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Sissejuhatus 

Kuigi Nõukogude Liidu lagunemise järel keskendusid rahvusvahelised suhted 

rahvusülestele teemadele, riigiehituslikele probleemidele ja asümmeetrilistele 

julgeolekusituatsioonidele, näitavad viimased arengud, et rahvusriikide vahelised 

julgeolekusuhted ei ole oma tähtsust menetanud ja vajavad sellisena analüüsimist. 

Hoolimata mõnedest ennustustest ei ole rahvusriigid lagunenud, vaid pigem tugevdavad 

elektrooniliste vahendite abil kontrolli oma kodanike ja territooriumi üle. Viimasel ajal 

on Venemaa hakanud end taasteadvustama suurvõimuna, kelle suuruse allikaks on just 

sõjaline võimekus, samuti on USA takerdunud konfliktsetesse suhetesse mitme riigiga 

(nt Iraan, Põhja-Korea). Mõlemad nimetatud nähtused vajavad Eesti seisukohast 

analüüsimist, kuivõrd USA on üks meie peamisi liitlasi julgeoleku valdkonnas ning 

Venemaa samas suurim väljakutse. Seega on oluline analüüsida suurriikide käitumist 

julgeolekualastes suhetes. 

Lisaks rahvusriikide püsimisele ei saabunud Külma sõja lõpuga koos ka „ajaloo lõppu“, 

st sõjaline julgeolek on jätkuvalt ning üha kindlamalt poliitilises päevakorras. Ühelt 

poolt on selle tinginud USA sõda terrorismi vastu, teisalt aga mitme temale 

potentsiaalselt väljakutse heitnud suurvõimu esilekerkimine (nt Venemaa, Hiina, aga ka 

Iraan). Seega on tõenäoline, et lähitulevikus sõjalist väljendust omavate vastasseisude 

hulk pigem suureneb. Kui Külma sõja ajal seadsid tuumarelvad olulisi piiranguid 

relvajõu kasutatavusele, siis praegu teevad suurriigid pigem püüdlusi tavarelvajõu 

arendamiseks, olemaks just nimelt valmis tekkivatele julgeolekuriskidele 

reageerimiseks. 

Riikidevahelise sõjalise rivaliteedi tõenäolisest suurenemisest hoolimata valitseb aga 

arenenud tööstusriikides ühine püüd vältida sõjaga kaasnevaid kulusid ja inimkaotusi. 

Samuti seavad rahvusvaheline õigus ning vastastikused majanduslikud sidemed 

piiranguid vägivalla eskaleerumisele. Seega muutub olulisemaks sõjaline diplomaatia, st 

surve avaldamine sõjalistele instrumentidele viidates ilma relvajõudu otseselt 
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(eesmärgipäraselt) rakendamata. Teise sõnaga võib sellist tegevust nimetada 

heidutamiseks. 

Heidutusteooria kujunes välja Külma sõja mõjul 1950. aastatel – see oli eelkõige 

reaktsioon tuumarelvade kasutusele võtuga kaasnenud sõjahirmule ning leidis vastavalt 

kasutust bipolaarse tuumavastasseisu analüüsimisel. Alates tekkimisest kuni Külma sõja 

lõpuni läbis teooria märgatava evolutsiooni, samas ei ole heidutusteooriat pärast kahe 

üliriigi vahelise tuumavõidujooksu jahtumist enam laiemalt käsitletud, kuigi 

rahvusriigid ja nende liidud püsivad edasi, rääkimata üha sagenevatest sõjalistest 

vastasseisudest. Samuti ei ole toimunud põhimõttelisi muudatusi riikide 

tuumaarsenalides – tuumariike on Külma sõja järel hoopis juurde tulnud.  

Töö autorile teadaolevalt ei ole heidutusteooriast eesti keeles varem teaduslikku 

uurimust kirjutatud, samuti ei leidu seda käsitlevaid võõrkeelseid teoseid Eesti 

raamatukogudes. Samas on selle valdkonna kohta kirjutatud eelkõige ameerika autorite 

poolt suhteliselt palju. Seega on tegu Eesti mõistes uudse uurimisvaldkonnaga, mis 

vajab alguses ka veidi ülevaatlikumat tutvustamist.  

Käesoleva töö eesmärgiks on uurida heidutusteooria kohaldatavust Külma sõja järgse 

maailma analüüsimisel. Kitsamalt vaadeldakse kolme tuumariigi ja üldtunnustatud 

suurriigi – Ameerika Ühendriikide, Hiina Rahvavabariigi ja Venemaa Föderatsiooni1 – 

osalemist riikidevahelistes konfliktides perioodil 1990-2006, uurimaks konventsionaalse 

relvajõu heidutuspotentsiaali ja selle rakendamise võimalusi käesoleval ajal. Uurimistöö 

eesmärgiks on järelduste tegemine suurriikide jõupoliitika võimalike arengusuundade 

osas, mh oleks see abiks Venemaa ja Eesti vaheliste suhete analüüsimisel.  

Töö empiiriline osa koondab illustratiivset valimit käsitletava kolme suurriigi 

riikidevahelistest konfliktidest. Kuivõrd töö empiirika moodustavad lähiminevikku 

kuuluvad rahvusvahelised konfliktid, pole välistatud, et aastate möödudes selgub uusi 

juhtumeid või olemasolevate kohta paljastub uut informatsiooni ning nendest kujuneb 

teistsugune arvamus, mis omab relevantsust ka heidutusteooria muutujate suhtes (nt 

konfliktide tegelike tulemuste ümberhindamine). Samas on see probleem omane kogu 

sotsiaalteadusele ning ei saa välistada järelduste tegemist olemasoleva informatsiooni 

pinnalt. Kummatigi leiab neid kolme suurriiki puudutav informatsioon 

massiteabevahendites ja hilisemates uurimustes reeglina põhjalikku käsitlemist. 

                                                 
1 Teksti selguse huvides on neile riikidele töös viidatud ka kui USA, Hiina ja Venemaa. 
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Empiirilise materjali otsimisel on kõige informatiivsemateks allikateks olnud Interneti 

kaudu erinevad uudisteväljaanded ning julgeolekualase informatsiooni kogumisele 

pühendunud portaalid. Kuigi heidutussituatsioonide detailid võivad praeguseks 

momendiks olla veel lõpuni avaldamata, on valeandmete kasutamise vältimiseks 

võimaluse korral kontrollitud empiirikat erinevatest allikatest. 

Töö uurimishüpoteesiks on see, et riikidevaheliste suhete muutumatust eeldades on 

heidutusteooria kohane instrument ka suurriikide Külma sõja järgsete rahvusvaheliste 

julgeolekusuhete analüüsimisel. Sel eesmärgil tuvastatakse uurimistöö käigus esmalt 

riikidevahelised konfliktid, kus USA, Hiina ja Venemaa on alates 1990. aastast 

osalenud ning kus on kasutatud relvajõudu (kas või pelgalt sellele viitamise vormis) 

vahetult sõjalise surve avaldamise eesmärgil. Kuivõrd töö eesmärgiks on teooria 

analüüsimine, mitte üksikute juhtumite lahtikirjutamine, ei ole empiirikas kajastatavate 

juhtumite näol tegemist representatiivse valimiga. Hüpoteesist lähtuvalt soovib töö 

kontrollida heidutusteooria postulaatide suhtelist kehtivust ning võimaluse korral 

tuvastada aspekte, mis vajaksid teooria täiendamisel arvesse võtmist. 

Uurimistöö käigus tuvastati kolm heidutusteoreetilist konstruktsiooni – klassikaline 

teooria, empiiriline teooria ning Lebow-Steini mudel – mis kaasati uurimistöösse. 

Nende kolme mudeli näol on tegemist teaduskirjanduses enim käsitletud ja viidatud 

ning praktikas enim kasutamist leidnud teoreetiliste konstruktsioonidega, mis kujutavad 

heidutusteooriat selle tuntuimal kujul. Kõiki tuvastatud relvakonflikte analüüsitakse 

nende enim tähelepanu väärinud heidutusteoreetiliste konstruktsioonide abil, 

selgitamaks konkureerivate mudelite kasutatavust Külma sõja järgsel perioodil 

rahvusvaheliste suhete käsitlemisel. 

Heidutusteooria sisu avamiseks ja teoreetiliste konstruktsioonide omavaheliseks 

võrdluseks on uurimistöö muuhulgas võtnud vaatluse alla järgmised probleempunktid: 

• heidutuse asend üldises konfliktiskeemis ja riigi välispoliitiliste instrumentide 

hulgas; 

• sõjalise heidutuse mõju võrreldes muu mõjuga (nt majanduslik, diplomaatiline 

jne) ning selle mõju piiritlemine; 

• heidutuse kui vastastikuse suhte poolte määratlus, st kohaldatavus konkreetsetele 

rahvusvahelistele suhetele;  

• heidutuse poliitilisus – suhte piiritlemine kaitsja-agressori mudelis; 
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• heidutuse ja sunni eristamine; 

• heidutuse edukuse hindamine (mh konfliktide esinemise sageduse järgi) ja 

instrumendi efektiivsus; 

• heidutus kui teadlik välispoliitiline instrument vs tahtmatu tegevus (kriiside 

planeerimatu puhkemine, kommunikatsiooniprobleemid, osalejate 

irratsionaalsus jne). 

Töö on jagatud kolmeks peatükiks. Esmalt antakse ülevaade heidutusteooriast – selle 

päritolu, kujunemine, peamised teoreetilised voolud ja nende uurimiseesmärgid. Teises 

peatükis kirjeldatakse ja iseloomustatakse suurriikide heidutussituatsioone, mille suhtes 

kolmandas peatükis testitakse teooria paikapidavust. 

Töö üldisemaks eesmärgiks on kokkuvõttes uurida jõu kasutamise reegleid, selgitada 

sõja ja sõjalise kriisi vahekorda ning relvajõu kasutatavust riikidevahelistes suhetes ilma 

seda otseselt rakendamata. 
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1. Heidutusteooria 

1.1. Heidutuse mõiste 

Kuigi heidutusele (i.k deterrence) on palju erinevaid definitsioone, tähendab see mõiste 

kõige üldisemalt väljendatuna vastase kõrvale kallutamist tema käimasolevast või 

plaanitavast tegevusest, viidates potentsiaalsele jõu kasutamisele. Seda tingimuslikku 

viidet nimetatakse heidutusähvarduseks. Heidutus tugineb sunnivõimekusele, mida 

rakendataks olukorras, kus heidutusähvardus alt veab. Heidutus nõuab usutava mõju 

identifitseerimist millegi üle, mida ratsionaalselt kalkuleeriv heidutatav isik hindab. 

Heidutus püüab ära hoida ebasoovitavat käitumist, veendes neid, kes seda plaanivad, et 

oodatav kahju ületab võimaliku tulu. Seega eeldab heidutus eelkõige agressoripoolset 

kuluanalüüsi. Heidutus toimib, kui vastane kaalub sõjalist käiku, kuid loobub sellest 

kaitsja tegevuse tõttu oma seisukohtade rõhutamisel (nt sõjalised manöövrid vms). 

Heidutus nurjub, kui vastaspool teeb seda, mida kaitsja on eelnevalt kirjeldanud 

ebasoovitavana, või kui kaitsja taganeb oma seisukohtadest agressori ähvarduste ja 

nõudmiste mõjul.2 

Käesoleva uurimistöös keskendub heidutusele konventsionaalse relvajõu kasutatavuse 

mõistes agressiooni tõrjumisel (i.k conventional deterrence). Seejuures keskendutakse 

üksnes riikidevahelistele suhetele, allpool riikluse taset asuvad rahvusvaheliste suhete 

subjektid (nt terroristid, mässulised organisatsioonid jm) jäävad käesoleva uurimistöö 

raamistikust välja. Heidutaja (i.k deterrer) on kaitsepositsioonil asuv riik (i.k defender), 

mis kasutab heidutusmeetodit negatiivse stsenaariumi esinemise tõenäosuse 

vähendamiseks. Kaitsepositsioon3 ei tähenda ilmtingimata selget ründaja-kaitsja mudeli 

                                                 
2 Lebow, Richard N.; Stein, Janice G. When does deterrence succeed and how do we know? MOM 
Printing, 1990, lk 10. 
3 Inglisekeelses kirjanduses kasutatakse selle mõiste kohta enamasti terminit „commitment“, mille 
eestikeelne otsetõlge on  „kohustus, enese sidumine“. Tõenäoliselt tuleneb see teooria tajutavast USA-
kesksest arengust, mis keskendus paljuski oma liitlaskohustuste kaitsmisele ja julgeolekupoliitilise 
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olemasolu – konkreetne suhe on lihtsalt klassifitseeritav sellisena. Sihtriik (i.k target 

state) on riik, mille suhtes heidutusvahendeid kohaldatakse, st kelle käitumist 

soovitakse suunata. Heidutussuhte tingimustes nimetatakse sihtriiki enamasti 

(potentsiaalseks) agressoriks. 

Heidutus on julgeolekupoliitika vahend, mitte eesmärk iseeneses.4 Eesmärgiks on 

relvastatud kokkupõrke ja jõu reaalse kasutamise vältimine. Heidutusteooria ei määratle 

enda ulatust ega tähtsust välispoliitika instrumendina – need määratleb riigi 

välispoliitika.5 Teiste sõnadega algab heidutus seal, kus ratsionaalne veenmine ja 

rahumeelne diplomaatia lõppevad.6 Ideaalis lõppeb heidutus siis (kaob vajadus selle 

järele), kui heidutatav osaleja võtab omaks heidutaja poolt ähvarduse tagatisel nõutavad 

positsioonid. Negatiivse stsenaariumi korral lõppeb heidutus jõu kasutamisega vähemalt 

ühe osaleja poolt. Huvipakkuva asjaoluna ei ole ükski uurimistöös käsitletav 

heidutusteoreetiline mudel tegelenud heidutuse positsiooni laiema analüüsimisega 

konfliktiskeemis ning riigi välispoliitiliste instrumentide hulgas – teooria aluseks on 

realistlik eeldus, et jõud on rahvusvahelistes suhetes toimiv ja olulisim faktor ning see 

positsioon ei ole heidutusteoreetikute jaoks kunagi vajanud eraldi põhistamist. 

Enamasti eristatakse heidutust ja ähvardusi kui rahvusvaheliste suhete instrumente jõule 

mitte suunatud käitumisest (nt majandussanktsioonid, diplomaatiline surve jm).7 Seda 

põhimõtet järgitakse ka käesolevas töös – heidutus tähendab just sõjalise jõu kasutamist, 

õigemini selle reaalsele kasutamisele viitamist. On esinenud ka lähenemist, kus 

heidutust peetakse kõigi rahvusliku jõu elementide integreeritud kasutamiseks – s.o nii 

poliitilised, sõjalised diplomaatilised, informatsioonilised, majanduslikud – ning vastase 

                                                                                                                                               

usutavuse kujundamisele (vt allpool). Samas selgub teooria kohaselt „enese sidumine“ alles heidutussuhte 
arenemise käigus. Käesolevas töös kasutatakse selle asemel terminit „välispoliitiline (kaitse)positsioon“, 
mis on keeleliselt neutraalsem, ei eelda moraalsete ega juriidiliste kohustuste olemasolu ning sobib 
paremini heidutusteooria ratsionaalse ja reaalpoliitilise olemusega. 
4 Menk, Peter D. Conventional deterrence in the first quarter of the new century. A strategic workshop. 
2001, lk 1-2. http://www.carlisle.army.mil/usacsl/Publications/CSL%20Issue%20Paper%202-01.pdf. 
(20.11.2007) 
5 George, Alexander L.; Smoke, Richard. Deterrence in American Foreign Policy: Theory and Practice. 
Columbia University Press, 1974, lk 3. 
6 George, Alexander L.; The Role of Force in Diplomacy: A Continuing Dilemma for U.S. Foreign 
Policy“, kogumikus „Managing global chaos: sources of and responses to international conflict“ ed. 
Crocker, Chester A.; Hampson, Fen O.; Aall, Pamela; Washingotn D.C.: United States Institute of Peace 
Press, 1996, lk 209 
7 Jervis, Robert, „What Do We Want To Deter And How Do We Deter It?“, kogumikus „Turning Point: 
the Gulf War and U.S. Military Strategy“ ed. Ederington, Benjamin; Mazarr, Michael J.; Westview, 1994, 
lk 117. 
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käitumist võib suunata nii keelamise, karistusliku tegevuse kui ka tasustamisega.8 

Sellise (laiendatud) lähenemise puhul muutub aga segaseks piir heidutuse ja kõige 

üldisema välispoliitika vahel, st kui igasugune teiste rahvusvaheliste suhete subjektide 

mõjutamine nimetada heidutuseks, ei ole eraldi võetuna ükski tegevus heidutus. 

Heidutus on üks riikliku sõjalise sekkumise liike – teisteks liikideks on nt ennetuslöök, 

sund, karistamine, rahuvalve, humanitaarmissioonid jne.9 Heidutust eristab kõigist 

muudest sõjalistest välispoliitika instrumentidest ähvarduse element eeldatava 

negatiivse mõjuga käitumise ärahoidmiseks ja laiema konfrontatsiooni (sõja) vältimine. 

Selle pinnalt tõusetub kõige keerulisemana „heidutuse“ ja „sunni“ (i.k compellence)  

mõistete eristamine. Mõne autori meelest (nt Richard N. Lebow ja Janice Gross Stein) 

on see eristus analüütiliselt oluline – kui vastaspool peatatakse teataval tegevusel või 

sunnitakse ta tegema midagi, mida ta muidu ei oleks teinud, on tegemist sunniga. 

Heidutus eeldab eelnevat preventiivset tegevust, st heidutada saab ainult ähvardust, 

mitte aga käimasolevat tegevust.10  

Thomas C. Schellingu kohaselt on heidutusähvardus passiivne, samas sunniähvardusega 

seotakse end mingi initsiatiivi ja aktsiooniga. Heidutus tähendab positsiooni loomist ja 

vastase tegutsemise ootamist – initsiatiiv jäetakse vastasele. Heidutus tähendab ainult 

algatatud protsessi tulemuste muutmist, sund aga mingi tegevuse algatamist. 

Sunniähvardus viiakse ellu siis, kui vastane ikka veel tegutseb, heidutusähvardus aga 

siis, kui ta üldse tegutseb. Heidutus on oma ajastatuselt ebamäärane, st lõpmatu, sund 

aga konkreetne ja lõplikult määratletud. Heidutuspositsiooni saab jälgida ja märgata, 

sunniga soovitud positsioon tuleb aga ette projitseerida.11 

Sellisena on klassikaline heidutusteooria tegelenud eelkõige kaitsja vaatepunktiga, selle 

kriitikud (Alexander L. George ja Richard Smoke, Lebow ja Stein) aga lähenenud 

hoopis agressori vaatenurgast.12 Heidutuse ja sunni peen eristamine on aga küsitava 

väärtusega teoreetiline nüanss, kuivõrd samade autorite poolt on empiirilistele allikatele 

tuginevalt seatud kahtluse alla see, kas dünaamilises konfliktisituatsioonis osalejad 

                                                 
8 Menk, 2001, lk 2. 
9 Haass, Richard N.; „Using Force: Lessons and Choices for U.S. Foreign Policy“, kogumikus „Managing 
global chaos: sources of and responses to international conflict“, lk 197. 
10 Lebow, Stein; 1990, lk 23. 
11 Schelling, Thomas C. Arms and Influence. New Haven and London: Yale University Press, 1966, lk 
69-73. 
12 Lebow, Stein; 1990; lk 67. 
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suudavad üldse oma rollidel ning järelikult ka vastastikuste nõuete iseloomul vahet 

teha.13 Samuti leiavad mitmed teoreetikud, et sõja tingimustes ei ole ka situatsiooni 

vaatlejal (st sotsiaalteadlasel) võimalik eristada heidutust ja sundi.14 Sellest tulenevalt 

on üheks käesoleva uurimistöö ülesandeks analüüsida heidutuse ja sunni eristatavust 

konkreetse empiirika abil. 

Kuigi heidutus on liiga kulukas ja ohtlik kaalutlematuks kohaldamiseks, on see üldiselt 

odavam, kui relvajõu kasutamine. On juhtumeid, kus heidutus võib hoopis suurendada 

konflikti võimalust, algatades või hoogustades ebavajalikke vaenuspiraale. Kõige 

elementaarsem heidutusdilemma on see, et kuigi lubadused ja ähvardused vähendavad 

sihtriigi poolsete agressiivsete sammude tõenäosust, võivad need samas viia just 

konfliktispiraali kujunemiseni. 

Kõik heidutusteoreetikud on lähtunud realistliku teooria ühest eeldusest, et rahvusriigid 

on rahvusvaheliste suhete peamised osalejad. Seetõttu on teoreetiliselt võimalik jälgida 

nt diplomaatia üleminekut jõupoliitikaks, fikseerida välispoliitilisi positsioone jne. 

Teisisõnu on heidutus teooria kohaselt tahtlik protsess, mis eeldab formaliseeritud 

suhteid. Teooria ei ole tegelenud riikluse tasemest allpool asuvate subjektide vaheliste 

heidutussituatsioonidega. Teisalt on teooria omistanud kõik liitlassuhetest välja 

kasvanud heidutusähvardused konkreetsetele riikidele, jättes väiksemate liitlaste panuse 

arvestamata või lugedes selle suurema liitlase poolse heidutusähvardusega koos 

arvestatuks. Teooria ei ole käesolevas töös analüüsitavate mudelite näol lähemalt 

käsitlenud ka viimast küsimust. 

1.2. Heidutusteooria ideeline ja praktiline baas 

Kuigi klassikalisel heidutusteoorial puudub üksik autoriteetne esindusteos, eksisteerib 

erinevate autorite vahel siiski üksmeel nii teooria päritolu kui ka üldjoonte osas. Ollakse 

üksmeelsel arvamusel, et teooria pärineb poliitilise realismi, realpolitik’i ja jõupoliitika 

intellektuaalsel traditsioonil. See riigikeskne lähenemine näeb üksteisele sarnaseid 

egoistlikke struktuuriüksuseid maksimeerimas oma võimu, ajendatuna oma loomusest 

                                                 
13 ibid, lk 49. 
14 Lebow, Stein; 1990; lk 46. Schelling, 1966, lk 80. 
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(klassikaline realism), või julgeolekut, ajendatuna süsteemi struktuurist (neorealism). 

Need üksused moodustavad kogumina hobbesliku anarhilise keskkonna, kus igaüks 

peab lootma vaid iseenda jõule. Sellises süsteemis toimib teooria kohaselt rahu 

säilitajana kõige paremini jõudude tasakaal, st kui süsteemi osadel (või nende liitudel) 

on võrdne jõud, ei kipu keegi status quo’d muutma. Jõu asümmeetria aga suurendab 

potentsiaalselt agressiooni tõenäosust.15 

Kuigi teoretiseerimine selle nähtuse üle sai alguse alles pärast II maailmasõda, on 

heidutust kasutatud tavamõistuslikul ja instinktiivsel viisil juba aastasadu. Pärast 

Kolmekümneaastast sõda kujunes Euroopas olukord, kus manööverdamine (nii 

diplomaatiline kui ka sõjaline) oli sageli olulisem, kui vahetu relvakontakt. Euroopas 

uusajal välja kujunenud jõudude tasakaalu süsteem oli oma olemuselt samuti 

vastastikune heidutustasakaal. Tagasivaates võib olla üllatav, kui palju teoreetilisi 

konstruktsioone (nt kohustused, vastase informeerimine oma võimekusest, vastastikune 

ratsionaalsuse eeldamine jne) kasutati juba tollal osana diplomaatiast, samas mitte 

vormides neid kaasaegsesse terminoloogiasse – siiski olid 19. sajandi riigimehed 

vähemalt sama head, mõtlemaks välja sõjalisi ja diplomaatilisi vahendeid heidutamaks 

(ja survestamaks) oma välispoliitilisi suhtluspartnereid. Nii sai ka merejõudude 

saatmine konkreetsesse tähelepanualusesse piirkonda (huvide ja kohustuste 

demonstreerimine) 19. sajandil tavapäraseks rituaaliks, sama kehtis ka sõjaliste 

vaatlejate lähetamise kohta. Stabiilseks heidutuseks vajaliku umbmäärase tasakaalu 

andis diplomaatiliste liitude loomine ja vahetamine, erinevalt nt Külma sõja perioodist, 

mil tasakaal tulenes ligikaudsest tehnoloogilisest võrdsusest.  

20. sajandi heidutuskontseptsioonide mõjutajaks said aga kaks sõjalis-tehnoloogilist 

arengut – Inglise-Saksa laevastikuvõidujooks ja lennuväe tekkimine, mis kokkuvõttes 

viisid heidutuse raamistiku tunduvalt laiemale ja diferentseeritumale alusele. Samas ei 

suudetud kogu maailmasõdade vahelise aja kujundada stabiilset heidutustasakaalu, selle 

lõid alles aatomipomm ja bipolaarne maailmakorraldus – esimene muutis stabiilse 

heidutuse vajalikuks, teine aga võimalikuks. Tuumalöögiga kaasnevat seninägematut 

hävitustööd sai ära hoida vaid samaväärse hävingu ähvardusega ning heidutusteooria sai 

üheks rahvusvaheliste suhete keskseks teemaks. Selle tehnoloogilise arenguga kaasnes 

veel „kahju tekitamise“ ja „võitmise“ jõu (karistamise ja võidu) eristamine – modernne 

                                                 
15 Zagare, Frank C.; Kilgour, Marc D. Perfect Deterrence. Cambridge University Press, 2000, lk 7. 
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heidutus muutus tegelikkuseks siis, kui erinevalt varasemast oli võimalik vastasele 

kahju tekitada ilma tema sõjaväge eelnevalt võitmata (pommituslennuväe teke).16 Selle 

arenguga eraldus heidutuse kontseptsioon ka üldisest diplomaatia kunstist.17 

Eeltoodust tulenevalt saavutas heidutus (eriti strateegia vormis) eriti tähtsa positsiooni 

tuumaajastul, mil sõjaliste struktuuride kasvavaks ülesandeks sai sõdade ärahoidmine, 

mitte nende pidamine.18 Heidutusteooria kujunes välja 1950.-1960. aastatel, mil 

maailma iseloomustas kahe ülivõimu vaheline terav konkurents. Ka varem oli maailma 

ajaloos esinenud suurvõimude võidujookse, kuid alates 1945. aastast oli muutunud 

midagi olulist – tuumarelva leiutamisega muutus ülivõimude vaheliste sõdade hind 

vastuvõetamatuks. Ameerika sõjandusstrateeg ja tuumasõjateoreetik Bernard Brodie oli 

esimene, kes ütles, et (USA) sõjaväe peamiseks eesmärgiks peab edaspidi olema sõdade 

vältimine.19 Need kaks teoreetilist tugipunkti (rahvusvaheliste suhete keskkonna 

bipolaarsus ja sõdade välistamine) mõjutasid klassikalise ehk ratsionaalse 

heidutusteooria kujunemist, mille esimeseks teerajajaks sai Brodie.  

Teooria kujunemisse andsid oma panuse sellised teoreetikud nagu Herman Kahn, 

Thomas Schelling, Albert Wohlstetter, Oskar Morgenstern, William Kaufmann ja Glenn 

Snyder. Teooria hakkas eelkõige ilmestama tuumaajastu strateegilisi olusid ning 

keskendus algselt suuresti tuumastrateegiatele – deskriptiivse instrumendina kasutati 

seda rahvusvaheliste suhete süsteemi kirjeldamiseks, normatiivse vahendina aga 

poliitotsustajate tegevusjuhisena (algselt USA-s, kuid hiljem ka Nõukogude Liidus). 

Teooria muutus aja jooksul igapäevatarkuseks, millega sai selgitada mitte ainult 

üliriikide vahelist rahu alates 1945.a, vaid teooria õige kasutamisega välistada nende 

sõdade toimumist ka tulevikus.20 

Vahetult pärast II maailmasõja lõppu ei mõelnud USA järgmise sõja ega selle 

ärahoidmise peale. Tuumapommi heidutusefekt tundus iseenesestmõistetava faktina, 

mis ei vajanud täiendavat analüüsi. Nõukogude piiratud kujul ekspansionismi ei võetud 

„sõjategevusena“, mis vajaks „heidutust“.21 Esimest korda leidis heidutusteooria 

süstemaatilisel kujul rakendust 1953.a president Eisenhoweri administratsiooni 

                                                 
16 George, Smoke; 1974; lk 12-21. 
17 ibid, lk 32. 
18 Lebow, Stein; 1990; lk 1. 
19 Teedrajavaks teoseks oli Bernard Brodie „The Absolute Weapon“ (1946). 
20 Zagare, Kilgour; 2000, lk 4. 
21 George, Smoke; 1974, lk 21-26. 
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„Massiivse vastulöögi“ kontseptsioonis22 (i.k Massive Retaliation), mille kohaselt võis 

USA vastata ka piiratud kommunistlikule ekspansioonile ulatusliku tuumalöögiga selle 

initsiaatorite pihta. Hoopis uue ja täiesti eraldiseisva heidutusprobleemina kerkis aga 

esile kahe termotuumajõu omavaheline strateegiline suhe (eraldatuna piiratud 

sõjategevusest). Isegi kui USA tuumajõud oleksid saavutanud täieliku turvalisuse 

taseme vastulöögi osas, oli nende kasutatavuse usaldusväärsus languses (välja arvatud 

täiemahulise relvakonflikti korral), kuivõrd tuumasõja potentsiaalne kahju oleks liiga 

suur.23 

Heidutusteooria pooldajad väidavad, et üliriikide vahel ei ole toimunud sõda just nimelt 

tuumarelva tõttu24 – see tugineb arusaamisele, et tuumarelvad on liiga hävitavad relvad, 

olemaks ratsionaalselt kasutatavad vahendid, kuid nende hävitusjõudu saab ära 

kasutada, hirmutamaks riike sõja alustamiselt. Seega väideti, et ebaratsionaalse aktiga 

(s.o tuumarelva kasutamisega) hirmutamine on iseenesest ratsionaalne tegevus.25 

Arusaama tuumarelvadest kui suurriikide vahelise rahu hoidjatest ja sõdade välistajatest 

esitatakse väljakujunenud ja vaidlustamatu tarkusena ka näiteks terrorismivastase sõja 

apologeetide teostest 21. sajandil.26 

Kogu Külma sõja perioodi oli heidutus Ameerika Ühendriikide kaitsepoliitika nurgakivi 

– sellega seonduvalt on mitmed teoreetikud tõstatanud küsimuse heidutusteooria liigsest 

ameerikakesksusest, st küsimuse sellest kas seda teooriat on võimalik üldse adekvaatselt 

kohaldada teistele riikidele.27 Kuigi Külma sõja jooksul esines tuliseid vaidlusi USA 

heidutuspoliitika erinevate aspektide üle (Kas sõdida Vietnamis või mitte? Millised 

                                                 
22 1947.a välja kuulutatud Trumani doktriiniga võeti USA välispoliitikas kasutusele ohjeldamispoliitika 
(i.k containment) kontseptsioon, mis sisuliselt tähendas Nõukogude vägivaldse ekspansiooni vastustamist 
kõigis demokraatlikes riikides. Samas ei ole seda kirjanduses käsitletud heidutuse rakendamisena. 
Tõenäoliselt on selle põhjuseks otseste ähvarduste (nt tuumavasturünnak) puudumine ohjeldamispoliitika 
väljenduses, tulenevalt diplomaatia ja jõu traditsioonilisest lahutamisest USA välispoliitilises mõtlemises. 
(Kissinger, 2000, lk 543-574) Teisalt on võimalik ohjeldamispoliitikat käsitleda heidutuse kui teoreetilise 
üldmõiste esimese konkreeste (kuigi tagasihoidlikult sõnastatud) avaldumisvormina välispoliitilises 
mõtlemises. 
23 George, Smoke; 1974, lk 26-30. 
24 Tuumaheidutusteooriat ei ole siiani veel empiiriliselt testitud. Kummatigi on ligipääs võimalikele 
allikatele tuumavastasseisus osalenud riikides olnud ülimalt piiratud. Selle asemel on empiirilistes 
uurimustes keskendutud tavarelvaheidutusele, mille osas peetakse läbimurdeliseks 1974.a Alexander. L. 
George’i ja Richard Smoke’i töö „Deterrence in American Foreign Policy“. (Lebow, Stein; 1990, lk 1) 
25 Lebow, Stein; 1990, lk 5-6. 
26 Barnett, Thomas, P.M. The Pentagon’s New Map: War and Peace in the Twenty-first Century. G.P. 
Putnam’s Sons, 2004. 
27 Jervis, Robert.; Lebow, Richard N.; Stein, Janice G. Psychology and Deterrence. The John Hopkins 
University Press, 1985, lk 220. 
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piirkonnad on USA huvide jaoks eluliselt tähtsad?), eksisteeris üldine konsensus, et 

suurim hädaoht USA rahvuslikele huvidele lähtus Nõukogude Liidust ning 

kaitsepoliitika aluseks pidi olema ohjeldamine (i.k containment), mida tagasid 

heidutavad ähvardused. Nagu Alexander L. George ja Richard Smoke on välja toonud 

oma uurimuses Külma sõja aegsest heidutuspoliitikast, kasutasid USA riigipead sageli 

heidutust üldise välispoliitika asendajana, mitte vahendina, st seda kaitsepoliitilist 

instrumenti ei põhistatud laiemate poliitiliste kaalutlustega. 28 

Heidutusteooria on köitnud poliitikute tähelepanu kui võimalus rakendada diplomaatia 

teenistusse relva, mida ennast ei saa poliitilistel põhjustel otseselt kasutada. Sügavamal 

tasemel on teooria olnud psühholoogiliseks tõkkeks hirmule tuumasõja ees. Teooria 

väidab, et on olemas strateegiaid, mis muudaksid sõja alustamise kummagi poole jaoks 

ebaratsionaalseks. Lebowi ja Steini arvates on just see olnud peamine põhjus, miks 

heidutusteooria on olnud nii populaarne (üks eredamaid näiteid sotsiaalteaduse mõjust 

välispoliitikale) ja miks on nii vähe pööratud tähelepanu selle väidete testimise 

vajadusele.29 

1.3. Klassikaline heidutusteooria 

1.3.1. Teooria põhisisu 

Heidutusteooria põhineb mitmel absoluutsel eeldusel, millest esimene on hobbeslik 

nägemus, et riikide vahel eksisteerib pidev vaenulikkus ning kaheldav positsioon satub 

juba iseenesest agressiooni alla. Selle võimaluse mitte kasutamine on samas märk 

nõrkusest või otsustusvõimetusest.30 Anatol Rapaporti kohaselt tegelevad 

heidutusteoreetikud lahkhelidega seetõttu, et teooria ise keskendub konfliktile, mitte 

ühistegevusele.31 

Heidutus eeldab kõigi konfliktisituatsioonis osalejate ratsionaalsust, kuid samas aeg-

ajalt toetub ebaratsionaalsetele ähvardustele kaitsja poolel ja vastavalt ka agressorite 
                                                 
28 Jervis, 1994, lk 117-118. 
29 Lebow, Stein; 1990, lk 6. 
30 Jervis, Lebow, Stein; 1985, lk 211. 
31 Jervis, Robert. Perception and Misperception in International Politics. Princeton University Press, 1976, 
lk 107. 
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ülespuhutud otsustavusele. Eelkõige kehtib see tuumaheidutuse kohta.32 Heidutus saab 

toimida mõistliku ja ettekavatsetud tegevusena ainult siis, kui heidutatav on piisavalt 

ratsionaalne, arvestamaks heidutaja poolt välja pakutud jõukalkulatsioone. Just 

ratsionaalne mõtlemine peab heidutusteooria kohaselt tuumasõja kulusid 

vastuvõetamatuks ning tuumarelvi pole seni kasutatud seetõttu, et bipolaarses 

vastasseisus osalenud üliriigid jagasid ideoloogilistest erinevustest hoolimata sama 

ratsionaalsust. Samas ei ole muutunud rahvusvahelistes oludes enam selge, kas 

tärkavate tuumariikide nägemus tuumarelvade omamisest ja kasutamisest langeb 

samadesse piiridesse eeltoodud ratsionaalsusega.33 Kui klassikalise heidutusteooria 

kohaselt aitab tuumarelvade valikuline levitamine (st ainult stabiilsete demokraatliku 

suurvõimude hulgas) kaasa maailmarahu püsimisele, ei ole pooldatud paariariikide ja 

nende „hullude“ juhtide varustamist tuumarelvadega, kuivõrd see läheks vastuollu 

teooria põhieeldusega, et kõik riigid on põhimõtteliselt ühetaolised ja ajendatud 

ratsionaalsetest kaalutlustest.34 

Eelmisega vahetult seotud on osalejate sisemise ühtsuse ja otsusekindluse eeldus – 

kogu rahvas ja selle bürokraatlik aparaat haaratakse ühtsesse otsuselangetaja (i.k 

policymaker) kujusse. Klassikaline heidutusteooria ei haara rahvusvaheliste suhete 

analüüsi osalejate sisemisi protsesse ega mõjureid. Eeldatakse, et riik väljendab ühtseid 

ratsionaalseid seisukohti (kõrvale jääb erinevate huvigruppide poolt „rahvuslike huvide“ 

määratlemine) ning suudab neid ka vastavalt väljendada ja ellu viia (st ilma 

bürokraatlike takistusteta).35 

Heidutusvastasseisu tulemuse olulisimaks mõjuriks on kaitsepositsiooni usutavus. 

