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Saateks
Antud kogumiku koostamisel on võetud eeskujuks RSRi 40. juubeliks tehtud „RSR meedias 19632003“ kogumik, mis koosnes erinevate RSRi reklaamide ja RSRiga seonduvate artiklite
skaneeringutest. 50. juubeli puhul seadis RSRi akadeemiline juhendaja Karmo Tüür tegevliikmetele
ülesandeks koostada analoogne kogu ka vahepealse kümne aasta kohta. Seda see kogumik siis
endast kujutabki.
Olgu siinkohal kohe ka mainitud, et viimase kümne aasta puhul pole enam sama viljakat paberkandjal
jälge RSRi tegemistest jäänud. Eriti viimastel aastatel on kogu RSRi reklaamiline tegevus liikunud
kodulehele ja Facebooki gruppi. Samuti laetakse ka RSRiga seonduvad tekstid alati internetti üles,
mitte ei otsita võimalusi nende avaldamiseks ajalehtedes. Sellest tulenevalt on antud kogumiku
väljanägemine ka tunduvalt erinev eelmisest. Kuid eks ole seegi märk ajalistest muutustest.
Antud kogu on saanud omale nimeks „tekstikogumik“. Nimetus on tal selline, sest lisaks artiklitele ja
reklaamile hõlmab ta ka muid kirjalikke materjale. Siin leidub nii siseringile suunatud kokkuvõtteid,
plakatite näidiseid, reisikirjeldusi kui ka näiteks „screen-shotte“ tänapäevastest reklaamidest
internetis. Seega antud tekstikogumik hõlmab endas väga mitmetahulist jäädvustust RSRis aastatel
2003 – 2013.
Tegelikult ongi ju kogu ettevõtmise eesmärgiks taaskord jäädvustada killukest RSRi ajaloost ja seda
see kogumik ka teeb – ta koondab erinevat informatsiooni erinevatest RSRi aegadest. Järelikult polegi
põhjust kurvastada, et RSR on vaikselt kadunud paberkandja meediast. Antud kogumiku puhul on ka
üks eelis eelmise ees. Nimelt on seekord enamus tekstidest arvutiga trükitud ehk ei pea kartma
väljanägemise hägustumist skaneerimise tõttu.
Head uudistamist!
Mart Veliste, RSRi asepresident

PS! Kui seda aga juhtub lugema mõni tuleviku RSRi tegevliige, siis oleks praeguse kogumiku
koostajate soe soovitus Teile järgnev: jäädvustage usinasti enda tegevusi, nii tavalisi reklaame
erinevates meediumites kui ka lihtsalt pilte oma tegemistest. Sedasi lihtsam 2023. aastal analoogset
kogumikku koostada.
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EPL: Ilves parim välispoliitikast kirjutaja (04.02.2004)
Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete ring (RSR) valis 2003. aasta parimaks välispoliitiliste kirjutiste
autoriks eksvälisminister Toomas Hendrik Ilvese.
Universitas Tartuensis kirjutas, et Ilvese puhul hinnati asjatundlikkust, päevakohasust ja
analüüsivõimet. Ilvese 12-st väljatoodud artiklist seitse ilmusid Eesti Päevalehes, neli Postimehes ja
üks Riigikogu Toimetistes.
Teist ja kolmandat kohta jagasid Jüri Luik ja Andrei Hvostov. Viie parema hulgas olid veel Lauri
Mälksoo ja Marko Mihkelson.
RSR-i meediaauhind anti välja RSR-i 40. aastapäeva puhul. RSR ühendab mitmesuguste erialade
üliõpilasi, kes tunnevad huvi maailmas toimuvate poliitiliste protsesside ja riikide omavahelise
suhtlemise vastu. UT/EPL
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Reklaamplakat aastast 2004
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Postimees: “Ilves soovitas Venemaa ELi jaoks tükkideks jagada”
(20.05.04, Villu Päärt)
Sotsiaaldemokraatide esinumber Toomas Hendrik Ilves on seda meelt, et Venemaa Euroopa Liitu
võtmise nimel võib Venemaad kas või tükeldama asuda, sest ta saab Tartu Ülikooli
politoloogiatudengite korraldatud debatil ülesande argumenteerida Venemaa ELi võtmise poolt.
Lisaks Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale on veel viis parlamendierakonda saatnud oma esindajad
teisipäevaõhtuks Tartusse, ülikooli raamatukogu konverentsisaali tudengite ette rahvusvaheliste
suhete ringi ja politoloogiaosakonna korraldatud kuuevõistlusele.
Ülikooli noorpoliitikud on ürituseks valmistunud. Juba enne ürituse algust jagavad näiteks noored
respublikaanid raamatukogu fuajees möödujaile oma erakonna pastakaid. Kui saabub pisut higine
nende partei esindaja Urmas Reinsalu, hüüavad noorrespublikaanid reipalt: «Tere, Urmas!»
Venemaa tükeldamine
Ilves on vahepeal debatilaua taga kommi põske pistnud ja nii tema kui tema sinisekirju kikilips on täis
lahinguindu: «Loomulikult tuleks Venemaa võtta Euroopa Liitu,» teatab ta. «See oleks parim viis
saada üle sellest mitmesaja- või mitme tuhande aastasest probleemist.»
Sotsiaaldemokraatide esindaja näeb võimalust, kuidas seada Venemaale Euroopa Liidu Kopenhaageni
kriteeriumid – Venemaa peab muutuma demokraatlikuks turumajanduslikuks õigusriigiks. «Mis võiks
olla parem kui selline Venemaa, mis käitub nagu Belgia?» küsib ta.
Kuid siin on üks oluline «aga». Kas Euroopa Liit ikka suudab nii suure riigi vastu võtta? Kopenhaageni
kriteeriumides on juttu ka absorbeerimisvõimest. 140 miljonit inimest on natuke palju.
Aga Ilvesel on lahendus – tükeldame Venemaa ja võtame osade kaupa. «Ma olen kindel, et Peterburi
ja Leningradi oblast suudab Kopenhaageni kriteeriumid palju kiiremini vastu võtta.»
Tudengite määratud ülesande alusel Ilvest oponeerima pidanud reformierakondlane Igor Gräzin peab
Venemaa vastuvõtmist võimatuks: «Kust algab Venemaa. Gde natšinaetša rodina? Vladivostok on
kindlasti rohkem Venemaa kui Groznõi.»
Gräzin on halastamatu – Venemaa näol on meil tegemist moraalselt õppimisvõimetu riigiga,
Nõukogude Liidu ülemnõukogu saadikuna oli ta üks neist 12st, tänu kellele tühistati MRP. Eesti
Vabariik pole suhetes Venemaaga sellega siiani hakkama saanud.
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Venemaa geopoliitilised huvid Hiinas ja Aasias on Euroopa Liidule võõrad, mistõttu on ka tänasele
Euroopa Liidule Venemaa sissevõtmine tehniline surm, tõdeb Gräzin.
Baturini kontseptsioon
«Nad ei saa isegi aru, kuidas hääletada,» halvustab reformierakondlane. «Pange 140 miljonit juurde,
hääled jagunevad proportsionaalselt elanikkonna arvuga.»
«Kehtib Baturini kontseptsioon: Saksamaa ja Prantsusmaa – võidab see, kes liitub esimesena
Venemaaga,» jätkab Gräzin. «Lõpetan tsitaadiga Vene kriminaalmiilitsa leksikast: enne kui sa kellegi
sisse võtad, mõtle, kuidas sa ta sealt välja saad.»
Keskerakondlane Siiri Oviir peab toetama föderaalset Euroopat. Pliiats käib vilkalt paberil. Oviir loeb
sealt maha ja teatab seejärel võidukalt: «See kõik, mis ma rääkisin, on Res Publica programmist!»
Lõpuks saavad sõna tudengid, kes peavad otsustama, kas nende ees seisvaid inimesi saab usaldada ja
valida europarlamenti. Publikule on jagatud kätte hääletamispaberid – roheline tähistab «jah´i»,
punane «ei´d».
Isamaaliidu esindajale Peeter Tulvistele tõusevad rohelised paberid, Oviiri puhul on punaseid veidi
enam.
Rahvaliitlase Karel Rüütli värv on punane. «Karel, sul on veel aega õlut võtta,» osatab debati juht
Toomas Roolaid.
Gräzin ja Reinsalu on ühel pulgal, leidub nii punaseid kui rohelisi, võta sa kinni, mida rohkem.
Seevastu Ilvesele tõstetud paberid on peaasjalikult rohelised.
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RSRi flaier aastast 2004 (eestikeelne)
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RSRi flaier aastast 2004 (ingliskeelne)
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Avatud Eesti Fond: Eesti kodanikeühenduste esindajad sõidavad täna
Ukrainasse presidendivalimisi vaatlema (23.12.04)
Täna sõidavad Ukraina presidendivalimiste kolmandat ja otsustavat vooru vaatlejana jälgima taas ka
10

Eesti

kodanikeühenduste

esindajat.

Ukraina

presidendivalimiste

uus

teine

voor

opositsiooniesindaja Viktor Juðtðenko ja peaminister Viktor Janukovitði vahel toimub Ukraina
ülemkohtu otsuse kohaselt 26. detsembril.
Avatud Eesti Fondi korraldusel toimuva ettevõtmise eesmärgiks on kaasata valimiste objektiivsuse
tagamiseks lisaks poliitikutele ka kodanikeühenduste esindajaid. Ukrainasse saabuvad ka teiste riikide
kodanikeühenduste aktivistid. Vaatlejate ettevalmistuse ja koolituse korraldab rahvusvaheline
vabaühenduste koostöövõrgustik ENEMO.
Eesti ühendused vaatlesid ka Ukraina presidendivalimiste eelmist vooru. Vaatlejad läbisid ligikaudu
10 valimisjaoskonda, mis asusid nii suurlinnades nagu Dnepropetrovsk ja Krivoi Rog kui ääremaade
külakeskustes. Eesti vaatlejad tuvastasid mitmeid protseduurireeglite rikkumisi. Näiteks ei lubatud
mitmel juhul ajakirjanikke valmisjaoskondadesse. Tänu Eesti vaatlejate nõudmisele lasti ajakirjanikke
lõpuks valimisjaoskondadesse.
Kümne kodanikeühenduste esindaja hulgas sõidab seekord Ukrainasse näiteks Erik Moora
üliõpilasorganisatsioonist Rahvusvaheliste Suhete Ring, Annika Kool Avatud Eesti Fondist,
Aleksander Dusman Eesti Euroopa Liikumisest, Zhanna Pilving E-riigi Akadeemiast.
Eesti

vaatlejatega

saab

ka

Ukrainast

otseühendust

telefonil:

