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V	OSA	–	VENEMAA	INFOTEGEVUSE	HINDAMINE	
	

Käesoleva peatüki ülesandeks on hinnata Venemaa infotegevust Eestis. Sel eesmärgil me 
vaatleme kõigepealt Eesti ja Venemaa suhete hetkeseisu Venemaa strateegiadokumentide 
valguses, teeme ülevaate vene informatsioonilise sõjapidamise teooriast ja siis läheme 
konkreetselt 2015-16. aasta näidete juurde, et vaadata ühteaegu reaalseid tegevusi koos nende 
mõjuga.  
 

5.1.Eesti-Venemaa	suhete	hetkeseis	
	

Hetkel, aastal 2016, on Eestil teatud hulgal seisukohti, mis vastanduvad meie naabri Vene 
Föderatsiooni (VF) positsioonidele. Oleme toetanud Venemaa vastaseid Euroopa Liidu 
majandussanktsioone, mis on seotud Venemaa tegevusega Ukrainas. Venemaa on neile 
sanktsioonidele vastu ja tegutseb nende lõpetamise nimel. Teiseks näeb Vene Föderatsiooni 
sõjaline doktriin detsembrist 20141 ja Julgeoleku doktriin detsembrist 2015 NATO’t2 oma 
peamise ohuna, mis Venemaa jaoks väljendub muuhulgas ka NATO liikumises Venemaa 
piiride poole.3  
 
VF rahvusliku julgeoleku doktriin väärib aga eraldi käsitlemist, sest tegemist on Venemaa 
peamise strateegilise planeerimise dokumendiga. Sarnaselt Lääne taolistele doktriinidele, 
sätestab ka VF antud doktriini paragrahv 6-s, et julgeolekut käsitletakse nii riikliku, 
ühiskondliku, majandusliku, ökoloogilise, isikliku ja ka informatsioonilisena. Doktriini 
kohaselt on VF juba demonstreerinud oma võimekust kaitsta kaasmaalasi välismaal ja seda 
kavatsetakse teha ka edaspidi. (§8) Iseenesest on oma kodanike kaitse ka välismaal üsnagi 
levinud argument ja ei kuulu kindlasti ainult VF retoorika hulka. Probleemseks teeb selle 
punkti ainult VF hiljutiste sõjaliste aktsioonide retooriline raamistik, mis võib kaasmaalaste 
kaitset tõlgendada väga suvaliselt.   
 
Praegust olukorda hinnates, ütleb doktriin, et Venemaa on USA ja tema liitlaste poliitilise, 
majandusliku, sõjalise ja informatsioonilise surve all. (§12.) Samas loeb Venemaa, et senine 
julgeoleku arhitektuur ei sobi enam kaasaegsete probleemide lahendamiseks ja vajab 
muutmist. Venemaa jaoks oleks lahendus Euraasia Liidus, aga Lääs olevat tegutsenud selle 
vastu. Muuhulgas olevat USA ja Euroopa Liit süüdi ka Ukraina riigipöördes ja kriisis. (§16.-
17.) Ja nii jõutakse täiesti arusaadavate põhimõtete juurest ka rahvuslike huvide 
defineerimiseni, kus öeldakse, et Venemaa huviks on olla üheks maailma juhtivaks 
suurriigiks. (§30) Jällegi ei võimalik keelata ühelegi riigile ambitsioone, kuid nende 
hindamine on sõltuvuses sellest, kuidas nähakse teisi riike oma ambitsioonide valguses.  

																																								 																					
1 “Военная доктрина Российской Федерации », 30 декабря 2014 г. в « Российская газета" - Федеральный 
выпуск №6570 , http://www.rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html 
2 “Стратегия национальной безопасности Российской Федерации” , 31 декабря 2015 г. в « Российская 
газета", http://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html 
3	Paragrahv	15,	VF	Rahvuslikus	julgeoleku	doktriinis,	2015	
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Kõige äärmuslikumalt muret tekitav on VF sõjalise doktriini seisukoht, mille kohaselt on 
Venemaal riiklikud huvid oma naaberriikides ja nende huvide kaitseks ollakse valmis 
kasutama jõudu. See tähendab, et VF riikliku strateegiadokumendi kohaselt on naaberriikide 
suveräänsus piiratud. Sisuliselt provotseerib selline strateegianägemus vastasseisu 
eskalatsiooni, kus naaberriigid tunnevad oma suveräänsust ohustatuna ja otsivad oma 
iseseisvusele tuge NATO-lt, mis omakorda tõstab Vene Föderatsiooni ohuhinnanguid. 
Olukorda ei paranda Balti riikide jaoks ka reaalne sõjalise jõu paigutus, kus Balti riikide 
vahetus naabruses on Venemaa Lääne sõjaväeringkonnas Balti riikidega võrreldes umbes 5 
kordne sõjaline ülekaal pataljonide arvult ja samal ajal on Venemaa demonstreerinud ka 
reaalset otsustavust kasutada oma relvajõude naaberriikides. (Gruusia, Ukraina) Balti riikide 
loomulik vastukäik oli otsida oma NATO liitlastelt täiendavaid turvameetmeid, mis leidis 
väljendus NATO Varssavi tippkohtumisel otsustatud liitlaste sõjalise kohaloleku 
suurendamises.   
 
Nagu me näeme, oleme reaalse vastasseisu olukorras, mis Eesti ohuhinnangute kohaselt siiski 
tõenäoliselt ei sisalda veel konventsionaalse sõjategevuse ohtu. Seda enam on olulised teised 
meetmed, mida VF kasutab praegu oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Võrdluseks 
võib vaadelda, kuidas poola analüütik Jolanta Darczewska loeb vene julgeoleku doktriinide  
üheks tunnuseks sisemiste ja välimiste ohu piiride hägustumist, mis omakorda on seotud 
erinevatest valdkondades lähtuvate ohtude segunemisega, nii et neid ühendab alati 
ideoloogiline komponent. 4 
 
5.2.	Informatsiooniline	sõjapidamine	vene	käsitluses	
 
Ajas tagasi minnes leiame vene informatsioonivaldkonna ametlike tekstide nurgakivina 2000. 
aastal avaldatud “Vene Föderatsiooni informatsioonilise julgeoleku doktriin”. Ehkki seal 
esitletud mõtteid on täiendatud, ei ole seda doktriini asendatud siiamaani. Kõigepealt 
viidatakse juba seal teistes riikides arendatud informatsioonilise sõjapidamise võimekusele, 
kusjuures arvesse tuleb nii kommunikatsiooni tehnoloogiline kui sisuline pool. Valdkonna 
defineerimisel räägitakse seal: 
 

Meetmetest ja vahenditest, et läbi viia strateegilist ja operatiivset petet (maskirovka), 
luuret, elektroonilist sõjapidamist ja meetmetest ja vahenditest, et aktiivselt vastu 
astuda vastase propagandale ja psühholoogilistele operatsioonidele. (6. sektsioon). 
 

Kronoloogiliselt edasi minnes avaldas Venemaa kaitseministeerium  2011. aastal käsitluse 
“Vene Föderatsiooni relvajõudude informatsiooni valdkonna tegevuste  kontseptuaalsed 
vaated”, kus infosõda defineeritakse järgnevalt  

 
Informatsiooni sõda [informatsionnaia voina]  on võitlus kahe või rohkema arvu 
riikide vahel informatsioonisfääris eesmärgiga kahjustada infosüsteeme, -protsesse 
või ressursse, kriitilist või muud infrastruktuuri, et õõnestada poliitilisi, majanduslikke 

																																								 																					
4 Jolanta Darczewska, The devil is in the details Information war fare in the lightof Russia ’s military doctrine, 
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, « Point of view », number 50, Warsaw, May 2015, lk.14 
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ja sotsiaalseid süsteeme, destabiliseerida ühiskonda ja riiki massilise psühholoogilise 
mõju abil elanikkonnale ja samuti survestades riike vastu võtma otsuseid, mis on 
nende vastase huvides. (§ 1). 
 

Sellest definitsioonist ja seal järgnenud arutlusest on oluline välja tõsta kolm aspekti. Esiteks 
sisaldab sõjapidamine informatsiooni valdkonnas tegevust nii riistvara, kommunikatsiooni 
tehnilise poole vastu, kui ka elanikkonna psühholoogilist mõjutamist. Teiseks mainitakse siin 
juba KGB ajast tuntud “reflektiivse kontrolli” kontseptsiooni, mille järgi tuleb vastast 
provotseerida käituma viisil, mis talle on tegelikult kahjulik, isegi kui ta sellest kohe ise aru ei 
saa ja kolmandaks nähakse seal ette informatsioonilise tegevuse puhul ametkondadeülest 
koordineerimist, mis tähendab, et sõjaväe tegevus ei ole lahus muu riigiaparaadi toimimisest.5 
 
Toome siia vene doktriinimõtte järjepidevuse tõestuseks näite juba mainitud Vene 
Föderatsiooni  2014. aasta sõjalisest doktriinist, mis käsitleb informatsiooni mitmes lõigus, 
kus informatsioonilist sõjapidamist defineeritakse kui: 
 

Informatsiooni ja kommunikatsiooni tehnoloogiate kasutamine militaar-
poliitilistel eesmärkidel eesmärgiga tegutseda vastupidiselt rahvusvahelisele 
õigusele, riikide suveräänsusele, poliitilisele sõltumatusele ja 
territoriaalsele terviklikkusele, ohustades rahvusvahelist rahu, julgeolekut 
ja globaalset ja piirkondlikku stabiilsust. (§ 12.). 

 
Ka eespool juba tutvustatud rahvuslikus julgeoleku doktriinis loeb Venemaa üheks ohuks ka 
vaenulikku informatsioonilist tegevust (§43) ja kavandab vastavalt ka vastutegevust. (§47) 
Muuhulgas loetakse ohuks välismaist kultuurilist ja informatsioonilist ekspansiooni, mis võib 
lahustada vene väärtusi läbi Venemaa ajaloo võltsimise, vene keele autoriteedi vähendamise 
jne. (§79) Just kultuuri ja inimeste heaolu puudutavates peatükkides väljendub vene 
lähenemise eripära võrreldes Lääne käsitlustega informatsioonilisest poliitikast. Ulrik Franke 
pakub välja, et kui Lääne jaoks on oluline iga kodaniku privaatsus ja andmestiku 
kättesaadavus, siis vene lähenemise keskmes on eelkõige riiklikud struktuurid ja valitsuste 
stabiilsus.6 Niisamuti ilmneb näiteks Vene Föderatsiooni rahvuslikus julgeoleku strateegias 
arusaamine dogmaatilisest ideoloogiast, kus tulevad mängu nii vene õigeusu ja “pehme jõu” 
aspektid.7 
 
Venemaal ei ole väga üheselt kasutatavat terminit, mis oleks analoogne Lääne strateegilisele 
kommunikatsioonile või Eesti psühholoogilisele kaitsele, kuid ka ametlikes dokumentides 
räägitakse selgelt kahest tegevusest: traditsiooniliste vene vaimsete kultuuriliste väärtuste 
arendamisest ja vastutegevusest Lääne informatsioonilistele rünnakutele. Kuni mingi määrani 
võib Venemaa ja Lääne vormilisi lahendusi informatsioonilise sõjapidamise (information 
warfare) vallas lugeda üksteise peegelduseks.  
 
 

																																								 																					
5 Ulrik Franke, War by non-military means : Understanding Russian information warfare, FOI, March 2015, 

p.14. 
6 Franke, 2015, lk. 18.  
7 “Strategy for the national security of the Russian Federation up to 2020”, published in 2009 
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5.2.1.	Vene	informatsioonilise	sõjapidamise	teoreetilisest	taustast.	
 
