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1. Välisministeerium eraldab Tartu ülikoolile perioodil 2020-2021 kahe aasta
jooksul 20 000 eurot (vastavalt 10 000 eurot aastal 2020 ja 10 000 eurot
aastal 2021) Eesti-USA suhete ajalugu käsitleva siduskogumiku
koostamiseks.
2022. aastal möödub 100 aastat Eesti tunnustamisest Ameerika
Ühendriikide poolt. Eesti jaoks üliolulise partnerlussuhte aastapäeva
möödumise tähistamiseks annab Välisministeerium koostöös Tartu
Ülikooliga välja Eesti Vabariigi ja USA suhete ajalugu käsitleva raamatu,
mille koostajaks ja toimetajaks on Ajaloo ja arheoloogia instituudi uusima
aja dotsent dr. Kaarel Piirimäe. Kavatsuse kohaselt võiks siduskogumiku
kirjastajaks olla Tartu Ülikooli kirjastus.
Raamat koosneb eesti keeles seni avaldamata uurimustest, mis liidetakse
sidusalt ühtseks tervikuks. Raamatul on sissejuhatus ja kokkuvõte ning
üksteist alapeatükki, mis omakorda on liidetud neljaks peatükiks (algus,
tunnustusest mittetunnustamiseni, külm sõda, uus algus). Raamat antakse
välja enne diplomaatilise tunnustamise 100. aastapäeva 2022 aastal.
Eraldis on planeeritud poliitika planeerimise osakonna eelarves aastateks
2020-2021.
2. Välisministeerium eraldab Tartu ülikoolile perioodil 2020-2021 kahe aasta
jooksul 10 000 eurot Eesti-Jaapani suhete ajalugu käsitleva siduskogumiku
koostamiseks.
Raamatu eesmärk on anda ülevaade Eesti ja Jaapani suhetest läbi ajaloo
(alates Jaapani esmamainimisest eestikeelses trükisõnas 19. sajandil kuni
2020. aastani). Varem pole sellelaadseid raamatuid välja antud, mis
pakuksid kokkuvõtet Eesti ja Jaapani kultuurilistest ja riiklikest
kokkupuutepunktidest. Raamat kirjeldab tähtsamaid sündmusi, isikuid,
tekste (mälestused, reisikirjad, ajakirjanduses ilmunud artiklid) ja
dokumente Eesti-Jaapani suhetes. Lisaks annab raamat illustratiivse
ülevaate
erinevatest
Eesti-Jaapani
suhte
valdkonda
kuuluvatest
materjalidest (ajaloolised fotod, koopiad dokumentidest ning käsikirjadest
(tsitaadid). Raamat on planeeritud kolmes keeles: eesti, jaapani ja inglise
keeltes.
Raamatul on sissejuhatus ja kokkuvõte ning viis peatükki (Eesti – Jaapani
suhted 19. saj, Vene – Jaapani sõda, Eesti ja Jaapan 1918-40, suhted
nõukogude perioodil ning suhted pärast taasiseseisvumist); kokku kaksteist
alapeatükki. Raamat planeeritakse välja anda 2021. a lõpuks.
Eraldis on planeeritud poliitika planeerimise osakonna eelarves aastaks
2020.
3. Eesti välispoliitika arengukava eesmärgist süvendada välisteenistuse
asjatundlikkust tuleneb vajadus täiendada töötajate valdkondlikke ja
piirkondlikke teadmisi. Lisaks töötajate teadmiste ja oskuste järjepidevale
arendamisele on oluline kindlustada ka riikide ja piirkondade ekspertide
järelkasv. Välisministeeriumi personalistrateegias nähakse selleks olulise
tegevusena ette koostöö tõhustamist ülikoolidega, sealhulgas üliõpilastele
stipendiumide
võimaldamine
õpinguteks
Välisministeeriumile
esmatähtsates valdkondades. Välisministeerium ja Tartu Ülikool on
sõlminud koostööleppe, milles üks edendatavaid fookusteemasid on Aasia
ja Aafrika maade uuringud.
Eeltoodust lähtudes peab Välisministeerium vajalikuks toetada kahe

magistrandi õpinguid Tartu Ülikooli J. Skytte poliitikauuringute instituudi
”Tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringute” õppekava raames kogusummas
13 600 eurot.
Eraldis on planeeritud personaliosakonna eelarves aastaks 2020.
4. Välispoliitika arengukavas on välisministeerium seadnud üheks eesmärgiks
selle, et Eesti side võõrsil elava eestlaskonnaga oleks tugev ja
rahvuskaaslaste panus ühiskonna arengusse kasvaks. Sellest tuleneb ka
vajadus eestlaskonna algatatud tegevuste toetamiseks, mille kaudu
välisministeerium aitab omalt poolt kaasa võõrsil elava eestlaskonna
arengule ning identiteedi säilitamisele, nende huvide kaitsmisele ning Eesti
ühiskonnaellu ja arengusse paremini kaasamisele, samuti eesti keele ja
kultuuri hoidmisele.
27.06 – 03.07.2019 toimusid Helsingis, Tartus ja Tallinnas XII ülemaailmsed
Eesti kultuuripäevad – ESTO 2019. Festivali eesmärk oli tuua kokku
eestlaste kogukonnad üle maailma, tugevdamaks üleilmset eesti meelt ja
ühtekuuluvustunnet, seejuures olid fookuses noored. ESTO 2019 andis
võõrsil elavatele eestlastele ja Eestimaa sõpradele võimaluse arutada
omavahel teemasid, mis eestluse hoidmiseks võõrsil elades on tähtsad.
ESTO on formaat, mille kaudu on võimalik kasvatada võõrsil elavate
eestlaste teadlikkust Eestist ning tugevdada nende sidet Eestiga.
Seejuures on äärmiselt vajalik, et Eesti riik omalt poolt signaliseeriks
võõrsil elavale eestlaskonnale ESTO sarnaste formaatide jätkumise
olulisust, innustades ja motiveerides neid omapoolse toetusega.
Eeltoodust lähtudes peab välisministeerium vajalikuks toetada MTÜ ESTO
2019 Peakomitee lisataotlust katta ESTO 2019 korraldamisel tekkinud
kohustused kogusummas 4500 eurot.
Eraldis oli planeeritud juhtkonna eelarves aastaks 2020.

Koostanud: p.1 E. Marmei (PLAN), p. 2 M. Reinem (PLAN), p. 3 M. Palli (PERS), p. 4 S.
Matteus (JUHT)

