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Ideoloogiate mõistust kammitsev paine
Barbi Pilvre kirjutas hiljuti Eesti Ekspressis, et Müürileht on nooremate vasakintellektuaalide häälekandja – ilmselt ei pidanud tema selle all silmas, et oleme kommunistid, aga, olgem ausad, mõni teine
siiski mõtleb seda. Olgugi et meie uue toimetuse ruumi seinal Voorimehe tänaval, mida alates jaanuarist sõbralikult ajakirjaga Vikerkaar
jagama hakkame (õigus, see uudis ka veel!), ilutseb plakat sirbist ja
vasarast – ja me mõtleme, et sellise eneseiroonilise märkusena võib
see sinna jäädagi –, ei pea me end kommunistideks (ning olgu öeldud,
et selle töö autor on tegelikult nõukogude korra kritiseerimise poolest tuntud Leonhard Lapin). Samas ei saa salata, et seda arengukoostöö numbrit lugedes kumab enamikust artiklitest läbi jõulist kapitalismikriitikat. Kas kõik need autorid õhkavad tagasi nõukogude
aega? Vaevalt küll.
Nii mõnedki kapitalismi kirglikud kaitsjad on öelnud, et see, mis
praegu toimub, ei ole tegelikult tõeline kapitalism. Kas kõlab tuttavalt? Niisamuti väideti, et see, mis oli nõukogude ajal, ei olnud tõeline kommunism. Kuid kas sellisel juhul ei pea meie erinevaid leere
esindavad intellektuaalid vaidlust pelgalt tühjade tähistajate üle? Üha
enam tundub mulle, et igas ideoloogias leiab teatud osa inimestest
võimaluse süsteemi ekspluateerida, ja nagu meie lähiajalugugi ilmestab, võime me täheldada, et need on tihti ühed ja samad isikud, kes
suudavad ronida ka pealtnäha üksteisele täiesti vastanduvatele alustele ehitatud süsteemide hierarhiates kõrgetele kohtadele. See on
lihtsalt teatud inimtüüp ja küllap võib sellelgi olla looduses mingi põhjendus, miks igas ühiskonnas selliseid leidub. Niisiis kahtlen ma sügavalt, et maailma võiks päästa kapitalismi kui ideoloogia kukutamine
ning revolutsiooniliselt mõne teise väljakuulutamine. Ideoloogiatega
on see häda, et need ei ole kunagi täielikud, vaid eksisteerivad alati
mööndustega, ning seni, kuni inimeses leidub omakasupüüdlikkust ja
kitsarinnalisust – ja neid leidub alati! –, pole suurt vahet, milline on
kellegi peas täpselt ettekujutus ideaalmaailmast. Tegelikkus on alati
kordades komplitseeritum kui inimmõistusele omaselt konstrueeritud kujutlus maailmast. Kui astuda kaitsvate sõnade ja turvatunnet
tekitava mõistuse varjust välja, seisame ühtäkki silmitsi kaosega.
Selles korra ja õiglase süsteemi loomine on keerulisem kui sõnade
rittaseadmine, sest see ei allu üksikindiviidi mõistuse kontrollile, vaid
pulbitseb pidevalt muutuvate teguritega omasoodu. See ei tähenda
samas, et me ei peaks püüdmagi parandada vigu, mille tegemisest oleme aru saanud. Kõige hullem, mis saab inimesega juhtuda, on kalestumine – see, kui etteaimatavus temast võitu saab. Püüdkem olla ses
mõttes midagi enamat kui vaid etteaimatavad!
Sügavaimad muutused ei toimu ühiskonnas üleöö ja valjude hõisete saatel, kuigi mõned protsessid aeg-ajalt niimoodi kulmineeruvad.
Selge on see, et me elame muutuvas maailmas, aga see on olnud

nii kogu aeg. Meie väljaande eesmärk on püüda kirjeldada neid
protsesse omakasupüüdmatult ja
anda neile mõistuspäraseid seletusi ning meil on sealjuures üsna
ükskõik, millises idealismisoustis
keegi seda serveerida eelistab.
Seesinane arengumaadele keskenduv teemanumber on kahtlemata kriitiline läänemaailma arengumaid ekspluateerivate majandusmudelite suhtes ning selle tagamõte ei ole miski muu kui hoiatada, et kui me pole suutelised
senistes süsteemides muudatusi
tegema, tulevad need muutused ise meie juurde. Miljonid inimesed,
kes lahkuvad arengumaades konfliktide, keskkonnakatastroofide ning
nälja eest oma elupaikadest, on otseselt seotud nende kritiseeritud
süsteemidega, mille uutmises me nii saamatud oleme. Olgugi et Eestil
ja eesti rahval on selles küllaltki tagasihoidlik roll, kuulume me sellegipoolest nüüdseks sellesse ossa maailmast, mille käes on praegu veel
probleemi lahendamise n-ö jämedam ots. Õigemini püsib see jätkuvalt kiivalt selle läänemaailma pihus, kuhu meiegi kuuluda soovime.
Kuna paistab, et selle vastutusega ei saada väga hästi hakkama, tuleb
meil töötada selle nimel, et arengumaadel oleks võimalus hakata ise
enda saatust määrama, ilma et keegi teine sealsetesse otsustusprotsessidesse pidevalt sekkuks. Seda enam, et meil eestlastena on sarnane kogemus tegelikult omast käest võtta.
Helen Tammemäe, peatoimetaja
Teemaleht on valminud koostöös Mondo ja Arengukoostöö Ümarlauaga
ning projekti „Media4Development” raames, mida rahastab Euroopa
Komisjon ning kaasrahastab Eesti välisministeerium. Projekti eesmärk on
tõsta meedia vahendusel ühiskonna teadlikkust globaalsetest teemadest ja
väljakutsetest.
Lehenumber ei pruugi väljendada Euroopa Komisjoni vaateid.

Esikaanel Kongo küla naised Victoria ja Sarah Mondo korvipunumisühistust Põhja-Ghanas.
Foto: Helen Tammemäe
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Andra Teede

SISUKORD
Müürilehe arengumaadele pühendatud detsembrinumber on oma haardelt globaalne. Räägime piirkondadest, kuhu naljalt muidu ei satuks, kuid mis
on tänu üleilmastumisele lahutamatu osa maailmamajanduse vereringest. Paraku just see osa, kus
avalduvad suurimad probleemid.
Eeva Kesküla selgitab oma arvamusartiklis (lk 6–7),
miks vastandus arenenud riigid versus arengumaad
on praeguseks oma selgitusjõu minetanud. Lehekülgedel 8–9 arutleb Tarun Gidwani, kuidas India
põllumeeste enesetapud on seotud rahvusvaheliste kaubandusorganisatsioonide regulatsioonide
ja suurkorporatsioonide ärihuvidega, mis hoiavad
arengumaade põlluharijate sissetulekuid kunstlikult
madalal.
Karl-Patrick Norberg väidab oma artiklis (lk 10–11),
et kolonialism pole kuskile kadunud, vaid muutnud
oma nägu ja vormi – mundri asemel kannab ta
nüüd pintsakut ja relvaks on majanduse liberaliseerimist nõudvad lepingud. Katrin Pärgmäe
kirjeldab arengumaadele tüüpilist olukorda (lk 11),
kus lihtne turukaupmees peab maksma riigile aastas rohkem makse kui samas piirkonnas tegutsev
sadadesse miljonitesse ulatuva käibega rahvusvahelise toidugigandi tütarettevõte.
Leheküljel 12 meenutab Sanna Kartau aega
paarkümmend aastat tagasi, mil Eesti vääris arengumaa tiitlit. „Radikaalsete ideede” rubriigis (lk 13)
mõtiskleb Sigrid Solnik kapitalismi võimalike alternatiivide üle. Muusikatoimetaja Mariliis Mõttus
on teinud intervjuu (lk 14–15) kambodža artisti
Saphy Vongiga, kes üritab Aasia heliloomingut
selle mitmekesisuses maailmaareenil tutvustada.
Oma riidekappi laseb lugejal seekord piiluda Kris
Lemsalu (lk 15).
Deivi Õis selgitab (lk 16–17), kuidas kliima
soojenemine on arengumaad kahvlisse võtnud.
Aafrika rahvuslilleks nimetatakse kilekotti – Helen
Tammemäe käis Ghanas „botaanilisel uurimisretkel” (lk 18–19), et lilleliigi elutingimusi lugejatele
kirjeldada. Perspektiivi avardab usutlus ghana
nüüdiskunstniku Latifah Iddrissiga (lk 19).
Lehekülgedelt 20–21 leiab kolm kuud Ghanas
Mondo vabatahtlikuna kohalolu kunsti õppinud
Toomas Liivamägi fotoessee. RSRi veerus (lk
22–23) küsib Johanna Maarja Tiik, kuidas peaks
suhtuma vastuolulistesse ajaloosangaritesse, kes
koloniaalvaldustes alamaid orjastasid ja tapsid, kuid
sealt pärit toorainega kodumaal rahva elu parandasid. Marilyn Mägi julgustab (lk 24–25) arengumaades naiste haridusse investeerima, sest seeläbi
suudetakse lahendada mitu probleemi korraga.
Kirjandustoimetaja ja jalgpallihuviline Maia Tammjärv kirjutab (lk 26–27) Aafrika noorte vutitalentide, kes tulevad Euroopasse oma unistusi teostama,
raskest elusaatusest. Karl-Hendrik Pallo analüüsib
(lk 28–29) Hiina tegevusi Sahara-taguses Aafrikas.
Laura Toomlaid pakub välja (lk 30), et eestlased
võiksid Aafrikas digimisjoniga tegelema hakata.
Kodus saaksime arengumaade aitamiseks aga kestlikku arengusse panustada, kirjutab Agne Kuimet
oma artiklis (lk 31).
Kultuuritoimetaja Piret Karro portreteerib eestlaste kogukonda New Yorgis (lk 32–33). Muusikakülgedelt (lk 34–35) leiab Eesti elektroonilise
eksperimentaalmuusika grand old man’i Kaido
Kirikmäe DJ-ankeeti täitmas. Rubriigis „Uus eesti
biit” saame lähemalt tuttavaks Ruutu Poisiga.
Arvustajad on pannud kõrva peale Benzokai &
Tondi, Fever Ray, Liblika, Liima, V4RI ja Phase
Fatale’i uutele heliplaatidele.
Kirjandusküljel (lk 37) arvustab Berit Renser
Anna-Maria Penu Aafrikat käsitlevate raamatute
teist osa. Lehekülgedel 38–39 jagab Piret Karro
performance-kunsti biennaalil Performa kogetud
muljeid Flo Kasearu tegevuskunstituurist New Yorgi
Eesti Majas. Rubriigis „Uus eesti graafika” (lk 39)
küsitleb Lilli-Krõõt Repnau graafikut, õppejõudu
ja Muhu Prindi korraldajat Britta Bennot.

