtlemisest tulenevaid lahendusi. Lühidalt, doktriini tuleb täiustada, et see vastaks
järgmise konflikti esimese päeva nõuetele, toetudes sealjuures mineviku
kogemustele, kuid mitte neisse kinni jäädes.
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LISA 5A. SÕJALISE KULTUURI OMADUSED
Relvajõud esindavad sõjalist kultuuri, mida iseloomustab hulk eripäraseid omadusi.
Vaprus. Füüsiline vaprus on peamine sõjaline väärtus, nagu ka, kuigi vähem
silmanähtaval määral, moraalne vaprus näiliselt ületamatutest raskustest hoolimata.
„Vaprust peetakse õigusega esimeseks inimlikuks omaduseks... sest see on omadus,
mis tagab kõiki teisi.90“
(Winston Churchill)
„Vapraid mehi on palju, eriti siis, kui vastane jookseb; vastupidises olukorras on neid
vähe. Rasketes olukordades nende üksikute julgete ja taibukate meeste tegutsemine
on otsustava tähtsusega ning määrav lahingu õnnestumises.“ 91
(Eduard Raig, õppursõdur)
Sõjakus. Sõjakus ja tahtmine vastase üle domineerida või probleem käsile võtta on
sõjaliste operatsioonide jääv nõue.
"Kui kõhkled, siis ründa"92
(George S. Patton Jr.)
" Võtame enne [Paju] mõisa ära, siis teeme Valgas kõva lõuna."93
(Julius Kuperjanov)
Lojaalsus. Lojaalsus on omadus, ilma milleta ei saa sõjalised jõud tegutseda, eriti
mitte pinge all, ning see on endastmõistetav, hoolimata isiklikest kaalutlustest,
sõjaväelise elu ja tegevuse igas aspektis.
„Lojaalsus on õilis omadus tingimusel, et ta pole pime ega välista kõrgemalseisvat
lojaalsust tõele ja sündsusele.“94
(B[asil] H[enry] Liddell Hart)
Kuuletumine seaduslikule autoriteedile on inimloomuse aluseks.“95
(Robert E. Lee)

90 Courage is rightly esteemed the first of human qualities... because it is the quality which
guarantees all others, http://thoughts.forbes.com/thoughts/courage-winston-churchill-courage-is-rightly
91
Hillar Palamets, Eesti Vabadussõja lugu, Kirjastus Elmatar, 2010 lk. 100
92 http://www.generalpatton.com/quotes/index.html
93 Hillar Palamets, Eesti Vabadussõja lugu, Kirjastus Elmatar, 2010 lk. 95
94 Captain Sir Basil Liddell Hart, Thoughts on War, 1944
95 "Obedience to lawful authority is the foundation of manly character." Lee, By Douglas Southall
Freeman p.530
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Kamraadlus. Lojaalsusega on seotud kamraadlus, mis põhineb ühistel kogemustel,
läbielatud raskustel ja saavutustel. See on seotud tundega, et sõjaväelase kutsumus
koos kaasnevate riskide ja ohtudega on vääriline ja hinnatud elukutse.
„See ei ole niivõrd sõbra abi, mis meid aitab kui alaline teadmine, et nad meid aitavad
(Epikuros) 96
Hoolivus. Kamraadlus. Vastutustunne.Nende sõnade sarnaselt mõistmine ja
tähtsustamine on meid siia sõpradena kokku sidunud.
(Carolin Illenzeeri Fond, President Ilvese kõne)97
Tahtejõud. Suutlikkus sihikindlalt püüelda, jõud ennast sundida, tahtetugevus
asjaoludest hoolimata ja näiliselt viletsate väljavaadete kiuste ikkagi katset teha.
„Küsimus on siiski tahtes. Tahtejõud otsustab kõik. Ta sunnib pingutama muskleid,
julgustavalt naeratama väsinule, loobuma ahvatlevast ja petlikust karastavast
veelonksust, sunnib väsimust ületades edasi astuma.“98
(Lennart Meri)
Patriotism. Patriotism avaldub ühise ja üksikisiku kiindumusena isamaasse ning
selle väärtustesse ja elulaadi. Tänu ajaloole, väljaõppele ja kultuurilistele mõjudele
süvendab see ka usku, et sõjaväelased on võrdsed vastased mis tahes vaenlasele.
Isamaalisust väljendatakse sõnades kuid mõõdetakse tegudes ja tunnetatakse
väärtustes. Vaid need teod mis hoiavad esivanemate tarkust ja tagavad meie
iseolemist ja need väärtused mille nimel ollakse valmis ohverdama oma elu on
isamaalised.
(Meelis Kiili)
Kohusetunne. Kohusetunne on inimese isiklikke huve ja soove ületav pühendumus
eesmärgile või ülesandele.
„Kui ma täidan oma kohust, siis muu tuleb iseenesest“.99
(Georg S. Patton Jr.)
Eneseohverdus. Kohusetundega lähedalt seotud eneseohverdus on inimese
nõusolek teenida mil iganes ja kus iganes vaja, hoolimata ohtudest ja raskustest.
„Ilus ja auväärt on surra isamaa eest.“100
Horatius (Quintus Horatius Flaccus)
„Õnnelikud on need, kes on surnud isamaa eest.“
(August Gailit)
96