Agressiooni iseloom tuleneb otseselt positsiooni usutavusest: mitteusutavad seisukohad 

langevad tõenäoliselt otserünnaku alla, samas ebaselged seisukohad pannakse piiratud 

ulatuses proovile. Heidutusteooria rõhk usutavusel tuleneb eeldusest, et igasugune 

agressioon ja heidutuse proovilepanek lähtub agressori poolt tajutavast võimalusest 

seda murda, st lähtutakse kasulikust eesmärgist ja reageeritakse kaitsva poole 

avaldustele, mida lihtsalt konkreetses kontekstis ei usuta. Võimaluse puudumisel ei 

toimu isegi vaenulikus õhkkonnas kaitsepositsiooni testimist. Seega on parim viis 
                                                 
32 Lebow, Stein; 1990, lk 57. 
33 Guertner, Gary L; Haffa, Robert Jr; Quester, George. Conventional forces and the future of deterrence. 
Carlisle Barracks, 1992, lk 28. 
34 Zagare, Kilgour, 2000, lk 16. 
35 George, Smoke; 1974, lk 71. 
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agressiooni ära hoidmiseks kaitsja kindlalt piiritletud seisukohad koos võimekusega 

neid kaitsta. Kuivõrd usutavus on heidutusteoorias keskse tähtsusega küsimus, 

kajastatakse seda põhjalikumalt töös edaspidi.  

Oma kaitsepositsioonide selgitamise tähendus on see, et heidutus on interaktiivne 

protsess ning kaitsja saab mõjutada potentsiaalse agressori kalkulatsioone ja käitumist. 

Lisaks sellele on heidutus vastastikune õppimisprotsess – üks pool püüab heidutust 

murda ja teine seda tugevdada. Otsused heidutuspositsiooni usutavuse kohta 

langetatakse paljuski varasematele kogemustele tuginedes.36 Klassikalise teooria 

kohaselt hindab agressor heidutaja otsusekindlust viimase poolt oma varasemate 

seisukohtade kaitsmise järgi, st riigi diplomaatilised positsioonid on vastastiku 

sõltuvad – varasem nõrkus kajastub hilisemas nõrgemas kauplemispositsioonis (i.k 

bargaining position). Sellest johtuvalt on riigi üheks olulisemaks probleemiks tema 

välispoliitiline reputatsioon, mis peaks iseenesest toimima ka ilma piisava materiaalse 

baasita (reaalne kasutatav relvajõud) heidutava faktorina. Usutavusel on olemuslikult 

subjektiivne iseloom ja seda ei ole võimalik sõltumatu kriteeriumi järgi hinnata, selle 

asemel keskendus klassikaline heidutusteooria usutavuse suurendamise tehnikatele. 

Kõige pealiskaudsemal kujul on see väljendunud järgmises: kui agressioon ei toimunud, 

oli positsioon järelikult usutav, kui agressioon toimus, ei olnud usutav. Kriitikud (nt 

George ja Smoke) aga väidavad, et strateegiale ei tohi läheneda apoliitiliselt ning 

osaleja seisukohad peavad olema tema fundamentaalsete huvide väljendused – kui nad 

seda ei ole, siis neid tõenäoliselt ka ei usuta ning usutavuse tagaajamine ei saa asendada 

tõelisi rahvuslikke huvisid.37 

Heidutussuhte pooled jagunevad kaitsjaks ja agressoriks, st heidutuse rakendajaks ja 

selle vaidlustajaks. Seda jagunemist on võimalik määratleda poolte objektiivse 

käitumise põhjal ning ei sõltu nende poliitilistest eesmärkidest ega situatsiooni 

poliitilisest kontekstist, st teooria raames ei defineerita osalejaid läbi eetiliste ega 

juriidiliste terminite. Samas peegeldab heidutuse määratlus kaitsja-agressori suhtena 

teooria ideelist ajalugu ning viitab asjaolule, et situatsiooni hinnatakse eelkõige selle 

jõupoliitilise instrumendi kasutaja aspektist lähtuvalt. Klassikalise teooria kohaselt on 

kaitsja ja agressori rollid üksteist vastastiku välistavad ning nende rollide täitjad on 

                                                 
36 Lebow, Stein; 1990, lk 78. 
37 ibid, lk 60-63. 
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analüütikule selgesti eristatavad. Selle seisukoha kriitikud on välja toonud, et reaalses 

situatsioonis on sageli rollid segunenud ja tihti tajuvad mõlemad pooled end 

kaitseseisundis olevatena, st toovad oma agressiivsete sammude õigustuseks 

defensiivseid eesmärke. Samas ei käsitle klassikaline heidutusteooria vastastikuse 

heidutuse juhtumit. Kummatigi annab just eelkirjeldatud rollide jaotus heidutusteooriale 

suure osa tema selgitus- ja ennustusjõust.38 Seega on käesolevas uurimistöös üheks 

empiirika testimise eesmärgiks selgitada kaitsja-agressori rollide jaotumise 

võimalikkust reaalse konfliktisituatsiooni analüüsimisel. 

Teooria kitsendamisel on eristatud strateegilist ehk tuumaheidutust ja 

konventsionaalset ehk tavarelvaheidutust – enamus teoreetikuid on keskendunud just 

esimesele, seevastu kriitikute sõnul on ajalugu tõendanud pigem viimase läbikukkumist. 

Tuumaheidutuse puhul on nurjumise kulud vastuvõetamatud, samas tavarelvaheidutuse 

puhul on kulud rohkem vastuvõetavad ning neid saab vahetada nt poliitilise kasu vastu. 

Konventsionaalse heidutuse puhul ei ole jõu kasutamine nii hävitav ega sellest johtuvalt 

ka irratsionaalne, et mitte omada mõistlikke eesmärke.39 Kenneth Waltz on ütelnud, et 

pelgalt konventsionaalsete relvadega varustatud riikide vahel on sõda alati võimalik.40 

Tuumarelvad täidavad oma heidutusfunktsiooni ainult seni, kuni neid ei ole kasutatud. 

Samas, kui igaüks oleks veendunud, et neid iial ei kasutata, puuduks neil ka 

heidutusvõimekus.41 Pelgalt tuumarelva omamist on peetud heidutava toimega 

faktoriks, sest see on eksistentsiaalse tähtsusega ja vaidlustamatu – „Mul on 

(tuumarelv), seetõttu ma heidutan“. Vastupidiselt sellele on tavarelvaheidutus 

mitteeksistentsiaalne suhe ja seetõttu ka vaidlustatav.42  

Täiendavalt on olemas tõkestav heidutus (i.k deterrence by denial), mis tähendab 

vastase veenmist, et tema konkreetsed sõjalised eesmärgid ei ole saavutatavad ja 

agressioon oleks ette määratud luhtumisele. Reeglina sõltub see suhtelisest 

jõuvahekorrast konkreetses konfliktipiirkonnas. Sellele vastandub karistav heidutus 

(i.k deterrence by punishment), mis on agressioonile vastuseks vaenlase kesksete ja 

strateegiliste sihtmärkide ründamine. Karistav heidutus põhineb strateegilisel 

ründerelvastusel (heidutusteooria ajaloos on selleks valdavalt olnud tuumarelvad) ja 
                                                 
38 ibid, lk 73-75. 
39 Guertner, Haffa, Quester; 1992, lk 9. 
40 Zagare, Kilgour, 2000, lk 12. 
41 Guertner, Haffa, Quester; 1992, lk 57. 
42 Menk, 2001, lk 1. 
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üritab laiendada agressori kalkulatsioone kogu tema territooriumi kaitsmiseni.43 

Tavarelvaheidutus on reeglina olnud tõkestava iseloomuga44 ning  tuumaheidutus on 

tuginenud eelkõige karistavale võimekusele.  

On olemas üldine (i.k general) ja vahetu (i.k immediate) heidutus. Esimene põhineb 

olemasoleval jõuvahekorral ja püüab kallutada potentsiaalset agressorit kõrvale sõjalist 

käiku üldse tõsiselt kaalumast. Üldisel heidutusel ei ole kindlat ajalist ega geograafilist 

keskpunkti. Vahetu heidutus on aga (vähemalt teoorias) konkreetne: see püüab ära hoida 

hästi määratletud ja avalikustatud positsiooni oodatavat proovilepanekut. Peaaegu iga 

vahetu heidutuse juhtum on üldise heidutuse nurjumine – viimane on esimeseks 

kaitseliiniks, mis peab ka langema esimesena. Analüütikud on keskendunud reeglina 

just vahetule heidutusele, mida on lihtsam märgistada – üldine heidutus jääb sageli 

üldse märkamatuks. Kuna vahetu heidutus on reageering sellele, et kohustuste 

proovilepanek on tõenäoline või võimalik, on selle toimimise tõenäosus ka halb 

indikaator kogu heidutuse toimimise hindamiseks. Nimelt kajastab vahetu heidutus 

ainult juhtumeid, kus vastastav osaleja on üldse kaalunud agressiivseid samme.45 Üldise 

heidutuse määratlemisel tuleb kindlalt eristada olemasoleva jõuvahekorra mõjusid ning 

heidutust kui konfliktilahendamise strateegiat. Neist esimene ei sõltu osaleja 

konkreetsetest püüetest ega kohustustest. Et heidutust hinnata edukaks strateegiaks, 

peab mingi agressioon olema kaitsja poolt tõrjutud, manipuleerides sõjaohuga.46  

Otsene heidutus (i.k direct deterrence, samuti nimetatud „puhtaks“ heidutuseks47) 

tähendab katset tõrjuda osaleja enda vastu suunatud rünnakut, laiendatud heidutus (i.k 

extended deterrence) tähendab aga kolmanda osapoole kaitsmist.48 Lisaks on võimalik 

eristada topeltheidutust – see on olukord, kus riik soovib heidutada tema suhtes 

vahetult kõrvalise konflikti mõlemat osapoolt – see on raske, kuna lihtsam on veenda 

                                                 
43 Guertner, Haffa, Quester; 1992, lk 13. 
44 Siinjuures on peetud konventsionaalse relvastuse kasutamise ajaloolisteks näideteks strateegiliseks 
heidutamise eesmärgil Teise maailmasõja aegset strateegilist õhusõda ning 19. sajandist pärinevaid 
meresõjastrateegiaid vastase kaubanduse halvamiseks mereliikluse tõkestamise ja rannikulinnade 
laastamise kaudu.(Guertner, Haffa, Quester; 1992, lk 32-33) Kui Külma sõja ajal peeti USA-s 
diskussioone ka selle üle, kas heidutus ei ole mitte liiga etnotsentristlik kontseptsioon, laiendamaks seda 
nt Nõukogude Liidu riigijuhtide arusaamisele, näitavad eeltoodud näited, et seda mõisteti vähemalt 
Euroopa suurriikide poolt juba ammu enne heidutusteooria tekkimist.(ibid, 1992, lk 36-37) 
45 Lebow, Stein; 1990, lk 9-10. 
46 ibid, lk 12. 
47 Guertner, Haffa, Quester; 1992, lk 8. 
48 Lebow, Stein; 1990, lk 23. 
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kedagi selles, et ollakse tema vaenlane.49 Kui bipolaarne tuumavastasseis välja jätta, on 

USA jaoks pakkunud huvi eelkõige laiendatud heidutus, st oma liitlasriikide kaitsmine 

ja see on vastavalt avaldunud ka teoreetiliste käsitluste kallutatuses.  

1.3.2. Klassikalise teooria areng 

Klassikalise heidutusteooria raames on eristatud strukturaalset (neorealistlikku) ja 

otsustusteoreetilist heidutusteooriat, mis mõlemad lähtuvad realistlikust 

maailmanägemusest. Nagu traditsiooniline jõudude tasakaalu teooria, näeb ka 

strukturaalne heidutusteooria rahvusvahelise stabiilsuse võtit jõu võrdses jagunemises, 

seda eriti suurvõimude vahel. Kui võrdne sõjaline jõud ühildada tuumavõimekusega, 

muutub selle teooria kohaselt „ratsionaalne“ sõjapidamine mõeldamatuks ja peaaegu 

võimatuks. Külma sõja ereda näite varal nähti eriti stabiilsena just kahest ülivõimust 

koosnevat süsteemi, kuigi selle stabiliseeriva mehhanismi täpse seletuse osas esines 

eriarvamusi. 

Peaaegu kõik heidutusteoreetikud olid ühisel arvamusel tuumarelvade mõju osas – 

(tuuma)sõja kõrged kulud olid muutnud riigid kaalutlevamateks ja teisalt tõstnud 

relvakonfliktiks vajaliku provokatsiooni taset. Loomulikult tuli seda olukorda 

täpsustada: kui strateegilisi kaalutlusi koos vajaliku tehnoloogilise toetusega ilmestas 

ofensiivsuse võidutsemine, siis oli sõda võimalik ka üldiselt stabiilses bipolaarses 

süsteemis.50 

Kokkuvõttes pidasid struktuuriheidutusteoreetikud Külma sõja suhtelise rahu allikaks 

suhtelise jõuvõrdsuse ja tuumakatastroofi hirmul püsinud nn „hirmu tasakaalu“ (i.k 

balance of terror). Selle seisukoha pinnalt võis teha mitu praktilist järeldust: 

kvantitatiivsed relvastusvõidujooksud, mille eesmärgiks on konflikti kulude 

suurendamine, võivad aidata sõdu vältida; kvalitatiivsed relvastusvõidujooksud, mis 

võivad anda ühele poolele kvalitatiivse üleoleku (nt esmalöögi andmise võimekus), 

suurendavad sõja tõenäosust; ulatuslikud ja efektiivsed kaitsesüsteemid (nt 

raketikaitsekilp jms) suurendavad konflikti tõenäosust; tuumarelvastuse valikuline 

                                                 
49 Jervis, 1994, lk 123. 
50 Zagare, Kilgour, 2000, lk 8-9. 
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levitamine aitab vältida sõdu ja levitada rahu; kõige suurem oht (tuuma)rahule on 

juhuslikkus.51 

Erinevalt strukturaalsest heidutusteooriast, mis peab riikidevahelise stabiilsuse 

põhjuseks struktuuri ja jõu jaotumist osalejate vahel, suunab otsustuskeskne 

heidutusteooria peatähelepanu tulemuste, valikute ja eelistuste suhestumisele, mis 

määravad riikidevahelist käitumist. See valdkond hõlmab nii ratsionaalse valiku 

analüüsi kui ka mänguteoreetilised käsitlused. Kuna tuumasõda oli irratsionaalne ja 

mõeldamatu valik, siis sai rahvusvaheline kriis sõja funktsionaalseks ekvivalendiks, s.o 

jõu näitamiseks ja mõõtmiseks. Kriisi teaduslikuks käsitlemiseks kasutasid selle 

koolkonna erinevad teoreetikud üht mänguteoreetilist kontseptsiooni – nimelt 

„Argpüksi“ (i.k Chicken) mängu.52 Seda saab esitada alltoodud maatriksi näol.  

 

Tabel 1. „Argpüksi“ mängu maatriks.53 

  Agressor 
  Järele anda Jätkata agressiooniga 

Järele anda 2,2 3,1 

Kaitsja Kaitsta ennast 1,3 4,4 
 

Selle konstruktsiooni kohaselt on kaks mängus osalejat (riiki) kokkupõrkekursil ning 

neil on valida kursi jätkamise või sellest loobumise vahel. Kõige suuremat kasu saaksid 

mõlemad osalejad olukorrast, kus vastaspool loobuks (astuks kursilt kõrvale), kuid 

esimene osaleja jätkaks. Võrdselt kasu saaksid mõlemad ühisest loobumisest (keegi ei 

jää häbisse), st säiliks status quo. Kõige kahjulikum stsenaarium oleks mõlema 

jätkamine kokkupõrkekursil, st heidutusteooria seisukohast sõda. Mängu tulemust saab 

osaleja maksimeerida vaid siis, kui vastaspool loobuks. Lõpptulemusena on erinevatest 

võimalikest variantidest eelistatuim mängu võit (st ähvarduste läbisurumine), sellele 

                                                 
51 ibid, lk 14-16. 
52 ibid, lk 17. 
53 Maatriksi koostamisel on kasutatud Thor-Sten Vertmanni bakalaureusetööd „Mänguteoreetiliste 
käsitluste rakendamise otstarbekusest väikeriigi ja suurriigi bilateraalsete suhete analüüsimisel: Eesti ja 
Venemaa vahelised konfliktisituatsioonid“ (Tartu Ülikool, 2004, lk 18-19). Maatriksis esitatud numbrid 
kirjeldavad käitumisvariantide tagajärgi osalejate jaoks – number 1 tähistab positiivseimat lõpptulemust, 
number 4 negatiivseimat. Esimene komaga eraldatud arvudest kirjeldab lõpptulemust Rea (st Kaitsja), 
teine Tulba (st Agressori) jaoks. Erinevalt Vertmanni tööst on muudetud valikuvariantide väärtused 
vastupidiseks, viimaks valikuvariantide järjekorra ja nende tagajärjede väärtused korrelatsiooni. 
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järgnevad status quo säilitamine ja vastasele järele andmine, kõige halvem lahendus on 

otsene kokkupõrge.  

Konstrueerides kirjeldatud mänguteoreetilise analoogia, määrasid selle kookonna 

esindajad ette, et konflikt (mh agressiooni vastustamine) on irratsionaalne valik 

igasuguse riigijuhi jaoks ning võimalikud ongi vaid juhuslikud ja irratsionaalsed sõjad. 

Sel moel võttis otsustusteoreetiline heidutuskoolkond omaks struktuuriheidutuse poolt 

ette antud süsteemi, kuid nende poolt loodud konstruktsioonid aitasid täpsustada 

heidutussuhete loogilisi iseärasusi. Teiste sõnadega aitasid nad mõista, milline oleks 

strateegiliselt õige käitumisviis struktuuriheidutusteooria poolt vormitud süsteemis. 

Neid mudeliteoreetilisi lähenemisi ühendavad mitmed eeldused: strateegiline 

ebamäärasus (informatsiooni puudumine vastase käitumise suhtes), subjektiivsuse 

eeldamine (iga osaleja hindab mängu, mh teise osapoole käitumist subjektiivselt), 

osalejate ratsionaalsus (kõik mängijad on kasumimaksimeerijad). Kuna konstruktsioonis 

on valida võimaliku katastroofi ja teisalt ebavajalike järeleandmiste tegemise vahel, siis 

on selge, miks Külma sõja aegseid suurvõimude vahelisi kriise hakati vaatlema 

võistluslike riskeerimistena (i.k competitive risktaking).54 

1.3.3. Heidutuse tingimused 

Teooria sõltuvaks muutujaks on heidutussituatsiooni lõpptulemus (heidutuse toimimine 

vs läbikukkumine), sõltumatuks muutujaks aga kaitsja käitumise teatud aspektid, st 

klassikaline teooria on keskendunud kaitsjapoolse käitumise tingimustele, mida on vaja 

täita potentsiaalse agressori heidutamiseks. Teatud tehnilis-diplomaatiliste nõuete 

täitmisest sõltub agressori heidutamine. Agressor saab heidutatud, kui need tingimused 

täita. 

Heidutuse tingimusi on teoreetikud sisustanud väga erinevalt – enim keskendutakse aga 

(ähvarduse) usutavuse probleemile. Robert Jervis on välja toonud kaks heidutuse 

põhitingimust – võimekus ja usutavus. Need ei ole üksteisest täielikult lahutatavad, 

nimelt suurendab võimekus tõkestada vastast väikeste kuludega oluliselt usutavust. 

Võimekuse juures eristab ta tõkestava ja karistava heidutuse võimekust. Esimene neist 

tähendab enamasti võimekust füüsiliselt kaitsta teatavat piirkonda, st ennetavalt piirata 

                                                 
54 Zagare, Kilgour; 2000, lk 18-22. 
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vastase sõjalisi instrumente. Tõkestav heidutus oli selle peamisi liike eeltuumaajastul 

ning võib selleks saada ka muutunud rahvusvahelistes oludes, kui tuumarelvad ei oma 

igapäevastes julgeolekupoliitilistes suhetes erinevalt Külma sõja aegadest enam 

primaarset tähendust. Karistav heidutus tähendab aga tuntava vastulöögi andmise 

lubadust ning see on kõiki moraalseid, psühholoogilisi, õiguslikke jm takistusi arvesse 

võttes pigem tuumarelvade kasutamise ainuvõimalus. 

Kuigi võimekus panustab ähvarduste usutavusse, ei ole see usutavuse saavutamiseks 

vajalik ega piisav. Usutavus tähendab, et õigeaegselt tuleb tuvastada oma kaitstavad 

huvid ning võimalikud ohud nendele, seejärel aga informeerida oma huvidest (ja 

võimekusest) potentsiaalset vastast, st sihtriiki.55 

Jervis lisab mõneti ebateadlikult eelmistele veel ühe tingimuse, mis on aktuaalsem 

pigem demokraatlike riikide puhul – siseriiklik toetus. Loomulikult on seda poliitiliste 

kampaaniate jms abil võimalik suurendada ja suisa luua, kuid kindlasti ei saa 

heidutuspoliitika olla salajane ei rahvusvahelises ega siseriiklikus mastaabis – esimesel 

juhul ei omaks see mõju sihtriikidele, teisel juhul ei suudaks riik sisemise vastuseisu 

tõttu ise olukorra nõuete tasemel reageerida.56 

Henry Kissinger loetles eduka heidutuse tingimused järgnevalt: 1) heidutusähvarduse 

rakendamine peab olema piisavalt usutav, välistamaks blufikahtlusi; 2) potentsiaalne 

agressor peab mõistma otsust vastustada rünnakut või survet; 3) vastane peab olema 

ratsionaalne, st ta peab reageerima oma huvidele etteennustataval moel; 4) kaaludes 

oma huvisid, peab potentsiaalne agressor pidama agressiooni kulusid võimalikust kasust 

suuremaks.57 

George ja Smoke toovad klassikalist heidutusteooriat kokku võttes enim korratavate 

tingimustena välja: 1) osaleja heidutussoovi täielik formuleerimine; 2) selle soovi 

tagamiseks vajaliku võimekuse omandamine ja rakendamine; 3) potentsiaalse agressori 

teavitamine oma kavatsustest. George ja Smoke ise laitsid heidutusstrateegia 

surumisega nende tingimuste raamidesse kaasnevat teooria keskendumist 

mehhaanilistele ja tehnilistele aspektidele, jättes arvesse võtmata hoopis laiemad 

poliitilised eeldused ja eesmärgid.58 

                                                 
55 Jervis, 1994, lk 127-129. 
56 ibid, lk 124-125. 
57 Kissinger, Henry A. The Necessity for Choice. New York: Harper, 1960, lk 40-41. 
58 George, Smoke; 1974, lk 64. 
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William W. Kaufmann keskendus ühena esimestest heidutuse tingimuste probleemile, 

pidades selle juures raskeimaks komponendiks vajadust ümbritseda oma positsioon 

„usutavuse auraga“. Kaufmann pidas usutavuse elementideks võimekust, kulusid ja 

kavatsusi. Lahti seletatult olid need operatiivne võimekus põhjustada vastasele kaugelt 

suuremaid kulutusi, kui ta lootis saavutada kasu. Agressor peab ka uskuma, et teda 

tõepoolest karistatakse, kui ta alustab keelatud tegevust. Intelligentne vastane võtab 

selle kõige hindamisel arvesse nt osaleja varasemat käitumist, avalikku arvamust jms.59 

Kõik hilisemad katsed sõnastada heidutuse tingimusi rõhutavad just usutavuse tähtsust. 

Mõned teoreetikud rõhutavad ka vajadust sõnastada oma kaitstavad seisukohad 

hoolikalt, st täpselt. Kõiki käsitlusi kokku võttes tuleb Lebowi kohaselt täita edukaks 

heidutuseks neli tingimust. 

1. Sõnastada oma seisukohad selgelt - mida selgem ja konkreetsem, seda 

usutavam. Umbmääraselt sõnastatud positsioonid on sagedamini rünnakute ja 

piiride kompamise objektiks. Samas on ebamääraseid seisukohti ka osalejal 

endal raskem jõustada.  

2. Edastada need võimalikele vastastele – seisukoht üksi ei oma mingit 

heidutusväärtust, kui see ei ole vastasele teada. Tuleb arvesse võtta, et signaalid 

võivad olla vastukäivad (kommunikatsiooniprobleemid) ning isegi selgeid 

signaale ei pruugi vastane võtta teatavaks, kuna tema tähelepanu on suunatud 

mujale.  

3. Arendada välja võimekus kaitsmaks oma positsioone või karistamaks vastaseid, 

kes neid vaidlustavad – vastava võimekuse puudumine julgustab vastast osaleja 

otsustavust proovile panema.  

4. Demonstreerida oma otsustavust kaitseks vajalike sammude astumisel. 

Eelduslikult on sel kaks komponenti – riigi kauplemispositsioon, mis põhineb 

tema varasemal tegevusel, ning tema ilmsed kavatsused konkreetse seisukoha 

osas. Viimase alla käivad mh seisukoha iseloom, püüdluse ulatus anda oma 

seisukohale usutavust ning rida siseriiklikke või välismaised tingimusi, mida 

riigijuhid saavad mõjutada (nt oma seisukohtade meelega teravdamine) või mitte 

(rahvusvahelised arengud). 

                                                 
59 Kaufmann, William W. The Requirements of Deterrence. Princeton: Center of International Studies, 
1954, lk 6-8. 
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Teoreetikute hulgas üldlevinud veendumuse kohaselt on kõigi eeltoodud tingimuste 

toimimise peamiseks eelduseks potentsiaalse agressori ratsionaalsus kui võime hinnata 

oma tegevuse kulusid ja tulusid.60 

1.3.4. Heidutuse hindamine 

Heidutuse hindamine nii lõpptulemuse kui ka protseduurilise külje pealt (st vajaliku 

rakendatava jõu määra ja võimaliku kriisisituatsiooni kujunemise piiride osas) olid kaks 

uurimistöö sõlmprobleemi. 

Heidutuse „toimimine“ ja „nurjumine“ on teoreetiliste käsitluste lõikes olnud väga 

suhtelised mõisted. Lisaks erinevustele nende defineerimisel ei valitse teoreetikute 

hulgas reeglina üksmeel ka üksikute ajalooliste juhtumite hindamise osas. Kui sõda ei 

toimunud, võib ütelda, et heidutus toimis. Samale seisukohale võib asuda ka siis, kui 

suhted jõudsid kriisi äärele (aga mitte kaugemale) või kui ühel osapoolel õnnestus sõja 

ähvardusel välja kaubelda järeleandmisi. Kas heidutus toimis siis, kui sõjast jäi kriisi 

kestel vaid veidi puudu, või hoopis siis, kui vastane loobus isegi heidutaja otsustavuse 

proovile panemisest, st ei esinenud mingit märgatavat rahvusvaheliste pingete tõusu? 

Zagare ja Kilgour peavad heidutuse „toimimiseks“ seda, kui rahvusvaheliste suhete 

status quo jäi muutmatuks. „Üldine heidutus“ tähendab nende jaoks seda, et ükski riik ei 

ole ligilähedalgi heidutaja otsustavuse kontrollimisele, ning  „vahetu heidutus“ tähendab 

seda, et status quo’d sooviti muuta, kuid täismõõdus konflikti õnnestus vältida. Vahetu 

heidutus ei saa toimida ilma üldise heidutuseta. Samas vahetu heidutuse läbikukkumine 

tähendab täiemõõdulist konflikti.61 

Kuigi mõnede tavarelvaheidutuse kriitikute kohaselt on ajalugu ikka ja jälle esinevate 

sõdade näol tõestanud selle läbikukkumist (erinevalt nt tuumarelvadest), siis teooria 

raames mõtlevate analüütikute (Guertner, Haffa, Quester) meelest on enamik heidutuse 

nurjumise juhtumeid tulenenud heidutusähvarduse vähesest usutavusest. Mõneti 

kummastavalt on tavarelvaheidutus nurjumisjuhtumitest hoolimata teoreetiliselt 

tuumaheidutusest usutavam, hinnates ähvarduste elluviimise usutavuse pinnalt. 

                                                 
60 ibid, lk 84-90. 
61 Zagare, Kilgour; 2000, lk 13. 
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Tuumaheidutuse nurjumisel ei pruugi ähvarduse elluviimine enam olla ratsionaalne, st 

heidutaja võib ise olla heidutatud mõlemapoolse tuumahävingu perspektiivist.62  

Bruce M. Russett määratles heidutuse toimimisena olukorra, kus rünnak sihtmärgile on 

ära hoitud või tõrjutud ilma ründava poole jõudude ja peamise kaitsja regulaarvägede 

vahelise vahetu konfliktita. Nii olid tema jaoks heidutuse toimimise juhtumiteks ka nt 

Berliini kriis, Sigade lahe afäär jms.63 Paul Huth ja Bruce Russett käsitlevad oma 

ühisteoses „What makes deterrence work?“ heidutuse nurjumisena sõjalist kallaletungi 

ja sõjategevust, mis lõppeb rohkem kui 250 langenuga.64  

Heidutuse nurjumise operatsionaliseerimine langenute juhusliku arvuga ei tulene 

Lebowi ja Steini hinnangul mingil moel heidutusteooriast. Nad on kallutatud kriisi või 

konflikti tulemuse hindamisele kaitsva poole jaoks vastuvõetavuse aspektist ning ajavad 

kaitsja vastuse sõjalisele väljakutsele (s.o heidutuse nurjumisele) segi heidutuse enda 

toimimise või nurjumisega.65 

George’i ja Smoke’i meelest võib heidutus nurjuda erinevatel põhjustel ja erinevatel 

viisidel.66 Selle hinnangu andmisega seotud praktiliste probleemide tõttu ei üritanudki 

nad konflikti „lõppemisega“ fikseeritud poliitilise situatsiooni pinnalt eristada heidutuse 

toimimist ja nurjumist. Näiteks on paljud ajaloolised konfliktikaasused segatud 

lõpptulemustega, mitte ühe poole selge võit. Samuti on raske hinnata heidutusjuhtumeid 

ilma otsuselangetajate motiivide ja kaalutluste kohta head informatsiooni omamata. 

Nende jaoks oli heidutuse algtingimuste ja teisalt ka heidutuse toimimise hindamise 

kohaks situatsiooni algatav pool (st potentsiaalne agressor) ning tema käitumine võeti 

teooria sõltuvaks muutujaks. Kaitsva poole käitumine oli aga sõltumatuks muutujaks. 

Vastupidiselt Russetile oli nende jaoks heidutuse läbikukkumiseks juba see, kui 

agressor tekitas sõjalise pinge (nt Berliin blokaad).67 Heidutuse nurjumise käsitlemine 

agressori valitud strateegia aspektist pani neid hülgama traditsioonilise nurjumise-

toimimise dihhotoomia ja võimaldas haarata ka segatud tulemustega juhtumeid. 

