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Juhtkiri
Mul on hea meel, et valmis on
saanud RSRi teine semestrikiri!
Eelmisel
semestril
RSRis
eesmärgiks võetu on endiselt
toimimas. Huvi kogumikku tekste
kirjutada on endiselt olemas
tegevliikmetel. Eriti positiivne on
aga see, et oleme jätkuvalt
suutnud kaasata autoreid ka teiste
tudengite seast. Semestrikirja
käimalükkamisel seatud eesmärk
julgustada tudengeid jagama
mõtteid rahvusvaheliste suhete
teemal ja luua väljund nende
artiklite avaldamiseks, on seega
täitunud.
Semestrikirja koostamisel oli
suureks abiks väljaspoolt kostuv
julgustus ettevõtmisele. RSRi
liikmed said juhuslikult võõrastelt
inimestelt kiidusõnu semestrikirja
aadressil. See andis kõvasti indu
juurde. Aitäh Teile!
Nii nagu eelmisel korral, ei
seatud seegi kord temaatilisi
piiranguid. Iga inimene võis
kirjutada just sellele teemal, mis
on talle huvipakkuv. Seega on
antud semestrikirjas jällegi lai
valik
teemasid
ja
midagi
huvitavat võiks leiduda kõigile.
Kutsun kõiki üles juba meie
järgmises semestrikirjas kaasa
lööma!
Tagasiside ja arutelu artiklite üle
on oodatud RSRi Facebook lehel.

Merili Luuk, RSRi vilistlane ja Õhtulehe spordireporter on
semestrikirja tarbeks taliolümpiamängude eel kirjutanud artikli
"Sotši olümpiamängud – sport või poliitika?“ Merili arvab, et kuigi
nii sport kui ka poliitika on nende mängude juures võrdselt
olulised, peaks olümpiamängude puhul fookuses olema siiski
atleetlikkus. (2)
Kai Kreos, riigiteaduste tudeng ja RSRi kuulaja kirjeldab artiklis
"Hiina ja Iraani partnerlus – milles see seisneb ja kas see on
määratud kestma?“ Hiina ja Iraani vaheliste suhete ajaloolist tausta
ja analüüsib neid põhjalikumalt just relvastusalase koostöö ja Iraani
tuumaprogrammi kontekstis. (6)
Maarja Metsa, RSRi asepresidendi arikkel "Venemaa toidusõjad“
annab põhjaliku ülevaate Venemaa poolt kehtestatud impordi
piirangutest ja nende majanduslikest/poliitilistest tagamaadest.
Tekstis käsitletakse toidusõdu Valgevene, Soome, Gruusia,
Moldova, Ukraina, Leedu, Hollandi, Eesti ja Norra vastu. (12)
Silver Lulla, riigiteaduste tudengi ja RSRi kuulaja artiklis
"Comparing Estonia and Germany in the NATO“ leiavad
võrdlemist Eesti ja Saksamaa võimekus, probleemid ja võimalused
NATO tegevusse panustamisel. (19)
Mart Veliste, RSRi president annab artiklis „Türgi – endiselt vaid
Euroopa Liidu kandidaatriik“ ülevaate Türgi ja Euroopa Liidu
vaheliste suhete lähiajaloost ning põhjustest, miks Türgil ei ole
siiani õnnestunud ELi täieõiguslikuks liikmeks saada. (23)
Siim Hendrik Rääk, RSRi liige analüüsib artiklis „George Orwelli
„1984“ – analüüs lähtuvalt Kalevi Holsti süsteemiteeoriast“
maailmatuntud ilukirjanduslikku teost tuntud rahvusvaheliste
suhete süsteemiteooriast lähtuvalt. (29)

- Mart Veliste
RSR ehk Rahvusvaheliste Suhete
Ring on 1963. aastal loodud
Tartu Ülikooli juures tegutsev
tudengiteorganisatsioon,
mis
koondab
rahvusvahelistest
suhetest huvitatud noori.
Organisatsiooni korraldab iga
nädal vabas õhkkonnas toimuvaid
välispoliitika teemalisi loenguid.
Lisaks teeb RSR raadiosaadet
Ringjoon ja korraldab semestris
korra mälumängu ning debatti.

Täname: Kai Kreos, Silver Lulla, Merili Luuk ja Maarja Mets
Semestrikirja koostasid:
Mart Veliste, Kerstin Kütt, Oliver Mõru, Siim Hendrik Rääk ja Silja Vurma
Lk |
RSRi tegevustega tutvu: www.ut.ee/RSR või Facebookis:
https://www.facebook.com/#!/groups/123316381042109/
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Sotši olümpiamängud – sport
või poliitika?
Merili Luuk, RSRi vilistlane ja Õhtulehe
spordireporter

7. veebruaril algavad Sotši olümpiamängud on leidnud kõlapinda väga erinevatel põhjustel.
Küll räägitakse Venemaal lokkavast korruptsioonist, homode õigusi piiravatest seadustest ja
terrorismist. Sport jääb tihtipeale tagaplaanile. Kui vaadata, kuidas USA ja Venemaa
olümpiaks valmistuvad, tundub, et tulemas on sõda, mitte rahusõnumit kandev olümpia.
Esimene poliitilisi kirgi küttev küsimus on võimalikud terrorismiilmingud. Ärevuseks on
põhjust, sest juba detsembris leidis Volgogradis aset kaks pommirünnakut, milles hukkus 34
süütut inimest. Nende rünnakute eest võttis vastutuse islamistlik äärmusrühmitus Ansar AlSunna.
Lisaks sellele lubas organisatsioon olümpiakeskusele veelgi verisemaid kingitusi. Eriti
kõhedaks muudab loo see, et videol, millega vastutus terrorirünnakute eest võeti, olid isikud,
kes video ilmumise hetkeks nautisid juba elu teispoolsuses. Spordipidu väisavad huvilised
kogu maailmast ja terrorirünnaku lubadus on seega äärmiselt murettekitav.
Kes aga vastutab, kui terroristid suudavad
tõesti midagi korraldada? Või milles on
probleem, et Pierre de Coubertini ligi
sajandi toiminud moto, et olümpialiikumine
võrdub rahuideega, nüüd järsku võib oma
otsa leida? Coubertin sõnas 1894. aasta
Pariisi I olümpiakonverentsil sellised sõnad:
„Rahu

võib

tekkida

ainult

paremas

maailmas. Parem maailm ainult paremate
Need noormehed ähvardasid Sotši
olümpiamängudel korraldada veresauna.

inimeste

tegevuse

tulemusel.

Paremad

inimesed võivad areneda ainult ägedas
spordivõistluses."
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Kas olemegi nüüd selle hetke tunnistajad, kus riikide kodanikud, kelle enda sportlased samal
ajal võistlevad ja häid saavutusi üritavad näidata, korraldavad oma rahvuskaaslastele ühe
suure verekatastroofi? Tahaks siiski uskuda, et need on pelgalt ähvardused, kuid pigem karta,
kui kahetseda, eks?
Erinevaid terroriähvardusi on saanud hetkel nii Ungari, Sloveenia, Saksamaa kui Itaalia
olümpiakomiteed. Sakslased kirjeldasid meili teel saabunud kirja kui “terroristide poolt
saadetud hoiatust”. Rahvusvaheline Olümpiakomitee teatas siiski, et nad ei pea ähvardusi
väga tõsiseltvõetavateks ning arvatavasti on tegemist mõne hälviku lolli naljaga. “Ma arvan,
et see on lihtsalt provokatsioon. Soovitame oma kolleegidel neid ähvardusi mitte tõsiselt
võtta, neile pole vaja tähelepanu pöörata,” teatas Venemaa Olümpiakomitee president
Aleksandr Žukov.
Aga miks me ei karda? On ju kõigil siiski meeles 1996. aasta Atlanta mängude olümpiaküla
tulistamine. Rääkimata 1972. aastal Münchenis toimunud olümpiaajaloo kõige traagilisemast
sündmusest - Iisraeli sportlastele tehtud atentaat, milles hukkus 17 inimest. Juba toona rippus
ligi ööpäeva väldanud pantvangidraama ajal õhus küsimus, kas sedasi lõpevadki kaasaegsed
olümpiamängud…
Küll aga on Venemaa saatnud nüüdseks Mustale merele patrullima allveelaevad ning maa
peal ollakse valmis S-400 tüüpi õhutõrjerelvadega alla tulistama vaenlaste lennukeid. Kohale
on toodud 40 000 sõjaväelast ning korda valvab ka eliitüksus Spetsnaz. Kogu ala valvavad
pidevalt kaameratega varustatud droonid.
USA on seevastu Venemaa ranniku äärde saatnud kaks sõjalaeva, mis jäävad sinna
olümpiamängude lõpuni patrullima. Teadmata arv Ühendriikide sõjalennukeid on saadetud
lähedalasuvatesse lennujaamadesse, mille nimesid ei avalikustata.
Lisaks on jänkid palganud oma sportlasi turvama vähemalt kaks rahvusvahelist turvafirmat,
mis koosnevad enamasti eriüksustes teeninud meestest. Valmis on tehtud plaan, kuidas
vajadusel evakueerida olümpiakülast 200 oma riigi sportlast. Ei saa välistada, et
olümpiamänge on turvamas ka FBI agendid.
Pidev terrorismioht pole aga ainus, mis olümpiamänge häirib. Spordipeo keskmesse on
jõudnud aktuaalsed probleemid – homofoobia ja rassism. Venemaa sattus juba läinud suvel
rahvusvahelise kriitika alla pärast seda, kui võeti vastu seadus, mis keelab „homopropaganda“
tegemise alaealiste seas. Kuigi nüüdseks on Venemaa siseministeerium kinnitanud, et
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seksuaalvähemusse kuuluvaid sportlasi või olümpiakülalisi ei diskrimineerita, võib siit-sealt
kuulda hädakisa.
Näiteks on rõhutatud, et homod peavad alluma kehtestatud seadustele ning hoiduma
propagandast ja provokatsioonist. Kuid kas ei või võimud tõlgendada ka käest kinni kõndimist
väikese provokatsioonina? Või suudlust tänaval oma partneriga? Nii on ka seaduse vastased
arvamusel, et Venemaa hakkab seda seadust väänama nagu ise tahab, kuna tegemist on üsna
üldsõnalise seadusega. Samuti on vägagi võimalik, et nii mõnigi gei võib oma rahakukrut
tühjendada õige pea 5000 rubla (120 eurot) võrra, sest see on venelaste arvates
„homoseksuaalsuse hind“.
Taaskord

esineb

USA

siin

huvitava

poliitilise käitumisega, saates oma 230liikmelise

sportlasdelegatsiooni

mängudele
jäähokimängija

ka

geisid,

Caitlin

Cahow.

sees
näiteks
Neid

toetavate ametnike seas on ka 39 suure
slämmi turniiri võitnud tennisist Billie
Jean King, kes on aastaid Ameerika lesbide
õiguste eest seisnud.

Kui Putin oleks homoseksuaal, kas siis oleks
Sotši olümpiamängudel geid kaitstud?