+3725148542
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Karmo Tüür “Eesti pääsuke ja Hiina draakon” (PärnuPostimees 03.11.05)
Eelmisel nädalal peeti üliõpilasselts RSRi (Rahvusvaheliste Suhete Ring) korraldamisel järjekordne
Eesti välispoliitikat käsitlev debatt. Ürituse pealkiri räägib iseenda eest: “Kas Eestil on üks või mitu
Hiina-poliitikat?”
Kuigi tavapäraselt räägitakse meil Hiinast kui sellisest, ei ole seesugune lähenemine õige. Eesti üks
tuntumaid orientaliste Linnart Mäll tegi kokkutulnutele selgeks erinevused Hiina Rahvavabariigi (ehk
siis Pekingi kommunistliku režiimi all olev nn Mandri-Hiina), Hiina Vabariigi (ehk siis Taiwan) ja Hiina
territooriumil eksisteerinud erinevate keisririikide vahel. Riiklikku moodustist nimega Hiina ei ole
kunagi olemas olnud.
”Ühe Hiina“ müüt
Eesti ametlik välispoliitika järgib nn ühe Hiina poliitikat – nagu seda teeb enamik riike vähemalt suuri
riike.
See tähendab toetust Pekingi taotlusele käsitleda ühtse ja jagamatuna nii Mandri-Hiinat, Taiwanit kui
ka nt Tiibetit.
Märt Läänemets näitas aga, et säärane käsitlus ei ole enamat kui müüt, Pekingi võimukandjate
soovunelm. Nii ei ole Taiwan tegelikult kunagi olnud puna-Hiina koosluses ja ka Tiibet on lihtsalt
okupeeritud territoorium.
Eesti seaduste kohaselt viib vabariigi valitus ellu riigi välispoliitikat. Ka välisministeeriumi
ülesanneteks on just poliitika elluviimine.
Tekib küsimus, kes seda elluviidavat siis kujundab, kes annab kätte suunad ja juhised?
Parlamentaarse riigi puhul – ja seda Eesti ju on – eeldaks kujundajaks olevat Riigikogu, eelkõige selle
vastavaid komisjone.
Riigikogu väliskomisjoni esindajad – esimees Enn Eesmaa ja komisjoni liige Toomas Alatalu – ei
saanud aga kuidagi kinnitada, et Hiina-poliitika või mingi muu välispoliitilise suuna kujundamisel
parlamendiga just liiga palju arvestataks.
Tõsi küll, nii väliskomisjoni kui nt Eesti-Hiina parlamendirühma esindajad on kaasatud olulisematesse
riiklike visiitide delegatsioonidesse. Viimase rühma esindaja Urmas Reinsalu kutsuski üles Eesti Hiinapoliitika käsitlemisel pragmaatilisusele.
Ometi, nagu demokraatlikule ja pluralistlikule riigile kohane, eksisteerivad parlamendis koos EestiHiina rühmaga kõrvuti ka Eesti-Taiwani sõprusrühm ja Tiibeti toetusrühm.
Kui ükskõik millise riigi valitsus lubaks endale nt diplomaatiliste suhete sisseseadmist Taibeiga
(Taiwani pealinn), tähendaks see automaatset suhete katkemist Pekingiga (Hiina Rahvavabariigi
pealinnaga). Parlamendisaadikute ühenduste tasandil on selline mitmekihilisus õnneks lihtsam.
Eesti-Taiwani sõprusrühma aseesimees Tõnis Lukas kummutas väite, nagu ihaleks saadikud kuuluda
ühte või teise “nimelisse” rühmitusse vaid soovist sihtriiki sõita. Selle parimaks tõestuseks oli ta ise,
kuna ei ole (veel) kordagi Taiwanil viibinud.
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Tiibeti toetusrühma esindas selle esimees Andres Herkel. Väga ilmeka näitena meie poliitika
mitmepalgelisusest tõi ta Tiibeti vaimse liidri dalai-laama visiidi Eestisse.
Riigi ja parlamendi ametlikud esindajad ei saanud/söandanud kõrget külalist ise vastu võtta. Samal
ajal oli parlamendis olukord, kus kõik Riigikogus töötavad inimesed olid tulnud oma kabinettide
ustele, et kas või lihtsalt vaadata mööduvat dalai-laamat. Sellist pilti polevat ei enne ega hiljem näha
olnud, ükskõik kui tähtis ja kuulus isik pole samades koridorides liikunud.
Kolm poliitikat
Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa tõdes oma lõppsõnas, et Eestil on ametlikult vaid üks Hiinapoliitika – see on “ühe Hiina” poliitika ehk siis Hiina Rahvavabariigi territoriaalse terviklikkuse
toetamine.
Tõnis Lukas aga pakkus pisut varem välja palju põnevama variandi: Eestil peaks olema tõepoolest üks
Hiina-poliitika, aga ka üks Taiwani-poliitika ja üks Tiibeti-poliitika.
Lõpetuseks – artikli pealkirja laenasin debati plakatilt, millel oli kujutatud meie rahvuslind ja Hiina
sümbol draakon. See iseloomustab päris tabavalt meie suhet, mis on umbes üks tuhandele: Eestis on
ligikaudu 1,4 miljonit elanikku ja Hiinas 1,4 miljardit.
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Tartus toimus aktsioon demokraatia toetamiseks Valgevenes (16.05.06)
Iga kuu 16. kuupäeval mälestatakse Valgevenes diktatuuri jõustruktuuride kätetööna
kadunuid või hukkunuid, ka Tartus korraldati teisipäeval aktsioon, millega toetati
Valgevene demokratiseerimist.

Valgevene solidaarsuspäeva tähistati teisipäeval mitmel pool maailmas. Tartus koguti allkirju
demokraatia toetuseks ning jagati toetuskirjaga rinnamärke ja küünlaid.
Eestis on toetusürituste algatajad presidendivalimiste ajal Valgevenes viibinud valimisvaatlejad,
kodanikuühendused ning parlamendierakondade noorteorganisatsioonid.
Valgevene toetusgrupi liige Silver Meikar ütles Aktuaalsele kaamerale, et nädal Valgevenes kinnitas
talle, et olukord on seal vähe muutunud. "Inimesi arreteeritakse otse tänavalt, selle eest, et nad
näiteks kannavad küünlaid. Kui me korraldasime mingit üritust, oli seal alati KGB, kes kõiki filmis.
Sõpru mul visati välja ülikoolist just selle nädala jooksul," seletas ta.
Tartu ülikooli rahvusvaheliste suhete ringi asepresident rääkis, et Eesti tuleb sarnasest ühiskonnast
kui Valgevene ja arvas, et praegu on õige hetk osutada vastuteene kogu maailma ühiskonnale ja
toetada Valgevene demokraatlikke jõude.
Valgevene demokraatia toetuseks on kogutud juba üle tuhande allkirja. Aktsioone kavatsetakse
jätkata iga kuu 16. kuupäeval üle Eesti.
-

Rein Joamets
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RSRi debati “Otsitakse peaministrit” plakat 2007. aasta kevadest (A3)
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2007. aasta kevadsemestri aruanne
Tere juubilarid!
Valan teoks ühe mõtte, mis mul on pikalt meeles mõlkunud, kuid seoses suvel alanud
ajateenistustega ja ligipääsu puudumisega arvutile ometigi aina edasi lükkunud. Järgnev on põgus
kokkuvõte möödunud kevadsemestri olustikust Rahvusvaheliste Suhete Ringis- ta võiks
kvalifitseeruda rubriigi "tegija annab aru" alla, mille eesmärgiks muuta RSRis sündivat- ka meid kõiki
puudutavate otsuste langetamisi- läbipaistvamaks. Üksnes juhatusepõhine gild, autarkne
teenustepakkuja võiks olla selle vastandiks. Usun aga, et sellest ei ole keegi huvitatud- meie nimes
peegeldub kogukondlikus, ehk isegi kambavaim niiöelda. Meil on ühine, kuid mitte mingil juhul
elitaarne huvi- kirg teada saada maailma asjadest enam, mõista rahvusvaheliste suhete protsesse
ning telgitaguseid, kui nii võib öelda.
Ma ei mõtle hakata laskuma semiootilistesse täpsustesse, kuid meie tegevuses on kaks
tähendussõna, sümbolit, mille ümber koonduda- nendeks on "tudengiühendus" ja "ring".
Rahvusvaheliste Suhete Ring on meie katus, Labürint meie pind ning välispoliitika hing. Nii palju siis
pateetikast.
Ma ei hakka rääkima Labürindis peetud loengutest ega faktipõhistest, kronoloogilistest andmetestnende kohta saab iga huviline leida informatsiooni Ringi kodulehelt niigi. Samuti vaikin ma praegu
targu erinevatest meie tudengiorganisatsiooni tulevikku puudutavatest mõtetest- neid on juhatusesiseselt arutatud ja arutatakse edasigi. Kirjutan võimalusel omaette aruande ka juhatuse listi, kus
võtaksin need võimalikud arengud vahest täpsemalt vaatluse alla. Mul on kahju, et aega rohkem ei
ole (linnaload kipuvad kiirelt mööduma), muidu kirjutaksin pikemalt ja formaalsemalt. Praegu jõuan
kirja panna vaid loetletud mõtted, mis minul ringis veedetud aastase perioodi vältel on jõudnud
tekkida.
Liitusin RSRiga umbes- täpselt aasta tagasi. Olin eelnevalt vaadanud üle Ringi kodulehe ning sealt
loetuga piirdus ka minu teadlikkus selle müstilise ent ühtaegu intrigeeriva organisatsiooni kohta. Olin
oma "õigusteadlaste" kursuselt vist küll ainus, kes semestri alul Labürinti põikas ning seetõttu ei
olnud mul võimalik kuuldagi mujalt RSRi kohta. Kodulehelegi sattusin juhuslikult, TÜ portaali kaudu.
Mõtlesin veel enne esimest külaskäiku Ringi, et huvitav, kas olekski õige üldse niisama koketlikult
Ringi astuda: peaks ehk enne vastavasse kohta kirja saatma või helistama küsimaks, kas ikka tohib
tulla ja kuidas need reeglid ka välja võiksid näha. Alles kohal olles mõistsin, et mingisuguseid reegleid
õieti ei olegi - tegemist ei ole mõne korporatsiooni- laadse uususliku organisatsiooni, vaid
lihtsakoelise asjaarmastajate ühendusega. Riigiteadlastel oli sellevõrra kindlasti lihtsam, et
suusõnaline reklaam teadlikustas kursuslasi vastavast ühendusest, mis nende jaoks loodud. Ometi
tasub kaaluda reklaampostrite paigaldamist kasvõi ramsi stendile näitlikustamaks Ringi
külalislahkust, mõneti boheemlaslikku olemust, millel oleks samuti viide lisainformatsiooni
saamiseks kodulehele.
RSRil on ligikaudu 40 aastane ajalugu, kuid Catlyn Kirna, Lauri Luhti, Joel Hirve, Kaspar Oja
eestvedamisel toimunud Ringi elule äratamisest ei ole möödunud kuigi palju aega. Seetõttu on
mõistetav, et Ring otsib endale teatud mõttes siiani "oma nägu". Otsisin oma postkastist kirja, mille
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olin saatnud arvatavasti mullu novembris (kindlasti aga talve hakul) Ringi listi ning mis idee poolest
pidanuks seal seisma tänini. See oli mõeldud juhatuse listi vastukajana Ringi eelmise presidendi
Catlyn Kirna üleskutsele öelda sõna sekka ühenduse tollastesse toimetustesse ning võimalikeks
suundumusteks tulevikus. Nii palju kui mäletan, siis sellealaseid kirju rohkem ei saadetudki.
Siinkohal kutsun ka omalt poolt kõiki Ringi liikmeid üles mõtlema RSRi võimalikest
arengusuundadest.
Olgu öeldud, et oma kirja ma postkastist enam ei leidnud, küllap olin ta ära kustutanud. Selle mõte
seisneski aga justament selles, kuidas siinset atmosfääri kodusemaks muuta. Juurdlesin toona ja
juurdlen praegugi selle üle, kuidas luua enam diskuteerivat atmosfääri Ringi olustikku, et lauad ei
valguks tühjaks pärast ametliku osa lõppemist, vaid inimesed jääksid õllekannu või teetassi taha
kuuldust- nähtust maailma asjade üle arutlema. Ring võiks olla enam see koht, kus rahvusvahelistest
suhetest huvitatud tudengid saaksid omakeskis mõtteid vahetada ja tutvuda ning seeläbi jätta maha
praeguse domineeriva passiivse kuulaja rolli. Teisalt on jällegi mõistetav, et riigiteadlased puutuvad
loengutes niigi omavahel kokku: kas seal aga niivõrd välispoliitika üle diskuteeritakse, on muidugi
iseküsimus.
Samuti ei julgeta sõna võtta listis: see on üksnes igateisipäevaste kutsete esitamise paik. Püüdsin
oma ametisoleku ajal sealset suhtlemist teadlikult ärgitada: koostasin listi vastava- sisulise agiteeriva
kirja, saatsin huvipakkuvaid artikleid, sekka omapoolseid kommentaare või küsimusi. Mingil
hetkel jätsin ürituse pooleli, sest selle vastu ei näinud huvi olevat. Ainus vastukaja oli kiri Uppsalast,
kus õpib üks Ringi liikmetest: ta saatis viiteid erinevatele allikatele, kust leida infot Kesk- Aasias
toimuvate protsesside kohta. Kuna kiri oli saadetud mu nimele, postitasin ta automaatselt listi
ühiskasutusse. See on üks neist kohtadest, kus Teie Ringi liikmetena võite anda oma panuse Ringi
ellu - saates välispoliitika- või õppealast materjali kõigile lugemiseks, mitte üksnes enda hoida jätta.
List on see koht, kus võib vabalt suhelda pelgamata "postkastide ülekoormamist" vms.
Püüdsin oma ametisoleku ajal suunitleda Ringi enam nö kirjutava ühenduse poole. Alustasin
kokkuvõtete kirjutamist peetud loengutest ning loodan, et see tava jätkub. Siin saavad Ringi liikmed
initsiatiivi üles näidata, andes kasvõi listisiseselt märku, et ollakse valmis võtma eesootaval õhtul
kokkuvõtte kirjutamise enda kanda.
Külalisesinejate kutsuja koorem lasus kindlasti mõnevõrra ülekohtuselt Karmo õlul. Omalt poolt
meelitasin Tartusse ettekannet pidama Artur Laasti. Kavas oli ka külalisprofessor Reich kutsuda
loengut pidama ELi põhiseadusliku lepingu teemal, kuid seoses professori puhkusele minemisega tuli
sellest mõttest loobuda. Üldjuhul on jällegi list selleks paigaks, kuhu on teretulnud kõiksugu
soovitused külalisesinejate või teemade suhtes. Isiklikult unistan Jaak Jõerüüdi loengust Eesti- Läti
suhete teemal.
Sõnaga, oli huvitav poolaasta, kuid nii mõndagi tahetust jäi tegemata. Ringi elust jään jätkuvalt
eemale kuni juuni alguseni, mil ajateenistus eeldatavasti lõpeb. Asepresidendi koha võttis käesoleval
poolaastal üle Sandra Maasalu. Jõudu ja jaksu kõigile!
Alexander Lott
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Äripäev: Sven Mikser on parim välispoliitikast kirjutaja (18.09.2007, Eleri
Lopp)