                                                 
62 Guertner, Haffa, Quester; 1992, lk 15-16. 
63 Russett, Bruce M. „The Calculus of Deterrence“. Journal of Conflict Resolution, 7 (June 1963), lk 98. 
64 Huth, Paul; Russett, Bruce M. „What Makes Deterrence Work? Cases from 1900 to 1980“. World 
Politics, 36 (July 1984), lk 505. 
65 Lebow, Stein; 1990, lk 31-32. 
66 George, Smoke; 1974, lk 514. 
67 ibid, lk 519-520. 
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A.F.K.Organski ja J.Kugler’ile pakkus hoopis huvi see, kas tuumariigid prevaleerivad 

paremast heidutuspositsioonist tulenevalt konfliktides mittetuumariikide üle? Sellele 

küsimusele vastates jõudsid nad aga negatiivsete tulemusteni – ei ilmnenud 

korrelatsiooni tuumarelva omamise ja sellest johtuvalt parema heidutuspositsiooni 

vahel.68 

Lebow ja Stein soovisid heidutuse tulemusi defineerida „puhtast“ teooriast lähtuvalt – 

nad peavad heidutuse nurjumiseks seda, kui agressor paneb toime teo, mille eest 

heidutaja on eelnevalt hoiatanud, või kui kaitsev pool taganeb oma seisukohtadest 

agressori ähvarduste mõjul. Et lugeda heidutust edukaks, peab olema tõendeid selle 

kohta, et agressor kaalus rünnaku võimalust, aga loobus sellest, kuna kaitsev pool 

veenis teda, et sel oleksid vastuvõetamatud tagajärjed.69 Nurjumise ja toimimise 

operatsiooniline definitsioon peab põhinema rangelt sellel, kas agressor viis ellu kaitsja 

poolt eelkirjeldatud taunitava tegevuse. Et juhtumit lugeda heidutuse toimimiseks, tuleb 

omada tõendeid selle kohta, et heidutuse puudumisel oleks agressor oma plaanid ellu 

viinud.70 

Lebow ja Stein defineerivad vahetut konkreetse välispoliitilise positsiooni vaidlustamist 

kui heidutuskokkupõrget. Kui selle positsiooniga määratletud käitumine leiab aset, on 

heidutus läbi kukkunud. Kui aset leiab lihtsalt selle positsiooni piiratud proovile panek 

(i.k limited probe) ehk piiride kompamine, ei ole heidutus nurjunud. Vastandavat 

(konfliktset) käitumist ei saa jagada selgelt agressiooni toimumise või mitte toimumise 

pinnalt, kuivõrd seda esineb väga erinevatel astmetel.71 

Heidutus võib nurjuda, kuna agressor ei tea kaitsepositsiooni olemasolust, kahtleb 

kaitsja otsustavuses oma positsiooni kaitsta või kui sihilikult rünnatakse teadaolevat 

positsiooni. Täiendavalt saab heidutuse nurjumist jagada heidutusstrateegia ja 

heidutusteooria nurjumiseks. Esimene tähistab juhtumit, mil heidutuse rakendajal 

puudus küllaldane otsustavus, sõjaline võimekus vms. Juhtumid, kus kaitsjal oli piisav 

võimekus ja otsustavus, kujutavad endast nii heidutusteooria kui ka -strateegia 

nurjumist. Kui agressioon toimub puuduliku informatsiooni mõjul, mahub see teooria 

raamidesse, kui aga agressioon leiab aset õige informatsiooni tahtlikult 

                                                 
68 Organski, A.F.K.; Kugler, Jacek. The War Ledger. Chicago: University of Chicago Press, 1980, lk 176. 
69 ibid, lk 31-32. 
70 ibid, lk 36. 
71 ibid, lk 50-52. 
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väärtõlgendamisel, ei ole see enam kooskõlas klassikalise heidutusteooriaga, mille 

kohaselt käituvad riigijuhid ratsionaalselt.72 

Lebowi ja Steini kohaselt ei ole selge, millist kasu heidutuse edukuse määra uurimine 

üldse omab. Kui selle strateegia edukuseks on kõigest mõnikümmend protsenti, st 

suudetakse ära hoida suhteliselt väike osa riigi vastu planeeritud rünnakutest, oleks ka 

see tõenäoliselt hea tulemus, kuivõrd heidutavaid samme astutakse alles siis, kui 

leitakse agressiooni võimaliku olevat. Seega tuleb heidutust vaadelda hoopis üldisemas 

konfliktihaldamise raamistikus ning võrrelda heidutuse konteksti situatsiooniga, kus 

heidutusstrateegiat ei kasutatud.73  

Eeltoodust tulenevalt esineb teoorias suuri erisusi heidutuse toimimise ja efektiivsuse 

hindamisel. Empiirika testimise juures valmistab põhiraskusi asjaolu, et toiminud üldine 

heidutus ei ole sõltumatu vaatleja (sotsiaalteadlase) jaoks märgatav – mõõdetavat 

rahvusvahelist pinget lihtsalt ei tekkinud. Seega tuleb ka vahetu heidutuse situatsioonide 

analüüsimiseks asuda seisukohale, et heidutus toimis mh siis, kui kriis ei jõudnud kõige 

negatiivsema stsenaariumini, kuid agressiooni ei viidud lõpuni just ähvardatava kahju, 

mitte aga sõjalise jõukatsumise tulemuste tõttu. 

1.4. Heidutusteooria evolutsioon 

1.4.1. Empiiriline heidutusteooria 

Robert Jervis on eristanud heidutusteooria arenemisel kolme lainet. Esimene laine ilmus 

tuumaajastu esimestel aastatel, kujutas endast esimesi teoreetilisi arendusi ja ei omanud 

laia kõlapinda. Teine laine tuli Külma Sõja esimesel haripunktil 1950. aastatel – selle 

eripäraks oli see, et heidutusteooria muutus (USA) välispoliitika kujundajaile 

üldtunnustatud tarkuseks. Kolmas laine ilmus 1970. aastatel koos oluliste muudatustega 

rahvusvahelistes suhetes (nt pingelõdvendus, USA positsiooni ümberhindamine 

                                                 
72 ibid, lk 56. 
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maailmas jm) – seda eristas eelmistest nõudlus teooria uuendamise järele (nt empiirilise 

tõendamise aspekt).74  

Kolmandale lainele oli omane rahulolematus senise abstraktse, deduktiivse ja üdini 

analüütilise teooriaga – selle asemel hakati nõudma empiirilist tõendusmaterjali, 

statistilisi uurimusi jne. Samuti keskenduti rohkem tavarelvastusele, mis on mõneti 

arusaadav, kuivõrd tuumarelvade jõud jäi suurest teoreetilises tähelepanust hoolimata 

pelgalt potentsiaaliks, samal ajal kui lahendamist ootasid igapäevased, hõlmatava 

vägivalla taseme skaalal madalamal asuvad konfliktid (nt Vietnami sõda). Samas ei 

seatud kahtluse alla teooria põhilisi eeldusi (nt osalejate ratsionaalsus), pigem oli 

kriitika suunatud nende apoliitilisuse pihta, nõudes diferentseeritumat lähenemist ja 

reaalselt kasutatavaid soovitusi – millal, kuidas ja kelle vastu heidutust rakendada. 

Kolmanda laine kõige tuntumateks teoreetikuiks olid Alexander L. George ja Richard 

Smoke, kes strateegilise heidutuse (s.o superjõudude püüd hoida vastast mitte 

alustamast üleüldist sõjategevust) asemel keskendusid just piiratud heidutusele. Nende 

põhikriitika alla langes alates II maailmasõja lõpust USA välispoliitilist mõtlemist 

valitsenud deduktiivne heidutusteooria, mis oli liiga abstraktne ja jäik, et anda 

konkreetseid juhiseid USA tähtsaimale välispoliitilisele doktriinile – 

ohjeldamispoliitikale. George’i ja Smoke’i kohaselt saab heidutusteooria ulatust või 

tähtsust välispoliitika instrumendina otsustada vaid konkreetse välispoliitika valguses.75 

Samas oli 1956. aastaks saanud heidutusest (ja liitlassuhetest) USA kinnistunud vastus 

igasugusele Nõukogude Liidu poolsele tegevusele kõikjal maailmas.76 USA riigipead 

kasutasid sageli heidutust üldise välispoliitika asendajana, mitte vahendina, st seda 

kaitsepoliitilist instrumenti ei põhistatud laiemate poliitiliste kaalutlustega.77 Kummatigi 

ei lahenda heidutus iseenesest probleemi oponendiga, kes soovib muuta rahvusvahelist 

status quo’d – see võib anda üksnes rohkem aega, mille möödudes võib heidutus heal 

juhul osutuda juba ebavajalikuks.78 

Heidutust on teoorias kõige rohkem arendatud ja praktikas kõige paremini kohaldatud 

just teravale bipolaarsele konfliktile, kus kaalul on kõrged väärtused ja hõlmatud on 

                                                 
74 Jervis, Robert. „Deterrence Theory Revisited“. World Politics, 31 (Jan 1979), lk 289. 
75 George, Smoke; 1974, lk 3. 
76 George, Smoke; 1974, lk 7. 
77 Jervis, 1994, lk 117. 
78 George, Smoke; 1974, lk 5. 
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suure vägivalla võimalus.79 1960. aastate alguseks oli strateegilisest heidutusest saanud 

peaaegu iseseisev distsipliin, mis kasutas kindlaid metodoloogiaid (nt mänguteooria, 

süsteemianalüüs, kasulikkusteooria jne), andmaks näiliselt täpseid vastuseid 

operatiivküsimustele. Kui strateegilisel tasandil võib heidutusteooriat esitada 

matemaatilistes terminites, ei kehti see George ja Smoke’i kohaselt piiratud 

sõjategevuse tingimustes, st konventsionaalsel tasandil. Selle juhtumi lahendamisest 

vähem oli Külma sõja strateegilisest heidutusteooriast kasu vägivalla skaalal veelgi 

allpool asuvate konfliktide puhul (kriisidiplomaatia jm).80 

Strateegiline heidutus ühtib kõige paremini puhtakujulise ettekujutusega heidutusest 

(„kui sina teed X, siis teen mina sinule Y“). Kui selles skeemis kaasatud muutujaid on 

veel mõeldav kuidagi operatsionaliseerida, siis olukord piiratud sõjategevuse tasemel 

või veelgi madalamal hõlmab rohkem muutujaid, mis pealegi sõltuvad kontekstist: nt 

rohkem osalejaid, erinevad eesmärgid (ka üksteisele vastukäivad), konflikti piirid on 

ebaselged, piiramatu valik konflikti lõpptulemusi, strateegiliste relvajõudude asemel 

(lisaks) tuleb arvestada kogu relvastusarsenali skaalaga, kust valik langetatakse 

diplomaatiliste ja poliitiliste tegurite mõjul.81  

Lähtudes teadurite meeli enim haaranud strateegilise heidutuse juhtumist, arenes 

klassikaline teooria analüütiliselt ja deduktiivselt, mitte põhinedes empiirikal 

(inimkonna õnneks puudus see potentsiaalse strateegilise tuumakonflikti kohta, kuid 

samas oli empiirikat piisavalt vähem teravate konfliktide kohta) ega induktsioonil. 

Heidutusteooriat arendati otsustusteooria viljana, koostades abstraktseid mudeleid, mida 

seejärel esitati põhilisi analüütilisi aspekte hõlmavana. Tulemusi esitati oletuslikes 

väljendites, sageli jäeti oletuslikkus aga kõrvale ning mänguteooria vormis omandasid 

võimalikud heidutusstsenaariumid väidetavalt matemaatilise täpsuse. 

Mänguteoreetilised valemid ja maatriksid, kus kaitsev pool reageerib alati ründava 

poole konkreetsele sammule (kuivõrd maatriksi veerus esitatav pool käib enne reas 

esitatavat poolt), rõhutavad just „kohustuste“ (i.k commitments) ehk kaitsepositsioonide 

ja „informeerimise“ (i.k signalling) aspekte. „Heidutusprobleem“ tuleneb aga sellest, et 

kui kaitsev (heidutav) pool ei leia mingit moodust enda sidumiseks kaitsepositsiooniga 

iga hinna eest ja selle informatsiooni vastavas edastamises, arvab ründav pool alati, et 
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tegeliku konflikti korral valib kaitsja ratsionaalselt pigem käitumismalli, kus reaalselt 

kaotada on vähem. George ja Smoke’i meelest on mänguteooria seetõttu kasutatav 

pigem metodoloogia ja analüüsi struktuurina, mitte aga teoreemide või järelduste 

kogumina.82 Liiga suurte abstraktsioonide tulemusena ei suuda mänguteooria oma 

piiratud ulatuse, kasulikkuse ja täpsusega haarata just kaasatud vägivalla tasemel allpool 

asetsevaid konflikte, kus nt ei eksisteeri põhimõttelist vastasseisu, vaid on ka ühiseid 

huvisid.83 

Eeltoodule lisaks tuvastati järgmised klassikalise heidutusteooria eeldustega seotud 

probleemid.  

1. Ulatus ja kohaldatavus – abstraktne teooria ei suuda määratleda enda 

kasutatavuse ulatust ega mitte sedagi, millal heidutust üldse tuleks kasutada. 

2. Rõhk sõjalistel ohtudel/ähvardustel – „halvima stsenaariumi“ vastased abinõud 

peeti olevat piisavad ka vähemohtlike rünnakute tõrjumiseks. Nii ei suutnud 

USA riigijuhid aga eristada heidutatavat rünnakut (strateegiline konflikt) 

mitteheidutatavast (nt Vietnami sõda). Samuti on sõjaliste konfliktide 

käsitlemine (isegi vähemintensiivsetel tasemetel) olnud analüütiliselt lihtsam, 

kui mittesõjaliste rünnakute analüüsimine. 

3. Eelnevaga seonduvalt on klassikaline teooria piiritletud negatiivse mõjuga – 

keskendudes liigselt ähvarduste rollile, on jäetud vaatluse alt kõrvale positiivsed 

lubadused (i.k promises) ja meelitused (i.k inducements). Heidutusteooria peaks 

samas muutuma laiemaks „mõjutusteooriaks“, mis hõlmaks ka positiivseid 

samme. 

4. Suund kohustuste binaarsuse suunas, käsitledes kõiki heidutusolukordi „kas-või“ 

skeemidena – samas ei ole ükski poliitiline side absoluutse olemusega ning ühtki 

heidutusolukorda ei saa hinnata nii puhtakujuliselt.84 Ähvardavate sanktsioonide 

vajalikkust ei ole võimalik hinnata läbi preskriptiivse teooria, mis piiritleb 

ennast just selle osundamisega, et sellised ähvardused on vajalikud osaleja 

                                                 
82 Robert Jervis asub siinjuures teistsugusele seisukohale, leides, et „Argpüksi“ mudel ei välista samme, 
mis on kasulikud teisele poolele või viiksid hoopis kompromisslahenduseni.(Jervis, 1979, lk 294) 
Siinjuures tuleb aga lisada, et sellise käitumisvariandi puhul ei ole heidutusteooria (ega „Argpüksi“ 
mudel) üldse asjakohane, kuivõrd positiivseid samme ei ole vaja heidutada. 
83 George, Smoke; 1974, lk 67-71. 
84 ibid, lk 77-81. 



 32 

huvide kaitsmiseks.85 Kuigi heidutusteooria on üritanud hoida apoliitilist joont 

(olles samas läbi imbunud Külma sõja aegsest maailmanägemusest), on huvide 

ja väärtuste hinnang olemuslikult poliitiline, mitte strateegiline küsimus. 

Kohustuste usaldusväärsuse saavutamine on teisejärguline probleem ja sõltuv 

fundamentaalsetest küsimustest huvide iseloomu ning huvide suuruse, ulatuse 

jms hindamise kohta.86 

5. Tähelepanu mittepööramine vahetule heidutusvõimekusele – mitte absoluutne 

sõjaline võimekus, vaid pigem konkreetsed kasutatavad vahendid (kohustuste 

usaldusväärsus) otsustavad heidutusolukorra.87 

George ja Smoke soovisid luua normatiivse-preskriptiivse teooria asemele detailsema 

seletava teooria heidutustulemustest. Tavaline selgitav teooria jääb paratamatult 

ajalooliste kaasuste põhiseks, st selle selgitav jõud konkreetses olukorras jääb nõrgaks. 

Diferentseeritud selgitav teooria on võimalik, kui suudetakse formuleerida 

„tingimuslikud üldistused“ ehk seaduspärasused, mis esinevad kindlatel tingimustel. Oli 

vaja leida erinevad kausaalsed mustrid, mida seostada heidutustulemuste 

varieerumisega.88 

Teisisõnu, George ja Smoke otsisid heidutussituatsioonide tüpoloogiat ning sel 

eesmärgil tuli identifitseerida põhimuutujad. Nende jaoks oli situatsiooni algatav pool 

(st potentsiaalne agressor) algtingimuste ja heidutuse toimimise hindamise kohaks ning 

tema käitumine võeti sõltuvaks muutujaks. Kaitsva poole käitumine oli aga sõltumatuks 

muutujaks. Nende heidutusteooria oluliseks komponendiks sai seega „initsiatsiooni- ehk 

algatusteooria“, s.o teooria tingimustest, millistel potentsiaalne (konflikti) algataja võib 

vaidlustada heidutust. Empiirilise heidutusteooria põhieelduseks sai postulaat, et riigid, 

keda huvitab status quo muutmine, omavad rohkem kui ühte võimalust selleks. Seda 

täiendavad järeldused, et iga võimaluse efektiivsus võib tema seisukohast erineda ning 

valiku langetab ta kalkuleeritud riske arvestades kaitsva poole heidutuspoliitika 

pinnalt.89  

Algataja valikut mõjutavad 2 põhilist ja 6 kõrvaltingimust. Kaks põhilist tingimust on:  
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1. Algataja arusaam kaitsva poole positsioonist - kas see on üldse olemas ja millise 

iseloomuga?  

Esimene väide: algataja arusaam kaitsva poole positsioonist võib olla vajalik, 

kuid mitte piisav tingimus heidutuse toimimiseks. 

Teine väide: algataja arusaam kaitsva poole positsioonist võib tugevalt piirata 

tema valikuid, st see arusaam omab rohkem mõju sellele, kuidas heidutus 

nurjub, kui et kas see nurjub.  

2. Algataja arvamus sellest, kas konkreetse võimaluse riskid on tema poolt 

hinnatavad ja/või kontrollitavad, üritades teha need riskid enda jaoks 

aktsepteeritavaks ning valiku ratsionaalseks (kuigi see võib olla valearvestuste 

tulemus). Algataja jaoks võib sund tegutseda ületada ka tema ratsionaalset 

arvestust (nt Pearl Harbori juhtum). 

Kolmas väide: algataja arvamus riskide kalkuleeritavuse kohta võib väga väheste 

eranditega olla vajalik, kuid mitte piisav tingimus heidutuse nurjumiseks. 

Neljas väide: algataja arvamus temale võimalike käitumisvariantide riskide 

mittehaaratavuse kohta on tavaliselt piisav tingimus heidutuse toimimiseks 

nende võimaluste osas. 

Viies väide: algataja soov kontrollida riske piirab tema valikut erinevate 

võimaluste vahel. 

Kuus kõrvaltingimust, mis võivad soodustada erinevaid stsenaariumeid, kuid ei sisalda 

piisavuse ega vajalikkuse kriteeriume, on järgmised. 

3. Algataja arvamus kaitsva poole võimekusest kaitsta oma kohustusi. 

4. Algataja arvamus kaitsva poole motivatsiooni adekvaatsusest (st 

kaitsepositsiooni usutavuse põhistatusest), kuivõrd kohustuste täitmisele võib 

olla palju takistusi (nt siseriiklikud). 

Kuues väide: Heidutuse toimimine on tõenäolisem, kui algataja arvab, et kaitsjal 

on kohane kaitsevahendite arsenal ning piisav motivatsioon ja poliitiline vabadus 

nende kasutamiseks konkreetsel perioodil. 

Seitsmes väide: Heidutuse nurjumine on tõenäolisem ükskõik, millise eeltoodud 

tingimuse puudumisel. 

5. Algataja arvamus kaitsevahendite piirnevusest sõjalistega. 
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Kaheksas väide: Heidutuse toimimine on tõenäolisem, kui kaitsja täiendab 

heidutust sobivate positiivse mõjutamise instrumentidega, vastandina 

puhtsõjalistele ähvardustele. 

6. Algataja valmisolek aktsepteerida kompensatsiooni muus sektoris. 

Üheksas väide: Algataja valmisolek selleks suurendab heidutuse toimimise 

tõenäosust. 

7. Algataja motivatsiooni tugevus muutmaks status quo’d ja selle motivatsiooni 

iseloom. 

8. Ajalimiidi tunnetamine algataja poolt – ajalised piirangud (ja neist johtuvad 

tegevuspiirangud) on üheks tingimuseks heidutuse läbikukkumisele. 

Nagu näha, ei domineeri selles loetelus katsepositsioonide signaliseerimine ega nende 

muutmine usutavaks, pigem on olulisel kohal variantide paljusus algataja jaoks, millest 

tulenevad enamus eeltoodud väiteid.90 Tegelikult ei seatud kahtluse alla klassikalise 

teooria põhieeldusi (nt osalejate ratsionaalsus), lihtsalt analüüsi fookus nihutati 

agressorile. Hoolimata vahemuutujate diferentseerimisest ja empiirilistest uuringutest ei 

jõutud aga klassikalise teooria jõulisuse ja selguseni.  

1.4.2. Psühholoogiline heidutusteooria 

Vastupidiselt rahvusvaheliste suhete osaliste ratsionaalsuse laialtlevinud eeldamisele, 

hakkas Robert Jervis 1970. aastatel levitama teoreetilist seisukohta, mille kohaselt on 

väga levinud sündmuste poliitiliste otsuste langetamise protsessis vääritimõistmine ja 

väärtõlgendused. Isegi kui kahel rahvusvahelistes suhetes osalejal on palju sarnasusi, 

võivad nad kergesti üksteisest valesti aru saada. Mitmed väärkujutelmade põhjused 

peituvad üldises tunnetuslikus protsessis, mitte aga indiviidi häiritud psüühikas.91  

Jervise seisukohtade mõjul tekkis koolkond (Lebow, Stein jt), kes hakkasid 1980. 

aastatel toonitama heidutust kui psühholoogilist suhet, mida tuleb vastavalt ka käsitleda, 

rakendades psühholoogia distsipliinis välja arendatud kontseptsioone. Teoreetilise 

                                                 
90 ibid, lk 522-532. 
91 Jervis, 1976, lk 13-19. 
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suuna tuntuimaks teoseks sai 1985.a mitme autori koostöös ilmunud „Psychology and 

Deterrence“.92  

Selle, n.ö neljanda laine seisukohalt on ebaõige jätta deduktiivseid loogilisi 

konstruktsioone kasutades kõrvale reaalsete otsuselangetajate emotsioonid ja 

ettekujutused. Heidutusteooria postulaadid, tuletatud loogikavõtteid kasutades 

deduktiivselt, aitasid luua sidusaid, elegantseid ja näiliselt jõulisi seletusi 

rahvusvaheliste suhete oluliste aspektide kohta. Klassikaline heidutusteooria, mis eeldas 

osalejate ratsionaalsust, oli väga täpne ja kasin. Ettekujutus, et väljendades selgelt riigi 

soovi ennast kaitsta, väheneb vastasepoolsete valearvestuste võimalust, oli eriti paeluv 

tuumarelvade hirmutavas maailmas. Samas ei selgitanud abstraktne loogika, miks riigid 

tegelikult jõudu kasutavad.93  

Empiirilised uuringud tõestasid, et ei agressiooni ettevõtmist ega sellele vastu seismist 

plaanivad liidrid ei käitu teooria eelduste kohaselt. Kuigi teooriale vastukäivad näited ei 

kummutanud iseenesest teooriat ega selle eeldusi, suurenes lünk analüütilise 

abstraktsiooni ja diplomaatilise reaalsuse vahel. Kuivõrd empiirika kohaselt 

ratsionaalset käitumist tegelikkuses reeglina ei esinenud, hakati kahtluse alla seadma 

heidutussuhtes osalejate ratsionaalsuse eeldust (kognitiivsed piirangud ratsionaalsete 

otsuste langetamisele kriisisituatsioonis jne), mille eemaldamine oleks aluseks täiesti 

uue teooria kujunemisele. Teiseks oluliseks suunaks oli tähelepanu osalejate sisemistele 

mõjuritele, mis suunavad heidutussituatsioonis nende käitumist. Kolmandaks tõusid 

päevakorda osalejatevahelise kommunikatsiooni probleemid. Kahte viimast aspekti 

kokku võttes tundus teooria, mis põhineb selge ja ühemõttelise signaliseerimise 

eeldamisel, suhteliselt ebarealistlikuna. Kui vastased on üksteise huvide ja signaalide 

suhtes tegelikult tundetud (nii kommunikatsiooniprobleemide kui ka lähtumise tõttu 

hoopis sisemistest muutujatest), siis ei saa toimuda ka reaalselt vastastikust 

interaktsiooni, mis on üldse heidutuse eelduseks.94 

Kõigele lisaks oli uus koolkond kriitiline heidutusteooria ettekirjutusvõimekuse koha 

pealt – nimelt võib teooriat järgiv käitumine hoopis esile kutsuda käitumise, mida 

püütakse ära hoida, st agressiooni. Kuivõrd heidutusteoreetikud on olnud valdavalt 

ameeriklased, on ka teooria keskendunud pigem kaitse aspektile, samas kui agressorile 
                                                 
92 Jervis, Lebow, Stein; 1985. 
93 ibid, lk 203-204. 
94 ibid, lk 204-211. 
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keskendumine annaks olulise teoreetilise panuse. Hoolimata uutest arengusuundadest ja 

olulistest probleemipüstitustest ei kujunenud siiski rahvusvahelistes suhetes empiirilistel 

uuringutel põhinevat koherentset psühholoogilist heidutusteooriat.95 On selge, et uue 

teooria loomiseks ei saa tugineda riigijuhtide käitumise irratsionaalsusele – sellele 

aspektile ei ole tõenäoliselt võimalik kõigi kaasnevate muutujate hoomamatuse tõttu 

üles ehitada ühtegi reaalselt kasutatavat teooriat. 

Selle asemel küsisid Lebow ja Stein hoopis, kuidas, millal ja miks heidutus toimib? 

Selle tingimuste ja protsessi uurimine annaks täiendavat informatsiooni struktuuri ja 

protsessi suhtelise tähtsuse kohta ning suudaks analüüsida, kuidas sõjaline tasakaal, 

ähvardused ja läbirääkimispositsioon mõjutavad vastastavat käitumist.96 

Vastupidiselt traditsioonilisele heidutusteooriale väidavad Lebow ja Stein, et heidutuse 

proovile panek lähtub vajadusest, mitte võimalusest. See lähenemine pöörab tagurpidi 

põhjuse ja tagajärje vahekorra – rünnatakse isegi kindlalt kaitstud rahvusvahelist 

kohustust, põhjendades seda vähemalt enda jaoks ratsionaalselt (kuivõrd 

mittetegutsemine oleks halvem). Selle juures on suurt tähelepanu pööratud just 

strateegilistele ja siseriiklikele vajadustele (nt avalikkuse surve). Üheks heidutuse 

toimimist enim määravaks muutujaks on agressori poolt tuntav meeleheide, st tungiv 

vajadus tegutseda. Selles olukorras võib puhtakujuline heidutus vaid teravdada pingeid, 

st tuleks uurida heidutuse ja lepitava diplomaatia omavahelist suhestumist.97 

Teiseks väidavad Lebow ja Stein, et heidutussuhte poolte sildistamine kaitsjaks ja 

agressoriks on väga meelevaldne ning ei lähtu reaalsusest, kus rollid on sageli ebaselge 

sisuga. Enamasti näevad mõlemad osapooled end kaitsjate ja heidutajatena. Rolli 

määratlemine iseseisvalt on aga vastuolus klassikalise heidutusteooriaga.98 

Lebow ja Stein käsitlevad vahetut heidutust, määratledes grupi sõltumatuid muutujaid ja 

uurides nende suhet heidutuse tulemusega. Nende sõltuvaks muutujaks on vahetu 

heidutuse tulemus, mida nad jagavad dihhotoomselt toimimiseks ja nurjumiseks. Kokku 

määratlesid nad neli gruppi sõltumatuid muutujaid:  

1. Kaitsepositsiooni selgus, usutavus ja võime seda kaitsta – kuna klassikaline 

teooria loobus nende aspektide kriteeriumite objektiivsest määratlemisest, 

                                                 
95 ibid, lk 1-3. 
96 Lebow, Stein; 1990, lk 46. 
97 ibid, lk 2-3. 
98 ibid, lk 49. 
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soovisid Lebow ja Stein seda mõõta, tuginedes kolmandate isikute (st sõltumatu 

vaatleja) hinnangule – kuigi needki hinnangud on subjektiivsed, ei sõltu nad 

siiski käsitletava konflikti tulemusest.99 Tähelepanuväärse asjaoluna on selles 

teoreetilises konstruktsioonis üldse loobutud diplomaatiliste signaalide 

mõõtmisest. 

2. Võimalus vs vajadus – kui traditsiooniline teooria on „võimaluseteooria“, siis 

nemad juhivad tähelepanu hoopis „vajadusele“. Strateegilised vajadused ja 

siseriiklik surve loovad olulised põhjused heidutuse proovilepanekuks isegi 

ilmselgelt ebasoodsas olukorras. Agressor on soovunelmate küüsis ja näeb oma 

eesmärke saavutatavatena – heidutusstrateegia kasutamine sellises olukorras on 

isegi ohtlik ja kohatu, kuivõrd viib konfliktini. Kuna agressiooniotsus lähtub 

tema enda vajadustest ja probleemidest, omavad kaitsja seisukohad sageli 

teisejärgulist tähendust. Seega tuleb arvestada muutujatena nii võimalust kui ka 

vajadust, mis enamasti täiendavad teineteist. Heidutus on interaktiivne protsess 

ning kaitsja saab mõjutada potentsiaalse agressori kalkulatsioone ja käitumist. 

Seega püüab mõjusaim heidutusstrateegia enne konfrontatsiooni ja agressori 

kinnistumist oma agressiivsele eesmärgile suurendada võimaliku  eelseisva 

konflikti siseriiklikke kulusid agressori jaoks.100 

Agressiooni motiivi muutumine viib põhjuse ja tagajärje äravahetamiseni – 

kasumlikkusest ajendatuna rünnatakse väheusutavaid positsioone, vajadusest 

lähtuvalt rünnatakse aga just selgeid positsioone, eeldades, et mittetegutsemise 

tagajärjed on veel kahjulikumad.101 

3. Heidutus ja rahustus (i.k reassurance) – sarnaselt heidutusele eeldab ka 

rahustusstrateegia kestvat vaenulikkust, kuid peab selle põhjuseks hoopis vastase 

tunnetuslikku haavatavust. Kui heidutus püüab panna vastast loobuma jõu 

kasutamisest, veendes teda, et see oleks liiga kulukas, siis rahustus püüab 

vähendada vaenulikkust ja põhjuseid jõu kasutamiseks, edastades oma 

rahumeelseid soove ning vähendades vastastikust hirmu, mõistmatust ja 

ebakindlust. Lebowi ja Steini meelest tuleb neid strateegiaid uurida ja kohaldada 

koosmõjus: kui vastane on ajendatud võimalusest, siis on heidutus mõjusam, kui 
                                                 
99 ibid, lk 63-64. 
100 ibid, lk 67-69. 
101 Lebow, Stein; 1990, lk 76. 
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vastast ajendab aga vajadus, on tõenäoliselt rahustus otstarbekam.102 Erinevad 

juhtumid tõendavad, et heidutuse tulemuse olulisimaks mõjuriks on 

potentsiaalse agressori poolt tunnetatav meeleheide.103 

4. Ettekujutus oma kaitsepositsioonist ja selle kontekst – vastupidiselt klassikalise 

heidutusteooria seisukohtadele ei ole agressori ja kaitsja rollid konkreetses 

situatsioonis kaugeltki mitte üheselt selged ega välista üksteist. Enamasti toovad 

kõik konflikti osapooled enda õigustuseks defensiivseid eesmärke ning nende 

legitiimsuse tajumine suurendab omakorda valmisolekut kasutada relvajõudu. 

Igasugused (kaitse)positsioonid omandavad tähenduse ainult konteksti kaudu 

ning neid, nagu muidki signaale, saab kergesti vääriti mõista.104 

Kokkuvõttes lõid Lebow ja Stein uue uurimisprogrammi, mille kaudu on võimalik 

hinnata jõu ja diplomaatia suhteid. Tegemist ei olnud psühholoogilise 

heidutusteooriaga, vaid pigem klassikalise teooria edasiarendusega, viimaks seda 

kooskõlla empiirilisest reaalsusest tuleneva informatsiooniga ning teisalt 

psühholoogilise koolkonna poolt esile tõstetud probleemidega (tegutsemissund, 

ettekujutuslikud positsioonid jne). Lebow-Stein kitsendasid oma mudeli vahetule 

heidutusele, lähtudes üldise heidutuse juhtumite tuvastamise ja mõõtmisega kaasnevaist 

ületamatuist probleemidest. 

1.5. Heidutusteooria tähtsuse langus 

Heidutusteooria käsitlemine laiema avalikkuse ees sai läbi Külma sõja lõpuga. See on 

mõneti arusaadav, arvestades teooria eeldusi – kõrge vaenulikkuse õhkkond, realistlikud 

kaalutlused, keskendumine tuumarelvadele. Asümmeetrilises rahvusvahelises 

keskkonnas ei olnud heidutusteooria oma klassikalises vormis kasutatav, kuivõrd riikide 

välispoliitilise põhitähelepanu pälvisid hoopis rahvusvahelisest tunnustatud riikluse 

tasemest allpool seisvad subjektid ning riigiehituslikud ja rahvusülesed probleemid. 

