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Juhtkiri
RSR ehk Rahvusvaheliste Suhete
Ring on 1963. aastal loodud
Tartu Ülikooli juures tegutsev
tudengiteorganisatsioon,
mis
koondab
rahvusvahelistest
suhetest huvitatud noori.

Mart Nutt, Riigikogu liige ja Inimõiguste Instituudi nõukogu liige,
kirjutab oma artiklis „Mis tingib Aafrikas inimõiguste rikkumisi“
Aafrika riikide ajaloolisest ja kultuurilisest erinevusest, inimõiguste
rikkumisest
ning
nende
omavahelisest
seosest.
(2)

Organisatsiooni korraldab iga
nädal vabas õhkkonnas toimuvaid
välispoliitika teemalisi loenguid.
Lisaks teeb RSR raadiosaadet
Ringjoon ja korraldab semestris
korra ka mälumängu ning debatti.

Oliver Mõru, RSR liige ja RKK endine praktikant Arktika teemal,
kirjeldab oma artiklis „Arktika - võimalused ja ohud“ seda, miks
on kliimasoojenemise tagajärjel tekkinud suurriikidel Arktika vastu
üha suurem huvi ning millised on selle võimalikud tagajärjed. (7)
Merili Luuk, RSR liige, oli vahetusüliõpilane Itaalias ning nägi
seal toimunud valimisi oma silmaga. Aritklis „Kuni surm meid
lahutab…“ jutustabki ta valimiste telgitagustest (12)

Nüüd on aga esmakordselt võtnud
noored eesmärgiks kokku panna
tegevliikmete, vilistlaste ja RSRi
sõprade poolt kirjutatud artiklite
kogumik – RSRi semestrikiri.
RSRi semestrikirja eesmärgiks on
julgustada tudengeid jagama
mõtteid rahvusvaheliste suhete
teemal ja luua väljund nende
artiklite avaldamiseks. Kogumik
võimaldab ka avalikustada kooli
jaoks kirjutatud esseesid, mis
muidu jääksidki vaid õppejõu
silmadele. Semestrikirja laiemaks
eesmärgiks on tõsta noorte seas
arutelu välispoliitilistel teemadel.
Kuna meid kõiki huvitavaid
erinevad poliitilised teemad, siis
on igaühel võimalik kirjutada
omale südamelähedasel teemal.
Seega läbivat teemat antud
kogumikus pole. Küll aga saab
laialdaselt teadmisi erinevatest
valdkondadest.
Ja kogu selle töö tulemust ongi
nüüd Teil võimalik järgnevatel
lehekülgedel lähemalt uurida!
Kõik kellel on edaspidi soovi
kirjutada rahvusvaheliste suhete
teemal, on oodatud RSRiga
ühendust võtma, et võimalusel
juba järgmises semestrikirjas Teie
töö avaldatud saaks.
Tagasiside ja arutelu artiklite üle
on oodatud RSRi Facebook lehel.
- Mart Veliste

Timo Jaagre, RSR liige, kirjutab artiklis “Ajaloo kese liigub...”
Hiina tõusust maailmajõuks ning seda eelkõige läbi sõjalise
võimekuse prisma, võrreldes Hiina relvajõude USA omadega (15)
Karmo Tüür, RSRi akadeemiline juhendaja ja Tartu Ülikooli
politoloog, analüüsib artiklis „Piirilepingu seitse segadust“ EestiVenemaa piirilepingut puudutavaid aspekte. (22)
Andrei Liimets, Domus Dorpatensise Poliitika eestoa moderaator
ja RSRi kuulaja, räägib oma artiklis lähemalt paradoksidest, mis
ümbritsevad Venemaad ja Hiinat ning kuidas Lääs teeb asjatuid
katseid nende mõistmiseks. (27)
Indrek Mäe, RSRi endine asepresident ja TÜ Riigiteaduste
Instituudi magistrant, heidab bakalaureusetöö põhjal loodud
kirjutises “Kosovo tunnustamisküsimus islamimaailmas” pilgu
väikeriigi probleemidele. (32)
Mart Veliste, RSRi asepresidendi artikkel üritab selgitada, kas
Barack Obama valituks osutumine 2008. aastal oli märk USA
jõudmisest „rassijärgsesse“ ühiskonda. (39)
Karl Haljasmets, bakalaureuse kolmanda kursuse tudeng ja RSRi
vilistlane, kirjutab sellest, kui hea on Eesti vabaduse maitse ning
kuidas seda tasub hoida. (44)
Jüri Käosaar, RSRi president, jutustab RSRi hiljutisest
meelolukast väljasõidust Riiga, mille käigus külastati Eesti
Suursaatkonda Riias, Läti Seimi ja Kaitseministeeriumit. (47)

Täname: Mart Nutt, Karmo Tüür, Andrei Liimets, Timo Jaagre, Karl Haljasmets ja Indrek Mäe
Semestrikirja koostasid: Mart Veliste, Merili Luuk, Oliver Mõru, Jüri Käosaar
RSRi tegevustega tutvu: www.ut.ee/RSR või Facebookis:
https://www.facebook.com/#!/groups/123316381042109/
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Mis tingib Aafrikas
inimõiguste rikkumisi?
Mart Nutt, Riigikogu liige ja
Inimõiguste Instituudi nõukogu liige

Tänapäeva Aafrika jaguneb 55 riigiks.

Vaatamata püüetele leida poliitilist kokkukuuluvust,

on erinevused Aafrika sees ikkagi märkimisväärsed, mis mõjutavad ka poliitilisi valikuid,
rahvusvahelist koostööd, kultuurisidemeid ja suhtumist inimõigustesse. Vaid 13 Aafrika riiki
peetakse täiesti vabaks, mis tähendab, et enamik Aafrikast on erineva karmuseastmega
autoritaarse valitsuse võimu all. Kuna inimõigused on väga tugevas korrelatsioonis
demokraatliku valitsemisviisiga, viitavad need arvud ka selgelt tõsistele probleemidele
inimõigustega. Et aga nõrga demokraatia ja vähekaitstud inimõiguste põhjusi otsida, tuleks
heita põgus pilk Aafrika ajalukku ja sisemusse.
Kultuuriliselt jagatakse Aafrika tavaliselt kahte ossa. Need on Põhja-Aafrika, mis hõlmab ka
suurema osa Sahara kõrbest, ja ülejäänud Aafrika, ehk siis Saharast lõuna poole jääva
Aafrika. Sageli on seda Aafrika osa kutsutud ka mustaks Aafrikaks sealse elanikkonna
nahavärvi järgi. Ent õigupoolest on Aafrika etnokultuuriline pilt märgatavalt kirjum.
Põhja-Aafrika on kuulunud ülejäänud Aafrikaga ühte tõepoolest üksnes geograafiliselt, aga
mida aeg edasi, seda rohkem siiski ka poliitiliselt. Põhja-Aafrikat asustavad valdavalt araabia
ja berberi päritolu islamiusulised, valdavalt oma suhtlemises araabia keelt kõnelevad
inimesed. Põhja-Aafrika riigid on seetõttu lähedalt seotud Lähis-Ida maadega (õigupoolest
kuuluvadki pigem Lähis-Itta kui Aafrikasse) ja nende poliitiline koostöö on viimase ajani
olnud suunatud Lähis-Ida maadele.
Ülejäänud Aafrika aga ei moodusta samuti ühte tervikut. Erilaadne piirkond on Kirde-Aafrika,
mis hõlmab tänapäeva Etioopia, Somaalia, Djibouti ja Eritrea territooriumi. Ajalooliselt kulub
ka see piirkond pigem Põhja-Aafrikasse. Vanal ajal olid seal kontaktid Egiptusega ja Egiptuse
mõju oli tuntav ka 4-5 sajandil, mil see piirkond muutus kristlikuks. Ka rahvastiku päritolu on
seotud Põhja-Aafrika ja Araabia poolsaarega. Somaalid on tõenäoliselt põlisrahvad või siis
väga ammu Aafrikasse Lähis-Idast tagasirännanud nagu ka berberid; amhaarad (etiooplased),
tigred ja tigrinjad aga Araabia poolsaarelt sisserännanud semiidid. Kui Etioopias ja Eritreas on
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laialdasel säilinud vana kristlus, siis somaalid ja gallad on valdavalt islamiusulised. Viimane
asjaolu on lähendanud neid Araabiamaadele, eriti poliitiliselt.
Omalaadne piirkond on Madagaskar. Sealne rahvas on rännanud välja hoopiski Lõuna-Aasiast
ja kõneleb malai keelega suguluses olevat malagassi keelt.
Suurima osa Saharast lõunasse jäävatest elanikest moodustav aga mustanahalised aafriklased,
kellest suurem osa kõneleb erinevaid bantu keelkonna keeli. Bantu keeled on ulatudes
Kamerunist LAV-ni ja Keenias Angolani võrdlemisi sarnased. Jälje on Aafrika rahvastikku
jätkud ka koloniaalaegsed sisserändajad väljastpoolt Aafrikat. Nii elab LAV, Namiibias ja
Zimbabwes ca 5 miljonit Euroopa päritolu. Enamikes Aafrika riikides kasutatakse ametliku
keelena koloniaalajal juurdunud euroopa keeli (mida samas enamik rahvast ei oska). Lääne- ja
Kesk-Aafrika on enamasti prantsuse ning Ida- ja Lõuna-Aafrikas inglise keelne. Angola,
Mosambiik, Guinea-Bissau ja Cabo Verde on säilitanud portugali ja Ekvatoriaal-Guinea
Hispaania keele. Ka ristiusu on aafriklased võtnud vastu eurooplastest misjonäride kaudu.
Samas kasvab kiiresti islamiusuline rahvastik. Usundite leviku trendi jälgides saavutavad
muhameedlased lähikümnenditel Aafrika rahvastikust enamuse.
Ida-Aafrikas tekkisid esimesed kolooniad juba 7. sajandil ning samal ajal algas ka
orjakaubandus. Põhiliselt tegelesid sellega araablased, rajades mitmed orjaturge (n Sansibar ja
mitmed Ida-Aafrika linnad) kuid orje veeti ka üle Sahara kõrbe. Euroopa riikide kolonialism
algas 15 sajandil eeskätt portugallaste tugipunktide loomisega ja orjade väljaveoga Ameerika
kolooniatesse. Mõnevõrra hiljem lisandusid hispaanlased, hollandlased, inglased ja
prantslased. Orjakaubandus kestis 1840-te aastateni, mil Briti ja Prantsuse sõjalaevad selle
lõpetasid. 19. sajandi kolmandal kümnendil hakati Ameerika Ühendriikidesse toodud orje
Aafrika läänerannikule tagasi saatma ning 1847. aastal rajati nende oma riik Libeeria. Ainsana
säilitas iseseisvuse kogu koloniaalperioodil Abessiinia, praegune Etioopia.
Aafrika põhiline iseseisvumine leidis aset siiski 1950-te aastatel (n Liibüa 1951 Tuneesia ja
Maroko 1956) ja 1960, mil iseseisvus enamik riike. Portugali kolooniad iseseisvusid pärast
autoritaarse režiimi kokkuvarisemist 1974. a. järel. Namiibia sai iseseisvuse LAV-st aga alles
1990. Uusim Aafrika riik on aga Lõuna-Sudaan.
Iseseisvus ei toonud paraku Aafrika riikidele õitsengut. Aafrika on jätkuvalt maailma vaeseim
kontinent. Majanduse arengut segavad elanike madal haridustase, poliitiline ebastabiilsus, mis
avaldub sagedastes hõimukonfliktides, kodusõdades ja riigipööretes. Lisandub korruptsioon ja
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kõikvõimalik muu kuritegevus ning üha laienev terrorism. Iseseisva Aafrika ajalugu sisaldab
palju kõikvõimalikke jubedusi, ennekuulmatut vägivalda ja jõhkraid diktaatoreid nagu Idi
Amin Dada, Keiser Bokassa ja Macias Nguema. Hutude ja tutside hõimusõda Ruandas,
Libeeria genotsiid ja Sudaani kodusõda, mis on alles hiljutised või kestvad konfliktid,
vapustavad jätkuvalt maailma ja toovad kaasa ulatuslikke inimõiguste rikkumisi.
Aafrika jätkuva vaesuse põhjusena nähakse enamasti koloniaalset pärandit, tugevaid
traditsioonilisi hõimusuhteid ja korruptsiooni.

Paraku tuleb neid väiteid vaadata läbi

kriitikaprisma. Etioopia pole olnud koloonia ja Libeeria on vaba juba alates 1847. aastast,
kuid vaesuseprobleemid on samad. Samas vabanes Lõuna-Korea koloniaalikkest alles 1945.
aastal ja Singapur iseseisvus 1965. aastal ja tegemist on väga rikaste riikidega. Iseseisvudes
olid aga mõlemad puruvaesed. Aafrika rikkamad riigid on aga Lõuna-Aafrika Vabariik ja
Namiibia, kus põlisrahvas sai võimule üpris hiljuti. Nii, et põhjus pole mitte tingimata
koloniaalses pärandis.
Põhiprobleem on ikkagi Aafrika ühiskondades endis: hõimusidemetes, korruptsioonis ja ühtse
riigi ja kodumaa tunnetuse nõrkuses. Aafrika korruptsiooniga on euroopalike vahenditega
peaaegu lootusetu võidelda, sest kohustus oma hõimukaaslast edutada kuulub selle ühiskonna
juurde ja seda ei vaadelda kohapeal kui korruptsiooni vaid kohustuse täitmist. Samavõrd, kui
teise hõimu esindaja tuleb eemale tõrjuda. Selline protsess on aga pidevate hõimukonfliktide
allikaks, mis viib kohati ohjeldamatu arveteklaarimiseni. Selle juurde kuulub ka arusaam, et
võimu omajal on õigus kasutada rahvusvaheliselt antavat abi üksnes omaenda hõimukaaslaste
huvides.
Vaieldamatu kolonialismi pärand on Aafrika riikide ebaloogilised ja ebaõiglased piirid, mis
ühest küljest killustavad ajaloolisi hõimuterritooriume, teisalt aga paneb ühte riiki kokku
rahvad, kes ei ole kunagi omavahel klappinud. Ajal, kui Aafrika riigid saavutasid iseseisvuse,
tõmmati riigipiirid lihtsalt koloniaalaja administratiivpiire mööda. See oli kõige lihtsam ja sel
teel loodeti vältida territoriaalseid konflikte riikide vahel võimalike vaidlusaluste
territooriumite pärast.
Hirm piirikonfliktide ees on pannud Aafrika riigid ka paaniliselt kartma piirimuudatusi ja
seepärast on separatistlikele liikumistele võrdlemisi üksmeelselt vastu astutud (muidugi
väljaarvatud juhul, kui mõni riik on kas ise konflikti osapool või siis huvitatud konflikti
laienemisest). Jõuga läbiviidud piirimuudatused ei ole enamikel juhtudel leidnud tunnustust
või siis on neid tunnustanud vaid üksikud riigid. Näiteks 1967-1970 de facto eksisteerinud
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Biafra Vabariik leidis küll laialdast kaasatundmist ja isegi toetust, kuid mitte üldist tunnustust.
Erandiks on de jure 1993. aastal Eritrea ilmumine maailmakaardile ja seegi oli põhjendatav
sellega, kuna enne Etioopiaga liitmist oli Eritrea näol olnud tegemist eraldiseisva maaga (küll
mitte riigiga, vaid Itaalia valdusega), mille eraldiolemine iseseisvuse teel lihtsalt taastati.
Lõuna-Sudaani iseseisvumine üks hiljutisi pretsedente, mille viljad võivad varsti ilmneda.
Aafrika riikide põhiline rahvusvaheline katusorganisatsioon on Aafrika Liit, kuhu kuuluvad
kõik Aafrika riigid peale Maroko (on jäänud kõrvale Lääne-Sahara probleemi pärast, sest
muud Aafrika riigid tunnustavad Lääne-Sahara õigust iseseisvusele). Põhja-Aafrika riigid ja
Somaalia kuuluvad ka Araabia Liigasse, endised Briti kolooniad Commonwealthi ja
mõistetavalt kõik riigid ka ÜRO-sse. Suuremad ja majanduslikult tugevamad Aafrika riigid
nagu Nigeeria, Egiptus ja LAV püüavad domineerida, mis teistele eriti ei meeldi. Sensitiivne
küsimus on suhtumine paariarežiimidesse (Sudaan, Zimbabwe), mis omakorda lõhestab
Aafrika riike. Näilise ühtsuse säilitamiseks ei soovita neid väga kritiseerida ja samuti on
arvestatavaks teguriks nende suhteliselt suur mõju rahvusvahelisel areenil. Samas kardetakse
konfliktide eksporti ning mitmes konfliktis (n Sudaani lõunaosas ja Darfuris) on Araabiamaad
ja must Aafrika võrdlemisi selgelt erinevatel pooltel.
Inimõiguste teemad on seotud Aafrika Liiduga. Aafrika Liit on alati deklareerinud
inimõiguste austamist ja üldjuhul on selle koostöö teiste inimõiguste organisatsioonidega ja
riikidega olnud hea. Aafrika Liidu egiidi all on moodustatud Inim- ka rahvaste õiguste
Aafrika komisjon (1986), mis on võtnud vastu Aafrika inim- ja rahvaste õiguste harta.
2005.aastal loodu Aafrika inim- ja rahvaste õiguste kohus. Need organisatsioonid ja aktid on
lähtunud Euroopa Nõukogu tegevusest ja võtnud eeskujuks Euroopa Nõukogu õigusaktid.
Aafrika inimõiguste probleemides on nii sarnasusi kui erinevusi muu maailmaga. Üldised
inimõiguste probleemid on sarnased ja selle läbi on Aafrikat võimalik võrrelda teiste
maailmajagude ja riikidega. Ent Aafrikas on ka mitmeid erijooni, mis muude maade
inimõiguste olukorras on olematud või väheolulised. Tooksin siinjuures välja mõned Aafrika
riikide erijooned, mis aga Aafrikas on enamikul jaol ühised:
1)

Erakordselt

verised

hõimukonfliktid

ja kodusõjad,

mis kipuvad kasvama

inimsusevastasteks, genotsiidi- ja sõjakuritegudeks (Ruanda, Sudaan, Kongo,
Libeeria, Somaalia, Kesk-Aafrika Vabariik, Liibüa, Keenia jm).
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Regionaalsed konfliktid ja sõjad, mis toovad kaasa ulatusliku julgeolekudefitsiidi ja
selle läbi inimõigsuste kaitse puudumise (Araabia kevad, Sudaan, Somaalia-Etioopia,
Lääne-Sahara).