tavaline laupäev
mu kleidid lähevad aina kitsamaks
mu sõbrad lähevad aina tähtsamaks
ma vahel meenutan neile et olen luuletaja
ja nad võtavad seda irooniaga
ja kas ma siis ikkagi olen
me käime nüüd sellistes baarides
milliseid sa ei kujuta ettegi
dekadentsi mäe taha ja tagasi
noorust ja pealiskaudsust päevadeks
kõik tahavad olla meie ma usun seda küll
et kõik nad tahavad
sest ega nad ju ei tea
räägime marketingistrateegiatest
ja majandusaastatest
me teeme karjääre ja suuri sõnu
heidame nalja luuserite üle
kelle oleme maha jätnud ja
kellest oleme üle sõitnud
sest nii on kergem
see kõik ei ole tõesti enam mitte kuidagi
sinuga seotud kogu see minu elu
ma panen telefoni kotti ära kui tuuakse
uued kokteilid rosmariin ja kallis džinn
kristall mahagon ja krediitkaardid
see kõik ei ole tõesti enam mitte kuidagi sinust
sina kes sa oled lõpuks laeva peal
sina kes sa pikutad üksi kajutis ja vaikid
ma tean et sõidad täna öösel saksamaalt rootsi
ja sel ei ole tähtsust sest sa ei kuulu mulle
nüüd kui kõik muu kuulub
ja see ei tee midagi paremaks kui saadad
veel ühe sõnumi neid sajab nagunii
lõpmata mu telefoni
sajab
nagu viimane märtsilumi munakividele sauna tänaval
nagu veel üks ring okastraati ümber mu südame
nagu viimane valus hellus mille lasen lahti ja saadan ära
ma luban et tulevad päevad kui sinust enam ei räägi
ma luban et tulevad talved kui sulle enam ei mõtle
ma luban et unustan su veel selle elu jooksul

Illustratsioon: Ann Pajuväli

Kujundus: Stenly Poks

JÕULUTERVITUSI
EHITUSPLATSILT!

Tere tulemast meie uue hoone
avamisele uue aasta augustis!

DETSEMBER
09.12.

12.12.

Igal aastal üha varem ja
varem algavas ning detsembriks kohutava kulminatsioonini jõudvas kaubanduskeskuste hullumeelses
non-stop-tarbimistuhinas
unustatakse tihti ära, et
olulisem pole mitte muljetavaldav kingikuhi jõulukuuse
all, vaid sümboolne sõnum,
mis on ju mõeldud kinkimisaktiga kaasnema: sa oled
mulle oluline ja ma kingin
sulle selle asja.
Algatus „Kingi targalt”
soovitab mõelda sellele, kas
me tahame seda sümboolset infot edasi anda,
kinkides oma lähedastele
kuhjade viisi Hiina, Bangladeshi või India suurtehastes
toodetud asjakesi. Kas
oluline on kvantiteet või
kvaliteet? Kutsume lapstööjõudu või muidu ebainimlikke töötingimusi ja palka
rakendavate suurkorporatsioonide odavate toodete
asemel pigem kohalike
tootjate valmistatud või ise
tehtud esemeid või miks
mitte hoopis elamusi kinkima. Tähtsusetu ei ole siin
ka sääraste suurkorporatsioonide mõju keskkonnale
ega ökoloogiline jalajälgki.
Mõtteaineks: terveilm.ee/
kingitargalt

09.12.

RAADIO 2 BÄNDISÄRGILAADALT
saavad huvilised soetada aga kingikotti või
iseenda selga… noh… bändisärke! Kohal
mitmed eesti artistid oma tavaariga, hea õnne
korral saab iidoleid näpuga katsuda ja julgematele
jagub autogrammegi. Laat on avatud 9. detsembril
kell 11–15 raadiomaja fuajees (Gonsiori 21), tingimata soovitatakse ostuhuvilistel võtta kaasa sularaha.
Jooksvat infot näeb Facebooki ürituse „R2 Bändisärgilaat” lehel.

10.–15.12.
10.–11.12.

Foto: Silver Gutmann

16.12.

EESTI RAHVA MUUSEUMI JÕULULAAT 16. detsembril kell 10–18 tõestab muu hulgas, et armsatele
unikaalsetele käsitöö-jõulukinkidele pole õigus vaid
tallinlastel. Muuseumi sillal pakuvad enam kui 40
meistrit ja kaupmeest laias valikus südamega tehtud
eesti käsitööd ja toitu, mis täiendavad ERMi muuseumipoe rikkalikku valikut. Kohal on teisigi Eesti muuseume: Narva, Tartu Ülikooli ja Tarvastu muuseum,
Filmimuuseum ja Jääaja Keskus, Trükimuuseum ja Kirjandusmuuseum. Toimuvad töötoad ja käsitöökojad,
meisterdada saab mammutit ja kaaruspaela, kindaloomi ja taumatroopi. Vaata veel: erm.ee

19.–20.12.

