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Juba aastaid on suveräänsuse mõiste olnud Euroopas ning eriti Ida-Euroopas peetavate poliitiliste
arutluste tulipunktis. Nõukogude Liidu lagunemisel tagasi võidetud, võimukate naabrite ja rahvusvaheliste ettevõtete poolt ohustatud suveräänsus on nüüd mõnede väidete kohaselt loovutatud
Euroopa Liidule. Ehkki konverentsi lähtepunktiks on viimastel aastatel Ida-Euroopat, sealhulgas
Eestit puudutanud õiguslikud ja poliitilised muutused, ulatub selle temaatiline vaateväli märksa
kaugemale. Kas suveräänsuse mõiste on ajakohane maailmas, mida iseloomustab riigiüleste ja
riigisiseste võimukollete ekspansioon? Kas sellel mõistel on hoolimata mitmekesisest ja sageli
vastuolulisest ideoloogilistest kasutusest (säilinud) “ühtne tuum”? Kas suveräänsuse mõiste on
kasutatav ainult üksikute riikide puhul või on see asjassepuutuv ka intranatsionaalsel – riikide
sisesel – ja supranatsionaalsel – riikide ülesel – tasandil? Eelseisva konverentsi sihiks on aidata
kaasa nende teemade üle peetavale arutlusele mitte üksnes kõrvutades, vaid ka seades vastamisi
erinevaid vaatenurki sellest poliitiliselt ja õiguslikult ülimalt olulisest mõistest.
Lisaks õigusteadlastele saabuvad Tartusse mitmed maailmakuulsad sotsiaalteadlased, mistõttu
tõotab konverents kujuneda üheks olulisemaks Tartu Ülikooli 375. aastapäevale pühendatud
ürituste seas.
Konverentsi sissejuhatava ettekande peab Cambridge´i ülikooli ajalooprofessor Quentin Skinner,
tõenäoliselt maailma tuntuim poliitilise mõtte ajaloolane. Stanfordi ülikooli rahvusvaheliste suhete
professorile Steven D. Krasnerile, kelle väitel on suveräänsus üksnes “organiseeritud silmakirjalikkus”, sekundeerib maailmas üks enimloetumaid poliitilisi filosoofe Toni Negri. Niklas Luhmanni
kolleeg ja järeltulija Bielefeldi ülikooli sotsioloogiaprofessorina Helmut Willke peab ettekande
global governance´i ja riikliku suveräänsuse lepitatavusest. Konverentsil osalevate Eesti ja välismaiste õigusteadlaste hulgas on Prantsusmaa ning Suurbritannia tunnustatud riigiõigusteadlased
Michel Troper ja Neil MacCormick, New Yorgi ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Mattias
Kumm jne.
Konverentsi korraldajad Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast, eetikakeskusest ja sotsiaalteaduskonnast loodavad, et võttes kokku viimastel aastatel erinevates sotsiaalteadustes suveräänsuse
mõiste muutumise kohta öeldu, võimaldab eelseisev üritus anda ka Eestis sellel teemal peetavatele
aruteludele kindlama suuna ja rangema sõnavara. Siinsete õiguslike muutuste tõlgendamine ja
hindamine võib aset leida üksnes üldisema rahvusvahelise diskussiooni taustal. Sellise diskussiooni
elavdamine ning sellest Eesti õigusteaduse ees seisvate probleemide jaoks lahenduste ammutamine
ongi konverentsi peamiseks eesmärgiks.
Konverentsi töökeel on inglise keel. Täiendav informatsioon on huvilistele kättesaadav konverentsi
veebilehelt – www.ut.ee/transformingsovereignties
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