Püüame järgnevalt vaadata vene infosõja teooriaid ka väljaspool otseseid viimaseid riiklikke 
dokumente, et mõista tegevuste ulatust ja teoreetilist põlvnemist.  
 
Venemaa käsitlus informatsioonilisest tegevusest riikliku julgeoleku kontekstis sisaldab alati 
järeldusi Nõukogude Liidu aegsest ideoloogilise selgitustööst. Täiesti selgelt kuulus Külma 
sõja paradigmasse ka propagandistlik vastasseis, mis kohati võis võtta ka täiesti pragmaatilis-
taktikalisi vorme, kui rahastati näiteks Lääne rahuliikumisi, millel ei olnud otsest 
kokkupuudet kommunistliku ideoloogiaga, kuid oli Nõukogude Liidule sobiv eesmärk 
mõjutada Lääne riikide kaitsepoliitikat.  
 
Pärast Nõukogude Liidu lagunemist iseloomustab vene käsitlusi tähendusrikkalt sõnaühendi 
“informatsiooniline-psühholoogiline” kasutamine. See tähendab arutelu viimine väljaspoole 
otsest ideoloogilist väitlust, sest informatsioonilise tegevuse käsitlemine instrumentaalselt 
mingisuguse mõju saavutamiseks. Võtame näiteks väljendid: “lahingtegevuse 
informatsiooniline-psühholoogiline toetamine” (информационно-психологическим 
обеспечением боевых действий) või  “informatsiooniline-psühholoogiline vastasseis” 
(Информационно-психологическое противоборство)8 ja esitame küsimuse, miks on kokku 
pandud need kaks sõna « informatsiooniline » ja « psühholoogiline »? Kui ei midagi muud, 
siis viitavad need sõnad arusaamale, et eesmärgiks ei ole mitte lihtsalt informatsioonilise 
ülemvõimu saavutamine, vaid igal juhul ka informatsiooni tõlgendamise psühholoogiliste 
aspektidega arvestamine. Selle väljendi eripära on kahtlemata selles, et ehkki vene erialases 
kirjanduses kohtab tonnide viisi Lääne psühholoogiliste operatsioonide ja 
informatsioonioperatsioonide analüüse, siis Lääne käsitlustes eksisteerivad need väljendid 
valdavalt lahus. Põhjus on selles, et Lääne doktriinides eristatakse kohati dogmaatilise 
rangusega erinevaid sihtgruppe, kus kehtib ka üldine põhimõte, et psühholoogilise 
operatsioone ei tohi läbi viia oma elanikkonna peal, isegi kui sisuliselt mõlemal puhul võib 
elanikkonna teavitamise sisu olla sama. Tõsi, PSYOPS näeb teoreetiliselt ette ka 
petteinformatsiooni vastase eksitamiseks, mida INFOOPs-ide puhul ei tehta.  Kui aga vene 
koolkond siin suurt erinevust ei näi rõhutavat, siis tuleb sellest välja vene koolkonna 
pragmaatilisem suhtumine.  
 
Teiste sõnadega on venelased uurinud ja kahtlemata üle võtnud Lääne teatud info- ja 
mõjutustegevuse praktikaid, kuid praktikas tulevad välja ka nende eripärad, mis toetuvad oma 
kogemusele. Olgu selle näiteks kasvõi 1994. aastal ilmunud S.I Repko « Kodumaise 
eripropaganda kogemus (1918-1991)»9 Umbes samasse aega jäävad ka esimesed vene 
tugevamad mõtteavaldused, mis räägivad Läänest lähtuva informatsioonilise tegevuse mõjust, 
mille suurim patt seisnes Nõukogude Liidu kokkukukkumises.   
 
Kuna ametlikes dokumentides käsitletakse infosõdasid ainult kaitse perspektiivist ja rohkem 
tegeletakse võimalike ründavate ohtude kirjeldamisega, siis on Venemaa konkreetsete 
vastumeetmete analüüsimisel huvitav vaadelda nende sõjandusakadeemilisi käsitlusi. 

																																								 																					
8 A.Г. Караяни, Информационно-психологическое противоборство в современной войне, 
http://psyfactor.org/lib/psywar30.htm 
9	Репко С.И. Отечественный опыт ведения спецпропаганды (1918–1991). – М.: Воен. ун-т, 1994 
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Eelkõige on tähelepanuväärne VF kaitseministeeriumi kirjastatav ajakiri “Sõjaline mõte”. 
(Военная мысль). 2007. aastal avaldas seal artikli erukindralmajor Ivan Vorobjov, kes 
rõhutas uutest sõjapidamiseviisidest rääkides, et vaenlast on võimalik võita mitte ainult 
kineetilise rünnaku ja ruumis läbiviidud manöövriga, vaid ka keelates talle juurdepääsu 
korrektsele informatsioonile. Vorobjov defineeris kolmepunktilise informatsioonilise rünnaku 
(informatsionnyi udar), mis koosneb : 1) informatsioonilisest-psühholoogilisest rünnakust, 
mis annab vaenlasele vale- ja pette informatsiooni, 2) psühhotroopilisest rünnakust, mis 
mõjutab vaenlase psüühikat kasutades ruumilisi vahendeid, (näiteks sõjalennukite lennud 
piiritsoonide kohal. Autori märkus) ja 3)küberrünnak, mis mõjutab vaenlase juhtimissüsteemi 
arvuteid.10 Vorobjov arvab lõpuks, et teadlik ja eesmärgipärane informatsiooniline 
sõjapidamine ei ole määrav sõjaliste konfliktide tulemuslikkuses, vaid informatsiooniline 
sõjapidamine võib olla vahend avaliku sõjalise konflikti ärahoidmiseks. See tähendab 
arusaamist, et informatsiooniline sõjategevus võib toimida ka siis, kui “kahurid vaikivad”. 
Sellele viitab ka kindralmajor Tšaris Saifetdinovi 2014. aasta juulis avaldatud artikkel, kus ta 
rõhutab, et informatsiooniline sõjapidamine peab toimuma ka rahuajal, nii nagu ka ohtude 
eskalatsiooniperioodil ja ka sõjaajal kõikide olemasolevate vahenditega, et võidelda vastase 
informatsiooniliste objektidega ja kaitsta enda omi vastase sarnaste rünnakute eest.11 Üsna 
sarnaselt riiklike dokumentidega, kurdab ka Saifetdinov, et venelased on antud vallas jäänud 
ameeriklastest maha ja peaksid õppima ameeriklaste Iraagi ja Afganistani kogemustest. Nii 
kasutab ka Saifetdinov NATO-lt üle võetud ja arendatud kontseptsiooni, mille kohaselt 
informatsiooniliste operatsioonide eesmärgiks on “informatsiooniline ülekaal”. Oluline on ka 
Saifetdinovi tekstis läbikumav laiapõhjalise riigikaitse kontseptsioon, kus informatsiooni 
vallas toimub pidev ametkondadeülene koordinatsioon.  
Franke loeb oluliseks vene infosõdade teooriasse lisada ka Aleksander Gorbenko Sõjaväe 
Ülikoolis 2009. aastal kaitstud doktoritöö “Informatsioonilisest sõjapidamisest kaasaegsete 
riikide poliitikas.” Ta nimetab seal viis ala, kus on võimalikud nii kaitse kui rünnak: 1) 
valitsuse otsuste tegemise ja täitmise süsteemid, 2) valitsuse ametkondade ja massimeedia 
informatsioonilised ressursid, 3) üldine elanikkonna ja eriti julgeoleku sektoris töötavate 
inimeste moraalne ja psühholoogiline staatus, 4) informatsiooniline infrastruktuur (võrgud, 
ülekandejaamad jne), ja 5)informatsiooni, kommunikatsiooni ja juhtimise süsteemid.12  
Lõpuks toome siinkohal vene Rahvusliku Julgeolekunõukogu liikme erupolkovnik Anatoli 
Streltsovi seisukoha, et kus poliitiline- informatsiooniline sõjapidamine peab eelkõige tagama 
kahjuliku ideoloogia või religioosse õpetuse ohu neutraliseerimise või vähendamise.  
 
Vene infotegevuse käesolev lühike ülevaade jääks poolikuks, kui me ei mainiks VF 
kindralstaabi ülema Valeri Gerassimovi nüüd juba kurikuulsaks saanud doktriini, mille 
aluseks oli  2013. aasta jaanuaris Venemaa Sõjaakakeemias peetud ettekanne ja mis hiljem 
avaldati artiklina.13  Seda teksti võib lugeda vene hübriid- või mittelineaarse sõjapidamise 
kõige mõjukamaks käsitluseks praegu. On tähelepanuväärne, et see kindral, suheldes oma 
kolleegidega kõrgemates sõjaväelistes ringkondades, rõhutab mittesõjaliste meetodite rolli 
tänapäevastes konfliktides, kus need võivad olla efektiivsemad kui traditsioonilised relvad. 
																																								 																					
10	Воробьев, И. Н. (2007). Информационно-ударная операция. Военная мысль, (6):14–21. 
11 Сайфетдинов, Х. И. (2014). Информационное противоборство в военной сфере. Военная мысль, (7): 38–

41. 
12 Gorbenko, A. N. (2009). Informatsionnoe protivoborstvo v politike sovremennykh gosudarstv, PhD thesis. 

Military University, Moscow. 
13 Герасимов В. В. (2013). Ценность науки в предвидении, Военно-Промышленный курьер, (8): 2–3. 
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Näitena toob ta ise eelkõige Araabia kevadet teisi “värvilisi revolutsioone”, mis olevat 
eriteenistuste poolt loodud sündmused. Gerassimovi mudeli järgi toimub informatsiooniline 
sõjapidamine [informatsionnoe protivoborstvo] läbi kogu konflikit ja ammu enne avatud 
sõjalist tegevust. Lõpptulemusena on suurem osa konfliktist jäetud just mittesõjaliste 
vahendite kanda.  
 
Kui sellest teoreetilis-akadeemilisest diskursusest ja ametlikest dokumentidest midagi 
eelkõige välja võtta, siis on see arusaamine, et informatsiooniline tegevus on osa kaasaegsest 
sõjast ja sõda omakorda on defineeritav palju laiemalt kui konventsionaalne kineetiliste 
relvade vastasseis. Teiseks on oluline ka informatsioonilise sõjapidamise projekteerimine 
välisriikidesse, mille puhul võib võtta võrdluseks VF suhtumine tuumarelvadesse, mille puhul 
on teinekord tõmmatud erinevaid paralleele s.t. vene sõjaline doktriin jätab endale õiguse 
kasutada tuumarelva või muud massihävitusrelva, kui ta tunneb oma eksistentsi 
ähvardatuna.14 
Kõige olulisem on aga arusaam, et kui kusagil algab mittesõjaline konflikt – diplomaatilise 
vastasseisu, majanduslike sanktsioonide või meediasõja näol – siis on see Venemaa 
sõjanduspraktikute jaoks potentsiaalselt paigutatav loogilisse ahelasse, mis võib teatud 
tingimuste saavutamisel eskaleeruda edasi ka sõjaliseks konfliktiks.  
Gerassimovi doktriini kohaselt ei ole Eesti ja Venemaa täna rahu staadiumis, vaid on 
hübriidsõja mitte-sõjalise konflikti staadiumis, kust on potentsiaalselt võimalik nii 
eskalatsioon, kui ka tagasitõmbumine. Sellest ei tohi sattuda aga paanikasse, sest antud 
doktriin ei näe paratamatult ette ainult lineaarseid arenguid ja rahu on selle doktriini järgi 
üleüldse väga haruldane seisund maailmaareenil.  
 