KOGUPERELAVASTUSE „SÜÜRIA RAHVALOOD”
viimased korralised etendused toimuvad 19. ja 20. detsembril kell 18 Vabal Laval. Teatriühenduse Misanzen
ja Vaba Lava ühislooming ei ole ei ühel ega teisel moel
pagulaspropaganda, ärge kartke. Helen Rekkori lavastus manab meie ette hoopis muinasjuttude ja rahvalugude kauni fantaasiamaailma, kust inimesed, olgu
nad süürlased või eestlased, ammust aega tarkusi on
ammutanud ning mida ajaviiteks jutustanud ja kuulanud. Meile näidatakse laia spektrit lugusid, andmaks
aimu kultuurilisest ja pärimuslikust taustast tulenevatest erinevustest, aga ka sarnasustest. Sobib vanusele alates viiendast eluaastast. Lisainfo: vabalava.ee

VILJANDI KOHVIK FELLIN saab juba viieaastaseks
(nad kasvavad nii kiiresti!), mida tähistatakse kohaselt
suurejoonelise sünnipäevanädalaga. Nädal algab pühapäeval, 10. detsembril, mil juubilar kutsub külalisi kell
11–13 brunch’ile, ning lõpeb reedel, 15. detsembril
alates kell 23 hoopis Cheersis (Lossi 15), kuna fänne
ja sõpru on viie aasta jooksul kogunenud nõnda palju.
Plaate keerutavad Fellini DJd läbi aegade. Täpsem
teave: kohvikfellin.ee

„HELIjaKEEL: KUI KIVID OLID VEEL PEHMED”
toob kokku Märt-Matis Lille heli ja Hasso Krulli keele
ühes Mart Saare rahvaluulel põhineva kooriloominguga. Seda spektaaklit saab kuulata 10. detsembril
kell 19 Tartus Jaani kirikus ja järgmisel päeval samal
kellaajal juba pealinnas Hopneri majas (Raekoja plats
18, Tallinn). Teos põhineb Hasso Krulli samanimelisel
raamatul, mis käsitleb müütilist esiaega ja mille keskmes on põhiliselt loomismüüdid. Helilooja Lille sõnul
on ta püüdnud enda välja valitud lõike sellest teosest
erinevatel tasanditel muusikasse üle kanda. Lisaks
puhtmuusikalisele mõõtmele − mis hõlmab vokaalset ja instrumentaalset akustilist osa ja elektroonilist
poolt − kasutatakse ka kõneldud teksti, mida esitab
näitleja. Teose jooksul projitseeritakse pilte ning videoid, mille on loonud ja kohandanud spetsiaalselt
selle jaoks Peeter Laurits ja Londonis elav jaapani
päritolu animakunstnik Yui Hamagashira. Vaata lähemalt: kammermuusikud.ee

SILVER SEPA AUTO(RI)LAVASTUS tuleb just siis, kui
jõulud on läbi, ja asetub ka esimeste uue aasta muljete
taustale ehk etendused toimuvad Tartu Uues Teatris
29. detsembrist kuni 5. jaanuarini. Sepp astub üles
nii autori, lavastaja, kunstniku kui ka esitajana, võttes appi vaid valguskunstniku Rene Liivamäe. Lavastuse tutvustuses seisab, et see on „pigem kontsert kui
etendus, pigem etendus kui laulude laulmine, pigem
asjade siseheli kuulamine kui vaatamine. Alghelide
ürg-aevastused, roostes naelte kesksagedused, pillides elavate üraskite ülemhelid, uue sõna otsing, mittemillegi muusikaks muutmine, ringrändluses rütm”.
Ega me vist enne kui kohapeal ei saagi teada, mis see
täpselt on… Uuri lähemalt: uusteater.ee

01.–07.01.

TARTU TALVEMUUSIKA FESTIVAL 2018 tuleb kohe
uue aastaga ehk 1.–7. jaanuaril Jaani kirikusse, nagu
ikka, näitama Maarjamaa noori klassikatähti. Festival
algab 1. jaanuaril kell 14 galakontserdiga „Talendid kodus!” ning tutvustab Euroopa muusikakõrgkoolides
õppivaid eesti muusikuid. Festival tähistab ka Eesti ja
Soome 200 ühisjuubelit Põldmäe ja Melartini muusikaga. Lisainfo ja kogu muljetavaldav kava avaneb Tartu
Talvemuusika Festivali Facebooki lehel.
Foto: Elke Unt

ÄRA KINGI KINKIMISE
PÄRAST! KINGI TARGALT
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29.12.–05.01.

VESTLUSSARJA „DOKTOR TULEB” eesmärk on
tutvustada teatrivaldkonnas kaitstud doktoritöid
ning anda kõigile võimalus nende üle arutleda. Teatriteaduse doktor – millega ta tegeleb ja kes ta on? Seekordne doktor on Sirbi peatoimetaja Ott Karulin,
kes kaitses 2013. aastal Tartu Ülikoolis kraadi teemal „Rakvere Teater „täismängude” otsinguil aastail
1985–2009” (juhendaja dr Anneli Saro). Kuna ürituse formaat kutsub üles dialoogi pidama, on Karulin
valinud endale vestluskaaslaseks ei kellegi muu kui
meie kultuuriministri Indrek Saare. Korraldab Eesti
teatriuurijate ja -kriitikute ühendus, kohtume 12. detsembril kell 15.30 Vabal Laval. Täpsem info Facebooki ürituse „Vestlussari „Doktor tuleb” | Ott Karulin ja
Indrek Saar” lehel.
Foto: press

MONDO JÕULUBASAAR 9. detsembril Telliskivi
loomelinnakus on just üks võimalus leida üles, tarbida
ja kinkida edasigi õiglast käsitöökaupa Mondo kogukondadelt Ugandast, Ghanast, Afganistanist ja Süüriast ning õiglase kaubanduse šokolaadi, kohvi, kaArengukoostöö
kaod. Imeilusad Bolga korvid, afgaani naiste tikitud
Ü m ar
l au a
kotid, Aafrika kangastest pajakindad, põlled, kotid,
k am
p aa
puhas shea-või Ghanast ning süüria naiste valmistani a
„K
ing
i ta tud ehted – palju häid ja teistmoodi kingitusi jõulurga
lt” vana kotti! Iga ost pakub tööhõivet ja paremat
toimetulekut naistele ja noortele neis riikides. Mondo kontori leiad Telliskivi loomelinnaku hoovilt B-hoonest, sissepääs Vaba
Lava vastast, uksed on valla kell 10–16.
Vaata veel: mondo.org.ee/shop

Foto: Mats Õun

UUDIS

21.12

„PROTSENDIKUNST: EILE, TÄNA, HOMME” on
selleaastase Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu aastakonverentsi teema. Konverentsi toimumiskohaks on Tartu Rahvusarhiiv (Nooruse 3), mille
uues Noora majas avati 2017. aastal kaks põnevat nn
protsendikunstiteost: Kiwa ja Martin Kikase heliinstallatsioon fuajees ja Fred Kotka ja Carmen Lansbergi
fassaadikangas. Konverentsil küsitakse provotseerivalt, kui palju maailma kunsti(ajaloo)st ei ole tellimuskunst. Selles valguses diskuteeritakse Eesti protsendikunsti ja teiste tähelepanuväärsete avalikku ruumi tellitud kunstiprojektide üle (linnainstallatsioonide festival Lift11, tänavakunstifestivalid erinevates Eesti linnades, EV100 pilootprojekt „Hea avalik ruum” jms).
Üritus toimub 21. detsembril kell 13–19. Täpsem
kava: kty.ee
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Tere tulemast
globaalsesse prekariaati
Koloniaalajastu mõtteviisist pärinevate mõistete tähendused on hakanud mõranema,
kuna majandusliku ebavõrdsuse piirjooned järgivad üha vähem riigipiire.
Tekst Eeva Kesküla, illustratsioon Toom Tragel
Mäletan geograafiatundidest ähmaselt, kuidas maailm
jaotati arengumaadeks ja arenenud maadeks. LääneEuroopa, Põhja-Ameerika ning veel mõned jupid maailmast tunnistati arenenud maadeks, sellal kui need,
kus oli madal SKP, vähe tööstust ning eksporditi vaid
maavarasid või põllusaadusi, olid arengumaad. Kas niisugusest lahterdamisest on ikka veel kasu?
Lähemalt uurides tundub, et ei ole lepitud kokku
täpset definitsiooni ega piirjooni, kust lõpevad arenenud maad ning algavad arengumaad. Eristus võib
lähtuda kogutoodangust inimese kohta või hoopis
ÜRO inimarengu indeksist, kuid valdavalt peetakse
silmas riigi majanduslikku arengut ning eeldatakse, et
see toob kaasa rahvastiku heaolu üldise kasvu. Isegi
kui rikkus ei jõua kohe kõigini, niriseb see tööstuse
arengu ning tööhõive suurenemisega lõpuks siiski ka
allpool olijateni.
Kui aga rääkida arengust laiemalt kui riikide lahterdamisest, on oluline mõista, mida riikide arengu
ja arengutegevuse all silmas peetakse. Inimgeograaf
Gillian Hart1 eristab „Arengut” suure ja „arengut”
väikese esitähega. „Areng” suure algustähega on teise maailmasõja järgne dekolonisatsiooni ning külma
sõja kontekstis esile kerkinud poliitiline projekt, mida
lääneriigid rakendasid n-ö kolmandale maailmale.
„Areng” väikese algustähega viitab aga üldisemalt kapitalismi arengule, mida Hart näeb kui hulka ajaloolisi
protsesse, mis on geograafiliselt ebaühtlased ning sisemisi vastuolusid täis. Lähtudes nendest „arengu” ja
„Arengu” definitsioonidest, tuleks vaadata lähemalt
mõlema mõiste lahtimõtestamiseks olulisi komponente: ajalooline kontekst, kapitalismi loogika ning
globaalsed võimusuhted ja ebavõrdsused.