„On väga positiivne, et USA delegatsioonis on avalikult homoseksuaalseid sportlasi.
Loodame sellega edastada Venemaale ja kogu maailmale sõnumi, et USA austab
seksuaalvähemustesse kuulujate õigusi,“ lausus USA inimõiguslane Michael Cole-Schwartz.
Viimati esines avaldusega ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Thomas Bach, kes
lubas, et ROK võtab kasutusele kõiksugu meetmed, kui peaks olema mingisuguseid
rikkumisi, näiteks pjedestaalil. Samas on ROKi poolt lubatud sõnavabadus ning kui sportlased
soovivad oma meelsust kasutada ning pressikonverentsil ka midagi poliitilist välja öelda, on
neil selleks vabad käed.
Kas tekibki huvide konflikt, kui ROK laseb, aga Venemaa ei lase protestida? Ning kuigi
Khostas, 12 kilomeetri kaugusel lähimast võistluskohast, on avatud ka "protestitsoon", kus
Vene võimude sõnul võivad inimesed vabalt väljendada oma arvamusi, ilma, et rikuksid teiste
kodanike õigusi või olümpiahartat, siis ma kahtlen, kas kõik meeleavaldused jäävad vaid
tsooni piiresse.
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Oma meelsust saab avaldada ka teisiti, näiteks olümpiamänge üldse boikoteerides. Kuigi
teateid sportlaste olümpiast eemalejäämise kohta on olnud füüsilist laadi (vigastused,
mittekvalifitseerimised), siis siin on oma sõna öelnud ka poliitikud.
Kõige otsekohesemad on olnud Leedu president Dalia Grybauskaite ja Rootsi spordiminister
Lena Adelsohn Liljeroth, kes teatasid, et nende boikoti põhjuseks on "inimõiguste
rikkumised"

Venemaal.

Grybauskaite

tõi

lisapõhjuseks

Leedule

kehtestatud

majandussanktsioonid.
Oma osalemisest on loobunud ka USA, Saksamaa ja Prantsusmaa presidendid Barack Obama,
Joachim Gauck ja Francois Hollande ning Suurbritannia peaminister David Cameron. Nemad
pole küll ametlikku avaldust teinud, viidates “töökohustustele”, kuid iga vähegi poliitikaga
kursis olev inimene võib siinkohal näha väikest niidikest boikoteerimise ja olümpia vahel.
Eesti on aga kohal nagu raudpolt, meid esindavad peaminister Andrus Ansip, välisminister
Urmas Paet ja Tallinna linnapea Edgar Savisaar. Viimane on mängudel kohal siiski eelkõige
Eesti Uisuliidu presidendina.
Mis ka ei juhtuks, võib kindlalt väita, et Sotši mängudest saab kõigi aegade kalleim olümpia.
CNN-i hinnangute kohaselt on venelased seni kulutatud 50 miljardit dollarit, mis on 10
miljardit enam, kui Hiina investeeris Pekingi olümpiasse, ning tervelt kolm korda enam, kui
kulus Londoni olümpiale kaks aastat tagasi.
Järelikult jääb siiski vaid loota, et värvikatele võitudele, uutele esilekerkivatele
spordisangaritele ning rahva rõõmupeole ei lisanduks mõni negatiivne üllatus ning et ka 23.
veebruari hilisõhtul saame olümpiatule kustudes rahulikumalt hingata.

Kas Sotši olümpiamängud õnnestusid, saab öelda alles 23. Veebruaril.
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Hiina ja Iraani partnerlus –
milles see seisneb ja kas see on
määratud kestma?
Kai Kreos, riigiteaduste tudeng ja RSRi
kuulaja

Hiina

Rahvavabariik on tänaseks päevaks oma 1,3-miljardilise rahvaarvu ja kiire

majanduskasvuga üks maailma juhtivaid riike ning just seetõttu on tema iga samm viimasel
aastakümnendil olnud väga suure tähelepanu all. Eriti suurt vastuolu on tekitanud küsimus
Hiina suhtlusest Iraaniga – riigiga, mis sarnaneb Hiinaga nii oma ajaloo kui ka kiire
majandusliku arengu poolest, kuid kelle tuumaprogrammi üritab läänemaailm kõigest jõust
enda kontrolli alla saada. Kuna viimastel kuudel on Iraani tuumaküsimus eriliselt päevakorda
kerkinud, siis on praegu just õige aeg rääkida nende kahe riigi vahelisest komplekssest
suhtlusest.
Kuidas sai kahe riigi vaheline suhtlus alguse?
Nii Hiina Rahvavabariik kui ka Iraani Islamivabariik paistavad silma oma kiire arengu ja
majanduskasvu poolest. Hiina ja Pärsia (tänapäeva Iraan) impeeriumite vahelised sidemed
ulatuvad aga tagasi aastasse 138 eKr, mil toimusid esimesed kokkupuuted han-ide ja
partisanide vahel. 1 Juba siis oli kahe riigi vaheline side väga tugev ning just sellest perioodist
said alguse kahe riigi vahelised kaubanduslikud ja diplomaatilised suhted, mis on läbi aegade
aina tugevnenud. Tänapäeva Iraani ja Hiina juhid rõhutavadki omavahelistes suhetes tihti just
seda ajaloolist seotust, mis on olnud mõlemale poolele läbi aegade väga kasulik.
Suhtluse madalseis saabus aga 1950-1970. aastatel, mil kumbki riik tõmbus erineva külma
sõja osapoole poole. 17. augustil 1971. aastal kehtestasid Iraan ja Hiina uuesti omavahelised
diplomaatilised suhted.2 See suurendas kahe riigi vahelist kaubavahetust oluliselt. Pärast
1979. aastal aset leidnud Iraani islamistlikku revolutsiooni oli Hiina riigiaparaadil aga üsnagi
palju tegemist, et suhtlus oleks ka edaspidi neile sama edukas ja kasulik. Kuigi varasemalt oli
1

Currier, Carrie & Dorraj, Manochehr (2008), „Lubricated with Oil: Iran-China Relations In a Changing
World“, Middle East Policy, Issue 2, Vol 15, p 67.
2
Currier & Dorraj (2008), lk. 69.
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Peking suur šahhi toetaja, tunnustati üsna peatselt juba uut võimule tulnud valitsust. Hiina
pingutustest hoolimata toimus kaubavahetuses siiski märgatav langus.
Olukorra paranemine toimus Iraani-Iraagi sõja ajal, mil sai alguse Hiina ja Iraani vaheline
relvastusalane koostöö. Nimelt oli Iraagi peamine relvadega varustaja NSVL ning kuna Iraani
suhtlus läänega ning eriti USA-ga oli piiratud, sai just Hiinast Iraani suurim varustaja. 1980.
aastate Iraani välispoliitikat iseloomustaski slogan „Ei ida ega lääs!“, mis oli Hiina globaalse
poliitilise agenda jaoks väga sobiv. 3
Iraani-Iraagi sõja lõpp 1988. aastal lõi Hiinale võimaluse osaleda Iraani majanduslikus
rekonstrueerimises ning olla seejuures nende relvade ja tehnoloogiaga varustaja. Samal ajal
hakkas ka Hiina enda majandus suure kiirusega kasvama ning suurenenud energiavajadus
tekitas nõudmise uute energia- ja investeerimisturgude järele. 4 Iraanist ja Hiinast said
partnerid, kes on üksteisele abiks nii majanduses kui ka rahvusvahelistes afäärides.
Milles see partnerlus seisneb?
Iraani ja Hiina majanduslik koostöö on läbi aegade olnud üsnagi laialdane ning põhineb kahel
suurel valdkonnal – energia ning relvastus. Viimaste kuude jooksul eriliselt esile kerkinud
Iraani tuumaprogrammi probleemi

arvesse

võttes

keskendub antud

artikkel

just

relvastusalasele koostööle. Selline koostöö sai alguse Iraani-Iraagi sõjaga, mil Hiina hakkas
paljudel strateegilistel, poliitilistel ja majanduslikel põhjustel Iraanile suurtes kogustes
tavarelvastust müüma.5 Sellega kindlustati antud piirkonnas enda jalgealune ja saadi tugev
liitlane tulevikuks.
Selline militaarkoostöö on tekitanud ülejäänud maailmaga suhtlemisel suuri probleeme.
Näiteks HY-2 Silkworm suundrakettide müük tekitas USA-le muret lausa sellisel määral, et
tollane president Reagan otsustas külmutada Ameerika tehnoloogia ekspordi Hiina. 6 1988.
aasta märtsis lõpetas Peking lõpuks rakettide eksportimise Iraani. Samas selgus 1996. aastal,
et Iraan katsetab Hiinalt saadud C802 laevadevastaseid rakette ning seekord pidi USA
avaldama Hiinale meeletut survet, et selline eksport lõppeks. 7

3

Currier & Dorraj (2008), p 69.
Curreir & Dorraj (2008), p 70.
5
Djallil, Lounnas (2011), „China and the Iranian Nuclear Crisis: Between Ambiguities and Interests“, European
Journal of East Asian Studies, Issue 2, Vol 10, p 235.
6
Djallil (2011), p 235.
7
Djallil (2011), p 235.
4
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Sellest kõigest hoolimata jätkus kahe riigi vaheline tavarelvastuse müük ka 2000. aastatel ning
Hiina oli jätkuvalt suurim relvade Iraani eksportija. Selline eksport hõlmas nii rakette, mis
olid otseseks ohuks USA mereväeüksustele Pärsia lahes, kui ka rakette, mis olid suunatud
allveelaevadele. Rahvusvahelise Stockholmi Rahuuuringute Instituudi andmetel oli perioodil
1982-2004 Hiinast Iraani eksporditud tavarelvastuse koguväärtus 3,8 miljardit dollarit. 8 Need
numbrid hõlmavad aga ainult otseseid müügitehinguid ning ei puuduta kuidagi kaudseid või
kolmanda osapoole kaudu teostatud tehinguid. Samas on laiale avalikkusele teada, et Hiina on
palju tehinguid sooritanud läbi Põhja-Korea.
Militaarsidemed hõlmavad ka palju muud peale lihtsalt relvade müügi. Kuna Iraan asub niiöelda „karmis regioonis“, siis on Peking Teherani abistanud nii militaarteaduste ekspertiisil
kui ka tehnoloogiate ja plaanide arendamisel ning jaganud nendega oma teadmisi ja
tehnoloogiat.9 Usutavasti on Hiina aidanud Iraani näiteks järgnevates valdkondades: suure
raketitehase rajamine Isafani, tehase ja testimispiirkonda rajamine Teherani lähedale,
raketitootmiseks vajalike tingimuste loomine Semnanis, Iraani teadlaste treenimine,
kõrgetasemeliste militaartreeningute läbiviimine, süsteemide väljavahetamine arenenumate
vastu, rakettide tootmiseks vajaliku terase hankimine. 10 Sellise abi ulatuse hindamine on
keeruline, sest puudub detailne andmestik, mis neid tegevusi dokumenteeriks.
Kuidas on seotud Hiina Rahvavabariik ning Iraani tuumaprogramm?
Iraani tuumaprogrammi ja Hiina vahelised seosed on üsnagi keerulised ja omavad mitut
dimensiooni. Läbi aegade on Hiina massihävitusrelvade teemal väljendanud üsnagi erinevaid
seisukohti. 1980. aastatel oli Hiina just selliste relvade leviku suurendaja, müües tundlikke
tehnoloogiaid mitmetesse riikidesse, nagu näiteks Pakistani ja Iraani. 11 Samas on Hiina alates
1990. aastatest enda poliitikat muutnud ning liitunud sealjuures kõikide rahvusvaheliste
kokkulepete ja vaherahudega, mis puudutavad massihävitusrelvade leviku piiramist.
Eriti suure rahvusvahelise kriitika alla on sattunud aga Hiina osalus Iraani NBC-programmis
(nuclear, biological, chemical). Paljude analüütikute sõnul on suurel osal koostööst peidetud
militaarsed eesmärgid. Näiteks on bioloogia-alane koostöö suuresti keskendunud vaktsiinide
väljatöötamisele, mis on kasutatavad nii tavaelus kui ka sõjalistel eesmärkidel. Kuigi paljud
sellised tehingud on legaalsed, üritab USA rakendada enda mõjuvõimu selleks, et reguleerida
8