5.3.	Venemaa	infotegevus	Eesti	suunal	
	

Venemaa infotegevuse hindamisel tuleb olla nüansirikkam, kui lihtsalt vaenulike meedia 
toodete üleslugemine. Seepärast jagame oma analüüsi kaheks. Kõigepealt vaatleme teemasid, 
mille põhjal on võimalik tuvastada vaenulikke hoiakuid ja seejärel vaatame üldisemat pilti, et 
mõista selle tegevuse mõjusid ja Eesti kohta Kremli maailmapildis.  

Ka möödunud aasta jooksul oli võimalik tuvastada mitmeid selgelt Eesti suhtes negatiivseid 
teemasid, mida teadlikult ekspluateeriti.  

 

5.3.1 „ Eesti kui ebademokraatlik ja fašismi pooldav riik“.  
Vähemalt sama pikalt, kui Eesti on olnud iseseisev, on vene pool arendanud narratiivi Eestist 
kui ebademokraatlikust riigist, kus diskrimineeritakse rahvusvähemusi ja rehabiliteeritakse 
fašismi. See teema on sihitud niihästi Lääne avalikkusele, kui ka Venemaa siseauditooriumile. 
Kuna Eesti on enda majandusliku arengu ja julgeoleku sidunud Lääne liitlassuhetega, siis 
tähendab see narratiiv eelkõige Lääne suunal katset lõhkuda meie liitlassuhteid, samal ajal kui 
siseriiklikult tähendab taolise fooni alalhoidmine ka pideva ettekäände olemasolu, et vajadusel 
põhjendada Venemaa elanikkonnale diskrediteeritud välisriigi vastu tehtavaid vaenulikke 
samme. 

																																								 																					
14 VF sõjaline doktriin, (§ 18), 2014 
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Sama narratiivi on kasutatud ka Läti ja Leedu puhul. Ukraina kriisi alguses oli just fašistide 
narratiiv üks peamisi, millega põhjendati vajadust Krimmi annekteerimise järele. Vaja oli 
justkui kaitsta etnilisi venelasi koheselt algava fašistliku vägivalla vastu.  

Selle narratiivi kõige stiilipuhtamaks näiteks Eestis oli telekanalil Rossija uudistesaate Vesti 
lugu 2015 aasta märtsist (04.03.15)  riigikogusse pääsenud EKREst, keda kujutati ühteaegu 
nii selgelt natsidena ja teisalt väga olulise jõuna Eesti poliitikas. Antud loos väideti, et  
Reformierakond oleks peaaegu tahtnud võtta EKRE’t valitsusse, kuna sisuliselt 
valitsusparteisid ei häirinud EKRE natsistlik foon, kuid kuna kohalik juudikogukond avaldas 
protesti Jaak Madissoni Natsi-Saksamaad õigustanud blogipostituse peale, siis jäi EKRE 
valitsusse kutsumine seekord ära. 

  

Ekraanitõmmis telekanali Rossija uudistesaatest “Vesti”, kus Jaak Madissoni Natsi-
Saksamaa “tugevat” režiimi õigustanud blogipostitust kasutati ära, et teha üldistus kogu 
Eesti poliitilise eliidi fašismimeelsusele.  

Ukraina sarnaste narratiividega seob seda lugu äärmuspartei toomine käsitluste keskmesse. 
Mitte kordagi ei mainitud selles loos, et EKRE riigikogus kõige väiksem fraktsioon ja lisaks 
Keskerakonnale kritiseeriti Madissoni blogipostitust ka teistes erakondades.  Ka Ukrainas 
domineeris vene käsitlustes parempoolse natsionalistliku kallakuga Parem sektor, kelle najal 
oli mugav kujutada kogu Ukrainat paremäärmuslikuna. Taolise narratiivi puhul ei ole aga 
lõpuks tähtis, kes täidab konkreetselt „fašistide rolli“, kuna see lavastataks nagunii. Kui 
varasematel aastatel täitis sama rolli üldjuhul IRL, siis nüüd on leitud veelgi sobivamad 
osatäitjad. Niisamuti oli selles loos ainsana lubatud positiivse kangelase rolli 
Keskerakondlased, mis on samuti üpris tähenduslik narratiivne seisukoht. Antud lugu läks aga 
Eesti ajalukku peamiselt seetõttu, et ühes professionaalsusele pretendeeriva ja Venemaa 
juhtiva teleprogrammi staatuses uudistesaates valetati viisil, mida Eesti ei olnud varem 
näinud. Nimelt võeti ERR huumorisaate „Tujurikkuja“ lavastatud paroodiasketš „Eesti otsib 
neonatsi“ ja ilma allikale viitamata väideti, et tegemist on dokumentaalkaadritega koolist, kus 
õppis Jaak Madisson. Antud võltsingu puhul ei saa me rääkida, nagu oleks tegemist olnud 
ajakirjandusliku näpuveaga. See oli väga teadlik desinformatsioon, mis omakorda osutas väga 
olulisele praegusele Vene Föderatsiooni desinformatsiooni eripärale – neile ei lähe 



Eesti	strateegilise	kommunikatsiooni	kilde	2016	

8	
	

absoluutselt korda, kas me oleme suutelised Eestis selle desinformatsiooni paljastama või 
mitte. Ilmselt usutakse, et selle loo mõju on saavutatav vene vaatajate sihtgrupis ka siis kui 
Eesti või Lääne vaatajate seas on võimalik desinformatsioon ümber lükata. Sarnast käitumist 
võis näha ka mitmete Slovjanski “ristilöödud poisikese“ või allatulistatud MH17 
alternatiivsete versioonide esitlemisel telekanalitel Rossija või Pervõi Kanal. Igal juhul tuleb 
arvestada, et telekanal Rossija on Venemaa riiklikus omandis oleva firmaga, mille programmi 
kureeritakse Venemaa presidendi ühiskondlike sidemete ja kommunikatsiooni valitsusest.15 
 
Lõpuks tuleb antud uudisteloo puhul siiski märkida, et tegemist oli uudistesaate viimase 
looga, mis tähendab, et kogu lugu ei peetud Kremli poolt siiski prioriteetseks. Ka meie võime 
seda liigitada lihtsalt fooni alalhoidvaks looks, mis ei olnud oluline murdepunkt vene senistes 
Balti suunalistes narratiivides.  

5.3.2. „ETV+ on propagandakanal ja Eesti valitsus peab venevastast infosõda“ 
Erinevad Vene Föderatsiooni strateegiadokumendid kajastavad seisukohta, et Lääs peab 
Venemaa vastu infosõda. Seda mainitakse nii Rahvuslikus Infojulgeoleku strateegias kui ka 
rahvuslikus julgeolekustrateegias. Taoline seisukoht on olnud ka aluseks Venemaa enda 
agressiivsemale infotegevusele välismaal. Omamoodi sümptomaatiline on, et umbes samasse 
perioodi, kui laienes Venemaa välismaale suunatud infotegevus koos 2005. aastal asutatud 
telekanaliga Russia Today ja hiljem raadio ja internetikeskkonnaga Sputnik, tõmmati Läänes 
mitmeid otsi kokku: lõpetati Ameerika Hääle venekeelsed oluliselt BBC venekeelsete saadete 
mahtu ja lõpetati nende edastamine lühi- ja kesklaine sagedustel. Lääne infotegevuse 
kokkutõmbamise üheks põhjenduseks on olnud prioriteetide nihkumine mujale ja eelarve 
kärped. Koos Ukraina kriisiga käivitus aga väga suure intensiivsusega sündmuste 
tõlgendamiste konflikt.  

Kevadel 2015 tugevnes vene ametlikes kanalites väide, et Lääs peab Venemaa vastu totaalset 
infosõda. Osaliselt võib selles 
näha reaktsiooni nii EEAS ida 
strateegilise kommunikatsiooni 
grupi tegevusele, kui ka NATO 
Strateegilise kommunikatsiooni 
oivakeskuse rajamisele Riiga. 
Kuna Eesti otsus asutada 
venekeelne telekanal oli ka Lääne 
ajakirjanduses ohtralt käsitletud 
teema, siis intensiivistus juulis ja 
augustis 2015 nende vene lugude 
osakaal, milles juba ette üritati 
diskrediteerida ETV+ programmi. 
ETV+ vastase kampaania üks 
eesmärke oli ilmselt ka sealsete 
ajakirjanike heidutamine 
sundimaks neid pidevalt 
tõestama, et nad ei ole 

propaganda tööriistaks. See on klassikalise kahvelplaneerimise ja reflektiivse kontrolli näide: 

																																								 																					
15	Vaata	LISA:	Venemaa	telemaastiku	analüüs.	
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te kas tõestate oma tegudega meie propaganda õigsust või tõmbate oma hambad ise välja 
Argumendid olid varieeruvad. Üks huvitavamaid oli vene kaasmaalastepoliitika aktivisti 
Sergei Seredenko väide, et taolisel väikesel turul ei ole venekeelne telekanal majanduslikult 
äratasuv.16 See oli huvitav väide seetõttu, et seda esines mitmes väljaandes ja peegeldas teatud 
vene loogikat. Tõsi on ju see, et paljud Vene Föderatsiooni riiklikud kanalid on äriliselt ennast 
registreerinud Euroopa Liidus, kus müüakse reklaamiaega ja kus äriline tulu moodustab 
kanali eelarvest olulise osa. Ka Eestis müüb vene Pervõi Kanali tütarfirma PBK reklaamiaega 
ja kanalil on olemas äriline esindus. Samas ei teadnud ETV+ kritiseeriv ekspert, et tegemist 
saab olema ERR kanaliga, mis seaduse järgi reklaami müüa ei saa, ning seega ei saa ka 
oluliselt rääkida majanduslikust kasumlikkusest.  

 
Venemaa ametliku retoorika juhtkanal „Rossija“ küsimustele vastates tekitas Darja Saart väga elava 
diskussiooni ka Eestis teemal, kas ETV+ on eesti propagandakanal.  ERR pidi hiljem kinnitama, et need 
vastused ei ole ERR ametlikeks seisukohtadeks ja tegelikult on neid valesti mõistetud.  

Kõige enam tekitas aga Eestis kõneainet 26. juulil telekanali Rossija 1 uudistesaates «Vesti» 
ilmunud telelugu ETV+, kus vene infotöötajad käisid ERR-is ise filmimas. Loo kontekst oli 
laiem ja rõhus sellele, kuidas Eestis üritatakse kõike venepärast välja suretada. Riigikogu 
saadikutel on Eestis keelatud vene ajakirjanikega suhelda ja lisaks luuakse “vene 
propagandaga võitluseks” venekeelne telekanal.  

See lugu tekitas Eestis pisikese skandaali, sest paljudele üllatuseks vastas seal ETV+ juht 
Darja Saar olulistele ideoloogilistele küsimustele soovitusega vaadata Eesti ametlikku 
seisukohta. Sellest piisas, et vene teleloos märgistada ühemõtteliselt ETV+ kui eesti 
propagandakanalit. Nii Darja Saar ise, kui ka mitmed avalikult sõna võtnud eesti 
arvamusliidrid pidasid seda vastust ebaõnnestunuks. Sisuliselt oli see vastus vale eelkõige 
sellepärast, et ERR on seaduse järgi kohustatud püüdlema objektiivse ja tasakaalustatud 
uudisteedastuse poole ja peab teenima üldisemat avalikku hüve, kui ainult täitevvõimu tahe. 
See tähendab, et rahvusringhäälingu seaduse järgi ei saa valitsus kasutada ETV+ oma 
propaganda kanalina. Miks Darja Saar tookord nii täpselt vastas? Seda ei saa üheselt vastata, 

																																								 																					
16	http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/19082015-etv/ 
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sest tema enda kinnitusel ei olnud ta neiks küsimusteks valmis. Oluline on aga see, kuidas 
vene infotöötajad antud loo kokku monteerisid. Sisuliselt olid nad näinud väga palju ja ka 
Darja Saar oli neile jõudnud kaamerasse ära rääkida kõik selle, millest ETV+ tegelikult oma 
tegevuses juhindub. Aga sellel ei olnud mingit tähendust pärast ebaõnnestunud kolme 
küsimust.  