Valge Mehe taak
Arengu kui progressi mõistmine kerkis Euroopas
esile valgustusajal. Vastandina pimedale ja tagurlikule
keskajale tähistas see ratsionaalsust ja teaduslikkust.
Darwini evolutsiooniteooria näitas, kuidas lihtsamatest liikidest arenesid keerulisemad, ning ka varased
ühiskonnateadlased lõid sotsiaalevolutsionistlikke
mudeleid, kus ühiskonnad arenguredeli erinevatele
astmetele paigutati. Lihtsast suguharupõhisest süsteemist pidi lõpuks arenema linnastunud tööstusühiskond.
Kolooniate teke alates 16. sajandist tähendas tihedamalt omavahel seotud maailma, kus kerkis peale
kauba-, võimu- ja vägivallasuhete esile ka koloniseerija moraalne kohustus koloniseeritu ees, sest arenenuma ühiskonna esindaja pidi vähem arenenut
aitama.
Vea Valge Mehe taaka –
seks saatke endi seast
kui pagendusse poegi
tööks alistatu heaks!
Nad teenigu me vange,
et tööst on pingul saps,
metsrahvaid, kelles peitub
poolkurat ning poollaps.2

Nii kirjutab Rudyard Kipling 1899. aastal, julgustades Ameerika Ühendriike koloniseerima Filipiine
ning võtma enda peale raske kohustus aidata ja harida vähem arenenud rahvaid. Ristimata poolkurat
ning kasvatamata poollaps vajab täiskasvanud Lääne

karmi, kuid armastavat kätt. Kipling hoiatab siiski, et
tänutunnet metslased selle raske töö eest avaldada ei
oska. Niisugune mõtlemine lähtub eurotsentrismist –
eeldusest, et euroopalikud väärtused on kõige õigemad ning paremad, nii et ka teised kultuurid peaksid
need üle võtma.
Eurotsentrismi kohtab ka tänapäeval. Näiteks arvab ilmselt enamik meist, et lapstööjõu kasutamine
on ebaeetiline. Tihti kipub eurotsentristist humanist
süüdistama väheharitud või südametuid n-ö arengumaade vanemaid, kes ei mõista, et laps peaks hoopis
õppima (ning majandusteadlane usub, et täiskasvanuna toob ta riigi majandusele rohkem kasu). Kuid
harva süvenetakse sellesse, mis Lääne suurkorporatsioon maksab laste vanematele nii väikest palka, et
perekonna äraelatamiseks on laste tööle saatmine
ainus võimalus, ning mis korporatsioon erastas pere
põllumaa. Läänelik valgustatud ja moraalne hinnang
sellele, kuidas lapsi kohelda, ei arvesta ebavõrdsete
võimu- ja majandussuhetega.
Teise maailmasõja järgne valdavalt optimistlik õhkkond, majanduskasv ning kolooniate iseseisvumine
muutsid valgustusaegse progressinarratiivi moraalset
poolt ning rõhutasid, et moderniseerumise tulemusena on kõigil maadel võimalik saavutada majanduslik
heaolu ning jõuda järgi maailma esiriikidele. Vastiseseisvunud kolooniate juhid uskusid, et kui neile pisut
abi osutatakse, jõuavad nad õige pea lääneriikide
kannule.
Selline moderniseerumiskäsitlus on aga mitmel põhjusel vildakas. Esiteks eeldab see, et sotsiaalne muutus peaks toimuma alati Euroopa mudeli põhjal, järgides samu samme. Empiirilist kinnitust sellele, et kõik
riigid nagu pardipojad Lääne pardiema jalajälgedes
tatsuvad, aga ei ole. Samuti eeldatakse, et kõik ühiskonnad tahavad täpselt sama mudeli järgi muutuda,
ning ei võeta arvesse alternatiive, nagu Kuuba või
Bahrein, mis on ise oma eesmärgid paika pannud.
Veelgi enam, kaunis progressinarratiiv ei seleta, mis
on vaesuse ja alaarengu põhjused. Maailma eri piirkonnad on arenenud erinevates ajaloolistes ning poliitmajanduslikes tingimustes, mida tuleb arvestada
samamoodi nagu vägivaldse kolonialismi tagajärgi.
Moderniseerumisteooriat kui akadeemilist suunda
hakkasid 1960ndatel kritiseerima marksismist inspireeritud teoreetikud, kes rõhutasid, et arengu tagajärjel ei toimu sugugi tingimuste ja elujärje ühtlustumine, vaid kapitalism on oma olemuselt ebavõrdsusi
loov protsess, kus rikkad riigid muutuvad vaeste arvelt aina rikkamaks ja vaesed vaesemaks. Maailm on
keskusest ja perifeeriast koosnev süsteem, milles perifeeria varustab keskust toormaterjalidega ning sõltub välisturgudest enda tööstust arendamata. Sellise
ebasümmeetrilise suhte tõttu on kapitali akumuleerimine perifeerias keeruline. Progressinarratiiv hakkas
mõranema.

Silmakirjalik arenguabi
Antropoloog James Ferguson on öelnud, et arengutegevus on antropoloogia kuri kaksikvend. Antropoloogia ajalugu on tõepoolest n-ö arengumaadega läbi
põimunud. Alates antropoloogia algusaegadest on
Lääne tavaliselt meessoost antropoloog teinud välitöid valdavalt oma kodumaa kolooniates või mõju-

alas: Briti antropoloogid uurisid Aafrika asumaid,
Hollandi omad Indohiinat ning USA omad vaatasid
Põhja-Ameerika põlisrahvaid. Kui antropoloogid
1970ndatel koloniaalajaloole ning omaenda rollile
Lääne teadmiste tootjana rohkem tähelepanu pöörama hakkasid, said neist ka ühed suurimad arengutegevuse kriitikud.
Antropoloogid rõhutavad, et nii Arengu kui ka arengu puhul on oluline pidada silmas küsimusi ligipääsu,
kontrolli ja mõjude kohta3. Kes võidab ja kaotab? Missugused on võimusuhted erinevate poolte vahel? Miks
on tihti nii, et tahetakse kõige paremat, aga tulemuseks
on hoopis midagi muud? Antropoloogid on näidanud,
kuidas kultuurikonteksti tundmata viib arenguabi ootamatute ja isegi negatiivsete tulemusteni.
Antropoloog Arturo Escobar4 oli oma teoses
„Kohtumine arenguga” üks esimesi, kes leidis, et
Lääne kontrollitud Areng valdavalt süvendab endiste
kolooniate ekspluateerimist. Teise maailmasõja järgse arenguabi eesmärk oli kommunismi leviku takistamine kapitalistlike turgude loomise soodustamise
kaudu. Arenguabi tekitas uut ostujõulist elanikkonda,
kes oleks valmis tarbima Läänes
toodetud kaupa. Ferguson5 kirjeldab aga, kuidas arengutegeEbavõrdsused kõige rikkamate
vus on poliitikavastane masinavärk, mis jätab mulje, justkui inimeste ning ülejäänu vahel
ressursside jaotamine poleks suurenevad, nagu ilmestas hästi
sugugi poliitiline tegevus, vaid Occupy Wall Streeti liikumise
neutraalne bürokraatia. Tegeli- loosung „Meie oleme 99%”.
kult aga sõltub Arengutegevus
paljuski kohalikust valitsusest,
kes peaks aitama abi kohale viia
ning kelle tegevusel on teised plaanitud või plaanimata tagajärjed. Nendeks võivad olla valitsuse kontroll
ja kohalolek varem isoleeritud piirkondades, maa
ümberjagamine selle „ratsionaalsemaks” kasutamiseks, mis lööb pea peale varem kehtinud sotsiaalsed
suhted või haavatavate gruppide sissetulekuallikad.
Antropoloogid on näidanud, kuidas näiliselt heatahtlik diskursus, mis räägib jätkusuutlikkusest, sotsiaalsest kaitsest või kogukondade arengust, võib
kanda selle maski taga erinevaid tähendusi ning lähtuda suurkorporatsioonide või valitsuste, mitte kohalike huvidest. Selle, mida arenguprogramm ühes
või teises kontekstis tähendab ning millised on selle
mõjud, selgitavad antropoloogid välja pikaajalise välitööga arenguorganisatsioonides ning kogukondades.
Välismaiste arenguprojektide mõju Eesti keskusküladele 1990ndatel on uurinud antropoloog Aet Annist6,
kes vaesuvatest ning nõrkade sotsiaalsete suhetega
postsotsialistlikest küladest sugugi seda kogukonda ei Eeva Kesküla on antroleidnud, mida teistsuguse kultuuritausta ja eelduste- poloog ja Tallinna Ülikooli
ga organisatsioon seal ehitada lootis. Arengutegevust humanitaarteaduste instituukritiseerides ei taha aga antropoloogid sugugi, et nen- di vanemteadur. Ta kaitses
de uuritavad viletsalt elaksid, vaid osutavad globaalse- oma doktorikraadi Londoni
tele võimusuhetele, mis tihti taastoodavad vanu ja Ülikoolis 2012. aastal ning
loovad uusi ebavõrdsusi.
on uurinud valdavalt vene
keelt kõnelevaid kaevanduskogukondi Eestis ja Kasahsüleilmne ebavõrdsus
tanis. Tema peamisteks
huvialadeks on töö tähendus
Praegusel ajal on maailm kapitalistlikes suhetes tihe- ühiskondades, muutuvad
dalt kokku põimunud ning on oluline mõista sajandi- klassi- ja rahvussuhted posttepikkuse koloniaalsüsteemi mõju ning seda, et rik- sotsialistlikes maades ning
kuse allapoole tilkumise loogikal põhinev majandus- antropoloogia ajalugu.