Currier, Carrie & Dorraj, Manochehr (2010), „In Arms We Trust: the Economic and Strategic Factors
Motivating China-Iran Relations“, Journal of Chinese Political Science, Issue 1, Vol 15, p 53.
9
Currier & Dorraj (2010), p 55.
10
Currier & Dorraj (2010), p 55.
11
Djallil (2011), p 231.
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kahe riigi vahelist kaubavahetust ning sanktsioneerida Hiina erafirmasid, keda kahtlustatakse
Iraanile keemiarelvade valmistamiseks vajalike seadmete müümises.12
Minnes nüüd kõige vastuolulisema teema ehk Iraani tuumaprogrammi juurde, on oluline kohe
alguses ära mainida, et sellise programmi teke sai alguse just tänu Hiina (osaliselt ka
Venemaa) toetusele. Pekingi ja Teherani vaheline koostöö algas juba 1980. aastatel, kui
hiinlased abistasid Iraani kaitsereaktori konstrueerimisel. 13 Esialgu püsis kahe riigi vaheline
koostöö avalikkuse eest varjatuna, kuid 1990. aastatel sai Hiina roll Iraani tuumaprogrammis
avalikuks.
Pärast sellise koostöö avalikkuse ette tulemist hakkas Peking Teherani tuumaprogrammi
arendamist avalikult toetama, kuid selle abistamise ulatus jõudis avalikkuseni alles 2003.
aastal. Hiina otsesel toel rajati mitmeid uusi tehaseid, Iraan omandas aatomilaseri tehnoloogia
ning sai uraani rikastamise seadmed ja „know-how“; märkimisväärne oli abi teisteski
valdkondades.14 Suurimaks panuseks Teherani tuumaprogrammi võib pidada 1992. aastal
toimunud tehingut, mil Iraanile müüdi naturaalset uraani nimetusega UF4, mida saab kasutada
uraanmetalli tootmiseks ja tuumapommi väljatöötamiseks. 15
1997. aastal toimus aga järsk pööre – USA ja ülejäänud maailma tugeva surve tõttu lõpetas
Hiina otsese toetuse ja osaluse Iraani tuumaprogrammis. Pärast 2006. aastat on Hiina ÜRO
Julgeoleku Nõukogus hääletanud Iraani tuumaprogrammi arendamise vastaste resolutsioonide
poolt ning sellega tegutsenud vastupidiselt oma eelnevale käitumismudelile. 16 Samas
peegeldub Hiina viimaste aastate käitumisest, et tema roll Iraani tuumaprogrammis on tänase
päevani täiesti olemas. Hiina huvides on siiski säilitada head suhted Iraaniga ning mitte olla
meele järgi ainult lääneriikidele.
Milline on Hiina seiskoht tänasel päeval ning miks ta ei lõpeta Iraaniga koostööd?
Kuigi Hiina on viimasel aastakümnendil näiliselt asunud Iraani tuumaprogrammi
vastuvõitlejate poolele, ei ole kadunud kahe riigi vaheline tihe suhtlus. Kui USA ja ülejäänud
lääneriigid on avaldanud Iraanile viimastel aastatel tugevat survet läbi erinevate
sanktsioonide, siis Hiina üritab enamasti samasugusest käitumisest hoiduda või teha vaid

12

Currier & Dorraj (2010), p 57.
Currier & Dorraj (2010), p 58.
14
Currier & Dorraj (2010), p 58.
15
Djallil (2011), p 236.
16
Garver, John W (2010), „Is China Playing a Dual Game in Iran?“, Washington Quarterly, Issue 1, Vol 34, p
75.
13
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vajaliku miinimumi. Seetõttu on Iraan pöördunud Aasia riikide poole ning tänase päevani on
just Hiina Rahvavabariik nende suurimaks majanduspartneriks. 17 Näiteks läheb Economic
Intelligenge Unit-i andmetel umbes 50% Iraani naftaekspordist just Hiinasse.
Kuna Iraan on siiani Hiina jaoks üks olulisemaid majanduspartnereid, siis on Hiina teinud
kõik, et seda koostööd säilitada. Lisaks majanduskoostööle on Hiina roll Iraani
tuumaprogrammis tänase päevani täiesti olemas. Ekspertide sõnul on just Hiinal ainsana
olemas jõud, et kukutada Iraani tuumaprogramm. 18 Arvestades seda, et mõningate
analüütikute sõnul on Iraani tuumapommi valmimine umbes poole aasta küsimus, siis olekski
ainuvõimalik lahendus Hiina sekkumine.
Peamine küsimus seisneb selles, miks Hiina ei sekku ning mis on tema eesmärgiks. Üheks
põhjuseks on kindlasti Hiina ajalooline taust ning fakt, et kaks riiki on olnud partnerid juba
aastatuhandeid ning pole sealjuures kunagi omavahel sõdinud. Teiseks ja ilmselt kõige
ilmselgemaks põhjuseks on aga see, et mõlemale poolele on energia-alased sidemed osutunud
väga kasulikuks. Hiinale on tähtis ligipääs Iraani naftale ning Iraanile tähendab Hiina lõputut
eksporditurgu. Oluline on siinkohal märkida, et kui Hiina hakkas 20. sajandi lõpul
maailmaareenile kerkima, siis pakkus just Iraan neile Aasias jalgealuse ning võimaldas
balansseerida USA ülemvõimu.
Ajakirjanduses on välja toodud ka lihtne fakt, et Hiinal on lihtsalt palju muid teemasid,
millele keskenduda kui Iraani tuumaprogramm. Tavalise hiinlase jaoks on Iraani
tuumaprobleem kauge probleem ning hoopis olulisemaks peetakse näiteks Põhja-Korea
tuumaprogrammi, Hiina-Jaapani küsimust Diaoyu saarte üle ning Hiina ja ASEAN-i vahelist
vaidlust Lõuna-Hiina meres asuvate saarte üle. 19 Samal ajal kui ülejäänud maailm muretseb
Iraani tuumaprogrammi üle, on Hiina üritanud võita antud olukorrast nii palju kui võimalik.
Kui lääneriigid rakendasid Iraanile sanktsioone, nägid Hiina naftafirmad selles võimalust
hankida endale uusi naftavälju. See demonstreerib hiinlaste strateegiat kindlustada igal
võimalusel enda rahvuslikke huve.
Kokkuvõtteks võib öelda, et Hiina ja Iraani vaheline suhtlus on kindlasti üks vastuolulisemaid
teemasid tänase päeva välispoliitikas ning praegusel hetkel ei ole näha mingeid märke selle

17

Berman, Ilan (2013) „Cutting the Iran-China Connection“, The American 14.02.13, Kättesaadav:
http://www.american.com/archive/2013/february/cutting-the-iran-china-connection
18
Berman (2013)
19
Chunshan, Mu (2013), „The Iranian Nuclear Question: China’s Perspective“, The Diplomat 27.11.13,
Kättesaadav: http://thediplomat.com/2013/11/the-iranian-nuclear-question-chinas-perspective/
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kohta, et selline suhtlus hakkaks kaduma. Hiina on oma võimsuse tipul ning suure
tõenäosusega ei suuda ülejäänud maailm teda sundida tegutsema oma tahte vastaselt.
Kindlasti on siinkohal oma sõna öelda veel USA-l, kes on välja töötanud erinevaid plaane,
kuidas demonstreerida Hiinale, et tema huvid peituvad lääneriikides ning mitte Iraanis, kuid
vaadates Iraani ja Hiina ühist minevikku ning Hiina käitumismudelit, siis võib arvata, et
selline partnerlus jääb veel kauaks püsima.
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Venemaa toidusõjad
Maarja Mets, RSRi asepresident

Reaktsioonina

Venemaapoolsele Leedu piimatoodete sisseveo piiramisele 2013. aasta

oktoobris avaldas BBC oma kodulehel huumorika sketši1, kus telekokk hoiatab vene
gurmaane, et nad jälgiksid järgmise päeva retsepti valides hoolikalt välisuudiseid: ei pruugi
üldse kindel olla, mida siis toidupoest saada on. Valik olenevat sellest, kellega Venemaa
parasjagu tülis on. Nii kurb, kui see ka pole, ei pidanud britid meie idanaabri käitumist
kujutades väga palju üle pingutama. Enam-vähem niimoodi see toimibki. Viletsat
sanitaarolukorda ja tarbijakaitsereeglitele mittevastavust põhjuseks tuues on Venemaa
peatanud paljude toiduainete impordi riikidest, kellele on parasjagu vaja survet avaldada, ja
alustanud sedasi mitmeid „toidusõdu“. Lisaks Leedule on kaubandusblokaade määratud veel
teistele riikidele, nagu Gruusia, Moldova, Ukraina, Valgevene, Holland, Soome ning hiljuti ka
Norra ja Eesti.
Kes alustab toidusõdu?
Nimi, mis suurest osast Venemaa-poolsetest toiduainete impordiblokaadidest läbi kumab, on
Gennadi Oništšenko: mees, kes alates 1996. aastast oli Venemaa riiklik peasanitaararst ning
2004. aastast Föderaalse Tarbijate Õiguste ja Inimese Heaolu Järelvalveteenistuse
(Rospotrebnadzor) juht2. Just Rospotrebnadzor on vastutav mitmete uuringute eest, mis on
tunnistanud erinevate parasjagu jahenenud sidemetega riikide kaupu ebakvaliteetseks.
Gennadi Oništšenko on tuntud ekstravagantsete väljaütlemiste poolest, stiilis „Gruusia ja
Moldova vein on mürk.“3 Korrapärase mantrana väitis ta kõigi impordipiirangute puhul, et
tegemist polnud poliitilise otsusega ning kuigi üldise arvamuse kohaselt oli ta presidendi
kuulekas marionett, võttis ta tihtilugu otsuseid vastu sündmustest ette rutates ning teiste

1

„The politics of food in Russia“, BBC, 09.10.2013.
Tétrault-Farber, Gabrielle, „Onishchenko Resignation Announced, Then Denied“, The Moscow Times,
23.10.2013
3
„Russia Clears 36 Georgian Winemakers to Resume Imports“, RIA Novosti, 06.03.2013.
2
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institutsioonidega läbi rääkimata 4. Vahest see saigi talle saatuslikuks, sest 2013. aasta
oktoobri lõpus oli ta sunnitud pikaajalisest ametist loobuma. Sündmus rõõmustas kõiki
naaberriike, kes tema sanitaarkriitika alla on sattunud, ja andis lootust, et Venemaa on võtnud
otsustava sammu vabaturumajanduse ja WTO reeglite täitmise suunas 5.
Kahjuks pidid lootjad pettuma ning pärast Rospotrebnadzor’i juhi lahkumist kerkis areenile
rivaalitseva

institutsiooni

Venemaa

veterinaar-

ja

fütosanitaarkontrolli

ameti

(Rosselkhoznadzor) esimees Sergei Dankvert, kes samalaadseid kvaliteediuuringuid läbi laseb
viia6. Tema on vastutav 2014. aasta Norra kalatoodete ning Eesti piima- ja kalatoodete
impordi peatamise eest, tuues taas põhjenduseks väidetava kvaliteedinõuetele mittevastavuse.
Kuid erinevalt 2013. aasta toidusõdadest ei näi nende kahe piirangu taga olevat otsest
diplomaatilist tüli. Seega näib, et Venemaa toidusõdade eest vastutvad otseselt kahe suurema
riigiorgani – Rospotrebnadzor’i ja Rosselkhoznadzor’i juhid, kes juhinduvad riigipea
välispoliitikast ning sobival hetkel leiavad importkaubast hallitust või plastmassijääke.
Valgevene
2009. aasta juunis lõpetas Venemaa Gennadi Oništšenko otsusega 500 Valgevene piimatoote
impordi põhjendusega, et need ei vasta tervisekaitsestandarditele. „Ma hoiatasin Valgevenet,
kuid kuu aja möödudes ei olnud märke fundamentaalsetest muutustest,“ väitis Gennadi
Oništšenko7. Tegelik põhjus oli tõenäoliselt lahkheli presidentide Alaksandr Łukašenka ja
Dmitri Medvedevi vahel. Esimene soovis 500 miljoni dollarilist laenu, kuid teine seadis
tingimuseks, et Valgevene tunnistaks Lõuna-Osseetiat ja Abhaasiat iseseisvate riikidena.
Sellega ei tahtnud Alaksandr Łukašenka soostuda, väites, et Valgevene on enda poliitilistes
otsustes vaba ja ei lase end majandussurvest manipuleerida 8.
Sarnane situatsioon kordus 2013. aastal, kui Gennadi Oništšenko taas kritiseeris Valgevene
piimatoodete kvaliteeti ja Venemaa ähvardas vähendada kütusetarneid riiki. Kuigi Venemaa
väitis, et tegemist ei olnud poliitilise otsusega, oli tagamaaks konflikt ühise väetisefirma
pärast9. Järgnevalt Valgevene püüdele soojendada suhteid Hiina 10 ja Euroopa Liiduga11, jõuti