16

Õhtuleht: Eesti parim välispoliitikast kirjutaja on Ahto Lobjakas
(30.04.08)
Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete Ringi (RSR) liikmed ja vilistlased valisid 2007. aastal Eesti
kirjutavas pressis ilmunud välispoliitikaalaste artiklite põhjal aasta parimaks välispoliitikast
kirjutajaks Ahto Lobjaka.
Tänasel volbriõhtul peab ta Tartus RSRi liikmetele loengu ja talle antakse üle auhind, teatab RSR.
Loengu teemaks on "Kuidas asjad käivad?"
Parima välispoliitikast kirjutaja auhinna väljaandmine toimub viiendat korra, varem on selle võitnud
Toomas Hendrik Ilves, Andrei Hvostov, Kadri Liik ja möödunud aastal Sven Mikser.
Parima kirjutaja valimisel võetakse arvesse artiklite aktuaalsust, asjakohasust ning analüüsivõimet.
Ahto Lobjakas on varasematel aastatel olnud korduvalt viie parima seas, mis näitab, et tema näol on
kindlasti tegemist ühega parimatest ning kõrgetasemelisematest välispoliitikast kirjutajatest Eestis.
-Toimetas Kerstin Aasma
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EPL: Ahto Lobjakas pälvis aasta parima välispoliitika-alase kirjutaja tiitli
(05.05.2008)
Eesti Päevalehe pikaajaline kolumnist Ahto Lobjakas pälvis TÜ rahvusvaheliste suhete ringilt aasta
parima välispoliitika-alase kirjutaja tiitli.
Rahvusvaheliste suhete ring ehk RSR on Tartu ülikoolis tegutsev organisatsioon, mis ühendab

rahvusvaheliste suhete vastu huvi tundvaid tudengeid.
RSR annab igal aastal välja auhinna parimale eelmisel aastal Eesti meedias ilmunud välispoliitiliste
kirjutiste autorile.
Auhinnale kandideerivad kõik, kes on aasta jooksul Eesti ajakirjanduses kirjutanud ning kes ei ole
RSR-i või TÜ politoloogia osakonnaga seotud.
Välispoliitilise kirjutise auhinna andmisel hindab RSR-i liikmeskond asjatundlikkust, päevakohasust ja
analüüsivõimet.
Varasematel aastatel on parima välispoliitilise kirjutaja tiitli pälvinud Sven Mikser, Kadri Liik, Andrei
Hvostov ja Toomas Hendrik Ilves.
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Mart Laar: rahvusvahelisi konverentse teemal "Kas Eesti on järgmine?"
pole vaja hakata korraldama (TÜ ajaleht 03.10.08)
Riigikogu väliskomisjoni liikmed arutasid Tartu Ülikooli skeptilise publiku ees Eesti väljavaateid
sõjalise agressiooni puhul.
Teisipäeval, 30. septembril kõnelesid riigikogu väliskomisjoni liikmed Mart Laar, Silver Meikar ja Sven
Mikser ülikooli raamatukogus teemal «Kas Eesti on järgmine? (arutelu Gruusia/Georgia/Sakartvelo
õppetundide kohta)». Pooleteise tunni jooksul räägiti, millised on Gruusia sündmustest saadud
õppetunnid nii Eesti kui ka maailma jaoks.
Diskussiooni kuulama tulnuid ootas konverentsisaali laval mõtlemapanev paralleel: «Ungari 1956 –
Tšehhoslovakkia 1968 – Afganistan 1979 – Gruusia 2008 – ?». See pahaendeline nimekiri jäi siiski vaid
kuulajate mõtete turgutamiseks, sest TÜ rahvusvaheliste suhete teooria lektori Rein Toomla juhitud
arutelu keskendus põhiliselt Gruusiale.
Mart Laar rõhutas, et Eesti jaoks on kõige olulisem mitte ehmuda ja hakata korraldama suuri
rahvusvahelisi konverentse teemal «Kas Eesti on järgmine?». Venemaa juhtkond näeks selles Laari
sõnul Eesti nõrkust.
Sven Mikseri arvates oli Eesti peamine õppetund selles, et sarnase konflikti puhul ei oleks vastasseis
mitte ainult sõjaline, vaid sõjalis-poliitiline. Eesti peaks Mikseri arvates tegema usinat ja hästi läbi
mõeldud välispoliitilist tööd nii enne konflikti kui ka konflikti ajal. Samas lisas ta, et ei pea NATO
liikmesriigi ründamist tõenäoseks.
Mikseri mõttelõngast haaras kinni Meikar, kes pidas olulisimaks Eestil infokanalite valmisolekut
võimalikuks konfliktiks, sest esimene pilt kokkupõrkest peaks jõudma maailma just Eesti ja mitte
Venemaa meediakanalite kaudu.
Kaks vastust jäid kõlama küsimusele, mida on maailmal õppida Gruusia sündmustest. Mikseri sõnul
on nüüdseks selge, et Lääs ei saa Venemaad majanduslikult aidates arendada sealset demokraatiat –
hoolimata viimaste aastate majanduskasvust on demokraatia Venemaal hoopis taandarenenud.
Laari arvates aga näitasid Gruusia sündmused, kuivõrd oluline on see, et riigis on demokraatlikult
valitud valitsus. Erinevalt Ungari ja Tšehhoslovakkia sündmustest 1956 ja 1968, oli Gruusias
demokraatlikult valitud ja rahvalähedasem valitsus, nii et Venemaal oli märksa raskem leida
venemeelseid ringkondi, mille vastu valitud valitsus välja vahetada.
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Vastates Toomla provokatiivsele küsimusele, mida peaks Eesti tegema selleks, et sattuda Venemaa
rünnaku ohvriks, olid diskuteerijad ühte meelt. Kurva stsenaariumi käivitaks riigikogulaste sõnul see,
kui lubata mõnel radikaalsete vaadetega seltskonnal tulla Eestis võimule ja muuta Eesti sellega
paariariigiks eelkõige oma liitlaste silmis.
Mikser lisas, et ei tohiks lubata Kosovo, Abhaasia või Lõuna-Osseetia tüüpi piirkondade tekkimist
Eesti territooriumil.
Abhaasia tunnustamise küsimuses jäi kõlama arvamus, et Abhaasial on paremad väljavaated
tegelikuks iseseisvuseks kui Lõuna-Osseetial. Juba Toomla esitatud küsimuses sisaldus eeldus, et
Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat käsitletakse eri juhtumitena.
Kui Lõuna-Osseetia juhtkonna sõltuvus Venemaast hajutab juba praegu illusiooni riigi tegelikust
iseseisvusest, siis Abhaasia tunnustamine võiks riigikogulaste sõnul tulla põhimõtteliselt tulevikus
kõne alla.
Diskussiooni lõpus kordas Toomla arutelu alguses korraldatud eksperimenti ja palus osalejatel tõsta
kas punase või rohelise lehe sõltuvalt sellest, kas Eesti võiks kuulaja arvates olla Venemaa agressiooni
järgmine siht või ei ole põhjust Venemaad karta.
Tulemus näitas, et arutelu oli auditooriumi mõnevõrra rahustanud, sest seekord oli veidi enam neid,
kes Venemaad ohuks ei pidanud.
Diskussiooni korraldasid TÜ riigiteaduste instituut ja rahvusvaheliste suhete ring.
Autor: Petar Kehayov, eesti keele teadur
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Pressiteade: Parim välispoliitikast kirjutaja on Kaarel Kaas (2009)
Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete Ringi (RSR) liikmed ja vilistlased valisid 2009. aastal Eesti
kirjutavas pressis ilmunud välispoliitikaalaste artiklite põhjal aasta parimaks välispoliitikast kirjutajaks
Kaarel Kaasi. Varasematel aastatel võistlustules teistele napilt alla jäänud Kaas võttis seekord RSR-i
liikmete hinnangul kindla esikoha.
"See teeb mulle siirast heameelt seda enam, et RSR-i auhind on ainus Eestis jagatav tunnustus just
nimelt välispoliitiliste artiklite ja kommentaaride osas," ütles Kaarel Kaas kommentaariks oma
võidule.
Parima välispoliitika teemadel kirjutaja väljaselgitamisel võetakse arvesse artiklite aktuaalsust,
asjakohasust ning analüüsivõimet. Endine Postimehe ajakirjanik ja praegu Rahvusvahelises
Kaitseuuringute Keskuses teadurina töötav Kaarel Kaas on tõusnud tunnustatud eksperdiks välis- ja
kaitsepoliitika alal, mida RSR-i auhind ka kinnitab.
RSR-i auhinna väljaandmine toimub kuuendat korda, varem on selle võitnud Toomas Hendrik Ilves,
Andrei Hvostov, Kadri Liik, Sven Mikser ja möödunud aastal Ahto Lobjakas.
Valimised toimuvad kahes voorus. Esimeses voorus valivad RSR-i liikmed viis parimat kirjutajat ning
teises voorus valivad liikmed ning vilistlased nende viie seast parima, kes kuulutatakse parimaks
välispoliitikast kirjutajaks. Võitja palutakse RSR-i liikmetele loengut pidama.
Teise vooru jõudsid sel aastal veel Jaak Valge, Marko Mihkelson, Indrek Elling ja Mart Helme.
Kaarel Kaas peab traditsioonilise võitu tähistava loengu RSR-s Tartu Kevadpäevade raames 28. aprillil.
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2009. aasta kevadsemestri sissejuhatus
Tere ja head talvevaheaja algust!

Kevadsemester Rahvusvaheliste Suhete Ringis tõotab pakkuda rohkelt huvitavaid loenguid ning
põnevaid koosistumisi. RSR- l on käivitunud uus projekt raadiosaate raames, millest Kaspar teavitas ka
pikemalt. Ühtaegu oleme otsustanud ka ajaga kaasas käia ning kolida operatiivsema info edastamine
üle blogisse, mida võite hetkel kaeda aadressil arhiiv.blogspot.com. Selles sisalduvad konspektid
möödunud loengutest ning peagi ka pildid RSR- i üritustest, samuti on seal vabas olustikus võimalik
kommenteerida möödunud koosistumisi ja esinemisi, samuti ka konspekte. Seega ootame kõigi
aktiivset osavõttu selles keskkonnas. Tuleb aga märkida, et hetkel vajab meie veebipäevik veel mõneti
täiendamist.
Tulevast semestrist võib esimeste loengupidajatena ära märkida:
10. veebruaril esineb RSR- s Anto Raukas kliimamuutuste teemal
17. veebruaril kõneleb Harri Tiido teemal "Suursaadikuna Afganistanis"
3. märtsil räägib Hindrek Lootus Moldovast ning Transnistriast
10. märtsil tutvustab Marju Lauristin vastilmunud inimarengu aruannet
17. märtsil esineb RSR- s Jyrki Käkonen
24. märtsil peab loengut Saksamaa suursaadik
Head vaheaega ja peatse kohtumiseni!
Alexander Lott
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2009. aasta kevadsemestri aruanne
Tere ja häid pühi!
Täna on jaanipäev. Loodan, et eilse piduõhtu järel on RSRi liikmetel jaksu ja tahtmist selle kirja ajel
mõelda tagasi möödunud semestrile RSR-s ning teha plaane tulevaseks.
Mida tõsta esile möödunud semestrist?
Perioodil 10. veebruar - 12. mai toimus 13 teisipäevast RSRi õhtut (24.02. loeng jäi ära
pühadega seonduvalt).
Ülevaatlikult nägi esinejate graafik välja järgmine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Anto Raukas teemal "Kliimamuutused"
Harri Tiido teemal "Suursaadikuna Afganistanis"
Ants Liimets teemal "Kohalik välispoliitika"
Marju Lauristin teemal "Inimarengu aruanne"
James S. Corum teemal "Bad Strategies: How Major Powers Fail in Counterinsurgency"
Timofey Agarin teemal "History Versus the Past: What Does Singing Revolution Mean for
Latvians and Lithuanians Today?"
Debatt energeetika teemal. Esinejateks olid Saksa suursaadik Julius Bobinger, E.ON Ruhrgas
esindaja Mario Nullmeier, Peep Mardiste Eesti Roheliste erakonnast, Eesti Välispoliitika
Instituudi teadur Andres Mäe. Toimus Domus Dorpatensises Andres Kasekampi juhtimisel.
Kpt Andre Lilleleht teemal "Gruusia sõja analüüs"
Hindrek Lootus teemal "Moldova: ida ja lääne vahel"
Heli Tiirmaa- Klaar teemal "Küberjulgeolek"
2008. a. parim välispoliitikast kirjutaja Kaarel Kaas teemal "Operatsioon "Valatud Tina" Gaza
sektoris: põhjused, kulg, tagajärjed"
Veiko Spolitis teemal "Läti välis- ja sisepoliitika"
Euroopa Parlamendi valimisdebatt parlamendierakondade osavõtul (üllatusesinejana Indrek
Tarand)