3)

Hõimuülikkonna pinnal püsiv korruptsioon, mis toob kaasa oma hõimukaaslaste
eelistamise ja teiste hõimude esindajate kõrvaletõrjumise või isegi represseerimise.

4)

Vaesus – riik ei suuda tagada elanike elementaarset toimetulekut isegi siis, kui seda
soovitakse.

Riigiti siiski on inimõiguste olukord Aafrika riikides võrdlemisi erinev. Võrdlemisi heaks
võib inimõiguste olukorda pidada ka rahvusvahelistest standarditest lähtudes pidada siiski
ainult Botswanas, Namiibias ja Lõuna-Aafrikas, rahuldavaks Marokos, Kamerunis ja
Madagaskaril. Eriti halb on aga inimõiguste olukord Alžeerias, Zimbabwes, Malis, Somaalias
ja Sudaanis.
Aafrika inimõiguste rikkumised on viimastel aastatel sattunud kõige enam ka rahvusvahelise
tähelepanu alla. Rahvusvaheline kriminaalkohus (ICC), mis loodi Jugoslaavia ja Ruanda
tribunalide töö jätkuna, on senini tegelenudki just Aafrika probleemidega. ICC kompetentsi
kuuluvad inimsusevastased, genotsiidi- ja sõjakuriteod. 2017.aastal võivad nendele saada
täienduseks agressioonikuriteod. Hetkel on Rooma statuudi, millega asutati ICC,
ratifitseerinud 122 riiki – valdav enamik Euroopast ja Ladina-Ameerikast, samuti suur osa
mustast Aafrikast, aga Põhja-Aafrikast ainult Tuneesia ja sellised suurriigid nagu Hiina, India,
USA ja Venemaa, polegi ühinenud. Kohtu uurimise all on aga senini ainult juhtumid
Aafrikast. Kongo DV endine president Lubanga on süüdi mõistetud. Sudaani president Omar
al-Basir kuulutatud tagaotsitavaks. See näitab Aafrika riikide soovi inimõiguste kaitsega
tegeleda, rabeleda välja hõimu-korruptsioonist tingitud inimõiguste rikkumise nõiaringist.
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Arktika – võimalused ja ohud
Oliver Mõru, RSR liige ja RKK1 endine
praktikant Arktika teemal

Paarkümmend aastat tagasi oli Põhja-Jäämeri kaetud aastaringselt jääkattega, muutes Arktika
raskesti ligipääsetavaks piirkonnaks. Alates 1979. aastast on kliimasoojenemise tõttu jääkate
vähenenud 30% 2ja nii on suvi Arktikas muutnud peaaegu täiesti jäävabaks. Perioodiliselt
avatud Põhja-Jäämeri on suurendanud riikide huvi Arktikas asuvate maavarade, uute
avanevate mereteede ja kalavarude vastu, mis on asunud kujundama külma sõja järgset
Arktika geopoliitilist olukorda. Uue muutuva olukorra keskmes on Arktika viisiku huvid –
viis riiki, kes ümbritsevad Arktikat ehk Ameerika Ühendriigid, Kanada, Venemaa, Taani
(Gröönimaa kaudu) ja Norra. Üha rohkem on piirkonnast huvitatud ka Aasia suurriigid ja
erinevad riikideülesed organisatsioonid.
Miks on riigid huvitatud Arktikast?
Esiteks piirkonna maavarade rikkuse tõttu. Ameerika Ühendriikide Geoloogiakeskuse
hinnangu kohaselt asub Arktikas 10% nafta ja 30% maagaasi maailma varudest. 3 Piirkond on
rikas ka mitte konventsionaalsete maavarade poolest nagu näiteks erinevad gaashüdraadid,
põlevkivi ja metaan. Kuigi kaevandamise tingimused on endiselt rasked, siis käivad pidevad
ettevalmistustööd ja uuringud uute leiukohtade kasutuselevõtuks. Teiseks on üha
läbitavamaks muutunud Kirde- ja Loodeväil, mis täieliku läbipääsetavuse korral võimaldaks
säästa laevaühenduses tuhandeid kilomeetreid ja mitmeid päevi ning mõjutaks kogu senist
kaubandusmustrit. Esimene neist on Venemaa rannajoont mööda Murmanskist Beringi
väinani ulatuv meretee, mille pikkuseks on umbes 2600 meremiili. Kirdeväil on tulus eelkõige
Kirde-Aasia ja Põhja-Euroopa ühendamisel. Meretee kasutamine on iga aastaga suurenenud:
kui 2010. aastal läbis seda 10 laeva, siis 2011. aastal oli neid juba 41. Loodeväil kulgeb
mööda Kanada Arktika saarte territoriaalvee piiri ja on tulus eelkõige Kirde-Aasia ja PõhjaAmeerika ühendamisel, kuid on seni olnud raskemini ligipääsetav kui Kirdeväil.
1

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus
Leitzell, Katherine. „Climate change or variability: What rules Arctic sea ice?”,
http://nsidc.org/icelights/2011/08/24/climate-change-or-variability-what-rules-arctic-sea-ice/
3
„Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle”, USGS
Fact Sheet 2008-3049, 2008, lk 1
2
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Mis pingestab olukorda Arktikas?
ÜRO prognooside kohaselt elab 2050. aastal praeguse 7 miljardi asemel maailmas 9 miljardit
inimest4, mis tähendab seda, et riigid peavad otsima üha enam võimalusi „energia näljas“
inimkonna rahuldamiseks. Seega on ilmnenud riikidevahelised pinged ennekõike soovist
saada osa Arktikas asuvatest maavaradest, kuid ka uute mereteede avanemisega seoses on
esile kerkinud küsimus riikide suveräänsusest. Peamiselt eksisteerib neli faktorit, mis tekitab
Arktikas riikide vahelisi pingeid:
Esiteks Arktika viisiku omavahelised bilateraalsed tülid, kus riigid vaidlevad territoriaalvee
piiride üle maavararikastes kohtades. Vaidlusi esineb nii USA-Kanada, USA-Venemaa kui ka
Kanada-Taani vahel. 5
Teiseks ÜRO mereõiguse konventsioonis sätestatud õigustest lähtuvalt on alanud
riikidevaheline „võidujooks“ territooriumi omandamiseks Arktikas. ÜRO mereõiguse
konventsioon sätestab, et Põhja-Jäämerega piirnevatel riikidel on õigus esitada taotlus
suuremale territooriumile Arktikas kui neil praegu on – 12 meremiili territoriaalvee piiri ja
200 miili majandusvööndi piiri. Taotluse vastuvõtmiseks peab riik tõestama, et mandrilava,
millel asetseb konkreetne riik, jätkub Põhja-Jäämere põhjast kaugemale kui sätestatud 200
meremiili. Kõik Põhja-Jäämerega piirnevad riigid, kes on ratifitseerinud ÜRO mereõiguse
konventsiooni on

asunud sellest tulenevalt territooriumi Arktikas juurde nõudma (v.a

Kanada, kes valmistub taotluse esitamiseks). Kõige esimese ja julgema avaldusega tuli välja
2001. aastal Venemaa, soovides saada endale umbes poolt Arktika koguterritooriumi ehk 1,2
miljonit ruutkilomeetrit. Pindalalt on see ligikaudu sama suur ala kui Hispaania, Prantsusmaa
ja Suurbritannia maismaaterritoorium kokku.

4
5

„World Population to 2300“, ÜRO, 2004, lk 4
vt lisaks. Oliver Mõru, „Ülevaade Arktikast“, ICDS, 2012, lk 14-16
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Kolmandaks pingestavaks teguriks Arktikas on rahvusvahelise üldsuse huvi tõusmine
piirkonna vastu. Kuigi ametlikult ei kuulu kellelegi põhjapoolus ja seda ümbritsev PõhjaJäämere regioon, siis Arktika viisik peab enda huve piirkonnas domineerivaks. Piirkonna
koostööd soodustava foorumina eksisteerib Arktika Nõukogu, mille tuumik koosneb
Kanadast,

Taanist,

Soomest,

Islandist,

Norrast,

Venemaast,

Rootsist,

Ameerika

Ühendriikidest ja kohalike hõimurahvaste esindajatest. Viimasel kümnendil on näidanud
tugevat huvi Hiina, India, Jaapan, Lõuna-Korea, Singapur kuid ka Euroopa Liit, kes kõik
soovivad saada Arktika Nõukogu alalist vaatlejastaatust. Nõukogu vaatlejastaatus ei annaks
küll hääleõigust, aga võimaldaks juurdepääsu rohkemale infole ja osaleda aruteludes/otsuste
kujundamise protsessis, mis omakorda tähendab võimalust organisatsiooni sees põhiliikmeid
survestada. Eriti suure ohuna tajutakse Hiinat, kes esitas taotluse liituda Arktika Nõukoguga
2007. aastal, kuid pole senini vastust saanud.
Neljandaks, nagu varem mainitud, siis lisaks võitlusele maavarade pärast, käib ka võitlus
Kirde- ja Loodeväila pärast, mis esitab väljakutse riikide suveräänsustaotlusele. Mõlemad
mereteed läbivad üheltpoolt Venemaa ja teisalt Kanada territoriaalvee piire. See annab
rahvusvahelise õiguse järgi riikidele õiguse reguleerida mereteed, sest ühelgi riigil pole õigus
teise riigi territoriaalvetesse siseneda ilma antud riigi loata. Sellegi poolest on rahvusvahelise
kogukonna, mida esindavad eelkõige EL ja USA, huvides, et mõlemad mereteed oleksid
laevatatavad ilma piiranguteta, et teenida sealt maksimaalset majanduslikku kasu.
Millised on olukorra pingestatuse tulemused?
Lühidalt öeldes on tulemuseks piirkonna militariseerituse kasv, mis on toimunud
kliimasoojenemisega käsikäes. Jääkatte pöördumatu sulamine on tekitanud vajaduse kaitsta
oma Põhja-Jäämeres olevaid piire, mis omakorda tekitab vajaduse radarisüsteemide ja
piirivalve järgi. Eelkõige ongi militariseerimine toimunud piirivalve ja sellega seonduvalt
pääste- ja operatiivtööde võimekuse tõstmise sildi all. Kõik Arktika piirkonnas asuvad riigid
peale Islandi, kellel puudub sõjavägi, on alustanud või alustamas oma Arktikas mõeldud
sõjaaparaadi taasloomist/uuendamist – omandatud on juba uusi allveelaevu (Venemaa),
jäälõhkujaid (Venemaa, Kanada), AEGIS süsteemi omavaid sõjalaevu (Norra), Arktika
võitlusvõimelised patrull-laevu (Kanada), mehitamata õhusõidukeid (Kanada) ja samuti on
loodud Arktikas võitlemiseks mõeldud sõjaväeüksusi (Venemaa, Norra)6.

6

“Climate Change & International Security: The Arctic as a Bellwetherarctic security report“, C2ES, 2012, lk 5-6
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Olukord muutus varasemast teravamaks kui Venemaa paigutas 2007. aastal Põhja-Jäämere
põhjas olevale vaidlusalusele Lomonossovi mäestikule oma rahvuslipu. Sellest ajast saadik
on militariseerimine piirkonnas kiirenenud. Pärast 2007. aasta pingete haripunkti, on need
siiski mõnevõrra järele andnud. Võib-olla aitas olukorra rahunemisele kaasa Kanada, Taani,
Norra, USA ja Venemaa ühine kogunemine 2008. aasta mais Ilulissatis, kus kinnitati
deklaratsiooniga, et kõik vaidlusalused piiritülid lahendatakse rahumeelselt ja kooskõlas ÜRO
mereõiguse konventsiooniga. Deklaratsiooni järgseks positiivseks ilminguks on 2010. aastal
sõlmitud Norra-Venemaa piirilepingu Barentsi meres.
Kõigil Arktikaga seotud riikidel on olemas Arktika strateegia, et sätestada oma huve
piirkonnas. 7 Venemaa Arktika strateegia keskne sõnum on lihtne ja selge: muuta Arktika
Venemaa ressursside baasiks, mis rahuldaks Venemaa kasvavat vajadust selliste
toormaterjalide nagu nafta ja gaasi järele. Kuigi ametlikud seisukohad Arktika strateegiates
kinnitavad, et ei ole põhjust karta sõjalist ohtu piirkonnas ja eesmärgiks on koostöö, siis
samaaegselt sätestatakse ka selgesõnaliselt, et riigid on valmis iseseisvalt võtma kõik
vajalikud sammud, et tagada oma põhihuve regioonis. Pärast 2008. aasta Ilulissati
deklaratsiooni toimuvad endiselt igaaastased sõjaväeõppused ja Arktikas võitluseks mõeldud
sõjaväeüksuste varustamine jätkub endise kiirusega.
Teadmatus piirkonna tuleviku osas
Olenemata Arktika sõjavõimekuse kiirele kasvule, on pärast 2007. aasta pingete haripunkti
olukord stabiliseerunud. Hetkeolukord ei viita otsesele sõjalisele ohule ja vajadusele – senine
hajameelne diplomaatia on suutnud lahendada vähe probleeme, aga hoidnud piirkonna
halvimast, sõja puhkemisest. Sellegipoolest on oluline märkida, et asjaolud võivad kergesti
muutuda ja piirkonna tuleviku suhtes ei ole selgust mitmel põhjusel.
Kõigepealt, kuna piirkond on maailma mõistes oluliste suurriikide (Venemaa, USA) või
olulistesse alliansside (EL, NATO) kuuluvate riikide mängumaa, siis konflikt võib puhkeda
ka otseselt Arktikast mitte sõltuvatest teguritest ja paljude asjaolude kokkulangemisel. Mujal
valitsevad pinged võivad saada lõpliku formeeringu Arktikas, kus on endiselt palju
lahendamata vaidlusküsimusi, muutes piirkonna sõjatandriks. Eriti võimalik on stsenaarium
Venemaa puhul, kes ainukesena ei kuulu piirkonna tuumikriikidest NATOsse. Näiteks
Gruusia sõja tulemusena vähenes koostöö ja pingestus olukord ka Arktikas. Kuidas mõjutab
7

vt lisaks. Oliver Mõru, „Ülevaade Arktikast“, ICDS, 2012, lk 17-21
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Venemaa positsioon Süüria konflikti või Iraani tuumaprogrammi suhtes, mis vastandub
otseselt teistele Arktika riikide positsioonidele, saab tulevikus selgeks. Siiski on see kõigest
võimalus, et Arktika julgeoleku seab ohtu mõni muu konflikt, ja nagu varasemalt mainitud,
siis tõelist ohtu ei paista hetkel olevat.
Samuti võib riikide omavahelist suhtlust Arktikas mõjutada kliimasoojenemise kiirus, riikide
energiavajadus ja nafta hind, mis võivad muuta riigid oma poliitika teostamises rohkem
agressiivseks ja järeleandmatuks. Praegune koostöö tuleneb eelkõige Arktika välistest
majandushuvidest, mis sunnib piirkonnas rahu säilitama ka olukorras, kus selgust ei ole
loodud ja alati ei ole oma huve maksma pandud. Loodetavasti saavad need välised
majandushuvid tulevikus olema ka motiiviks leppimisele ja seda veel enne, kui seni
pidurdamatuna näiv kliimasoojenemine muudab Arktika veelgi ligipääsetavamaks ning
avatumaks maavarade kaevandamisele ja sellest tulenevalt ka konfliktide tekkimisele.
Riikide kahepoolsed läbirääkimised ei ole senini õnnestunud. Piirkonna ohutu tuleviku nimel
peaksid riigid mõtlema viisidele, kuidas jõuda diskussioonist samm veel kaugemale, reaalsete
siduvate lahendusteni. Sellele võiks kaasa aidata Arktika Nõukogu muutmine passiivsest
diskussiooni kohast põhikirjaga organisatsiooniks, mis tegeleks lisaks kliimasoojenemise ja
piirivalve ning päästetööde küsimustele ka julgeoleku ja piiritülide lahendamisega. Arktika
Nõukogul oleks selliseks rahvusvaheliseks organisatsiooniks saada suur potentsiaal, sest
sisaldab endas juba niigi piirkonna võtmetähtsusega riike. Status quo kohaselt on puudu
poliitilisest tahtest, mida näitab praegune koostöövaldkondade piiratus (eksisteerib vaid
keskkonna ja pääste/piirivalve alane koostöö) ja tõeliste probleemide (nagu julgeoleku)
lahendamise lükkamine tulevikku.
Kokkuvõttes võib öelda, et on olemas nii võimaluste Arktika, mis tähendab suurt
majanduslikku potentsiaali ja senisest kiiremat kaubavahetust; kuid eksisteerib ka ohtude
Arktika, mis tähendab potentsiaalset sõda. Mõlemad variandid on teineteist absoluutselt
välistavad. Tulevik näitab, kas riikide praegune seisukoht, mis on retoorikas suunatud
eelkõige koostööle, on jätkusuutlik, või hakatakse praegu ehitatud ja ehitusjärgus olevat
Arktika sõjaväevõimekust kasutama diplomaatia ebaõnnestumisest tuleneva frustratsiooni
väljanäitamiseks ja oma huvide kiiremaks läbisurumiseks.
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„Kuni surm meid lahutab...“
Merili Luuk, RSR liige ja vahetusüliõpilane
Itaalias

Itaalia on viimasel ajal tõestanud, et kui keegi on võimul, siis jääb ta sinna surmani.