4

Tétrault-Farber, Gabrielle, „Onishchenko Resignation Announced, Then Denied“, The Moscow Times,
23.10.2013.
5
Tétrault-Farber Gabrielle, „Onishchenko's Departure Signals Stricter WTO Compliance“, The Moscow Times,
28.10.2013.
6
Ibid.
7
„Imports of Belarussian Milk Products Banned“, The Moscow Times, 08.06.2009
8
Ibid.
9
„Russia Strikes Back at Belarus in New Trade War“, RIA Novotski, 29.08.2013.
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kahepoolse arusaamiseni, sest 2014. aasta jaanuariks olid Valgevene ja Venemaa kokku
leppinud 2 miljardi dollari suuruse laenu tingimustes 12.
Soome
2010. aasta juulis peatas Venemaa pea kogu toiduainete impordi Soomest ilma igasuguste
hoiatusteta. Otsust põhjendati sellega, et Soome tootjad ei täida Venemaa seaduslikke
nõudmisi. 13 Samal ajal väitis Medvedev, et kahe riigi suhted „on tugevamad kui iial varem“ 14
ning ennustas nende jätkuvat arengut. Seega polnud Soome puhul toiduaineimpordi peatamine
seotud diplomaatilise tüliga. Küll aga väitis soomlasest Vene sise- ja välisasjade ekspert
professor Markku Kivinen, et tegemist on „näitega kasvavast protektsionismist, mille eesmärk
on tugevdada riigi kohalikku toidutööstust“15. See tundub väga tõenäoline, kuna veebruaris oli
Dmitri Medvedev vastu võtnud kava, millega taheti välja töötada kodumaist toiduainetööstust,
et vähendada sõltuvust välismaisest kaubast. Seejuures peaks 2020. aastaks riik vähemalt 85%
tarbitavast lihast kohapeal tootma16.
Gruusia ja Moldova
2006. aasta aprillis kuulutas Gennadi Oništšenko Moldova ja Gruusia vastu „veinisõja“,
keelustades alkohoolsete jookide impordi neist riikidest. Põhjuseks toodi raskemetallide ja
pestitsiidide leidumine veinides ning jookide võltsimine17. Samas puudusid probleemid
eelneval kümnendil, seega oli olukorra esile kutsunud tõenäoliselt diplomaatiliste suhete
halvenemine ning Venemaa soov enda naabreid korrale kutsuda. Nimelt oli Venemaal
probleeme mõlema väikenaabri piirialadega (Transnistria, Lõuna-Osseetia ja Abhaasia) ning
teda pahandas nende liigne pöördumine lääneriikide poole.
Sarnane stsenaarium kordus 2013. aastal, kui Moldova veinid seoses Euroopa Liidu
idapartnerlusläbirääkimistega

taas

Venemaal

ebasoovitavaks

kuulutati18.

Gruusia

kaubandusblokaad oli endiselt jõus, mistõttu temaga käituti paradoksaalselt vastupidiselt:
impordipiiranguid leevendati. Seda saab seletada Venemaa-sõbralikemate jõudude – Gruusia
10

„China to Finance New Belarusian City“, RIA Novotski, 27.05.2013.
„Belarus Ready to Improve Ties With EU – President“, RIA Novotski, 16.12.2013.
12
„Belarus Says Received 1st Part of Russia’s $2Bln Loan“, RIA Novotski, 04.01.2014.
13
„Finnish Food Exports to Russia Come to a Halt“, YLE UUTISET, 14.10.2007.
14
„Russian-Finnish relations more vigorous than ever – Medvedev“, Russia Today, 09.11.2010.
15
„Finnish Food Exports to Russia Come to a Halt“, YLE UUTISET, 14.10.2007.
16
Ibid.
17
Chivers, C. J. A “Russian 'Wine Blockade' Against Georgia and Moldova“, The New York Times, 06.04.2006.
18
T.J, „Why has Russia banned Moldovan wine?“, The Economist, 25.11.2013.
11
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Unistuse – võimuletulekuga, mis kahe riigi jäätunud kaubandussuhted taas sulama pani192021.
Nii Moldova kui Gruusia on endised nõukogude riigid, keda Venemaa peab praegu enda
õigustatud mõjualaks.
Mõlemad riigid on vastusena mitmetele Venemaa impordipiirangutele enda turge ja poliitikat
ümber orienteerinud läände, mistõttu võib „toidusõdade“ strateegiat nende puhul pidada
ebaõnnestunuks. Samas on sellele kaasa aidanud ka teised olulised faktorid, nagu Gruusia
iseseisvus Venemaa gaasist ja Moldova energeetilise sõltumatuse kasvamine Euroopa
suunalise gaasijuhtme kasutuselevõtuga.
Ukraina
Kõige tähtsam riik, keda Venemaa seoses 2013. aasta idapartnerlusläbirääkimistega Läänele
kaotada ei soovinud, oli Ukraina. Suhete soojenemise eest Euroopa Liiduga karistas Venemaa
teda juba 2012. aastal „juustusõjaga“22 ja enne 2013. aasta novembris toimunud Vilniuse
suurkohtumist, kus riik pidanuks assotsiatsioonileppe allkirjastama, leidsid Rospotrebnadzor’i
ametnikud Ukraina šokolaaditootja Rosheni maiustustest kantserogeeni bensopüreen. Sellele
järgnes kommide sisseveo keelustamine23. Venemaa eesmärk oli veenda Ukrainat hoopis
liituma Tolliliiduga, mille Venemaa 2010. aastal koos Valgevene ja Kasahstaniga asutas.
Tegemist on Putini isikliku ambitsiooniga luua Euroopa Liidu sarnane Euraasia Liit, kuhu
ideaalis kuuluksid tema mõjualused riigid.
Lisaks toidukaupade blokeerimisele ähvardas Venemaa Ukrainat ka oluliselt kallima
gaasihinna ja kehvemate kaubandustingimustega. Seepärast

oli viimane Venemaa

majandussurve tõttu sunnitud assotsiatsioonileppe allkirjastamata jätma ja alustama tihedamat
koostööd Tolliliiduga. Pärast seda hakkasid kahe riigi suhted soojenema ning uudistesse
ilmusid artiklid sellest, kuidas Venemaa Ukrainale odavat gaasi pakub ja sealt 3 miljardi
dollari väärtuses aktsiaid ostab, et naabri majandust turgutada24.

19

„Russia Clears 36 Georgian Winemakers to Resume Imports“, RIA Novosti, 06.03.2013.
„Russia Lifts Ban on Importing Georgian Tea, Spices, Nuts“, RIA Novosti, 28.06.2013.
21
„Russian Investor Buys Control of Georgia’s Borjomi Mineral Water Brand“, RIA Novosti, 27.01.2013.
22
„Ukraine, Russia trade accusations in cheese 'war'“, The Moscow Times, 13.02.2012.
23
„Russia Bans Imports From Ukrainian Candy Maker Roshen“, RIA Novosti, 30.07.2013.
24
„Russia Gives Ukraine Cheap Gas, Multibillion Dollar Loan“, RIA Novosti, 17.12.2013
20
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Leedu
Karistuse pälvis ka Leedu, kelle Euroopa Liidu eesistumisaja prioriteediks oli idapartnerluse
edendamine, mille pidid kinnitama Vilniuse tippkohtumisel sõlmitavad ja parafeeritavad
lepingud. Leedu ja Venemaa suhted olid märgatavalt jahenenud juba 2012. aastal, kui Leedu
ja Gazpromi hinnavaidlus läks Stockholmi arbitraarkohtusse25. 2013. aastast hakkas peale aga
diplomaatiline pingpong. Leedu andis augustis USA-le välja venelasest relvasmuugeldaja. See
oli tegu, mida Venemaa häälekalt hukka mõistis 26 ja mille tõttu kehtestas riik 12. septembril
Leedu veokitele täiendava kontrolli, mis tähendas mõnikord nädalapikkust järjekorda ja üle
10 miljoni euro suurust majanduslikku kahju. Euroopa Liidu nõudmisel lisakontrollid
lõpetati27, kuid 7. oktoobril algas ametlikult Vene-Leedu „piimasõda“, kui Rospotrebnadzor’i
ettevõtmisel peatati Leedu piimatoodete import Venemaale. Põhjendusi oli mitmeid:
üldjoontes ei vastavat tooted Vene sanitaarnõuetele ning etiketid polevat piisavalt
informatiivsed28.
Leedu esindajad väitsid kohe, et kaubanduspiirangud on poliitilist laadi ning nende
eesmärgiks on õõnestada idapartnerlust. Nad viitasid võimalusele viia tüliküsimus WTO-sse
lahendamisele, millele Gennadi Oništšenko vastas, et sel juhul veniksid piirangud lõpmata
pikaks29. Samuti mainisid leedukad, et võiksid vajadusel blokeerida ühendustee Kaliningradi,
kuid selliseid meetmeid nad siiski ei rakenda. Venemaa ajalehed vastasid raevukate
artiklitega, nagu ähvardaks Leedu „Kaliningradi pantvangi võtta“ 30. Kaliningradi kodanikud
ise süüdistasid ohus Venemaad ning algatasid kaubanduspiirangute vastu protesti31.
Lisapingeid tekitas venekeelse telekanali keelustamine Leedus pärast seda, kui seal lasti
eetrisse uudislugu, mis solvas leedukate ajalootunnetust ning Leedu kaitseminister väitis, et
see on osa Venemaapoolsest infosõjast32.
Tüli hakkas leebuma pärast Ukraina otsust assotsiatsioonilepet Brüsseliga mitte allkirjastada
ja selle asemel tihendada majandussidemeid Venemaaga. 31. detsembril, samal päeval kui
Leedu andis Euroopa Liidu eesistumise üle Kreekale, lõpetas Venemaa impordikeelu ja
25