Mitmed autorid on aga arvamusel, et kätte on jõudnud uus aeg: 1) USA 

konventsionaalne võimekus ületab iga võimaliku vastase oma; 2) varem tuumarelvade 

                                                 
102 ibid, lk 69-71, 
103 ibid, lk 76. 
104 ibid, lk 83. 
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poolt monopoliseeritud strateegiad  saab üle kanda tavarelvastusse (nt strateegilised 

rünnakud stealth-tehnoloogia ja täpsuspommide abil); 3) heidutusele omistatakse 

ilmvõimatuid tingimusi – aja jooksul nurjub iga heidutus. Viimane on oma olemuselt 

uuendamist vajab „kaup“ ning just nurjumised annavad võimaluse demonstreerida oma 

ähvarduste usutavust. Heidutus peabki perioodiliselt nurjuma, et omaks üldse mingit 

sisu. Ükski heidutussüsteem ei saa garanteerida „ajaloo lõppu“, kuna paradoksaalsel 

kombel on igasugune rahvusvaheline stabiilsus dünaamiline, st pidevalt muutumises.105 

Heidutus jääb jätkuvalt oluliseks, kuivõrd teooria tungib rahvusvaheliste suhete 

südamesse: kuidas kasutatakse jõudu poliitiliste eesmärkide saavutamiseks? Kuidas on 

võimalik sõdu vältida? Heidutusel ja eriti selle konventsionaalsel vormil on tulevik, mis 

erineb suuresti tema Külma sõja aegsest vormist, mil konventsionaalsed ähvardused olid 

allutatud tuumarelvadele.106 Kui varem keskenduti konkreetse vastase globaalsele 

heidutamisele regionaalselt, siis nüüd tuleb vähemalt USA-l (aga ka kõigil teistel 

suurriikidel) globaalselt heidutada mitut regionaalset osalejat. Just ofensiivsus ja 

relvastuse tegelik kasutamine on aspektid, mis võivad Külma sõja järgset 

heidutusteooriat eristada varasemast.107 

1.6. Heidutusteooria koht uurimistöös 

Seni oleme käsitlenud kolme heidutusteoreetilist konstruktsiooni, mida saame kasutada 

edasises uurimistöös empiirika analüüsimisel – need on klassikaline teooria, empiiriline 

teooria (George ja Smoke’i teoreetiliste postulaatide vormis) ning Lebow-Steini mudel. 

Kuigi nende konstruktsioonide lõikes vahelduvad nt sõltuv ja sõltumatu muutuja, on 

kõigi nende eesmärgiks uurida sõjalise jõu kasutamist välispoliitilise surve 

avaldamiseks. 

Toomaks välja uuritavate teoreetiliste käsitluste spetsiifilisi jooni, on nende erisused 

eelneva uurimistöö põhjal võrdlevalt koondatud alljärgnevasse tabelisse. 

 

                                                 
105 Guertner, Haffa, Quester; 1992, lk 2-4. 
106 ibid, lk 13. 
107 ibid, lk 15-16. 
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Tabel 2. Heidutusteoreetiliste mudelite kokkuvõttev võrdlus. 
Võrreldav muutuja Klassikaline 

ratsionaalne 
teooria 

Empiiriline teooria Lebow-Steini mudel 

Heidutuse positsioon 
rahvusvaheliste suhete 
skeemis 

Riigi välispoliitika 
peamine instrument, mis 
loogiliselt ühendab 
diplomaatiat ja sõda. 
Instrumendi täpse 
positsiooni defineerib 
riigi välispoliitika. 

Sisuliselt sama, kuid 
rõhk asetatud 
diplomaatia poole 
(madalama 
vägivallataseme juures). 
Üritatakse määratleda 
instrumendi täpset 
positsiooni ka 
teooriapõhiselt. 

Ei võetud eraldiseisvat 
seisukohta selles 
küsimuses, kuid sisult 
lähemal empiirilisele 
teooriale. 

Teoreetilise 
konstruktsiooni fookus 

Positsiooni usutavuse 
kujundamine. 

Olukorra objektiivne 
hindamine ja paindlik 
reageerimine. 

Agressori huvide ja 
positsiooniga 
arvestamine. 

Teoreetilise 
konstruktsiooni meetod 

Abstraktne, deduktiivne 
ja matemaatiline 
analüüs. 

Süvendatud võrdlev 
meetod ja statistilised 
uurimused. 

Süvendatud võrdlev 
meetod. 

Teoreetilise huvi tasand Süsteemi ja riigi tasand. Riigi tasand. Ühiskonna ja indiviidi 
tasand. 

Sõltuv muutuja  Heidutussituatsiooni 
tulemus. 

Algataja tegutsemine. Heidutussituatsiooni 
tulemus. 

Sõltumatu muutuja Neli tingimust. Kaks peamist tingimust 
ja kuus täiendavat 
tingimust. 

Neli gruppi muutujaid. 

Heidutuse eesmärk Eelkõige strateegilise 
väljakutse ohjeldamine. 

Ka madalama taseme 
sõjaliste kriiside 
haldamine. 

Lähtuti empiirilise teooria 
käsitlusest. 

Heidutusväljakutsete 
põhjus 

Hobbeslik anarhiline 
maailmakorraldus, kus 
enese huvide kaitse 
nõuab jõudu. 

Vastaseid on võimalik 
mõjutada nii ähvarduste 
kui ka meelitustega. 

Pigem koostöö konfliktide 
vältimisel. 

Heidutuse toimimine  Strateegilisel tasandil – 
tuumarelva kasutamise 
vältimine. Madalamal 
tasemel – sõjaliste 
väljakutsete 
ärahoidmine. 

Strateegiline tasand ei 
olnud uurimise objektiks. 
Heidutus omandab sisu 
piiratud konfliktide 
sujuval lahendamisel 
ähvarduste ja positiivse 
mõjutamise koosmõjus. 

Sõjaliste väljakutsete 
ennetamine, võttes mh 
arvesse potentsiaalse 
agressori vajadusi. 

Heidutuse efektiivsus Kõiki olukordi on 
võimalik hinnata 
dihhotoomselt „+/-“ 
süsteemis. 

Tulemusi tuleb hinnata 
diferentseeritult. 

Efektiivsust ei saa hinnata 
kvantitatiivselt, vaid 
ainult konkreetse 
situatsiooni põhiselt. 

Osalejad Eelkõige suurriigid, kes 
tegutsevad bipolaarse 
konkurentsi tingimustes 
ning oma 
liitlaskohustuste kaitsel. 

Rahvusriigid. Rahvusriigid. 

Rollijaotus Poliitilistel ja 
ideoloogilistel põhjustel 
jagati rollid kaitsjaks ja 
agressoriks. 

Loobuti poliitilisusest – 
rollid jagati algatajaks ja 
kaitsjaks. 

Hinnangu annab 
sõltumatu vaatleja. 
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Võrreldav muutuja Klassikaline 
ratsionaalne 
teooria 

Empiiriline teooria Lebow-Steini mudel 

Heidutuse kui 
instrumendi 
ratsionaalsus 

Ratsionaalsus on kogu 
teooria põhilisi eeldusi. 

Jätkab selles aspektis 
klassikalise teooria liini. 

Suur tähelepanu osalejate 
irratsionaalsuse ja 
kognitiivsete häirete 
vastu. 

Heidutuse ja sunni 
eristamine 

Range eristamine. Instrumente ei eristatud. Loobumine rangest 
eristamisest 
konfliktisituatsiooni 
arenemise käigus. 

 

Kaks heidutusteoreetikuile enim ainest pakkunud probleemi olid:  

1) kaitsja-agressori (algataja) suhe ning sellest tulenev põhimõtteline lähenemine 

kogu teooriale; 

2) jõu ja diplomaatia vahekord ehk küsimus positiivse mõjutamise kaasamisest.  

Nendest probleemitõstatustest lähtuvalt on võimalik töös uuritavad teoreetilised 

konstruktsioonid nende sisuliste erisuste illustreerimiseks paigutada alljärgnevale 

koordinaatteljestikule, kus T1 tähistab klassikalist teooriat (eeldas jõu primaarsusest 

ning lähtus kaitsja vaatenurgast), T2 empiirilist teooriat (käsitles nii ähvardusi kui ka 

lepitusi ning lähtus algataja vaatenurgast) ning T3 Lebow-Steini mudelit (rõhutas pigem 

positiivsete sammude olulisust ja lähtus kaitsja vaatenurgast). 

 

 

Joonis 1. Heidutusteooria olulisimate teoreetiliste sõlmpunktide koordinaatteljestik. 

Jõud Diplomaatia 

Kaitsja 

Agressor/Algataja 

*T1 

*T3 

*T2 
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Kõige eeltoodu pinnalt võib teha mõningaid olulisi järeldusi heidutusteooria kohta. 

Esiteks ei ole teooria iseseisvalt enamasti üritanud määratleda heidutuse kohta üldises 

konfliktiskeemis. Teoreetikud on valdavalt leppinud sellega, et tegemist on riikliku 

välispoliitika instrumendiga, mis peab jätkama diplomaatia tegevuseesmärke 

jõulisemate vahenditega, kuid samas asendama avalikku otsest vägivalda, st sõda.  

Teooria on alati kitsendavalt kehtinud rahvusriikide vaheliste suhete osas. Tegemist on 

ratsionaalse ja teatavat formaalsust nõudva protsessi jätkuga – nende eelduste 

puudumisel (osalejate irratsionaalsuse korral) kaotaks heidutus igasuguse mõtte. See 

paneb omakorda suure kohustusekoorma heidutajale – piisav kommunikatsioon, 

läbimõeldud positsioonid, läbipaistev otsustusmehhanism jne. 

Heidutusteooria on aprioorselt võtnud omaks realistliku teooria postulaadi (sõjalise) jõu 

primaarsusest rahvusvahelistes suhetes. Selle jõu mõjus ei kahelda, jõu rakendamise 

detailid jäävad konkreetse situatsiooni määrata. Erinevalt klassikalisest teooriast on aga 

hilisemad edasiarendused rõhutanud vajadust jõu rakendamist kui konflikti teravdamist 

kombineerida positiivsete algatuste ja vastaspoole rahustamisega. Kui klassikaline 

teooria seadis heidutusele absoluutsed piirid, st jõudu oli vaja demonstreerida kuni 

vastase tagasi sundimiseni, siis hilisemad teoreetilised konstruktsioonid sedastasid, et 

kõik konfliktiolukorrad ei ole absoluutskaalal määratletavad ja seetõttu on vajalik 

relvajõudu ühildada lepitava diplomaatiaga. 

Kuigi teooria algses vormis on võimalik heidutust eristada sunnist ning on võimalik 

poolte jagamine kaitsjaks ja agressoriks, on kõik teoreetilised edasiarendused loobunud 

sellest määratlusest rahvusvaheliste konfliktide dünaamilisuse tõttu. Seega tuleks 

loobuda ülepolitiseeritud määratlusest „agressor“ ning heidutus peaks olema 

välispoliitika instrumendina kohaldatav kõigis sunnijõu rakendamise situatsioonides, 

hoolimata konflikti arenemise astmest. Samas ei ole teooria süvenenud probleemidesse, 

mida põhjustab konflikti dünaamilisus heidutusele kui põhimõtteliselt defensiivsele 

instrumendile (nt vastastikune heidutus jne) – eeldatavalt jäetakse need probleemid 

vastaspoolte suhtelise jõuvahekorra ja positsioonilise usutavuse lahendada. 

Tuumaheidutus on omandanud käesolevaks ajaks üldtunnustatud tarkuse taseme, 

tavarelvaheidutuse efektiivsus on aga pälvinud palju kriitikat. Teooria täpse järgimise 

korral peaksid tavarelvaväljakutsed olema välditavad. Sellest tuleneb loogiline 
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probleem, et ära hoitud väljakutseid (agressioone) ei ole sageli võimalik mõõta ega 

hinnata, kuivõrd nende kohta info puudub. Seega saabki teaduslikult analüüsida ainult 

juhtumeid, kus heidutus nurjus või pandi selle usutavus tõsiselt proovile. Sellest 

johtuvalt ei ole mitmete teoreetikute hinnangul heidutuse efektiivsuse kvantitatiivne 

uurimine mõttekas. 

Hindamaks võrdlevalt eeltoodud teoreetiliste konstruktsioonide kasutatavust Külma sõja 

järgse maailma uurimisel, vaatleme järgnevalt konfliktisituatsioone, kus suurriikide 

poolt kasutati relvajõude vastase heidutamiseks.  
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2. Külma sõja järgsed heidutusjuhtumid 

2.1. Heidutusjuhtumite valik 

Käesolevas peatükis võetakse vaatluse alla kolme suurriigi (Ameerika Ühendriigid, 

Venemaa Föderatsioon ja Hiina Rahvavabariik) rahvusvahelised konfliktid perioodil 

Külma sõja lõpust108 kuni 2006. aastani. Nii on konfliktide üheks osapooleks 

üldtunnustatult sõjalise suurvõimu staatust omavad tuumariigid, kes on ajaloos 

korduvalt üles näidanud valmisolekut kasutada relvajõudu oma poliitiliste eesmärkide 

edendamiseks. Välja valitud kolm suurriiki on samuti korduvalt üles näidanud 

valmidust reageerida sõjalistele väljakutsetele iseseisvalt, st nad kujutavad sõltumatut 

sõjalist jõudu. Seetõttu on nende julgeolekuprobleemid ka püsivalt olnud enim 

kõneainet pakkuvaks rahvusvahelises üldsuses. Kuivõrd töö eesmärgiks on teooria 

analüüsimine, mitte üksikute juhtumite lahtikirjutamine, on empiirika valim eelkõige 

illustratiivse tähendusega, mitte eksklusiivselt representatiivne. 

Kokku on tuvastatud ja järgnevalt analüüsitud 19 relvakonflikti. Uurimistöö on valinud 

seejuures võrdleva „väikse-n“ meetodi. Nimelt võib üksikjuhtumi analüüs või valimi 

piiramine väga väikse hulga juhtumitega jääda liiga juhtumikeskseks, st töö tulemused 

sõltuvad vahetult konkreetse juhtumi tõlgendamisest. Samuti võib üksikjuhtumi 

analüüsi korral töö jääda liiga ühe kultuuri, mõttelaadi või konkreetsete ajalooliste 

asjaolude keskseks.109 Kummatigi on töö eesmärgiks järelduste tegemine teooria 

kohaldatavuse ja probleempunktide kohta, mitte iga üksiku juhtumi tõlgendamine ega 

konkreetse konfrontatsiooni detailide avamine. „Väikse-n“ meetod nõuab 

                                                 
108 Samapalju kui Külm sõda oli tunnetuslik nähtus, esineb eriarvamusi ka selle täpse lõpu osas. 
Käesolevas töös on valitud Külma sõja lõpuks 1990. aasta, s.o Saksamaa taasühendamise aeg. Kummatigi 
on peetud esimeseks konfliktiks, mida rahvusvahelises üldsuses ei klassifitseeritud enam Külma sõja 
normide kohaselt, 1991.a alguses puhkenud Lahesõda. 
109 Varasemalt ei ole ükski allikana kasutatud kirjanduslik materjal tegelenud üksikjuhtumi analüüsiga, 
kuigi on esinenud töid, mis on autori kitsast huvist lähtuvalt tegelenud mõne konkreetse konflikti 
(võimalike) tulemuste hindamisega (nt Mearsheimer, 1983). 
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traditsiooniliselt u 10-20 juhtumi analüüsimist ning konkreetsete suurriikide valimisel 

jäi empiirika selle mahu piiridesse – seega ei olnud valimi suurendamine või 

vähendamine töö tulemuste seisukohalt otstarbekas. Seejuures on ajaperioodist 1990-

2006 võimalik tuvastada täiendavaid konflikte, kus USA, Venemaa ja Hiina on 

osalenud (vt näiteid allpool), kuid heidutusteoreetiline traditsioon on muuhulgas olnud 

suhteliselt piiratud kehtivusega subjektide osas ning nende piiride laiendamine oleks 

väljunud uurimistöö esmaste ülesannete raamidest või nende piiride määratlemine 

nõudnud täiendavat sügavamat uurimust, mis väljuks magistritöö raamidest.110  

Eelnevad teoreetilised uurimused on sageli (eelkõige empiirilise koolkonna esindajate 

poolt) kasutanud statistilisi uurimusi, kuid käesolevas töö valitud suhteliselt kitsas 

ajavahemik ei andnud võimalust suure valimi kogumiseks. Teisalt ei ole 

rahvusvahelised suhted hinnanguliselt pakkunud uurimistöö kitsast ajalist määratlust 

arvestades vähemalt välja valitud suurriikide puhul piisaval arvul sõjalise heidutuse 

konflikte, uurimaks neid statistiliselt. 

Käsitletavate juhtumite valikul keskendub uurimistöö eelkõige rahvusvaheliselt 

tunnustatud riikluse staatust omavate subjektide vahelistele konfliktidele. Nii on 

vaatluse alt välja jäänud relvajõu kasutamine separatistlike mässuliste vastu, 

terrorismivastase sõja üksikud episoodid, aga samuti ka etniliste relvarühmituste vahel 

rahu jõustamine (nt liitlaste operatsioonid Bosnias, 2004.a Haiiti interventsioon, USA 

sekkumine Somaalias jm), st konfliktid, kus (esmajoones) ei olnud tegemist kahe 

rahvusriigi vahelise sõjalise pingega. Kuigi nt kvaasiriiklike üksuste ja amorfsete 

liikumiste heidutamise küsimused võivad omada kaasaja kontekstis olulist tähtsust, ei 

ole see traditsiooniliselt olnud heidutusteooria huviobjektiks ning sellisena nõuaks 

täielikult uut lähenemisnurka juba heidutusteooria eelduste tasandil (osalejate 

ratsionaalsuse küsimused jm). 

Töös keskendutakse üksnes tavarelvastuse kasutamise juhtudele – muuhulgas ei ole 

eelnimetatud suuriikide keskvõimude poolt esinenud pärast Külma sõja lõppu 

                                                 
110 Seejuures on Lebow ja Stein seadnud põhjendatult kahtluse alla võimaluse määratleda kõiki reaalselt 
esinenud heidutuse toimimise juhtumeid, kuivõrd konflikti mitte toimumisel ei pruugi jääda heidutuse 
kohta ka tõendeid.(Lebow, Stein; 1990, lk 2) 
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tuumarelvade kasutamise ähvardusi.111 Sellest võib järeldada, et vähemalt nähtavas 

tulevikus ei oma tuumaheidutus igapäevases diplomaatias tunnetatavat kohta. 

Uurimistöö käsitleb võimalikke vahetu heidutuse juhtumeid, st konkreetseid 

riikidevahelisi konfliktsituatsioone, kus on esitatud tuvastatavaid vastandlikke 

diplomaatilisi positsioone. Nii jääb vaatluse alt välja üldine heidutus, kui riikidevahelise 

konkurentsi aspekt – nt USA ja Hiina vahelised juhusliku iseloomuga (st 

diplomaatiliselt ettevalmistamata) jõudemonstratsioonid,112 aga samuti Venemaa 

strateegilise pommituslennuväe patrull-lendude intensiivistamine Norra rannikuvete 

lähedal 2007.a113 jne. Samuti jäävad vaatluse alt välja varasemast perioodist aktiivselt 

edasi kestvad sõjalised konfliktid (nt jätkuv sõjaseisukord Korea poolsaarel), kuivõrd 

töö eesmärgiks on uurida teooria kohaldatavust just Külma sõja järel esile kerkinud 

sõjalistes kriisides.114 Vaatluse alt jäävad välja ka konfliktsed vahekorrad, mis ei ole töö 

ajapiirides jõudnud analüüsitava tulemuseni (nt USA arenev konflikt Iraaniga). Samuti 

ei ole uurimistöösse otseselt kaasatud sõjalisi operatsioone, kus välispoliitilised 

eesmärgid saavutati vastase sõjalise alistamisega (nt Lahesõda), st operatsioonid, mis 

viidi ellu just eelneva heidutuse läbikukkumisel, ega operatsioone, mis omasid ainult 

karistavat eesmärki (nt liitlaste Iraagi-vastane operatsioon „Desert Fox“ 1998.a). 

Ühe olulise aspektina on kaasatud muuhulgas juhtumid, kus ühel poolel osales sõjaline 

liit, mitte üks riik. Eelkõige kehtib see USA kohta, kes pole Külma sõja lõpust alates 

astunud otsesesse riikidevahelisse konflikti ilma liitlasteta. Samas on kõigis neis 

konfliktides mänginud USA alati võtmerolli nii diplomaatilises survestamises kui ka 

sõjalistes aktsioonides. Kummatigi on heidutusteooria tegelenud liitlassuhete 

                                                 
111 Samas on nt Venemaa opositsiooniline marurahvuslik poliitik Vladimir Žirinovski esinenud 
ähvardustega kasutada tuumarelva tšetseeni mässuliste vastu.  
(http://www.rferl.org/specials/russianelection/archives/07-171299.asp; 20.11.2007) 
112 Näiteks esines 2007.a sügisel juhtum, kus üks Hiina allveelaev tõusis veepinnale Jaapani ja Taiwani 
vahel õppuseid pidanud lennukikandja USS Kitty Hawk vahetus läheduses. See põhjustas USA mereväes 
üleüldise ärevuse Hiina laevastiku reaalse võimekuse ja sellest lähtuva ohu teemal. (http://middle-
eastconflict.blogspot.com/2007/11/uninvited-guest-chinese-song-class.html; 20.11.2007) 
Tõenäoliselt teravaimaks näiteks siinkohal on Hainani saare intsident. 01.04.2001.a põrkasid Lõuna-Hiina 
meres väidetavalt rahvusvaheliste vete kohal kokku USA luurelennuk ning Hiina hävitaja. Viimane uppus 
ning USA lennuk oli sunnitud tegema hädamaandumise Hiina sõjaväebaasis Hainani saarel. Juhtumist 
kasvas välja laiem diplomaatiline konflikt, mis päädis USA osalise vabandamisega. 
(http://archives.cnn.com/2001/WORLD/asiapcf/east/04/02/china.aircollision.03/; 20.11.2007) 
113 Selle sammu eesmärgiks on hinnanguliselt Venemaa soov näidata ennast taas suurriigina.  
(http://www.postimees.ee/101007/esileht/valisuudised/288443.php; 20.11.2007) 
114 Erinevate määratluste kohaselt on kriise defineerivateks tingimusteks ohu tajumine, kõrgendatud 
ärevustunne, vägivalla võimalus ning arvamus, et on vaja langetada olulisi põhjapanevaid otsuseid 
stressirohkes keskkonnas, tuginedes ebapiisavale informatsioonile. (Lebow, 1981, lk 7-9) 
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analüüsimisega alates selle algusest. Kogu Külma sõja perioodi vältel olid kõrgendatud 

tähelepanu all küsimused USA „tuumavihmavarju“ tingimustest Euroopa liitlaste 

kaitsel. Samuti on enamik heidutusteoreetikuist käsitlenud Korea sõda USA ja Hiina 

vahelise heidutussuhtena jne.115 Liitlaste osalemine ei välista järelduste tegemist ühe 

liitlase kohta, kummatigi oli töös käsitletud juhtumite puhul üks uuritavatest 

suurriikidest alati tunnustatult sõjalise liidu vedaja, st teda võib käsitleda 

põhiheidutajana. 

Vaadeldavate juhtumite puhul on tegemist nii kaitseotstarbeliste kui ka ofensiivsete 

sammudega. Samas kõik riigid on oma sõjalisi samme põhjendanud enamasti millegi 

kaitsmise vajadusega, seega ei saa sõltumatu vaatleja moraalne baas olla lähtekohaks 

heidutussituatsioonides kaitsja-agressori rollide määratlemisele. Lähtudes uurimistöö 

teoreetilistest eesmärkidest (hinnangu andmine heidutusinstrumendi kasutatavusele 

konkreetsete suurriikide poolt), on empiirika käsitlemisel eeldatud analüüsitavate 

suurriikide olemist „kaitsja“ positsioonis, kuigi see ei pruugi ühtida nt juriidilise ega 

moraalse hinnanguga konfliktile. Töös uuritavate juhtumite kirjeldamisel antakse 

lühiülevaade konflikti põhjustest, osalejate eesmärkidest ning konflikti tulemustest, 

andmete olemasolu korral ka osalenud relvaüksuste suurusest – kõik need andmed on 

muutujatena vajalikud järgneva analüüsi jaoks. 

2.2. Ameerika Ühendriigid 

2.2.1. Operatsioon „Desert Shield“ 

02.08.1990 algas Iraagi invasiooni Kuveidis, mille käigus Kuveiti paisati u 120000 

Iraagi sõjaväelast ja 2000 tanki. Lühikese vastupanu mahasurumise järel kuulutati 

Kuveit Iraagi 19. provintsiks. Kuigi Iraagi ametliku retoorika kohaselt oli tegemist 

Iraagi provintsi taasühendamisega, oli Lääneriikides üldlevinud arvamuse kohaselt 

invasiooni põhjuseks naftatulude jagamise probleemid ning Iraagi riigi rahanduslik ja 

sõjaline ebakindlus (pikaleveninud Iraagi-Iraani sõja tagajärjel oli riik pankrotis, samuti 

otsis uusi allikaid riikliku hiilguse taastamiseks). 

                                                 
115 Nt George ja Smoke, 1974; Lebow, 1981 jt. 
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Juba 07.08 jõudsid vastuseks sellele invasioonile operatsiooni „Desert Shield “ raames 

Saudi Araabiasse esimesed USA sõjaväeüksused. Pärsia lahe põhjaossa ja Saudi 

Araabiasse saabus kiirkorras 18000 merejalaväelast. Operatsiooni lõpuks oli tegemist 

suurima USA sõjaväe koondumisega alates Kagu-Aasia konflikti lõppemisest – 

piirkonda koondati kaugelt üle poole miljoni liitlassõduri, millest enamuse moodustasid 

USA relvajõud, kes osalesid u 540 tuh. sõduriga.  

Liitlaste sekkumise põhjusteks oli. 

1. Saudi Araabia ja ülejäänud Pärsia lahe äärsete riikide naftatoodangu kaitse 

võimalike Iraagi edasiste vallutusplaanide eest (Iraagi väed olid koondunud 

Saudi Araabia piirile ja kohati seda ületanud). Naftatarnete kindlustamiseks 

kehtis 1980. aastast USA-s Carteri doktriin, millega deklareeriti Pärsia lahe 

kaitsmist väliste jõudude eest, 1981.a USA president Reagan täpsustas Saudi 

Araabia kaitse olulisust puhkenud Iraani-Iraagi sõja valguses. 

2. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide alusel Iraagi sõjaline heidutamine 

Kuveidist lahkumiseks, kaitsmaks viimase territoriaalset terviklikkust. 

Konflikti tulemused. 

1. Iraaki ei õnnestunud heidutada ja tuli ellu viia operatsioon „Kõrbetorm“, st 

otsene sõjategevus. Pärsia lahe piirkonda kogunenud liitlasväed alustasid 

17.01.1991 sõjalist operatsiooni „Kõrbetorm“, vabastamaks Kuveiti. Sõda 

lõppes vaherahuga 03.03.1991 pärast Iraagi kiiret ja katastroofilist lüüsaamist. 

2. Invasioon Saudi Araabiasse hoiti ära, kuid selle esialgne planeeriminegi oli 

kindlate allikate puudumisel kaheldav.116 

2.2.2. Iraagi lennukeelutsoonid 

Lahesõda oli viinud kurdide ja šiiitide ülestõusudeni Iraagis, kuid Saddam Hussein 

säilitas ulatuslike repressioonide toel ja majandusliku languse hinnaga võimu. Kuigi 

ÜRO Julgeolekunõukogu nõudis Iraagilt korduvalt tsiviilelanikkonna ja eriti kurdide 

vastase sõjategevuse lõpetamist, ei mainitud relvajõu kasutamisest selle nõude 

jõustamiseks (mh lennukeelutsoone). 1991.a aprillist (s.o Lahesõja lõpust) kuni 

                                                 
116 The Persian Gulf War. (http://www.historyguy.com/GulfWar.html; 20.11.2007) Operation Desert 
Storm. (http://www.desert-storm.com/; 20.11.2007)  
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19.03.2003 (s.o Iraagi sõja alguseni) jõustas USA koos Prantsusmaa (kuni 1996.a), 

Ühendkuningriigi, Türgi ja Saudi Araabia relvajõudude üksustega Iraagi kohal 

lennukeelutsoone. Liitlased kasutasid korduvalt otsest sõjalist jõudu (nt Iraagi 

õhujõudude ja õhutõrjeüksuste vastu), sundimaks Iraaki austama ÜRO 

Julgeolekunõukogu ettekirjutusi. USA oli erinevalt oma liitlastest esindatud kogu 

sõjalise ettevõtmise jooksul ja kandis tegevuse põhiraskust. Lahesõjaga oli USA 

tõestanud enda positsiooni maailma võimsaima ja tehnoloogiliselt arenenuima sõjalise 

jõuna, demonstreerides võimet projitseerida seda võimu suvalisse punkti maailmas. 

USA ja liitlaste sekkumise põhjusteks oli:  

a) Iraagi soovimatus alluda relvastuskontrollidele ja ÜRO nõudmistele loobuda 

massihävitusrelvadest, pidades seda oma suveräänsuse rikkumiseks ja riigi 

majanduslikuks ahistamiseks;  

b) Iraagi usu- ja rahvusvähemuste kaitse otsese laiaulatusliku keskvõimust 

lähtuva vägivalla eest; 

c) (varasematele kogemustele tuginedes) Iraagi potentsiaalse sõjalise aktiivsuse 

ja seiklushimu piiramine oma naaberriikide suhtes, eelkõige sooviti heidutada 

Iraaki taas ründamast Kuveiti. 

Lennukeelutsoonide raames leidsid aset järgmised sõjalised operatsioonid. 

1. operatsioon „Provide Comfort“ 1991-31.12.1996 – lennukeelutsoon 36. 

paralleelist põhja poole kurdi vähemuse kaitseks.  

2. operatsioon „Northern Watch“ 01.01.1997 - 01.05.2003 (17.03 oli viimane 

õhulend) – lennukeelutsoon 36. paralleelist põhja poole. 

3. operatsioon „Southern Watch“ 27.08.1992 - juuni 2002 – lennukeelutsoon 32. 

paralleelist lõuna poole (alates 1996.a septembrist, st operatsioonist „Desert 

Strike“ 33. paralleelist). 

4. operatsioon „Southern Focus“ (oli eelmise jätk) juuni 2002 kuni märts 2003. 

See oli ettevalmistusperiood Iraagi sõjaks ja ametlikult operatsiooni välja ei 

kuulutatud, kuigi õhurünnakud Iraagi sihtmärkide pihta ägenesid olulisel 

määral. 

Lisaks eeltoodule pommitas USA 17.01.1993 tiibrakettidega Zafraniyah 

tuumamaterjalide tehast Bagdadi lähedal, vastuseks Iraagi keeldumisele koostööst ÜRO 

relvainspektoritega. 27.06.1993.a pommitati tiibrakettidega Iraagi peamise 
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luureteenistuse peakorterit Bagdadis, vastuseks avastatud atentaadiplaanidele USA 

endise presidendi Georg H.W.Bushi vastu, mil too 1993.a aprilli keskel Kuveiti 

külastas.  

Lennukeelutsoonide jõustamise operatsioonide raames toimus 03.-04.09.1996 

ründeoperatsioon „ Desert Strike“ . Selle põhjustas Iraagi sõjategevus kurdide vastu, 

samuti rünnati õhutõrjerakettidega põhjapoolses lennukeelutsoonis patrullivaid liitlaste 

lennukeid. Vastuseks neile sammudele käskis USA president rünnata Iraagi sõjalisi 

sihtmärke lennukeelutsoonis. Operatsiooni käigus tulistati Iraagi sihtmärke 

tiibrakettidega ning laiendati lõunapoolset lennukeelutsooni. Alates operatsioonist 

Desert Strike paigutati Kuveiti täiendavalt 3500 USA sõjaväelast, heidutamaks Iraaki. 

Kuveit nõustus USA pataljonisuuruse rakkeüksuse pideva kohalolekuga - operatsioon 

„Intrinsic Action“. Alates 01.10.1999 asendas seda operatsioon „Desert Spring“, mis 

tähendas USA pidevat sõjaväelist kohalolekut Kuveidis – korraga u 3000 sõdurit.  

Konflikti tulemused. 

1. Iraaki täielikult allutada ei suudetud ning Lahesõja jätkus pidevalt n-ö 

poolkülma sõja vormis. Alates 1998.a, s.o liitlaste karistusoperatsioonist „Desert 

Fox“, lubas Iraak vaidlustada lennukeelutsoonide legitiimsuse. Toimus jõu 

kasutamise pidev suurenemine (eriti alates 2002.a suvest), mis oli eelmänguks 

Iraagi sõjale (nt õhukaitse mahasurumine), kuigi välismeedia suuresti ignoreeris 

toimuvat. 

2. Iraagi heidutamine agressiivsematest sammudest siseriiklike vähemuste ja 

naaberriikide vastu olukorra vahelduva pingestamisega (nt operatsioon „Desert 

Strike“). 

3. Liitlaste sõjaliste vahendite alaline hõlmamine ning islamistide kriitika 

piirkonna režiimide aadressil, kes lubasid liitlastele tegutseda (terrorismiohu 

suurenemine).117 

                                                 
117 “The No-Fly Zone War” (U.S./U.K.-Iraq Conflict). (http://www.historyguy.com/no-
fly_zone_war.html; 20.11.2007). CENTCOM Office of History, US CENTCOM History. 
(http://www.centcom.mil/sites/uscentcom2/CENTCOM%20History/History.aspx; 20.11.2007). No-fly 
zones: The legal position. (http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1175950.stm; 20.11.2007). Operation 
Desert Strike. (http://www.globalsecurity.org/military/ops/desert_strike.htm; 20.11.2007). Exercise 
Intrinsic Action. (http://www.globalsecurity.org/military/ops/intrinsic_action.htm; 20.11.2007).  
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2.2.3. Haiiti interventsioon - operatsioon „Uphold Democracy“  

USA relvajõud (u 20000 USA sõjaväelast) koos liitlasevägedega 27 riigist (u 2000 

sõdurit) sekkusid ÜRO egiidi all sõjaliselt 19.09.1994-31.03.1995 Haiitil levivatesse 

rahutustesse ja korratustesse. Operatsiooni üks peamistest eesmärkidest oli kukutada 

Haiiti sõjaväeline valitsus eesotsas Raoul Cedras’ega. Liitlaste sekkumise põhjusteks 

oli:  

a) vajadus kaitsta demokraatiat ja taastada legitiimse valitsuse (president Jean-

Bertrand Aristide) võim; 

b) inimõiguste massilised rikkumised Cedrase repressiivse režiimi poolt; 

c) illegaalsete immigrantide voog USA-sse.  