Nimelt

valis Itaalia parlament 87-aastase kommunistist presidendi Giorgio Napolitano teiseks
seitsmeaastaseks ametiajaks, et lõpetada kaks kuud kestnud ummikseis uue valitsuse
moodustamisel. Et otsus tegelikult kellelegi ei meeldi, saab aru kõigi Itaalia meediakanalite
kaudu: Loosungid „Napolitano non é il mio presidente!“- „Napolitano ei ole minu president!“
on vähemalt pealinnas, Roomas, mitu päeva nähtaval olnud.
Aga miks oli Itaalial vaja nii väga presidenti? Vastus on lihtne - vaja oli valitsust, mis pärast
24.-25.veebruaril toimunud parlamendivalimisi oli ikka veel moodustamata. Seaduse järgi ei
saa praegust parlamenti laiali saata, uuel presidendil on võimalus otsida lahendusi poliitilise
ummikseisu

lõpetamiseks

või

tuleb

välja

kuulutada

uued

valimised.

Valimised Itaalias on midagi teistsugust, või ongi see suurte riikide puhul teisiti kui Eestis.
Padovas elatud aja jooksul õnnestus mul näha paari plakatit ning ühte valimisreklaami - ometi
on tegu Veneto piirkonna ühe tähtsaima linnaga. Palju ei panustata reklaamidesse, pigem just
rahva enesega suhtlemisse. Igal nädalal käis keegi esinemas ning taheti erinevaid teid pidi
rahva südamesse pugeda. Tänavad olid suisa suletud, kui Silvio Berlusconi käis oma
südantpuudutavat kõnet pidamas. Berlusconi lubas maksude kaotamist, Pier Luigi Bersani
haridus- ja sotsiaalreformide tegemist, Mario Monti koostöö tegemist teiste parteidega ning
Pepe Grillo oma asja ajamist ehk protestimist kõikide eelnevate reeglite vastu. Rahvas kuulas
ja plaksutas ning lootis, et kord elus saaksid valimised mööduda skandaalideta.
Ja lõpuks. Keegi ei võitnud, vähemalt mitte selgelt. Võib-olla saab suurimaks võitjaks pidada
ekspeaminister paremtsentrist Silvio Berlusconit, kelle nime peale enamjaolt iga itaallane
grimassitab, kuid kes sai 29% häältest. Hääletada võisid jalgpallifännid (Berlusconi omab AC
Milani), meeleheitel lõunapiirkondade mafioosode sugulased kui ka tema äraostetavad. Või
vasaktsentrist Pier Luigi Bersani, kes sai samuti veidi üle 29 protsendi häältest, kuid kes
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pettudes oma kandidaadi, Romano Prodi

häältenappuse üle.

Itaalia rahvas ise soosis endise koomiku Beppe Grillo edu, sest tema partei "Movimento 5
stelle" („5 tähe liikumine“) tõusis parlamendi mõlemas kojas kindlalt kolmandaks. Grillo
kasutab Twitterit, Facebooki, blogi ning omab isiklikku Youtube'i kanalit, kõike selleks, et
valijatega võimalikult palju kontaktis olla ning näidata, kuidas riigi sisepoliitika käärib. Grillo
leidis tee protestijate südamesse oma aususega, rääkides avameelselt korruptsioonist ning
Euroopa Liidu valupunktidest; ainuke partei, mis Sitsiilias loodud, lõi ühtäkki laineid ning
pani muretsema Angela Merkeligi. Ning ka neil tekkis probleeme. Sest Grillo valimislubadus
oli mitte moodustada koalitsiooni kellegi teisega. Kas petta rahva ootusi või minna nendega
kaasa?
Ja saabuski tupikseis. Itaallased lihtsalt naersid, et oleks võinud ju ka valimised ära jätta. Muu
maailm ahastas, sest hinnad langesid ja Itaalia kui Euroopa kolmas majandusriik sattus taas
ohtu. "Vasaktsentrist ja paremtsentrist ei tee ka mingi ime läbi koostööd," sõnas Bersani, kuid
presidendivalimisteks mindi ühte paati. Pikemat aega ei suutnud erakonnad kokku leppida
oma kandidaadi ülesseadmisel ning vahetult enne teist valimisvooru, nõustus Giorgi
Napolitano kandideerima pärast

ametistlahkuva peaministri Mario Monti, kes muide,

valimistel väga suurt edu ei saavutanud, Berlusconi ja Bersani palvet. Rivaalid said
kokkuleppele, kuid miski siiski ei muutunud.

Napolitano, Bersani, Monti ja Berlusconi

Millegipärast meenub üks ammune Youtube'i video itaallaste ja teiste eurooplaste erinevusest
– kui eurooplaste valimised on demokraatlikud, siis Itaalias muudavad valimiste lõppedes
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kõik oma vaateid; kui teistes Euroopa riikides vahetuvad liidrid kordamööda, võib Itaalias
võimule saanuna juured alla kasvatada. Naljata suundumusi ei muudeta.
Sestap võttiski president taas ette läbirääkimiskõnelused, mis tõid
esile uue nime - Enrico Letta. Letta on, üllatus-üllatus, Silvio
Berlusconi pikaaegse personaliülema Gianni Letta sugulane ning
eeldatavasti on Letta eduteel just Berlusconi käsi suuresti mängus.
Loodavas valitsuses osalevad nii Letta demokraatlik partei,
Berlusconi vasaktsentristlik kui ametist lahkuva Mario Monti
Enrico Letta

paremtsentristlik partei.

Quo vadis, Italia? Seda ei tea keegi. Probleeme on palju - riigivõla taseme alandamine,
usalduse hoidmine finantsturul ja euroalas ning alla 35 aastaste seas tõusev tööpuudus ja
eeldatav 1,8 protsendiline majanduslangus. Euroopa jälgib Itaaliat pingsalt ning ka itaallased
ise on mures; valitsuse vannutamise päeval tulistas Roomas parlamendi ees mees kahte
politseinikku, lootes eelnevalt korraldada atentaati mõnele valitsuse liikmele.
Kokkuvõtteks võib tsiteerida Beppe Grillo blogipostitust. „Il governo che sta nascendo è
un'ammucchiata degna del miglior bunga bunga“ – „Loodav valitsus on vääriline bunga
bunga pidudele“. Grillo pidas siin silmas mitte midagi muud kui kurikuulsaid Berlusconi
pidusid alaealistega. Peod või mitte, Berlusconi taktikepi all hakkab Itaalia veel muutuma...

”Tänu jumalale ei ole meie peres kommuniste”
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Ajalookese liigub tasahilju mööda
gloobust Euroopast Aasiasse
Timo Jaagre, RSR liige

Ajaloost

on võimalik täheldada, et võim nagu looduski ei salli tühja kohta. Tundub, et

maailma poliitilises ajaloos on alati keegi olnud hegemooniks või vähemalt püüdnud selleks
saada. Täna on selleks USA, sajandi eest Suurbritannia, enne seda Prantsusmaa, Hispaania ja
nõnda edasi, kuid nagu juhtus mineviku impeeriumidega, on tõenäoline, et langevad ka
praegused ja tulevased. Pikka aega globaalne hegemoon olnud USA hakkab oma ülemvõimu
kaotama. Jõuvahekorrad on muutumas ja ka Hiina Rahvavabariik soovib saada endale
suuremat osalust maailma geopoliitilisel areenil.
Üha rohkem tuleb poelettidele, raamatukogudesse ja mujale Hiinat käsitlevaid teoseid, mis
kannavad uhkeid, kohati metafoorilisi pealkirju, nagu „Hiina ärkab“, „Draakon teritab
küüniseid“, „Hiina tõus hegemooniks“, „When China rules the world“ ja „Draakoni uued
hambad“. Minu eesmärk ongi analüüsida nende pealkirjade paikapidavust ning seda just Hiina
„sõjamasina“ näol. See artikkel „Ajaloo kese liigub tasahilju mööda gloobust Euroopast
Aasiasse“ koosneb peamiselt hiinlaste sõjaliste ja tehnoloogiliste näitajate väljatoomisest,
lisaks toon omapoolse hinnangu sellele, kas tulevikus on oodata mingit globaalset konflikti
ning kas Hiina ohustab USA hegemoonistaatust.

Kus puhkeb globaalne konflikt?
Arvan, et maailmas on kolm suuremat piirkonda, kus võib puhkeda konflikt, mis omakorda
viiks näiteks kolmanda maailmasõjani. Esiteks, läänemaailma (eesotsas USA) ja Iisraeli
vastasseis Iraaniga. Teiseks, kahe tuumariigi, Pakistani ja India ajalooline tüli Kashmiri ja
Ida-Pakistani (Bangladesh) üle. 8 Kolmandaks, Vaikse ookeani piirkonna tüli, mis tähendab
seda, et tüli põhjustajaks on vaidlused Taiwani ja muude saarte üle Taiwani enda, Jaapani,
USA ning Hiina Rahvavabariigi vahel või Põhja-Korea tuumaprogrammi üle. Konflikte
leidub kindlasti ka mujal. Lõuna- ja Kesk-Ameerikas toimuvad narkosõjad, Aafrikas mässud,
8

Grant, R. G. „Lahingud“ Kirjastus Varrak, 2006, lk. 339
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setsessioonid ja riigipöörded, kuid need ei ole ikkagi sellised intsidendid, mis viiks maailma
suurjõud omavahel sõjalisse konflikti. Sõjakoldeid ja muid riikidevahelisi pingeid võib
tulevikus veel tekkida, kuid hetkel toon välja kõige realistlikuma lähenemise. Seega leian, et
põhirõhk läheb järgnevate kümnendite jooksul Aasiasse või on seda juba teinud.
Ülevaade Hiina sõjaväest
Hiina Rahvavabariik on oma pindalalt ja rahvaarvult väga suur. Ta on seda ka oma sõjajõu
poolest. Hiina Rahvavabastusarmee (edaspidi PLA – People`s Liberation Army) loodi 1.
augustil 1927, seega on PLA üle kahekümne aasta vanem riigist endast, mis kuulutati välja 1.
oktoobril 1949. aastal.9
PLA-d juhib

Sõjaväe Keskkomitee, mis omakorda allub Hiina Rahvavabariigi

Kommunistlikule Parteile (edaspidi HKP). Selle peasekretäriks ja ühtlasi ka Hiina
presidendiks on alates märtsist 2013 Xi Jinping. Seega ei ole PLA riigi osa, vaid HKP
alluvuses. Hiina Rahvavabariigi looja Mao Zedong on öelnud: „Iga kommunist peab aru
saama, et poliitiline jõud kasvab välja püssitorust. Meie ülesanne on, et partei kontrollib seda
relva, ja mitte kunagi ei tohi see relv kontrollida parteid“.10

PLA koosneb nii aktiivsest kui ka reservis olevast koosseisust nagu enamus maailma
sõjajõude. Armee jaguneb 3+1 süsteemil – maa-, õhu- ja merevägi – ning iseseisev
ballistiliste rakettide üksus, mille käsutuses on ka suurem osa riigi tuumaarsenalist (the
Second Artillery Corps). Lisaks sellele on veel ka reserväed. See aga ei ole Hiina ainuke
sõjajõud, sest neil on veel suured tavapolitseijõud ja Rahva Relvastatud Politsei, kuid mis ei
kuulu PLA koosseisu.11

Hiina Rahvavabastusarmee PLA embleem

9

Internet, Ministry of National Defence, The People`s Republic of China,
http://eng.mod.gov.cn/Database/History/index.htm (külastatud 03.04.2013)
10
Internet, Forman, C. „An Outlook on PRC Party-Army Relations“, Global Security Studies, 2011, lk.1 (pdf-ina)
11
Internet, Ministry of National Defence, The People`s Republic of China,
http://eng.mod.gov.cn/ArmedForces/index.htm (külastatud 04.04.2013)
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Hiina Rahvavabastusarmee eesmärk - professionaalne ja kõrgtehnoloogiline armee
Hiina ümberrelvastumine ja relvajõudude moderniseerimise programm on viimase
neljakümne aasta jooksul olnud märkimisväärne. Alguse sai see aga juba 1950ndatel, kui
Nõukogude Liit oli Hiina peamine sõjaline varustaja, kuid varustamine 1960ndatel vähenes
Mao Zedongi Kultuurirevolutsiooni tõttu. Lisaks oli kahel kommunistlikul suurjõul tüli
piiriküsimustes. See aga viis Hiina nii kaugele, et oktoobris 1964 tehti esimene tuumakatsetus
Lop Nuris (pomm kandis nime „596“), ning sellega oli Hiina viies tuumariik USA, NSVL,
Prantsusmaa ja Suurbritannia kõrval. 12
See oli aeg, mil Hiina oli globaalsel tasandil isoleeritud riik, kuid regiooni ei lubanud ka teisi
välisriike. Seda mäletab maailm Korea sõjas, kuhu Hiina sekkus tugevalt. Sellel ajal oli Hiinal
tegemist tohutu massiarmeega ning relvastus oli suuresti NSVL päritolu. Uus tõus algas Deng
Xiaopingi ajastul, kui detsembris 1978 loobuti riigi enesevarustamise poliitikast. Hiina hakkas
võtma laene ja lubama riiki välisinvesteeringuid ning ühines Rahvusvahelise Valuutafondi ja
Maailmapangaga ning levis arusaam, et uhke on olla rikas. 13 Sellest ajast hakkas Hiina
meeletu kiirusega majanduslikult tõusma. Kogu see rikkus andis neile ka suure võimaluse
investeerida ka oma sõjaväkke.
Aastal 2000 oli kaitse-eelarve umbes 30 miljardit USA dollarit ning see oli tõusnud 2010.
aastaks pea 120 miljardini. Uurimisinstituudi SIPRI poolt pakutakse, et see kasvab veelgi ning
aastaks 2035 võib see mööduda USA-st.14
Tähtis pööre PLA-s oli 1990ndatel, kui toimus Lahesõda, ja see oli koht, kus hiinlased leidsid,
et neil on vaja areneda just kõrgtehnoloogia ja professionaalsuse, mitte massiarmee poole.
Eeskujuks selles probleemis olid loomulikult

Ameerika Ühendriigid. See eeldab

tipptehnoloogial põhinevate moodsate relvade, näiteks juhitavate pommide, tiibrakettide ja
hävitajate kasutamist, ning juhtimis-, side- ja luuresüsteeme, mis põhinevad arvutitel ja
satelliittehnoloogial. See oleks jõud, mille tegutsemist on maailm telekanalite vahendusel

