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Tipptasemel siseturvalisuskonverents algab täna
Täna algab Tallinnas Euroopa julgeoleku teadus- ja arendustegevuse suurüritus „Security Research,
Innovation and Education Event 2017“ (SRIEE 2017). Sisekaitseakadeemia, Euroopa Komisjoni ja
Siseministeeriumi koostöös korraldatud üritusele on oodata 500 eksperti 29 riigist.
Ürituse peakorraldaja, Sisekaitseakadeemia arendusprorektor Marek Linki sõnul toob SRIEE 2017
kokku teadlased, praktikud ja ettevõtjad, et jagada kogemusi turvalisuse tagamisel nii tänavatel,
piiridel kui ka digimaailmas. “Ootan põnevusega, millised on uued metoodikad ja tehnoloogiad
terrorismivastases võitluses ning kuidas hakatakse tulevikus ründe situatsioonidega toimetulekuks
treenima politseinikke, kasutades innovaatilist liitreaalset keskkonda. Samuti sooviksin leida vastuse
küsimusele, kas me liigume oma modernse idapiiri lahendustega õiges suunas.”
SRIEE 2017 koosneb plenaarsessioonidega konverentsist ning mahukast näitusealast,
kus on esindatud üle 20 innovatsiooniprojekti. Konverentsile tulevad mitmed Euroopa
tippspetsialistid, näiteks Euroopa Komisjoni siseasjade peadirektoraadi direktor Matthias Ruete,
Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse koordinaator Gilles de Kerchove ning digitaalstrateegia juht
Eric Freyssinet. Samuti võtab konverentsist osa lennukeid tootva ettevõtte Airbus asepresident JeanPierre Serra.
SRIEE 2017 näituse alal saab tutvuda Euroopa Komisjoni Horizon 2020 programmist (Secure
Societies) rahastatud rahvusvaheliste projektidega. Lisaks tutvustavad oma sisejulgeoleku ja
turvalisuse valdkonna arendusi
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
(SMIT) ning Sisekaitseakadeemia. “See on ainulaadne võimalus näha oma koduõuel, kuhu liiguvad
maailmas julgeoleku ja turvalisuse valdkonna arendused ninginvesteeringud. Saladuskate
eemaldatakse nii mõneltki prototüübilt, tutvustatakse mitmeid uusi lahendusi, olgu
selleks kas tuleviku dokumendikontrolli seadmed, nutikad seiresüsteemid, robootika seadmed või
värkvõrk,” lisas Link.
Siseminister Andres Anvelt rõhutas, kui oluline on korrakaitsjatel olla kurjategijatest sammu
võrra ees. „Olulisem kui kunagi varem on meie kiiresti muutuvas maailmas turvalise ühiskonna
kaitsmisel jagada ekspertidel rahvusvahelisel tasandil omavahel teadmisi ja kogemusi, nii häid kui ka
halbu. Samuti õppida teistes riikides toimunud sündmustest ja kohanduda sellele vastavalt,“ sõnas
Anvelt.
Sisekaitseakadeemia arendusprorektor Marek Link tõdes, et SRIEE-suguse suursündmuse toimumine
Eestis ei ole juhuslik. „Paljudes esitletavates projektides oleme ise olnud aktiivsed eestvedajad ja
rakendajad nii väljaõppes kui operatiivtöös. Rahvusvaheline huvi on suur Siseministeeriumi
infotehnoloogia-ja arenduskeskuse tegemiste vastu, kes tutvustab näitusalal viit arendusprojekti,”
rõõmustas Link.
Security Research, Innovation and Education Event 2017 toimub 14. ja 15. novembril Radisson Blu
Hotel Olümpia konverentsikeskuses. Otseülekannet SRIEE 2017 konverentsist näeb ürituse

kodulehel http://www.sriee2017.com/live.html . SRIEE 2017 ühe osana toimub ka Euroopa Komisjoni
regulaarne teadussündmus Security Research Event, mis viimati viidi läbi 2016. aasta juunis Haagis.