Liitlaste sekkumise aluseks oli ÜRO Julgeolekunõukogu vastav resolutsioon. Haiiti 

sõjaväeline režiim loobus viimasel hetkel liitlastele vastupanu osutamisest, kuid relva 

jõul sekkumise vajaduse puhuks oli liitlastel välja töötatud operatsioon „Restore 

Democracy“. 

Konflikti tulemused: 

a) Haiiti sõjaväelise režiimi heidutamine – hunta loobus võimust (viimasel 

momendil, hoidmaks ära otsest relvakonflikti); 

b) legaalse presidendi võimu taastamine; 

c) immigrantide voo peatumine.118 

2.2.4. Operatsioon „Vigilant Warrior“ 

1994.a septembri lõpus ja oktoobri esimesel nädalal liigutas Iraak kaks soomusdiviisi 

Kuveidi piiri äärde, millele USA vastas täiendavate vägede saatmisega piirkonda. 

10.10.1994 esines president Bill Clinton pressikonverentsiga, kus tõmbas tollase 

olukorra iseloomustamiseks paralleele 1990. aastaga, st nägi otsest Iraagi 

agressiooniohtu. Heidutamaks Iraagi valitsuse edasisi võimalikke sõjalisi samme, 

saadeti 14.10.1994-21.12.1994 kestnud operatsiooni käigus Pärsia lahe piirkonda u 

54000 USA sõjaväelast. Kuveidis paiknevaid USA jõudusid suurendati märgatavalt. 

                                                 
118 Operation Uphold Democracy. (http://www.globalsecurity.org/military/ops/uphold_democracy.htm; 
20.11.2007). The United Nations Mission In Haiti. (http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/ 
nmih_b.htm; 20.11.2007). 
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Iraagi käitumist võib hinnata heidutuse toimimisena – ta tõmbus suhteliselt kiiresti 

tagasi ja operatsioon lõpetati. Enamus Kuveiti paisatud vägedest jäeti sinna pärast kriisi 

lõppu edasi (u 120 lennukit ja 5000 sõjaväelast) ning suurendati eelasetatud varusid 

piirkonnas. Erinevalt lennukeelutsoonide raames toimunud operatsioonidest soovis 

USA käesoleval juhul heidutada Iraagi võimalikku agressiooni oma naaberriigi, mitte 

sisemaiste vähemuste vastu.119  

2.2.5. Operatsioon „Vigilant Sentinel“ 

1995. augusti lõpul viidi ellu operatsioon „Vigilant Sentinel“, kui Iraak oli taas 

liigutanud märkimisväärseid sõjajõude Kuveidi piiri äärde. USA vastas kiiresti, kuid 

piiratud tegevusega: 24.-25.08.1995 viidi Kuveiti täiendavalt sõjaväelasi, Diego Garcia 

mereväebaasist lahkus eelasetuslaev varustusega 17300-le merejalaväelasele ning jäi 

Pärsia lahte, alustati õppusi koos Pärsia lahe äärsete liitlastega jne. Iraaki õnnestus 

hinnanguliselt heidutada ning ta taandus ilma suurema konfliktita.120 

2.2.6. Kolmas Taiwani väina kriis 

21.07.1995-23.03.1996 leidis aset Kolmas Taiwani väina kriis, milles osalesid Hiina 

RV, Hiina Vabariik (Taiwan) ja USA. Kriisi perioodi määratlevad Hiina RV 

demonstratiivsed ja provokatiivsed raketikatsetused Taiwani väinas. 1995.a suvel olid 

need väidetavalt mõeldud heidutama Taiwani valitsust eesotsas Lee Teng-Hui’ga, kes 

ajas liiga iseseisvusmeelset poliitikat. 1996.a kevadel toimunud raketikatsetused olid 

väidetavalt mõeldud Taiwani elektoraadile lähenevate presidendivalimiste eel hoiatava 

sõnumi saatmiseks. Kriis sai alguse president Lee viibimisest 9.-10. juunil USA-s, 

millele Hiina RV valitsus ja press reageerisid teravalt. 21.-26.07 viis Hiina 

Rahvavabastusarmee (PLA) läbi raketikatsetused Taiwani väinas Pengchiayu saare 

lähistel ja mobiliseeris sõjaväge. Juba 16.07 koondas Hiina õhuväge Taiwani-

lähedastele lennuväljadele, mis Taiwani hinnangul oli äärmiselt tavapäratu ja 

                                                 
119 Vigilant Warrior. (http://www.milnet.com/pentagon/centcom/chap7/vigilant.htm; 20.11.2007) 
Operation Vigilant Warrior. (http://www.globalsecurity.org/military/ops/vigilant_warrior.htm; 
20.11.2007).  
120 Operation Vigilant Sentinel. (http://www.globalsecurity.org/military/ops/vigilant_sentinel.htm; 
20.11.2007). CENTCOM Office of History; US CENTCOM History. 
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provokatiivne. 15.-25.08 toimusid järgmised lahinglaskemoonaga harjutused ning sama 

aasta novembris dessandiharjutused. Kuigi palju sellest oli PLA tavapärane „rutiinne“ 

tegevus, kuulutati seekord harjutused välja avalikult ja seoti pressis otseselt Hiina-

Taiwani suhetega. Taiwan lasi end toimuvast mõjutada: riigi sisepoliitiline ja 

majanduslik olukord halvenes ning Lee juhitud Kuomintangi partei kaotas toetust. 

1996.a algul koondas Hiina RV taas vägesid väina äärde. 8.-20.03.1996 toimusid uued 

raketikatsetused, seekord väga lähedal Taiwani tähtsatele kaubasadamatele (Kaohsiung 

ja Keelung), ning täiendavad laske- ja dessandiharjutused. Taiwanil levisid kuuldused, 

et Hiina kavatseb pärast Taiwani valimisi alustada reaalseid raketirünnakuid.  

08.03 teatas USA, et saadab lennukikandja USS Independence lahinggrupi piirkonda 

ning 11.03 teatati USS Nimitz saatmisest piirkonda. Kogu konflikti jooksul ei rääkinud 

USA ametlikud esindajad (nt kaitseminister) kaitseotstarbelistest sammudest, vaid 

toonitasid, et Hiina ei ründa kindlasti Taiwani, kuivõrd tal puudub selleks vajalik 

sõjaline võimekus. Siiski sedastati USA ametivõimude poolt, et Hiina sammude 

eesmärk on Taiwani hirmutada. Toonitati USA sõjalist ülemuslikkust ning USA 

sõjalaevad ei sisenenud kriisi jooksul väina. 1979.a Taiwaniga suhete korraldamise 

seaduse kohaselt oli USA kohustatud toetama Taiwani sõjalisi püüdlusi, see ei tähenda 

juriidilises mõttes aga sõjalist liitu. 

USA sekkumise põhjused: 

a) strateegilise tasakaalu ja regionaalse stabiilsuse säilitamine Ida-Aasias – 

USA liitlaste (nt Jaapan ja Taiwan) kaitse; 

b) vastuseis Hiina sõjalisele ekspansioonile ja relvajõu kasutamisele status quo 

muutmiseks, samuti Taiwani de facto iseseisvuse säilitamine; 

c) rahvusvaheliste mereteede vabaduse ja turvalisuse kaitse  

Konflikti tulemusi on raske hinnata, kuna status quo otseselt ei muutunud ja kõik 

osapooled piirdusid vaid jõu näitamisega. Ei ole võimalik ütelda, et Hiina sõjaliste 

sammude tõttu jäi ära Taiwani iseseisvuse väljakuulutamine. Samas võib asuda 

seisukohale, et USA sõjaline jõud heidutas Hiinat avalikku konflikti astumast. 

Konflikti tulemuste hulka kuuluvad. 

1. USA relvatarnete kindlustumine Taiwanile (vastupidiselt varem Hiinale 

lubatule). 
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2. USA ja Jaapan tihendasid kaitsekoostööd, mis potentsiaalselt suurendas 

Jaapani võimalikku rolli Taiwani kaitsmisel. 

3. Lee toetus hoopis kasvas 1996.a kevadistel valimistel ning 23.03.1996 valiti 

ta esimeseks Taiwani presidendiks otsevalimistel. Iseseisvust pole Taiwan 

siiani välja kuulutanud. 

4. Negatiivne mõju Taiwani majandusele – rahvusvahelise konfliktiga kaasnes 

Taiwanil tuntav majanduskriis. 

5. USA avalikkuse ja poliitringkondade teadlikkuse tõus võimalikust Hiina 

ohust (kasvas kirjutiste hulk USA-Hiina sõjalise konfrontatsiooni teemal ja 

USA sõjavägi hakkas looma vastavaid kaitseplaane). 

6. USA-Hiina suhted hetkeliselt pingestusid (nt jäi ära Hiina kaitseministri 

planeeritud visiit USA-sse 1996.a aprillis), kuid teisalt 1990. aastate teisel 

poole suhted oluliselt paranesid - nt toimusid kõrgeima taseme visiidid ning 

mh allkirjastati leping „konsultatsioonimehhanismi kohta merelise 

turvalisuse küsimustes“. 

7. Hiina ja USA sõjaliste võimekuste võrdluses jäi USA kindlalt peale ning 

üldlevinud hinnangu kohaselt ei oleks Hiina suutnud Taiwani vastu teha 

midagi rohkemat raketirünnakutest ja tema majanduspartnerite 

survestamisest. See oli üks põhjusi, miks Hiina hakkas arendama 

projitseeritavat sõjalist jõudu, st ballistilisi rakette, laevastikku ja õhujõude 

(kontinentaalne oht Venemaa poolt oli ära langenud).121 

2.2.7. Operatsioon „Desert Thunder “ 

Seoses Saddam Husseini juhitud Iraagi keeldumisega koostööst ÜRO 

relvastuskontrollimissiooniga (mh läbirääkimiste pidev takerdumine aastatel 1997-1998, 

lisaks Iraagi-poolsed ähvardused tulistada alla luurelennukeid ja rikkuda 

lennukeelutsoone), hakkas USA koos mõnede liitlastega 1997.a sügisel koondama 

vägesid Pärsia lahe piirkonda. Avalikult kestis operatsioon 11.11.1998 kuni 15.12.1998 
                                                 
121 Ross, Robert S. The 1995-1996 Taiwan Strait Confrontation: Coercion, Credibility, and Use of Force. 
(http://www.people.fas.harvard.edu/~johnston/GOV2880/ross3.pdf; 20.11.2007). Taiwan Strait. 
(http://www.globalsecurity.org/military/ops/taiwan_strait.htm; 20.11.2007). Chinoy, Mike. China 
criticizes U.S. for 'brazen show of force'. (http://www.cnn.com/WORLD/9603/china_taiwan/19/; 
20.11.2007). 
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(st järgneva operatsiooni „Desert Fox“ alguseni). „Desert Thunder“ oli heidutava 

eesmärgiga jõudemonstratsioon, sõjaliste sammude käivitamisel oleks operatsiooni 

nimeks saanud „Desert Viper“. Tegemist oli ründesuunalise operatsiooniga ja suurima 

liitlasjõudude koondumisega piirkonda alates Lahesõja lõpust. Juba 1997. a loodi 

Kuveidis liitlaste ühine väejuhatus ja hakati piirkonda vägesid koondama. 1998.a 

veebruari lõpuks oli pelgalt Kuveiti koondatud 9000 sõdurit. Iraagi diplomaatiline 

positsioon leebus ja juunis viidi olulisemad üksused minema.  

1998.a novembris keeldus Iraak taas koostööst relvastuskontrolliga ning ÜRO 

peasekretär Kofi Annan lendas Bagdadi Saddam Husseiniga kohtuma. Samal ajal 

hakkasid liitlased taas Kuveiti vägesid koondama – kokku 35000 sõdurit USA juhtimise 

all, liitlased panustasid eelkõige väiksearvulistesse toetusüksustesse. 11.11.1998, 

tulenevalt Iragi keeldumisest täita relvastuskontrolli nõudeid, alustati avalikult 

operatsiooni „Desert Thunder“, mille käigus liigutati potentsiaalsed ründeüksused 

nähtavalt rünnakupositsioonidele. Iraak taas taganes, kuigi väidetavalt peatas president 

Clinton operatsiooni „Desert Viper“ käivitumise 8 minutit enne selle ametlikku algust.  

Kui 1998.a detsembris Iraak kolmandat korda järjest keeldus koostööst, alustati 

karistusoperatsiooniga „Desert Fox“, mis ei omanud otseseid heidutuseesmärke. 

Konflikti tulemused. 

a) Iraak küll vahelduva eduga allus ÜRO nõudmistele, kuid täielikult ei 

leebunud, st „Desert Thunder“ ei omanud soovitud mõju. Relvastuskontroll 

UNSCOM vormis jooksis täielikult ummikusse ning Iraak langes 

suuremasse diplomaatilisse isolatsiooni. 

b) Liitlasvägede koondumine Pärsia lahe piirkonda võimaldas 16.12-

19.12.1998.a edukalt läbi viia järgneva operatsiooni „Desert Fox“, mille 

käigus Iraagi sõjaliste objektide pommitamisega demonstreeriti Iraagile 

rahvusvaheliste kohustuste rikkumise tagajärgi. 

c) USA näitas taas enda võimekust sõjalise jõu kiire projitseerimise vallas 

kaugete distantside taha.122 

                                                 
122 Operation Desert Thunder / Desert Viper. (http://www.globalsecurity.org/military/ops/desert_thunder. 
htm; 20.11.2007) 
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2.2.8. Operatsioon „Cobalt Flash“ 

Seoses Jugoslaavia lagunemisega tekkinud siseriiklike rahvustevaheliste pingete ja 

vägivallaga, oli Balkanil sõda möllanud alates 1990. aastate algusest. Peaaegu sama 

kaua olid ÜRO rahuvalveväed olnud Bosnias. Sealse rahuprotsessi toetamiseks viisid 

liitlased 1995.a läbi sõjalise operatsiooni „Deliberate Force“, mille sihtmärgiks olid 

Bosnia serblaste relvastatud üksused. 1998.-1999.a eskaleerus vägivald Jugoslaavia ja 

Montenegro Liitvabariigi Kosovo provintsis ning rahvusvaheline üldsus nimetas 

toimuvat albaanlastevastaseks genotsiidiks Serbia riigi poolt. 

Seoses ÜRO nõudmistega lõpetada vägivald, koondasid NATO riigid operatsiooni 

„Determined Force“  raames 09.10.1998 – 23.03.1999 (st kuni järgneva operatsiooni 

„Allied Force“ alguseni) Saksamaale, Itaaliasse ja Aadria merele relvajõude, 

mõjutamaks Serbia liidreid vaoshoitusele ning signaliseerimaks oma huvitatust leida 

etnilisele konfliktile rahumeelne lahendus. Umbes 60% vägedest moodustasid USA 

üksused (USA rahvusliku elemendi tegevus kandis koodnime „Cobalt Flash“). Kuivõrd 

Serbia jätkas Kosovos genotsiidi, siis operatsioonil oodatud mõju puudus, kuid vägede 

koondamine võimaldas alustada järgmist operatsiooni – „Allied Force“, mis kujunes 

edukaks.123 

2.2.9. Kosovo konflikt – operatsioon „Noble Anvil“ 

Seoses Serbia poolt toime pandava albaanlastevastase genotsiidi jätkumisega Kosovos 

ning mitteallumisega saavutatud rahukokkulepetele ja ÜRO nõudmistele, viis NATO 

24.03.1999-10.06.1999 (ametlik lõpp oli 20.06) läbi Serbia vastu sõjalise operatsiooni 

„Allied Force “ (USA jaoks oli operatsiooni nimi „Noble Anvil“), mille eesmärkideks 

olid: 

a) heidutada Serbiat kasutamast vägivalda albaanlaste vastu; 

b) vähendada Serbia sõjalist jõudu Kosovos; 

c) vähendada Serbia õhutõrje võimekust. 

                                                 
123 Timeline: Countdown to conflict. (http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1998/kosovo/99748.stm; 
20.11.2007). Operation Determined Force. (http://www.globalsecurity.org/military/ops/cobalt_flash.htm; 
20.11.2007). 
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Operatsioonis osalesid kõik NATO liikmesriigid, kuid üle 50% relvaüksustest 

moodustasid USA jõud (u 7300 sõjaväelast). Eelkõige oli tegemist õhu- ja 

raketirünnakutega Serbia sõjaliste sihtmärkide vastu, kuid operatsiooni lõpupoole 

ähvardati ka maavägede kaasamisega. Jõu kasutamise otsustas NATO, toetudes ÜRO 

JN resolutsioonile nr 1199, mis ise ei käsitlenud potentsiaalset jõu kasutamist 

humanitaarsete nõuete toetuseks. 

Konflikti tulemused: 

1. Serbiat õnnestus heidutada – ta allutati rahvusvahelistele nõudmistele, kuid 

tuhanded inimesed said Kosovo konfliktis surma (kuni 5000 inimest 

pommitamise ning oluliselt rohkem genotsiidi tulemusena). 

2. Kosovosse viidi pärast õhurünnakute lõppu sisse rahvusvahelised relvajõud. 

Piirkond on muutunud (aastate möödudes) de facto iseseisvaks, de jure 

iseseisvuse väljakuulutamine on mõningatel hinnangutel lähituleviku 

küsimus. 

3. Jugoslaavia muutus rahvusvahelistes suhetes paariariigiks. Serbia president 

Milosevici võim hakkas murenema ning Jugoslaavia demokratiseerumise 

protsess kiirenes. Milosevic tõugati võimult revolutsiooni käigus 2000.a 

oktoobris. 

4. NATO taasteadvustas end sõjalise jõuna. Oluline oli muutus kaitsealliansist 

ründavaks jõuks. See ärritas teisi suurvõime, eelkõige Venemaad, kes vastas 

Pristina lennuvälja hõivamisega 11.06.1999. 

5. Ilmnesid üleatlantilised vastuolud sõjalise jõu kasutamise küsimuses.124 

6. Hiina ja USA suhted halvenesid tuntavalt pärast Hiina Belgradi 

suursaatkonna juhuslikku pommitamist 08.05.1999 (3 hiinlast sai surma). 

7. Euroopa (vähemal määral USA) on jätkuvalt hõivatud Balkani julgeoleku 

küsimustega.125 

                                                 
124 Seda aspekti on põhjalikult analüüsitud Robert Kagani tuntud essees „Paradiis ja jõud“. (Kagan, 2004) 
125 Operation Allied Force. (http://www.globalsecurity.org/military/ops/allied_force.htm; 20.11.2007) 
Operation Joint Guardian. (http://www.afsouth.nato.int/operations/kfor/; 20.11.2007) 
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2.2.10. Afganistani sõda – operatsioon „Enduring Freedom“ 

Pärast Nõukogude vägede lahkumist Afganistanist 1989.a ja sealse kommunistliku 

režiimi kukkumist 1992.a lahvatas riigis erinevate relvarühmituste vaheline kodusõda ja 

levis kaos. Sellest tõusis kasvava jõu ja populaarsusega esile poliitilisreligioosne 

liikumine Taliban, kes hakkas kehtestama enda poolt vallutatud territooriumitel 

äärmusislamistlikku korda. 1994-1996 vallutas Taliban suurema osa riigist, v.a väikse 

osa Põhja-Afganistanist, kus kestis kodusõda Põhjaalliansiga (koosnes erinevatest 

sõjapealik Massoodi alluvusse koondunud rühmitustest) kuni Afganistani operatsiooni 

alguseni. 1997. aastaks tunnustasid Talibani režiimi ametlikult Saudi Araabia, Araabia 

Ühendemiraadid ja Pakistan.  

Juba 20.08.1998.a pommitas USA tiibrakettidega Al-Qaeda oletatavaid treeningbaase 

Afganistanis ja Sudaanis (operatsioon „Infinite Reach“). Tegemist oli 

vastureaktsiooniga terroristlikele pommirünnakutele USA saatkondade vastu Aafrikas. 

Järgides USA eeskuju oli ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestanud juba 1999.a 

sanktsioonid Talibani režiimi vastu, nõudes Osama bin-Ladeni väljaandmist. 

11.09.2001 pandi USA-s toime ulatuslikud terroriaktid, mille väidetavaks 

organiseerijaks oli Al-Qaeda. Vastusena sellele kuulutas USA president George W. 

Bush Kongressi ees 20.09.2001 välja terrorismivastase sõja. Samal päeval esitas USA 

Talibanile ultimaatumi, nõudes Al-Qaeda liidrite väljaandmist, kõigi vangistatud 

välismaalaste vabastamist, kõige terroristide laagrite kohest sulgemist, kõigi terroristide 

ja nende toetajate välja andmist ning USA-le ligipääsu võimaldamist kõigile terroristide 

laagritele inspekteerimiseks. Taliban lükkas ultimaatumi 21.09 tagasi, väites, et 

puuduvad tõendid Al-Qaeda seotuse kohta terroriaktidega. USA ei toetanud hilisemaid 

Talibani poolt välja pakutud võimalusi Al-Qaeda liidrite üle kohtupidamiseks 

kolmandates riikides.  

Lühikesed diplomaatilised läbirääkimised nurjusid – Talibani ei õnnestunud heidutada. 

USA alustas 07.10.2001 sõjalist operatsiooni „Kestev vabadus“, mis leidis väiksemal 

tasemel rakendust veel Filipiinidel, Aafrika säärel jm. Operatsiooni raskuspunkt oli 

Afganistanis, kus algul tegutseti koos Ühendkuningriigi ja Põhjaalliansi vägedega. 

Suhteliselt vähese sõjalise pingutusega tõrjuti Taliban võimult ja asendati Ahmed 

Karzai juhitud demokraatliku režiimiga. Aktiivne sõjaline konflikt kestab riigis samas 

siiani. Afganistani sõjas osalev rahvusvaheline koalitsioon on aja jooksul laienenud, 
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ÜRO mandaadiga rahvusvaheliste julgeolekujõudude ISAF tegevust juhib NATO 

(koondab u 35000 sõdurit). Samas tegutsevad USA relvajõud Afganistanis ISAF-ist 

eraldi (jõudude suuruseks u 8000 sõdurit).  

USA poolt sõnastatud eesmärkideks Afganistanis olid:  

1) terroristide treeninglaagrite ja infrastruktuuri hävitamine;  

2) Al-Qaeda liidrite kinni püüdmine; 

3) edasiste Afganistanist lähtuvate terroriaktide lõpetamine.  

Nende eesmärkide täitmiseks tuli esmalt sõjaliselt purustada terroriste otseselt abistav ja 

varjav Talibani režiim. 

Konflikti tulemusena Talibani režiim kukutati, kuid seda organisatsiooni hävitada ei ole 

õnnestunud. Sõda Afganistanis kestab edasi ning USA ja liitlasriigid on sõjaliselt 

hõlmatud riigi julgeolekuküsimustega tõenäoliselt pikaks ajaks. Muuhulgas arenevad 

demokraatlik režiim ja keskvõim riigis visalt, samuti käib aktiivne rahvusvaheline 

narkokaubandus.126 

2.2.11. Iraagi sõda – operatsioon „Iraqi Freedom“ 

Seoses Lahesõjaga lõpetamata jäänud poliitiliste pingetega Iraagi ja USA vahel, mis 

meedia vähesest tähelepanust hoolimata kestsid kogu 1990. aastate jooksul, ning 

terrorismivastase sõja väljakuulutamisega 2001.a sügisel, hakkas USA alates 2002.a 

ajama aktiivselt rahvusvahelist kampaaniat Iraagi relvitustamiseks: 08.11.2002 võeti 

USA survel Julgeolekunõukogus vastu resolutsioon nr 1441 (kohustas Iraaki alluma 

rahvusvahelisele relvastuskontrollile, kuid ei maininud jõu kasutamist selle nõude 

toetamiseks). 2002.a oktoobris andis USA Kongress presidendile loa kasutada sõjalist 

jõudu Iraagi vastu. 2003.a  algul kasvas vähesest välistoetusest hoolimata USA 

diplomaatiline surve ning otsesõnalised ähvardused kasutada Iraagi vastu sõjalist jõudu. 

                                                 
126 Kaplan, Eben. The Taliban Resurgence in Afghanistan. (http://www.cfr.org/publication/10551/#6; 
20.11.2007). Operation Enduring Freedom – Afghanistan. (http://www.globalsecurity.org/military/ops/ 
enduring-freedom.htm; 20.11.2007). U.S. rejects Taliban offer to try bin Laden. 
(http://archives.cnn.com/2001/US/10/07/ret.us.taliban/; 20.11.2007) Bush rejects Taliban offer to hand 
Bin Laden over. (http://www.guardian.co.uk/waronterror/story/0,1361,573975,00.html; 20.11.2007)  
Presidential Address to the Nation. (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/10/20011007-8.html; 
20.11.2007) Afghanistan could return to being a ‘failed State,’ warns Security Council mission chief. 
(http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=20702&Cr=afghan&Cr1=; 20.11.2007) Over 153,000 
troops fighting 20,000 combatants: NATO. (http://www.pajhwok.com/viewstory.asp?lng=eng&id=37453; 
20.11.2007)  
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2003 veebruaris-märtsis algas liitlaste (eelkõige USA, kuid osalesid ka 

Ühendkuningriigi ja Austraalia relvajõud) vägede avalik koondumine piirkonda, samuti 

alustati vahetut heidutavat propagandasõda (nt levitati Iraagi territooriumil lendlehti). 

17.03.2003 esitas Bush Iraagi liidrile Saddam Husseinile ultimaatumi riigist 

lahkumiseks 48 tunni jooksul.  

Liitlaste sekkumise põhjused. 

1. Iraagi allumatus rahvusvahelistele relvastuskontrollidele ja kahtlustused 

massihävitusrelvade omamises. 1999.a loodud ÜRO relvastuskontrolli 

missioon UNMOVIC tegutses kohalike võimude loal Iraagis alates 2002.a 

detsembrist kuni sõja alguseni. Samas UNMOVIC massihävitusrelvi ei 

leidnud ja järeldas, et Iraak on täitnud ÜRO nõudmised.  

2. USA soov kõrvaldada võimult diktaator Saddam Hussein ja levitada 

liberaalset demokraatiat (nt Ühendkuningriigid seda soovi täpselt oma 

diplomaatilises retoorikas ei artikuleerinud). Juba 31.10.1998 allkirjastas Bill 

Clinton „Iraqi Liberation Act’i“, millega otsustati toetada Iraagi opositsiooni 

režiimi vahetuseks, kuid spetsiaalselt mainiti USA relvajõudude mitte 

kasutamist sellel eesmärgil. 

3. Väidetavad seosed Husseini režiimi ja Al-Qaeda terroristliku organisatsiooni 

vahel. 

Seda diplomaatiat toetas piirkonda koondatud märkimisväärne sõjaline jõud – u 225000 

USA ning 25000 liitlasvägede sõdurit. Kuivõrd ultimaatumit ei täidetud ja Iraaki 

heidutada ei õnnestunud, alustati 19.03.2003 sõjalist operatsiooni, mille raames vallutati 

kogu Iraagi territoorium ja likvideeriti senine poliitiline režiim. 15.04.2003 kuulutasid 

liitlased aktiivse sõjategevuse lõppenuks, kuid riigis kestab siiani madalama 

intensiivsusega relvakonflikt liitlasvägede ja mässuliste vahel. 

Konflikti tulemused (käesoleva ajani): 

a) kukutati Saddam Husseini režiim ning alustati protsessi demokraatliku Iraagi 

riigi loomiseks; 

b) massihävitusrelvi Iraagist ei leitud, kuid kindlustati Iraagi allumine 

rahvusvahelistele relvastusnõuetele; 

c) eskaleerunud vägivald tsiviilelanikkonna vastu, st tsiviiljulgeoleku 

halvenemine; 
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d) USA vaieldamatu konventsionaalse sõjalise ülemvõimu kindlustamine 

maailmas; 

e) sõjaliste vahenditega poliitiliste eesmärkide saavutatavuse küsimuse 

tõusetumine konflikti venides ning USA poliitilised sisevastuolud; 

f) USA sõjalise tähelepanu fokusseerumine Pärsia lahele (võrreldes 1990ndate 

aastate pingetega Hiinaga ja aktiivsusega Balkanil), tõusetunud konfliktid 

Iraani ja Süüriaga ning kavad vähendada USA sõjalist kohalolekut Euroopas 

ja Ida-Aasias.127 

2.3. Venemaa Föderatsioon 

2.3.1. Gruusia konflikt 

Alates iseseisvumisest 1990. aastate alguses kuni käesoleva ajani on Gruusia olnud 

alalises relvakonfliktis oma separatistlike regioonide Lõuna-Osseetia ja Abhaasiaga, 

keda toetab Venemaa. Venemaa väed on siiani baasides Gruusias ning separatistlikes 

regioonides on alates 1990. aastast Vene rahuvalvajad. Venemaa on sõjaliselt kohal 

kogu regioonis, mh asus Gruusia pealinnas Tbilisis Kaukaasia väegrupi juhatus, mis 

2006.a lõpuks suleti.  

Kahe riigi vahelised suhted läksid teravaks 2003.a pärast president Ševardnadze 

kukutamist (nn rooside revolutsioon) ja Lääne-meelse Mihhail Saakašvili 

võimuletulekut. Sellega kaasnes Lääne ja eriti USA mõju suurenemine piirkonnas. 

Sõjalise kokkupõrke oht eksisteeris 2006.a septembris, mil Gruusia vahistas 4 Vene 

sõjaväeluure ohvitseri ja 11 Gruusia kodanikku, süüdistades neid luuretegevuses. 

Venemaa vastustrateegia on olnud Gruusia survestamine ilma otseselt sõjaliselt 

ähvardamata – nt õhiti surve avaldamise eesmärgil 2006.a jaanuaris Gruusiasse suunduv 

gaasitrass jms. 2006.a sügisel kehtestati erinevate ettekäänete ja vabanduste sildi all 

Gruusia vastu täielik majandusblokaad, hakati jõuliselt deporteerima Venemaal elavaid 

grusiine, õhutati Gruusia-vastast avalikku kampaaniat jne. 2006.a novembris korraldas 

                                                 
127 Wester, Franklin E.; Preemption and Just War: Considering the Case of Iraq; Parameters, Winter 
2004-05, lk. 20-39. (http://www.carlisle.army.mil/usawc/Parameters/04winter/wester.htm; 20.11.2007) 
The 3rd Persian Gulf War. (http://www.historyguy.com/GulfWar2.html; 20.11.2007) 
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Venemaa Mustal merel õppuse, mis rikkus Gruusia majanduspiiri. 06.08.2007.a  toimus 

intsident, kus Vene sõjalennukilt tulistati rakett Gruusia pinnale – Venemaa pole seda 

intsidenti tunnistanud. 

2006.a novembris korraldas Lõuna-Osseetia tunnustamata iseseisvusreferendumi, 

Abhaasia oli seda teinud juba 1999.a. 06.12.2006 toetas Vene Riigiduuma 

resolutsiooniga piirkonna iseseisvust. Oma traditsioonilises televestluses Vene rahvaga 

25.10.2006 lubas Putin vajadusel relvajõuga kaitsta Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat. 

Venemaa ametliku seisukoha kohaselt ei eksisteeri otseselt konflikti Venemaa ja 

Gruusia vahel, kuigi viimane on seda kogu aeg väitnud, ning Gruusias ollakse „rahu 

tagamas“. 

Gruusia hinnangul on Venemaa relvajõudude sekkumise näol tegemist tema 

suveräänsuse rikkumisega. Gruusia eesmärgid on oma territoriaalse terviklikkuse 

taastamine nõukogudeaegsetes piirides, NATO-liikmelisusele lähemale liikumine ja 

Saakašvili valitsusele toetuse kindlustamine. Eelkõige on Gruusia tunnetanud Venemaa 

sõjalist ohtu ja relvastab end kasvavas tempos.  

Venemaa eesmärkideks on peetud:  

a) Gruusia NATO-liikmelisuse kavade nurjamine ja riigi tagasi toomine 

Venemaa mõjusfääri; 

b) vähendada USA mõju piirkonnas (suurem geopoliitiline konflikt), 

kontrollimaks mh Kaspia mere naftavarude eksporti; 

c) vähendada Gruusia rahva toetust president Saakašvili valitsusele (kelles ei 

nähta võimalikku partnerit);  

d) vältida laiemaid vägivallapuhanguid separatistlikes regioonides (rahuvalve ja 

konfliktivahendus), hoidmaks ära avalikku relvastatud konflikti Gruusiaga.  

Konflikti tulemused. 

1. Heidutusstrateegia terminites on konflikt siiani ebamäärase tulemusega – 

Gruusias jätkuvad ebakindlus ja segadused. Venemaa on rahvusvahelise 

surve mõjul alustanud vägede väljaviimist Gruusiast (viimane baas Batumis 

peaks suletama 2008.a oktoobris), kuid mitte selle separatistlikest 

regioonidest. Avaliku relvakonflikti esinemine Gruusia ja Venemaa vahel 

kaotaks viimase tegevuselt moraalse ja õigusliku aluse. 
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2. Gruusia läänemeelsete tendentside tugevnemine (mh kindel suund NATO-

liikmelisusele) ja USA positsioonide paranemine piirkonnas. 

3. On avaldatud ka arvamust, et Venemaa on meelega ajanud suhted Gruusiaga 

teravaks ja ohverdab oma positsioonid seal riigis, säilitamaks mõju mujal 

Lõuna-Kaukaasias (eelkõige Türgis). 