ARVAMUS

DETSEMBER 2017 : 7

süsteem ei vähenda maailma ebavõrdsusi. Vaadeldes
arengut 21. sajandi maailmas, on põhiküsimuseks
endiselt ebavõrdsused ning see, missugune areng,
Areng või arenguideoloogia võiks neid vähendada.
Uute ebavõrdsuse jõujoonte teke tähendab ka uute
abiorganisatsioonide esiletõusu. Hiljuti pidas Tallinna
Ülikooli antropoloog Alexander Horstmann ettekande Myanmaris tegutsevast USA abiorganisatsioonist Free Burma Rangers. USA endisest sõjaväelasest
kristlase loodud organisatsiooni toetavad rahaliselt
USA evangeelsed kirikud. FBRi missioon on pakkuda Myanmari ning Iraagi Kurdistani sõjakonfliktides
meditsiinilist ja humanitaarabi seal, kuhu teised organisatsioonid ei jõua. Salaja piiri
ületades ei tee nad koostööd valitsustega, nagu on tavapäraselt
Oluline on mõista, et rikkuse alla- kombeks, kannavad enesekaitpoole tilkumise loogikal põhinev seks relvi ning tegelevad peale
majandussüsteem ei vähenda abistamise ka kristliku misjomaailma ebavõrdsusi. nitööga (kas naaseme valgustusaega?). Samuti kasvab eraisikute tehtav arengutöö (Gates
Foundation on näiteks üks suurimaid eraannetajaid) ning n-ö arengumaade üksteisele antav abi, nagu Hiina arenguprojektid Aafrikas.
On raske öelda, kas uute tulijate ja agendade paljusus
muudab A/arengu kuidagi demokraatlikumaks ning
kuidas see mõjutab abi saajaid kohapeal. Tundub,
et koloniaalajast välja kasvavad neoimperialistlikud
suhted on küll muutumas, kuid Arengu loogikat jääb

mõjutama kapitalismi areng kui ebaühtlane ja sisemisi
vastuolusid täis protsess, mida vürtsitab läbipaistvuse ja efektiivsuse keel. Samas võiks ju ka loota, et mõned arenguorganisatsioonid õpivad vigadest ja teevad
rohkem koostööd kohalike ning antropoloogidega.

Globaalne prekariaat

2008. aasta majanduskriisi järgne maailm näitab, et
lihtsad kategooriad, nagu arenenud ja arenev, ei toimi
eriti hästi. Heaks näiteks on IMFi, Euroopa Keskpanga ja Euroopa Komisjoni Euroopa perifeeriatele peale
surutud majandussanktsioonid. Kreeklased on tõlgendanud keskusest perifeeriale rakendatud sanktsioone kui neokolonialismi ning sarnaselt paljude teiste
arenguprojektidega on kohalik kogukond niisugusest
arengust abi asemel pigem häda kaela saanud. Kus
jookseb siin arenenud ja arengumaa piir?
Samuti ei toimi kapitalismi ebaühtlasest arengust
tulenevad suhted mitte ainult riikide vahel, vaid ka
nende sees. Ebavõrdsused kõige rikkamate inimeste
ning ülejäänu vahel suurenevad, nagu ilmestas hästi
Occupy Wall Streeti liikumise loosung „Meie oleme
99%”. Vaeste ja rikaste maade või kodanluse ja töölisklassi vastandumine ei seleta enam hästi praegust
maailma. Proletariaadi asemel räägib majandusteadlane Guy Standing globaalsest prekariaadist7. Prekariaat on sotsiaalne klass, kelle töökohad on ebakindlad, lühiajalised ja ilma sotsiaalsete garantiideta
ning kellel puudub selge professionaalne identiteet.
Prekariaati kuuluvad inimesed väga erinevatest eluvaldkondadest: hiljutised migrandid; need, kelle vanemad kuulusid vanasse töölisklassi, kuid kes enam
ise deindustrialiseerumise tõttu tööd ei leia; aga ka
näiteks ülikoolide õppejõud, keda palgatakse aina
rohkem lühiajaliste töövõtulepingutega. Kui n-ö arenenud läänemaailmas on sellised arengud võrdlemisi
uued, siis sotsioloog Jan Breman8 tuletab Standingut
kritiseerides meelde, et enamik maailmast, ka endised kolooniad, on olnud alati täis rahvast, kes ei tea,
kust järgmine palk või leivapaluke tuleb. Niisiis pole
prekariaadis kui nähtuses midagi uut, lihtsalt läänemaailma vaesed ühinevad nüüd
globaalse prekaarsete töötajate
massiga.
Prekariaat on sotsiaalne klass,
Vahel on oluline seisatada ja
kelle töökohad on ebakindlad, küsida, kas kanname veel ikka
lühiajalised ja ilma sotsiaalsete ga- valge mehe taaka ning tunnerantiideta ning kellel puudub selge me, et peame oma ülemate
professionaalne identiteet. väärtushinnangute ning arenenud tehnoloogiaga vaeseid ja
väeteid päästma minema. Ehk
peamegi, aga me ei tohiks unustada ebavõrdsuse ajalugu ning seda, kuidas see praegu väljendub. Olukorras, kus ka edetabeli tipus olnud
eesrindlike arenenud riikide kodanikud on kaotamas
kindlust oma töö, tervise ja keskkonna suhtes, peaksime looma rahvusriikideüleseid solidaarsusi ja liitusid
ning küsima üksteise kultuurikonteksti tunnetades ja
austades, kuidas me saame üksteist aidata. Kas edetabelis tõmmatakse joon arengumaade ja arenenud
maade vahele või räägime hoopis globaalsest eliidist
ning aina ebakindlama tulevikuga äraelamise eest
võitlevatest inimestest globaalses põhjas ja lõunas?
Hart, G. 2001. Development critiques in the 1990s:
culs de sac and promising paths. – Progress in Human
Geography, vol. 25 (4), lk 649–658.
2
Märt Väljataga tõlge.
3
Gardner, K.; Lewis, D. 2015. Anthropology, Development:
twenty first century challenges. London: Pluto.
4
Escobar, A. 2011. Encountering development: The making
and unmaking of the Third World. Princeton University
Press.
5
Ferguson, J. 1990. The anti-politics machine: ‘development’,
depoliticization and bureaucratic power in Lesotho.
– CUP Archive.
6
Annist, A. 2011. Otsides kogukonda sotsialismijärgses
keskuskülas: arenguantropoloogiline uurimus. Tallinn
University Press.
7
Standing, G. 2011. The precariat: The new dangerous class.
8
Breman, J. 2013. A Bogus Concept? [Review of: G. Standing
(2011) The precariat: the new dangerous class]. – New left
review, vol. 84, lk 130–138.
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Kapitalismi koorem
arengumaade turjal
Läänemaailma põllumajanduslik küllus tuleb hämaraid teid pidi globaalses lõunas asuvate riikide arvelt,
mille elanikud ei näe enam ummikseisust väljapääsu.
Tekst Tarun Gidwani, tõlge Triinu Eesmaa