Peamine on seejuures asjaolu, et kõikide loengute puhul osales kuulajatena esinduslik arv RSRi
liikmeid, kes ei jätnud saali tühjaks ega esinejat monoloogi pidama. Hinnanguliselt pakuksin
kuulajate arvuks keskeltläbi ca 20 inimest, mis tähendab, et lauad trahteri saalis olid hõivatud.
Valimisdebatist osavõtjate arv ületas tublisti sadakonna piiri, lähenedes pigem teisele sajale.
RSRi endise ja praeguse juhatuse välise liikmena oli tänuväärt Villu Varjase kutse Balti Kaitsekolledži
vastvalitud dekaanile James Corumile tulla rääkima oma uuest teosest.
11. veebruarist 27. maini vältas Noorteraadios igal kolmapäeval kella neljast viieni raadiosaade
"Ringjoon", mida vedasid neli meeskonda, kuhu järjepidevalt kuulusid lisaks siinkirjutajale Kati
Jakobson, Catlyn Kirna, Tanel Pedaru, Marek Soomaa, Algis Kokka, Ingel Keskpaik (vabandan, kui
keegi jäi nimetamata), kuid millest jooksvaid osavõtjaid oli enamgi. "Ringjoones" tegime kokkuvõtte
möödunud loengust, kajastasime nn nädala sündmust ning tutvustasime tulevast esinejat RSR-s.
Kui aasta alguses hakkasime selle projektiga tegelema suuremate või väiksemate kõhklustega, siis
kokkuvõttes võib küllap igaüks sellest osavõtnu lugeda seda rikastavaks ning huvitavaks
kogemuseks. Saated on kuulatavad RSR- i kodulehelt.
Seoses RSR- i presidendi perioodil 2007 kevadsemester- 2008 sügissemester Kaspar Oja
suundumisega tööle Tallinna ning RSR- i kauaaegse asepresidendi Lauri Luhti eemalejäämisega
juhatuse aktiivsest tööst suundus RSR kevadsemestrile vastu uue juhatusega. 2009. a.
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algusest kuuluvad sinna siinkirjutaja presidendina ning Sandra Maasalu ja Tanel Pedaru
asepresidenditena. Uueks veebihalduriks sai Marek Soomaa.
2008. a. parimaks välispoliitikast kirjutajaks osutus RSRi liikmete seas läbiviidud küsitluse
tulemusena Kaarel Kaas, kes edestas seega hääletuse teise vooru jõudnutest Indrek Ellingit, Mart
Helmet, Marko Mihkelsoni ning Jaak Valget.
Pärast pikemaid arutelusid otsustasime anda RSR- i nendele liikmetele, kes soovivad leida endale
lõdvema struktuuriga ak.orgis väljundit ning tahavad selle tegemistesse aktiivsemalt panustada,
võimaluse astuda RSR- i tegevliikmeks. Selle kohta lähemalt vt. kodulehelt.
Uuendatud koduleheküljele lisaks pakub täiendavalt infot RSR- i blogi, kuhu operatiivselt lisatakse
mh igateisipäevase loengu kokkuvõte. Aadressid on järgnevad: www.ut.ee/RSR ;
arhiiv.blogspot.com
Mida pidada silmas tulevase semestri puhul?
Igaüks võib aidata kaasa 2009. a. sügissemestri planeerimisel ning kõige soodsam
võimalus selleks on astuda RSR- i tegevliikmeks, mille kaudu on võimalik osa saada ning panustada
aktiivsesse infovahetusse RSRi tuumiku listis. Kõige lihtsam moodus RSRi liikmele sügissemestrit
RSRs sisukaks ning huvitavaks muuta on saata tuumiku listi aadressil rsr@lists.ut.ee soovitus
mõne võimaliku esineja kutsumise osas.
Ärge peljake küsimusi esitada - ennekõike igateisipäevastele esinejatele, kuid ka juhatusele
RSRiga seonduvas (kontaktid on kodulehel saadaval).
Kui on ideid, kuidas muuta RSR- i sügissemestrit olgu või erinevate projektide või ürituste kaudu
sisukamaks, kirjutage juhatusele.
Kaunist suve soovides,
Alexander Lott
RSR- i president
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2009. aasta sügissemestri sissejuhatus
Head uut akadeemilist õppeaastat!
Taaskord on alanud uus semester, millega käsikäes käivitub sügishooaeg Rahvusvaheliste Suhete
Ringis. Sellega seoses pakume heale välispoliitika huvilisele loengugraafikus loodetavasti mitmeid
hõrku maiuspalu.
Iganädalased RSR-i õhtud vältavad sel semestril detsembri keskpaigani. Seega on oodata sügis- talvel
Vanemuise 21a aadressile 14 väljapaistvat isikut välispoliitilistel teemadel kõnelema ning mõtteid
vahetama. Sisuliselt on graafik koos ning üksnes neljalt võimalikult külaliselt-lektorilt ootab
juhatus hetkel veel nõusolekut.
Usun, et peagi on võimalik tutvumiseks esitada täispikk loengute graafik, praegu toon kindluse mõttes
ajaliselt välja üksnes esimesed neli RSR-i külalist. Seni on juhatusele oma nõusoleku RSR-i liikmetega
kohtumiseks andnud (ajalist järjestust hetkel järgimata) Jaak Jõerüüt, Kaja Tael, Igor Taro, Maria
Mälksoo, Trivimi Velliste, Clyde Kull, Leo Kunnas, Karin Dean, Gruusia suursaadik E! estis Ruslan
Abašidze ning Enn Soosaar. Olgu öeldud, et sügissemestri avapauk RSR-s oli esialgu planeeritud 15.
septembrile, kui meid oleks külastanud Gruusia suursaadik, kes oleks pidanud oma maad ja rahvast
käsitleva loengu. Tulenevalt ootamatute asjaolude esilekerkimisest on seda loengut
siiski oodata arvatavalt oktoobrikuus.
Esimesed sügissemestri loengud on seega järgmised:
22. september: Eesti Vabariigi suursaadik Lätis Jaak Jõerüüt. Teemaks "Kriisiaegne Läti"
29. september: Välisministeeriumi Euroopa Liidu asjade asekantsler Kaja Tael. Teemaks "Rootsi
Euroopa Liidu eesistujana"
6. oktoober: Postimehe ajakirjanik Igor Taro. Teemaks "Nähtamatu sõda Kaukaasias"
13. oktoober: RKK teadur ning TÜ õppejõud Maria Mälksoo. Teemaks "Euroopa mitu mälu"
Lisaks kavatseme sel semestril jätkata raadiosaatega Ringjoon, milleks on aga meil esmalt tarvis
komplekteerida neli meeskonda, kes vaheldumisi katavad sügissemestri iganädalaste saadetega
eeldatavasti alates 23. septembrist. Selleks on meil tarvis RSR-i liikmete seast lisaks vabatahtlikke, kes
ennast proovile sooviksid panna ning ennast seeläbi kogemuse võrra rikastada. Ärge kõhelge ning
andke endast märku!
RSR-i liikmete jaoks, kes soovivad ennast rohkem ringi tegemistesse pühendada ning eneseteostust
leida, oleme välja pakkunud võimaluse astuda tegevliikmeks, mille kohta on võimalik lähemalt lugeda
meie koduleheküljelt www.ut.ee/RSR
Sel suvel pani juhatus kirja RSR-i juhtmõtted, mis asendavad meie jaoks põhikirja, kuid ei oma
juriidilist tähendust ega ole sedavõrd üksikasjalikud. Ennekõike on nende eesmärgiks RSR-i
järjepidevuse ning sujuva töö tagamine. Nende üheteistkümne punktiga on peagi võimalik tutvuda
RSR-i koduleheküljel.
Peatse kohtumiseni,
Alexander Lott
RSR-i president
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2009. aasta sügissemestri aruanne
Käsikäes semestri lõpuga olen pidanud enda kohuseks esitada RSR-i liikmetele tagasivaade
möödunud poolaasta vältel RSR-i puutuvasse. Olen RSR-i juhatusse kuulunud nüüdseks kolm aastat.
2007. a. kevadsemestri alguses kutsus toonane RSR-i president Catlyn Kirna mind asepresidendiks,
järgnevad kaks semestrit möödusid ajateenistuses, kust naastes kandsin veel semestri jagu
asepresidendi vastutust ning viimased kaks semestrit RSR-i presidendi oma. Varemalt olen kirjutanud
aruannet äsja lõppenud semestrit silmas pidades. Nüüd, mil olen ameti üle andnud Tanel Pedarule,
soovin põhipunktide näol kokku võtta möödunud kolm aastat RSR-s, ühtlasi tähelepanu pöörates
viimasele semestrile.
Käesolev aruanne koosneb tinglikult kolmest alajaotusest: sissejuhatus ning üks vastavalt minevikku
vaatav, teine eesootavaks ettepanekuid esitav osa.
Peamiselt võib inimestel tekkida ettekujutus asjade arenguloost selle pinnalt, millega esmalt kokku
puututi. Minu esimene kokkupuude RSR- ga toimus 2006. a. sügissemestril ning võin nüüd väita, et
sellele järgneval kahel semestril tekkinud visiooni olen nüüdseks täitnud, mistõttu mul on sobiv aeg
teatepulk Tanelile üle anda.
Leian, et hetkel, mil RSR-i tuumikus on piisavalt ühenduse tegemiste vastu huvi tundvaid isikuid, ei
ole sobilik seda ametit pidada üle ühe aasta. Nii-öelda verevahetust silmas pidades ja värskete ideede
esilekerkimist soodustades on ühe- aastane presidentuur tulevikkugi silmas pidades optimaalne aeg,
mil üks isik saab eelnevalt asepresidendina kogemusi omandanult oma programmi ringis teostada.
Siinjuures on esmaoluline, et võimalikult palju inimesi oleks ringi tegemistesse kaasatud, milleks
juhatuses viibimine on üks suurepäraseid väljundeid kaasamiseks.
Iga visioon saab tekkida olemasoleva pinnalt ning kasutatavaid ressursse arvestades. Esimene aasta
RSR-i juhatuses kulus mul valdavalt sellele, et tajuda piiri, kust jooksevad reaalsed võimalused RSR-i
uuenduste toomiseks ning millised ideed kuuluvad pigem fantaasia kilda. Tahaks loota, et nii
mõnedki tollastest mõtetest, mis toona (kolm aastat tagasi) pigem viimaste hulka kuulusid, täna või
lähitulevikus teostatavateks osutuvad. Seda silmas pidades olen lisanud aruande kolmandasse osasse
mitmeid võimalikke arenguteid RSR-i jaoks, mille teostamine valdavalt juba käesolevate ressursside
baasil võimalik on, kui jagub vaid tahtejõudu ning aega.
Põhipunktide näol ning ajalist järjekorda arvesse võttes võin oma isikliku „positiivse programmi” RSRs kokku võtta järgnevalt:
1. Algselt mu isiklikust, nüüdsest RSR-i ajaveebist välja kasvanud loengukokkuvõtete
koostamine, mida esmalt ennekõike omaks tarbeks tegin. Nüüdseks on sellest kolme aasta
vältel kujunenud avalik hüve, millesse panustavad iga nädal erinevad RSR-i liikmed. Hetkel
suhtleb Helena Nõmmik Universitas Tartuensisega leidmaks tudengilehte köitvad teemade
pidepunktid, milliseid käsitlevaid RSR-i kokkuvõtteid või muus vormis artikleid saaksime
antud väljaandes avaldama hakata.
2. Loengupidajate kutsumine RSR-i juhatuse liikmete poolt (varemalt lasus see kohustus eeskätt
RSR-i akadeemilise juhendaja õlgadel). See on toonud juhatuse liikmetele juurde küll oluliselt
vastutust ning kohati närvipingetki (kui mõnele teisipäevale suisa võimatu näib olevat pärast
mitmete kutsete esitamist esinejat leida…), kuid teisalt kehtib siin ka tõdemus: mida enam
inimesi sellega ametis on, seda vaheldusrikkamateks tõotavad kujuneda loenguteemad.
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3.