„Gazprom sued for $2bn by Lithuania over high gas prices“, BBC, 03.10.2012.
„Moscow Slams Lithuania for Extraditing Russian to US“, RIA Novosti, 28.08.2013.
27
„Vilnius: täiendav tollikontroll lõpetati Putini dekreediga“, Postimees, 11.10.2013.
28
„Russia halts Lithuania dairy imports in trade row“, BBC, 07.10.2013.
29
„Complaint to WTO Could 'Prolong Ban' on Lithuanian Dairy Products“, The Moscow Times, 16.10.2013.
30
„Lithuania threatens to take Russian region hostage, demands changes in foreign policy“, Russia Today,
02.10.2013.
31
„Kaliningrad Residents Protest Ban on Lithuanian Dairy Products“, The Moscow Times, 10.10.2013.
32
„Vilnius Court Suspends Russian TV Channel Over Report“, RIA Novosti, 14.10.2013.
26
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kaubandussuhted hakkasid normaliseeruma. Ma arvan, et Leedu piimatoodete keelustamine
oli „kohustuslik“ samm riigi vastu, kes astus Venemaa „territooriumile“ – karistus tema
huvide vastase tegevuse eest ja hoiatus tulevikuks.
Holland
2013. aasta sügisel sattusid Venemaa ja Holland mitmesse järjestikkusse diplomaatilisse
konflikti: Venemaa konfiskeeris Hollandile kuuluva Greenpeace’i jäämurdja, misjärel
Madalmaad Rahvusvahelisele Mereõiguse Kohtu poole pöördusid. Hollandi politsei oli aga
Haagis arreteerinud Vene diplomaadi, mida Venemaa pidas rängaks diplomaatilise
puutumatuse rikkumiseks33. Oktoobris teatas Sergei Dankvert, et Hollandi piimatoodete
sanitaarkontrolli tuleb tõhustada ning kaaluti ka tulpide impordi lõpetamist 34. Kuigi Hollandi
välisministeerium esitas juhtunu pärast ametliku vabanduse 35, siis sellegipoolest kaasnes
detsembri teisel poolel 13 Hollandi piimatootjale keeld siseneda mitte vaid Venemaa vaid ka
Tolliliidu turule36.
Eesti ja Norra
2014. aasta jaanuaris blokeeris Venemaa osa Norra kala-37 ning Eesti kala-ja piimatoodete
impordi. Eesti puhul rõhutati Tolliliidu reeglitele mittevastavat markeeringut kaupadel.
Huvitav on just asjaolu, et aluseks ei võetud enam Vene riigiinstantside, vaid Tolliliidu
reeglid, mis tähendab, et vastavaid artikleid ei saa eksportida ka Valgevenesse ja Kasahstani38.
Eesti

Riigikogu

väliskomisjoni

esimees

Marko

Mihkelson

kommenteeris

kaubanduspiiranguid nii: „Venemaa üritab kehtestada oma tolliliidu ruumis toimivaid reegleid
ja võib-olla ka kompida teatud määral Euroopa Liidu kaubandusruumi võimekust reageerida
sellistele sammudele, mida Venemaa on astunud.“39 Kuna ei Norral ega Eestil hetkel
Venemaaga mingit diplomaatilist tüli ei ole, võib põhjus pigem peituda püüdes tugevdada
Tolliliidu positsioone.

33

„Watchdog to Tighten Checks on Dutch Dairy Imports, Could Ban Tulip Supplies“, The Moscow Times,
10.10.2013.
34
ibid
35
„Holland vabandas Venemaa ees“, Postimees, 09.10.2013.
36
„Russia Bans Dutch Dairy Products Amid Sour Relations“, RIA Novosti, 19.12.2013.
37
„Venemaa keelas 485 Norra firma kalaimpordi“, Postimees, 02.01.2014.
38
„Venemaa alustas Eesti tootjate vastast boikotti“, Äripäev, 09.01.2014.
39
„Mihkelson: Venemaa püüab ELile suruda peale tolliliidu reegleid“, Postimees, 27.12.2013.
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Kokkuvõte
Kui vaadata kõiki käsitletud toidusõdasid eraldi, väidaksin, et endiste Nõukogude Liidu
riikide puhul Venemaa võitis konfliktidest Valgevene ja Ukrainaga, kuid maksis selle eest
kõrget hinda: ta varustab neid mõlemaid odavama gaasiga ning investeerib tohutuid summasid
nende majandusse selleks, et hoida nende üle poliitilist kontrolli. Venemaa kaotas
„veinisõjad“ Gruusia ja Moldovaga, kes said sanktsioonidest vaid innustust saavutamaks
suuremat iseseisvust ja leidmaks partnereid läänepool ning mõlemad riigid parafeerisid 2013.
aasta novembris Euroopa Liiduga assotsiatsioonileppe, mis näitab nende jätkuvat
võõrandumist Venemaast.
Euroopa Liidu riikidega „toidusõdu“ pidades pole kindlaid võitjaid ja kaotajaid. Soome
juhtum on teistest käsitletutest eraldiseisev, sest see on motiveeritud vaid majandusest ning
näitab, et mitte kõik Venemaa kehtestatud sanktsioonid ei pruugi olla poliitilised. Meie
idanaaber kasutab protektsionistlikke meetodeid, et üles töötada enda majandust. Väidaksin,
et isegi kui suuremal osal kaubandustülidel on poliitiline põhjus, ei tasu kindlasti unustada
majanduslikku kasu, mis nendega kaasneda võib.
Kuigi Leedu piimatoodete blokeerimine toimus idapartnerluse kontekstis nagu ka Moldova ja
Ukraina oma, arvan, et see sarnaneb pigem Hollandi juhtumiga, kus Venemaa karistas riike,
mis ohustasid Venemaa huve või teda solvasid. Peamine motivatsioon Leedu puhul oli
karistada ja hoiatada.
Hoiatus võiks laieneda ka Lätile ja Eestile, kuna riigid saavad Euroopa Liidu eesistujateks
vastavalt 2015. ja 2018. aastal. Kaubandusblokaadiga näitas Venemaa, mis juhtub riikidega,
kes käituvad Venemaa huvide vastaselt ning tõenäoliselt ootavad samad meetmed ees ka Lätit
ja Eestit juhul, kui nad üritavad idapartnerlust edasi arendada.
Vaadeldes laiemat konteksti, usun, et kaubandussõjad on osa Venemaa strateegiast ennast
suhetes teiste riikidega kehtestada. Võttes arvesse Venemaa viimase aja püüdlusi
rahvusvahelisel areenil üha tugevamat positsiooni võtta (nt Süürias), siis võiks arvata, et ka
kaubandusblokaadid võivad olla osa sellest. Tundub, et Venemaa üritab kindlustada Tolliliidu
(tulevase Euraasia Liidu) kui organisatsiooni positsiooni maailmaareenil ning uute liikmete
eest võitlemine ning Tolliliidu reeglitele rõhumine kaubanduspiiranguid luues võib olla
sellega kaasnev strateegia.
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Comparing Estonia and Germany
in the NATO
Silver Lulla, RSRi kuulaja

Members

of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) can contribute to the

organisation in different ways. The most significant means by far is through funding, in their
individual national defence budgets, the deployment of their respective armed forces in
support of NATO missions. 1 Others who have fewer resources to do so have to find other
methods. Defence analysts point out that the NATO allies also contribute to mutual security in
many other ways.2 For these examples I am going to compare Estonia and Germany.
Estonia is the second smallest member of NATO. This means that Estonia’s contribution to
the NATO’s budget is also the smallest.3 Meanwhile Germany’s contribution to NATO’s
budget is the highest after the United States. However this doesn’t mean that Estonia is a
benefit enjoying passive member of NATO. Small states like Estonia have to find other ways
how to contribute to the organization. And Estonia sure is one of those kind of examples in
contrast to Germany who is one of the biggest contributors to NATO funds.

In the case of Estonia we see that it is rather hard to implement quantity to the forces. Smart
administering of the resources of the Ministry of Defence is crucial. All spending must be
valid and justified. This helps Estonia specialise on things it’s are good at. Having elite forces
is a privilege and gives NATO a chance to use these specialists where it is going to need
them. Gained experience is useful for Estonia because there will never be a chance to protect
Estonia with many men. Ingenious solutions to Estonian Army management will be essential.
This is how Estonia gains from NATO and vice versa.

1

Ek, Carl (2012) “NATO Common Funds Burdensharing: Background and Current Issues”, Congressional
Research Service
2
Dagget, Stephen (1995) „Defense Budget: Alternative Measures of Costs of Military Commitments Abroad.“,
CRS Report 95-726
3
Ek (2012)
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The proportion of Estonian soldiers in different NATO missions is also high, if not the highest
compared to the nation’s general population. 4 As if that’s not enough, Estonian deployed
military forces in Afghanistan are located in the Helmand province. For a reader who doesn’t
know much about Afghanistan War, I can say that this is the place where no one wants to go.
The Helmand province is a Taliban stronghold, and a centre of opium production. 5 This is one
of the deadliest warzone in Afghanistan. The area is so dangerous that most NATO members
are not willing to send their troops there. In addition to Estonia, United Kingdom and
Denmark have also sent their troops there.

Having Estonian men there gives a clear signal to NATO that Estonia wants to participate in
missions. Besides Afghanistan, Estonia has sent its troops to Kosovo, Libya and to the NATO
Response Force. This has not been unnoticed among the high-ranking officers who have
acknowledged Estonia for this many times. Having these Estonian elite forces at NATO
missions helps to build a healthy and trustworthy relationship between the two stakeholders.

Estonia also has a lot of knowledge in the cyber-defence area. NATO's 16th Supreme Allied
Commander of Europe James Stavridis has said: “Estonia is a perfect example where a
country can contribute to the Alliance by using its resources in International Security
Assistance Force since 2003 with smart and with extreme professionalism. In addition to
Estonia's initiative of establishing Cyber Defence Centre of Excellence is impressive.”6

In 2008 CCD COE (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) was activated as an
International Military Organization by the decision of the North-Atlantic Council, making it
the first IMO hosted by Estonia. “Estonia has shown that it is not the matter of the size of the
defence forces, but the level of special capabilities, that shows their role in enhancing
NATO’s defensive capabilities. We appreciate Estonians initiative in the field of cyber
defence,” was stated by the NATO ACT Assistant Chief of Staff C4I (Command, Control,
Communications, Computers and Intelligence) Major General Koenraad Gijsbergs. 7 This is
another great example by Estonia how to manage with tight budget and limited resources.
4

Oksanen, Sofi (2009) „Köyhän keinot.“, Helsingin Sanomat,
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/K%C3%B6yh%C3%A4n+keinot/1135245181212
5
Evans, L. & Rogers, S. (2011) „10 years in Afghanistan: the data showing how the country has changed.“,
http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/jun/23/afghanistan-war-data
6
Stavridis, James (2012) „Alliansil on tegevusvariandid Eesti kaitsmiseks olemas.“,
http://uudised.err.ee/index.php?06261879
7
Press announcement (2008) “28 October 2008.”, http://ccdcoe.org/21.html
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Using resources smartly and having a Cyber Defence Centre in Tallinn are not the only ways
how Estonia contributes to NATO. For example Estonian Ministry of Defence has contributed
to NATO’s forces with their mine countermeasure ships and its inclusion to NATO
operations. 8 Although Estonia can’t afford many luxurious military equipments there are still
some which can be offered with quality. There also are other examples of Estonian burdensharing with NATO, but these which I brought out would be the most important ones.
On the other hand Germany is a very large country and a huge contributor to NATO’s budget.
16.6% of NATO’s military budget comes from Germany, meanwhile under 0.1% of the
budget comes from Estonia. However this does not mean that Germany is instantly 166 times
better. Afghanistan aside, Germany’s military contribution to the management of international
peace and security is best described as reactive, uncontroversial, low-cost multilateralism
conducted under the auspices of the EU, NATO, and the UN.

In 2012 Germany's standing in the alliance reached a low point. The country's abstention in
the UN vote on military action in Libya has done lasting damage to its reputation. The
Germans were from then on seen as unreliable partners who don't know what they want.9
Even Defence Minister de Maizière's reform of the Bundeswehr shows that the German will
to share the burden at NATO is limited. This is cause for concern among Germany's allied
partners.
These trends stretch back to the end of the Cold War. Since then, Germany’s military
contribution to international peace and security has primarily been determined by three
factors. First, there is a deep-seated scepticism in Germany concerning the utility of force for
purposes other than self-defence. Second is allied, especially American, pressure on German
governments to contribute to out-of-area conflict management operations going beyond selfdefence. And third, operational experience plays a part.10

8

Ministry of Defence (2010) „Eesti panustab NATO reageerimisjõududesse miinijahtijaga.“,
http://www.postimees.ee/227300/eesti-panustab-nato-reageerimisjoududesse-miinijahtijaga
9
Demmer, U. & Schult, C. (2012), „Unreliable Partners? Germany's Reputation in NATO Has Hit Rock Bottom.“,
Spiegel Online
10
Jakobsen, Peter Viggo 2013 “Germany Won’t Fight for International Security.”,
http://carnegieeurope.eu/2013/09/12/germany-won-t-fight-for-international-security/gmxq?reloadFlag=1
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To move forward, the purpose of NATO must first be explained to the German people. When
NATO takes part in discussions in Germany, they need to explain to Germans why their
country needs soldiers in the first place. This example shows that even if you are one of the
biggest contributors based on budget funding then you might be disfavoured. Besides,
Germany is way below the NATO agreement to spend at least 2% of GDP on defence and at
least 20% of defence spending on investment in major equipment. 11 NATO members no
matter how small or big need to show their commitment at all costs.