Tänavu 6. novembril avaldas India juhtiv ajaleht loo
enesetapust. 50-aastane farmer Basudev Hembram
jõi Indias Dhenkānāli külas ära pudeli mürki, mis oli
mõeldud kahjurite tapmiseks, ja alistus surmale1. Pere
rääkis politseile, et viljakasvatuskulude tasumiseks oli
ta võtnud võlgu 30 000 ruupiat, mis võrdub (artikli
kirjutamise ajal) 398 euroga. Tema vili aga hävis kahjurite rünnakus täielikult ning tal polnud võimalik võlgu tagasi maksta. Seda oli varemgi
juhtunud – nii tema kui ka paljude naabruskonna põllumeestega.
Kapitalism seisab karmilt vastu Neist kogemustest õppis Hembriiklikule sekkumisele, mis tõstaks ram, et olukorrast pole väljapääsu.
Nähes ette ka juhtunu tagajärgi,
põllumeeste sissetulekuid. otsustas ta, et parem on oma elu
lõpetada kui nendega silmitsi seista.
Suutmata tappa kahjureid, surmasid pestitsiidid Hembrami.
Kui jälgida põllumajandusuudiseid Kolmandast Maailmast 2, kõlab kirjeldatud lugu tuttavalt ja tekitab paratamatuse tunde. Statistika järgi sooritab iga tund
üks india põllumees enesetapu. Samal ajal üritab veel
viis põllumeest seda teha. Need andmed pärinevad
India valitsusagentuuridelt. Seejuures on India valitsus
tegelenud statistika kahtlase moonutamisega. Näiteks ei loeta Indias põlluharijate hulka naisi vaatamata sellele, et nende panus põllumajandusse on märkimisväärne. See
tähendab, et kui naissoost põlluVõim koondub üha enam üleilm- harija sureb, läheb see kirja naise,
sete korporatsioonide kätte, mitte põllumehe enesetapuna. Põlmille peakontorid asuvad kunagi lumeeste enesetappude statistika
varjamiseks kasutatakse teisigi suitkoloniaalimpeeriume juhtinud sukatteid. Sellest hoolimata osulääneriikides. tavad valitsuse andmed, et India
kannatab tohutu ja hävitava põllumajanduskriisi all.
Sarnaselt paljude teiste Kolmanda
Maailma riikidega on üle 50 protsendi India elanikkonnast hõivatud agraarsektoris. Enamik sellest grupist tundis taolist majandussurutist viimati sada aastat
tagasi, kui imperiaalvõimud rüüstasid suurema salatsemiseta lõunapoolkeral asuvate kolooniate loodusressursse, et toita emamaa kasvavat tööstust. Praegu meenutab talunike olukord üle maailma üha enam
vanu aegu. Loomulikult oleks tobe arvata, et üks riik
või grupp lääneriike peab vandenõu talumeeste riisumiseks ja tekitab neile majanduslikke raskusi, et oma
huve kaitsta. Maailma lapikuks muutumise ajastul3
pole neil riikidel ometi piisavalt võimu, et Kolmanda
Maailma põllumajandustöölisi sellisel viisil röövida.
Või kas siiski on?
Teleintervjuus esitatud küsimusele „Kes praegu maaTarun Gidwani on Sussexi
ilma valitseb?” vastas Noam Chomsky, et valdav osa
ülikooli magister vaesus- ja
võimust koondub üha enam globaalsete korporatarengu-uuringutes ning Tartu sioonide kätte. Enamiku kõnealuste korporatsiooniÜlikooli magister filosoofias.
de peakontorid asuvad, võimalik, et juhuslikult, ikka

Indias toimuvad meeleavaldused, kus nõutakse riigi tasandil põllupidajate enesetappude probleemi tunnistamist
ja sellele lahenduste otsimist. Foto: Wikimedia Commonsi kasutaja Yann Forget (CC-BY-SA-3.0)
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veel USAs ja Lääne-Euroopas – riikides, mis vanasti
koloniaalimpeeriume juhtisid. Sealsamas paikneb nüüd
ka põllumajanduslik võim – suur osa sellest, mida
maailma põlluharijad tootmiseks vajavad, kuulub endiste koloniaalriikide valdusesse. Samm-sammult toimuv maapiirkondade ülemaailmne kiskjalik korporatsioonideks muutmine tähendab, et viljatööstuse
ressursse omab Lääne põllumajandustööstus. Kõigi
tootmisressursside hinnad – seemnetest väetiseni ja
pestitsiididest veeni – on järsult tõusnud, et teenida
Lääne kasumil põhineva ettevõtluse huve. Siinkohal
pole tegemist vandenõuteooriaga. See, et oluliste
põllumajandusressursside privatiseerimisest tulenev
tootmiskulude kasv on põllumeeste enesetappude
peamine põhjus, leiab mainimist kõigis tõsiseltvõetavates põllumeeste enesetappe käsitlevates raportites. Üllatav on vaid vaev, mida nähakse, et põllumeeste olukord ei paraneks.

janduse toetamist ei tohi WTOle mainidagi. Seal vaadatakse riiklikule majandusasjadesse sekkumisele pahakspanevalt. See ei ole neile meeltmööda. Küll aga
lubab WTO riiklikku sekkumist majandusse Esimese
Maailma riikides. USA ja EL toetavad oma põllumajandust igakülgselt.4 Ainuüksi USA jagab oma pelgalt
kahele miljonile põlluharijale 140 miljardi dollari ulatuses toetusi. Põllumeeste enesetappudest kõnelevas kõhedusttekitavas dokumentaalfilmis „Nero’s
Guests” lausub P. Sainath talle omase teravmeelsusega, et Kolmanda Maailma põllumehe soovunelm on
sündida Euroopa lehmana. India põllumehed võivad
vaid unistada luksuslikest toetustest ja majanduslikust
abist, millest saavad Euroopas osa lehmad. Ja ometi
ähvardab WTO vaesemaid riike, mis oma väikepõllumeestele tuge pakuvad.

WTO vastuseis põlluharijate
toetamisele

Ehkki põllumajanduslik tootmine on tohutult kallinenud, keelatakse põllumeeste kasvavate kuludega
toimetulekul aitamist. Kuidas on see võimalik? Ma
ei söanda hakata selgitama sellise teguviisi laiemat
eesmärki, kuid hiljuti avastasin raamatu pealkirjaga „A theory of imperialism”5, mille autorid seovad
lood enesetappudest, kasvavatest tootmiskuludest ja
„õiglastest” kaubandusreeglitest üheks veenvaks argumendiks. Kokkuvõtlikult on nende pakutud seletus
järgmine. Esimese Maailma kapitalistlik kord ei suuda eksisteerida ilma tooraineta. Selle hulka kuuluvad
tee, kohv, tšillipipar, puuvill ja muu troopiline viljatoodang. Puhtgeograafilistel põhjustel ei kasva see
tooraine kapitalismi peamistes sõlmpunktides. Kuna
see osa maailmast ei ole rahul oma poodides pakutavaga, mis koosneb peamiselt piimast, munadest,
puuviljast ja lihast, tuleb tooraine hankida kaubanduse teel troopilisest Kolmandast Maailmast.
Läänemaailma kahjuks on neil kaupadel kasvav tarnehind. Laskumata majanduslikku žargooni, tähendab
tarnehinna kasv kaupade progressiivset kallinemist.
Tarnehind kasvab, kuna maa, millel neid kaupu toodetakse, on piiratud suuruse ja langeva kvaliteediga.
Kuna põllumaa on piiratud, on piirang ka kaupade
tarnel – rohkem toota pole lihtsalt võimalik. Kuna
tootmine on piiratud, peab nõudluse kasvuga kaasnema hinnatõus. See tähendab, et Lääne kapitalistide
jaoks peaks nende kaupade ostmine ja lääneriikidesse transportimine üha kallinema.
Kui aga juhtub, et kapitalistid leiavad viisi piisavalt
suure hulga maailma inimeste sissetuleku alandamiseks, väheneb inimeste arv, kes suudab neid kaupu
endale lubada. Ja kui inimestel ei ole raha nende kaupade soetamiseks, ei vii võimalik nõudluse suurenemine tegeliku nõudluse kasvuni. Kasutan analoogiat.
Kui mul on maailma ainsale pastakale kaks kangekaelset ostjat, võib pastaka hinda muretult tõsta. Kuna
kaks inimest võistlevad ühe pastaka ostmise nimel,