4.

5.

6.

Tavapäraselt on juhatus esinejaskonna graafiku koostamisega ametis semestrist sõltuvalt
vastavalt kas juuli lõpus- augustis või detsembri lõpus- jaanuaris. Alati jääb aga semestri
algusekski mõni teisipäevane loenguaeg täitmata.
RSR-i juhatuse (nüüdseks ka Väikese Ringi) liikmete vahelise suhtluse elavdamine, millist RSRi presidendi esmakohuseks pean. See tähendab pidevat ülesannete ning tööjaotuste
koordineerimist, vastukaja jagamist ja muud, et tagada jätkusuutlik töörütm. Eeskätt on
selline suhtlus toimunud Väikese Ringi listi vahendusel, milles päevase kirjade arvu rekord
sündis selle semestri keskel (üle 50 kirja), keskeltläbi laekub postkasti selles listis 10 kirja
ööpäevas. Antud suhtluses on oluline tagada ka varasemate juhatuse liikmete seisukohtade
esindatus. Ühtaegu mahuvad selle punkti alla ka juhatuse (nüüdseks laienenud Väikese
Ringini) kollektiivsed arupidamised, mida kõigile sobiva ajalise tärmini leidmiseks on
varasemalt olnud üpris keeruline korraldada. Viimasel ajal on siiski juba omamoodi tavaks
kujunenud enne teisipäevase ettekande algust loenguruumi koguneda, et olulisemad
päevakorrapunktid läbi arutada.
Juriidilise keha otsingud. Kokkuvõtvalt võib öelda, et eelnevate juhatuste poolt loodud MTÜ
ei osutunud sobilikuks RSR-i oludesse, mistõttu see hetkel ka keset likvideerimisprotsessi on.
Teised vormid, millest aktuaalseim oleks ehk seltsing, ei ole MTÜ- st kohasemad. Seega on
RSR- le senikaua, kuni meid mõne asjaolu tõttu fakti ette ei seata või konkreetse vajaduse
ilmnemiseni kõige mõistlikum jätkata juriidilise kehata, mis ühtlasi vähendab bürokraatiat
ning tarbetut asjaajamist.
Juhtmõtete ning Väikese Ringi väljatöötamine. Mõlema projekti eesmärgiks on tagada RSR-i
järjepidevus, kuivõrd senini oli ainsaks vastavat eesmärki täitvaks institutsiooniks
akadeemiline juhendaja. Antud juhul on võimalik mõlema projekti kohta lähemat infot
ammutada RSR-i kodulehelt. Juhtmõtete eesmärgiks on pakkuda inimesele, kellel RSR- ga
kokkupuuted puuduvad, ettekujutus meie tudengiühenduse olemusest, samas kui
liikmeskond Väikeses Ringis pakub tudengitele soodsa võimaluse RSR-i tegemistesse
panustada ning nendest osa võtta, ühtaegu avades RSR-i ning võimaldades võimalikult
läbipaistvalt RSR-i juhtimist korraldada. Väikesesse Ringi astumine on ennekõike mõneti
ootuspäraseks sammuks RSR-i raadiosaates „Ringjoon” osalejatele, kellel seeläbi tihedam
kokkupuude ringiga niigi on tekkinud. Selle ning samas esimese semestri vältel, mil
Väikesesse Ringi astumise võimalus on eksisteerinud, on RSR juba oluliselt võitnud mitme
aktiivse inimese lisandumise näol RSR-i juhtimisse. Väike Ring koondab endas ligikaudu 15,
Suur Ring omakorda (RSR-i üldlisti liikmed) ca. 150 inimest.
Väljasõitude korraldamine välis- või kaitsepoliitikaga seotud institutsioonidesse (välis-,
kaitseministeerium, RKK, saatkonnad, Riigikogu komisjonid jne). Selle raames toimus sel
semestril üks väljasõit (ülevaade sellest päevast on kättesaadaval nii fotomaterjalide kujul kui
kirjasõnas RSR-i blogis www.arhiiv.blogspot.com) ning teine on tulevat semestrit silmas
pidades suurelt jaolt juba ette valmistatud (päeva tuumaks välisministeeriumi ning
kaitseministeeriumi külastus). Tegemist on aga projektiga, millel jagub potentsiaali (ainuüksi
saatkondade arvukust silmas pidades) veel mitmeteks semestriteks.

RSR ei ole kindlasti mitte „valmis” - hetkesituatsiooni arvestades on ringil rohkelt arenguruumi, kuhu
soodsate tulevikusuundumuste korral liikuda. Siinkohal avaldaksin sellealaselt mõned ideed ning
ettepanekud.
1. Kolmeliikmeline juhatus on piisavalt suur jagamaks selle liikmete vahel peamised
töökohustused, millega RSR-i juhtimises semestrite lõikes pidevalt kokku puututakse. Selline
spetsialiseerumine võiks hõlmata alljärgnevaid valdkondi.
Ühe asepresidendi peamiseks vastutusvaldkonnaks võiks olla RSR-i välissuhtlus, st
eeskätt koostöö teiste organisatsioonidega. Hetkel on kolm peamist organisatsiooni, kellega
RSR Eestis koostööd teeb: Domus Dorpatensis, Arengukoostöö Ühendus (kus RSR
27