However latest news from Germany are saying that they are going to shift to a lot more
aggressive foreign policy. 12 For years, German imperialism remained somewhat reluctant to
engage militarily. The Afghan mission was sold in 2001 as a humanitarian operation to dig
wells. The word “war” was considered taboo in official politics for years. After opposing the
Iraq war in 2003, Berlin subsequently abstained when NATO attacked Libya in 2011. This is
now viewed as a serious mistake, which cannot be repeated under any circumstances.

This clearly shows that things are changing in Germany and up till now known dogmas are
thrown away. What the future brings is hard to predict but it will probably lead into more
trustworthy foreign policy for NATO. If we compare Estonia and Germany today then we
clearly see that Germany tries to avoid conflicts and direct fire at any costs. They are able to
spend and support NATO missions by being the biggest contributor in Europe to NATO’s
budget but on the other hand they tend to avoid all conflicts that NATO gets into.
Meanwhile Estonia can’t afford to spend that much money. Estonia has to set its priorities and
try to achieve them. This analysis shows that even if you are the “midget” of NATO you can
still achieve a respectable position and a considerable force. If you are not willing to make
sacrifices then it doesn’t matter how large or rich you are. However, at the end of the day
NATO member state’s motivation to contribute to NATO depends on how much you get
back. Estonia has a lot more to win than Germany does.

11

Rasmussen, Anders Fogh (2012) “The Secretary General’s Annual Report 2012.”,
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/stock_publications/20130131_Annual_Report_2012_en.pdf
12
Heymann, Sven 2013 “NATO reform strengthens Germany’s role.”,
http://www.wsws.org/en/articles/2013/10/30/nato-o30.html
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Türgi – endiselt vaid Euroopa
Liidu kandidaatriik
Mart Veliste, RSRi president

Türgi

on Euroopa Liiduga integreerumisel omamoodi erijuhtum. Antud teemaga tõstatub

alati küsimus sellest, kust üldse algab ja lõppeb Euroopa. Türgit on seejuures tihti kasutatud
just Euroopa identiteedi mõtestamisel vastandina, niinimetatud mitte-Euroopana1. Ehk kuigi
pole selget arusaama sellest, mis see Euroopa on, siis tihti jõutakse selgusele asjaolus, et Türgi
seda pole. Näiteks Türgi ühinemise läbirääkimiste puhul pole kunagi kasutatud termineid
„Euroopa ühendamine“ või „tagasipöördumine Euroopasse“2 nagu neid on kasutatud 2004.
aastal liitunud riikide kohta. Türgi erandlikkuse heaks näiteks on ka 1997. aasta Luxembourgi
Euroopa Ülemkogu otsus läheneda Türgi lõimisele Euroopa Liiduga teisiti, nn „Euroopa
strateegia“ loosungi all, kui ülejäänud tol hetkel olnud 12 kandidaatriigiga 3. Selle tulemuseks
on asjaolu, et Türgi on kõige pikema taotlemisajaga riik nii praeguste liikmesriikide kui ka
teiste taotlejate seas. Türgi esitas EL liitumisavalduse 1987. aastal, seega enne kui seda tegid
1995., 2004., 2007.4 ja 2013. aastal liitunud riigid.
Türgi ja Euroopa vahelise koostöö lähiajaloost
Suurim koostöö Türgi ja Euroopa vahel sai aga alguse II maailmasõja lõpul ja Külma sõja
perioodil. Türgi oli Lääne blokile oluline partner Euroopa julgeoleku tagamisel ja
kommunismi leviku pidurdamisel. Türgi sai 1949. aastal Euroopa Nõukogu ja 1952. aastal
NATO liikmeks. 1963. aastal sõlmiti Türgi ja Euroopa Ühenduste vahel Ankara leping. Antud
leping seadis Türgi osalusliikme staatusesse ning selle eesmärgiks oli mõlema poole
ettevalmistamine Türgi liitumiseks tulevikus. Lepingu tingimuseks oli Türgi ja EÜ vahelise
1

Rumelili, Bahar (2011) „Turkey: Identity, Foreign Policy, and Socialization in a Post-Enlargement Europe“,
Journal of European Integration, Vol. 33(2), lk. 235
2
Icener, Erhan (2009) „Understanding Romania and Turkey’s Integration with the European Union:
Conditionality, Security Considerations and Identity“, Perspectives on European Politics & Society, Vol. 10(2), lk.
234
3
Icener (2009), lk. 230
4
Redmond, John (2007) „Turkey and the European Union: troubled European or European trouble?“,
International Affairs, Vol. 83(2), lk. 306
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tolliliidu sõlmimine. 1980ndatel aga suhted osapoolte vahel halvenesid ning demokraatia ja
inimõiguste olukord Türgis muutus suhtluses Euroopaga järjest prevaleerimaks 5. Türgi 1987.
aasta taotlus liikmeks saamiseks lükati tagasi. Külma sõja lõppedes ei olnud Türgi ELi
koheseks välispoliitiliseks prioriteediks. Euroopa Liidule oli olulisemaks tegeleda
ebastabiilsete endiste Nõukogude liiduvabariikidega6. 6. märtsil 1995. aastal jõustus Ankara
Lepingus mainitud tolliliit, mis lõi aluse suuremaks integreerumiseks. Türgist sai ELi
formaalne kandidaat 12. detsembril 1999. aastal Helsingi Ülemkogul. 2001. aastal sõlmitud
liitumispartnerluse (Accesion Partership) alusel seati tingimused, mida Türgi pidi täitma, et
saaks liitumise läbirääkimistega alustada7. 3. oktoobrist

2005. algasid ametlikud

läbirääkimised liitumiseks. Oluline on märkida, et lõplik ühinemine jäeti siiski küsimärgi alla.
See tähendab, et kuigi toimuvad läbirääkimised, ei pruugigi need kunagi kulmineeruda
liitumisega.
Miks EL üldse arutab Türgi vastuvõtmist ja miks Türgi tahab olla osa Euroopa Liidust?
Euroopa Liit näeb laienemisprotsessi üldiselt rahu, demokraatiat ja Euroopa stabiilsust
tugevdavana8. Türgi puhul võib sellele juurde tuua veel ELi võimaluse Türgi kaudu KeskAasiale ja Lähis-Idale läheneda9, Türgi olulisuse energia- ja välispoliitikas10 ning tema rolli
julgeoleku tagamisel regioonis. Lisaks leidub Euroopa poliitikute seas neid, kes leiavad, et
keeldumine Türgi vastuvõtmisest oleks vastuolus Euroopa multikultuursete ja universaalsete
alusnormidega ja identiteediga 11. Türgi jaoks oleksid liitumise boonusteks ühisturule
pääsemine, demokraatliku arengu kindlustumine ja väiksemad kulud majanduslikus ja
strateegilises mõttes. Lisaks on see tihedalt seotud identiteediga ehk Türgi näeb ennast
Euroopa riigina ja liitumine kinnitaks tema kuulumist Euroopa tsivilisatsiooni12. Lisaks on
Türgi huvitatud liitumisest ELiga, kuna pärast kahe sajandi pikkust lähenemist Euroopale ei
ole tal enam võimalust kannapöörde sooritamiseks ja uuele suunale asumiseks või vähemalt
oleks selline muutus väga vaevaline ja kulukas.

5

Capan, Zeynep Gulsah & Onursal, Ozge (2007) „Situating Turkey within the European Union“, Perspectives on
European Politics & Society, Vol. 8(1), lk. 105
6
Icener (2009), lk. 232
7
Capan & Onursal (2007), lk. 106
8
Euroopa Ministrite Nõukogu (2011) pressiteade 18089/11 5. detsembri 3132. istungi kohta
9
Capan & Onursal (2007), lk. 105
10
Morelli, Vincent & Migdalovitz, Carol (2011) „European Union enlargement: A status report on Turkey’s
accession negotiations“, Current Politics and Economics of Europe, Vol. 22(1), lk. 59
11
Rumelili (2010), lk. 237
12
Camyar, Isa & Tagma, Halit Mustafa (2010) „Why does Turkey seek European Union membership? A
historical institutional approach“, Turkish Studies, Vol. 11(3), lk. 374-376
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Mis on aga siiani takistanud Türgi liitumist?
Üldiselt on tegemist kahte sorti piirangutega. Üheltpoolt on Türgi liitumisel takistuseks 1993.
aastal kõigile liituda soovijatele seatud kolm Kopenhaageni kriteeriumit. Teisalt aga leidub
põhjuseid, mis ei ole otseselt kriteeriumitena kirja pandud. Ministrite Nõukogu leidis 2011.
aastal Türgi oleva vastavuses majanduskriteeriumiga, see tähendab, et Türgis on toimiv
turumajandus ja riigil ei oleks probleeme ELi ühisturuga kaasneva konkurentsiga 13. Samal
aastal tõstis nõukogu aga puudustena esile meediavabaduse piirangud, kirjanike, ajakirjanike,
teadlaste ja inimõiguste eest võitlejate vastu algatatud kohtuasjade suure arvu ning sagedast
veebisaitide sulgemist. Samuti rõhutas Nõukogu vajalikke lisapingutusi Kopenhaageni
kriteeriumide täitmisel, eriti seoses usuvabaduse, omandiõiguse, ametiühinguõiguste,
vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste, naiste ja laste õiguste, mittediskrimineerimise ja
soolise võrdõiguslikkusega ning võitlusega piinamise ja väärkohtlemise vastu. Täiendavalt on
Human Rights Watch toonud esile terrorismi laia määratlust Türgi seadustes, mis annab
suured võimalused tõlgendusteks14.
Lisaks Türgi osalistele puudujääkidele euroopalike väärtuste osas on Türgi puhul alati olnud
eriliseks probleemiks läbirääkimistel ka suhted Küprosega. 2004. aastal võeti Küprose
Vabariik Euroopa Liitu, kuid kuna kahe Küprose taasühinemise plaan esimese tõttu läbi ei
läinud, jäi Põhja-Küprose Türgi Vabariik, mida tunnustab ainult Türgi, liidust välja. Seoses 10
uue liikmesriigi vastuvõtmisega, pidi Türgi Ankara lepingut ja tolliliitu laiendama ka neile.
2005. aasta juulis seda ka tehti, kuid Türgi rõhutas, et see ei ole Küprose Vabariigi
tunnustamine. See on aga pinnuks silmas mõlema poole poliitikutele, kuna ELiga liitumise
tingimuseks on mitte-diskrimineeriv suhtumine kõikidesse liidu liikmesriikidesse. 2012. aasta
teise poole Küprose eesistumine jahendas samuti suhteid liidu ja Türgi vahel.
Üheks mitte-formaalseks takistuseks liitumisel on ELi suutlikus tulla toime uue liikmesriigi
vastuvõtmisega kaasnevate tagajärgedega. Euroopa Liidu jaoks on oluline, et laienemine ei
segaks juba olemasolevate liikmesriikide vahelise integreerituse süvenemist. Seda põhjendust
kasutati Türgi puhul, kui lükati tagasi tema 1987. aasta avaldus 15. Suutlikkus on suuresti
seotud majanduslike tagajärgedega liidule ja tema liikmetele. Kuna tegemist on suhteliselt
vaese riigiga, oleks liikmesriigina tal koheselt õigus abistavatele toetustele. Eriti on selle vastu
13