Tekib küsimus, miks maailma valitsused vahele ei
astu, et kindlustada põllumeestele piisav elatis. Kapitalism seisab karmilt vastu riiklikule sekkumisele, mis
tõstaks põllumeeste sissetulekuid. Selle näiteks on
hinnatoetus (ingl minimum support price), mis on lihtsustatult hind, mille valitsus garanteerib põllumajandustoodete ostmisele. Juhul kui põllumeestel ei õnnestu oma toodangut turul maha kaubelda, on neil
võimalus müüa see valitsusele hinnaga, mis lubab neil
end vähemalt ära toita. Selliseid meetmeid on kasutatud – küll ebapiisaval määral – mõnes India piirkonnas ja mujal. Kuid ometi on globaalsete finantsinstitutsioonide eestkostjad sõnaselgelt ja aktiivselt
sääraste abinõude vastu seisnud.
Selle ahne grupi eesotsas seisab Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO), mis on mõjuvõimas rahvusvaheline ühendus, kus pannakse paika ülemaailmsed riikidevahelise kaubanduse reeglid. WTO on vabakaubanduse usku. Iga riik peab tootma ilma valitsuse sekkumiseta seda, milleks ta on kõige suutelisem.
Seejärel sisenevad riigid oma toodanguga maailma
kaubandusturule ja vahetavad seda kaupade vastu,
mis on teiste riikide parim toodang. Sellisel moel tagatakse kaubanduses „õiglus”. Seda teades on võimalik mõista, miks USA valitsust häiris India riigijuhtide
otsus kehtestada põllumeeste enesetappude ohjeldamiseks hinnatoetus. USA valitsus protestis India
otsuse vastu WTO 2013. aasta ministrite nõukogul
Balil, põhjendades oma vastuseisu sellega, et otsus
rikub õigluse ja vabakaubanduse printsiipe. WTO
leidis, et 12 miljardi dollari suurune toetus, mille India
500 miljoni põllumehe vahel jagas, „moonutab kaubandust”, kuna valitsused ei tohiks sekkuda püha ja
puutumatu turu tegevustesse.
Seda võis ette arvata. Kolmanda Maailma põlluma-

Toorainenäljas rikkad riigid

on mõlemad pakkujad nõus maksma teisest pisut
rohkem. Kui aga ühel neist pole mingil põhjusel pastaka ostmiseks piisavalt raha, tuleb hinda ainsa allesjäänud ostja jaoks langetada. Ehkki minu pakutav on
piiratud ja sellele on nõudlust, pean juhul, kui ühe
pakkuja sissetulek väheneb, pastaka müümiseks selle
hinda langetama. Siinkohal on ilmselge, kumb pakkujatest on Kolmanda Maailma talumees ja kumb kuulub maailma koorekihti.
Tuntud vasakpoolne majandusteadlane Prabhat Patnaik
tutvustas publikule oma New Kolmanda Maailma põllumajanduYorgis peetud kõnes6, mis käsit- se toetamist ei tohi WTOle mainiles globaalse põllumajandusäri
dagi. Küll aga lubab see riiklikku
aluseks olevaid imperialistlikke
kalduvusi, üht paljudest hindu sekkumist majandusse Esimese
loomismüütidest. See müüt Maailma riikides.
võtab kokku artiklis kirjeldatud
olukorra. Müüdi järgi kannab
kilpkonn meie planeeti oma seljal. Isegi kui Maa muutub tarbimise tõttu suuremaks
ja raskemaks, on raskus ikka sama kilpkonna kanda.
Kilpkonn ägiseb muidugi valust, kuid planeedi kaal on
ikkagi tema turjal. Sarnane lugu planeeti kandvast
nõrgenevast loomast kordub ka Hiina ja Ameerika
põlisrahvaste mütoloogias. Kas see on juhus?

Pradhan, H. 2017. Famer commits suicide in Dhenkanal.
– The Times of India, 03.11.
2
Kasutan väljendit „Kolmas Maailm” riikide kohta, mis
kuuluvad maailmasüsteemide teooria järgi perifeeriasse.
Selle teooria alusel jaguneb maailm tuumikriikideks ja
perifeeriaks varade jaotumise põhjal. Perifeeriasse
kuuluvad riigid omavad ebaproportsionaalselt väikest osa
maailma rikkusest ja on nõrkade riiklike asutustega.
Vara paikneb peamiselt tuumikriikides, mis kasutavad
perifeeriat oma huvides ära. Mõned teadlased peavad
väljendit „Kolmas Maailm” halvustavaks, kuid paljud vasakpoolsete vaadetega arengumaade teadlased kasutavad
seda, et rõhutada siiani kestvat ekspluatatsiooni.
3
Thomas L. Friedman kirjeldab globaliseerumist maa lapikuks muutumisena raamatus „The World Is Flat: A Brief
History of the Twenty-first Century”.
4
ELi toetusstruktuurid põlluharijatele on riigiti erinevad.
Lääne-Euroopa põlluharijad näivad nendest tunduvalt
rohkem kasu saavat kui nende Ida-Euroopa ametivennad.
5
Patnaik, U; Patnaik, P. 2016. A Theory of Imperialism.
New York: Columbia University Press.
6
The New School 2017. Imperialism: Is it Still a Relevant
Concept? – YouTube, 10.05.
1
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Imperialism elab edasi
Kuigi Euroopa suurvõimude kehtestatud koloniaalkord on Aafrikast nüüdseks kadunud, on imperialismi
struktuursed tunnusjooned siiani säilinud ja teenivad jätkuvalt sedasama maailmakorda, mille nad kunagi lõid.
Karl Patrick Norberg
Hoolimata sellest, et kolonialism jõudis Aafrikasse
suhteliselt hilja, on sealsed riigid kannatanud Lääne
rõhumise all kõige rohkem. Koloniaalpärandi püsimisele Aafrikas aitavad kaasa võõrvõimude suvaliselt
tõmmatud riigipiirid, loodusvarade ekspluateeriv kaevandamine ning Aafrika integreerimine eksportkaupade dumpinguks kapitalistlikku maailmaturgu.
1885. aasta Berliini kongressil jagasid Euroopa riigid
Aafrika territooriumi omavahel ära. Kui 1876. aastal oli
10% Aafrikast lääneriikide kontrolli all, siis 1900. aastaks kontrolliti juba 90% mandrist. Uute territoriaalühikute loomisel ignoreeriti täielikult eelnevalt välja
arenenud riigi- ning rahvusstruktuure. Kohalikud kogukonnad lõhuti ning allutati meelevaldsele vägivallale,

tehnoloogia arenguga. Loodusvarade ekspluateerimisele orienteeritud mentaliteeti illustreerib industrialiseerimise keeld, mille Briti impeerium oli oma
kolooniatele kehtestanud, mis tõestab, et retoorika
Aafrika riikide majanduse arendamisest oli vaid imperialistlik fassaad. Aafrika on maailma kõige ressursirikkam manner, mistõttu lääneriigid on selle arengut alati väevõimuga tagasi hoidnud, et vaid nemad
omaksid ligipääsu maapõues peituvatele rikkustele.
Frantz Fanon on öelnud, et seni, kuni Aafrika jääb
maailma ajaloo objektiks, saavad eurooplased olla
sealse arengu defineerijaks.2
Rosa Luxemburg väitis, et kapitalismi ekspansiivne
loomus viib selle perioodilistesse akumulatsioonikrii-

mistõttu nad pidid hakkama laenama, et hoida investeeringute taset ühtlasena. Mitmed riigid leidsid end
ühtäkki väheneva sissetuleku ja kasvavate kulutuste
nõiaringist.
Laenamine lõppes 1980ndatel Kolmanda Maailma
võlakriisiga, mis illustreeris kapitalistliku süsteemi suutmatust
tõsta arenguriikide elatusstandardit tarbimisühiskonna tase- Aafrika on maailma kõige resmele. Tõsi küll, enne võlakriisi sursirikkam manner, mistõttu
koges Aafrika oma seni pikimat
lääneriigid on selle arengut alati
majanduskasvu perioodi (SKT
kasv aastatel 1960–1980 oli väevõimuga tagasi hoidnud.
36%). 1980ndatel alguse saanud
neoliberaalne ajastu tõi kaasa
perversse muutuse. Arenguriikide suhteline majanduslik iseseisvumine pöörati tagasi orjalikuks sõltuvuseks globaalsest kapitalist. Rahvusvahelise sotsialistliku alternatiivi lagunedes kadus
viimnegi puhver.