http://www.faculty.umb.edu/gary_zabel/Courses/Moral_and_Social_Problems/5_files/3_files/Epicuru
s--A%20Social%20Experiment.pdf
97
http://www.carolinillenzeerifond.ee/projektid/6-fondi-asutamine-patrooni-heategevuslik-ohtusoeoek14-04-2011
98
“Kobrade ja karakurtide jälgedes”, 1959
99
"If I do my full duty, the rest will take care of itself." http://www.generalpatton.com
100
Dulce et decorum est pro patria mori,
http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/education/tutorials/manuscript/owen/backgrnd.html
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Algatusvõime. Initsiatiivi haaramine on järeleproovitud viis dünaamilistes
olukordades tekkivate vastuolude, teadmatuse ja üllatuste neutraliseerimiseks,
kasutades ära ootamatuid võimalusi ja saavutades ülekaalu. Algatusvõimet ja
ettevõtlikkust, mis põhinevad ülema kavatsuste ja olukorra nõuete mõistmisel,
ergutatakse relvajõudude kõikidel astmetel.
„Kindral Põdderi juhtimisel suruti riigipöördekatse enne maha, kui ta õieti alata jõudis.
Kui tema abikaasa järgmisel päeval küsis: „Ernst, sa olevat inimesi maha lasknud,
aga kas sa teadsid, kes nad olid?” Selle peale oli kindral vastanud: “Hakkasin ma siis
enne isikutunnistust küsima?!”
Fakt jääb faktiks – poleks kindral Põdderit Tallinnas olnud, saanuks mäss väga suure
ulatuse. Paistis, et tema oli üks väheseid kes väljakujunema hakkava rahulolu
ühiskonna tingimustes oli säilitanud kaine mõtlemise ja sõjamehe ettevalmistuse.
Seda isegi veidi piduses olekus.“101
„Juht peab võtma initsiatiivi, see on kriitilise tähtsusega. Seisvat autot ei saa juhtida,
rooli palju tahad. Nii et me julgustame koguduses inimesi initsiatiivi võtma ning seda
toetab ka koguduse struktuur – sa ei pea olema juhtivtöötaja, et midagi ära teha.
Igaüks saab alustada pisikeste tegudega teiste teenimist.“102
(piiskop Ago Lilleorg (reservkaplan))

Inimlikkus. Ametialaselt, koduselt ja seltskondlikult rakendatud aususe,
osavõtlikkuse ja rüütellikkuse kombinatsioon annab sõjaväelastele ühise moraalse
kompassi. Selle väidetavalt parimaks näiteks on nende individuaalne ja kollektiivne
inimlikkus.
“Aga nüüd näen esimest korda, et te olete inimesed nagu mina. Ma mõtlesin ainult
teie granaatidest, teie tääkidest, teie püssidest, nüüd näen ma sinu naist, sinu nägu
ja meie sarnasust. Andesta mulle, kamraad. Me näeme seda alati liiga hilja. Miks ei
ütle nad meile kunagi, et te olete vaesed kuradid nagu meie, et teie emad on sama
murelikud nagu meie omad ja et meil on sama surmahirm, et te surete sama moodi ja
sama agooniaga -- Andesta mulle, kamraad, kuidas sa saad olla minu vaenlane?”
(Erich Maria Remarque)
Leidlikkus. Ajendatuna vajadusest või loomulikust uudishimust on sõjavägi kuulus
oma leidlikkuse ja nutikuse poolest. Loomupärane võime hakkama saada ning
reageerida tundmatutele või ootamatutele asjaoludele pragmaatilisuse ja
toimekusega võimaldab relvajõududel kohaneda ja jagu saada nii vastastest kui ka
kohalikest raskustest.
„Kui me suudame asja piisavalt organiseerida ja teha õigesti, siis peale selle peame
me tegema seda mida ma võtan kokku kolme sõnaga ja mida ma olen õppinud oma
30 aastatse sõjamehe teenistuse jooksul
…improviseeri…improviseeri…improviseeri“103
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http://kultuur.elu.ee/ke495_kindralid.htm
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If we can get just part of it right and organize to that degree, then we’ll have to do what I will sum up
in three words what I have learned about fighting over the last 30 years…improvise…
improvise…improvise.” http://www.jfcom.mil/newslink/storyarchive/2008/pa061908b.html
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(kindral James Mattis)
Huumorimeel. Huumorimeel, mis suudab alluvate ja teenistuskaaslaste tuju tõsta
ning võitlusvaimu ülal hoida ka kõige pingelisemates oludes, on võimas jõukordisti.
"Oleme Afganistanis teeninud eelmise aasta augustist alates, kogu selle aja jooksul
on eestlaste maine olnud esmaklassiline. Olen uhke, et mulle on antud vastutus
juhtida nii uhkeid ja kartmatuid sõdureid," ütles pataljoni ülem kolonelleitnant Robbie
Boyd." Eestlased on väga professionaalsed sõdurid, kes ei pööra võitlusele kunagi
selga, on väga uhked oma päritolu üle ning ei kaota ka rasketel aegadel
huumorimeelt."104
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