Antud juhtumi puhul on ühest küljest raske kahelda vene poole nn. tellimustöös, kus juba ette 
teati, et vaja on diskrediteerida Eesti venekeelset kanalit, kuid teisest küljest oleksid ilmselt ka 
täiesti neutraalsed ajakirjanikud üles noppinud just need ebaõnnestunud vastused. Olulise 
kammertooni andis siiski Sputnik, kes pealkirjastas oma loo ETV+ käivitamisest järgnevalt: 
“Eestis käivitus Venemaa vastane telekanal vene keeles.“17 Samal ajal oli aga Eestis ilmunud 
juba mitmeid lugusid, kus telekanali peamiseks ülesandeks nähti kohaliku vene kogukonna 
informatsioonilist teenindamist ilma vastupropaganda ülesandeta.  

Antud juhtum iseloomustab 2016. aasta üht põhinähtust Eesti kajastamisel vene meedias - 
otseselt agressiivselt võltsinguid ei olnud pärast märtsikuist EKRE telelugu, kuid vene pool 
korjas pahatahtlikult üles kõik eestipoolsed suhtlusvead, mis toetasid vene narratiive.  

Nii oli sellesama ETV+ skandaalse loo jätkuks lugu, kus Eesti Päevaleht uuris 30. juulil 
201518, kas valitsusasutustel on reegleid vene ajakirjanikega suhtlemiseks. Seal artiklis 
väljendasid kõik küsitletud väga suurt ettevaatlikust vene meediaga suhtlemisel. Ühest küljest 
kinnitas Valitsuse Kommunikatsioonibüroo, et keeldu ei ole ja suheldakse juhtumipõhiselt, 
isegi kui KAPO ja Kaitseministeerium väljendasid väga tugevat reservatsiooni.  Keegi ei 
maininud keeldu, kuid vene ajakirjanduses muutus ka kriitika vene ajakirjanduse aadressil 
kohe väiteks, et Eesti ametnikel on keelatud suhelda vene ajakirjanikega. Venemaa presidendi 
pressisekretär Dmitri Peškov sai sel puhul tviitida ja nimetada Eesti ametnike otsust mitte 
suhelda Vene meediaga kummaliseks. Seda avaldust levitati Venemaa meedias päris 
laialdaselt. Eesti pool avaldas küll õienduse, et Eesti valitsusasutustel ei ole keeldu suhelda 
vene ajakirjanikega, kuid see vastulause ei leidnud erilist levi. Märkimisväärne oli, et 
Gazeta.ru avaldas esialgu Eesti saatkonna kaudu tehtud paranduse vene meedias levinud 
väitesse, aga hiljem võeti see uuesti maha.  

5.3.3. Pagulaskriis Eestis 
Pagulaskriisi ekspluateerimine ka Venemaa meedia poolt on Eesti suunal olnud üks peamisi 
teemasid 2016. aasta septembrist alates. Sel puhul on võimalik jälgida kahe erineva narratiivi 
koos esinemist.  

1. „Euroopa valitsused ei suuda hallata oma pagulaskriisi ja ei kuula oma rahvast“ 
aka „Euroopas on halvad valitsused ja head inimesed“ 
Vene infotegevuse käsitlus Euroopa pagulaskriisist on positsioonilt tihti sarnane 
Euroopa äärmusparteidele ja sama ka parastav. Kogu käsitlust iseloomustab teatud 
paradoksaalsus. Kremli ametlik rahvusretoorika sisaldab kogu maailma inimõigustele 
omaseid noote. Vene Föderatsiooni käsitletakse mitmerahvuselise riigina ja vähemalt 
ametlikult tunnistatakse ka vähemusrahvaste õigusi oma identiteedile. Selle kõige 
äärmuslikumaks näiteks on Raman Kadõrovile antud õigused kehtestada omalaadset 
sufistlikku islami ja tshetsheenia traditsioone Tshetsheenias. Teisest küljest sisaldas 

																																								 																					
17	http://news.sputnik.ru/politika/37ee197b239517a96074eeb750e871d968618a98 
18	http://epl.delfi.ee/news/eesti/eesti-riigiasutused-utlevad-venemaa-telekanalite-intervjuusoovidele-
uha-kindlama-ei?id=72033755 
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aga näiteks Putini 2012 presidendivalimistele eelnev rahvuspoliitika artikkel mõtet, et 
kõiki rahvusi Vene Föderatsioonis siiski ühendab vene kultuur. Ja sellega seoses 
näiteks peaks vene keele tundmine olema üheks eeltingimuseks vene kodakondsuse 
taotlemisel.  Taolise avalduse foonil on tugevad ksenofoobsed hoiakud eriti vene 
suurlinnades Kesk-Aasiast ja Kaukaasiast tulnud võõrtööliste suhtes. Vene 
ajakirjandus on seda nähtust ka mõõdukalt kajastanud. Minimaalselt võib väita, et 
Venemaal on olemas auditoorium, kes vaatleb Euroopa pagulaskriisi läbi euroopa 
ksenofoobiaparteide  prisma. 
 
Kõige kuulsamaks taolise suuna näiteks oli „ Meie Liza“ juhtum Saksamaal, kus 
pikema infooperatsiooni peamiseks sõnumiks oli väide, et „saksa politsei /riik püüdis 
kinni mätsida immigrantide sooritatud vägistamist“. Antud sõnumit edastas lõpuks nii 
välisminister Lavrov, kui ka telekanali „Pervõi Kanal“. Kogu juhtum suutis saksa 
politsei vastu tänavatele protestima tuua mitutuhat inimest, ehkki hiljem tõestati 
mitmel tasandil, et tegelikult vägistamist siiski ei toimunud. Tegemist oli aga väga 
osava desinformatsiooni kampaaniaga, mis toimus koordineeritult nii  manipuleeritud  
kodanikuliikumistes, sotsiaalmeedias ja ka traditsioonilise meedias.  Kogu tegevuse 
eesmärgina on nähtud katset õõnestada Angela Merkeli positsioone, kuna just Merkeli 
hoiakute taga olevat Venemaa vastaste sanktsioonide pikendamine.  
 
Eestit puudutavates vene meedia selle teema näiteks oli uudislugu telekanali Rossija  
14. oktoobril19 toimunud Tallinna pagulasvastasest meeleavaldusest. Sellel osalema 
kutsus aktiivselt Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ja Rahva Ühtsuse 
Erakond (RÜE). Sõna sai seal Kristiina Ojuland. Loo lõpumoraalis aga ütleb diktor, et 
kui “varem Eesti konservatiivid  hirmutasid rahvast Venemaaga, siis nüüd kui 
põrkutakse kokku tegeliku probleemiga, on Eesti poliitikute jutt järsult muutunud.“  
Selles loos saab sõna ka Heino, kes ütleb, et korra majja löömise mõttes on „Putin 
väärt mees“. Kogu loo juures ei mainitud kordagi, et veel märtsikuus käsitleti 
Venemaa televisioonis EKRE-t fašistliku liikumisena. Nüüd esindasid nii EKRE kui 
ka RÜE eesti rahva häält valitsuse vastu. Ridade vahele jääv sõnum oli aga lihtne: 
„Isegi Eesti enda inimesed ei toeta seda valitsust.“ 
 

																																								 																					
19	https://www.youtube.com/watch?v=zk4-_Ucqirk 
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Kuna mitmel pool mujal Euroopas on Kreml loonud tihedamaid sidemeid poliitilise 
spektri paremäärmuslikemate erakondadega, kellel on sarnased positsioonid nii 
euroopavastasuses, USA vastasuses, rassismis ja suhtumises religiooni ja LGTB 
küsimustesse, siis antud loo järel oleks võinud arvata, et toimumas on ka Eestis Kremli 
lähenemine paremjõududele. Paraku on Eesti kontekst veidi teine ja ka vene 
infotegevust iseloomustab valmidus riskida vastukäivate sõnumitega.  
 
Oluline, et kooseluseaduse ei ole kordagi mainitud peamistel telekanalitel, kuna 
Venemaa seadusandluses on samasooliste suhtes kehtimas palju jäigemalt piiravad 
seadused. Need on teemad, millel on potentsiaalselt auditoorium ka Läänes. 
 

 
 
 
 
 
2. „Eestlased on rassistid“ 
Alates „Banaane söövate põgenike õppuse“ ärakasutamisega, on vana teema 
„Eestlased on fašistid“ muutunud modifitseeritud teemaks „Eestlased on rassistid“.  
Antud juhtum on hea näide lumepalli efektist. Kõigepealt ei olnud banaanidel Paides 
toimunud Pääste ja Kaitseliidu ühisõppusel esialgses stsenaariumis mingit rolli. 
Mängiti läbi stsenaariumit, kus illegaalseid immigrante vedav auto teeb 
liiklusõnnetuse, mille tagajärjel peavad sekkume kõigepealt päästjad, politseinikud ja 

Peterburi 5. telekanal 2015. aasta novembris loomas arusaama «tavalisest 
rassismist Eestis». 
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lõpuks ka Kaitseliitlased. Kaitseliitlaste kasutamise vajadus tekkis olukorrast, kus 
kohalikud elanikud olid migrantide suhtes negatiivselt häälestatud, ent jõustruktuuride 
ülesandeks on vältida igasugust väljaspool seadust seisvat omavoli.  Eesti meedias 
jõuti juba ka vaielda, kas selline stsenaarium on realistlik, kuid antud juhul ei olnud 
see isegi oluline. Lõunapausi ajal tõi kohalik vallavanem õppustel osalejatele süüa. 
Meil ei ole andmeid, et koos muu toiduga ostetud banaanid oleksid mänginud selles 
loos mingit tähenduslikku kavatsust. Banaanide söögi hetke said aga kaamerasse nii 
Kanal 2 kui ka TV3 uudisteoperaatorid. Päästeameti palve peale seda õppustega 
mitteseotud episoodi mitte kasutada, nõustus Kanal 2 ettepanekuga, kuid TV3 mitte ja 
tootis sisuliselt vene telekanalile Rossija valmis uudisloo, kus ühe peaeksperdina anti 
sõna Läti eurosaadikule Zdanokale, kelle hinnangu põhisõnum sidus Balti riikide 
pagulasvastasuse üldise ksenofoobiaga. Vene telelugu aga toonitas, et “Antud õppus ei 
olnud mitte lihtsalt inimeste meelsuse väljendus, vaid seda oli organiseerinud riiklikud 
struktuurid.” Taoliste lugude tunnuseks on see, et nad ei ole lõpuni valed, kuid pea 
alati kajastavad vaid ühe poole seisukohti. Kordagi ei saa siin sõna Eesti ühiskonna 
liberaalsema poole esindajad, mille tulemusena kujuneb Eestist igal juhul ühepoolne 
pilt.  
 

 
Telekanal Rossija kasutas oma loo tegemisel TV3 materljale.  