Euroopa Ministrite Nõukogu (2011) pressiteade 18089/11 5. detsembri 3132. istungi kohta,
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-11-472_en.htm?locale=en
14
Human Rights Watch (2012) „World Raport 2012: Turkey“, http://www.hrw.org/world-report-2012/worldreport-2012-turkey
15
Icener (2009), lk. 229

Lk | 25

RSRi semestrikiri

www.ut.ee/RSR

2013 sügis

Prantsusmaa, kes saab suurimaid toetusi põllumajandusfondist, ja Saksamaa, kes peaks seda
kõike kinni maksma, olles Euroopa Liidu eelarvesse suurim panustaja 16. Lisaks on liitumise
mõju seotud Türgi rahvaarvuga. ELi liikmesriigina moodustaks Türgi rahvastik üle 13% kogu
liidu rahvastikust. Selliselt oleks Türgi liitudes rahvaarvu poolest suuruselt teine EL riik
Saksamaa järel, mis tagaks talle ka suuruselt teise kohtade arvu Euroopa Parlamendis. See
annaks Türgile kui värskele liikmesriigile küsitavalt suure hääleõiguslikkuse, millel võiksid
olla ebameeldivad tagajärjed Liidu toimimisele. Euroopa suutlikkuse käsitlus aitab teatud
ulatuses seletada, miks Türgit ei kaasatud 2004. ja 2007. aasta laienemiseringi ja ka mõned
aastad pärast seda – 12 uue liikme vastuvõtmine ja nendega harjumine oli liidule juba niigi
koormavaks katsumuseks. Samuti võib hetkel näha Euroopa hoidumist uutest kulutustest, kui
majandus pole siiani langusest korralikult taastunud. Samas õõnestab seda mõttekäiku
Horvaatia 28. liikmeks saamine 2013. aastal.
Teine säärane mitte-formaalne takistus tuleneb antud teksti alguses puudutatud Euroopa
identiteedi aspektist. 1990ndate algusest saadik on käinud debatt, mis on Euroopa ja kuidas
Euroopa identiteeti tuleks kujutada. On võimalik eristada kahte enim kasutatud võimalust
Euroopa defineerimiseks17. Esiteks kasutakse Euroopa Liidu ametlikes dokumentides
definitsiooni, mille järgi Euroopa on väärtuste ja normide kogum. See lähenemine järgib
põhimõtet „ühtsus erinevuses“ ehk pooldab kultuurilist, religioosset ja etnilist mitmekesisust.
Teise lähenemise kohaselt defineeritakse Euroopat läbi kultuuri ja geograafiat, mille järgi
saavad liikmesriikideks olla ainult geograafiliselt Euroopas paiknevad ja kultuuriliselt
euroopalikud riigid. Erhan Icener tõdeb oma uurimuses, et kuigi Türgi võiks esimese käsitluse
kaudu kuuluda Euroopasse, on teda pidevalt peetud ebasobivaks teise definitsiooni järgi18.
Sarnaselt on Bahar Rumeilili leidnud, et Euroopas valitsevad universaalsed ja partikulaarsed
lahkhelid Türgi suhtes19. Need kes on vastu Türgi liitumisele näevad selles partikulaarsete
Euroopa normide lahjendamist, mis omavad juuri Kristlikus pärandis. Universalistid aga
toetavad liitumist

Euroopa multikultuursetele

ja universaalsetele alusnormidele ja

identiteedile toetudes. Pooldajate seas on levinud arvamus, et nõuda Türgilt arvukate
Kopenhaageni kriteeriumite väliste konditsioonide täitmist, enne kui ta saab ühineda ELiga,
on ebaõiglane ja mittekooskõlaline varasema praktikaga. Ebaõiglus seisneb selles, et hetkelgi
16

Saatcioğlu, Beken (2009) „How closely does the European Union’s membership conditionality reflect the
Copenhagen criteria? Insights from Turkey“, Turkish Studies, Vol. 10(4), lk. 565-566
17
Icener (2009)
18
Icener (2009), lk. 234
19
Rumelili (2011), lk. 237-240
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on liidu siseselt riike, kes ei täida kõiki tingimusi, mida liituda soovivad riigid peavad
täitma20. Euroopa Liidu laienemise õigusliku aluse tõttu on eelis aga liitumise vastastel, kuna
uus liikmesriik võetakse vastu ainult kõigi liikmesriikide nõusoleku korral. Seega kuni on
vähemalt üks liiduriik, kus Türgit ei nähta kultuurilistel, geograafilistel või ajaloolistel
põhjustel Euroopa osana, on väga keeruline Türgil liikmeks saada. Euroopa identiteedi
probleem on tihedalt seotud ka islamifoobiaga liikmesriikide kodanike seas.
Terrorirünnakud Ameerikas, Madridis, Londonis, terrorismivastased sõjad Afganistanis ja
Iraagis ning Araabia kevade järgsed sündmused on muutnud eurooplaste suhtumist
vaenulikumaks islami ja moslemite suhtes. Hiljutine International Helsinki Federation for
Human Rights uuring näitab, et moslemivähemused üle Euroopa on kogenud kasvavat
usaldamatust, vaenulikkust ja diskrimineerimist pärast 9/11 rünnakuid 21. Islamifoobia on
kindlasti takistuseks Türgi liitumisel, kuna pea 99% riigi elanikest on moslemid.
Eurobaromeeter 74 avaliku arvamuse uuring näitas, et keskmiselt 59% Euroopa Liidu
liikmesriikide kodanikest on Türgi liitumise vastu22. Lisaks islamifoobiale võib see näitaja
tuleneda ka üldisest hoiakust vaesemast riigist tulevate immigrantide suhtes.
Sellisest hirmust on kinni haaranud mitmed erakonnad üle Euroopa, et oma häältesaaki
valimistel suurendada. Näiteks Hollandi poliitiku Geert Wildersi juhitud partei PPV sai 2010.
aasta parlamendi valimistel 15% häältest, vaatamata sellele, et avalikkusega kõneldes rõhutas
ta oma seisukohti islami „väärakusest“ ja Koraani põletamisest. Analoogseid näiteid ja üldist
islamivastaste parempoolsete parteide toetuse tõusmisest võib leida ka Austrias, Prantsusmaal,
Itaalias, Bulgaarias, Saksamaal, Inglismaal ja Taanis 23. Loomulikult on Euroopa poliitikute
seas ka Türgi liitumise toetajaid, kuid avalikult sellise programmi seadmine oleks suuresti
poliitiline enesetapp. Siit tulenebki asjaolu, et hetkel ei oleks võimalik Türgil liikmeks saada,
sest osades riikides (nt Prantsusmaa) viiakse liidu laienemise nõusoleku saamiseks läbi
referendum ja nii madala toetusnäitaja puhul pole eriti reaalne, et rahvas referendumil
liitumise poolt hääletaks.

20

Redmond (2007), lk. 316
Ahmad, Anzaruddin.; Zin, Mohamad Z. M. & Sakat, Ahamad A. (2011) „European Union’s Refusal on Turkey’s
Membership: Another Episode of Western Religious Agenda“, Australian Journal of Basic & Applied Sciences,
Vol. 5(12), lk. 2967
22
Eurobarometer 74 (2010, Autumn) „Public Opinion in the European Union“
23
Saz, Gökhan (2011) „Turkophobia and Rising Islamophobia in Europe: A Quantification for the Negative
Spillovers on the EU Membership Quest of Turkey“ European Journal of Social Science, Vol. 19(4), lk. 482 - 483
21
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Kuigi hetkel valitsev olukord ei ole soosiv Türgi liitumiseks, ei pruugi see igavesti nii jääda.
Läbi ajaloo on Euroopa ja Türgi suhteid mõjutanud geopoliitilised tegurid. Juba Otomani
impeeriumi ajal ühendas Türgit ja Euroopat vastandumine Vene Impeeriumile, Külma sõja
aegu oli Türgi oluline liitlane Nõukogude Liidu vastu ja seda oli ta ka Balkani kriisi
lahendamisel. Kuigi 1999. aastal ei oldud rahul inimõiguste olukorraga Türgis, kaalusid
poliitilised

ja

strateegilised

vajadused

selle

üles

ja

Türgi

tunnistati

ametlikult

kandidaatriigiks24. Seega näitab ajalugu, et kuigi 9/11 järgnenud olukord mõjutas negatiivselt
Türgi ja Euroopa suhteid, võib Euroopa järgmiste suurte muutuste tagajärjel olla valmis silma
kinni pigistama formaalsete tingimuste mitte täitmise korral. Sellest tulenevalt võiks
spekuleerida, et USA huvisfääride ümbermõtestamine ja Euroopast „lahkumise“, Hiina
mõjuvõimu jätkuva kasvamise, Venemaa sõjaväereformide ja Araabia kevade järelmängu
tõttu tekib Euroopal taas vajadus tihedamaks koostööks Türgiga ning miks mitte ei võiks
sellises olukorras olla Euroopa kauplemisartikliks taaskord EL liikmelisus.

24

Morelli & Migdalovitz (2011), lk. 50
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George Orwelli „1984“ analüüs lähtuvalt Kalevi
Holsti süsteemiteooriast
Siim Hendrik Rääk, RSRi liige

George Orwelli „1984“ on raamat, mis maalis sünge pildi võimalikust tulevikust, mis meie
jaoks on siiski juba minevikus - maailma, kus domineerivad kolm omavahel pidevalt sõda
pidavat super-riiki ning kus tavainimesed on lihtsalt osa suurest rõhuvast masinavärgist.
Kuigi

„1984“ keskendub pigem

siseriiklikele probleemidele,

leiab raamatust

ka

rahvusvahelise aspekti. Tegevus ei lahku küll kunagi Londonist, mis on ühe super-riigi
pealinn, kuid loo edenedes jagatakse informatsiooni ka teiste riikide kohta, mis omakorda
annab võimaluse analüüsida rahvusvaheliste suhete süsteemi Orwelli loodud maailmas.
Süsteemi võib analüüsida Holsti viie komponendi kaudu, uurides, milline on rahvusvaheliste
suhete süsteem Orwelli maailmas, ning leides vasted igale komponendile.
Kalevi Holsti järgi saab riikide käitumist rahvusvahelisel areenil analüüsida viie kriteeriumi
järgi:
1. Piir – igal süsteemil on piirid ning tähtis on välja selgitada, kust jooksevad
analüüsitava süsteemi piirid.
2. Osised ja nende tunnused – millised on süsteemi osad ning millised on nende osade
tunnused? Peamiseks osiseks meie maailmas on riik ning selle tunnusteks on suurus,
valitsemisviis ja majandus. Lisaks on tänapäeval peamiseks riigi tunnuseks
rahvusriiklus.
3. Struktuur – antud juhul räägitakse domineerimisest. Kas keegi domineerib teiste üle
mingis vallas?
4. Vastastikune tegevus – kuidas osised üksteisega käituvad? Ennekõike peetakse antud
juhul silmas kaubandust, kuid mitte ainult.
5. Käitumisreeglid – milliste reeglite järgi osised üksteisega suhtlevad ning vastastikku
käituvad?
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Süsteemi piirid
Orwelli teose puhul saab rääkida globaalsest süsteemist, kuna maailma kontrollivad täielikult
omavahel võistlevad super-riigid ning otseselt isoleeritud ei ole keegi.
„Maailma jagunemine kolmeks üliriigiks oli sündmus, mida võis ette näha ja mida nähtigi juba ette
enne XX sajandi keskpaika. Kui Venemaa oli alla neelanud Euroopa ja Ühendriigid Briti Impeeriumi,
olid Euraasia ja Okeaania – kaks kolmest suurvõimust – juba tegelikult olemas. Kolmas, Ida-Aasia,
tekkis omaette üksusena alles pärast kaks aastakümmet kestnud segaseid sõdu. Piirid nende kolme
üliriigi vahel on mõnes kohas meelevaldsed ja teises kohas muutuvad nad vastavalt sõjaõnnele; üldiselt
aga järgivad nad loomulikke looduslikke piire. Euraasia hõlmab Euroopat ja Aasia mandri põhjaosa
Portugalist Beringi väinani. Okeaania hõlmab mõlemat Ameerikat, Atlandi ookeani saari, kaasa arvatud
Briti saared, Australaasiat ja Aafrika lõunaosa. Ida-Aasia, eelmistest väiksem ja ebakindlama
läänepiiriga, hõlmab Hiinat ja maid temast lõuna pool, Jaapani saari ja suurt, kuid pidevalt käest-kätte
käivat ala, mis koosneb Mandžuuriast, Mongooliast ja Tiibetist.“1