4. Olukorra pingestamine ei ole suhetes Gruusiaga osutunud viljakaks 

strateegiaks, küll aga võib Moskva tegeleda strateegilise mängurlusega, st 

võite-kaotusi ei hinnata ühe riigi kitsastes raamides.128 

2.3.2. Transnistria konflikt 

Moldovas valdavalt venelastega asustatud Dnestri-äärne separatistlik piirkond kuulutas 

end 02.09.1990 iseseisvaks, kartes Moldova ühinemist Rumeeniaga, mis oleks venelasi 

rahvusgrupina täielikult tahaplaanile tõrjunud. Transnistria Moldova Vabariiki pole 

seniajani tunnustanud ükski riik. Suurem konflikt separatistide ja Moldova 

valitsusvägede vahel toimus 1992.a märtsist juulini ja lõppes relvarahuga 21.07.1992.a, 

kuid seniajani esineb väiksemaid konfliktsituatsioone. Alates konflikti puhkemisest 

asusid rahu jõustama Vene relvajõud 14. armee näol. Viimane on praeguseks laiali 

saadetud ja Venemaa otsene kohalolu kahanenud 1300 sõjaväelaseni. 14. armee varustas 

ja treenis konflikti algajal mässulisi – mõned 14. armee sõjaväelased läksid ka 

ametlikult Transnistria üksustesse üle. Moldoval puudus iseseisvuse alguses (1991.a 

augustis) enda sõjavägi ja jõudude kaal oli seega separatistide poolel. Käesoleval ajal 

toetab Venemaa Transnistriat eelkõige poliitiliselt ja majanduslikult. Venemaa 

sekkumine (mh otsene sõjaline abi separatistidele) on hinnanguliselt heidutanud 

Moldovat konflikti jõuga lahendamisest. 

Käesoleva kümnendi jooksul on Venemaa hakanud otsima olukorrale lahendusi 

poliitiliste kokkulepete näol, mis kõik samas jätaksid Vene väed piirkonda. Näiteks 

                                                 
128 Volkov, Vladimir; Russia moves toward military conflict with Georgia, 2006. (http://www.wsws.org/ 
articles/2006/oct2006/russ-o30.shtml; 20.11.2007) Trenin, Dmitri; The Georgian-Russian Crisis: 
Objectives, Strategies, and Outcomes. (http://www.carnegieendowment.org/publications/index. 
cfm?fa=view&id=18786&prog=zru; 20.11.2007) Taro, Igor; September: Tülitsev Kreml rebis maski eest. 
(http://www.postimees.ee/301206/esileht/valisuudised/236677.php?r=; 20.11.2007). Juškin, Vladimir; 
Kaukaasia gambiit rahvusvahelisel mängulaual. (http://www.postimees.ee/071106/esileht/arvamus/ 
227319.php?r=; 20.11.2007) Leini, Kateriin; Teine rahvusvaheline uuring: Gruusiat tabanud rakett tuli 
Venemaalt. (http://www.postimees.ee/220807/esileht/valisuudised/278304.php; 20.11.2007) 
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2003.a novembris lekkis avalikkuse ette „Kozak’i memorandum“ (autor oli Putini 

nõunik), mis nägi lõpliku rahuettepanekuna piirkonnale ette eristaatuse Moldova riigis 

ja Vene vägede jäämise piirkonda 20 aastaks. See dokument põhjustas Moldova-

Venemaa suhete jahenemise pikaks ajaks. 17.09.2006 toimus Transnistrias referendum, 

mille tulemuste kohaselt soovitakse ülekaalukalt liitumist Venemaa Föderatsiooniga. 

Viimasel ajal on EL hakanud ilmutama mõningat aktiivsust kriisi reguleerimiseks.  

Venemaa sekkumise põhjused: 

a) rahuvalve konfliktipiirkonnas;  

b) vene vähemuse kaitse;  

c) Venemaa mõju kaitse (imperialistlikud ambitsioonid). 

Konflikti tulemused. 

1. Kestvad segadused ja pinged regioonis – Moldova alles otsib ennast riigina, 

olles kõige vaesem ja Valgevenega kõrvuti kõige ebademokraatlikum riik 

Euroopas. Ukraina „oranži revolutsiooniga“ on olukord veidi muutunud, 

kuna Venemaa ei oma piirkonnaga maismaakontakti. 2005.a detsembrist 

kehtestas Ukraina oma idapiiril režiimi, mis lubab kaupu vedada vaid 

Moldovas registreeritud firmadel – see andis Chisinaule kontrolli 

majanduslike mõjurite üle. 

2. Separatistlikus regioonis ei valitse demokraatia, piirkond on võimuvaakumi 

mõjul mh muutunud rahvusvahelise kuritegevuse keskuseks. 

3. Venemaa huvide kaitse on heidutusstrateegia terminites saavutatud, kuid 

ilma püsiva lahenduseta.129 

2.3.3. Mägi-Karabahhia konflikt 

Aserbaidžaani läänepoolsed provintsid (Karabahhia) on asustatud armeenlastega. Sellest 

tulenevast rahvuslik-territoriaalsest vaidlusest piirkonna kuuluvuse üle kasvas aastatel 

                                                 
129 U.S. Department of State; State Department Outlines Transnistria Conflict. (http://usinfo.state.gov/ 
xarchives/display.html?p=washfile-english&y=2005&m=September&x=20050927122858xlrenneF0. 
7921564; 20.11.2007) Conflict in Transnistria and Gagauzia. (http://countrystudies.us/moldova/35.htm; 
20.11.2007) Vahl, Marius; Emerson, Michael. Moldova and the Transnistrian Conflict. Journal on 
Ethnopolitics and Minority Issues in Europe. (http://www.ecmi.de/jemie/download/1-2004Chapter4.pdf; 
20.11.2007) 
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1988-1994 välja Armeenia ja Aserbaidžaani vaheline sõda. Relvakonflikti aktiivseim 

periood oli 1992-1994. 

Venemaa ei ole otseselt konfliktis vaenupoolena osalenud. Küll said konflikti 

algusaegadel mõlemad vaenupooled oma sõjavarustuse NSVLi relvaladudest, mis jäid 

piirkonda, või osteti see mustalt turult. Mõlemad vaenutsevad riigid on SRÜ liikmed – 

väidetavalt oli Aserbaidžaan sunnitud 1992.a liituma, kuna Armeenia oli seda juba 

varem teinud ja sai Venemaalt toetust. 

Venemaa osalus on käesoleva uurimistöö raames oluline Türgi heidutamise aspektist. 

Kuna türklaste ja armeenlaste rahvuslik vaen ulatub sajandite taha ning aserid kuuluvad 

turgi keelkonda, toetas Türgi algusest peale konfliktis avalikult Aserbaidžaani. 1993.a 

juulis vallutasid armeenia üksused pealetungide käigus üha uusi osi Aserbaidžaanist ja 

seda ka väljaspool Karabahhia regiooni. Türgi vastas septembri alguses sellele 

demonstratiivse vägede koondamisega Armeenia-Türgi piirile ja nõudis Armeenialt 

vallutatud alade loovutamist. Vene väed Armeenias reageerisid sellele omapoolsete 

liikumistega.  

Juba 1992.a veebruaris pärast Khojali veresauna ähvardas Türgi peaminister Özal „anda 

armeenlastele õppetunni“. 1992.a suvel laienes vaenutegevus Nakitševani, mis on 

emamaast eraldatud aseri enklaav Armeenia ja Türgi vahel, ning Türgi ähvardas 

sekkuda sõjaliselt. Vastuseks sellele teatas Vene kaitseminister Pavel Gratšov, et see 

algataks Kolmanda maailmasõja. Türgi välisminister nõudis rahvusvahelisel areenil 

rahuvalvemissiooni korraldamist ning lisaks sellele on Türgi alates 1993.a kuni viimase 

ajani korraldanud koos Aserbaidžaaniga blokaadi Armeeniale. 1994.a juulis kuulutas 

Türgi kindralstaabi ülem, et on valmis saatma konfliktipiirkonda niipalju sõjaväelasi, 

kui vaja. Gratšov vastas sellele, et Venemaa ei luba Türgi sekkumist, kuna Venemaal on 

Aserbaidžaanis oma huvid. Alates 1999.a on Venemaa tugevdanud oma sõjalisi 

positsioone Armeenias ning Türgi on vastavalt taas välispoliitiliselt tähelepanelikumaks 

muutunud. Venemaa relvajõust lähtuv heidutus oli üheks põhjuseks Türgi eemale 

jäämisel konfliktist – muudeks põhjusteks oli nt Türgi majanduslik nõrkus ja 

siseriiklikud segadused, suurima sõjalise liitlase USA poolt seatud piirangud jne. 1992.-

1993.a panturgi retoorikast hoolimata seati lõppeks esiplaanile rahumeelsed suhted 

Venemaaga.  

Venemaa sekkumise põhjused: 
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1) vältida Türgi ja Iraani mõju tugevnemist piirkonnas (üldine heidutus);  

2) hoida oma geopoliitilisi positsioone, mille üheks peamiseks eesmärgiks on 

Kaspia naftavarude jagamine ja transportimine Venemaale soodsalt; 

3) vastutulek Armeenia riigile, kuivõrd Venemaa suutis 1990. aastate algul 

ainsana pakkuda otsest sõjalist tuge turgi rahvaste ohu vastu (otsene heidutus). 

Konflikti tulemused. 

1. Konflikt on lõpliku lahenduseta. Armeenia kontrollib jätkuvalt u 14% 

Aserbaidžaani territooriumist (Mägi-Karabahhia Vabariik), kuigi ÜRO 

Julgeolekunõukogu on tunnistanud piirkonna Aserbaidžaani osaks. Vaherahu 

üldiselt kehtib (ilma rahuvalvajateta), kuigi peaaegu igal nädalal esineb 

väiksemaid intsidente. Venemaa relvajõud on esindatud Armeenias suhteliselt 

rohkearvuliselt, mh valvatakse selle riigi piire. 

2. Venemaa sõjalised positsioonid Armeenias heidutasid Türgit sõjaliselt 

sekkumast. Nõukogude liidu kokkuvarisemise tagajärjel soovis Türgi hakata 

tekkinud turgi vabariikides mängima n.ö Suure Venna rolli, mis tekitas 

geopoliitilist ärevust Moskvas. See vaibus paljuski Türgi sisemise nõrkuse 

tõttu, aga kindlasti võeti arvesse ka Venemaa jõufaktorit. Venemaa juhtimisel 

on kahe riigi dialoog praeguseks suundunud geoökonoomika teemadele ja 

tahetakse teha tihedamat koostööd energeetika vallas (mh tuleb 80% Türgis 

tarbitavast gaasist Venemaalt). Suhted jõudsid uuele tasemele u 

aastatuhandevahetusel. 

3. Geostrateegiliste positsioonide hoidmine, lahendamaks muuhulgas Kaspia 

nafta küsimust. Avaldatakse survet Aserbaidžaanile, lubamaks Venemaal 

töödelda selle naftavarusid.130 

2.3.4. Kertši väina konflikt 

2003.a tekkis konflikt Venemaa ja Ukraina vahel Kertši väinas asuva Tuzla saare ja 

sellega seoses väinas kulgeva merepiiri asukoha pärast. Kertši väin eraldab Ukraina 
                                                 
130 Torbakov, Igor; Turkish foreign policy in the post-Soviet space. (http://www.eurasianet.org/ 
departments/insight/articles/eav122302.shtml; 20.11.2007) Cornell, Svante E.; Undeclared war: The 
Nagorono-Karabakh confict reconsidered. (http://www.pcr.uu.se/publications/cornell_pub/main_doc.pdf; 
20.11.2007) Pauw, Freddy De; Turkey's Policies in Transcaucasia. (http://poli.vub.ac.be/publi/ 
ContBorders/eng/ch0801.htm; 20.11.2007) 
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territooriumiks olevat Krimmi poolsaart Venemaale kuuluvast Tamani poolsaarest ja 

Musta merd Aasovi merest. 

2003.a oktoobris hakkas Venemaa ehitama Tamani poolsaarelt Tuzla saareni tammi, 

mis oleks valmimisel muutnud ka saare territoriaalset kuuluvust läbi maismaaühenduse 

Venemaa territooriumiga. Tuzla saar kuulus koos Krimmiga alates 1950. aastatest 

Ukraina NSV-le ning Ukraina pidas alates 1991.a iseseisvumisest saart enda omaks – 

seni kulges arvatav merepiir saare ja Vene territooriumi vahelt. Piiri ei ole kahe riigi 

vahel vastastikuse kokkuleppega kindlaks määratud. Kuigi u 70% Aasovi mere 

rannikust kuulub Ukrainale, soovib Venemaa selle veekogu ühiskasutust.  

Tammi hakati ehitama ilma mingi hoiatuse või reklaamita. Ukraina valitsus sattus 

suurde ärevusse, oktoobri keskel korraldati saarel ühendatud sõjaväeõppused ning 

kuulutati, et sissetungijad võetakse relvade abil vastu. Venemaa võimud ei teinud sellest 

ametlikult välja, ei jaganud ka mingeid asjakohaseid kommentaare ega reklaaminud 

üritust meedias ning jätkasid tammiehitust. Ukraina riigijuhid seevastu katkestasid oma 

välisvisiidid ja president Kutšma isiklikult külastas saart. Ukraina kaasas nii maa-, 

mere- kui õhuväge ning piirivalvureid. Kuigi Venemaa oma relvajõude ei 

demonstreerinud, tõlgendas Ukraina pool konflikti terava ohuna oma julgeolekule. 

21.10 pidasid Ukraina piirivalvelaevad kinni Vene puksiiri, mis rikkus väinas piiri. 

Vene piirivalvelaevade kohale saabumisel oldi ohtlikult lähedal kokkupõrkele. 23.10 

teatas Venemaa siiski, et tammi ehitus on peatatud. 24.10 kohtusid kahe riigi 

peaministrid, kus peale jäid pigem Venemaa argumendid. Tammiehitus küll peatati, 

kuid Ukraina pidi kõik väed saarelt minema viima. Veel 2005.a seadsid Vene 

ametiisikud saare kuuluvuse kahtluse alla. 

Venemaa käitumise põhjused.  

1. Oma territoriaalsete valduste suurendamine. Ametlikult viidati sellele, et 

taastatakse 1920ndatel minema viidud Tuzla säärt, mis ühendas Tamani 

poolsaart Tuzla saarega. Venemaa väitis, et lepingus, millega 1954.a Krimmi 

ANSV Ukrainale kingiti, oli juttu ainult Krimmi kontinentaalsest osast.  

2. Aasovi piirkonnas paikneb u 100 gaasi- ja naftaleiukohta ning Kertši väina 

kontrollimine annab kontrolli Aasovi mere üle. Ukraina teenis sel ajal väina 

läbimise tollimaksu pealt u 200 miljonit dollarit aastas. Mõningate 
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hinnangute kohaselt Venemaa mõtleski ainult majanduslikult ning oma 

tegevuse poliitilist külge ei kaalutud. 

Konflikti tulemused. 

1. Venemaa sõjaline võimsus ei heidutanud Ukrainat oma positsioone 

kaitsmast. Konflikti tulemusena valmis presidentide ühisavaldus, mis lubas 

edasist väina ühiskasutust, nimetas Aasovi merd ja Kertši väina riikide 

territoriaalveteks ning kutsus üles kahe riigi vahelise piiri määratlemisele. 

2006.a jäid läbirääkimised taas toppama, kuivõrd Ukraina tahab Aasovi merd 

kuulutada rahvusvahelisteks veteks, mitte aga jätta territoriaalveteks, nagu 

Venemaa soovib. 

2. Konfliktieelne faktiline olukord jäi püsima, st Ukraina peab saart jätkuvalt 

enda omaks ja Venemaa ei ole seda füüsiliselt vaidlustanud, küll aga verbaal-

diplomaatiliselt. 

3. Püsivaid kahjustusi kahe riigi suhetele ei jäänud. Juba aasta pärast, s.o 

2004.a toetas Venemaa otseselt ja ühemõtteliselt Ukraina peaminister 

Janukovitši saamist presidendiks.131 

2.3.5. Krimmi konflikt 

Nõukogude Liidu lagunemisele järgnesid pikad vaidlused Ukraina ja Venemaa vahel 

tuumarelvade ja Musta Mere Laevastiku (MML) saatuse ja Krimmi staatuse küsimustes. 

1992.a juulis otsustasid Krimmi ja Ukraina parlamendid, et Krimm jääb Ukraina osaks, 

saavutades märkimisväärse kultuurilise ja majandusliku autonoomia. Sellest hoolimata 

kasvasid 1990ndate keskel rahvuslikud pinged, mh 1995.a märtsis tühistas Ukraina 

raada Krimmi 1992.a konstitutsiooni ja saatis laiali sealse parlamendi. 

Laevastiku ümber algas dialoog 1992.a alguses ning kuni 1994.a toimus mõlemalt poolt 

algatatuna intsidente MMLi laevade kuuluvuse küsimuses, mh esines laevade 

„põgenemise“ vahejuhtumeid ühest laevastikust teise, provokatiivseid samme, 

                                                 
131 Maloverjan, Üve; Ukraina valmistub Venemaa invasiooniks. (http://www.postimees.ee/181003/ 
online_uudised/esileht/valisuudised/116566.php; 20.11.2007) Russia PM eases Ukraine crisis. 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3204117.stm; 20.22.2007) Portnikov, Vitali; Õnnetu saatusega Tuzla 
saar. (http://www.postimees.ee/241003/esileht/117169.php; 20.11.2007) Maloverjan, Üve; Ukraina ja 
Venemaa tegid tammitülis vaherahu. (http://www.postimees.ee/261003/esileht/valisuudised/117265.php; 
20.11.2007) 
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kokkupõrkeid laevastiku sees jne. 09.07.1993 kuulutas Venemaa Riigiduuma 

Sevastoopoli linna Venemaa omaks, kuigi Venemaa president Boriss Jeltsin mõistis 

selle sammu hukka. 

1994.a jõuti kokkulepeteni, et Sevastoopol jääb siiski Vene laevastikubaasiks, ülejäänud 

Krimmi baasid aga lähevad Ukrainale. Seoses vene rahvusest Leonid Kutšma saamisega 

Ukraina presidendiks 1994.a taandusid Krimmi staatuse ümber kestnud rahvuslikud 

pinged.  

Majanduslike küsimuste esile kerkimisega vähenes Krimmi ja MMLi probleemid, mida 

ei võetud kaugeltki esmaste julgeolekuküsimustena, hoolimata laiemaks konfliktiks 

arenemise potentsiaalist (mh oli kuni 1990. aastate keskpaigani küsimuseks Ukraina 

pinnal paiknevate tuumarelvade tulevik). 

Alates 1994.a toimunud läbirääkimiste tulemusena saavutati 28.05.1997 kokkulepe, 

millega aktsepteeriti autonoomse Krimmi kuulumist Ukraina koosseisu ning MML 

jagati kokkuvõttes 80:20 Venemaa kasuks. Sevastoopoli baas renditi Venemaale 20 

aastaks, kõik maksed läksid Ukraina gaasivõla likvideerimiseks Venemaa ees. Laevade 

jagamine ei olnud kunagi põhiliseks vaidlusküsimuseks, pigem oli selleks Krimmi 

poliitiline staatus. 

Laevastikuküsimused tõusetusid konflikti vormis uuesti 2006.a, mil tekkis vaidlus 

Krimmi rannikul asuvate hüdrograafiliste objektide kuuluvuse üle. Vene kaitseminister 

Sergei Ivanov ütles, et MML-i madrused peaksid oma objekte vajadusel relvadega 

kaitsma. Lisaks sellele soovis Ukraina 2006.a suvel viia Krimmis läbi ühisõppused 

NATO vägedega. Vene rahvuslased korraldasid selle vastu piirkonnas tuliseid 

demonstratsioone ja Vene Duuma tegi juuni alguses üksmeelse avalduse, milles hoiatati 

Ukrainat liitumast NATO-ga.  

Konflikti algpõhjused. 

1. Venemaa geopoliitiline soov omada sõjalist juurdepääsu Mustale merele ja 

sealtkaudu Vahemerele. Oma regionaalse mõju kaitsmisega Türgi ja 

Kaukaasia suhtes polnud mõningal hinnangul tegu mitte strateegilise plaani, 

vaid pigem sümboliga. 

2. Krimmi poolsaarega on seotud ka sealse venelastest elanikkonna õiguste 

kaitse. 

3. Takistada NATO positsioonide loomist piirkonnas. 
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Konflikti tulemused. 

1. Venemaa ja Ukraina suhete teravnemine territoriaalsete ja rahvuslike 

vaidluste pinnalt eelkõige Krimmis. Samas õnnestus Venemaal 

hinnanguliselt heidutada Ukrainat avalikest sõjalistest sammudest. 

Praeguseks on pinged suhteliselt alanenud. 

2. Venemaa jätkuv sõjaline kohalolek regioonis. Viimasel ajal on Ukraina 

kruvinud pinget Sevastoopoli laevastikubaasi edasise tuleviku osas ning 

Venemaa avaldanud vastusurvet Ukraina ja NATO lähedastele suhetele. 

Pärast Viktor Janukovitši saamist Ukraina peaministriks 2006.a need pinged 

alanesid.132 

2.4. Hiina Rahvavabariik 

2.4.1. Taiwani konflikt 

Seda juhtumit on lähemalt käsitletud alapeatükis 2.2.6.133  

Hiina eesmärgid konfliktis. 

1. Heidutada Taiwani iseseisvuspüüdlusi ning lahendada ühtse Hiina küsimust 

ja kodusõda. Hiina RV muutmatu seisukoha kohaselt on Taiwan Hiina riigi 

osa. 

2. Mõjutada USA-d mitte kõrvale kalduma senistest suhetest Hiina RV-ga, st 

ainult ühe Hiina diplomaatilist tunnustamist. 

Konflikti tulemused: 

a) Taiwani iseseisvuspüüdluste kontrollimine (kuigi mitte vaigistamine) – 

Hiina ühe peamise rahvusliku ja (välis)poliitilise seisukoha kinnistamine; 

                                                 
132 Felgenhauer, Tyler; Ukraine, Russia, and the Black Sea Fleet Accords. 
(http://www.wws.princeton.edu/cases/papers/ukraine.html; 20.11.2007) Maksymiuk, Jan; Ukraine: 
Crimea Lighthouse Becomes Another Bump In Ukrainian-Russian Relations. 
(http://www.rferl.org/featuresarticle/2006/01/743bc216-3768-4ac1-a948-e6542d31b37b.html; 
20.11.2007) Kamps, Mari; Venemaa hoiatas Ukrainat NATOga liitumast. 
(http://www.postimees.ee/080606/esileht/valisuudised/204761.php; 20.11.2007) Burnos, Taras; Rahva 
rusikas NATO vastu. (http://www.postimees.ee/120707/esileht/valisuudised/271779.php; 20. 11.2007) 
133 Kuigi Taiwani küsimus on olnud lõpliku lahenduseta alates Hiina kodusõja lõppemisest 1949.a ja 
sellisena kandunud edasi Külma sõja perioodist, eksisteerib igapäevaselt konflikt ainult diplomaatiliste 
positsioonide tasandil ning sõjalised kriisid on selles valguses selgelt eristatavad. 



 71 

b) USA positsioonide kompamine Taiwani ja Lääne-Aasia regionaalse 

julgeoleku küsimustes; 

c) Hiina sõjalise mahajäämuse tuvastamine USA-st ja Taiwanist – see andis 

uut hoogu PLA moderniseerimisprotsessile; 

d) teatava julgeolekupoliitilise ärevuse tekkimine teistes Ida-Aasia riikides 

Hiina võimalike edasiste sõjaliste sammude osas. 

2.4.2. Diaoyu saarte konflikt 

Kolm riiki – Hiina RV, Jaapan ja Taiwan – peavad enda omaks asustamata Diaoyu (j.k 

Senkaku) saari Ida-Hiina meres Okinawa saare ja Taiwani vahel. Territoriaalse huvi 

objektiks on eelkõige saarte all asuvad kuni 100 miljardi barrelini ulatuvad naftavarud 

jm loodusvarad.  

Esimest korda pingestusid Jaapani ja mõlema Hiina vahelised suhted 1990.a sügisel, 

kuna jaapani aktivistid ehitasid saartele majaka, millele tahtsid ametlikku tunnustust. 

Jaapani Veeteede Kaitse Amet patrullis piirkonnas ja takistas Taiwani aktiviste 

maabumast. Hiina valitsus kartis Tiananmeni veresauna järgselt rahvuslike tunnete 

õhutamist, vajas rahvusvahelist tuge ning teema vaigistati. 

Uuesti tõusis saarte küsimus üles 1996.a juulis, mil jaapani paremäärmuslased ehitasid 

saartele teise majaka. 28.08 ütles Jaapani välisminister, et Jaapani toimiva halduse tõttu 

saarte territoriaalse kuuluvuse küsimust ei eksisteeri. 13.-14.09 korraldas PLA 

dessantharjutuse Liaoningi provintsis, mida press hindas hoiatusena Jaapanile. Samuti 

nihutati sõjaväelisi lende lähemale Jaapani õhuruumile. Otsesed sammud avaldusid 

eelkõige hiina rahvuslaste aktsioonides 1996.a sügisel ja hiljem vaidlusaluste saarte 

küsimuses. Riikide jaoks selleks korraks konflikt ammendus ja Hiina hakkas vaigistama 

rahvuslikku tunnetepuhangut, kuigi väidetavalt esitasid PLA ohvitserid juhtkonnale 

nõudmisi lahendada küsimus jõuga. 

Hiina RV ja Jaapani vahelised sõjalised sammud on aset leidnud eelkõige alates 2004.a 

– Hiina on piirkonnas aeg-ajalt demonstreerinud tõsiselt võetavaid merejõude, mis on 

sooritanud ka agressiivseid akte. Jaapan on saarte kaitsmisel jätkuvalt toetunud 

rannavalvelaevadele. 10.11.2004 avastasid Jaapani alused enda territoriaalvetest 

tundmatu (ilmselt Hiina Han-klassi) allveelaeva, mille tõttu viidi Jaapani merejõud teist 
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korda pärast Teist maailmasõda  kõrgendatud valmisolekusse – allveelaeva jälitati kuni 

Hiina territoriaalveteni. Hiljem Hiina mitteametlikult tunnistas laeva omaks ja 

vabandas. Lisaks allveelaevavahejuhtumile suurenes ka Hiina lennukite poolne 

elektrooniline jälgimine ning Hiina uurimislaevade tungimine vaidlusalusesse alasse. 

Kuigi Jaapani sõjalaevastik on suhteliselt väike, on USA kinnitanud, et on valmis saari 

kaitsma igasuguste sõjaliste aktsioonide eest. 

Vastuseks Hiina sõjalistele sammudele kuulutas Jaapan 09.02.2005 Diaoyu suurimal 

saarel asuva majaka riikliku kaitse all olevaks, st formaalselt kuulutas saared enda 

omaks, samuti sõlmiti 13.04.2005 leping gaasi puurimiseks vaidlusaluses piirkonnas. 

Hiina nimetas seda “tõsiseks provokatsiooniks”. Jaapani sammude järel pingestusid 

riikidevahelisi suhteid, millega mh kaasnesid Hiinas suured Jaapani-vastased 

meeleavaldused. 2005.a septembris avastati Chunxiao gaasimaardla lähistel viis Hiina 

sõjalaeva, millest üks sihtis suurtükiga Jaapani vaatluslennukit. Üks päev enne 

kahepoolsete piiriläbirääkimiste algust teatas Hiina, et tal on Ida-Hiina merel 

lahinguvõimeline reserveskaader. Kokkuvõttes ei ole Hiinal õnnestunud aga Jaapanit 

selles vaidlusküsimuses heidutada. 

Hiina sekkumise põhjused: 

a) Hiina territoriaalse terviklikkuse ja rahvusliku suuruse kaitse; 

b) energiaressursside jagamine; 

c) natsionalistlike meeleolude õhutamine, tegelemaks valuliste 

siseprobleemidega. 

Konflikti tulemused. 

1. Mõlema poole suhteliselt rahumeelne käitumine hoolimata rahvuslaste 

aktiivsusest ja teravast retoorikast. Ühe olulise asjaoluna on Hiina-Jaapani 

vahelise kaubanduse väärtus aastas u 200 miljardit dollarit ning seda ei 

taheta ohtu seada. Saarte territoriaalse kuuluvuse küsimus on endiselt riikide 

vahel lahendamata, kuigi Jaapan on sisuliselt tunnistanud saared enda 

omandiks. Mõlemad pooled on teinud ettevalmistusi maavarade 

puurimistöödeks piirkonnas. Saarte küsimus on sõltuvuses mh Taiwani 

ametlikust staatusest ja seetõttu käitub Hiina talitsetult.  

2. Seoses Hiina tõusmisega regionaalseks suurvõimuks on Jaapan üha enam 

remilitariseerunud. Jaapan lõi 2007.a alguses Kaitseministeeriumi, mis 
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muudab relvajõudude staatust. Samuti soovitakse muuta põhiseaduse 9. 

paragrahvi, mis takistab relvajõudude vabamat kasutamist. Jaapani 

Enesekaitsejõud defineerisid Senkaku saari puudutava konflikti tulemusena 

esimest korda oma julgeolekudokumendis (Security and Guarding Plan) 

Hiinat sõjalise ohuna ning muuhulgas käsitleti ühe sõjalise 

ohustsenaariumina Senkaku saarte hõivamist.134 

2.4.3. Spratly saarte konflikt 

Spratly (h.k Nansha) saarestik Lõuna-Hiina meres omab strateegiliselt olulist kohta 

(maailma kasutustiheduselt teine meretee) keset maavaraderikast merd (nafta-, gaasi- ja 

kalavarud). Piirkonna avastatud naftavarud on u 17,7 miljardit barrelit. Hiina, Vietnam 

ja Taiwan on esitanud omandinõudeid kõigile saartele, lisaks on Filipiinid ja Malaisia 

nõudnud osa saartest. Esimese sõjalise posti rajas saarestikus 1956.a Taiwan. Ka kõigil 

teistel osapooltel on saartel oma eelpostid. Kõige aktiivsemalt on oma õigusi piirkonnas 

kaitsnud Hiina, kes kuulutas 1992.a territoriaalvete seadusega saared enda 

territooriumiks. Ajalooliselt on Hiina ja Vietnam olnud saarte omandiõiguse pärast 

alates 1970. aastatest korduvalt relvakonfliktis.  

1990. aastatel on Hiinal olnud eelkõige Filipiinidega saarestiku pärast relvastatud 

kokkupõrkeid, mh väiksemaid tulevahetusi ja provokatiivseid samme. Hiina on samm-

sammult suurendanud oma tugipunktide arvu saartel, mh hõivas 1995.a veebruaris 

Mischief Reef’i (üks saartest, mida pidasid enda omaks Filipiinid) ja hakkas ehitama 

sinna oma tugipunkti, mis praeguseks on omandanud päris suured mõõtmed. Hiina on 

väikesearvuliste merejõududega okupeerinud 7 saarekest, millele on paigutanud u 450 

sõdurit. Hiina laevastik on konkurentsitult piirkonna suurim (220000 sõjaväelast, üle 70 

allveelaeva jne) ning nt Filipiinidel puuduvad sõjalised vahendid Hiina hirmutamiseks. 

Seega on Hiina edukalt heidutanud kõiki teisi osapooli oma positsioonide tõsisemast 

vaidlustamisest. USA ja Filipiini Vabariigi vahel on sõlmitud küll vastastikuse kaitse 

leping, mis USA tõlgenduse kohaselt ei laiene Spratly saartele.  
                                                 
134 Senkaku / Diaoyutai Islands. (http://www.globalsecurity.org/military/world/war/senkaku.htm; 
20.11.2007) Martin, David W. China and Japan awaken an old conflict over gas and oil. 
(http://oilpolitics.blogspot.com/2005/04/opi-update-china-and-japan-awaken-old.html; 20.11.2007) 
Valencia, Mark J; The East China Sea Dispute: Ways Forward. (http://www.glocom.org/debates/ 
20060919_valencia_east/index.html; 20.11.2007) 
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Hiina sekkumise põhjuseks on oma riigi territoriaalse terviklikkuse kaitse strateegiliselt 

olulises piirkonnas. Teiste osapoolte hinnangul ei järgi Hiina-poolne territoriaalse 

terviklikkuse mõtestamine kehtivat rahvusvahelist õigust, vaid pigem ajaloolist 

kohalolekut ja jõudu.   

Viimastel aastatel on toimunud olulisi edasiminekuid saarestiku ühiseks haldamiseks. 

Teema lahendamisel on olnud aktiivne ASEAN, kuhu Hiina ja Taiwan küll ei kuulu. 

1990. aastatel on tüliküsimus vaibunud osalt vastastikuse majandusliku sõltuvuse tõttu 

(ei taheta kaubateid häirida), kuid teisalt on kõigi riikide naftavajadused üha kasvanud. 

2005.a märtsis sõlmisid Hiina, Vietnami ja Filipiini riiklikud naftakompaniid 

ühiskokkuleppe piirkonna naftavarade uurimiseks. 

Konflikti tulemused. 

1. Vaidlus on endiselt lõpetamata, kuid viimastel aastatel on astutud samme 

olukorra rahumeelseks lahendamiseks ja loodusressursside ühiseks 

haldamiseks. 

2. Hiinal on õnnestunud konflikti teisi osapooli heidutada – ta on laiendanud ja 

kindlustanud oma valdusi saarestikus. Hiina tunnetas, et ASEANist ei ole 

talle selles vaidlusküsimuses vastast ning nt 1995.a sündmuste puhul ei 

kannatanud isegi riikidevahelised suhted. Vietnam seevastu on alates 1992.a 

hakanud piirkonda ekspluateerima koostöös lääneriikide naftakompaniidega 

ning Hiina on hoidunud Vietnami positsioonide ründamisest. 

3. Hiina ühepoolsete agressiivsete ja rahvusvahelise õigusega põhistamata 

sammudega tõusis ASEANi riikide valvsus Hiina sõjalise võimekuse ja 

plaanide osas laiendada oma mõjusfääre Kagu-Aasias. Muuhulgas hakkasid 

ASEANi liikmed Hiina kasvavale mõjule vastu seismiseks samuti 

relvastuma.135 

                                                 
135 Spratly islands. (http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly.htm; 20.11.2007) Chin, 
Yoon Chin; Potential for conflict in the Spratly islands. (http://www.ccc.nps.navy.mil/research/theses/ 
Chin03.pdf; 20.11.2007) ICE Case Studies: Spratly Islands Dispute. (http://www.american.edu/ted/ 
ice/spratly.htm; 20.11.2007) 
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3. Teoreetiliste konstruktsioonide analüüs 

3.1. Muutujate operatsionaliseerimine 

Eelnevalt on meil välja valitud kolm heidutusteoreetilist konstruktsiooni, mille 

kohaldatavust kaasaegsetele relvakonfliktidele soovime analüüsida. 