12

Internet, Economist, „The dragon`s new teeth“, 07.04.2012, http://www.economist.com/node/21552193
(külastatud 04.04.2013)
13
Roberts, J. A. G. „Hiina ajalugu“, Kirjastus Valgus 2007, lk.272
14
Internet, Economist, „The dragon`s new teeth“, 07.04.2012, http://www.economist.com/node/21552193
(külastatud 04.04.2013)
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näinud 1991. aastal Iraagis, 1999. aastal Kosovos ning lähiminevikus Afganistanis ja taas
Iraagis. 15
Viimaste kümnendite puhul näemegi, et seda on nad ka teinud. Erinevalt varasemast voolavad
rahvaarmeele mõeldud tohutud summad praegu laevastiku ja õhujõudude moderniseerimisse.
Hiinlased rajavad endale peal- ja allveelaevastikku, mis oleks suuteline opereerima avamerel
ning tõrjuma kõrgtehnoloogiliselt relvastatud-varustatud oponenti. Selle eesmärk on kui mitte
iseenese sõjalise jõuga kehtestamine Vaikse ookeani regioonis, siis küllaldaste takistuste
tegemine võimaliku vastase operatsioonidele. 16
Mere- ja õhuvägi on olnud PLA nõrgad kohad, kuid viimastel kümnenditel on tehtud selle
arendamiseks tööd. 2012. aastal sai Hiina kümnendaks riigiks, millel on ka lennukikandja.
Kuigi Peking on eelnevalt öelnud, et lennukikandjad esindavad imperialismi, on hiinlased
viimastel aastatel oma arvamust muutnud ning näidanud maailmale, et ka nende merevägi
saab tõenäoliselt globaalselt võimekaks. 17 Ning Pekingi jaoks pole oluline mitte lihtsalt
omada eespool kirjeldatud relvi ja muid vahendeid neid sisse ostes, vaid vallata nende
valmistamise tehnoloogiat. Kuigi Venemaa on olnud ja ilmselt ka jääb lähiaastatel Hiina
peamiseks militaarseks ostukeskuseks, ei taha Moskva Pekingile sellist tipptasemel
tehnoloogiat müüa. Seda suuresti konkurentsi tõttu ning ükski riik ei soovi müüa oma
kõrgtehnoloogiat. Selle asemel on rahvavabastusarmee Venemaalt ostnud pigem terasest ja
alumiiniumist valmistooteid: lennukeid, ristlejaid ja allveelaevu, et kasvatada moodsa
sõjatehnika hulka üleminekuperioodil, kuni oma relvatööstus arvestataval tasemel toodangut
hakkab andma.
Euroopa Liit aga müüs aastatel 2001–2003 Hiinale peamiselt sõjalist elektroonikat, lennukeid
ja nende komponente ning vaatluseks ja vastase elektroonikaseadmete mahasurumiseks
vajalikke seadmeid. Lisaks valmis Hiina uus, võimalik et ameeriklaste Apache'iga võrreldav
ründekopter Z-10 peamiselt eurooplastelt sisse ostetud oskusteabe ja teenuste varal. 18

15

Internet, Kaas, K.. „Draakon teritab küüniseid“, Ajakiri Diplomaatia nr.21, juuni 2005
http://www.diplomaatia.ee/artikkel/draakon-teritab-kuuniseid/ (külastatud 04.04.2013)
16
Samas
17
Internet, Ministry of National Defence, The People`s Republic of China,
http://eng.mod.gov.cn/SpecialReports/node_44185.htm (külastatud 04.04.2013)
18
Internet, Kaas, K.. „Draakon teritab küüniseid“, Ajakiri Diplomaatia nr.21, juuni 2005
http://www.diplomaatia.ee/artikkel/draakon-teritab-kuuniseid/ (külastatud 04.04.2013)
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Veel töötavad hiinlased oma hävitajate viienda põlvkonna loomisel (J-20 ja J-31) ja maavägi
sai endale näiteks mudeli Type99 tanki ning pea igas teises sõjandusvaldkonnas käib samuti
pidev arendustöö. Hiinas vastutavad uue sõjatehnika arendamise eest riigiettevõtted, nagu
NORINCO ja CETC.19
Kuna HRV on väga suure territooriumiga ning ümbritsetud mitme tugeva sõjalise naabriga
nagu Vietnam, India, Venemaa, Jaapan (see-eest USA võib Ameerika maailmajaos end palju
kindlamalt tunda) on tal tähtis oma taristut arendada. Ida-Hiina on palju tihedamini asustatud
ning seal on oluliselt paremad logistilised võimalused kui Tiibetis või Ida-Turkestanis. Kuid
idas on probleem erinevate Ida-Hiina ja Lõuna-Hiina meres olevate saarte üle (nt. Taiwan).
Leian, et nendes olukordades on PLA konflikti situatsioonis väga võimekas võrreldes Jaapani
või Vietnamiga. Mida ligemale mandri-Hiinale liigutakse, seda võimsamaks ta muutub (see
kehtib ka teiste riikide puhul, kuid HRV see pigem kahekordistub) ning see efekt on ka
vastupidine, ehk mida kaugemal konflikt on, seda nõrgemaks PLA mõju jääb. See on koht,
kus Hiina peab arenema ning selle poole samuti pürgitakse.
Liibüa intsidendi ajal saadeti üks PLA mereväe alustest abistama 35 000 Hiina töölise
evakueerimist Põhja-Aafrikast – märkimisväärne logistiline saavutus.20 Palju kuuleb uudiseid
HRV kalurite ja Jaapani piirivalve intsidentidest. Selgelt on näha, et Hiina tahab selles
piirkonnas saada regiooni „merede valitsejaks“ ning see tähendaks konflikti Jaapaniga.
Jaapanil on 48 suurt võitlusvõimelist laeva, HRV seevastu 73. Allveelaevu on Hiinal 63,
Jaapanil kõigest 16 (diisel-elekter) ning lisaks ületab ka Hiina teiste väiksemate sõjaaluste
osas Jaapanit. Kuid see-eest peab mainima, et PLA merevägi ei ole oma väge saanud väga
palju testida, seevastu jaapanlastel on pikk sõjapidamise kogemus.21
Võrdlus maailma suurjõu Ameerika Ühendriikidega ja ohud Hiina stabiilsusele
USA on viimased pool sajandit olnud maailma suurvõim. NSVL oli küll pärast Teist
maailmasõda tema konkurent, kuid 1991. aastal vajus kogu sotsialismileer Euroopas kokku
19

Internet, Puig, E. „The importance of domestic security apparatus in China`s leadership transition“,
27.09.2012 http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/the-importance-of-domestic-securityapparatus-in-chinas-leadership-transition/ (külastatud 04.04.2013)
20
Internet, Economist, „The dragon`s new teeth“, 07.04.2012, http://www.economist.com/node/21552193
(külastatud 14.04.2013)
21
Internet, TT, Japanese navy is a match for People`s Liberation Army Navy: US professor,
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2012/08/23/2003540982 (külastatud 14.04.2013)
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ning Ameerika ja ka Lääne- Euroopa „maitses“ taaskord võitjarolli. Euroopa on pikki
sajandeid olnud maailma keskpunktis ning USA on olnud nende võimas liitlane. Nüüdseks on
täheldatud Hiina tõusu.
USA kaitsekulutused on umbes neli ja pool korda suuremad Hiina omast ning tuleb ka meeles
pidada, et USA-l on veel pikk tee selle olukorrani, kus kulutused küündivad 7%-ni SKP-st,
nagu seda oli 1980. aastatel. 22
Aktiivse inimresursi osas ei ole Hiinale vastast, sest nende
armee koosneb 2,3 miljonist liikmest, USA-l on neid 1,6
miljonit. Mandritevahelisi raketi stardiplatvorme on USA-l
450, Hiinal 66. Pommitajate hulk on suhteliselt sarnane:
USA-l on 155 ja Hiinal 132, kuid USA omad on maailma
parimad

(võrreldavad

on

Venemaa

pommitajad).

Tuumaallveelaevu on USA-l 57 ja Hiinal 5. Tänapäevaste
lahingutankide osas on USA-l pea kolm korda rohkem tanke
(6,302) kui Hiinal, samuti ka soomukite osas (6,452).
Õhujõududes on samuti USA-l tohutu eelis, sest neil on ründehelikoptereid 862 ning Hiinal
alla 100, neljanda generatsiooni hävitajaid on USA-l üle 3000, samal ajal kui Hiinal on neid
üle 700, ning teiste kopterite osas on USA-l kümnekordne ülekaal. Viienda põlvkonna
hävitajate osas on Ameerika kõigist maailma riikidest ees, sest neil on ainsa riigina üks mudel
relvastuses - F-22 Raptor. Testimisel on lisaks veel kolme erinevat tüüpi lennukeid. Ainult
venelased ja hiinlased on sellele vastanud ning Venemaal käivad testid T-50 mudeli üle, mis
peaks näitajate poolest tulema maailma parim. Nende hulka tahab lisanduda ka PLA õhuvägi,
mille hävitajad J-20 ja J-31 peaksid relvastusse jõudma umbes 2020. aastaks. Lisaks ei ole
Hiinal veel suurt droonide ehk mehitamata lennukite üksust, nagu seda on Ameerikal. USA
ületab ka satelliitide osas Hiinat.
Merevägesid vaadates on heaks näiteks lennukikandjad. Kui sai mainitud, et Hiina sai endale
ühe lennukikandja (mis on veel testimisel) ning tahetakse ka teine luua, siis USA-l on neid

22

Samas
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tervelt 11. Suurte sõjalaevade osas on samuti ameeriklastel eelis, neid on neil alla 100, kuid
hiinlased on palju rõhku pannud väikestele lahingulaevadele ning neid on Hiinal rohkem. 23
Kuigi nendesse arvudesse tuleb suhtuda skeptiliselt, siis ikkagi annab see üldise pildi,
näitamaks, et Ameerika Ühendriigid on siiski globaalne impeerium ja suurel areenil Hiina nn
silm silma, hammas hamba vastu ei saa minna. Ka Hiina juhtivad sõjaväelased on rääkinud, et
USA on umbes kolmkümmend kuni viiskümmend aastat Hiinast ees. See aga ei tähenda, et
Hiina ei julgeks välispoliitikas jõudu kasutada. Hiina Rahvavabariik on väitnud, et nad
kasutavad kogu oma sõjalist jõudu, kui Taiwan ehk Hiina Vabariik peaks end iseseisvaks
kuulutama. 24
Maailma kõrvadele ütleb Peking, et tema püüdluseks on „rahu ja areng“, et ta toetab
„mitmepolaarset maailma“ ega „taotle kunagi hegemooniat“. Tegelikkuses on Hiinal hoopis
teistsugused eesmärgid - tõrjuda USA Aasia juhtvõimu kohalt.25 Siiski leian, et Hiina ei kasva
vähemalt lähema poole sajandi jooksul hegemooniks globaalsel tasandil, kuid ta saab üsna
suure tõenäosusega „Aasia valitsejaks“. Tema eelis USA ees on see, et ta saab keskenduda
Aasiale, samal ajal kui Ameerikal on globaalsed kohustused.
Lisaks peab ka Hiina arvestama oma ohtudega, nagu energiaressursside puudus, siseolukord
(Hiinas on probleeme inimõigustega, sest partei juhtmõtted/ideed on inimõiguste
universaalsusest üle), sõjalised konkurendid Aasias, nagu India ja Vietnam, ökoloogilised
probleemid (kõrbestumine, liustike sulamine) ning asjaolu, et USA on järjepidevalt olnud
tugevates sõjalistes olukordades pärast

Teist

maailmasõda (sõjaline kogemus

ja

professionaalsus). Hegemoonide tõus ja langus on omavahel seotud. Seda on võimalik
täheldada ka ajaloost. HRV on näidanud, et nende turumajandusliku sotsialismi mudel on
jätkusuutlik ning mis on viinud hiinlased nii kaugele, et nende riik on kasvamas väga
võimsaks sõjaliseks jõuks.

23

Internet, Economist, „The dragon`s new teeth“, 07.04.2012, http://www.economist.com/node/21552193
(külastatud 04.04.2013)
24
Samas
25
Terrill, R. „Uus Hiina impeerium“, Ilmamaa, 2006, lk. 349
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Piirilepingu seitse segadust
Karmo Tüür, RSRi akadeemiline juhendaja
ja Tartu Ülikooli politoloog

Rahvusvahelised

lepingud pole tavaliselt kuigi „seksikas“ teema, enamik kahe- ja

mitmepoolseid lepinguid sõlmitakse ära nii, et laiem publik ei pane asja tähelegi. Eesti pole
siin mingi erand, välispoliitika kitsamalt ja rahvusvahelised suhted laiemalt on suhteliselt
kitsa seltskonna huviorbiidis.
Kuid Eestis on vähemalt üks teema, mis tõmbab alati käima nii ajakirjanduse kui ka suure osa
arvamusliidritest - see on Venemaa. Antud hetkel on suurima tähelepanu all Eesti-Vene
piirilepe.
Kuna piir on üks olulisemaid riigi enesemääratluse elemente, mõtteline joon „meie“ ja
„nende“ vahel, suveräänse otsustusõiguse alguskoht, siis pole imestada, et sedasorti lepingud
on suurema tähelepanu all. Eesti-Vene piirileppe puhul on see tähelepanu tõusnud
keemispunkti lähedale, kõlavad vastastikused süüdistused ja erinevad seletused toimuvale.
Käesolev kirjatükk vaatleb mõningaid küsimusi, mille osas pole olemas ühesugust nägemust.
Miks seni pole?
Tõepoolest, miks meil siis siiani pole olemas kehtivat piirilepingut, ehkki riikluse taastamisest
saab mööda juba enam kui 20 aastat? Maismaa- ja merepiir Lätiga ei sündinud kah ilma
vaidlusteta,
kuid sai ometigi tehtud. Rohkem meil otseseid piiripuuteid ju polegi. Kaks piiri – no kui
keeruline see siis ikka on korda ajada?
Eesti-Vene piiriläbirääkimiste saaga on veninud nii pikaks, et sel teemal on kirjutatud
mitmeid uurimusi. Eestikeelsetest tuleb meelde tuleb vähemalt kaks bakalaureusetööd (200026
ja 200627) ning näiteks Mart Nuti põhjalik ülevaade 28 2010. aastast ning Eiki Bergi üldisemast
Eesti piiride käsitlusest 29 rääkimata.