koostööliige on) ning Tallinna Ülikooli juures tegutsev Civitas. Suhtlus kahe viimatimainituga
algas sel semestril, mis tähendab, et sidemete hoidmiseks ning tihendamiseks on tarvis
järjepidevalt vaeva näha ning selle usaldamine ühe asepresidendi kätesse välistaks nende
kontaktide unarusse jäämise. Leian, et sarnaselt on võimalik RSR-l aktiivselt panustada
edaspidi oluliselt selliste meie jaoks sobivatesse projektidesse nagu iga- aastased Eesti NATO
mudelsimulatsioonid ning analoogsed ÜRO simulatsioonid. See eeldab aga järjepidevust.
Ühtlasi võiks selle vastutusvaldkonna alla kuuluda ka RSR-i välisreiside ettevalmistamise,
mille korraldamine on väga töömahukas.
Teise asepresidendi peamisteks vastutusvaldkondadeks võiksid antud juhul kujuneda
„Ringjoone” töörütmi eest hoolitsemine, RSR-i väljasõitude korraldamine (kord semestris
mõnda välis- või kaitsepoliitikaga seotud asutusse) ning semestri- siseste debattide
korraldamine, mis nõuab samuti vilgast panustamist nii jõu kui nõu näol päevakajalise või
publikumi ärgitava teemapüstituse leidmiseks, vastavate esinejate kutsumiseks ning ürituse
toimumiskoha planeerimiseks.
Presidendi peamise ülesandena näen niigi RSR-i kaadervärgi juhtimist, mistõttu tema
koormamist lisaks üldisele intensiivsele suhtlemisele Suure Ringi, Väikese Ringi ning
vilistlaskonnaga ei näe ma põhjust. Presidendil lasub vastutus ka semestri- sisese
loengugraafiku sujuva kulgemise eest ning tuhande muu pisiasja eest.
2. Minidebattide korraldamine, silmas pidades 50- 100 kuulajat, mitte keskeltläbi iga kahe
semestri tagant toimuvat massdebatti, mis tavaliselt on hõlmanud ca 200- 300 inimest
(enamjaolt järjekordsete valimiste puhul TÜ raamatukogu konverentsisaalis korraldatav
debatt, mida tuleval aastal on taas põhjust korrata Riigikogu valimisi silmas pidades).
Nišidebatte korraldas RSR-i kunagine asepresident Lauri Luht 2006. a. kevadsemestril,
millistest võib sellisel juhul ka eeskuju võtta. Samuti pidasime sel kevadel Domus
Dorpatensises energeetika- teemalise minidebati, millest võttis sh osa ka Saksa suursaadik.
3. Aastate lõikes, kui Väike Ring jõuab areneda ning RSR-i tegemistesse aktiivsemalt
panustavate inimeste hulk kasvab, oleks kõigiti kohane arutlusele võtta RSR-i juhatuse
liikmeskonna valitavaks muutmise, mis tagaks enam selle organi läbipaistvust. Vastavaks
eeltingimuseks on piisava arvu RSR-i tegemistest huvituvate aktiivsete inimeste
esilekerkimine, mis looks suuremat valikuvõimalust RSR-i juhatuse koosseisu nimetamiseks –
st Väikese Ringi areng. Usun, et kui juurdekasv Väikesesse Ringi on järjepidev, võib
presidendiameti valitavaks muutmine toimuda juba 2011. aastal.
4. RSR-l on seljataga 46 aastat ehedat ajalugu, kuid valdavalt on see paksu tolmukihi all peidus
ning ei Suur ega Väike Ring ole möödunud viie dekaadi RSR-i tegemistest teadlik. RSR-i
vilistlaskogu, juhatuse ning Eesti Välispoliitika Instituudi koostöös on ilmunud 2003. aastal
RSR-i mälestustekogumik (pühendatud RSR-i 40. juubelile), mis ei pretendeeri aga niivõrd
möödaniku järjepidevasse talletamisse kirjasõna kujul kui (lõbusate) fragmentide
äramainimisele. Samuti on võimalik kilde RSR-i ajaloost noppida järgnevatest kogumikest
„Maailmast 2005” (pühendatud Eero Loone juubelile) ning „Maailmast 2008” (pühendatud
RSR-i 45. juubelile). Lähema viie aasta perspektiivis on eeldatavasti ilmumas veel kolm sellist
artiklite kogumikku, millesse panustavad ühiselt nii RSR-i vilistlaskond kui Suur/ Väike Ring.
Nende teoste üheks läbivaks juhtmõtteks võiks kujuneda RSR-i ajaloo järjepidev kajastamine
perioodide lõikes.
Meie tudengiühenduse akadeemiline juhendaja Karmo Tüür kirjutas viimases artiklite
kogumikus „Maailmast 2008” ülevaate RSR-ist perioodil 2003- 2008. Võttes sihiks igas
tulevases artiklite kogumikus avaldada kas vilistlase või Suure/ Väikse Ringi liikme poolt üks
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viie- veel enam kümneaastast perioodi käsitlev kirjutis, oleks võimalik õige pea igale RSR-i
juurtest huvituvale liikmele manada pilt ringi kujunemisloost alates 1963. aastast.
Teine võimalik variant RSR-i arengulugu üles tähendada tõusetus viimasel väljasõidul,
mil vil! Riivo Sinijärv pakkus välja, et kuivõrd vilistlastel tihtipeale aega kirjutamiseks napib,
küll aga soovi oma mälestusi talletada jagub, võiks koondada vilistlased laua ning viskiklaasi
taha ning magnetofonilt saadava info võiks seejärel omakorda üles kirjutada. See tähendaks
RSR vil!! kutsumist „helisalvestustele” mõistagi väiksemates gruppides mõnda konkreetset
ajaperioodi silmas pidades. Antud variant eeldab aga kindlate inimeste leidmist, kes helilindi
salvestusi oleksid valmis üles tähendama ning neist tõsiseltvõetava kirjutise koostama.
RSR-i puutuva ajaloolise mälu taastamist silmas pidades lisasime alustuseks sel
semestril kodulehele juhatuse koosseisud 2002. aastast, mil RSR pärast kümmekonna aasta
pikkust varjusurma taas tegutsema hakkas. Ühtaegu koostasime täispika RSR-i vilistlaste
nimekirja, mille kodulehele lisasime.
5. Teisipäevaõhtuste loengute kõrval on võimalik panustada Suure Ringi võrdlemisi hajusa
liikmeskonna paremaks sulandamiseks filmiõhtute korraldamisse. Mõistagi peaksid need
filmid olema otsapidi seotud välispoliitikaga, kuid mitte tingimata „Välisilmast” tuttavas
formaadis – st selgepiiriliselt dokumentaalfilmid. Nimelt leidub hulganisti põnevaid ning
poliitikaga seotud väärtfilme, mis pärjatud küll erinevate festivaliauhindadega, siin laiema
publikumi ette ometi jõudmata. Selles vallas saaksid initsiatiivi üles näidata kõik Suure Ringi
liikmed, kes mõnda enda valduses omavat teemakohast filmi teistega jagada sooviksid.
Labürindi atmosfäär ühes videolina ning kuvariga pakuks selleks ideaalset võimalust mõnel
argipäevasel õhtupoolikul.
6. Väljasõitude kõrval võiks omaette eesmärgiks võtta järjepideval kujul välisreiside
korraldamise, mis on tugevalt seotud punktiga 1 ehk juhatuse spetsialiseerumisega. Erinevad
programmid võimaldavad sääraseid projekte korraldada vormis, mis lubaks
omafinantseeringu väga madalal tasemel hoida. Juhatus alustas selliste reiside
ettevalmistamist juba sel semestril endise RSR-i presidendi Catlyn Kirna oskusteabele
tuginedes vastavate projektide leidmisel ning kontaktide sõlmimisel. Hetkel tegeleb juhatus
Gruusiasse sõidu projektiga Ida- Ida programmi raames, kuid ühtlasi on tuleva aastakümne
alguseks oodata RSR-i külaskäiku Brüsselisse Euroopa Parlamenti Ivari Padarile külla.
7. Kevad- ja sügissemestri vahele jääb pikk vaheaeg. Selle interregnumi vältel on RSR-i juhatuski
juuni- ja juulikuu vältel puhkusel. Leian, et RSR-l võiks olla potentsiaali koostöö osas
metsaülikooliga (tähistas tänavu 40. juubelit), mille ettevalmistamisele antud suvisel
perioodil juhatus keskenduda saakski. Täpsemalt selle võimalikust vormist ettekujutust
omamata pakuksin välja lahenduste leidmist, kuidas tagada (Väikese) Ringi liikmete osalust
selles, et pääsme maksumus tudengile jõukohane oleks. Ühtaegu peaks mõtlema sellele,
kuidas RSR metsaülikooli panustada saaks ning vastavaid ideid tutvustada näiteks
metsaülikooli juhatajale Mare Taageperale ning asutajaliikmele ja metsaülikooli aukogusse
kuuluvale, RSR- ga tuttavale Rein Taageperale. Mõlemad on inimesed, kes sellist
kodanikualgatuslikku koostööd kindlasti soosiksid, kui selleks kohaseid rakendusi leitakse.
Tänavuseks metsaülikooli teemaks oli „Eesti maailmas. Maailm Eestis” – sellised
probleemiasetused pakuksid RSR- le kindlasti mõtteainet.
8. Tartus õppivate välistudengite kaasamine RSR-i tegemistesse. See on punkt, mis vääriks
tulevases juhatuses kindlasti omaette ajurünnakut, mille vaevatasuna võiksid RSR-i ees
terendada aga tulevased sõprusorganisatsioonid välisriikides, kellega kogemusi vahetada.
Kahtlemata on aga tegemist üpris kompleksse valdkonnaga.
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9. Jätkuvalt uurida võimalusi RSR-i loengukonspektide rakendamiseks kirjutavas pressis:
tudengilehed, piirkondlikud ajalehed vms. Universitas Tartuensisest on juhatus saanud
vastavale päringule vastuseks, et ollakse nõus loenguõhtut väljaandes kajastama, kui sellel on
kokkupuude ülikooliga (nt õppejõud või sobilik teemaasetus). Möödunud nädalasel
väljasõidul tegid Tunne ja Mari- Ann Kelam ettepaneku RSR-i liikmetele hakata koostööd
tegema välispoliitika- teemalise ajakirjaga „Maailmavaade”.
10. Iga semestri alguses riputada tavalisele A4 paberilehele prinditud loengugraafik TÜ
raamatukogu stendile, kust üliõpilased, kes Suurde Ringi ei kuulu, kuid teatud spetsiifilise
ettekande vastu huvi tunnevad, selle kohta infot leiaksid. Sama kehtib raadiosaate
„Ringjoon” eetris käsitletavate teemade tutvustamisele eelnevalt RSR-i üldlistis.
11. Lisaks välisreiside korraldamisele „eksootilisematesse riikidesse” (Ida- Ida programm) ning
väljasõitudele erinevatesse välis- ja kaitsepoliitikaga seotud asutustesse Eestis on realistlik
rajada „ekspeditsioonide” sarjas kolmas tasand – külaskäigud Eesti saatkondadesse
lähiriikides (Läti, Soome, Rootsi jne). Tavaliselt on saatkondades ruumid, mis võimaldavad
ööbida täiesti arvestataval hulgal kodanikel asukohariigis tasuta. Sellise võimaluse
rakendamine eeldab aga kindlasti RSR-i liikmete poolset eelregistreerimist ning ennekõike
pinnasondeerimist.
12. RSR-i sisekliimale osutuks kasulikuks hakata sügissemestrile langevat aastapäeva ning
kevadsemestril toimuvat volbriõhtut tähistama sauna- ja kaminaõhtuga (tõepoolest,
Labürindis on mõlemad võimalused). Väikse Ringi arenedes ja/ või piisava huvi olemasolu
korral Suures Ringis ei kohutaks inimesi eeldatavasti osalejate vahel jagatav sauna ning
kamina kasutamise tasugi.
Üks olulisemaid valupunkte RSR-s on vilistlaste efektiivne kaasamine - nimelt asub
enamik neist Tallinnas ning teine osa on kaotanud kontakti Suure Ringiga. Selliste sauna- ning
kaminaõhtute korraldamine kord semestris oleks ühtaegu vahendiks vilistlaste paremaks
kaasamiseks Suurde Ringi.
13. Alustasin 2007. a. kevadsemestril välispoliitika- alase ajaveebiga, millest nüüdseks on
kujunenud RSR-i alternatiivne infoallikas kodulehele. Andsin RSR-i veebihaldurile blogile
ligipääsuks vajalikud paroolid, et ta saaks seda jätkuvalt täiendada. Ideaalis näen RSR-i
ajaveebis paika, kuhu Suure Ringi liikmed oma välispoliitika- alaseid (uit)mõtteid kirja
panevad ning huvitavaid materjale teineteisega jagavad, lisaks siis muidugi tavapärastele
RSR-i loenguõhtu kutsetele ning kokkuvõtetele. Tegin vastava ettepaneku umbes aasta tagasi
Suure Ringi listis, kuid toona sellest keegi kinni ei haaranud – ehk siis tulevikus.
14. Mis oleks meelierutavam kui kohtumine värske rahvusvaheliste suhete alase teose
üllitanud isikuga mõnes soliidses ja ruumikas raamatupoes (Rahva Raamatu kohvikus
Taskus, Apollo kohvikus Lõunakeskuses), millega annaksime autorile võimaluse oma
raamatut esitleda üldsusele ning ühtaegu tagada sellest teemast huvitatud isikute kohalolu
(tavapäraselt välispoliitika just kuigi palju kodanike meeli sellisel moel ei köida).
15. Kahtlemata käiks kõigi eelpool loetletud punktide teostamine RSR-i jooksvate asjade kõrvalt
kolmeliikmelisele juhatusele üle jõu. Kui aga mõndagi neist mahukamatest kavadest
tulevaste juhatuste liikmete poolt rakendada soovitakse, siis leian kohase olevat lisaks
spetsialiseerumisele laiendada juhatust kolmele asepresidendi kohale lisaks presidendile
ning veebihaldurile. RSR-i juhtimine ei ole ega peagi kujunema tudengile täiskohaga tööks!
Olen tänulik mulle antud võimaluse eest RSR-i tegemistesse aktiivselt panustada ning soovin jõudu jaksu tulevastele presidentidele ja asepresidentidele!
09. 12. 2009
Alexander Lott
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Ekspress: Parimad välispoliitika artiklid tulevad Andrei Hvostovi sulest
(03.03.2010)
Tartu Ülikoolis tegutsev organisatsioon Rahvusvaheliste Suhete Ring (RSR) valis Andrei Hvostovi 2009.
aasta parimaks välispoliitikaalaste artiklite autoriks Eesti meedias.
Eesti Ekspressi kolumnist pälvis selle tiitli teistkordselt, silma paistsid tema kirjutised ka 2004. aastal.
Varasematel aastatel on auhinna pälvinud Toomas Henrik Ilves, Kadri Liik, Sven Mikser, Ahto Lobjakas
ja Kaarel Kaas.
RSRi president Tanel Pedaru märgib, et tiitli andmisel võeti arvesse asjatundlikkust, päevakohasust ja
analüüsivõimet. Välja ei tooda mitte ühte artiklit, vaid keskendutakse terve aasta töödele.
Nagu traditsioon ette näeb, tuleb Hvostovil nüüd sõita Tartusse RSRi liikmeskonnale loengut pidama.
RSR ühendab rahvusvaheliste suhete vastu huvi tundvaid Tartu Ülikooli tudengeid, korraldab
loenguid, debatte jms.
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Kiri Venemaa suursaadikule aastast 2010. Asja sellest kunagi ei saanud.
Его Превосходительству
Чрезвычайному и Полномочному
Послу Российской Федерации
Ю. Н. Мерзлякову
Глубокоуважаемый Юрий Николаевич,
Обращаюсь к Вам от имени Клуба Международных Отношений Тартуского университета с
приглашением выступить с лекцией перед членами нашего клуба.
Клуб Международных Отношений (Rahvusvaheliste Suhete Ring, RSR) работает в Тартуском
университете. Его участниками являются студенты, интересующиеся международными
отношениями. RSR проводит еженедельные лекции и проводит несколько раз в семестр
публичные дебаты для более широкой аудитории. Среди наших гостей – политики,
государственные деятели, ученые, преподаватели и другие специалисты, работающие в разных
областях международных отношений. В частности, перед членами клуба выступали послы ряда
государств в Эстонской Республике. История Клуба насчитывает более 45 лет. Он был основан в
1960-е годы, и среди его бывших участников немало известных людей, которые также время от
времени выступают на наших собраниях.
Каждый вторник в 18 часов мы собираемся в уютной таверне «Labürint» (ул. Ванемуйсе 21а,
Тарту), расположенной рядом с университетской библиотекой, чтобы в непринужденной
обстановке, за столами с напитками и закусками, послушать лекцию и задавать вопросы
лектору. Наши встречи проходят как на эстонском, так и на английском языке.
Для нас было бы большой честью, если бы Вы сочли возможным стать гостем Клуба в
следующем семестре. Для нас было бы лучшим вариантом, если бы этим могла быть первая
лекция семестра, то есть 8. февраля. Если эта дата неудобна в качестве дня возможного
выступления, мы готовы организовать его в какой-либо другой день, но желательно в какойнибудь из следующих вторников.
Членам клуба было бы чрезвычайно интересно узнать Ваше мнение о перспективах российскоэстонских отношений, однако точная тема лекции остается целиком на Ваше усмотрение.
Заранее благодарю Вас за внимание и надеюсь на плодотворное сотрудничество.
С глубоким и искренним уважением,
Танел Педару
Президент Международного студенческого клуба
PS Информацию про нас можете найти на нашем сайте в Интернете: http://www.ut.ee/RSR/
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Ülevaade reisist Brüsselisse (22.-23.märts 2011)
Viiel Rahvusvaheliste Suhete Ringi (RSR) liikmel (Karmo Tüür, Sandor Elias, Kaarel Kesamaa, Indrek
Mäe ja Reelika Rattus) oli võimalik Euroopa Parlamendi liikme Ivari Padari kutsel ja (rahalisel)
toetusel viibida 22.-23.märtsil 2011 Brüsselis.

Reis algas teisipäeva varahommikul Tallinnast, kust sõitis lennuk läbi Riia Brüsselisse. Teisipäevase
vaba aja sisustamiseks oli Karmo korraldanud meile mitu huvitavat kohtumist. Nii väisasime
kõigepealt NATO peakorterit Brüsselis ja seal asuvat Eesti alalist esindust. Kohtusime esinduse
nõuniku Lauri Lepikuga. Arutasime Liibüa ning laiema Araabia maailmaga seotud küsimusi. Samuti
tegime

juttu

NATO

olevikust

ja

tulevikust,

Afganistanist,

USA-st,

Prantsusmaast

ning

küberrünnakutest NATO artikkel 5 kontekstis.
Seejärel külastasime Eesti Vabariigi alalist esindust Euroopa Liidu juures, kus kohtusime Eesti
suursaadikuga EL-i juures – RSR-i vilistlase Raul Mälguga. Teemadeks olid Euroopa Liit pärast
Lissaboni lepingut, Araabia riikides toimuv ning Euroopa Liidu ja Venemaa suhted.
Kolmas kohtumine viis meid Euroopa Parlamenti. Seal ootas meid Euroopa Parlamendi liikme
Kristiina Ojulandi assistent ning RSR-i vilistlane Joel Hirv, kes tutvustas meile parlamendi hoonet ning
rääkis põnevaid lugusid selle institutsiooni siseelust.
Teisipäeva õhtu viimaseks sündmuseks oli kohtumine Ivari Padariga, kes oli korraldanud Brüsseli ühes
väikeses restoranis kõikidele kutsututele mitmekäigulise õhtusöögi. Õhtusöögil tutvustasid külalised
ennast ja soovijatel oli võimalik Ivari Padariga vestelda vabamas õhkkonnas.