Klassikalise teooria testimiseks kasutame Richard N. Lebowi poolt formuleeritud nelja 

tingimust (st teooria sõltumatud muutujad - SuM), mille täitmisest sõltub heidutuse 

tulemus. Kõik need muutujad operatsionaliseerime kolme väärtuse süsteemis: 1 – nõrk 

tase, 2 – keskmine või ebamäärane, 3 – tugev tase (selge esindatus). Mida tugevam on 

muutuja esindatus, seda tõenäolisem on heidutuse toimimine. Klassikalise teooria sõltuv 

muutuja (SvM) oli heidutussituatsiooni tulemus, mida saab operatsionaliseerida 

dihhotoomselt: heidutus toimis (+) või kukkus läbi (-). 

Alexander L. George ja Richard Smoke’i empiirilise teooria (vt alapeatükk 1.4.1.) 

sõltuvaks muutujaks on agressori käitumine ning sõltumatuks muutujaks kaitsja 

käitumine. Kuivõrd George ja Smoke soovisid ületada kogu heidutussituatsiooni 

dihhotoomset käsitlust, saab nende teooria sõltuva muutuja operatsionaliseerida kolme 

tasemena: agressor oli heidutatud (+), ei olnud heidutatud, st jätkas agressiivset tegevust 

(-) või lõppsituatsioon jäi ambivalentseks (0). Samamoodi saab operatsionaliseerida 

sõltumatut muutujat: kaitsja soovis heidutada (+), ei soovinud heidutada (-) või tema 

positsioon oli ebaselge (0). Vahemuutujateks võib pidada kaheksat George ja Smoke’i 

poolt välja toodud tingimust, mis mõjutavad agressori käitumist. Neid 

operatsionaliseerime klassikalisele teooriale sarnaselt kolme väärtuse süsteemis: 1, 2 ja 

3, lähtudes muutuja esinemise tugevusest. Seejuures on lähtutud väärtuste määramisel 

sellest, kas konkreetne muutuja on heidutuse toimimist soodustav (vastavalt väärtus 3) 

või takistav (väärtus 1). 

Heidutusteooria kolmanda mudeli (s.o Lebow ja Steini täiendused, vt. alapeatükk 1.4.2.) 

kohaselt on teooria sõltuvaks muutujaks heidutuse tulemus, mida nad 
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operatsionaliseerivad dihhotoomselt: heidutus toimis (+) või kukkus läbi (-). Sõltumatu 

muutuja moodustavad aga neli gruppi muutujaid, mida saab operatsionaliseerida neis 

sisalduvate eelmuutujate väärtuste kogumina. Eelmuutujad aga on operatsionaliseeritud 

kolmikväärtuselises süsteemis ning väärtuste määramisel on lähtutud sellest, kas 

konkreetne muutuja on heidutuse toimimist soodustav (vastavalt väärtus 3) või takistav 

(väärtus 1). 

Kõik võrreldavad heidutusteoreetilised konstruktsioonid on töös käsitletavate 

konfliktide ülevaatlikuks kajastamiseks vormistatud tabelite kujul, mille koostamisel on 

kasutatud eelmises peatükis, st empiirikat tutvustavas osas esitatud informatsiooni. 

Teooriaid testitakse järgmisena võrdlevalt vaadeldavate riikide kaupa. On otstarbekas 

meelde tuletada töö uurimishüpoteesi, et riikidevaheliste suhete muutumatust eeldades 

on heidutusteooria kohane instrument suurriikide Külma sõja järgsete rahvusvaheliste 

julgeolekusuhete analüüsimisel. Sellest johtuvalt on oluline pöörata tähelepanu 

konfliktisituatsioonide tulemustele (kas heidutus toimis või mitte), aga samuti ka 

konkreetsete sõltumatute muutujate varieerumisele, lähtudes uurimistöö sissejuhatuses 

esitatud täiendavatest probleempunktidest. 

3.2. USA relvakonfliktid 

Eelmises peatükis toodud empiirika kohaselt võis Külma sõja järgsest perioodist välja 

tuua 11 rahvusvahelist konflikti, mis hõlmasid relvajõu heidutuslikku kasutamist USA 

poolt. Neist viiel juhtumil heidutus toimis, kolm juhtumit lõppesid selge nurjumisega 

ning kaks vastasseisu (Iraagi lennukeelutsoonid ja operatsioon „Desert Thunder“) 

päädisid ambivalentse tulemusega, kus heidutust võis lugeda osaliselt nurjunuks. 

Teooria sõltuva muutuja rangelt dihhotoomset operatsionaliseerimist järgides võib 

liigitada konfliktid, kus heidutus saavutas osaliselt eesmärgid, aga jäi samas kaugele 

oma kõigi eesmärkide täitmisest, heidutuse nurjumise hulka. Seega oli USA poolt 

rakendatud heidutuse toimimise sageduseks 50%. 

Klassikalise heidutusteooria aspektist võib kujutada USA konflikte järgmises tabelis. 
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Tabel 3. USA rahvusvahelised konfliktid klassikalise heidutusteooria mudelis. 

Konflikt  Sõltumatud muutujad SvM 
 1. 2. 3. 4.   

Desert Shield 2 2 2 2     -136 
Lennukeelutsoonid 3 3 2 2 - 
Haiiti interventsioon 2 3 3 2 + 
Vigilant Warrior 3 3 2 3     +137 
Vigilant Sentinel 3 1 2 3 + 
Taiwani väina kriis 3 3 2 2 + 
Desert Thunder 3 3 3 3 - 
Cobalt Flash 2 3 2 1 - 
Noble Anvil 3 3 2 2 + 
Enduring Freedom 3 3 2 3 - 
Iraqi Freedom 2 3 2 2 - 
 

Varem käsitletult (vt alapeatükk 1.3.3.) olid klassikalise teooria sõltuvateks muutujateks 

kaitsja seisukohtade selgus, nende seisukohtade edastamine, võimekus oma seisukohti 

kaitsta ning otsustavuse demonstreerimine. Heidutuse toimimiseks peavad kõik need 

muutujad olema võrdselt tugevalt esindatud, seega saame iga juhtumi juures 

aritmeetilise keskmisena välja tuua muutujate keskmise tugevuse. Kõige paremal juhul 

(Desert Thunder) oli selleks keskmiseks 3, kuid heidutus ise nurjus; kõige halvemaks 

tulemuseks oli 2, mis esines kahel juhul (nii toimimine kui ka nurjumine). Heidutuse 

toimimise juhtudel oli sõltumatute muutujate keskmiseks tasemeks 2,5 ning nurjumise 

korral 2,41,138 mis iseenesest on liiga väike erisus selge vahe väljajoonistumiseks. 

Huvipakkuva asjaoluna esines nii toimimise kui ka nurjumise juhtumites erinevate 

sõltumatute muutujate varieerumist kogu väärtusteskaala ulatuses. 

Lebowi ja Steini kohaselt ei ole selge, millist kasu heidutuse edukuse määra uurimine 

üldse omab.139 Kui selle strateegia edukuseks oleks kõigest mõnikümmend protsenti, on 

ka see tõenäoliselt hea tulemus, kuivõrd (vahetult) heidutavaid samme astutakse alles 

                                                 
136 Mõnedel hinnangutel oli raske nimetada toimunut heidutuse nurjumiseks, kuivõrd puudusid nii USA 
varasemad kohustused Kuveidi osas kui ka sõjaline võimekus Pärsia lahes, st potentsiaalne 
heidutusähvardus jäi tugevalt alla vajaliku normi. Seega ei olnud asi mitte selles, et Saddam Hussein oli 
heidutamatu, vaid hoopis selles, et heidutust vaadeldi veel Külma sõja terminites, kuigi saabunud oli juba 
uus ajastu – heidutusähvardus tuli usutavuse saavutamiseks ka ellu viia.(Guertner, Haffa, Quester; 1992, 
lk 22-23) 
137 Operatsioon võis mõnede hinnangute kohaselt olla ülereageerimine, kuid teiste arvates oli esimene 
õnnestunud Külma sõja järgne konventsionaalne heidutus. 
138 Siin ja edaspidi ümardatakse muutujate kesmised väärtused kuni kaks kohta pärast koma.  
139 Varem toonitatult pidasid Lebow ja Stein kõiki reaalselt esinenud heidutuse toimimise juhtumite 
määratlemist ja sellest lähtuvalt heidutuse efektiivsuse hindamist praktiliselt võimatuks.(Lebow, Stein; 
1990, lk 2) 
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siis, kui leitakse (otsese) agressiooni võimaliku olevat.140 Kui me sellest lähtuvalt 

lõdvendaksime heidutuse toimimise määratlust (heidutuse rakendamine aitas vähemalt 

osaliselt kaasa eesmärkide täitmisele) ning hindaksime ümber kaks eelnimetatud 

ambivalentse tulemusega juhtumit, muutuks pilt oluliselt selgemaks. Sel juhul kujuneks 

heidutuse toimimise juhtudel sõltumatute muutujate keskmiseks tasemeks 2,57 ning 

nurjumise korral 2,25, mis on juba selgelt eristatav vahe. 

Klassikalise teooria raamistikus võime operatsiooni „Vigilant Sentinel“ näitel järeldada, 

et väljakujunenud kestva vaenulikkuse õhkkonnas ei oma kaitsepositsiooni 

signaliseerimine enam primaarset tähendust. Küll omab suhteliselt olulist tähtsust 

kaitsja otsustavuse aspekt (operatsiooni „Cobalt Flash" näitel). Teisalt näitas analüüs, et 

iga vastane ei olegi heidutatav, st klassikaline teooria ei hõlma sõltumatuid muutujaid, 

mis suudaksid selgitada heidutuse läbikukkumist nt operatsioonide „Desert Thunder“ 

või „Enduring Freedom“ puhul, mil sõltumatute muutujate keskmised väärtused isegi 

ületasid heidutuse toimimiseks vajalikku keskmist taset. Järelikult tuleb nimetatud 

konflikte üritada selgitada järgmiste teoreetiliste instrumentide abil. 

 

Empiirilise heidutusteooria aspektist võib kujutada USA konflikte järgmises tabelis. 

 

Tabel 4. USA rahvusvahelised konfliktid empiirilise heidutusteooria mudelis. 

Konflikt  SuM Vahemuutujad SvM 
   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.   

Desert Shield 0 2 2 3 1 2 2 1 1 - 
Lennukeelutsoonid + 2 1 2 2 1 1 1 2 0 
Haiiti interventsioon + 2 1 3 1 3 2 3 1 + 
Vigilant Warrior + 3 2 3 3 1 2 2 2 + 
Vigilant Sentinel + 3 2 2 3 1 2 2 2 + 
Taiwani väina kriis + 2 2 3 2 3 1 1 3 + 
Desert Thunder + 3 2 3 3 2 1 1 3 0 
Cobalt Flash 0 2 1 2 3 2 1 1 2 - 
Noble Anvil + 3 2 3 3 1 1 1 3 + 
Enduring Freedom + 3 2 2 3 3 1 1 1 - 
Iraqi Freedom + 2 2 2 2 2 1 1 2 - 
 

Üheksal juhul oli USA heidutussoov kindel ning kahel juhul ambivalentne – mõlemad 

neist juhtumitest lõppesid heidutuse nurjumisega. Kuivõrd empiiriline teooria on 

loobunud muutujate dihhotoomsest määratlemisest, saab eristada viit relvakonflikti, mil 
                                                 
140 Lebow, Stein; 1990, lk 45. 
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vastaspool oli heidutatud, nelja juhtumit, mil ei olnud, ning kahte, mil tulemus jäi 

ebaselgeks. Seega pakuvad suurimat huvi juhtumid, mil eksisteeris heidutussoov, kuid 

heidutus ei toiminud. 

Kuivõrd heidutuse toimimiseks peavad kõik vahemuutujad olema võrdselt tugevalt 

esindatud, saame iga juhtumi juures aritmeetilise keskmise kaudu välja tuua 

vahemuutujate keskmise tugevuse.  

Kaks esimest vahemuutujat omavad George ja Smoke’i kohaselt enim tähtsust. 

Heidutuse toimimise juhtudel oli nende muutujate keskmiseks tasemeks 2,2, nurjumise 

korral 1,86 ning sõltuva muutuja ambivalentse tulemuse korral 2. Kõigi kaheksa 

vahemuutuja kokkuvõttes oli edukate heidutussituatsioonide keskmiseks tulemuseks 

2,08, nurjumisega lõppenud konfliktidel 1,75 ning ambivalentse tulemusega juhtumitel 

1,86. Seega puudub oluline vahe peamiste ja teiseste vahemuutujate suhtelistes 

keskmistes väärtustes. 

Kahe juhtumi puhul (operatsioonid „Enduring Freedom“ ja „Iraqi Freedom“) eksisteeris 

heidutussoov, kuid need ei toiminud. Kokkuvõttes jäid aga nende vahemuutujad 

väärtustelt keskmisele heidutuse toimimiseks vajalikule tasemele selgelt alla (vastavalt 

peamiste vahemuutujate lõikes 2 ja kokkuvõttes 1,75). Võib välja tuua, et neil 

juhtumitel puudus algatajal valmisolek aktsepteerida kompensatsiooni, samuti oli ta 

tugevalt motiveeritud (nt islamiäärmuslikud seisukohad Talibani puhul). Afganistani 

konflikti korral oli täiendavalt relvakokkupõrget soodustavaks faktoriks diplomaatiliste 

läbirääkimiste lühike kestus, mis omakorda tulenes ilmselt USA suurest frustratsioonist. 

Toiminud heidutusega, aga vahemuutujate keskmisest nõrgema tasemega juhtumi korral 

(Haiiti interventsioon) on keskmisest tugevamini esindatud agressori arusaam kaitsja 

võimekusest ning mõjutusvahendite iseloomust. 

Kui klassikaline teooria ei suutnud selgitada operatsiooni „Desert Thunder“ tulemusi, 

siis empiirilise mudeliga võib selgelt välja tuua, et agressor oli seal tugevalt 

motiveeritud ning ei olnud valmis aktsepteerima kompensatsiooni. Samas esinesid need 

kaks asjaolu muudel juhtudel ka heidutuse toimimise korral. 

 

Lebow-Steini kontseptsiooni kohaselt võib kujutada USA konflikte järgmises tabelis. 
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Tabel 5. USA rahvusvahelised konfliktid Lebow-Steini heidutusteooria mudelis. 

Konflikt  Sõltumatud muutuja SvM 
 1.grupp 2.grupp  3.grupp  4.grupp    

Desert Shield 2;2;2 1;1 2 2 - 
Lennukeelutsoonid 3;2;2 1;1 1 1 - 
Haiiti interventsioon 2;2;3 2;2 3 2 + 
Vigilant Warrior 3;3;2 2;1 1 3 + 
Vigilant Sentinel 3;3;2 2;1 1 3 + 
Taiwani väina kriis 3;2;2 2;1 3 1 + 
Desert Thunder 3;3;3 2;3 2 1 - 
Cobalt Flash 2;1;2 2;1 2 1 - 
Noble Anvil 3;2;2 3;2 1 1 + 
Enduring Freedom 3;3;2 2;1 1 3 - 
Iraqi Freedom 2;2;2 2;2 2 1 - 
 

Lebow ja Stein kasutasid sama sõltuvat muutujat, mida klassikaline teooria – s.o 

heidutussituatsiooni tulemus, mida nad jagasid dihhotoomselt toimimiseks ja 

nurjumiseks. Rangelt hinnates oli üheteistkümnest USA relvakonfliktist viiel juhul tegu 

heidutuse toimimise ja kuuel juhul selle nurjumisega. 

Sõltumatu muutuja koosneb neljast muutujate grupist, kus on vastavalt esindatud kõigi 

gruppi haaratud muutujate väärtused. Heidutuse toimimiseks peavad teooria kohaselt 

kõik muutujate grupid olema võrdselt tugevalt esindatud, seega saame iga juhtumi 

juures aritmeetilise keskmisena välja tuua muutujate keskmise tugevuse gruppide kaupa 

ja sõltumatu muutuja kohta tervikuna. Heidutuse toimimisega lõppenud konfliktide 

sõltumatute muutujate keskmine väärtus on 2,01 ning nurjumisjuhtumitel 1,73.  

Sarnaselt klassikalise teooria põhisele analüüsile on ka Lebow-Steini konstruktsiooni 

juures silmapaistvaks erandjuhtumiks operatsioon „Desert Thunder“, mille sõltumatute 

muutujate keskmiseks väärtuseks oli 2,12. Täiendavalt toob see mudel erandjuhtumina 

välja operatsiooni „Allied Force“, mille sõltumatud muutujad jäid mitmes grupis alla 

keskmisele heidutuse toimimiseks vajalikule tasemele – samas heidutuse toimimist 

selgelt soosivaks faktoriks antud konfliktis oli agressori tegutsemisvõimaluste vähesus. 

Võib välja tuua, et kui esimeses grupis (muutujad positsiooni selgus, usutavus ja 

kaitsevõime) toimus keskmisest erinevaid variatsioone mõlemas suunas, siis heidutus 

toimis juhtumitel, mil agressor tunnetas väiksemat tegutsemisvajadust (aga 

klassikalisest teooriast erinevalt mitte võimalust), tema suhtes rakendati rohkem 

positiivseid mõjutusvahendeid ning kaitsja positsioon oli konkreetses kontekstis 
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legitiimsem. Ainsaks erandiks viimases aspektis oli „Enduring Freedom“, mille puhul 

samas vastase tegutsemisvõimalus ja –vajadus olid suured. 

 

USA relvakonflikte kokkuvõtvalt analüüsides võime järeldada, et on olemas 

heidutamatuid vastaseid, nt operatsiooni „Desert Thunder“ heidutusefekti puudumist ei 

suuda selgitada ükski kasutatud mudelitest. On võimalik, et pikaleveninud vastastikuse 

kõrge vaenulikkuse õhkkonnas heidutus lihtsalt devalveerus, samas ei suutnud Iraaki 

sundida rahvusvaheliste kohustuste täitmisele ka ähvarduste läbikukkumisele järgnenud 

karistusoperatsioonid. Üheks võimalikuks järelduseks on, et Iraagi juhtkonna 

otsuselangetamise protsess ei vastanud enam ratsionaalsuse kriteeriumitele ega olnud 

seega enam analüüsitav olemasolevate heidutusteoreetiliste konstruktsioonide raamides, 

st operatsioon „Iraqi Freedom“ oli mõneti oodatav lõpplahendus Iraagi 

julgeolekuprobleemidele. Nii Iraagi kui ka Afganistani konfliktide näitel võib välja 

tuua, et tugevalt motiveeritud vastast ei ole võimalik relvajõul lihtsalt heidutada – seda 

eriti juhul, kui vastase ideoloogiliseks või sisepoliitiliseks sooviks ongi konflikti 

rõhutamine. 

3.3. Venemaa relvakonfliktid 

Varasemalt tuvastasime Venemaa puhul Külma sõja järgsel perioodil viis rahvusvahelist 

relvakonflikti. 

Tabel 6. Venemaa rahvusvahelised konfliktid klassikalise heidutusteooria mudelis. 

Konflikt  Sõltumatud muutujad SvM 
 1. 2. 3. 4.   

Gruusia 3 3 3 3 + 
Transnistria 2 2 3 2 + 
Mägi-Karabahhia 3 3 3 2 + 
Kertši väin 1 1 2 1 - 
Krimm 3 3 3 3 + 
 

Antud juhul võime teha järelduse, et neli konflikti lõppesid eduka heidutamisega ning 

üks nurjus. Erinevate juhtumite kaupa oli sõltumatute muutujate parimaks keskmiseks 

tulemuseks 3 (heidutus toimis) ning kõige kehvemaks 1,25 (heidutus nurjus). Heidutuse 

toimimise juhtudel oli sõltumatute muutujate keskmiseks tasemeks 2,75 ning nurjumise 
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korral 1,25, mis on selgelt eristatav vahe. Kertši väina konflikti juhtumis jäid kõigi 

sõltumatute muutujate väärtused alla muudes konfliktides esinenud tasemetele, st 

empiirika toetab täielikult teooria postulaate. 

 

Tabel 7. Venemaa rahvusvahelised konfliktid empiirilise heidutusteooria mudelis. 

Konflikt  SuM Vahemuutujad SvM 
   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.   

Gruusia + 2 1 3 1 2 1 1 3 0 
Transnistria + 3 2 3 2 2 1 1 3 + 
Mägi-Karabahhia + 3 3 3 2 3 2 1 1 + 
Kertši väin 0 1 1 2 1 2 2 1 1 - 
Krimm + 3 2 3 2 3 3 2 2 + 
 

Neljal juhul oli Venemaa heidutussoov kindel ning ühel juhul ambivalentne – see 

juhtum lõppes heidutuse nurjumisega. Saab eristada kolme relvakonflikti, mil 

vastaspool oli heidutatud, ühte juhtumit, mil ei olnud, ning ühte, mil tulemus jäi 

ebaselgeks. 

Heidutuse toimimise juhtudel oli peamiste vahemuutujate keskmiseks väärtuseks 2,67, 

nurjumise korral 1 ning sõltuva muutuja ambivalentse tulemuse korral 1,5. Kõigi 

kaheksa vahemuutuja kokkuvõttes oli edukate heidutussituatsioonide keskmiseks 

tulemuseks 2,29, nurjumisega lõppenud konfliktil 1,38 ning ambivalentse tulemusega 

juhtumil 1,75.  

Ühe juhtumi puhul (Gruusia konflikt) eksisteeris heidutussoov, kuid tulemus oli 

ambivalentne. Kokkuvõttes jäid aga selle vahemuutujad väärtustelt keskmisele 

heidutuse toimimiseks vajalikule tasemele selgelt alla (vastavalt peamiste 

vahemuutujate puhul 1,5 ja kokkuvõttes 1,75). Ambivalentse kaitsjapoolse tahtega 

juhtumi korral  (Kertši väina konflikt) jäid kõik vahemuutujad selgelt teistele 

juhtumitele alla ning tulemuseks oli heidutuse nurjumine. 

 

Tabel 8. Venemaa rahvusvahelised konfliktid Lebow-Steini heidutusteooria mudelis. 

Konflikt  Sõltumatud muutuja SvM 
 1.grupp  2.grupp  3.grupp  4.grupp    

Gruusia 3;3;3 2;1 2 1 + 
Transnistria 2;2;3 2;1 2 1 + 
Mägi-Karabahhia 3;2;3 1;2 3 2 + 
Kertši väin 1;1;2 1;1 2 1 - 
Krimm 3;3;3 2;1 3 2 + 
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Viiest relvakonfliktist oli neljal juhul tegu heidutuse toimimise ja ühel juhul selle 

nurjumisega. 

Heidutuse toimimisega lõppenud konfliktide sõltumatute muutujate keskmine väärtus 

oli 2,07 ning nurjumisjuhtumil 1,33, st variatsioonid sõltumatus muutujas suudavad 

selgitada variatsioone sõltuvas muutujas. Nurjunud heidutusjuhtumi puhul oli sõltumatu 

muutuja igas grupis nõrgema väärtusega, kui toiminud heidutuste puhul. 

 

Kokkuvõttes võib Venemaa heidutusjuhtumite pinnalt järeldada, et kõik kolm 

teoreetilist konstruktsiooni kohalduvad nendele. Eelkõige paistab silma Kertši väina 

konflikt, kus Venemaa algselt ei püüdnudki rakendada vahetut heidutust Ukraina suhtes. 

Samas oli tegu selgelt eristatava rahvusvahelise kriisiga ning vähemalt Ukraina 

tõlgendas seda otseselt sõjalises vormis, rakendades Venemaa-poolsele jõulisele 

tegevusele vastukaaluks demonstratiivseid sõjaväelisi manöövreid (vt alapeatükk 

2.3.4.). Seega omandas konflikt tuvastatava sõjalise mõõtme, kuigi Vene-poolsete 

positsioonide ebaselgus omas otsest mõju võimaliku heidutuse tulemustele, st see 

nurjus.  

Eeltoodust võib Venemaa näitel järeldada, et üheks olulisemaks sõltumatuks muutujaks 

heidutuse kehtestamisel on oma (kaitse)positsiooni selgus ja tugevus. Samas ei mõjuta 

teiste näidete põhjal konfliktide tulemusi heidutaja positsioonide kontekstuaalne 

legitiimsus. 

3.4. Hiina relvakonfliktid 

Varasemalt tuvastasime Hiina puhul Külma sõja järgsel perioodil viis rahvusvahelist 

relvakonflikti. 

 

Tabel 9. Hiina rahvusvahelised konfliktid klassikalise heidutusteooria mudelis. 

Konflikt  Sõltumatud muutujad SvM 
 1. 2. 3. 4.   

Taiwani küsimus 3 3 2 3 + 
Diaoyu saared 3 3 2 2 - 
Spratly saared 2 2 3 2 + 
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Hiina poolt sõjalise heidutuse kasutamise juhtumitest võime teha järelduse, et kaks neist 

lõppesid eduka heidutamisega ning üks nurjus. Erinevate juhtumite kaupa oli 

sõltumatute muutujate parimaks keskmiseks tulemuseks 2,75 (heidutus toimis) ning 

kõige kehvemaks 2,25 (heidutus toimis). Heidutuse toimimise juhtudel oli sõltumatute 

muutujate keskmiseks väärtuseks 2,5 ning nurjumise korral samuti 2,5. Kuivõrd esines 

erinevate sõltumatute muutujate varieerumist kõigi juhtumite lõikes (nii toimimine kui 

ka nurjumine), ei saa siinkohal teha eraldi järeldusi klassikalise teooria pinnalt.  

 

Tabel 10. Hiina rahvusvahelised konfliktid empiirilise heidutusteooria mudelis. 

Konflikt  SuM Vahemuutujad SvM 
   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.   

Taiwani küsimus + 3 1 2 3 2 1 1 3 + 
Diaoyu saared + 3 2 2 2 2 2 1 2 - 
Spratly saared + 2 2 3 2 3 2 2 2 + 
 

Kõigis kolmes konfliktis oli Hiina heidutussoov kindel, kuid heidutus toimis ainult 

kahel juhul.  

Heidutuse toimimise juhtudel oli peamiste vahemuutujate keskmiseks väärtuseks 2 ning 

nurjumise korral 2,5. Kõigi kaheksa vahemuutuja kokkuvõttes oli edukate 

heidutussituatsioonide keskmiseks tulemuseks 2,16 ning nurjumisega lõppenud 

konfliktidel 2.  

Huvipakkuva asjaoluna oli negatiivse heidutustulemusega lõppenud konflikti puhul 

vahemuutujate keskmine väärtus ligikaudne heidutuse toimimiseks vajaliku tasemega 

ning peamiste vahemuutujate lõikes isegi ületas seda, st Hiina näide on vastuolus 

empiirilise heidutusteooriaga.  

 

Tabel 11. Hiina rahvusvahelised konfliktid Lebow-Steini heidutusteooria mudelis. 

Konflikt  Sõltumatud muutujad SvM 
 1.grupp  2.grupp  3.grupp  4.grupp    

Taiwani küsimus 3;2;3 3;2 2 3 + 
Diaoyu saared 3;2;2 2;2 2 2 - 
Spratly saared 2;2;2 1;3 3 1 + 
 

Hiina kolmest relvakonfliktist oli kahel juhul tegu heidutuse toimimise ja ühel juhul 

selle nurjumisega. 
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Heidutuse toimimisega lõppenud konfliktide sõltumatute muutujate keskmine väärtus 

oli 2,27 ning nurjumisjuhtumil 2,08, st erinevalt eelmistest teoreetilistest 

konstruktsioonidest suudavad Lebow-Steini mudeli variatsioonid sõltumatus muutujas 

selgitada Hiina puhul variatsioone sõltuvas muutujas. 

On huvipakkuv, et eelmiste konstruktsioonidega sarnaselt omas Diaoyu saarte konflikt 

jätkuvalt kõrgemat sõltumatute muutujate keskmist väärtust, kui toiminud heidutusega 

Spratly saarte konflikt (vastavalt 2,08 ja 2), kuid see erisus on väga väike. Spratly saarte 

konflikti puhul omavad eelmisega võrreldes kaks muutujat kõrgemaid väärtusi, s.o 

vastaste väiksem tegutsemisvajadus ning heidutaja valmisolek pakkuda konfliktile 

diplomaatilisi lahendusi. 

 

Hiina puhul on tähelepanuväärne, et ainult üks heidutusteoreetiline konstruktsioon (s.o 

Lebow-Steini mudel) suudab selgitada heidutusjuhtumite tulemusi. Kummatigi tuleb 

meeles pidada, et analüüsitavate juhtumite arv on pelgalt Hiina pinnalt kaugeleulatuvate 

järelduste tegemiseks väga väike. 

3.5. Analüüs 

3.5.1. Heidutusjuhtumid teooria valguses 

Kokkuvõttes suutsid nii klassikaline heidutusteooria, George ja Smoke’i teoreetilised 

postulaadid kui ka Lebow-Steini mudel 19 konflikti lõikes sõltumatute muutujate 

keskmiste tulemustega selgitada variatsioone sõltuvas muutujas. Samas võib analüüsi 

pinnalt teha mitmeid olulisi järeldusi. 

Võttes klassikalise teooria mudelis kokku kõiki käsitletavate suurriikide relvakonflikte 

pärast Külma sõja lõppu, kujuneb edukate heidutusjuhtumite sõltumatute muutujate 

keskmiseks tulemuseks 2,58 ning nurjumisjuhtudel 2,28, mis tähendab, et teooria 

suudab edukalt selgitada heidutussituatsioonide lõpptulemusi.  

Klassikaline teooria suudab kõige paremini selgitada Venemaa konflikte, kus 

varieerumine sõltumatutes muutujates põhjustas kõige selgemalt variatsioone sõltuvas 

muutujas. Samas Hiina näited olid teooria järeldustele vastupidised. USA näitel on 
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klassikaline heidutusteooria Külma sõja järgsete konfliktide analüüsimisel kehtiv juhul, 

kui loobuda heidutussituatsioonide tulemuste absoluutsest määratlemisest toimimise-

nurjumise vormis. Heidutuse toimimise määratluse lõdvendamise korral oleks analüüsi 

tulemus kõigi kolme suurriigi lõikes oluliselt indikatiivsem: kui pidada heidutuse 

toimimiseks ka juhtumeid, kus kaitsja saavutas vähemalt osaliselt oma eesmärgid, 

kujuneksid sõltumatute muutujate keskmisteks tulemusteks vastavalt 2,62 ja 2,13. 

Tähelepanuväärse asjaoluna ei olnud üksikuid silmapaistvaid muutujaid – kuivõrd nii 

toimimise kui ka nurjumise juhtumites esines erinevate sõltumatute muutujate 

varieerumist kogu väärtusteskaala ulatuses, võib sellest järeldada, et nt pelgalt 

jõuvahekorrale rõhumine (või ka mõne teise tingimuse rõhutamine) ei loo edukat 

heidutust. Seega peab kaitsja võrdselt hästi selgitama oma seisukohti, edastama need 

vastaspoolele, omama võimekust oma seisukohtade kaitsmiseks ning demonstreerima 

otsustavust selleks. Kummatigi esines empiirikas juhtumeid, kus hoolimata klassikalise 

teooria sõltumatute muutujate maksimumtulemusest heidutus ei toiminud, st 

vaadeldavas empiirikas esineb üksikjuhtumeid, mida klassikaline teooria ei suuda 

selgitada. 

Varasemalt on välja toodud, et USA on töös vaadeldava perioodi jooksul omanud 

maailmas ülekaalukat konventsionaalset sõjajõudu (vt alapeatükk 1.5). Samas ei ole 

selle mõju avaldunud heidutussituatsioonide tulemustes (enamus USA konflikte lõppes 

pigem heidutuse nurjumisega). Seega võib lähtuda teooria eeldustest, et heidutuse 

toimimiseks ei piisa ainult ühe sõltuva muutuja tugevast esindatusest. 

Konfliktisituatsioonide analüüsimisel empiirilise teooria mudelis kujunes edukate 

heidutusjuhtumite peamiste vahemuutujate keskmiseks tulemuseks 2,3 ning kõigi 

vahemuutujate kokkuvõttes 2,15. Samas oli nurjunud heidutusjuhtumite puhul 

keskmisteks tulemusteks vastavalt 1,83 ja 1,73. See tähendab, et empiiriline teooria 

suudab edukalt selgitada heidutussituatsioonide lõpptulemusi, kuigi George ja Smoke’i 

poolt identifitseeritud peamised vahemuutujad ei olnud oluliselt indikatiivsemad. 

Sarnaselt klassikalisele teooriale võib täheldada, et üksikuid silmapaistvaid muutujaid ei 

olnud, kuivõrd nii toimimise kui ka nurjumise juhtumites esines kogu väärtusteskaala 

ulatuses erinevate sõltumatute muutujate varieerumist, mis ei olnud kooskõlas keskmise 

lõpptulemusega. Eeltoodule tuginedes on mõlemad vahemuutujate grupid George ja 

Smoke’i eeldustele vastupidiselt enam-vähem võrdse selgitava jõuga.  
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Sarnaselt klassikalisele teooriale esindas Venemaa ka empiirilise teooria mudelis kõige 

selgema tulemusega heidutusjuhtumeid, samas pakkus Hiina vastupidise näite, kus 

nurjunud heidutussituatsioon isegi ületas vahemuutujate väärtustelt toiminud 

heidutusega juhtumeid. USA näitel tõestasid oma mõningast indikatiivsust muutujad, 

mis mõõtsid agressori motivatsiooni ning tema arusaama kaitsja võimekusest ja 

kohaldatavate mõjutusvahendite iseloomust, samas ei olnud see seos absoluutse 

iseloomuga.  

Seega selgus empiirilise heidutusteooria analüüsimisel, et konfliktisituatsioonide 

tulemuste diferentseeritum käsitlemine annab teooriale oluliselt juurde selgitavat jõudu, 

samas arvukate vahemuutujate esmasuse ja teisesuse eristamine mitte. Samuti esines 

vaadeldud juhtumite lõikes iga üksiku vahemuutuja olulist varieerumist, mis ei olnud 

kooskõlas lõpptulemusega.  