26
27

http://www.ut.ee/ABVKeskus/sisu/publikatsioonid/2000/doc/eesti-vene.doc
http://www.ut.ee/ABVKeskus/sisu/publikatsioonid/2006/pdf/KrauseBA.pdf
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Hetkel on olukord selline, et pole isegi päris selge, mis olukord meil nii-öelda laual on. Selge
on ainult see, mida pole – meil pole mõlemapoolselt jõustatud piirilepet. See tähendab, et
piirileppe tekst on olemas, mõlemad pooled on oma allkirjad pannud, Eesti pool ka lepingu
ratifitseerinud, kuid ... Vene pool väitis, et nad kutsuvad oma allkirja lepingult tagasi (mida
iganes see ka ei tähendaks) ja Vene Duumas ratifitseerimiseni ei jõutudki.
Preambula lugu
Siinkohal on vaja veelkord lahti rääkida see lugu, mis siis ikkagi sai Venemaa solvumise ja
allkirja tagasikutsumise põhjuseks. Ekslikult levib (või levitatakse) versioon, mille kohaselt
lisas Eesti parlament lepingule mingi preambula, konksu, mis olla muutnud kogu leppe sisu.
Sellele järgnes vene poole solvunud reaktsioon ja kogu protsess jooksis liiva.
Tegelikkuses aga Riigikogu mõistagi ei lisanud lepingule mingit preambulat. Ei saanudki seda
teha. Parlament ei saa riikidevahelistes lepingutes mitte midagi muuta, ei juurde lisada ega
vähemaks võtta. Parlament saab selliseid lepinguid kas ratifitseerida või mitte ratifitseerida.
Juhul kui otsustatakse ratifitseerida, siis koostatakse selle kohta vastav dokument ehk antud
juhul piirilepingu ratifitseerimise seadus. Ning selle seaduse preambula oligi see, mis
vastaspoolt ärritas.
Olgu selguse huvides selle preambula vastav lõik siinkohal ka ära toodud: „silmas pidades, et
käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud leping muudab kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse §-ga
122 osaliselt 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepingu artikli III lõikes 1 määratud riigipiiri
joont, ei mõjuta ülejäänud lepingut ega määra piirilepingutega mitteseotud kahepoolsete
küsimuste käsitlemist,“30
Ärritajaks Venemaa poolele oli osundus Tartu rahulepingule, mis justkui jätvat võimaluse
esitada hilisemaid territoriaalseid pretensioone.
Tartu rahu ja territoriaalsed pretensioonid
Et mitte laskuda liiga sügavatesse historiosoofilistesse aruteludesse, tõdeb allakirjutanu
lihtsalt – tegemist on Eesti Vabariigi sünnidokumendiga, mille osas meie ja Venemaa ametlik
ajaloo-ideoloogia ei leia iial ühist keelt. Eesti jaoks on see võit ehk tunnistus meie

28

Mart Nutt. Eesti ja Venemaa vaheline riigipiir. Tekkimine, muutmine, taastamine.
http://rahvusarhiiv.ra.ee/public/TUNA/Artiklid Biblio/NuttMart_Eesti_ja_Venemaa_vaheline_TUNA2010_4.pdf
29
Eiki Berg. Eesti tähendused, piirid ja kontekstid. http://www.tyk.ut.ee/pdf/berg_eesti_piirid.pdf
30
Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Vene
Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus. Vastu
võetud 20.06.2005 https://www.riigiteataja.ee/akt/915915
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suutlikkusest ja õigusest olla iseseisev riik, Venemaa ajaloonägemuse jaoks aga kaotus ehk
ühe osa oma kunagise impeeriumi vabakslaskmine.
Öeldes „Tartu rahu“, kerkib paljude silme ette koheselt ka nn kaotatud territooriumite
küsimus. Me peaksime aga leidma võimaluse need kaks asja lahutada. Tartu rahu ehk
„täieline rippumatus“ ja pooljuhuslikult meie kätte sattunud maatükid on kaks eri asja.
Esimest on meile vaja, teist mitte (jah ma tean, et suur osa tulihingelisematest patriootidest
tahaks mind nüüd risti lüüa).
Jah, ma tean, et lõunapoolses osas on tegu setude asualaga ning praegune piir lõikab selle
pooleks. Kuid nii nagu Narva tagusedki alad, ei sattunud see territoorium Eesti kätte mingi
nii-öelda etnilise õigluse või mõne muu ülla põhimõtte tagaajamise, vaid lihtsa sõjalistehnilise kalkulatsiooni alusel. Vaenupoole suurtükid sooviti lihtsalt enda piiridest pisut
eemale nihutada.
Nii et kui me räägime Tartu rahust, siis pidagem endal meeles ja rõhutagem oma partneritele,
et me räägime iseseisvuse ja omariikluse järjepidevuse ideest, mitte „kaotatud territooriumite“
küsimusest. Eesti Vabariik on nende alade tagasitaotlemisest ametlikult loobunud juba 1996.
aastal. Leppigem selle faktiga ja küsigem endalt – kui mingi veidra sündmuse mõjul need alad
meile tagasi antaks, kas see teeks meid õnnelikumaks? Riigina suutlikumaks, kui soovite?
Kellele on seda vaja ja miks just nüüd?
Tuleme nüüd tagasi piirileppe saaga

viimaste arengute juurde.

Konsultatsioonid

läbirääkimiste taasalustamise teemal on täies hoos. Kuigi on veidi raske hoomata, mille üle
uuesti läbi rääkida, sest praeguse piirijoone ja piiriületuspunktide osas ju pooltel teineteisele
sisulisi pretensioone pole. Kuid olukord on vaja kuidagi lahendada, tupikust välja tulla ning
soovitavalt mõlema poole näo säilitamise tingimustel.
Kas Eestile on piirilepingut Venemaaga vaja? Ma arvan et pole vist kedagi, kes vaidleks
põhimõtteliselt vastu. Naabriga on parem omada kokkulepitud ja toimivat piiri kui seda mitte
omada. Küsimus on vaid tingimustes, et missugusest piirist me räägime ja mis asjaoludel me
lepingu allkirjastame.
Kas Venemaal on vaja piirilepingut Eestiga? Ühest küljest on Venemaal loomulikult vaja
korrastada piir Euroopa Liiduga kui oma strateegilise partneriga ning Eesti on juhtumisi selle
partner organisatsiooni liikmesriik. Teisest küljest on Venemaal mitmeid piire, mis on
vaidlusalused – Jaapan on selle parim näide – ja pole midagi, elu kulgeb ka ilma selleta edasi.
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Kogu piiriloo juures ongi üks veidraim moment see, et tegelikkuses toimib nii riikidevaheline
suhtlus kui ka piiriülene toimetamine ka ilma lepinguta. Miks seda nüüd siis korraga vaja on
ja kellele?
Korrates seda põhimõtet, et piirilepet on vaja mõlemale poolele, tuleb siiski tõdeda, et antud
hetkel on Venemaal seda rohkem vaja kui meil. Eesti jaoks ei muutuks strateegilises ega
taktikalises plaanis suurt midagi. Venemaa jaoks on saavutatav taktikaline võit läbi oma
läbirääkimispositsiooni parandamise Euroopa Liiduga. Eesti-Vene kahepoolsed erimeelsused
ei kao seeläbi aga kuhugi, ehkki majandussuhted võivad mõningase täiendava tõuke saada.
Kumma algatusel toimub uus lähenemine?
See ongi peamine küsimus, mis vaevab vandenõuteoreetilisi mõtlejaid. Kui see toimub
Venemaa algatusel, siis on neil midagi vaja ja meie võiks ju midagi vastu nõuda. Kui aga
Eesti algatusel, siis mida võidakse meie käest selle leppe allkirjastamise eest tahta?
Eesti poolelt vaadates jääb pilt, et lähtepunktiks on Vene presidendi korraldus korrastada riigi
välispiirid. Vene publik on aga veendumusel, et algatus tuli Eestist, kelle diplomaadid ja
poliitikud olla küsinud, et millal me saaks oma piiri ära seadustatud.
Kui jääme oma nägemuse juurde, et uus algatus tuli Vene poolelt, siis kas me peaks hakkama
nüüd siduma piirileppe küsimust mingite muude teemadega? Noh näiteks Tartu ülikooli
varade tagastamisega? See oleks kuidagi väike ja väiklane – röövitud varad tuleks tagastada
nii ehk teisiti (kuigi sellega haakub üks kohutavalt lai ja keeruline teemade ring, mille
kohaselt tuleks enamik maailma muuseumeid tühjaks vedada võõrsilt kokkutassitud varadest).
Mida meil oleks üldse Vene poolelt vaja? Ja kas taoliste tingimuste seadmisega me ei muutud
Venemaa enda sarnaseks, kelle armastust taoliste pakettläbirääkimiste vastu me ise kirume?
„Läbimurre“ ja vastastikmõju
Oi kui palju kordi on väärkasutatud seda kunstilist liialdust – saavutada läbirääkimistes
„läbimurre“. See sõjaline või geodeetiline termin lendab tavaliselt huulilt siis kui tegelikkuses
on olukord üsna lootusetu. Prooviks sellest loobuda ja mitte üle tähtsustada toimuvat.
Eesti pool kipub alati erutuma, kui jutuks tuleb Venemaa. Hiljutises arvamusloos kirjeldas
Eesti üks teravamasõnalisi kolumniste Andrei Hvostov (kes muuseas on ka RSR poolt saanud
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parima välispoliitikast kirjutaja auhinna!) seda sarkastiliselt kui „täitorni efekti“: „Täitorn
vallandab meis Pavlovi refleksi. Me oleme manipuleeritavad. Me oleme “neil” pihus.“ 31
Eesti riik, ühiskond ja tema arvajad peaks Venemaa teema käsitlemisel jääma sama
hillitsetuks kui me räägime näiteks oma suhetest Leedu, Poola, Rootsi, Taani või Saksamaaga.
Kui pisut meenutada, siis kõigi nendega seob meid killuke ühisajalugu ja jupike seotud
majandust. Jah, Venemaa puhul on see killuke suurem, hiljutisem ning jupike kopsakam, kuid
siiski, me peame Venemaast rääkides meeles pidama seda, mida me ise tahame endast arvata,
et oleme võrdväärsed partnerid. Ning kahepoolsetes läbirääkimistes enese seadmine ette
nõrgemasse/manipuleeritavasse positsiooni pole just kõige targem tegu.
Me oleme Venemaaga vastastikuses sõltuvuses. Neil on meid samapalju vaja kui meil neid.
Piirilepingul on kaks osapoolt. Raudteel on kaks otsa. Transiit kulgeb kahes suunas. Müüjal
on vaja ostjat ja vastupidi.
Mis saab edasi?
Mis siis ikkagi saab edasi? Kas konsultatsioonidest jõutakse sisuliste läbirääkimisteni? Mis on
läbirääkimiste sisuks? Kas läbirääkimised viivad (uue) piirileppe (uue) allkirjastamiseni? Kas
see piirilepe läbib mõlema poole parlamentide ratifitseerimisprotsessi? Kas kõikvõimalikud
preambulad ja muud häirivad lisamomendid jäävad seekord ära? Kas nt Eesti president peab
uuesti välja kuulutama sisuliselt sama seaduse? Küsimusi on tunduvalt rohkem kui vastuseid.
Kuid kuna Venemaa välispoliitiline mehhanism (mis allub otseselt presidendile) on saanud
sisendi, nö suunava jalahoobi Temalt Endalt ehk Vladimir Putinilt, siis oleks väga keeruline
oletada, et protsess peatub enne uue, eelmist käsku tühistava korralduse laekumist. Tõsi küll,
Venemaa enda analüütikud on öelnud, et isegi otsestest presidendi ukaasidest täidetakse vaid
paarkümmend protsenti, muudest seadustest-määrustest veelgi vähem, siis ei saa välistada ka
vastupidist.
Kuid praegu näikse märgid näitavat siiski seda, et on olemas valmisolek käesoleva aasta
jooksul jõuda selle teemaga lõpuni.

31

Andrei Hvostov. Arvamusliidrid. Eesti Ekspress 11.apr 2013.
http://www.ekspress.ee/news/arvamus/arvamus/andrei-hvostov-arvamusliidrid.d?id=65952096
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Kuidas mõista mõistetamatut ehk Venemaa ja
Hiina suhetest läänemaailmaga 21. sajandil
Andrei Liimets, Domus Dorpatensise Poliitika eestoa
moderaator ja RSRi kuulaja

Politoloogia

ehk poliitikateaduse nagu iga teisegi teadusharu eesmärgiks on oma

uurimissubjekte

kaardistada.

Tähendagu

see

siis

parajasti rahvusvaheliste

suhete,

riigimehhanismide toimimise või ideoloogiliste seoste uurimist, dekonstrueerimist ja
kirjeldamist. Kaardistamise üheks alaeesmärgiks on omakorda neid subjekte ilmestavate
nähtuste ja protsesside mõistmine ja ennustatavaks muutmine. Erinevad teooriad peaksid ju
andma lõpuks raamistiku, mille kaudu maailmas toimuvaid keerukaid muutusi vaatleja jaoks
arusaadavamaks tõlgendada. Kaks tõusvat globaalsest jõudu, kellest ei saa ei erialaselt ega
sageli ka igapäevases arutelus kuidagi mööda, väldivad aga eriti silmapaistval kombel
mõtestamist ja lihtsat klassifitseerimist. Nimelt lüüakse akadeemilistes analüüsideski sageli
Venemaa ja Hiina puhul piltlikult käed taeva poole ja nenditakse lihtsalt, et tegu ongi
riikidega, mille toimimisest ei saagi lõpuni aru saada. Seda eriti ennustatavuse osas, kas ees
ootab sisuline demokratiseerumine või pigem vastuhakk sellisele läänt jäljendavale suunale.
Kas tegu on geograafilis-kultuurilise eripäraga või taotlusliku poliitikaga ja miks on see nii?
Venemaa puhul on palju räägitud olemuslikest eripäradest, mille tõttu ei saavat näiteks
läänelikke printsiipe ei filosoofiliselt ega ühiskonnakorralduslikult Venemaale laiendada.
Tasub siiski meenutada, et 2010. aastal läbi viidud mahukas uuring jõudis järeldusele, et
ennekõike kirjandusest laiemasse teadvusesse jõudnud nõndanimetatud vene hing oma
vastuolulisuses, avaruses ja püüdmatuses on pigem müüt ega vasta tegelikule vene loomusele.
Ka riigikogulane Andres Herkel on Diplomaatia veergudel viidanud, et niiöelda vene idee,
mis tegevat praegu läbi oma renessanssi, on alati olnud pigem müütiline ja kontemplatiivne,
kui midagi praktikas väljenduvat ja käegakatsutavat.
Pragmaatilisemaid vastuolusid makrotasandi enesepildis markeerib tabavalt Vladimir
Baranovski oma essees „Venemaa: osa Euroopast või eraldi Euroopast?” (Russia: A Part of
Europe or Apart from Europe?) Ta viitab, et Venemaa geopoliitilises diskursuses põrkuvad
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erinevate mõjugruppide arusaamad. Ühed peavad Venemaad loomulikuks orgaaniliseks osaks
Euroopast, teised pigem osaks Aasiast, kolmandad aga täiesti erakordseks ida ja lääne
ühendajaks. Olgu mainitud, et viimase dekaadi domineeriv retoorika on olnud pigem segu
esimesest ja kolmandast.
Ka kaasaegne Hiina korraga läheneb läänele ja tõukub sellest. Nagu Venemaagi puhul, näitab
riik lääne finantssüsteemi raputuste järel ja õhtumaade identiteedikriisi kõrval vägevat
majandusarengut ja üha kasvavat geopoliitilist musklit. Samal ajal jätkatakse ajast ja arust
administratiivtöö, korruptiivse poliitika ja kohati täiesti naeruväärsete propagandameetoditega
oma rahva suhtes. Viimase ilmekaks näiteks on 2011. aastal rohkelt vastukaja kogunud ja
humoorikaks meemiks kujunenud foto kolmest valitsuseametnikust. Pilt vastehitatud teed
inspekteerivast triost on sedavõrd labaselt läbinähtav fotomanipulatsioon (kõnekeeli
photoshopitud), et viieaastanegi vangutaks piinlikkusest pead. Samuti on valitsus
kodanikuvabaduste aeglase tõusu ja turumajanduslike printsiipide omaksvõtu kõrval üha
agressiivsemalt

propageerinud

tugevalt

rahvuslikku

välisvaenlasele

(sh.

Ameerika)

orienteeritud narratiivi, mis pigem viitab kollektivistlikule minevikule kui võimalikule
indiviidi väärtustavale tulevikule.
Kolm valitsusametnikku teed inspekteerimas:

Eelnevat kokkuvõttes ühendab kaht giganti soov läänelt laenata, kuid samas mitte sama teed
astuda. Räägitud on nii demokraatiast vene karakteristikutega kui kapitalismist hiina
karakteristikutega. Kuigi külma sõja meelelaad ja terminite kasutus ei ole enam pädevad
maailmas aset leidvat lahti seletama, on nad siiski olulised, mõistmaks Hiina ja Venemaa
riigijuhtide sentimenti lääne suhtes – toda on Hiinas aastakümnete, Venemaal aga aastasadade
kaupa vaadatud üheltpoolt jälkuse, teisalt kadedusega. Ka 21. sajandi globaliseerumise
kontekstis käib ettevaatlik retooriline kaevikusõda, kus üheltpoolt otsitakse soodsaid