33

Kolmapäev koosnes programmi kohaselt kahest olulisest kohtumisest. Esimene neist leidis aset
Euroopa Parlamendis, kus Ivari Padar pidas meile umbes tunniajase tutvustava kõne Euroopa
Parlamendi ja tema enda tegevuse kohta. Pärast vestlust Padariga näidati meile ka Euroopa
Parlamendi istungitesaali, tutvustati lühidalt sealset fraktsioonide paigutust ja muud olulist.
Teine kolmapäeva oluline kohtumine leidis aset Euroopa Komisjoni hoones, kus meid võttis vastu
Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallase kabineti liige Ülle Lõhmus. Ta tutvustas Euroopa
Komisjoni, rääkis muuhulgas otsuste tegemisest kabineti liikmete, kabinetiülemate ja volinike
tasandil, Euroopa Liidu transpordipoliitikast ning vastas kohalolijate küsimustele.
Pärast Euroopa Komisjoni külastust suundusime tagasi hotelli ja sealt Brüsseli lennujaama, et tagasi
(tol hetkel talvisesse) Eestisse tulla.
Sandor Elias ja Reelika Rattus
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RSRi loengu reklaam Tartu Tudengipäevade voldikus 2011. aasta sügisel

RSRi mälumängu reklaam Tartu Tudengipäevade voldikus 2012. a kevad
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Ülevaade Venemaa reisist 2012
26.-31.märtsil külastas Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete Ringi neli liiget (Katre Sai, Merili Luuk,
Indrek Mäe ja Andres Põder) ning meie juhendaja Karmo Tüür Venemaad. Viibisime kahes linnas,
Peterburis ja Moskvas, ning tutvustasime nende peamistes ülikoolides oma ringi tööd ning
pühendasime üliõpilasi ka Tartu ellu ning õppimisvõimalustesse.
Reisi kaks esimest päeva olime Peterburis, kus meile näidati nii kohalikke vaatamisväärsusi
(Aleksander Nevski katedraal, Iisaku katedraal, Nevski prospekt, Jaani kirik, Aurora), külastasime Eesti
konsulaati ning loomulikult täitsime ka oma missiooni, tutvustades Peterburi Ülikooli inimestele RSRi.
Kuigi kiire elu-ja töötempo tõttu saime end esitleda vaid ühele õppejõule, saime head vastukaja ning
õhtu jätkus siiski lõbusates toonides.
Moskvat külastasid paljud ringi liikmed oma elus esimest korda ning seega oli kõik uus ja huvitav.
Oma silm on siiski kuningas ning kõik televiisorist ja ajakirjandusest tuttavad kohad sai läbi käidud.
Lisaks saime me väga hea pildi, kuidas Moskva Ülikooli õppima minna ning millised on kohalikud
nõuded üliõpilastele ja milline on üliõpilase igapäevaelu ja võimalused sealses ülikoolis. Tekkis väga
hea võrdlusmoment Tartu Ülikooliga. Lisaks tutvusime Manona ja Krister Parise ning Anton
Aleksejeviga, kellelt saime väga hea ülevaate, milline on eestlase igapäevaelu Moskvas (või siis pigem
ajakirjaniku igapäevaelu). Kuigi kahjuks suursaadikuga kohtuda ei saanud, tegi meie saatkonnas
viibimise mugavaks meeldivad saatkonnatöötajad.
Reis täitis oma eesmärgi nii nende jaoks, kes külastasid Venemaad esimest korda kui nendele, kelle
jaoks Venemaa on kui teine kodu. Kurb, et pidime just siis ära minema, kui Moskvas protestiti
ansambli Pussy Riot vangistamise vastu. See näitab ühiskonna demokratiseerumist ning kuigi politsei
oli seal kohal ja taaskord läks kähmluseks, on tõde see, et vene inimesed ei karda enam oma
arvamust avaldada. Ka kõik diplomaadid, kellega Venemaal kohtusime, kinnitasid seda ning
soovitasid meil tulevikuski Venemaad külastada ja ka sinna tööle tulla.
Katre Sai ja Merili Luuk
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RSRi Arutelufoorumi reklaam Facebookis 2012. aasta sügisel
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Semestrikirja avalikustamine Facebookis 2013 kevad
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Semestrikirja sisukord
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Lugemiseks neile, kes RSRiga Riias kaasas polnud (2013)
Reede hommikul kell 6.30 ärkamine tundus inimsusevastane ja seetõttu summutasin koheselt ka
telefoni, kuid siis meenus, et ikka sai asja pärast nii vara ärgatud ja suu võttis naerule teadmine, et
teised pidid veel varem ärkama. Kell 7 kohtumine Vanemuise alumises parklas, viimased naljad ja Riia
poole teele. Niimoodi algas RSRi visiit üleaedsete pealinna. Vahemärkusena võib ära tuua, et
minejaid oli 9, kellest 7 olid Väiksest Ringist, kuid esindatud oli ka Suur Ring.
Päeva oli planeeritud kolm kohtumist, millest esimene leidis aset
Eesti Suursaatkonnas ning meid võõrustasid suursaadik Mati
Vaarmann ja saatkonna asejuht Meelis Ojasoo. Ligi poolteist tundi
väldanud kohtumise jooksul rääkisime pikemalt Eesti-Läti
suhetest Euroopa Liidu ja NATO raames. Lisaks anti meile
ülevaate

Läti

poliitilisest

olukorrast

ning

selgitati

integratsiooniprobleemidega kaasnevat. Suursaadik tõi välja, et
kui Eesti muretseb oma demograafilise olukorra ja noorte
kodumaalt lahkumise tõttu, siis Lätis on mõlemad aspektid veelgi
hullemad. Eriti probleemne on noorte lahkumine, sest ilma vene
keeleta on väga raske (Riias) tööd saada ning noored siirduvad mujale, eriti Inglismaale ja Iirimaale,
sest seal saadakse oma keelteoskusega hakkama. Kodanikepõuda polevat aga siiski karta, sest Läti
jagab investeeringute eest kodakondsust ning juba ongi tekkinud mõned hiinlastest Läti
kodakondsete asumid.
Järgmisena külastasime Läti Seimi/Saemat, kus tegi meile ringkäiku RSRi vilistlane Veiko Spolitis.
Räägiti parlamendi ajaloost ning kuna meiega liikus kaasas ka üks kohalik, saime vaielda näiteks euro
teemadel (Läti võtab suure tõenäosusega euro kasutusele 1. jaanuarist 2014). Kuna sellel päeval
kogunes Läti noorte parlament avastasime ennast ühel hetkel ruumist, kus olid tulevaste poliitikute
liidrid ja parlamendi spiiker ning toimus kiiristung, mida me tummalt pealt kuulasime. Kuid kuna läti
keelt ei mõista, siis kahjuks ülevaadet anda ei oska. Vaadates kogunenud poliitnoori tuleb tõdeda, et
Läti poliitika tulevik on meeldivalt naiselik, sest 100 saadikuga Seimis jäid noormehed tugevasse
vähemusse. Üldjoontes tuleb tõdeda, et tegu parlamendiga nagu parlament ikka. Huvitav on veel
see, et nii presidendile kui ka peaministrile on selles hoones ette nähtud oma tööruum, juhul kui
peaksid sinna sattuma, kuid ametis olev president on sellest ruumist loobunud ja see seisab tühjana.
Edasi liikusime Läti Kaitseministeeriumisse, kus pidas vil! Spolitis ettekande Läti kaitsejõudude teemal
ning pärast seda arutasime mitmesuguseid riigikaitse ja NATOga seotud probleeme. Nagu arvata võib
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oli põhiliseks arutlusteemaks Läti vaid kutselistest moodustatav sõjavägi, kaotades sellega
ajateenistuse ning omades alla viie tuhande püssialuse. vil! Spolitis kaitses ägedalt seisukohta, et
territoriaalkaitse, mida viljelevad Soome ja Eesti, on tänases sõjalises strateegias täielikud igandid,
sest sõjas, kus kasutatakse rakette, on tagala nii ehk naa piirilt kaitsmatu. Veel tõi ta välja, et Lätil on
pikalt olnud probleeme riigikaitse eest vastutavate isikute kitsarinnalisusega (kui pukis admiral, siis
arendatakse merd; kui õhuväelane, siis ainult lennukeid) ja korruptsiooniga, nii ehitati eelmise
valitsuse aegu palju spordirajatisi ning osteti katkisis radareid, kuid täna on järgi vaid probleemid.
Uurisime, et kas lätlastel pole probleemi oma kaitseväge mehitada, kuid vastuseks kõlas, et hetkel on
ühele kohale soovijaid 5, kellest vähemalt 3 on tõsiselt motiveeritud, sest noorkotkaste süsteem
töötab juba hästi ning toodab järelkasvu.
Kuna ööbisime Riias, sai uudistatud öist vanalinna ning tagasiteel külastasime kahte keskaegset
ordulossi. Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et tegu oli hariva ja väga vahva reisiga.
Jüri Käosaar
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RSRi Arutelufoorumi reklaam Facebookis 2013. aasta kevadel

42

RSR Brüsselis 15.05-16.05.13
Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete Ringi (RSR) liikmed külastasid hiljuti Brüsselit Kristiina Ojulandi
kutsel. Nimelt on Euroopa Parlamendi kõigil 754 saadikul õigus kutsuda iga aasta 110 inimest
Brüsselisse külastusreisile Euroopa Liidu toetusel. Sedasi oli võimalus ka RSRi Jüril, Mardil, Maarjanil
ja Oliveril tutvuda lähemalt Euroopa Liidu tegemistega.
Kuid alustagem algusest. Reis algas kolmapäeva varahommikul kell 07.05, mis tähendas, et noored
olid lennujaamas juba umbes kella 5st. Nagu arvata võite, siis me just väga energilised ja välja
puhanud ei olnud. Õnneks sai lennukis tukkuda. Etteruttavalt võib mainida, et väsimusest tulenevalt
ei jõudnud keegi meist lendude ajal eelseisvateks eksamiteks hädavajalikku kordamist teha. Küll aga
olime rõõmsad, et meil vaid käsipagas oli – nimelt Brüsselis streikisid samal ajal just pagasiga
tegelevad töötajad. Lennujaamas ootas meid Kristiina assistent Karl Koort, kes oli antud külastusreisi
organiseerijaks. Lennujaamas ühinesime ka ülejäänud grupiga. Kokku umbes 30 inimest: noored
erinevatest ülikoolidest, noored ettevõtjaid ja karjääritegijaid, kultuuritegelastest vanemad daamid
(täpsemalt me ei saanudki reisi jooksul teada), Facebooki loosi võitja ning euroskeptik Ivar Raig.
Edasi viidigi meid bussiga Euroopa
Parlamenti. Parlamendis juhatati meid
kohe ühte ruumi, kus tehti meile lühike
üldtutvustav

ettekanne

parlamendi

olemusest. Midagi väga uudset seal
meie jaoks ei olnud, kuid paar asja võib
ära märkida. Esiteks on järgmisel aastal
järgmised

Euroopa

valimised.