 

3. “Vene elanikkonna diskrimineerimine pagulaskriisi käigus” 

Pagulaskriis käsitluste alateemaks sai vene elanikkonna diskrimineerimise teema. 
Peterburgi 5. Kanal tegi 27. septembril loo, kus naeruvääristati Balti riikide soovi 
käsitleda ka vene elanikkonda migrantide kogukonnana. Selle loo osana toodi jälle välja 
“hallide passide” passide ja kodakondsuseta isikute teema, kui peamine tõestus vene 
elanikkonna diskrimineerimisest.  Antud narratiiv sai aga päris mitmes samalaadses loos 
uue pöörde, kui levitati kuuldust, et Eesti hakkab uusmigrante paremini kohtlema, kui 
venelasi. Seega kui “venelased oli eelnevalt teise järgu kodanikud, siis pagulaste 
saabudes, muutuvad nad kolmanda järgu kodanikeks.” 
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5.3.4. Eesti	suhtes	negatiivsed	teemad	juhtivates	vene		online	portaalides.		
Analüüsides enimloetud Eesti-kesksete artiklite  avaldamist kuupäevaliselt, selgub, et 
enamasti on need seotud kindlate strateegilise kommunikatsiooni vaates oluliste sündmustega, 
mida peeti Venemaa meedias negatiivseteks. Esimene laine Eestit puuduvaid artikleid ilmus 
veebruari lõpus (9. nädalal), kui USA rasketehnika osales Eesti Vabariigi aastapäeva paraadil 
Narvas vaid mõnesaja meetri kaugusel Vene Föderatsiooni riigipiirist. Sellele järgnes laine 
märtsi lõpus (13. nädalal), kui USA rasketehnika sõjaväekolonn sõitis „provokatiivselt“ 
Eestist läbi Ida-Euroopa Saksamaale ja siis  juunis (23.-26. nädalal), kui USA otsustas 
rasketehnika toomise Ida-Euroopa riikidesse ning Venemaa keelas Eesti ja Läti tervisele 
ohtlike sprottide sisseveo; augusti lõpus (34.-35. nädalal), kui Eesti kavatses ehitada 
riigipiirile 2,5-meetrise tara, Eston Kohver mõisteti spionaažis 15 aastaks süüdi ning Eestis 
soovis veelgi suurendada NATO kohalolekut riigis; septembri lõpus (39. nädalal), kui 
kajastati spionaažis süüdimõistetud Kohveri vahetamist Dresseni vastu ja Savisaare 
altkäemaksu; ning oktoobri lõpus ja novembri alguses (44.-47. nädalal), kui Venemaa 
asepeaminister Rogozin lubas Eestile nõukogude okupatsiooni eest kahjutasu „surnud eesli 
kõrvasid“, Eestis müüdi Venemaata gloobuseid, keelduti koos Venemaaga terroristliku ISISe 
vastu võitlemast, NATO otsustas suurendada kohalolekut Ida-Euroopas, sh USA alustas 
rasketehnika toomist Eestisse, Eestis solvati ja rünnati tumedanahalisi NATO. 

Poliitika valdkonnas tõusid esinemissageduselt teistest rohkem esile kolm freimi – „müütiline 
Vene „oht““, „russofoobne Eesti president“ ja „Venemaa „agressiivne“ käitumine“. 

Riigikaitse valdkonnas tõusis esinemissageduselt ülekaalukalt esile „NATO pidevate sõjaliste 
õppuste“ freim, millele järgnesid „USA rasketehnika laod Venemaa läänepiiril“, „NATO 
sõjalise kohaloleku suurendamine Eestis“, „Tapal on USA rasketehnika ja dessantväelaste 
baas“ ja „Tallinnasse NATO juhtimisstaabi loomine“. 
 
Andrus Tamberg võtab oma magistritöös kokku Eesti kuvandi Venemaa online  meedias:  
 

Peterburi 5. telekanal 2015. aasta septembris tegi loo, kus naeruvääristas 
Eesti ja Läti katset kujutada vene elanikkonda pagulastena.	
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Eesti kuvandiks on russofoobseks vähemusrahvuste õigusi eirav ja tugevalt militariseeritud 
väljasurev väikeriik. 20 

5.3.5. Kokkuvõte vene narratiivide hetkeseisust 
Vene meedias on selgelt olemas Eesti suhtes negatiivsed narratiivid.  Kuna neid on esitatud ka 
kesksetel telekanalitel, siis näitab see riiklikul tasandil alal hoitud hoiakut. Üldistatult võime 
seal möödunud aasta jooksul näha kolme suuremat teemat.  

1. “Eesti on fašistlik, rassistlik” jne. See teema omakorda jaguneb kaheks, sest vene 
auditooriumile on mõjusam “fašismi” kujund, samal ajal kui “rassismi” või 
“sallimatuse” teema on mõjusam Lääne suunalises kommunikatsioonis. Vene enda 
auditooriumi jaoks ei ole sallimatus oluline argument, kuna Venemaa enda 
meediaruumis on sallivus teinekord ka sõimusõna staatuses. “Tolerastia” on ka eesti 
slängi tulnud vene keele vahendusel.  

2. “Eesti on venevastane”. Siia käivad lood, mis ulatuvad vene kooli temaatikast kuni 
teemadeni, mis kattuvad osaliselt “Eesti on fašistlik” narratiiviga ja mis vastandavad 
otseselt eesti ja vene kogukondi Eestis.  

3. “Eesti on ebademokraatlik”. Tegemist on narratiiviga, mis on variatsioon põhilisest 
Lääne Euroopa käsitlustest, mis vastandab mandunud ja korrumpeerunud valitsusi 
heale rahvale. Eesti puhul on samuti olemas “head” eestlased, kes mõistavad valitsust 
hukka ja ohvri rollis on ikka venelased.  

Oluline on märkida, et samad teemad on läbi käinud ka Eesti ajakirjandusest ja teatud mõttes 
on tegemist valupunktidega, mille üle toimub ka eesti ühiskonnas diskussioon. Vene 
juhtivates telekanalites väärivad aga need teemad tähelepanu eelkõige siis, kui väidete 
tõestuseks kasutatakse valesid ja puuduvad konteksti avavad aspektid. Niisamuti tuleb 
arvestada, et üldine foon on nii Eesti kui Venemaa avalikus ruumis tihti vastastikku kriitiline, 
nii et teatud hulk negatiivset retoorikat tuleb panna ka vastastikkuse peegeldamise arvele.  

 

5.4. Eesti teemaliste kajastuste koht Venemaa meedias 
Hoolimata sellest, et me suudame identifitseerida vaenulikud vene narratiivid, tuleb kogu 
inforuumi analüüsimisel vaadelda ka laiemat pilti, mis võib teatud määral muuta esialgseid 
hinnanguid. Eelkõige on tähtis eristada meedia sisu ja meedia mõju.  

Antud analüüs keskendub Vene Föderatsiooni meediale eeldusel, et nagu näitas Georgia 2008. 
aasta või Ukraina sõjale eelnev aeg 2013-2014, on Venemaa valitsusel tavaks kujundada 
avalikus meedias negatiivne foon sihtmärk-riikide suhtes, et oma elanikkonnale põhjendada 
valitsuse jõulisi samme.  

5.4.1. Erinevad	tasandi	„kõnelejad“.	
Analüüsi aluseks on samuti arusaam, et kogu Venemaa meedia on ikka veel suhteliselt kirju ja 
mitte kõik ei ole otsene Kremli propaganda. Me eristame nii vähemalt kolme eri tüüpi häält 
vene meedias:  

1. Kremli seisukohtade esitajad nii otse kui varjatult. Kõige puhtamalt on seda näha 
juhtivate telekanalite puhul. Nendeks kanaliteks on (koos tütarfirmade ja regionaalsete 

																																								 																					
20	Andrus Tamberg, „Eesti kuvand Venemaa online meedias 2015. aastal julgeoleku seisukohalt“, 
Sisekaitseakadeemia magistritöö, Tallinn 2016	
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kanalitega) on	esikolmikus	«Первый	канал»	(daily	share	ehk	vaatamisaja	osakaal	
14.3%),	«Россия	1»	(12.9%)	ja	НТВ	(10.2%) ja internetis ka Lifenews.21 Kuna 
enamuse venemaalaste jaoks on televisioon endiselt kõige tähtsam informatsiooni 
allikas, siis teostatakse televisiooni üle kontrolli kõige kõrgemal tasandil. Televisiooni 
puhul tuleb arvestada, et kuna teleprogrammi tootmine ja edastamine nõuab 
märkimisväärsel hulgal raha ja tehniliste regulatsioonide järgimist, siis on riigil 
võimalik seda efektiivselt kontrollida. Riigil on kontroll ka suurimate 
uudisteagentuuride ja interneti portaalide üle.  

2. Valitsusmeelsed ja spontaanselt patriootlikud kodanikud. Nii Putin, tema partei 
„Jedinaja Rossija“ kui ka vene suurriikluse „deržava“ ideedel on Venemaa 
elanikkonnas märkimisväärne toetajaskond. See tähendab, et kogu Lääne suhtes 
vaenulik, desinformatsiooni levitav või tollindusega tegelev meediasisu ei ole alati 
automaatselt Kremli juhtnööride järgi valmistatud infooperatsioon, vaid võib 
peegeldada ka lihtsalt olulise osa elanikkonna meelsust.   

3. Tasakaalustatud ajakirjandus. Kriitikute hinnangul on seda aina vähem, kuid sellegi 
poolest ei ole kogu Venemaa ajakirjandust võimalik käsitleda väga ühtsena. 
Traditsiooniliselt on taolist “häält” kõige enam kohata kirjutavas ajakirjanduses. 
Näiteks “Kommersant” või “Vedomosti”. Siia võib teatud mööndustega lisada ka 
raadiojaama “Ehho Moksvõ” ja telekanal “Dozd”, kus samas saavad sõna ka selge 
ideoloogilise agendaga esinejad. Tasakaalustatud ajakirjanduse käsitlused ei ole 
ilmtingimata Lääne sõbralikud ja Putini vastased, vaid esitavad teinekord vägagi 
objektiivsusele püüdlevaid analüütilisi nägemusi.  

4. Demokraatlik opositsioon. Nende hääl on pea eranditult taandunud interneti 
keskkonda.  

 

5.4.2.						Venemaa	meedia	analüüs	jaanuarist-aprillini	2016	
 
2016 esimesel viiel kuul ei olnud Eesti, Läti ja Leedu ei ole VF meedia huviorbiidis 
arvestades nii kajastuste arvu kui intensiivsust.  
 
Püüdes eristada erinevate kanalite spetsiifikat, analüüsime Venemaa meediat kolmes valimis.  

1. Juhtivad telekanalid. Me eeldame, et nende sisus on kõige selgemini esindatud riigi 
ametlik retoorika, isegi kui programmides on ka selgeid erinevusi. Telekanalites 
määratakse ära paljude sündmuste toon ja agenda.  

2. Kogu online meedia, mis on kättesaadav avalikele otsingumootoritele. Seejuures me 
eristame eraldi grupina 15 külastatavuse tipp lehekülge, mis kujutavad endast 
faktiliselt kõige suuremat makromõju peeglit.  

3. Sotsiaalmeedias jagatud sisu. Kuna Venemaa online meedia kõige mõjukamad lehed 
on riikliku kontrolli all, siis jälgime eraldi valimina sotsiaalmeedias jagatud sisu, mis 
hüpoteesi korras peegeldab kõige spontaansemalt elanikkonna tegelikke hoiakuid.  

Televisioon	

Viie jälgitava telekanali (Россия, Первый Канал, НТВ, ТВЦ) uudiste eetris on nädalas 
keskmiselt 400 lugu, Eesti kohta oli terve vaatlusperioodil jaanuarist maini kokku 43 lugu. 
																																								 																					
21	Vt.	LISA	1.	Venemaa	telemaastiku	analüüs	
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Kui meldooniumi teema välja arvata, siis Eesti ega Läti/Leedu teemad polnud kunagi 
teleuudiste nädala kokkuvõtetes.  Vaadeldavasse perioodi  kuulus Süüria vaherahu protsessi 
kajastamine, mida esitleti kui Vene diplomaatia suurt võitu. Ukraina teemad on jätkuvalt VF 
ametliku retoorika osaks. Mais tõusis NATO vägede paigutamise teema väga oluliselt ja 
Eestist mainiti selles kontekstis 20 korral ehk siis ligi pool Eestiteemalistest telekajastustest 
olid seotud NATO-ga. 
 