Lk | 28

RSRi semestrikiri

www.ut.ee/RSR

2013 kevad

võimalusi majanduslikuks koostööks ja lähenemiseks, teisalt peljatakse oma julgeoleku ja
mõju tõusu pidurdumise pärast.
Mis puudutab ühiseid väärtusi, siis uuel aastatuhandel on Venemaa küll korduvalt
deklareerinud oma demokraatlikkust, kallet turumajandusele ja inimõiguste olulisust (ja Hiina
riiginimes on demokraatlikkus ju suisa sees, eks ole!), kuid on selge, et nii Venemaa kui Hiina
nägemus demokraatlikust riigist ei kattu lääneliku liberaaldemokraatliku kontseptsiooniga.
Vastupidi, näiteks mitmed Venemaa president Vladimir Putini avaldused Venemaa
demokraatlikkuse osas või Hiina kinnitused inimõiguste olukorra parandamise osas toovad
lääne mätta otsast pigem kaasa kibeda muige. 2010. aastal Hiinas aset leidnud enam kui 150
000 meeleavaldust, Venemaa opositsionääride jõhker mahasurumine ja mõlema riigi
„pluralistliku” erakonnamaastiku teatraalsus ei sisenda just muljet, justkui võiks kumbki olla
kuigivõrd demokraatlik selle sõna klassikalises tähenduses.
Retoorikas vastatakse sageli aga süüdistuse ümberpööramisega. Putin on näiteks väitnud, et
demokraatiast jutlustav lääski ei järgi oma ideaale. Konkreetsemad viited pärinevad küll
Guantanamo lahe vangilaagri kriitika alla langemise ajast, kuid ka praegu ei paista läänelik
liberaaldemokraatia globaalsel areenil enam sugugi ainsa arengumudelina. Hiina ärimees Eric
X. Li on näiteks väitnud, et Hiina poliitiline mudel on tegelikult avatum kui lääne oma,
viidates faktile, et Poliitbüroo tippu on tõusnud aastakümnete jooksul rohkelt madalatest
sotsiaalklassidest pärit inimesi samas kui USA poliitiline eliit koosneb valdavas osas jõukatest
ettevõtjatest ja nende järglastest. Kaasaegsed Hiina poliitilised filosoofid väidavad aga, et
konfutsianistlikus traditsioonis peitub tõeline võti maailma ühendamiseks. Lääne AntiikKreekast algav filosoofiatraditsioon lähtuvat alusmõistena polisest ehk linnriigist, mis kandub
tänapäeva rahvusriigi kujul (ka ÜRO ja Euroopa Liit on selles käistluses ikkagi rahvusriikide
huvide väljendusplatvormid) ja on sellisena pigem eristaja-eraldaja. Konfutsianismi
alusterminiks on see-eest tianxia ehk kõik taeva all, mis on juba mõisteliselt ühendav ja
kõikehõlmav. Sellegipoolest pole ei Hiina ega Venemaa – ilmselt suuresti tahtmatusest astuda
selgemasse konfrontatsiooni USA-ga – sõnastanud ega käinud välja oma konkureerivat ja
mujalgi rakendatavat praktilist arengumudelit.
Tõepoolest, rääkides vajadusest

peeglissevaatamise järele, pidas Lawrence Lessig

maailmakuulsa TED (Technology, Education, Design) konverentsi raames mõjusa kõne
sellest, kuidas Ameerika demokraatia pole enam sugugi demokraatia, kuna väidetavad rahva
esindajad ei esindagi enam rahvast, vaid jõukaid finantseerijaid. Tuleb tõdeda, et igasugused
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väärtused ja ideaalid efektiivsest esindusdemokraatiast tagatud inimõigusteni kipuvad
tänapäevani leidma kohta seal, kuhu jääb majanduslike ambitsioonide täitmise järel vaakum.
Või nendesamade ambitsioonide täitmise ilukõnelise kattevarjuna. Ei pea olema
vandenõuteoreetik ega veendunud sotsialist, et näha tänapäevase kapitalistliku reaalpoliitika
kitsaskohti ja vastuolusid niiöelda kõrgemate eesmärkidega. Ja sellessamas majandusest
tõukuvas reaalpoliitilises kontekstis tõuseb jätkuvalt Venemaa ja Hiina kaalukus. Viimast
luges kuulus politoloog Domic Moisi oma „Emotsioonide geopoliitikas” muuseas lootuse
tsivilisatsiooniks, kirjeldades oodatavat ja tõenäoliselt ka saabuvat külluseajastut. Läänt
kirjeldavaks emotsiooniks markeeris ta aga hirmu. Olgu lisatud, et Venemaad ei suutnud
temagi oma emotsioonide spektrisse paigutada.
Vaevalt just paljud läänemaailma kodanikud eelnevat teadvustades otsustaksid, et elaksid
parema meelega Hiinas või Venemaal. Kindlasti mitte. Eestiski saab endiselt üsna valjusti
öelda, et Reformierakond imeb lurinal, ilma et kumminuiaga pähe lajatataks või näppe sahtli
vahele rammima hakataks. Sellegipoolest tasub aeg-ajalt küsida valusaid küsimusi selle kohta,
millised argumendid on siiski maailma lihtsustav retoorika ja millistel on ka reaalne sisu. Sest
lihtne on viidata, et Kremli akendest tuleb iga kord suitsu, kui keegi seal suu avab. Aga sama
lihtne on otsida välja videomaterjal sellest, kuidas napid kümmekond aastat tagasi need
justkui kõige paremad meist (sest tipp-poliitik võiks ju olla kõige targem, kõige haritum,
kõige hakkajam jne.) käsi südamel kinnitasid, et lähevad kogu vaba maailma heaolu nimel
ühelt kurjalt vuntsidega diktaatorilt tuumaarsenali käest võtma. Ja kuidas ülejäänud maailmale
eeskujuks toodav Vaba Meedia selle oma lõunased pirukad saanud Savisaare kombel alla
kugistas. Ja noh, vast mäletab enamik meist ka, mis sellest kõigest edasi sai. Ja kuidas
peamised niiditõmbajad ja alainformeeritud sõjaentusiastid selle eest ka vastut... nojah,
ühesõnaga mäletame, kuidas sellega on.
Ehk siis patte on kõigi hingel ja üha kiirenevaid geopoliitilisi protsesse arvestades on
väheprogressiivne jääda kinni sisseuuristatud ideoloogiakaevikutesse. Nende ühekülgsete
kontuuride mõju demonstreerib näiteks Eesti puhul ilmekalt hiljutine meedias valuliselt üles
puhutud pahameelefuroor Jaak Alliku sõnavõtule. Väitest, et Venemaa pole AINULT Eestile
SPETSIIFILISELT kallale tunginud, sai mõne klikiga ajalooreetmine, justkui Venemaa
polevat ÜLEÜLDSE Eestile kallale tunginud. Tundub, et Venemaale mitte sarvede pähe
joonistamine on läänemaailma idapoolses otsas jätkuvalt hereetiline tegevus. Ka Hiinast
räägitakse enamasti poolkartlikus toonis, justkui tuleks vastrikastunud pilusilmad homne päev
meie suppi ja supikaussi veel pealekauba ära võtma. Aga maailma pidev muutumine on
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normaalne ja loomulik protsess, erinevad tasakaalukohad kipuvad ikka liikuma. Eks tulegi see
hirm suuresti faktist, et lääs ei saa Hiinast ja Venemaast päriselt aru. Ja erinevalt
väikeriikidest ei saa neid ka tähelepanuta jätta. Jõudes nüüd ringiga algusesse tagasi, olen ma
täiesti veendunud, et Venemaa ja Hiina poliitiline eliit oskavad seda seisundit hästi ära
kasutada. Erinevad signaalid lubavad korraga mängida lääne liitlase ja lääne kuradile
vastuseisja rolli.
Roy Strider on Postimehe veergudel nentinud: „Kokkuvõttes võib Aasia sajand olla ka suur
läbikukkumine ja bluff, nii korruptsiooni, ebavõrdsuse kasvu, võimalike relvastatud
konfliktide kui ka kliimamuutuse põhjustatud pöörete tõttu.” Bluff või mitte, demokraatlik või
mitte, Moisilikus hirmu kultuuris elamine tuleb kahjuks peamiselt selles elajaile endile. Hirmu
kipub aga tekitama see, mida ei mõisteta. Kuidas selles vastuolupuntras siis lõppude lõpuks
ikkagi Venemaad ja Hiinat mõtestada? Vaevalt kellelgi valmis lahendusi on. Nagu ei oska ega
julge ka paljud käia välja ennustusi, milliste arengute suunas kaks giganti lähitulevikus teel
on. Minu jaoks on võlusõnaks tasakaalukus. Haritus. Perspektiivide paljususe hoomamine.
Arusaam, et justkui intuitiivselt vastuolulised signaalid ei pea tingimata teineteist välistama.
Venemaa ja Hiina puhul tähendab see eriti, et hoiduda tuleks kõigist lihtsustavatest
markeritest, mis toetuvad korraga ainult ühele väärtusele, olgu selleks majanduskasv,
julgeolek või isegi demokraatlikkus.
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Kosovo tunnustamisküsimus
islamimaailmas
Indrek Mäe, RSRi endine asepresident ja
TÜ Riigiteaduste Instituudi magistrant

Viimastel aastakümnetel on

maailmapoliitikas tulnud ette olukordi, kus ühe või teise riigi

koosseisus olev piirkond soovib eralduda. Osadel juhtudel on setsessioon õnnestunud, kuid
mitte alati32. Teatavasti on nii üldtunnustatud rahvusvahelises õiguses kui ka islamiõiguses
kaks vastanduvat põhimõtet: üks ütleb, et igal riigil on õigus territoriaalsele terviklikkusele
ning teine väidab vastu, et erinevatel rahvusgruppidel on enesemääramisõigus. On teada, et
Kosovo eraldumine Serbiast on suuresti olnud eelnevalt välja toodud debati keskmes.
Kosovo puhul on tegemist riigiga, kus domineerib islamiusk. Sellest tulenevalt on käesoleva
artikli eesmärgiks esmalt uurida Kosovo tunnustamisküsimust islamiusu kontekstis (asetades
sellesse ka rahvusvahelise õiguse) ning miks on islamikogukonnas antud küsimuses
suhteliselt suured vastuolud. Rõhuasetus vastuolude vaatlemisel langeb (islami)maailma
suurimasse rahvusvahelisse organisatsiooni – OIC-sse (Islami koostööorganisatsioon) –
kuuluvatele riikidele.
Tunnustamise eeldused ja Kosovo vastavus nendele
1933. aastal vastu võetud Montevideo konventsiooni kohaselt on riigi eksisteerimisega tegu,
kui on olemas alaline rahvastik, kindel territoorium, valitsus ning võime astuda
rahvusvahelistesse suhetesse teiste riikidega. 33 Kosovo puhul tõendab alalise elanikkonna
olemasolu fakt, et pärast seda kui 1998. aastal pidid paljud sõjategevuse tõttu Kosovost
põgenema, tuli olukorra stabiliseerudes 850000 põgenikku riiki tagasi 34. See sai juhtuda ainult
seetõttu, et need inimesed pidasid Kosovot enda kodumaaks ning selle endid selle alalisteks
elanikeks.

32

Montevideo konventsioon, artikkel 1
Montevideo konventsioon, artikkel 2
34
Cardozo, Barbara Lopes; Kaiser, Reinhard; Gotway, Carol A.; Agani, Ferid, „Mental Health, Social Functioning,
and Feelings of Hatred and Revenge of Kosovan Albanians One Year After the War in Kosovo“, Journal of
Traumatic Stress, 2003, nr 3, lk 351-360
33

Lk | 32

RSRi semestrikiri

www.ut.ee/RSR

2013 kevad

Mis puudutab valitsuse legitiimsust, siis islamiõiguse kohaselt tagab viimase see, et
valitsetakse kooskõlas šariaadiga. Albaanlased on teatavasti aga läbi aegade suhtunud
religiooni üsna leigelt ning kuigi Kosovos tegutseb islamierakond, sai see sai 2007. aastal
parlamendis kõigest ühe koha ja kogus isegi vähem hääli kui kristlik-demokraatlik erakond.
Kosovo haridusministeerium keelas hiljaaegu kooliskäimise kolmel neiul, kes kandsid
pearätti35. Seetõttu on selge, et islamiõiguse kohaselt Kosovo antud aspekti arvestades
usukaaslaste tunnustust ei vääriks.
Võimekust astuda rahvusvahelistesse suhetesse tõlgendab islamiõigus läbi võimekuse suhelda
usukaaslastega. Parim indikaator Kosovo rahvusvahelise suhtlusvõimekuse hindamiseks on
see, kes ja kui paljud islamistlikud riigid ja/või rahvusvahelised organisatsioonid on astunud
Kosovoga suhetesse. Kuna näiteks Araabia liiga ning napp enamus OIC liikmetest on
Kosovot siiski tunnustanud, siis tähendab see seda, et Kosovol on võimalik astuda nende
organisatsioonide ja vastavate liikmetega suhetesse. Lisaks on Kosovol olemas kindel
territoorium, kus elab suhteliselt homogeenne rahvastik – Kosovo-albaanlased (moodustavad
92% rahvastikust.) See aga tähendab, et Montevideo konventsiooni territooriumi ja
rahvusvaheliste suhete võimekust puudutavad kriteeriumid on täidetud ning sellest lähtuvalt
vääriks Kosovo usukaaslaste tunnustust.
Montevideo konventsiooni täiendusena tuuakse üldtunnustatud rahvusvahelises õiguses tihti
esile ka seda, et riik saab tekkida vaid siis kui selle rahvas seda ise soovib. 36 Kosovo puhul on
selles küsimuses kolm lahknevat suunda: esiteks, suurim rahvusvähemus, serblased, näevad
riiki Serbia osana. Teiseks, 90% Kosovo albaanlastest soovivad iseseisvat riiki ja identiteeti
ning kolmanda suuna esindajad (kelleks on 10% Kosovo albaanlastest) näeksid riiki liitumas
hoopiski Albaaniaga. 2007. aastal moodustasid albaanlased Kosovo rahvastikust 92%,
serblased 5,3% ja teised rahvused 2,7% . Kosovo rahvaarv on ligikaudu 2,12 miljonit. 37 Kuna
albaanlasi on Kosovos 92% ehk ligikaudu 1,95 miljonit ning nendest 90% ehk ligikaudu 1.76
miljonit toetab Kosovo iseseisvust, on selge, et kogu rahvastikust toetab omariiklust 83%, mis
tähendab, et antud Montevideo konventsiooni täiendus tunnustuse taotlemiseks on täidetud.
Juba aastal 1990, mil Kosovo kuulutas esimest korda iseseisvuse välja, osales referendumil
87% elanikkonnast, kellest 99% toetas riigi eraldumist Serbiast 38 Kooskõla on olemas ka
islamiõigusega, mille kohaselt peavad olema tunnustused soovijad islamiusulised.
35

Finnegan, William, „Stardiloendus“, Diplomaatia, 2007, nr 12
Grant, Thomas D., „Defining Statehood: The Montevideo Convention and its Discontents“ Columbia Journal
of Transnational Law, 1998-1999, nr 37, lk 415-445
37
Kosovo statistikaamet, veebileht: https://www.rks-gov.net/en-US/Republika/Kosova/Pages/default.aspx,
viimati külastatud 14.05.2012
38
Kokott, Juliane, „Human Rights Situation in Kosovo 1989-1999“, Kosovo and the International Community A
Legal Assessment, 2002, lk 6-27
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Lisaks Montevideo konventsioonis sisalduvale on ÜRO poolt tunnustatavas rahvusvahelises
õiguses välja toodud, et üldjoontes ei tunnustada radikaalseid ja ebademokraatlikke riike. Ka
eeldatakse iseseisvuvates riikides vähemusrahvuste õiguste austamist, mis peab kajastuma
tekkiva riigi põhiseaduses39. 2010. aastal tuvastati aga rahvusvaheliste vaatlejate poolt
Kosovos järgnevaid rikkumisi: kasutati vägivalda erinevate religioossete kogukondade ja
nende vara vastu, diskrimineeriti naisi ja kasutati nende vastu vägivalda, samuti oli Kosovos
levinud inimkaubandus ning naiste ja laste seksuaalne ekspluateerimine. 40 Kuna Inimõiguste
Ülddeklaratsiooni artiklid 5 ja 7 ütlevad, et kõik inimesed on seaduste ees võrdsed ja neile
laieneb võrdne kaitse ning kedagi ei tohi diskrimineerida ega kohelda ebainimlikul viisil 41,
saab eelneva põhjal tõdeda, et Kosovos oli sel aastal rikutud inimõigusi. Seda tõestab ka fakt,
et 2004. aastal tõi Kosovo staatusekõneluste edutus kaasa rünnakud serbia kogukondade vastu
kogu riigis. Serblased aeti oma kodudest välja ning nende majad põletati maha. Hävitati 36
serbia kirikut ning 730 serblaste hoonet, tapeti 19 inimest ja peaaegu tuhat sai vigastada. Üha
enam serblasi otsis varjupaika enklaavides või suundus Põhja-Kosovosse ja Serbiasse42.
Politsei ei olnud suuteline olukorda lahendama ning vägivallaaktide toimepanijad jäid suuresti
karistuseta. See kõik pani rahvusvahelise üldsuse kahtlema Kosovo õigusriikluses 43. Seega on
võimalik tõdeda, et Kosovo ei austa inimõigusi ning selle kriteeriumi mittetäitmise tõttu ei
ole tegu demokraatliku tunnustustvääriva riigiga. Ühtlasi lähevad antud rikkumised vastuollu
ka islamiõigusega, mis deklareerib samuti vähemuste kaitse olulisust.
ÜRO poolt tunnustatud rahvusvaheline õigus ütleb, et riikide territoriaalse terviklikkuse
põhimõte kehtib senikaua kuni vähemusgruppe ei diskrimineerita ning neil lubatakse
autonoomselt oma kultuuri viljeleda. Vähemusrahvuste inimõigused riigis peavad olema
kaitstud ning neil peab olema võimalus poliitikas osaleda. 44 Rahvusvaheline tsiviil-ja
poliitiliste õiguste konventsioon ütleb, et homogeensetel kultuurilistel gruppidel peab olema
võimalus arendada oma kultuuri, religiooni ja keelt 45. Antud kriteerium on kooskõlas ka
islamiõigusega. Kosovo puhul on aga teada, et 1990ndate aastate algul sai riigist inimõiguste
eest seisvate rahvusvaheliste organisatsioonide peamine vaatlusalune. Seda seetõttu, et seal
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Grant, Thomas D., „Defining Statehood: The Montevideo Convention and its Discontents“ Columbia Journal
of Transnational Law, 1998-1999, nr 37, lk 415-445
40
Borgen, Christopher J., „Kosovo’s Declaration of Independence: Self-Determination, Secession and
Recognition“, American Society of International Law, 2008, nr 2
41
Inimõiguste Ülddeklaratsioon, artiklid 5, 7
42
Meindersma, Christa, „Kosovo: Euroopa viimase pusletüki paikapanek“, Diplomaatia, 2007, nr 12
43
Tansey, Oisin, „Kosovo: Independence and Tutelage“, Journal of Democracy, 2009, nr 2, lk 153-167
44
Kokott, Juliane, „Human Rights Situation in Kosovo 1989-1999“, Kosovo and the International Community A
Legal Assessment, 2002, lk 6-27
45
Rahvusvaheline tsiviil-ja poliitiliste õiguste konventsioon, artikkel 27
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pandi serblaste poolt albaanlaste suunal toime tõsiseid terroriakte 46. Mitmed Kosovoalbaanlased olid sunnitud asüüli otsima näiteks Saksamaalt ja Šveitsist. Albaanlasi on
massiliselt nende ajalooliselt territooriumilt deporteeritud ning nende suhtes on pandud toime
massiliselt tapmisi, vägistamisi ning etnilist puhastust. NATO on inimõiguste kaitseks
korraldanud Kosovosse humanitaarinterventsiooni47. Eelnevast lähtuvalt võib väita, et enne
setsessiooni ei olnud Kosovo rahval võimalik seda teha ning sellest tulenevalt, on selge, et
setsessioon oli antud aspektile tuginedes õigustatud kuna Kosovol polnud võimalik end Serbia
koosseisus määrata.
1928. aastal sõlmitud Briand-Kelloggi pakt keelustas sõja kui rahvusvahelise poliitika
vahendi.