Nagu näha, on pea terve maailm jagunenud ning piirid iseenesest puuduvad. Kahjuks ei ole
raamatus mainitud midagi planeedilt edasiliikumise kohta, mis on mitmetes ulme-raamatutes
kaasa toonud piiride laienemise.
Niisiis on tegemist globaalse süsteemiga, mille piiriks on antud teoses planeet Maa.
Ainukesed piirid, mis nihkuvad, on riikide endi vahel, kuid ka seda juhtub harva.
Osised
Kalevi Holsti järgi on süsteemi peamiseks koostisosaks riik kui poliitiline ühik ning see ühik
koosneb omakorda neljast tunnusest, milleks on tänapäevane rahvusriik, riigi suurus,
valitsemisviis ning arengutase (majandus, haridus, tervishoid).
Nagu juba eelmises osas välja toodud, on ka Orwelli süsteemis peamiseks koostisosaks riik –
täpsemalt kolm üliriiki. Kahjuks ei ole Orwell seletanud, kas nendes riikides on tekkinud ka
ühtne kosmopoliitne rahvus, kuid arvestades, et raamatu tegevus leiab aset aastal 1984 ning
sidudes seda minevikuga – tegemist oli teatud mõttes ennustusega tuleviku kohta – võib
küllalt kindlalt väita, et vähemalt selleks ajaks ei oleks rahvused olnud kadunud. Holsti järgi
võib pidada seda positiivseks arenguks, kuna tema arvates toovad rahvusriigid, mis põhinevad
rahvusel, mitte kodakondsusel, kaasa ebastabiilsuse. Samas tuginesid need üliriigid
kodanikkonnale ning võisid tänu sellele nautida Holsti käsitluse järgi võrdlemisi suurt

1

Orwell, G. 1984, Tõlge: Loomingu raamatukogu. Tallinn: Loomingu raamatukogu, 1990. Lk. 130
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stabiilsust ning nagu raamatust tulenes, oli antud riikide stabiilsuse murendamine, vähemalt
seestpoolt, võimatu.
Orwelli kolm riiki on oma suuruselt aga massiivsed, hõlmates enda alla peaaegu terve
maailma ning 4/5 maailma rahvastikust. Ülejäänud ala üle toimub pidev võitlus.
„Kolme üliriigi piiride vahele, alaliselt mitte ühelegi neist kuuluvana, jääb korrapäratu ristkülik, mille
nurkadeks on Tanger, Brazzaville, Darwin ja Hongkong, kus elab umbes viiendik maailma
rahvastikust.“2

Valitsemisviisi puhul on selge, et kõigis kolmes üliriigis on tegemist diktatuuriga ning igas
riigis valitseb oma ideoloogia, mis omamoodi tuleneb sotsialismist:
„Aga kõigis sotsialismivariantides, mis tekkisid pärast 1900. aastat, oli ikka avalikumalt loobutud
seisukohast, et eesmärgiks on vabaduse ja võrdsuse kehtestamine. Uued liikumised, mis tekkisid sajandi
keskel, ingsots Okeaanias, neobolševism Euraasias ja surmakultus, nagu seda üldiselt nimetatakse IdaAasias, seadsid juba teadlikult oma eesmärgiks vabadusepuuduse ja ebavõrdsuse põlistamise. Need
uued liikumised olid muidugi välja kasvanud vanadest ja püüdsid säilitada nende nime ja tegid
silmakirjalikke kummardusi nende ideoloogiale. Aga kõigi nende eesmärk oli peatada protsess ja
külmutada ajalugu valitud hetkel.“3

Niisiis oli igal üliriigil oma ideoloogia, mis oli tuletatud sotsialismist ning mis pidi jätma
kodanikele mulje selle järgimisest. Tegelikult kasutatati sedasama ideoloogiat ära rahva
kontrollimiseks ning tegelikud väärtused, nagu vabadus ja võrdsus, puudusid. Tegemist oli
kolme totalitaarse riigiga, mitte-demokraatiaga.
Kui rääkida arengutasemest, eriti majanduslikust, siis tundub kolme üliriigi olukord olevat
väga kehv. Enamik kõigest, mis toodetakse, läheb sõjapidamise jätkamiseks ning tavainimese
vajadused on ebatähtsad:
„Industriaalühiskonnas on probleem, mida teha tarbekaupade ülejäägiga, varjatult olemas olnud juba
XIX sajandi lõpust peale. Tänapäeval, kus inimestel ei ole enamasti küllalt süüagi, ei ole see probleem
ilmselt enam pakiline, ja see ei pruugigi enam selleks saada, isegi kui kunstlikud hävitusmehhanismid
enam ei tööta. Tänapäeva maailm on alasti, nälgiv ja rusudes paik. [...] Aga see arenemine peatus, osalt
vaesumise tõttu, mida põhjustas pikk sari sõdu ja revolutsioone, ja osalt sellepärast, et teaduse ja tehnika
arenemine sõltub empiirilisest mõtteviisist, mis ei saanud rangelt reglementeeritud ühiskonnas säilida.
Tervikuna on tänapäeva maailm primitiivsem kui viiekümne aasta eest.“4

2

Orwell, G. 1984, Lk. 131
Orwell, G. 1984, Lk. 140
4
Orwell, G. 1984, Lk. 132
3
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Struktuur
Struktuur teoses „1984“ on küllaltki üksluine. Kui Holsti järgi on struktuuri põhiliseks osaks
domineerimine, siis sellist võimalust Orwelli maailmas lihtsalt ei ole. Mitte ükski riik ei suuda
teist hävitada ning nii kestab lõputu patiseis, kus ükski riik ei domineeri ega oma otsest võimu
teise riigi üle.
„Ühtegi kolmest üliriigist ei saa lõplikult võita, ka mitte ülejäänud kahe ühisel jõul. Nad on selleks liiga
võrdsed ja nende looduslikud kaitsevõimalused on liiga hirmuäratavad. Euraasiat kaitsevad tema
mõõtmatud avarused, Okeaaniat Atlandi ja Vaikse ookeani veelagendikud, Ida-Aasiat tema elanike
sigivus ja töökus.“5

Ainuke piirkond maailmas, mille üle mõni riik teoreetiliselt võiks domineerida, on
vaidlusalune korrapäratu ristkülikukujuline ala, mida on juba enne mainitud. Samas on
raamatus välja toodud, et ka seda ala on võimatu lõplikult allutada:
„Tegelikult ei suuda ükski neist kolmest iial tervet vaidlusalust maa-ala oma kontrolli alla saada. See
käib osade kaupa pidevalt käest kätte, ja võimalus reetliku äkkrünnakuga seda või teist maatükki endale
haarata toobki kaasa pideva liitlaste vahetamise.“6

Riigid ei ole saavutanud ega ka soovi võrdsust oma kodanike vahel, kuid üksteise suhtes on
tagatud jätkuv võrdsus ning puudub domineerimine, mis muudab süsteemi struktuuri küllaltki
üksluiseks.
Vastastikune tegevus
Vastastikune tegevus riikide vahel ei ole muud kui sõja ja liitlassuhete vahel pendeldamine,
diplomaatiline ülekavaldamine ning lepingute rikkumine.
„Ükski kolmest üliriigist ei ürita iial niisugust manöövrit, millega kaasneks tõsise lüüasaamise oht. Kui
mõni üllatuslikum operatsioon ette võetaksegi, on see tavaliselt üllatusrünnak oma liitlase vastu. Kõik
kolm suurvõimu järgivad või püüavad jätta muljet, et nad järgivad üht ja sama strateegiat. Plaan on
sõjategevuse, läbirääkimiste ja osavasti ajastatud lepingurikkumiste kombineerimise teel luua
sõjaväebaaside rõngas, mis täielikult ümbritseks seda või teist võistlevat riiki, ja sõlmida siis selle
võistlejaga sõprusleping ja jääda temaga aastateks rahujalale, et uinutada tema valvsus.“ 7

5

Orwell, G. 1984, Lk. 131
Orwell, G. 1984, Lk. 131
7
Orwell, G. 1984, Lk. 136
6
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Niisiis on kogu vastastikune tegevus suunatud teiste riikide vastu ning eesmärgiks on
võitmatu sõda võita ning igavene patiseis lõpetada. Kaubavahetusest riikide vahel ei ole saa
rääkida ning reeturlikest sõpruslepingutest liitlassuhted kaugemale ei jõua.
Reeglid
Reeglid riikide vahel praktiliselt puuduvad, vähemalt ei ole neid üles kirjutatud. Siiski võib
leida reegleid, mida riigid järgivad, kuid seda mitte austusest üksteise vastu, vaid vajadusest.
„Keegi ei ürita tungida vastase territooriumile. See seletabki tõika, et kohati on üliriikide piirid
tinglikud. Euraasia näiteks võiks kerge vaevaga vallutada Briti saared, mis on geograafiliselt Euroopa
osa, või teisest küljest Okeaanial oleks lihtne nihutada oma piire Reini või koguni Vislani. Aga see
rikuks kultuurilise terviklikkuse printsiipi, mida ei ole küll iial sõnastatud, aga mida kõik pooled
järgivad. Kui Okeaania vallutaks alad, mis kunagi olid tuntud kui Prantsusmaa ja Saksamaa, tuleks
nende alade elanikud kas hävitada või assimileerida.“8

Niisiis on riikide vahel olemas vähemalt vaikiv kokkulepe mitte tungida üksteise aladele ning
sõjategevus leiabki aset vaid vaidlusalusel territooriumil. Nagu juba eelmisest osast välja tuli,
on riikidevahelised lepingud seotud ainult sõjapidamisega ja seda on ka omavahelised reeglid
- millestki muust rääkida ei oleks võimalik.
Kokkuvõte
Kokkuvõtteks võib Holsti süsteemiteooria järgi öelda Orwelli maailma kohta järgmist.
Tegemist on süsteemiga, mille piiriks on planeet Maa ning millest edasi sellel hetkel veel ei
liiguta. Arvestades tehnoloogia allakäiku võib ennustada, et sinna ei liiguta kunagi. Süsteemi
osisteks on kolm massiivset ning totalitaarset üliriiki. Antud riigid on tehnoloogiliselt ning
majanduslikult alla käinud ning seda taandarengut toetab ning toodab poliitiline juhtkond.
Puudutades struktuuri, tuleb välja tuua, et tegelikult ei domineeri ükski riik teise üle, vaid on
saavutatud võrdne patiseis. Lisaks ei ole Holsti järgi tegemist isegi üliriikidega, kuna antud
riigid on võimsad vaid sõjaliselt, mitte majanduslikult ega kultuuriliselt. Vastastikune tegevus
ja reeglid hõlmavad

vaid sõjapidamist ja sellega seonduvat. Muu kontakt riikide vahel

puudub ning riikide tegevuse põhieesmärk on sõjapidamine.

8

Orwell, G. 1984, Lk. 136
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