 
 
Joonis 1. Balti riikidest toodetud teleuudiste arv on võrreldud kõige rohkem käsitletud teemadega (Süüria ja 
Ukraina). Prantsusmaa on siin võetud kontrollnäiteks Lääne-Euroopa kohta.   
 
Eestiga seotud telekajastuste üldine tonaalsus on kergelt negatiivne või neutraalne, mis on 
oodatav tulemus arvestades VF-EV suhete seisundit. „Totaalse etteütluse“ positiivsed 
kajastused olid erandiks.   

Suure esikolmiku toodang (Pervõi, Rossija 1, NTV) oli Eesti, Läti ja Leedu teemade 
kajastused mõõdukam, kui väiksemates telekanalites (TVC, Zvezda), samal ajal kui näiteks 
Ukraina teemadel on retoorika enamasti karm kõikides kanalites.  
 
Üldiseks trendiks teleuudistes jääb suurte teemade samasugune kajastamine kõikides 
föderaalsetes kanalites, eriti presidendi ja valitsuse tegevuste kajastamisel. Tihti on ka lugude 
järjekord sama (nt lugu Prantsusmaa parlamendi alamkoja üleskutsest lõpetada sanktsioonid 
VF vastu ja selle järel lugu rahutustest Pariisis seoses uue tööseadustustikuga). Presidendi ja 
valitsusliikmete samad sünkroonid ilma ekspertide kommentaarideta tagavad sisuliselt 
identsete sõnumite edastamist kõikide föderaalsete kanalite eetris. Välispoliitiliste teemade 
kajastamisel on tihti erinevate kanalite eetris samad eksperdid.  
 
Teleuudistes tihti domineerivad nii päeva kui nädala perioodil välismaa teemad. Siseuudiste 
teema peab olema eriti oluline, et olla tipus (nt gripi levik jaanuari teisel poolel, Lõuna 
kaitseringkonna õppused veebruaris, lennukatastroof Rostovis 19. märtsil, dopinguskandaal ).  

0

100

200

300

400

500

600

700

Eesti Läti Leedu Balti	
riigid

Süüria Ukraina Prantsus
maa

Lugude	arv 43 62 20 31 664 554 150

VF	TELEUUDISTE LUGUDE
TEMAATIKA 2016



Eesti	strateegilise	kommunikatsiooni	kilde	2016	

18	
	

 
Online	meedia	

 
Kõikide vene online meedia allikate kokkuvõttes on domineerib agendat Krimm - 195 838 
lugu, seejärel tulevad  nafta - 112 040 lugu, Süüria - 104 989 lugu, VF-USA suhted – 98 962 
ja VF-Ukraina suhted – 90 668 lugu.  Eesti leidis kajastust tippteemadega võrreldes 7 korda 
vähem - 27 200 korral. Kõigil neil teemadel on oma dünaamika, mis on kujutatud allpool 
olevas tabelis, kus lugude arv on esitatud nädalate lõikes 2016 aasta esimesel viiel  kuul.  
 
 

 

 
Teleuudiste, online-uudiste ja sotsiaalmeedias jagatud uudiste teemad tavaliselt ei katu ühe 
vaatlusperioodi (olgu see päev, nädal või kuu) vältel vanusegruppide erinevate 
meediaeelistuste tõttu. Ainuke erand oli VF presidendi otseliin, mis oli hästi esindatud nii 
tele- kui online-uudistes. 

Suurimate (tsiteeritavuse järgi) online-väljaannete lõikes oli kõige rohkem kajastusi Eesti 
teemadel Komsomolskaja Pravda Põhja-Euroopa versioonis. Teine oluline online-allikas on 
Lenta.ru oma püsirubriigiga „Endine N. Liit“. Väiksemate portaalide grupis on Eestile 
garanteeritud tähelepanu portaalides Rosbalt, RuBaltic ja Regnum.  
 
Enamik online-artiklitest Eesti ja Baltimaade teemadel suurimates online-väljaannetes on 
väikesed lood ehk uudisteagentuuri stiilis tekstid ilma analüütilise komponendita. Teemade 
elutsükkel on tavaliselt piiratud 1-3 päevaga.  
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Artiklite toon on pigem negatiivne, mis vastab ka üldisele Eesti-VF suhete seisule. 22 
Negatiivseima tooniga on arvamuslood ja kommentaarid.  
 
Kui kitsendada valimit ja vaadelda ainult suurimaid online väljaandeid (TOPP 15), siis oli 
väljaannetes vaatlusperioodil kokku 1508 kajastust Eesti teemadel (kõikide online-väljaannete 
vaates 22 240), nädala jooksul tavaliselt vähem kui 10 lugu ühel teemal. Suurimad teemad: 
LuxExpress bussi avariis said kannatada VF kodanikud (23 lugu), Soomes elava EV kodaniku 
V.Stopkina laps hooldekodus väidetava väärkohtlemise pärast (10), Ida-Euroopa riigid 
protestivad Nord Stream-2 ehitamise vastu (9), VF sõjalennuk rikkus EV õhupiiri (9).  
 
Võrreldes 2015 aastaga näitas 2016 aasta esimene pool, et olulist muudatust Eesti kajastuste 
dünaamikas ei toimunud. Alljärgnevalt vaatame kahte joonist, mis puudutab kokkuvõtet 2015. 
aastast. Kõigepealt uudisteportaalide Eestit kajastavate artiklite tonaalsus 2015. aastal 
osakaalu järgi. (Andrus Tambergi magistritöö)23 
 

 
 
Veidi üldisema vaate saame juhtivate, kui me ei käsitle mitte konkreetsete sündmuste 
kajastamist, vaid teemasid. 2015 aasta kohta on juhtivate online portaalide lõikes meil 
järgnevad andmed. 
 

 
2015 Venemaa uudisteportaalides enim kajastust leidnud Eestit käsitlevad teemad ja nende tonaalsus.  

																																								 																					
22	Samale järeldusele tuleb nii Riigikantselei, kui ka sõltumatult tehtud Andrus Tambergi magistritöö 
Sisekaitseakadeemias, ehkki kajastati ajaliselt üksteisele järgnevaid perioode.  
23 Vt. Tamberg, 2016  
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Tänase seisuga võib arvata, et juhul kui ei juhtu olulist katastroofi, siis jääb ka 2016. aasta 
Eestiteemalisi kajastusi domineerima NATO teema.  

 

Sotsiaalmeedia	

Sotsmeedia segmendis domineerivad kõmu-uudised või päevapoliitiliste teemade 
emotsionaalsed käsitlused. Jagamiste arvu poolest olid sotsmeedia segmendi liidrikohtadel RT 
uudis transiidi kukkumisest (emotsionaalne pealkiri + ERR-i materjal, üle 22000 jagamise 
nädala jooksul) ja VF VäMi esindaja M.Zahharova kommentaar KaPo aastaraamatu kohta 
(9700). Võrdluseks: kõikide uudiste sotsmeedias jagamise topp algab teemaga, millel 
vähemalt 35000 nädalas.24 

 
5.4.2. Vene infotegevuse mõju Eesti ühiskonnas:  
Infotegevuse mõju hindamine on kommunikatsiooniteoorias erinevaid arvamusi esile kutsuv 
teema, sest väga harva on võimalik täiesti kindlalt defineerida põhjus-tagajärg seos mingi 
käitumise ja meediasisu vahel. Peamiseks komistuskiviks saab siin tõsiasi, et inimese 
käitumisele mõjuvad samaaegselt paljud erinevad stiimulid ja nende seast vaid ühe leidmine 
on tihti spekulatiivse väärtusega.  

Siiski võib konstateerida mõningaid fakte. Selleks eristame kõigepealt kahte erinevat mõju 
võimalust antud raporti raames:  

 Kremli seisukohtade teadlik pooldamine.  

Mõju kui Kremli narratiivide ja seisukohtade ülevõtmine ja teadlik pooldamine. (Inimene 
vaatab maailma Kremli perspektiivist ja kasutades Kremli sõnavara) 

Uuringud ei näita eestlaste märkimisväärset poolehoidu Kremli enesekesksetele narratiividele. 
See tähendaks otsest Kremli poliitika heakskiitmist. Osaliselt tuleneb see vene infotegevusel 
püsiva juurdepääsu puudumisest eestikeelsele avalikkusele. 92% eestlastest ütleb, et nad ei käi 
iial Venemaa interneti portaalidel, 76% eestlastest ei vaata üldse Venemaa telekanaleid. Küll 
võib leida erinevate teemade puhul kattuvusi, kus Kreml toetab ka Läänes levinud narratiivi 
USA rollist maailma ebastabiilsuse suurendajana või kus Kreml loeb suurimaks ohuks maailma 
julgeolekule eelkõige terrorismi ja mitte Venemaad.  
 
Venekeelse elanikkonna hulgas on vene infotegevusel tajutav mõju eelkõige uudiste 
tõlgendusküsimustes. Kremlil on venekeelsele elanikkonnale juurdepääs nii traditsioonilises 
meedias, kui ka sotsiaalmeedias, kuid see ei ole absoluutne. Märtsis 2016 väitis vaid 52 % Eesti 
venekeelsest elanikkonnast, et nad vaatavad iga päev Venemaa telekanaleid. Niisamuti väitsid 
ligi pooled (54%) venekeelsest elanikkonnast, et nad ei käi Venemaa interneti portaalides, selle 
eest külastatakse Eesti venekeelseid portaale. Märkimisväärne on ka ligi 60% venekeelse 
elanikkonna ETV venekeelsete saadete vaatamine kasvõi korra nädalas.25 

																																								 																					
24	Telesaadete monitooringu valimis on juhtivate föderaalsete kanalite Pervõi kanal, Rossija 1, NTV, TVC, 
Zvezda igapäevased õhtused uudistesaated + Rossija 1 saade Voskresnõi vetšer s Vladimirom Solovjovõm. 
Online-väljaannete monitooring Yandex.News agregaatori kaudu (kajastused top15 portaalides + kõikide 
mainimiste arv). Sotsmeedias jagatud uudiste monitoring Mediametrics.ru kaudu 
25 Avalik arvamus ja Riigikaitse, märts 2016, AS Turu Uuringud, Kaitseministeeriumi tellimusel, lk. 61 
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Nagu eelpool oli mainitud, ei ole ka Eesti venekeelne elanikkond ühtne ja Kremli narratiivide 
mõju ei ole absoluutne, kuid oluline on lõhe eestlaste ja Eesti venekeelse elanikkonna 
arusaamistes teatud küsimustes. Kõige suurem on lõhe eestlaste ja venekeelse elanikkonna 
poolehoiul NATO’le. Eestlaste seas on NATO pooldajate hulk 89%, venekeelse elanikkonna 
hulgas 33%. Vastates küsimusele, kuidas te suhtute NATO liitlasvägede kohalolekusse, oli 7% 
eestlastest pigem vastu ja vastu, samal ajal kui venekeelse elanikkonna hulgas oli sama protsent 
56%.  

Eestlastest 48% peavad globaalse ohu mõttes oluliseks Venemaa tegevus ja 39% toob välja ka 
olukorra Ukrainas. Venekeelsetest elanikest vaid 6% peab Venemaa tegevust ohtlikuks ja 
Ukraina mõju hindab ohtlikuks 24 %. Seevastu USA tegevust peab ohuks 38 % venekeelsest 
elanikkonnast ja 22% eestikeelsest elanikkonnast.26 

Mõlemad toodud teemad (suhtumine NATO’sse ja Venemaalt) sõltuvad küll sihtgruppide 
laiemast kontekstist, kuid on ka väga otseselt seotud aktuaalsete uudistega.  