Parlamendis

esindatud

Parlamendi
on

riigid

kahaneva

proportsionaalsuse põhimõttel. Selle
põhimõtte kohaselt on suurema rahvastikuga liikmesriikidel rohkem parlamendiliikmeid kui väiksema
rahvaarvuga riikidel. Kusjuures igal liikmesriigil on vähemalt 6 (sh Eestil) ja mitte rohkem kui 96
parlamendiliiget. Hetkel on Saksamaal 99 liiget, kuid pärast järgmisi valimisi jääb neile Lissaboni
lepingu järgi määratud 96 esindajat. Horvaatia saab liitumisel 12 kohta, mistõttu pärast järgmise
aasta valimisi peavad teised riigid kohti loovutama. Kokku annavadki 12 riiki igaüks ühe koha ära
(lisaks siis need Saksamaa 3 kohta), sealhulgas kaotavad ühe koha ka Läti ja Leedu.
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Parlamendi liikmed moodustavad fraktsioone maailmavaate järgi. Kokku on neid 7. Lisaks on
paremäärmuslikud soovinud uut fraktsiooni moodustada, kuid nad ei suuda selleks vajaminevaid
tingimusi täita. Nimelt on vaja fraktsiooni moodustamiseks vähemalt 25 saadikut, kes esindavat
vähemalt 7 erinevat riiki. Parlamendi töö aluseks ongi pidevad fraktsioonide vahelised läbirääkimised.
Erinevalt riigitasandist, puudub seal alaline opositsioon. Selleks, et saada enamust hääletustel,
moodustavad fraktsioonid vastavalt valdkonnale omavahelisi koalitsioone. Igal parlamendisaadik
kuulub ka kahte komisjoni – ühte täisliikmena ja teise aseliikmena. Siiski, sõltumatult sellest, mis
komisjonidesse saadik kuulub, on tal kõigi valdkondade seadusaktide esimesel lugemisel võimalik
muudatusettepanekuid teha.
Sedasi see sissejuhatus ka lõppes ja sõna anti üle meid külla kutsunud Kristiina Ojulandile. Ojuland
rääkis meile lähemalt enda tegemistest. Ta kuulub Välisasjade komisjoni, keskendudes Euroopa Liidu
ja Venemaa suhetele. Kristiina rõhutas, et tema Venemaa suunalised väljaütlemised meedias on
Euroopa Parlamendi seisukohtade esitamised. Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioonis
on ta ka selle teemaline kõneisik. Samuti seletas Ojuland meile USA viisakeeldu (Magnitski seadus)
Venemaa ametnikele ja sellest, kuidas ta oli üritanud analoogset seadust Euroopa parlamendis ellu
viia. Siinkohal laienes teema ka Venemaa hiljutise teadande kohta, et alates 1. juulist asub Venemaa
kõigi lennureisijate andmeid koguma, ka nende inimeste, kes lihtsalt üle lendavad. Olles aseliige
Inimõiguste alakomisjonis, nentis Ojulandki, et Euroopa Liidul on palju pragmatismi välispoliitikas.
Samuti oli ta arusaamisel, et ELi majanduslikud sanktsioonid ei ole efektiivsed, kuna neist ei pea
liikmesriigid alati kinni või suudetakse neist lihtsalt mööda minna. Eelkõige on need poliitilise surve
avaldamiseks.
Pärast põgusalt ülevaadet oli külastajatel võimalik ka küsimusi esitada. Siin said päris mitmed
huvitavad aspektid läbi võetud ja Ivar Raigi teravamad torked muutsid arutelu veelgi põnevamaks.
Seega arutleti nii ELi ja Venemaa vahelise raamlepingu, kahekojalise parlamendi võimalikkuse kui ka
Guy Verhofstadti „Euroopa manifesti“ teemadel. Viimase kohapeal oli Ojulandi seisukoht selline, et
tegemist on küll intellektuaalselt huvitava teemaga, kuid föderalismi toimimisse tema ei usu. Pigem
on tema meelest tegemist asendusteemaga, millega hoidutakse olulistest aruteludest (näiteks
töökohtade loomise teemadest). Siiski pidas Kristiina vajalikuks pangaliidu poole liikumist. Ojuland
selgitas meile ka seda, et hetkel ei võeta vastu uut finantsperspektiivi, kuni pole eelmised võlad
makstud ja selge, kus saadakse lisa sissetulek perspektiivi katmiseks. Üks lõbusamaid vastuseid tuli
küsimusele seoses e-riigi teemade populaarsusest Euroopa Parlamendis ja Eesti kui pioneeri rollist
sellest. Nimelt selgitas meile Kristiina, et Euroopas ollakse väga skeptilised sellise asja suhtes, kuna
kardetakse isikuandmete vargust. Ojulandi sõnul oli eelmise aasta suurimaks läbimurdeks parlamendi
hoone igasse ruumi WIFI saamine. Viimase huvitava teadmisena Ojulandiga kohtumisest, võiks tuua
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selle, kuidas meie saadikud Eesti huvisid edendavad. Nimelt pidavat meie kuus saadikut Eestile
oluliste teemade puhul tihti maha istuma ja siis omavahel ära jaotama lobby ülesanded, et Eesti
huvid võimalikult laialt edasikantud saaksid. Selle üle võib küll rõõmu tunda!
Pärast Ojulandiga kohtumist viidi meid parlamendi
lähedal asuvasse restorani lõunale. Kui kõhud täis,
suunduti

edasi

muuseumiga,

mis

Parlamentaariumi.
annab

ülevaate

Tegemist
Euroopa

on
Liidu

minevikust, olevikust ja ka tuleviku suundumustest.
Tegemist on vägagi interaktiivse ja tehnoloogiaga
toetatud muuseumiga. Sisenedes saab igaüks endale
nutitelefoni laadse vidina, millega on kaasas ka
kõrvaklapp. Sedasi saabki sellega terve muuseumi läbi
jalutada, viibutades vidinaga eksponaatide ees, et siis
eesti keelne jutustaja saaks sulle kõrva seletada vastava
eksponaadiga seonduvat tausta. Mitmes kohas pakutakse
muuseumis ka võimalust endal kui EL kodanikul arvamust
avaldada ja ettepanekuid teha. Riigiteaduste tudengina pidin tõdema, et kohati antakse infot väga ELi
seisukohast tulenevalt. Näiteks Küprose liitumisega seotud laiemat tausta ei kajastatud.
Muuseumi külastuse järgselt viidi meid Euroopa
Komisjoni,

et

kohtuda

transpordivolinik

Siim

Kallasega. Kallas võttis meid vastu ruumis, kus
peatselt pidavat hakkama volinike istung. Minul oli
suisa au istuda Barosso koha peal. Kallas alustas
oma juttu päevakajalistest teemadest. Nimelt olid
Brüsselis samal päeval kohal ka Angela Merkel ja
François Hollande. See seletas asjaolu, miks meie
pea kohal pidevalt helikopterid lendasid. Viimasega oli ka Kallas ka just äsja kohtunud ja seletas
meile, et Hollande on ikka hoopis teine mees kui Nicolas Sarkozy - viskab enda üle nalja ja ei ole
pidevalt tige. Ta teavitas meid ka praegustest aktuaalsetest aruteludest komisjonis, milleks on
vabakaubanduslepingu sõlmimine USAga ja 2014-2020. aasta eelarve. Horvaatia liitumise koha pealt
saime teada, et komisjonis saab horvaat tarbijakaitse valdkonna volinikuks. Hetkel on see koos
tervishoiuga Malta esindaja hallata. Ivar Raigi küsimusele vastates kommenteeris Kallas hiljutist 18
saadiku visiiti Moskvasse, kus ta ka ise osaline oli. Mingit tulemust kohtumisel ei olnud. Üleüldse on
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Kallase sõnul suhtlus Venemaaga pärast Putini tagasivalimist halvemaks läinud. Näiteks otsiti just
hiljuti Moskvas läbi Põhjamaade Nõukogu, mis näitab selget „näkku sülitamist“ oma partneritele.
Nii nagu Ojulandki, peab Kallas föderatsiooni müstikaks ega mõista, mis sellega peale hakata oleks.
Majandus kriis on tema sõnul just näidanud, millist tugevat rolli mängivad liikmesriikide valitsused
tänases Euroopa Liidus. Kallas rõhutas ka seda, et tänaseks on olemas konkreetne mehhanism,
millega karistada Maastrichti kriteeriume rikkuvaid osapooli. Kui esineb rikkumine, peab liikmesriik
tegema plaani kuidas olukorda kontrolli alla saada. Kui seda täideta ei suudeta, siis läheb 0,1% SKPst
deposiiti. Kui siis ka ei täideta, tuleb trahv. Kallas näeb seda väga olulise poliitilise vahendina riikide
kontrolli all hoidmiseks – ükski poliitik ei taha oma rahvale öelda, et nüüd tuleb maksta hiiglaslikku
trahvi. Kallas näeb ka suurt ohtu järjest peadtõstvates äärmuslikes poliitilistes liikumistes. Siinkohal
on tal kindel veendumus, et äärmuslased tuleb kõrvale suruda ja nendega ei tohi kompromisse teha.
Samuti pole tal midagi selle vastu, kui Suurbritannia otsustab EList lahkuda. Tema meelest on
saareriik alati vaid omahuvisid taga ajanud ning endale järelandmisi kaubelnud, mis on muutunud
asjaajamise tüütuks ja aeglustanud mitmeid protsesse.
Üldiselt võib nii parlamendi kui komisjoni külastusega rahule jääda. Isiklikult on veidi kahju, et meile
hoonete tööruume lähemalt ei tutvustatud. Komisjoni külastuse järel oli meil ligi kaks tundi aega, et
hotelli (Hotel Le Dome) minna ja valmistuda õhtusöögiks. Brüsseli kesklinna ühes restoranis pakuti
meile kolmekäigulist menüüd ja mõnusat võimalust teiste reisikaaslastega sotsialiseerimiseks.
Muidugi oli ka Kristiina Ojuland meiega õhtustamas ja käis kõigi kutsututega vestlemas. Meie
lauanurka sattus ta just hetkel, mil teemaks oli naiste ja meeste ebavõrdne kohtlemine. Ojuland jagas
siingi enda kogemusest tulenevaid mõtteid.
Võib öelda, et see õhtusöök oligi päeva kõige toredam osa just
vestluste tõttu. Pärast õhtusööki viidi meid veel vaatama ühte
Brüsseli tähtsamat vaatamisväärsust Manneken Pis ehk Pissivat
Poissi. Meie üllatuseks oli tegemist väga väikese kujuga - isegi
suveniiridepoodide vidinad tundusid kohati suuremad. Samuti
õnnestus meil näha Brüsseli keskväljakul olevat vinget
valgusmängu, mis on projekteeritud ümbritsevate UNESCO
pärandisse kuuluvate hoonete seintele. Edasi liiguti suurema
seltskonnaga Brüsseli ööeluga tutvuma…
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Teine päev oli tunduvalt vaiksem ja sündmustevaesem. Pärast hommikusööki anti meile ligi kuus
tundi aega, et iseseisvalt linnaga tutvuda. Kahjuks oli aga Brüsselis pidev vihmasadu ja seega esialgu
vaatamisväärsuste külastamine väga ei tõmmanud. Niisiis külastasid RSRi liikmed peamist
ostutänavat, et vihma käest pääseda ja riideid otsida. See aga tüütas suhteliselt ruttu ära. Kuna meil
oli endiselt veel 4 tundi aega, otsustasime Oliveri ettepanekul kõndida kaugel udus paistva
kuningalossi juurde. Aga ega vihmasadu siis selleks hetkeks vaibunud polnud. Seega olime juba enne
poole maa läbimist läbimärjad ja külmunud. Siiski marssisime edasi. Lõpuks jõudsime kohale ka. Tee
läbimine ise võttis kuskil pool tundi aega. Eriti suur oli meie rõõm ja üllatus, kui avastasime, et
tegemist ei olegi kuningalossi vaid kirikuga. Oliveri kaitseks peab siiski ütlema, et tegemist oli väga
uhke ja suure kirikuga. Veidikeseks saime vihma eest ka kirikusse peitu. Tutvustavaid voldikud andsid
teada, et tegemist oli maailma suuruselt viienda kirikuga Koekelbergi Basiilikaga. Seejärel pidime
kogu eelneva maa veel tagasi liikuma. Õnneks otsustasime seekord metroo kasuks, mis jättis täitsa
korraliku ja puhta mulje. Pärast seda enam suuri sündmusi ei olnud. Ootasime bussi, mis meid
hotellist lennujaama viiks ja siis asusime kodu poole teele.

Kokkuvõtteks võiks öelda, et reisi kõige meeldejäävamaks ja kõige huvitavamaks osaks olid siiski need
teised inimesed, kes meiega reisil olid. Ennekõike oli tore vestelda ja maailmaprobleeme lahata teiste
ülikoolide tudengitega. Samuti oli inspireeriv kuulda aktiivsete noorte saavutusi eraettevõtluses kui
ka näiteks nõuandefirmades ja finantsturgudel. Lisaks sai RSR tuttavaks TTÜs analoogset
organisatsiooni vedavate noortega, kellega mõlgutasime mõtteid edasisest koostööst ja kontakte
vahetasime. Meeldiv oli kuulda, et meie organisatsioon on ka väljaspool Tartut tuntud. Eriti toredad
olid ühe Tallinna tudengi kiidusõnad RSRi semestrikirja kohta, mida ta meie FB grupis näinud oli.
Seega jäi RSRi väike seltskond Brüsseli reisiga igati rahule. Aitäh Kristiina Ojulandile selle küllakutse
eest!
Mart Veliste
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2013 sügis ülikooli ühine värbamiskampaania „Mis edasi?“

Kampaania kodulehel olnud RSRi tutvustus
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RSR Tartu Postimehes 50. juubeli puhul
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RSR Mälumängu reklaam Tartu Tudengipäevade kodulehel 2013 sügis

51

Tüüpiline näide RSRi loengu reklaamist Facebookis (2013)
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Tüüpiline näide Ringjoone reklaamist FBi grupis (2013)
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