Lebow-Steini heidutusteoreetilise mudeli puhul oli kõigi vaadeldavate konfliktide lõikes 

heidutuse toimimisega lõppenud konfliktide sõltumatute muutujate keskmine väärtus 

2,29 ning nurjumisjuhtumitel 1,73, mis demonstreerib mudeli paikapidavust.  

Empiirika tõendas Lebow-Steini peamisi täiendusi klassikalisele teooriale: heidutus 

toimib tõenäolisemalt juhtumitel, mil agressor ei tunneta tegutsemisvajadust, tema 

tegutsemisvõimalused on piiratud (kooskõlas klassikalise teooria seisukohtadega), 

samaaegselt rakendatakse positiivseid mõjutusvahendeid, mh pakutakse olukorrale 

diplomaatilisi lahendusi, ning kaitsja positsioon on konkreetses kontekstis legitiimsem. 

Just piiripealsete juhtumite näitel (nt USA operatsioonid „Desert Thunder“ ja „Allied 

Force“) tõestas Lebow-Steini mudel oluliselt suuremat selgitavat jõudu võrreldes 

klassikalise teooriaga – heidutussituatsioonide tulemuste osas olid just diplomaatiliste 

lahenduste pakkumine ning hinnang agressori positsioonide legitiimsusele need 

sõltumatud muutujad, mis selgitasid piiripealsete juhtumite tulemusi. Erinevalt kahest 

esimesest teoreetilisest konstruktsioonist suutis Lebow-Steini mudel selgitada ka Hiina 

heidutusvastasseisude lõpptulemusi.  

Kokkuvõttes võib empiirika pinnalt teha järgmisi järeldusi. 

1. Pikale veniva konfrontatsiooni tingimustes heidutus devalveerub (USA-Iraagi 

pika konfliktisuhte näitel), st relvajõuga ähvardamine vajab usutavuse 

saavutamiseks siiski ellu viimist. Kui ähvardustega vastase positsioone muuta ei 
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suudeta, jääbki ainsa võimalusena järele relvajõul oma positsioonide kätte 

võitmine. 

2. On olemas heidutamatud vastased, kes ei järgi heidutusteooria ratsionaalust. Just 

siinkohal on eriti raske anda hinnanguid poolte vajadustele ja positsioonide 

legitiimsusele – põhimõttelised maailmavaatelised vastuolud (nt religioossed, 

rahvuslikud) sageli iseenesest nõuavad pingete maandamist relvakonfliktis. 

3. Lihtsalt jõuga ähvardamine ei ole eriti tulemuslik – selle välispoliitilise 

instrumendi efektiivsus ei suuda ennast üksinda õigustada. Samuti ei saa 

heidutussituatsiooni lõpptulemust hinnata poolte suhtelise sõjalise võimsuse 

pinnalt (USA konventsionaalse sõjalise üleoleku vähene tähtsus). Hoopis 

parema tulemuse annab jõu kombineerimine diplomaatiaga ning jäikade 

positsioonide rõhutamise asemel mõlemale poolele sobivate väljapääsude 

pakkumine. 

4. Heidutussituatsioonide tulemusi on vaja vaadelda diferentseeritult – absoluutseid 

tulemusi on raske määratleda ja saavutada. Seega järgneb jäikade positsioonide 

vastandumisele või absoluutsete eesmärkide seadmisele paratamatult konflikt 

(„Argpüksi“ mänguga vastavuses), heidutuse kohaldaja peab ka oma 

ähvardustes olema paindlik. 

3.5.2. Heidutusteooria üldtingimused 

Töö uurimishüpoteesiks oli see, et riikidevaheliste suhete muutumatust eeldades on 

heidutusteooria kohane instrument ka suurriikide Külma sõja järgsete rahvusvaheliste 

julgeolekusuhete analüüsimisel. Seejuures sooviti kontrollida teooria postulaatide 

suhtelist kehtivust ning võimaluse korral tuvastada aspekte, mis vajaksid teooria 

täiendamisel arvesse võtmist. 

Empiirika pinnalt võib järeldada, et heidutusteooria ei ole vähemalt oma klassikalises 

vormis kohaldatav maailmas, kus võitude-kaotuste arvestamisel ei kehti konkreetsete 

vastaste vahel nullsumma põhimõte. Tulenevalt Külma sõja realiteetidest oli vaja 

heidutada vastase iga sammu, hoidmaks ära bipolaarses maailmas enda „osa“ 

vähenemist. Kõige paremini tuleb see aspekt välja just vajaduses diferentseerida 

konfliktide lõpptulemusi – kuivõrd enamik rahvusvahelisi konflikte ei lõppe ühe poole 
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tingimusteta kapitulatsiooni ega samuti mitte pingete täieliku laabumisega, on vaja 

heidutust hinnata suhtelisel skaalal. 

Siit jõuame teise probleemini – nimelt heidutuse kui instrumendi hindamine. Eeltoodud 

analüüsi kohaselt on heidutuse kui riikliku välispoliitika instrumendi efektiivsus väga 

madal, lähtudes sellest, et väga paljudel juhtudel, mil kasutatud teoreetiliste 

konstruktsioonide kohaselt heidutus oleks pidanud toimima, see kukkus hoopis läbi. 

Liiatigi esines teooria ennustustele täielikult vastupidiseid näiteid. Sellest võib 

järeldada, et kas konfliktisituatsioonis osalejad ei mahtunud teooria eeldustesse 

(eelkõige osalejate ratsionaalsus ja kommunikatsiooni olemasolu) või eksisteerib 

sõltumatuid muutujaid, mida ei ole teooriasse hõlmatud. Kuivõrd senini loodud 

heidutusteooria lähtub osalejate ratsionaalsuse eeldusest, üritades anda pooltevahelistele 

suhetele suisa matemaatilist täpsust, tähendaks sellest nõudest loobumine täielikult uue 

teooria loomist. See peaks hõlmama nt osalejate kultuurilisi erisusi, liidrite isiksuse 

aspekte jpm. Samas ei ole võimalik välispoliitilises planeerimises loobuda täielikult 

ratsionaalsuse eeldusest, sest sel juhul muutuks teiste osalejate käitumise arvestamise ja 

selle mõjutamise planeerimine võimatuks. Samas ei suuda teooria ilmselgelt haarata 

juhtumeid, kus sõjalist kaotust ei peeta suurimaks kahjuks – seda ületavad nt isiklikud 

võimuambitsioonid (võimalik näite Iraagi konflikti näol), religioossed veendumused 

(Afganistani sõda), rahvuslik au vm. Järelikult ei saa ükski välispoliitiline instrument 

asendada piisavaid teadmisi oma vastase kohta. Järeldus, et heidutus võib kehtida ainult 

läänelikus loogikas või sarnase kultuurilise taustaga riikides, omab põhjapanevaid 

tagajärgi – sellest johtuvalt võib heidutusteooria kehtida ainult arenenud riikide 

vaheliste suhete analüüsimisel. Järelikult on teooria oluliseks puuduseks suutmatus 

kohalduda Külma sõja järgsele „laienenud“ maailmale, kus igapäevaselt tuleb tegeleda 

arenguriikidest lähtuvate julgeolekuohtudega. Selle arvestamine nõuaks aga 

heidutusteooria muutmist olulisel määral. 

See nn irratsionaalne teooria, milleni psühholoogilise heidutusteooria koolkond teataval 

määral pürgis, võiks ühilduda üldisema teooriaga muudest välispoliitilistest mõjuritest 

(majanduslikud, ökoloogilised jne). Nimelt on heidutusteooria keskendunud kitsalt 

sõjalisele konfrontatsioonile. Samas kui sõjaline julgeolek ei ole osalejate jaoks ainus 

ega olukorrast lähtuvalt ka peamine realiteet ning liiatigi on konfrontatsiooni vastased 

(kasvõi kaudselt) muudes suhetes, st neil võib olla arvukalt kattuvaid huvisid, tuleks 
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potentsiaalselt hinnata ka nende mõju – senine heidutusteooria ei ole selle aspektiga 

tegelenud.141 Teisalt muudaks kõik see aga heidutusteooria üheks üldiseks 

rahvusvaheliste suhete teooriaks, st ta ei oleks enam kitsalt realistliku teooria täpsustus 

ühes konkreetses valdkonnas. Sellest johtuvalt saabki „tõeline“ heidutusteooria lähtuda 

ainult osalejate ratsionaalsuse eeldusest (võimaldamaks kulu-tulu analüüsi) ning 

keskenduda ühele jõuliigile. Arvestades otseste sõjaliste konfrontatsioonide vähesust 

rahvusriikide vahel, on nende julgeolekupoliitiliste eripärade hindamiseks vaja pigem 

keskenduda kas jõu näitamise nüanssidele142 ja sellest johtuvatele muutustele 

välispoliitilistes positsioonides või kohaldada olemasolevaid konstruktsioone ka 

muudele jõuliikidele. See tähendab, et ühelt poolt on jõud ja ähvardused muutunud 

rahvusvahelistes suhetes arenenud riikide vahel rohkem latentsemaks (nt küsimus 

sõjalistest sammudest, millega ei seota otseseid ähvardusi) ning teisalt tuleb arvestada 

teiste jõuliikidega. Ainult laiemahaardeline ja üldisem teooria suudaks iseseisvalt 

määratleda heidutuse asendit üldises konfliktiskeemis ja eraldi ähvardusi riigi 

välispoliitiliste instrumentide hulgas 

Kuivõrd teoreetikud on loobunud heidutuse ja sunni eristamisest konfliktisuhete 

dünaamilisuse tõttu, ei ole seda tehtud ka käesolevas töös. Kuna just suurriikide 

julgeolekupoliitika on muutunud uurimistöös toodud empiirika näitel pigem 

ofensiivseks (nt ei tegeleta vahetult enda territooriumi kaitsega ja võetakse konfliktide 

käigus uusi positsioone), ei ole heidutuse ja sunni eristamine praktiline, samuti tuleb 

loobuda heidutuse pidamisest defensiivseks instrumendiks. Lisaks sellele lähtub 

eeltoodust, et ei ole põhjendatud heidutussituatsioonis osalejate eristamine kaitsjaks ja 

agressoriks, teisisõnu on see sama raske, kui üritada määratleda konflikti alustajat ja 

algpõhjusi – kõik osapooled jäävad selles osas reeglina eriarvamustele. Sama raske on 

hinnata poolte positsioonide legitiimsust. Ühelt poolt on enesekaitseõigus kõigil riikidel 

– antud uurimistöös räägib see pigem heidutatavatena käsitletud poolte kasuks. Teisalt 

omas vaid üks ofensiivne operatsioon (Haiiti invasioon) mõistlikult võttes täielikku 

                                                 
141 Näiteks ei saa Mägi-Karabahhia konflikti raames ilmselgelt aset leidnud Türgi heidutamist Venemaa 
poolt analüüsida, võtmata arvesse kõiki muid asjaolusid, mida Türgi liidrid olukorra hindamisel 
arvestasid (mh peamiste liitlaste arvamus, majanduslikud tagasilöögid jne). Seega võib parimal juhul 
järeldada, et teooria kaudselt ühendab kõik need faktorid sõjalise jõu väljendusse. 
142 Samas on mõned autorid leidnud, et jõu demonstreerimise peensused (nt konkreetsete relvaüksuste 
valik välispoliitilist positsiooni signaliseerivate manöövrite läbiviimiseks) ei oma heidutuse tulemustele 
mingit märgatavat mõju.(Karsten, Howell, Allen; 1984; lk 73) 
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legitiimset alust, st ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni, mis esitas konkreetsed 

nõudmised ja lubas nende saavutamiseks liitlastel jõudu kasutada. Meenutatavasti Haiiti 

invasioon toimis, kuigi sellele viitasid ka kõik muud sõltumatu muutujad. 

Heidutust ei ole põhimõtteliselt võimalik käsitleda tahtmatu tegevusena. Esiteks ei oleks 

seda sellisel juhul võimalik täheldada. Teiseks, kui lähtuda realistliku teooria eeldusest, 

et kõik rahvusvahelistes suhetes osalejad püüavad maksimeerida oma võimu, on 

igasugune konfliktisituatsioonis ilmnev suhteline jõudude vahekord tahtliku 

kujundamise vili. Seega on ka vahetu heidutus alati tahtlik tegevus. Kolmandaks, kuna 

hilisemas teaduslikus uurimuses puudub võimalus absoluutse täpsusega eksimatult 

määrata liidrite teadmisi otsuse langetamisel, tuleb heidutust üldse teaduslikuks 

käsitlemiseks pidada tahtlikuks tegevuseks. Nimelt on relvajõudude vahekord ning 

diplomaatilised signaalid paremini mõõdetavad, kui riigijuhtide emotsioonid 

konkreetsel ajamomendil. 

Kuivõrd sõja ärahoidmine on ratsionaalse arvutuse kohaselt alati odavam, kui sõja 

pidamine, jääb heidutus põhimõtteliselt alati efektiivseks välispoliitiliseks 

instrumendiks. Heidutus püüab viia konflikti äärmuseni ja panna proovile vastase 

otsusekindlust, ilma otseselt sõda vallandamata. Asjaolu, et see alati ei õnnestu 

(heidutus sageli läbi kukub), ei muuda seda loogikat vääraks. Loogiliselt järeldub, et ei 

ole võimalik heidutada otsusekindlaid vastaseid, nt neid, kelle jaoks sõda ongi oma 

poliitiliste eesmärkide saavutamine (nt usukonfliktid, iseseisvussõjad jm) või üks 

oluline vahend selleks (nt Iraagi valitseva kliki soov võimu säilitada). Kui osalejate 

otsusekindluse hindamine nõuab juba üldist rahvusvaheliste suhete teooriat, saab 

käsitletud konstruktsioonide valguses heidutust konkreetsete konfliktide puhul hinnata 

ainult post hoc. Seega on Lebow-Stein näidanud teed selleni, kuidas heidutuse 

mitmekülgsust hoomates muuta selle toimimise tõenäosus konkreetses situatsioonis 

suuremaks, mitte eeldada tulemuste absoluutsust. Liiatigi ei ole toimumata jäänud 

rahvusvahelisi konfrontatsioone võimalik mõõta ega hinnata, kuivõrd nende kohta info 

puudub. Seega saabki teaduslikult analüüsida ainult juhtumeid, kus heidutus nurjus või 

pandi selle usutavus tõsiselt proovile. 

Eeltoodut kokku võttes saab heidutusteooriat kohaldada ainult situatsioonidele, kus on 

tegemist sõjaliste ähvardustega. Kui kaotada teooriast ratsionaalne kulude-tulude 

arvestus ning muuta see kõiki võimalikke mõjusid hõlmavaks, oleks tegu kõige 
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üldisema teooriaga mõjust rahvusvahelistes suhetes. Seega tuleb heidutust käsitleda 

selle kõige klassikalisemas vormis, valides eelkõige osalejaid, kelle vahelisi konflikte 

analüüsida. Ning eelduste minimaalseks kehtivuseks saavad selleks olla ühiseid 

arusaamu rahvusvaheliste suhete kultuurist ja protsessist omavad arenenud riigid. Kui 

lisaks sõjalistele ähvardustele hinnatakse potentsiaalselt kasulikena ka muid mõjutusi, 

tuleb heidutuse kohaldamisel rangelt tunnetada selle positsiooni muude välispoliitiliste 

instrumentide hulgas. Kummatigi klassikaline teooria seda positsiooni ei määratlenud. 

Kõikvõimalike sõltumatute muutujate paljususe tõttu oleks senise teooria mõtteliini 

järgides tõenäoliselt kõige tulemuslikum kõigi võimalike mõjurite üheaegne 

rakendamine. Sõjalisi ähvardusi tuleb hoida pigem reservis vahetult agressiivsete 

sammude ilmnemiseni – sõja ärahoidmine on parem (odavam) sõjalise kriisi 

tekitamisest, kriisi ennetamine on aga empiirika kohaselt kindlam, kui järgida 

aprioorseid teoreetilisi printsiipe kriisi suunamiseks. Sõjalised ähvardused ei saa 

asendada rahumeelset diplomaatiat – need instrumendid saavad samas üksteist hästi 

täiendada.  

Seega võib uurimistöö hüpoteesi osas järeldada, et suurriikide Külma sõja järgsete 

rahvusvaheliste julgeolekusuhete analüüsimisel on heidutusteooria kohane instrument 

suurte mööndustega nii osalejate, konfliktide tulemuste kui ka meetodite osas. 

Heidutusteooria loodi suhteliselt selgelt määratletud suhete analüüsimiseks ning 

sellisena tuleb teda ka kasutada. Teooria eelduste põhimõttelisel muutmisel kaotaks 

heidutus oma olemusliku tähenduse. 
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Kokkuvõte 

Käesolev töö uuris konventsionaalse relvajõu kasutatavust heidutusinstrumendina 

Külma sõja järgsel perioodil, keskendudes seejuures kolme suurriigi – USA, Venemaa 

ja Hiina – rahvusvahelistele konfliktidele. Kõige üldisemalt väljendatuna tähendab 

heidutus vastase kõrvale kallutamist tema käimasolevast või plaanitavast tegevusest, 

viidates potentsiaalsele jõu kasutamisele. Heidutus püüab ära hoida ebasoovitavat 

käitumist, veendes neid, kes seda plaanivad, et oodatav kahju ületab võimaliku tulu.  

Kuigi heidutust on intuitiivselt kohaldatud sajandeid, hakkas rahvusvahelistes suhetes 

heidutusteooria kujunema Külma sõja algusaastatel bipolaarse tuumavastasseisu 

tingimustes. Tuumarelvade tulekuga muutus strateegilise konkurentsi põhisisuks 

sõjaliste ähvarduste rakendamine relvakonflikti vältimiseks. Selle mõjul kujunes välja 

klassikaline ehk ratsionaalne heidutusteooria, mille eeldusteks oli osalejate ratsionaalsus 

(võimaldamaks kaitsja poolt välja pakutud kuluanalüüsi), osalejate sisemine ühtsus, 

kõrge vastastikune vaenulikkus ning hobbeslik maailm, kus iga osaleja lähtub 

julgeolekualaste valikute tegemisel kõigist avanevatest võimalusest. Ratsionaalset 

teooriat on sageli väljendatud ka „Argpüksi“ maatriksi näitel, taotledes rahvusvahelistes 

suhetes suisa matemaatilist täpsust ja etteennustatavust. Klassikalises vormis nõudis 

heidutus toimimiseks oma seisukohtade selget formuleerimist, nende edastamist 

vastasele, piisava võimekuse omamist nende seisukohtade kaitseks ning vastasele 

otsustavuse demonstreerimist. 

Vastukaaluks ratsionaalsele teooriale kujunes 1970. aastatel välja empiiriline 

heidutusteooria, mis taotles mitte matemaatilisi lahenduskäike, vaid induktiivseid 

järeldusi empiirika pinnalt, lahendamaks madalama intensiivsusega konfliktides 

ilmnenud vastuolusid teooria ja reaalsuse vahel. Empiiriline teooria seadis analüüsi 

keskmesse konflikti algataja ning uurimused keskendusid agressori ettekujutustele 

situatsioonist. Senise võrdleva analüüsi asemel hakati teaduskirjanduses rohkelt 
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kasutama statistilisi uurimusi, tegemaks induktiivselt järeldusi heidutusteooria 

postulaatide kohta.  

Kui empiiriline teooria järgis üldjoontes klassikalise teooria eeldusi, siis empiirika oli 

nendega kasvavalt vastuolus. Süvendades kahtlusi osalejate käitumise ratsionaalsuse 

osas, ilmus 1980. aastatel psühholoogiline teooria, mis soovis kaasata teoreetilisse 

mudelisse osalejate psühholoogilised probleemid, kommunikatsioonivead ja 

situatsioonilised kitsendused. Siiski ei kujunenud kriitika pinnalt välja koherentset 

psühholoogilist heidutusmudelit. 

Klassikalise teooria sõltuvaks muutujaks on heidutussituatsiooni tulemus – heidutus 

toimib või nurjub. Empiiriline teooria seadis teooria keskmesse aga potentsiaalse 

agressori käitumise, mis võeti sõltuvaks muutujaks. Erinevad teoreetikud on väga 

erinevalt sisustanud sõltumatuid muutujaid ja vahemuutujaid, millest sõltub heidutuse 

tulemus. Korduvateks elementideks on neis olnud nt kaitsepositsiooni olemasolu, selle 

usutavus ja reaalne sõjaline võimekus ähvarduste tagamiseks. Kuivõrd heidutus on 

jõupoliitika instrument, sõltub see alati mingil määral rakendatava jõu tasemest, kuigi 

täiusliku skeemi korral jääb see jõud alati potentsiaaliks ega avaldu kunagi otseses 

relvakonfliktis. Samas jõudis mõnede teoreetikute meelest Külma sõja lõpuga kätte aeg, 

kus rahvusvahelistes suhetes saab konventsionaalne relvajõud üha tähtsamaks ning seda 

tuleb usutavuse saavutamiseks ka perioodiliselt rakendada, st heidutuse struktuuri on 

sisse kirjutatud selle perioodiline nurjumine. 

Testimaks teooriat Külma sõja järgse perioodi tingimustes, vaadeldi uurimistöös USA, 

Venemaa ja Hiina relvakonflikte perioodist 1990-2006 kolme heidutusteoreetilise 

mudeli abil – klassikaline teooria, empiiriline teooria ning Lebow-Steini mudel. 

Analüüsi tulemuste kohaselt suutis kõige paremini selgitada variatsioone sõltuvas 

muutujas Lebow-Steini mudel, mille täienduste kohaselt toimib heidutus tõenäolisemalt 

juhtumitel, mil agressor ei tunneta tegutsemisvajadust, tema tegutsemisvõimalused on 

piiratud (kooskõlas klassikaline teooria seisukohtadega) ning samaaegselt rakendatakse 

positiivseid mõjutusvahendeid, mh pakutakse olukorrale diplomaatilisi lahendusi. 

Samuti tõestas Lebow-Steini mudel piiripealsete juhtumite näitel oluliselt suuremat 

selgitavat jõudu võrreldes klassikalise teooriaga. Lisaks juhtumitele, mida teised 

teoreetilised konstruktsioonid seletada ei suutnud, paistis Lebow-Steini mudel silma ka 

sellega, et suutis erinevalt teistest selgitada Hiina heidutusvastasseisude lõpptulemusi. 
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Kolme teoreetilise konstruktsiooni võrdluse ja empiirilise analüüsi võib heidutusteooria 

kohta teha mitmeid üldisi järeldusi. 

1. Pikale veniva konfrontatsiooni tingimustes heidutus devalveerub (USA-Iraagi 

pika konfliktisuhte näitel), st relvajõuga ähvardamine vajab usutavuse 

saavutamiseks pikas perspektiivis ellu viimist.  

2. On olemas heidutamatuid vastaseid, kes ei järgi heidutusteooria olemuslikku 

ratsionaalust (nt äärmusislamistliku positsiooni põhimõtteline vastandumine 

läänelikule poliitilisele ratsionaalsusele). Kui vaidlusküsimuseks on 

põhimõttelised maailmavaatelised vastuolud, siis ei pruugi vastased järgida 

ühtsama kuluanalüüsi. Teisalt võib vastase sisepoliitiliseks vajaduseks olla 

välispoliitilise konflikti õhutamine, st relvastatud kokkupõrke puhkemine ongi 

just tema huvides. 

3. Eelnevast tuleneb teooria piiratud kehtivus subjektide valiku osas – nimelt 

kohaldub teooria paremini arenenud rahvusriikide vahelistele suhetele. Nii on 

heidutusel kui välispoliitika instrumendil postmodernistlikus maailmas piiratud 

kasulikkus. 

4. Puhtalt jõuga ähvardamine ei ole eriti tulemuslik – selle instrumendi efektiivsus 

ei suuda ennast üksinda õigustada, samuti ei määra vastasseisude tulemusi 

osapoolte suhteline sõjaline võimekus. Heidutus, omamaks haaratavat sisu, peab 

jääma keskendunuks relvajõule, kuid see on välispoliitikas vaja siduda 

rahumeelse diplomaatia ja lepitava protsessiga. 

5. Heidutussituatsioonide tulemusi tuleb vaadelda diferentseeritult – absoluutseid 

tulemusi on raske määratleda ja saavutada. Sellest järeldub, et heidutuse 

kohaldaja peab ka oma ähvardustes olema paindlik. Empiirilise analüüsi käigus 

selgus, et konfliktisituatsioonide tulemuste diferentseeritum käsitlemine 

võrreldes klassikaliste tingimustega annab teooriale oluliselt juurde selgitavat 

jõudu. 

6. Teaduslikult peab heidutust käsitlema tahtliku tegevusena – vastasel juhul ei 

saaks seda mõõta ega teaduslikult käsitleda. Varasemas kirjanduses on välja 

toodud, et üldist heidutust kui suhtelise jõuvahekorra tunnetamist ei ole võimalik 

märgata ega registreerida. 
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7. Riikidevaheliste konfliktide dünaamikast tuleneb, et sund ja heidutus on sama 

nähtuse erinevad küljed. Poolte nimetamine „kaitsjaks“ ja „agressoriks“ on 

ülepolitiseeritud käsitlus – reaalses elus ei ole reeglina võimalik pooli nendes 

terminites määratleda. 

Uurimistöö kummutas hüpoteesi osaliselt: suurriikide Külma sõja järgsete 

rahvusvaheliste julgeolekusuhete analüüsimisel on heidutusteooria kohane instrument 

suurte mööndustega nii osalejate, konfliktide tulemuste kui ka meetodite osas.  
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Summary 

After the collapse of Soviet Union international relations concentrated on supranational 

issues, state-building problems and asymmetrical security situations, but the latest 

developments show that inter-nationstate security relations haven’t lost their importance 

and need further analysis. Regardless of the predictions on the imminence of collapse of 

nation-states, latter increase control over their citizens and territory through electronic 

means. Lately Russia has started to assert itself as a superpower whose source of power 

is military grandeur. At the same time USA has got stuck into conflict-laden relations 

with many states (Iran, North-Korea etc). Both of these examples of great power 

security relations need to be analyzed from Estonian standpoint, since USA is one of 

our main security allies and Russia is regarded as the biggest security challenge. 

In addition to the persistence of nation-states the end of the Cold War didn’t bring along 

„the end of history“ and that means military security is even more firmly in the political 

agenda. From one side it is the consequence of USA’s War on Terror and from the other 

side emergence of great powers who are growingly challenging USA in security affaires 

(Russia, China, Iran). Therefore it is possible that in the near future the possibility of 

military conflicts is bigger than in the 1990s. If during the Cold War nuclear weapons 

severely limited the usage of military power, then now great powers make efforts in 

developing conventional forces to be ready to confront emerging security challenges. 

Despite of the probable increase in interstate military rivalry developed industrial 

countries try to diminish the costs and casualties of war. International law and mutual 

economic ties also limit the escalation of violence. Hence military diplomacy – exerting 

diplomatic pressure with referring to military instruments – becomes more important. 

That kind of diplomacy is called deterrence. 

Deterrence theory developed in 1950s as a reaction to the fear caused by nuclear 

weapons and the Cold War. It was mainly used to analyze bipolar nuclear conflict. 

Theory went through a considerable evolution from its emergence till the end of Cold 
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War. Deterrence theory hasn’t found wider use after evanescence of bipolar superpower 

conflict, whilst nation-states and their military confrontations still exist. Also there 

hasn’t been any considerable change in nuclear arsenals – today we have even more 

nuclear states than during the Cold War. 

Present research paper examines the application of deterrence theory in post-Cold War 

world. In particular, paper examines the participation of three nuclear states that are 

widely acknowledged to be great powers (United States of America, Russian Federation 

and People’s Republic of China) in interstate conflicts in 1990-2006, to analyze the 

deterrence potential and utility of conventional force. 

Research paper’s goal is to draw conclusions about possible developmental features of 

security politics of great powers. The general aim of this paper is to examine the rules of 

using military force, to clarify the relations of war and military crisis and usage of 

military force in international relations without directly applying that force. 

The paper is divided into three chapters. The first one gives an overview of the 

deterrence theory – its origins, evolution, main theoretical streams and research goals. 

The second part describes the conflict situations which are analyzed by theoretical 

frameworks in the third chapter. 

The research hypothesis of this paper is that classical deterrence theory is a suitable 

instrument for analyzing post-Cold War security relations of great powers. For that the 

paper first identifies interstate conflicts where USA, Russia and China took part since 

1990 and where armed force was used (even through referral to it) for immediate 

deterrence. All these conflicts are analyzed through most important theoretical 

frameworks, in order to test the usability of classical theory in comparison with later 

models. 

In its most general expression deterrence means dissuasion of an adversary from a 

current course of action or his contemplated operations through a reference to potential 

use of force to compel the adversary to do that. Deterrence tries to avoid unwanted 

action by convincing those who plan to take that action, that its costs exceed potential 

gains.  

Although deterrence has been intuitively been applied through centuries, the theory 

needed the situation of high hostility and uncontestable military power (nuclear force) 

to be developed. With nuclear weapons strategic confrontation become about making 
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threats to avoid the direct conflict – that is, using those weapons. Classical theory was 

based on those grounds – its premises were participants’ rationality (to make the cost-

benefit analyses possible), unity of players, high mutual hostility and a hobbesian world, 

where every player fallows every opportunity to enhance is security at the expense of 

others. This rational theory has often been expressed through the „Chicken“ game 

matrix, to give it mathematical precision and unquestionable predictive power. In its 

classic form deterrence to be sustained needed a clear formulation of one’s position, 

communicating that position to the adversary, having enough (military) capability to 

protect that position and demonstrating one’s determination to stand firm. 

In opposite of rational theory in 1970s was developed empirical deterrence theory that 

requested inductive conclusions based on empirical material, not mathematical 

deductive logic. The apparent contradiction between theory and practice that was 

revealed in low intensity conflicts needed to be solved. Empirical theory placed its 

focus of analysis on the initiator of conflict and research concentrated on aggressor’s 

perceptions of situation. Instead of comparative analysis that was the main scientifical 

method so far social scientists started to use statistical analysis, to draw conclusions on 

the postulates of deterrence theory. 

Whilw empirical theory followed the premises of classical theory when empirical 

material was growingly in contradiction with these postulates. One of the main critiques 

were associated with doubts in players’ rationality. In 1980s psychological theory 

appeared that wanted to include into model psychological problems of decision makers, 

problems of communication and situational limitations. Nevertheless a coherent 

psychological deterrence model wasn’t developed. 

The dependent variable of the classical theory is the result of the deterrence 

confrontation – it either succeeds or fails. So classical theorists mainly concentrated on 

the technical details needed to make deterrence works. Empirical theory instead 

concentrated on the action of the aggressor that became the dependant variable. 

Different theorists have identified very different independent variables which determine 

the outcome of deterrence confrontation. Frequent elements have been there existence 

of a commitment, its credibility and real military capability to back up the threat. Since 

deterrence is an element of power politics it will always depend on applied force, 

although in perfect deterrence it will always be a possibility and is never used in real 
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battle. At the same time in the opinion of some theorists the end of Cold War brought 

along time where conventional force becomes more and more important in international 

relations it also needs to be periodically used to achieve credibility – that means it’s 

immanent that deterrence periodically fails. 

In order to test deterrence theory in post-Cold War international relations 19 armed 

inter-state conflicts of USA, Russia and China from 1990-2006 were analyzed by three 

theoretical models – classical rational theory, empirical theory and Lebow-Stein model. 

The best to describe variations in dependent variable was Lebow-Stein model. It 

prescribes that deterrence is most likely to obtain then the aggressor is not compelled to 

act (for instance because of internal factors), his choices are limited and together with 

compulsion positive reassurance (offering diplomatic solutions) is applied towards him. 

Lebow-Stein model also proved its greater explanatory power in exceptional cases that 

classical model nor empirical theory couldn’t explain (for instance U.S. operations 

„Desert Thunder“ and „Allied Force“). In addition to that Lebow-Stein model also 

proved to be useful while explaining the outcomes of China’s armed conflicts in which 

case both other models failed. 

On the comparison of three theoretical models and empirical analysis several important 

general conclusions can be drawn. 

1. In a long confrontation deterrence is devaluated (as can be seen in the long 

conflict between USA and Iraq). It means that threatening with armed force has 

time limits and in longer run threats need to be implemented to be credible.  

2. There are undeterrable oponents who don’t follow the essential rationality of 

deterrence theory (for instance the principal opposition of extreme islamism to 

western political rationality). When conceptual perspectives are under question 

then opponents may not follow the same cost-benefit analysis.  

3. It follows that the type of players whose actions theory can be used to analyse is 

limited. The theory can better be used to describe the security relations of 

nation-states. That means, deterrence as a foreign policy instrument has a limited 

utility in the postmodern world of international relations.  

4. Threatening with brute force is not very efficacious and the efficiency of that 

instrument can’t justify it alone. To have any comprehendable meaning 

deterrence must concentrate on armed force but it has to be tied with peaceful 
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diplomacy and reassurance. It is questionable how well reassurance can 

theoretically be tied with brute force but these instruments are more efficient 

when applied together. 

5. Differentiation must be applied then hadling the consequences of deterrence 

situations – absolute results are hard to be defined and obtained. Also the 

deterrer must be more flexible while making threats. Empirical analyses 

revealed that more differentiated usage of deterrence outcomes than classical 

theory allows gives it more explanational power.  

6. Deterrence must be investigated as a deliberate act – on opposite occasion it 

couldn’t be measured nor scientifically analysed. There’s an important point in 

deterrence literature that general deterrence as the cognizing of relative power 

balance can’t be noticed nor registered.  

7. From the dynamics of inter-sate conflicts follows that deterrence and 

compllenece are different sides of the same phenomenon. Labeling sides as 

„defender“ and „agressor“ is historically driven and overpolitizised. In reality, 

sides of a conflict usually can’t be objectively defined on that scale.  

The research paper disproved the hypothesis partly: deterrence theory is an appropriate 

scientific instrument to analyse the security relations of great powers in after-Cold war 

period with great concessions regarding the players, results and methods. The theory 

was created to analyse relatively clearly defined relations and it must be used keeping 

that in mind. Changing its premises in principle would mean losing theory’s essential 

meaning.  

 