Provotseeritud	käitumine	Kremli	huvides	

Mõju kui käitumine, mis toimub teadvustamatult ja/või spontaanselt kokkulangevalt Kremli 
huvidega, aga ei pruugi väliselt peegeldada Kremli seisukohti ja retoorikat. Siia alla käib ka 
käitumine, mida vanas KGB sõnavaras tunti “reflektiivse kontrolli” nime all. See tähendab 
provotseeritud käitumist, mille tulemus on provotseerija huvides.  

Selle mõju hindamisel ei ole antud raporti koostajatel üheselt mõistetavaid andmeid. Eelkõige 
teeb selle mõju hindamise keeruliseks see, et ka vene mõju puudumisel oleks Eestis ilmselt 
hoiakuid, mis vastanduvad niihästi eesti põhiseadusele, kui ka senistele julgeoleku või 
välispoliitika strateegiatele.  

Siiski peab antud analüüs vajalikuks ära märkida hoiakuid, mida Kremlil on huvi toetada või 
provotseerida. 

1. NATO ja Euroopa Liidu suhtes skeptilised ideed. Konkreetsemalt on see väljendunud 
näiteks rändevastaste liikumiste toetamises Saksamaal, Prantsusmaal ja Inglismaal.  

2. Fundamentaalsem seniste valitsuste poliitikale vastandumine. Tähelepanuväärne on 
olnud Läänes telekanali RT silmapaistev toetus Lääne konspiratsiooniteoreetikutele ja 
lõpuks konservatiivsete väärtuste edendamine. Siia alla käib ka kaudsem seadusandluse 
ründamine, nii nagu näiteks liikumine, mis on seadnud kahtluse alla peamiselt Põhja-
Euroopa lastekaitse kontseptsiooni.  

3. Mingi rassi või rahvuse ülimuslikkust propageerivad vaated, mis lisaks Euroopa 
domineerivale poliitikale vastandumisele, kannaksid endas “reflektiivse kontrolli 
funktsiooni”, sest sobituksid Kremli narratiivi kaasmaalaste diskrimineerimisest ja 
annaksid vajadusel Venemaale ettekäände jõulisemate sammude astumiseks.  

 

 

  

																																								 																					
26	Avalik arvamus ja Riigikaitse, märts 2016, AS Turu Uuringud, Kaitseministeeriumi tellimusel, lk 50. 
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LISA	1.	VENEMAA	TELEMAASTIKU	ANALÜÜS	
	
Monitooringu	valim	ja	meetod	

Eetritelevisioon	jääb	Venemaal	suurimaks	meediaks	nii	auditooriumi	suuruse	kui	
reklaami	eelarvete	lõikes.	Televiisorit	vaatab	vähemalt	kord	kuus	99%	(monthly	reach)	
riigi	elanikest.	Võrdluseks:	interneti	monthly	reach	on	77%	(väikelinnades	70%).	

Monitooringu	eesmärk	on	Venemaa	siseturule	suunatud	uudistetoodangu	kaardistamine	
föderaalsete	telekanalite	lõikes	teema	täpsusega	(nt	on	ühe	teemana	käsitletud	NATO	
kontingendi	suurendamine	Baltimaades).	Teemade	mainimiste	arv	ja	teemade	levik	
online-uudistes	ja	sotsmeedias	annab	materjali	meediaanalüüsi	koostamiseks	ning	aitab	
järjestada	teemasid	tähtsuse	järgi.	

Vene	Föderatsiooni	(VF)	siseturule	suunatud	meedia	valimis	on	eeskätt	föderaalsed	
vabalevi	telekanalid	kui	objektiivselt	kõige	võimsamad	ja	ametlike	seisukohti	
peegeldavad	meediakanalid	.	Jälgitavate	telekanalite	grupis	on	lisaks	suurkolmikule	
(«Первый	канал»,	«Россия	1»,	НТВ)	pealinna	kallakuga	ТВЦ	ja	VF	kaitseministeeriumi	
ametlik	telekanal	«Звезда».			

Suurte	telekanalite	uudistetoodang	näeb	soliidne	välja	ja	üldiselt	vähemalt	püüdleb	
vastata	ajakirjanduslikele	standarditele,	kuid	siiski	võivad	ka	suure	kanali	eetris	levida	
selgelt	kallutatud	lood.	Väiksemate	kanalite	uudistetoimetused	lubavad	endale	märksa	
teravamaid	kajastusi,	tõlgendades	sündmusi	subjektiivselt	ja	kaasates	vajalikke	
kõneisikuid	sobiva	loo	tegemiseks;	sellistel	lugudel	on	märksa	suurem	potentsiaal	
sotsmeedias	levimiseks.		

Teleuudiste	valimis	on	prime	time	uudistesaated	ja	analüütilised	saated,	lisaks	VF	
populaarseim	vestlussaade	«Воскресный	вечер	с	Владимиром	Соловьевым».		

Online-uudiste	monitooringuks	kasutame	Yandex.News	teenust,	fookuses	on	suurimate	
(mlg.ru	reitingu	alusel)	online-kanalite	kajastused,	kuid	logitud	on	ka	kõikide	
mainimiste	arv.	Paberlehtede	jälgimine	toimub	online-segmendi	kaudu,	sest	suurimatel	
ajalehtedel	on	vabalt	kättesaadavad	netiversioonid,	mille	indekseerimine	toimub	
Yandex.News	kaudu.		

Sotsmeedias	jälgime	online-väljaannete	artiklite	jagamisi	erinevates	sotsiaalsetes	
võrkudes	VF	territooriumil.	Sellist	teenust	pakub	portaal	Mediametrics.ru.	

Turuosad,	toodang		ja	reklaamitulud	

Vabalevikanalite	seas	on	esikolmikus	«Первый	канал»	(daily	share	ehk	vaatamisaja	
osakaal	2016.	a	juunis	12.6%	(aastane	muudatus	-1.7%),	«Россия	1»	(11.6%,	-1.3%)	ja	
НТВ	(9.3%,							-0.9%).	Nii	auditooriumi	suurusest	kui	vaatamisaja	osakaalu	poolest	on	
neil	vahe	järgmiste	konkurentidega	peaaegu	kahekordne:	«Пятый	канал»		(6.5%),	ТНТ	
(5.5%),	«РЕН	ТВ»	(5.4%),	СТС	(4.4%),	ТВЦ	(3.4%).	
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Õhtuste	uudiste	vadatavuse	edetabeli	tipus	on	samad	kolm	suurtegijat	(«Россия	1»	on	
tõusnud	2.	kohale	2014.	a),	järgnevad	«Пятый	канал»	õhtused	uudised.	Analüütiliste	
saadete	lõikes	tõusevad	4.	ja	6.	kohale	ТВЦ	teravate	saadetega	«Постскриптум»	
(saatejuhiks	Riigiduuma	rahvusvaheliste	suhete	komitee	esimees	Aleksei	Puškov)	ja	«В	
центре	событий	с	Анной	Прохоровой»	(TNS	Russia).	

Trendid	

Liidrite	vaadatavuse	dünaamika	on	olnud	negatiivne	vaatamata	sellele,	et	tänu	2014.	a	
olulistele	sündmustele	(olümpiamängud	Sotšis,	võimuvahetus	Ukrainas,	Krimmi	
annekteerimine)	on	tõusnud	nõudlus	uudistesaadete	järele,	ja	selles	programmitüübis	
selgelt	domineerivad	suured	tegijad	(slon.ru).	

Venemaal	kasvab	teemakanalite	populaarsus	(paljud	neist	pole	isegi	eetris	vaid	levivad	
internetis	või	nuti-TV	rakenduste	kaudu)	suurte	eetrikanalite	arvelt	(vedomosti.ru).	

Veel	üheks	trendiks	on	teleuudiste	usaldusväärsuse	langemine	suurlinnades.	Ipsos	
ComCon	uuringu	järgi	usaldas	2015.	a	I	poolaastal	TV	kaudu	saadud	informatsiooni	35%	
küsitletust	(-7%	võrreldes)	ja	II	poolaastal	on	see	näitaja	vähenenud	veel	2	
protsendipunkti	võrra,	mis		on	viimase	15	aasta	madalaim	tase.	Online-uudiseid	usaldati	
2015.	a	lõpus	44%,	paberlehti	41%	(aastaga	+3%).			

Majanduslikud	tulemused	
2014.	a	oli	raske	kogu	VF	majandusele	ja	meediaäri	polnud	erandiks.	Mitme	näitaja	
poolest	oli	2014.	a	meediareklaami	turu	seis	sarnane	2009.	aastaga,	millal	VF	majandus	
oli	kriisis	(rbc.ru).	2015.	a	on	olukord	mõnevõrra	stabiliseerunud,	kuid	2016.	aastast	
oodatakse	pigem	languse	edasist	pidurdumist	kui	uue	kasvu	algust	(vedomosti.ru).	

Olulisemate	meediaholdingute	majanduslikud	tulemused	2014-2015:	

• «Первый	канал»:	2015.	a	tulud	26.5	mlrd	rbl	(-12%	võrreldes	2014.	a),	kahjum	
92.3	mln	rbl.	2014.	a	tulud	30.1	mlrd	rbl	(+3%	võrreldes	2013.	a),	kahjum	938	
mln	rbl	(2013.	a	1.7	mlrd);	

• «Газпром-Медиа»	(НТВ,	ТНТ	ja	teised	kanalid):	2015.	a	tulud	73.6	mlrd,	kahjum	
2.6	mlrd	rbl.	2014.	a	tulud	72	mlrd	rbl	(+28%	võrreldes	2013.	a),	kahjum	2.09	
mlrd	rbl	(2013.	a	lõpetas	meediagrupp	kasumis	,	8.6	mlrd);	

• ВГТРК	(«Россия	1»,	«РТР-Планета»	ja	teised	kanalid),	2014.	a	andmed:	tulud	
31.9	mlrd	rbl	(+2,2%),	kahjum	-2.8	mlrd	(2013.	a	oli	meediagrupp	plussis,	29	mln	
rbl).	

Föderaalseid	kanaleid	toetab	riik.	2015.	suvel	said	nt	ВГТРК	ja	«Первый	канал»	kokku	
7	mlrd	rbl,	see	oli	põhjendatud	„rahvusvahelise	kriisi	teravnemisega“	(Interfax).	Kokku	
oli	riigieearves	ettenähtud	80.2	mlrd	rbl	(-1.1	mlrd	võrreldes	2015.	a)	massimeedia	
toetusteks	2016.	a	jooksul,	kusjuures	kasvanud	on	ВГТРК	ja	agentuuri	«Россия	
сегодня»	toetused	(vedomosti.ru).	

Reklaamitulud	

Reklaamiturul	on	hiljuti	toimunud	oluline	konsolideerimine	reklaamimahtude	languse	ja	
telekanalite	kasvavate	kulude	olukorras.	Kevadel	asutasid	«Первый	канал»,	ВГТРК,	
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«Газпром-медиа»	ja	«Национальная	медиа	группа»	(igal	osanikul	25%)	ettevõtte	
«Национальный	рекламный	альянс»	(НРА),	mille	kaudu	hakkab	toimuma	75%	
telereklaami	müügist	VF	turul	(vedomosti.ru).		

Eelarved	uute	saadete	sisseostuks	on	2015.	a	sügishooajal	vähenenud	keskmiselt	20-
25%	võrra,	mille	põhjuseks	on	reklaamitulude	langus	ja	Ukraina	turu	kaotamine.	Seda	ei	
pruugi	televaataja	kohe	märgata,	kuna	esilinastuste	arv	on	siiski	mõnevõrra	kasvanud	
võrreldes	eelmise	aastaga	(kokku	280	kodumaist	ja	imporditud	esilinastust,	+6%)	ja	
värskete	saadete	nappus	(tootmisfaasis	olevate	saadete	maht	on	kukkunud	12%)	võib	
tunda	anda	alles	2016.	a	kevadel.	Samas	on	kindel,	et	kanalid	kärpivad	tootmiskulusid	ja	
aktiivsemalt	sekkuvad	tootmisfirmade	tegevusesse	(kommersant.ru).	