48

Selle kohaselt tuleb kõik arusaamatused rahvusvahelisel tasandil lahendada

patsifistlikke meetoditega ning jõu kasutamine pole lubatud. Seda isegi mitte enesekaitseks. 49
USA töötas Briand-Kelloggi pakti alusel välja mittetunnustamise doktriini – riigisekretär
Henry L. Stimptoni ütles 1931. aastal välja põhimõtte, mille kohaselt USA ei tunnusta
mingeid territoriaalseid muudatusi, kui need pole rahumeelsed. 50 Islami õigus on BriandKelloggi pakti ja Stimptoni doktriini põhimõtetega kooskõlas. Islami Koostööorganisatsioon
deklareerib, et jõu kasutamine konfliktide lahendamiseks liikmesriikide poolt pole lubatud
ning kõik probleemid peavad saama alati rahumeelse lahenduse. 51 Pärast 1999. aastal
Kosovos toimunud etnilist puhastust viibivad riigis ÜRO rahuvalvejõud ning seda kuni
tänaseni. Seega polnud iseseisvuse välja kuulutamise hetkel olukord rahumeelne ja patsifistlik
ning pinged kogukonnas kui ka Kosovo-Serbia vahelistes suhetes olid suured ja
läbirääkimistel nende lahendamiseks ei saavutatud tulemust.52Riik oli sisuliselt sõjas.53
Samuti ei olnud edukas lepitusmenetluse käigus välja pakutud Ahtisaari plaan, mille kohaselt
Kosovo oleks saavutanud iseseisvuse rahvusvahelise järelevalve all. 54 Kuna aktiivset
sõjategevust Kosovo iseseisvumise hetkel ei toimunud, ei ole võimalik väita, et setsessioon
toimus vägivaldsel teel. Samuti on selge, et Kosovo ei eraldunud Serbiast rahumeelselt. Seda
kinnitab asjaolu, et edukat lepitusmenetlust kahe riigi vahel ei ole siiani olnud. Konflikt kahe
riigi vahel kestab tänaseni ja ÜRO kohalolek on piirkonna stabiilsena hoidmiseks vajalik.
46
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Wright, Quincy, „The Meaning of the Pact of Paris“, American Journal of International Law, 1933
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Recognition“, American Society of International Law, 2008, nr 2
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Journal, 2008, nr 8, lk 881-891
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Seetõttu on olemas sõjalised pinged ning toimunud setsessioon tundub olevat pigem
pingeküllane ja sõda provotseeriv kui rahumeelne. Võib väita, et Stimptoni doktriini ja
Briand-Kelloggi pakti kohaselt Kosovo pigem ei vääriks rahvusvahelise üldsuse ja
usukaaslaste poolset tunnustamist.
Kokkuvõtlikult tuleb tõdeda, et kuigi Kosovo setsessioon Serbiast polnud rahumeelne ning
riigi valitsust ei saa islamiõiguse seisukohalt legitiimseks pidada, on siiski rohkem neid
asjaolusid, miks piirkond tunnustamist vääriks. Pinged ning teatavad inimõiguste rikkumised
on siirdeühiskonnale pigem omased. Sellest tulenevalt on selge, et peaaegu pooled Islami
Koostööorganisatsiooni

liikmed,

kes

pole

Kosovot

tunnustanud

näitavad

üles

mittesolidaarsust usukaaslase suhtes.

Usulised lahkhelid kui mittesolidaarsuse põhjustaja
Teatavasti on islamiusk jagunenud mitmeks sektiks – põhilisemad nendest sunniidid ja šiiidid,
kes omavahel läbi ei saa. Kuna Kosovot mittetunnustanud OIC liikmete seas on riike, kus
šiiidid on enamuses, samas on Kosovos domineerivaks sektiks sunniidid, võib arvata, et see
võib olla üks põhjuseid, mis ei luba antud riikidel Kosovot tunnustada ning põhjustab
solidaarsusetust OICs. Seetõttu saab järgnevas maatriksis võrreldud Kosovot tunnustanud ja
mittetunnustanud riike selle alusel, millisesse usulisse sekti nad kuuluvad.

Joonis1: Kosovo tunnustamine usulise kuuluvuse järgi
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Maatriksist (vt. Joonis1) järeldub, et OIC liikmetest sunniidid ei pea ususektide lahknemist
usukaaslaste tunnustamisel oluliseks. Kosovot tunnustanud ja mittetunnustanud sunniite on
enam-vähem võrdselt.
Šiiitide hulgas on olukord teine – neid šiiitlikke OIC liikmeid, kes on sunniitlikku Kosovot
tunnustanud on poole vähem kui mittetunnustanuid šiiitidest OIC liikmeid. Samal ajal tuleb
tõdeda, et šiiitlikest riikidest Iraak, Aserbaidžaan ja Senegal on sekulaarsed, mis tähendab, et
usuküsimused üleüldiselt ei tohiks nende jaoks olulised olla. See aga kahandab šiiitide
tunnustamiskäitumise põhjal välja tuleva argumendi väärtust.
Kokkuvõtlikult on küll alust arvata, et islamiusu lõhestatus võib põhjustada solidaarsusetust
(eriti šiiitide puhul) Islami Koostööorganisatsiooni liikmete hulgas usukaaslaste tunnustamise
küsimustes, kuid kindlasti pole tegu peamise mittesolidaarsust põhjustava teguriga.
Separatistliku piirkonna olemasolu riigis, millelt oodatakse solidaarsust
Sageli kardetakse, et kui tunnustada setsessiooni mujal maailmas, võib tunnustaja enda sees
olev piirkond sama taotleda. Järgnevalt uurin, kas Kosovot tunnustanud ja mittetunnustanud
OIC riigid erinevad oluliselt üksteisest sellepoolest, et ühtedel on koosseisus separatistlik
grupp ja teistel mitte.
Separatistlik grupp loetakse märkimisväärseks olevaks siis kui ta moodustab selle riigi
rahvastikust vähemalt 8% või on täheldatud, et riigil on teisi väärtusi jagava grupiga
probleeme. Antud põhimõte on tuletatud Kosovo olukorrast – seal moodustavad
mittealbaanlastest vähemused 8% rahvastikust ning nendega on riigivõimudel probleeme.
Maatriksist (vt. Joonis2) selgub, et Kosovot tunnustanud Islami Koostööorganisatsiooni
liikmete hulgas on oluliselt rohkem neid, kelle koosseisus pole teisi kultuuriväärtusi kandvaid
separatistlikke gruppe ning Kosovot mittetunnustanud riikide hulgas on veidi rohkem neid,
kelle koosseisus on teisi kultuuriväärtusi kandvad grupid. Samas ei ole võimalik täheldada
drastilist erinevust Kosovot tunnustanud ja mittetunnustanud OIC liikmete vahel selles osas,
mis puudutab nende koosseisu kuuluvate separatistlike vähemusgruppide olemasolu. Seega
võib öelda, et separatistide olemasolu mõjutab OIC liikmete otsuseid usukaaslastele
tunnustamise andmise osas ning võib põhjustada usukaaslaste vahelist mittesolidaarsust, kuid
see ei pruugi olla alati määrav lõpliku tunnustamisotsuse väljakujunemisel.
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Joonis2: Kosovo tunnustamise sõltuvus separatistlikest kogukondadest.

Kokkuvõte
Tulenevalt sellest, et Kosovo väärib nii üldtunnustatud rahvusvahelise õiguse kui ka
islamiõiguse printsiipide kohaselt iseseisvust ning usukaaslaste de jure tunnustust, on selge, et
OIC liikmed pole antud küsimuses sama usu kandjate suhtes solidaarsed.
Islamiriikide vahelist mittesolidaarsust tunnustamise küsimuses põhjustab näiteks islamiusu
lõhestatus. Samuti asjaolu, et setsessioonile heakskiidu andmise juures lähtub tunnustaja tihti
sellest, kas tema enda koosseisus on erinevaid kultuuriväärtusi kandvaid separatistlikke ja
konfliktseid gruppe.
Kindlasti pole väljatoodud mittesolidaarsuse põhjused ainuvõimalikud. Kuna põhjuslikud
seosed solidaarsusetuse ja välja pakutud mõjurite vahel ei osutunud nii tugevaks, kui algselt
loodetud, on selge, et antud teemavaldkond on lai ning vajab ka tulevikus uurimist.
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“I voted for Obama, so I cannot
be racist.55”
Mart Veliste, RSRi asepresident

Ameerika

Ühendriikide ajalugu on olnud suuresti seotud rassilise eristamise ja

mustanahaliste diskrimineerimisega. Orjandus keelustati alles pärast Ameerika kodusõda
1865. aastal, kuid see ei tähendanud veel valge- ja mustanahalise inimese võrdseks
muutumist. Rassiline eristamine ja sealjuures diskrimineeriv suhtumine kestis veel ligikaudu
sada aastat. 1955. aastal alguse saanud võrdseid kodanikuõigusi taotleva liikumise Civil
Rights Movement, mille üks peamine juhtfiguur Martin Luther King, Jr. pole kellelegi võõras,
tagajärjel võeti 1964. aastal vastu Civil Rights Act. See keelustas diskrimineerimise rassi,
religiooni ja rahvuse alusel tööturul ning avalikes asutustes. 1965. aastal vastuvõetud Voting
Rights Act tagas mustanahalistele kodanikele valimisõigused. Samal aastal muudeti
lihtsamaks ka väljaspool Euroopat elavatele inimestele Ameerikasse immigreerumine
Immigration and Nationality Services Act abil. Viimasena võeti liikumise tulemusena 1968.
aastal vastu Fair Housing Act, mis keelustas diskrimineerimise majapidamiste müümisel ja
rentimisel. 45 aastat hiljem valis Ameerika oma 44. presidendiks Barack Hussein Obama –
esmakordselt sai riigi kõrgeimaile positsioonile mustanahaline mees.
Paljude jaoks oli see justkui omamoodi märk sellest, et USA on oma arengus jõudnud etappi,
kus rass ei mängi enam ühiskonnas rolli. Pärast võidu kuulutamist pidutsesid ameeriklased
tänavatel ja ka Euroopas võeti see uudis soojalt vastu. Siinkirjutajale meenub tollest ajast
kõige eredamalt Barcelona randa liivast tehtud massiivne Obama portree. Tänagi tuleb tõdeda,
et Obama võit oli järjekordne „Ameerika unelma“ lugu, kuidas sõltumata raskest lapsepõlvest,
välimusest või päritolust, on võimalik saavutada edu. Edu, mis isegi valgenahalistele on tihti
võimatu. Kuid kas ka tegelikult rõõmustamiseks põhjust oli? Sellele küsimusele otsib artikli
autor järgnevalt vastust Obama tolleaegset kampaaniat, sotsiaal-majanduslikke näitajaid ja
inimeste hoiakuid analüüsides.

55

„Ma ei saa olla rassist, kuna hääletasin Obama poolt“
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Barack Obama 2008. aasta valimiskampaaniat on akadeemilises kirjanduses iseloomustatud
sõnapaariga “post racial“, mida eesti keelde võiks tõlkida rassijärgse või rassiülese
kampaaniana. Nii-öelda rassijärgse lähenemise peamiseks eesmärgiks on jätta kõik rassiga
seotud valulik minevikku ja liikuda üheskoos parema tuleviku poole, kus rass ei mängi enam
olulist rolli56. Kogu oma kampaania vältel hoidus presidendikanditaat rassi ja rassismi
teemasid puudutamast ja rõhutas retoorikas pidevalt koostöö tegemise vajadust. Meenutagem
siinkohal hüüdlauset “Yes we can!“ või tema kuulsat lauset 2004. aastast: “There's not a
black America and white America and Latino America and Asian America; there's the United
States of America57”. Oluline on ka märkida, et Obama pole esimene mustanahaline poliitik,
kes sellist rassijärgset lähenemist kasutanud on. Analoogselt on tegutsenud 1983. aastal
Harold Washington, Chicago esimene mustanahaline linnapea, Newarki linnapea Cory
Booker 2006. aastal ja Massachusettsi kuberner Deval Patric 2008. aastal58. Seega tekib
kriitiline küsimus, kas valimistel edu saavutamiseks peabki tumedanahaline kandidaat alati
hoiduma rassiga seotud aspektidele toetumast, mitte tooma esile mustanahaliste probleeme
ühiskonnas ja rõhutama koostööd tuleviku nimel? Jäägu see iga lugeja enda otsustada. Samuti
võib sellist rassijärgset retoorikat pidada tegelike probleemide eest põgenemiseks või
teesklemiseks, et rassilisi lõhesid enam ühiskonnas ei eksisteerigi. Sotsiaal-majanduslikud
näitajad kõnelevad aga teist lugu.

56

Byrne, Bridget (2011) „Post-race? Nation, Inheritance and the Contradictory Performativity ofRace in Barack
Obama‘s ‘A More Perfect Union‘ Speech“, thirdspace: a journal of feminist theory & culture, Vol 10(1), lk. 2
57
„Ei ole olemas musta Ameerikat ja valget Ameerikat ja latiinode Ameerikat ja aasialaste Ameerikat; on
olemas Ameerika Ühendriigid.“ Obama, Barack H. (2004) pöördumine Demokraatide Partei Konvendil
58
Utley, Ebony; Hayse, Amy L. (2009) „Barack Obama's (Im)Perfect Union: An Analysis of the Strategic
Successes and Failures in His Speech on Race“, The Western Journal of Black Studies, Vol 33(3), lk 155
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Kuigi mustanahalised moodustavad umbes 12% riigi rahvastikust, omavad nad vaid 3% riigi
rikkusest59. 45% afroameeriklastest, kes olid sündinud keskklassi peredesse Civil Rights
liikumise järel, on langenud täiskasvanuna vaesusesse 60. 2007. aastal iseloomustas valgete ja
mustanahaliste majapidamiste omakapitalide ebavõrdsust suhe 11:1, mis majanduskriisiga
kasvas veelgi 20:1´le61. 11% valgetest noortest käivad keskkoolides, kus lõpetamine ei ole
normiks – sama näitaja mustanahaliste jaoks on 50%62. Mustanahaliste vangistusnäitajad on
seitse korda suuremad valgete omadest 63. Kuigi 70% narkootikumide tarvitamist on valgete
poolt ning 25% mustanahaliste ja latiinode poolt, on narkootikumide kuritarvitamisest
tulenevate vangistuste osakaalud vastavalt 10% ja 90%64. Ebaõiglust iseloomustab ka fakt, et
11. septembri terrorirünnaku järel on New Yorki politsei (NYPD) poolt tehtud autode
kinnipidamistest 90% olnud seotud mitte-valgetega65.
Üllataval kombel ei toonud Obama 2008. aasta edukas kampaania kaasa suuri muutusi
hääletustulemustes. Kui Obama sai 2008. aastal 43% valgete häältest, siis neli aastat varem
sai demokraatide kandidaat John Kerry 41% ja Al Gore 2000. aastal 42% valgete häältest 66.
Samas aga suutis Obama võita mustanahaliste, latiinode ja Aasia päritoluga ameeriklaste
südamed, kogudes vastavalt 95%, 67% ja 62% häältest 67. Suurema selguse saamiseks, tuleb
eraldi käsitleda nii valgete kui ka mustanahaliste hoiakuid.
Afroameeriklaste suhtumine ühiskonna võrdsusesse tõusis kohe pärast Obama valituks
osutumist. CBSi ja New York Timesi poolt tehtud küsitlus 2009. aastal näitas, et valimiste
järgselt arvas 59% mustanahalistest küsitletutest, et rassilised suhted Ameerikas on head.
Sama näitaja enne valimisi oli olnud vaid 29%. Ajakirjas The Economist ilmus 2008. aasta
detsembris artikkel, kus selgub, et küsitletud mustanahalistest 80% jaoks oli Obama võit
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unistuse täitumine (“a dream come true“) ja 96% neist arvas, et Obama valituks osutumine
parandab rassisuhteid ühiskonnas. 68
Mis puutub nüüd valgete hoiakute muutusesse, siis seda valimistulemustest välja lugeda ei
anna. Pigem jäid kogutud hääled tavapärase demokraatide normi juurde. Seega tuleb siingi
vastuseid mujalt otsida. Cheryl R. Kaiser´i poolt juhitud uurimusgrupp leidis enne ja pärast
valimisi tehtud hoiakute küsitluses, et Obama võit suurendas tunduvalt usku protestantlikusse
tööeetikasse ning vähendas toetust edasiste ebavõrdsust käsitlevate poliitikate vastu 69.
Analoogset vaatepunkti jagab ka Luigi Esposito, kes oma kirjutises leiab, et pärast Civil
Rights liikumist on rassism varjunud liberaalsete väärtuste taha. Liberaalsete väärtuste all
peab ta silmas individualismi, vaba konkurentsi, meritokraatiat

ja võrdsete võimaluste

olemasolu. See tähendab, et valgenahalised kipuvad eitama rassismi esinemist USA
ühiskonnas, väites, et kõigil on võrdsed võimalused heale elule ja probleemid tulenevad
pigem mustanahaliste enda vähese motiveeritusega. Rassism ei esine enam vaenuna
mustanahaliste vastu, vaid esineb pigem ükskõiksusena ühiskonnas valitseva ebavõrduse
suhtes.70 Bernstein, Young ja Claypool väidavad, et valge inimene võib suhtuda Obamasse
kui

positiivsesse

näitesse

„mitte

tüüpilisest

mustanahalisest“,

jättes

mõjutamata

eelarvamuslikku suhtumist üleüldisesse kogukonda71. Seega oleks Obama edulugu kui märk
sellest, et kõigil ongi võrdsed võimalused ja justkui poleks Ameerika ühiskonnas rassilist
ebavõrdsust. Selline võrdlus on aga rutakas, kuna kõigil mustanahalistel pole siiski olnud
päris samu võimalusi, mis Obamal (näiteks võimalus õppida Ivy League koolides). Obama on
isegi oma 2006. aastal ilmunud raamatus “The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the
American Dream“ süüdistanud vaeseid mustanahalisi kodanikke neid puudutavates hädades.
Ta leiab, et nad vaatavad liiga palju telekat, puudub huvi hariduslike saavutuste vastu ja
tarbivad liiga palju mürke 72. Kogu sellise suhtumise tagajärjena näeb Thomas Edge, et
edaspidiste abinõude rakendamisel mustanahaliste ebavõrdsest staatusest välja toomiseks,
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näeks laiem (valge) kogukond seda kui „rassismi valgete vastu“73. Valged kodanikud
tunnetaksid, et neile tehakse ülekohut, kuna riik pöörab enam tähelepanu mustanahaliste
võimaluste parandamisele. Seega pole võimalik enam avalikus debatis mainida ebavõrdset
kohtlemist mustanahaliste suhtes. Kõige äärmuslikumat rassismi valgete kodanike seas on
endiselt näha Tea Party liikumise kogunemistel, kus lehvitatakse rassistlikke silte, millest
mõned suisa kujutlevad riigi presidenti ahvina.
Muidugi on võimalik, et Obama võit siiski pani käima protsessid Ameerika ühiskonnas, mille
mõjusid näeme alles kümnete aastate pärast. Mustanahalise presidendi võiduga saabunud
emotsioonide ja motivatsiooni toel on võimalik, et USA poliitikasse hakkab suunduma järjest
rohkem vähemusi esindavaid kodanikke. Eriti võiks see mõjutada noori, kes kasvavad üles
nende kaheksa aasta jooksul, mil Obama presidendi kohustusi täidab. Näiteks president ise on
intervjuus ajakirjale Washington Post rõhutanud, et mustanahalise presidendi olemasolu
mõjutab tunduvalt seda, kuidas näevad end mustanahalised lapsed ja kuidas näevad neid
valgenahalised74. Siin kirjutaja suhtub sellesse siiski pessimistlikult.
Kui pärast mustanahalise presidendi valimist peetakse riiki automaatselt rassismi vabaks,
süvenemata ühiskonnas tegelikult toimuvale, võivad paljud valupunktid rassiküsimustes jääda
tähelepanuta. Hetkel valitseb olukord, kus Ameerika ühiskonnas on rassist tulenevad lõhed
endiselt olemas, nende probleemidega ei tegeleta, mustanahalised peavad olukorda
põhjendamatult paranenuks ja avalikus ruumis on muutumas tabuks ebavõrdsusest rääkimine,
sest seda peetakse inimeste enda tegemata jätmiseks. Rassism ei ole enam niivõrd viha teise
grupi vastu, kui et pimedus näha ebavõrdsust ühiskonnas. Sellest tulenevalt võib Obama võitu
näha mustanahalise kogukonna jaoks isegi negatiivsena, sest probleemide lahendamine on
muutnud poliitiliselt keerulisemaks. Praegune ebavõrdsus on suuresti seda taastootva süsteemi
viga ja kui seda ei muudeta, ei lahene ja kui seda ei muudeta, ei kao ka rassilised lõhed USA
ühiskonnas nii pea.
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Eesti areng ja julgeolek ehk
mõni asi on visa muutuma
Karl Haljasmets, bakalaureuse kolmanda
kursuse tudeng ja RSRi vilistlane

Ma olen sündinud 1989. aastal. Praegu võib öelda, et sündisin inimkonna ajaloo ühel kõige
tähelepanuväärseimal aastal. Berliini müür langes ning aasta lõpuks oli selgelt näha, et
inimestel on suletud ühiskonnast kõrini, kommunistlik ideoloogia sai kaotuse osaliseks. Kõige
julmemalt väljendus aja jooksul kogunenud viha 25. detsembril, kaks päeva enne minu sündi,
kui mõisteti kiirmenetlusega surma ja hukati 1965. aastast võimul olnud Rumeenia
kommunistlik diktaator Nicolae Ceauşescu koos oma naisega. Järgnevalt iseseisvusid riburada
pidi Nõukogude Liitu kuulunud riigid, kes ei tahtnud enam kunagi taluda repressioone ja
kodanikuvabaduste piiramist. Nüüd kui ajaloolisest murrangust möödunud üle 23 aasta, on
aeg vaadata tagasi. Mis muutused on toimunud meie eludes ning kas oht meie tollal
väljavõideldud vabadusele on lõplikult möödas?
Kui olin sõjaväes, kehtis seal karm kodukord ning isiklik ruum seisnes väikeses pingis
kahekordse nari ees. See oli koht, kus taipasin, kui väärtuslik on tegelikult vabadus. Praegune
Eesti on vaba ühiskond, mida tuleb iga hinna eest hoida. Kodanikuvabadused on nende
nappide aastatega tagasipöördumatult rahva meeltesse juurdunud. 20. aastat tagasi oleks olnud
raske nii optimistlik olla ja tihti ei oldudki. Mart Laar kirjutas raamatus „ Eesti uus algus”,
kuidas 1992. aastal oli valitsusel peaeesmärgiks talve üle elamine, kuna nõukogude ajal
rajatud suured paneelmajad vajasid kütteks õli, mida oli väga raske saada. Arutati tõsiselt
maapiirkondade tervete linnaosade evakueerimist, mida pehme talve tõttu siiski ei tehtud.
Samas raamatus kirjutab kunagine peaminister, kuidas 1992. aasta sügisel anti maailma
juhtivates ajakirjades Eestist äärmiselt negatiivne ja pessimistlik pilt, välisvaatlejatele tundus,
et riik liigub kiirelt täieliku kokkuvarisemise teed. Kirjeldades Narva streike ja rahutusi,
kirjutas briti ajakirjanik Jonathan Steele 1992. aasta 20. novembri Guardian’is, et vaevalt
pärast iseseisvumist on majanduslik ja poliitiline kriis surunud Eesti põlvili, kirjeldati
prügikastidest toitu otsivaid vanureid, kõikjal tülitavaid kerjuseid ning räpaseid hangeldajaid.
Nüüd on see kõik jäänud kaugele, ebareaalsena tunduvasse minevikku. Peab tunnistama, et
lapsesilmadega on raske märgata väikeseid pisiasju, mis tähistavad ajaloos uut lehekülge.
Mäletan vaid, kuidas televiisoris asendusid vene päritolu multikad üha rohkem lääne
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analoogidega, „Mootorratturhiired Marsilt” muutusid minu eakaaslaste kangelasteks.
Igaõhtuseks meelelahutuseks sai välismaine actionfilm ning poisiklutile ihaldusväärseimaks
leluks legokonstruktur, asendades puust mänguklotse, mis olid juba ammu luitunud
värvusega. Ühel hetkel saabus interneti võidukäik, mis muutus ruttu elu loomupäraseks osaks,
mille tõttu hakati maad ka E-stoniaks kutsuma. Teiselt poolt tean, kuidas 1990ndate keskel
näis välismaa sama maagilisena kui jõuluvana, kõik kibelesid sinna ning sealviibijat saatis
koheselt kosmopoliidi kuulsus. Aastal 2013 tundub mulle, et välisma lähetusi, õppereise
võetakse tihtilugu tüütuna näiva toiminguna, kuna peab kodust eemal olema. Kodu
väärtustatakse üha rohkem. Reisimine ei ole ammu enam ainult priviligeeritutele, keegi ei
takista meid oma eluga tegemast, mida iganes soovime. Selles valguses näib ometigi ka
sõjaväeteenistus ja asjatu Venemaa ohuallikana määramine paljudele üleliigsena ja kaunis
mõttetuna.
Ma ei ole russofoob ja kuigi oleme 2004. aastast alates olnud NATO täieõiguslikud liikmed,
siis kahjuks on minu suurim hirm seoses Eesti julgolekuga seotud ikka Venemaaga ning see
hirm ei ole aastatega kahjuks ka kuskile kadunud. See ei ole kindlasti midagi vältimatut, kuid
kui see juhtub, siis antakse minu senisele mugavale ja mõnusale elule hoopis teistsugune käik,
mis purustaks ka suure osa minu tuleviku ootustest ja lootustest. Ei pea kaugele vaatama,
nägemaks, mis tekitab hirmu. Soome kaitseminister Jyri Häkämies lausus 2007. aastal
Washingtonis toimunud konverentsil, et tema maa „kolm välispoliitilist eesmärki” on
Venemaa, Venemaa ja Venemaa. Tema sõnadest distantseeruti küll ametlikult, kuid ta suutis
väga hästi välja tuua selle, millega seostuvad minu põhilised kartused tuleviku ees, vaatamata
kuulumisele ühte suurde sõjalisse ning teisse majandus- ja väärtuspõhisesse liitu. Prantslased,
itaallased ja paljud teisedki suuremad rahvad peavad kõike kindlasti väikese riigi kodaniku
rumalaks mõttelennuks, patsudades samal ajal õlale, julgustades minevikku tagaplaanile
jätma, kuid vaadates ida poole, kui näib, et midagi on küll väga valesti.
Praeguseks on selge, et Lääne rahalised vahendid ja George Sorose fondid ei ole suutnud
juurutada Venemaal avatud ühiskonna põhiprintsiipe. Täitsa uskumatu, mis toimub meie
naaberriigis, neist on jälle saamas jälle ühe juhiga suletud ühiskond, kus puudub opositsioon.
Tasub meenutada ainult 2004. aasta presidendivalimisi, kui opositsiooni kandidaat Ivan
Rõbkin kaotati keset kampaaniat lihtsalt ära. Kui siia lisada juurde selle kümnendi
meeldejäävaima tsitaadi minu jaoks, kus praegune Venemaa peaminister Vladimir Putin
avaldas arvamust, et Nõukogude Liidu lagunemine oli eelmise sajandi suurim geopoliitiline
katastroof, meenub näitleja Mari-Liis Lille küsimus: „Mis on sellel pildil valesti?“ Võib küll
vastu vaielda, et ei tasu sõnu kontekstist välja rebida ning üle reageerida, kuid mõte näib siin
ilmselge- veel enam, kui seda ütleb riigi mõjuvõimsaim mees. Kõige kurvem on, et vene
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rahvas seisab küllaltki kindlalt oma praeguse peaministri seljataga. Vaatamata langustele ja
tõusudele on Putin ikka Venemaa populaarseim poliitik.
Venemaa praeguseid arenguid uurinud Mark McKinnon kirjutab oma raamatus „Uus külm
sõda”, kuidas „lähivälismaana” käsitletakse Venemaal neljateist maad, mis kuulusid enne
NSV Liitu. Need maad on Vladimir Putini arvates lihtsalt mässulised provintsid, mis olid
iseseisvuse saavutanud pigem ajaloolise juhuse tõttu kui rahvusvahelise õiguse võrdõiguslike
subjektidena, olles vabad määrama omaenda teed. Kõik võiks näida tühjade ähvardustena,
kuid 2008. aasta 8. augustil toimunud sündmused tõestasid, et eesmärkide saavutamiseks
ollakse valmis jõudu kasutama. Vladimir Putin on lisanud Baltikumis elavate venelaste kohta,
et nende puhul ei saa rääkida täielikult kindlustatud õigustest ja vabadustest ning kindlasti
püütakse neid aidata. Kuskil Narvas toimuv väidetav venelaste õiguste rikkumine on kõige
tõenäolisem viis, kuidas Venemaal oleks võimalik meie „mässuline provints“ jälle õigele teele
suunata. Siiamaani ei ole ma välja suutnud mõelda ühtegi ohustsenaariumit, mis näiks
realistlikum.
Rumal on paljude jaoks kindlasti isegi mõelda sõjalise konflikti võimalusest naabriga, kuid
kunagi, läbides ajateenistust, näis kõik vägagi võimalikuna. Õppisime, kuidas Rootsist pärit
kuulipildujat KSP-58 kasutada, kuidas tankitõrjerelv Carl Gustav toimib ning samal ajal käis
pidevalt vastaseõpe, kus õppisime une pealt eristama Vene päritolu liikursuurtükki 2S1
jalaväelahingumasinast BMP-1 ning vahet teha näiteks tankil T-55 ja T-80. Eks eesmärgiks
on seatud mitte oma iseseisvust teistkordselt kaotada. Meie valmistume halvimaks ning samal
ajal püüab Venemaa taastada oma kunagist positsiooni maailmas. Praegu on nende peamine
relv energiapoliitika, kuid sama joont jätkates võib ka sõda tunduda naabrile lihtsalt vältimatu
tööriistana oma imperialistlike soovide rahuldamisel. See ei pruugi olla praegu tõene, kuid
seda võimalust ei tasu ka ignoreerida.
Eesti on üleminekuriikide reforme hindava Bertelsmanni transformatsiooniindeksi järgi, mis
uurib 128 maailma riigis demokraatiale ja turumajandusele ülemineku edukust, maailmas
neljas riik. Vahel ütlevad arvud rohkem kui tuhat sõna. Me oleme olnud edukad. Kui saaks
võtta kellegi 23 aasta tagusest Eestist ning tuua ta tänapäeva, siis pilt, mis avaneks, ületaks ka
tema pöörasemaid lootuseid. Meie riigi julgeolek on hästi kindlustatud. Kui miski seda võiks
sõjaliselt ohustada, siis see on ja jääb pikaks ajaks Venemaaks ning sinna ei saa midagi parata.
Ei tasu muutuda russofoobideks, kuid ajalugu on õpetanud, et meie idapiiri ääres toimuvaid
arenguid peab jälgima ning neid ei tohi ignoreerida.
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Lugemiseks neile, kes RSRiga
Riias kaasas polnud
Jüri Käosaar, RSRi president

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. 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
Suursaadik Mati Vaarmann

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. Kahjuks ma läti keelt ei mõista, seega ei saa ma ülevaadet
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sellest anda. 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, 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 katkiseid radareid, millest 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.

RSR Seimis koos vil! Veiko Spolitisega
Turaida piiskoplinnus
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