Reklaamituru	maht	eetritelevisiooni	segmendis	on	2016.	a	I	kvartalis	kasvanud	18%	35	
mlrd	rublani	võrreldes	möödunud	aasta	sama	perioodiga.	Kui	2015.	a	I	kvartalis	oli	
dünaamika	negatiivne	kõikides	segmentides	(eetri-TV	segmendis	-22%,	30	mlrd	rbl)	
peale	interneti	(+9%,	18	mlrd	rbl),	siis	tänavu	I	kvartalis	oli	Venemaa	
kommunikatsiooniagentuuride	assotsiooni	andmetel	jätkuvalt	miinuses	ainult	
trükimeedia.			

Programmitüübid	
	

	

Graafikul	on	programmitüüpide	populaarsus	2014.	a.	10	aastaga	on	uudiste	populaarsus	
kasvanud	4	protsendipunkti	võrra	12%-ni,	analüütiliste	saadete	oma	ühe	
protsendipunkti	võrra		(slon.ru).	

Peale	saate	«Неделя	с	Марианной	Максимовской»	(oli	11	aastat	«РЕН	ТВ»	eetris)	
sulgemist	2014.	a	suvel	ei	ole	väidetavalt	föderaalsete	kanalite	eetris	enam	ühtegi	
analüütilist	saadet,	millelt	saab	oodata	päevapoliitika	alternatiivset	käsitlemist	(slon.ru).	

Juhtimine	

Populaarsed	telekanalid	on	riigiomandis	kas	sajaprotsendiliselt	või	omab	riigiasutus	
enamusosalust	ettevõttes,	mille	käes	on	kontrollpakett.		
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ОАО	«Первый	канал»	
VF	suurima	auditooriumiga	(ligi	99%	elanikest	on	võimalus	seda	vaadata)	telekanali	
kontrollpakett	(51%)	kuulub	riigiasutusele	ja	riigi	kontrolli	all	olevale	ettevõtetele.	25%	
aktsiatest,	blokeeriv	osalus,	on	«Национальная	Медиа	Группа»	omandis	ja	ülejäänud	
24%		kuuluvad	Roman	Abramovitš	firmale	«ОРБ-КБ».	Lisaks	VF-is	vabalevis	olevale	
kanalile	«Первый	канал»	on	ettevõttel	tütarfirma	«Первый	канал.	Всемирная	сеть»,	
mille	kanalid	on	nähtavad	üle	maailma.	

ВГТРК		
Riigiomandis	olevale	meediaholdingule	ВГТРК	(Всероссийская	государственная	
телевизионная	и	радиовещательная	компания)	kuuluvad	järgmised	kanalid:	
rahvusvaheline	24/7	kanal	«РТР-Планета»,	mis	koosneb	peamiselt	«Россия	1»	ja	
«Россия	Культура»	toodangust;	2	föderaalset	kanalit	–	«Россия	1»,	«Россия	
Культура»;	Venemaa	esimene	24/7	uudistekanal	«Россия	24»;	üle	80	regionaalset	
telekanalit;	5	raadiojaama	–	«Радио	России»,	«Маяк»,	«Культура»,	«Вести	ФМ»,	
«Юность»;	RuNet-i	esiviisikusse	kuuluv	uudisteportaal	vesti.ru,	lisaks	rutv.ru	ja	
temaatilised	portaalid).	

Lisaks	omab	ВГТРК	osalust	uudistekanalis	Euronews.	

«Газпром-медиа»	
75%	aktsiatest	kuulub	pangale	ОАО	«Газпромбанк»	ja	25%	ettevõtele	ООО	«Элион»,	
milles	«Газпромбанк»	ka	omab	osalust.	«Газпромбанк»	on	VF	rahandusministeeriumi	
kontrolli	all.	

Meediagrupi	telekanalid:	НТВ	(koos	«НТВ-ПЛЮС»	satelliitkanalitega),	ТНТ,	«Матч	ТВ»,	
«Пятница»	,	2х2,	ТВ-3,	ТНТ-Comedy.	Lisaks	kuuluvad	meediagrupile	populaarsed	
raadiojaamad	«Эхо	Москвы»,	«Авторадио»,	«Юмор	ФМ»	ja	videohosting	Rutube.	

«Национальная	Медиа	Группа»	
Erakapitalil	põhineval	meediagrupil	НМГ	on	kontroll	oluliste	kanalite	«Пятый	канал»	ja	
РЕН	ТВ	üle.	Lisaks	kuulub	meediagrupile	blokeeriv	(25%)	osalus	ettevõttes	ОАО	
«Первый	канал»	ja	News	Media	kirjastuse	kaudu	populaarne	uudisteportaal	life.ru	
(endine	lifenews.ru)	koos	samanimelise	telekanaliga	ja	ajaleht	«Известия»	

Meediagrupi	suuromanik	on	pank	«Россия»	(mille	suuromanikud	on	Juri	Kovaltšuk	ja	
Gennadi	Timtšenko).	НМГ	osalusi	on	ka	naftakontsernil	Surgutneftegaz,	metallitööstusel	
Severstal,	2016.	a	märtsist	kuulub	7.5%	kontsernile	«Газпром-медиа».		

«СТС	Медиа»	
Vene	meediaäri	ainsale	börsiettevõtele	(NASDAQ:	CTCM)	kuuluvad	peamiselt	
meelelahutuslikud	telekanalid	СТС,	«Домашний»	ja		«Че»	(endine	«Перец»).	

«СТС	Медиа»	suuromanikeks	on	Ališer	Usmanovi	(Forbes	Russia	#3,	temale	kuulub	
muuhulgas	ajaleht	«Коммерсант»)	ja	Ivan	Tavrini	kontrolli	all	olev	«ЮТВ»		(38%)	ja	
Juri	Kovaltšuki	kontrollitud	Küprose	off-shore	Telcrest	(25%).	
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«Звезда»	
Meediagrupp	«Звезда»	kuulub	VF	kaitseministeeriumile	ja	koosneb	föderaalsest	
telekanalist	«Звезда»,	raadiojaamast	«Радио	Звезда»	ja	portaalidest	tvzvezda.ru	ja	
radiozvezda.ru.	

	

	

LISA	2.	Krimmi	annekteerimise	õppetunnid	
 
Tundub, et sõjandusteoreetikud on üldjuhul nõus, et VF relvajõudude operatsioon Krimmi 
annekteerimiseks ei sisaldanud teoreetilises plaanis kuigipalju uut, vaid andis eelkõige lihtsalt 
tunnistust erivägede väga efektiivsest kasutamisest. Franke peab aga uueks riigi sõjaliste ja 
mittesõjaliste vahendite tegevuse koordineeritust. Nii ei olnud operatsiooni raskuskese mitte 
territooriumi hõivamine, vaid Ukraina valmidus vastupanu osutada.27  Vene eriväelased, kes 
olid eemaldanud oma riigi tunnused vormilt, hõivasid kohe alguses kommunikatsiooni 
infrastruktuuri: tele- ja raadiojaamad, ning ka mobiilside taristu (Ukrtelekom).  
Paralleelselt toimus juba eespoolmainitud meedia kampaania, mille eesmärgiks oli 
demoniseerida Ukraina juhtkonda ja poliitikat. Selles osalesid riigi kontrollitud telekanalid, 
mis vormiliselt ei olnud ju relvajõudude juhtimise all. Niisamuti toimus üldisem inforuumi 
kontrollimine. Detsembris 2013, kui Krimmi annekteerimiseni oli jäänud veel 3 kuud, nõudis 
FSB sotsiaalvõrgustiku Vkontake juhilt Pavel Durovilt luureinformatsiooni ukrainameelsete 
gruppide kohta vene kasutajate seas. Durov keeldus sellest ja kui ta hiljem emigreerus, siis 
kirjeldas ta toimunut, kui Vkontakte ülevõtmist FSB poolt.28 FSB tegevus vastas aga riiklikule 
infojulgeoleku käsitlusele “informatsiooniruumi suveräänsusest”. Märtsis 2014 blokeeris 
Roskomnadzor (Informatsioonitehnoloogia ja Massimeedia kontrolli föderaalne teenistus) VF 
ukrainameelsete internetiressursid. Samal moel blokeeriti ka tuntumate opositsiooniliidrite 
nagu Aleksei Navalnõi ja Garry Kasparov veebileheküljed.29 
 
Tähelepanuväärne oli ka oma luurevõimekuse avalikustamine kommunikatsiooni huvides. 
Kui Russia Today avaldas EL kõrge välisesindaja Ashtoni ja Eesti välisministri telefonikõne 
salvestuse, milles väljendati kahtlusi meile teadaoleva informatsiooni usaldusväärsuse kohta, 
siis tähendas see, et kõigepealt VF tegeles Lääne ametnike telefonikõnede pealtkuulamisega, 
aga seda fakti ei peetud oluliseks varjata, kuna tähtis oli pressida peamist sõnumit Läänele – 
ühtne ja kiire tegutsemine on raskendatud, kuna ei saada aru, mis täpselt sünnib.  
 
Täna, aasta hiljem on erinevatel konverentsidel leitud, et Krimmi annekteerimise peamine 
õppetund seisnes justnimelt selles, et strateegilise kommunikatsiooni koordineeritud 
tegevusega suudeti aeglustada ühteaegu nii Ukraina valitsuse reageerimist, kui ka hoiti ära 
Lääne varasem selge reageerimine. Ja seepärast oligi kogu operatsiooni raskuskese Ukraina 
valmidusel ennast kaitsta.  
																																								 																					
27	Ulrik Franke, War by non-military means : Understanding Russian information warfare, FOI, March 2015 
 Franke. Lk. 44.  
28	Vt. Franke, lk.45. 
29 Roskomnadzor. Po trebovaniu Generalnoi prokuratory RF prekrachen dostup k soobshchestvam ukrainskikh 

natsionalisticheskikh organizatsii v sotsialnoi seti “VKontakte”. http://rkn.gov.ru/- 
news/rsoc/news24185.htm (see leht oli avatud veel  October 29, 2014, kuid praeguseks on maha võetud). 
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Nagu näeme, ei ole see kaitsetahte küsimus pelgalt armee moraalis, vaid palju tähtsamal kujul 
riigi võimekusel olukorda analüüsida ja otsuseid langetada. Niisamuti selgus Ukraina kriisi 
ajal, et infosõja pidamine toimis ametkonnaüleselt, kus osalejateks olid nii FSB (Föderaalne 
Julgeolekuteenistus), SVR (Välisluureteenistus), GRU (Relvajõudude luureteenistus), 
Roskomnadzor (Sideamet ehk kommunikatsiooni järelvalve teenistus), Välisministeerium ja 
FSO (Federalnaya Sluzhba Okhrany). Taolisel tasemel koordinatsioon peab tulema kõrgelt 
poliitiliselt tasemelt, milleks Venemaal on Venemaa Riiklik Julgeolekunõukogu, mis on 
omakorda presidendi administratsiooni osaks. Tähelepanuväärne on seegi, et nii nagu 
Vladimir Putin tunnistas Krimmi annekteerimise aastapäeval, et ta andis isiklikult käsu saata 
Krimmi sõjaväelasi, nii võis ka Vadim Gigin rahulolevalt nentida ajalehes Pravda, et “Krimmi 
operatsioon näitas, et ta (Venemaa) on omandanud informatsioonilise-psühholoogilise sõja 
uued meetodid.”30 Tõepoolest, operatsioon oli ju edukas, milleks häbeneda.  
 
 

 
 

																																								 																					
30 http://www.pravda.ru/news/expert/06-05-2014/1207013-gigin-0/	