Šokiteraapia – kolonialismi
uus vorm

Aafrika on maailma ajaloo objekt, mille areng sõltub läänemaailma diktaadist. Foto: Flickri kasutaja shellac (CC BY 2.0)

osa rahvast deporteeriti. Ebaloogilised koloniaalriigid, mis selle protsessi käigus sündisid, säilitasid
oma võimu tänu halastamatule vägivallale ja elanike
proletariseerimisele, mis saavutati erinevate sundvõõrandamismeetoditega, nagu maksud ja orjandus.
Protsess, mida Karl Marx1 on nimetanud primitiivseks
akumulatsiooniks, oli võimalik tänu koloniaalriikide
süstemaatilisele vägivallale, mille ainus raison d’être oli
tõhusam ekspluateerimine. Alates Biafra sõjast kuni
Rwanda genotsiidini on Aafrika territoriaalne rappimine nõudnud miljoneid inimelusid.

Miks Euroopa vajab Aafrikat?
Euroopa impeeriumite keskseks sissetulekuallikaks
said loodusvarad, milleta tööstusrevolutsioon oleks
olnud võimatu. Alates fossiilkütustest, mis tagasid
Briti impeeriumi ülemvõimu maailmameredel, kuni
(vääris)metallideni, mille nõudlus kasvas käsikäes

sidesse ning ilma regulaarse kokkupuuteta eelkapitalistliku maailmaga kaob firmade võime teenida kasumit.3 Seetõttu ei ole Aafrika lääneriikide jaoks ainult
loodusvarade allikas, vaid ka sihtkoht kaubandusülejääkide realiseerimiseks. See on turg, mis pakub pea
lõputut nõudlust Lääne toodete järele ning võimalusi
investeerimiseks. Kui maailma töökojaks nimetatud
imperiaalne Inglismaa vajas oma toodangule tarbijaid, pakkusid pealesurutud kaubanduskokkulepped
probleemile lahendust.
Pärast teist maailmasõda alanud kapitalismi kuldajastul, kui taastati Euroopa ja Jaapani majandus, tekkis oluline nõudlus ka dekoloniseeruva Aafrika tooraine järele. Aafrika riikide jaoks oli tekkinud buum
üldiselt kasulik, sest saadud tulu investeeriti tööstuse ning sotsiaalsüsteemi arendamisse. Kui globaalne
nõudlus tooraine järele langema hakkas, sest arenenud riigid sattusid stagflatsiooni ja maailma raputas
naftakriis, muutus Musta Mandri riikide jaoks järjest
keerulisemaks kulukate projektide finantseerimine,

Neoliberaalset ajastut on kirjeldatud kui kapitali akumulatsiooni uut etappi, kuid Aafrika kontekstis on
võimatu ignoreerida lääneriikide süüdimatut omakasu taotlemist. Jätkusuutmatute majandustega Aafrika riikidele (mis moodustavad suurema osa) suruti
peale struktuurse kohandamise
programmid. Nimetatud programme on David Harvey kirjeldanud4 kui rahvusvaheliste fi- Reaalsuses viis vabakaubandus
nantsinstitutsioonide inkasso- Aafrika deindustrialiseerumise ja
rolli rakendamist, mille taga
toorkaupadele spetsialiseerumiseseisavad Ameerika pangad, et
saada kätte arengumaadele lae- ni ning täielikku importsõltuvusse
lääneriikide tehnoloogiast.
natud raha.
Riigid olid sunnitud avama oma
majanduse globaalsetele turgudele ning piirama riiklikku sekkumist majandusse eesmärgiga saavutada jätkusuutlik
majanduskasv turuinitsiatiivide baasil. Šokiteraapiaks
nimetatud programmide tagajärg ei erinenud ajaloolisest kolonialismist – see oli primitiivse akumulatsiooni uus etapp, mida Harvey nimetab akumulatsiooniks sundvõõrandamise kaudu. 5
Seda protsessi saab illustreerida kolmest lähtepunktist. Esiteks, kiirkorras riigifirmade ning varade erastamine – maha tuli müüa kõik alates veevärgist kuni
sotsiaalmajutuseni. Suhteline majanduslik ebastabiilsus langetas hinnad absurdsele tasemele, mis andis
Lääne firmadele võimaluse osta kokku Aafrika rikkusi turuhinnast mitu korda odavamalt. Teiseks, ühiskondlike struktuuride lõhkumine tööturu dereguleerimise, maa sundvõõrandamise ning sotsiaalkaitse
süsteemide kaotamise kaudu. See tõi kaasa töötuse
tohutu kasvu, langeva ostujõu ning seetõttu madalama kogunõudluse ja majanduskasvu.
Enim kannatasid kõige nõrgemad: lapsed, kes kaotasid juurdepääsu haridusele; haiged, kes hukkusid
AIDSi-epideemias; ning vaesemad pered, kes kao- Karl Patrick Norberg õpib
tasid sissetuleku. Kolmandaks, Aafrika riikide sise- Londoni ülikooli orientaturgude avamine Lääne korporatsioonidele ning listika ja Aafrika õpingute
kaubanduse liberaliseerimine. See mõjutas põhiliselt instituudis, töötab baaris
rohkem arenenud tööstussektoreid – efektiivseimad ning võitleb rahvusvahelise
firmad ostsid rahvusvahelised korporatsioonid ära, sotsialismi eest.
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Arengumaadelt
varastatud rikkus
Hiigelkasumit teenivate riikideüleste suurkorporatsioonide puhul on maksude tasumisest
kõrvalehiilimine tavaline praktika, ent väikeettevõtjatel sellest nii kerget pääsu pole.
allesjäänud langesid primitivisatsiooni ohvriteks (s.o
protsess, mille käigus ei suuda kohalikud firmad enam
odavamate importkaupadega konkureerida). Nii suruti Aafrika taaskord põlvili. Temast sai uuesti toormaterjalide tootja, kellel oli pakkuda maailmale vaid
põllumajandussaadusi või loodusvarasid. Kas kõlab
tuttavalt?

Korruptsioon maskeerimas
rassismi
Struktuurse kohandamise programme vedasid kohapeal riigipead, kes olid pärinud koloniaalajastu struktuurid. Nõusolek koostööks lääneriikidega ei olnud
oluline. Probleemsed liidrid Patrice Lumumbast
Thomas Sankarani koristati kiiresti jalust. See illustreerib, miks koloniaalstruktuurid on siiani paigas ning
teenivad Lääne kapitali huve, surudes Aafrikat orjusesse. Kuidas on võimalik, et koloniaalpraktikad siiani
jätkuvad? Kuidas suudab monetaristlik majandusteooria selgitada fakti, et pärast pikimat majanduskasvu perioodi langes SKP 1980ndatest kuni nullindateni 15% võrra? Üks pool Aafrika inimestest peab
leppima kuni 1,25 dollariga päevas ning iga kolmas on
näljas, kuid kapitali äravool ületab kordades kapitali
sissevoolu mandrile. Reaalsuses viis vabakaubandus
Aafrika deindustrialiseerumise ja toorkaupadele spetsialiseerumiseni ning täielikku importsõltuvusse lääneriikide tehnoloogiast.
Reaalselt eksisteerinud kolonialismi ajastul kasutati
mahajäämuse põhjendamiseks enamasti rassismi –
aafriklased kas ei olnud suutlikud saavutama majanduslikku arengut või ei väärinud seda. Poliitkorrektsuse
ajastul on agressiivne rassism diskursusest eemaldatud, kuid see ei ole kuhugi kadunud. Globaalsed
finantsinstitutsioonid (IMF, Maailmapank) on leidnud
uue süüdlase – korruptsiooni –, millega võitlemiseks
on loodud uus institutsionaalne agenda, mida on aga
keeruline eristada neoliberalismi omast. Erik Reinert
on ehk võtnud muutuse koloniaalmentaliteedis kõige paremini kokku, öeldes, et vanasti olid aafriklased
vaesed seetõttu, et nad on mustanahalised, aga nüüd
on nad vaesed põhjusel, et nad on korrumpeerunud.6
Miks on aafriklased korrumpeerunud? Sest nad on
mustanahalised.
Võitlus imperialismi vastu aga jätkub – kuigi viimase kahekümne aasta jooksul on Aafrika riike surutud
neoliberalismi raamidesse ja revolutsioonilised põlvkonnad on kadunud, tõusevad allasurutud rahvad
alati üles. Lääne kapitalismi vastu saab võidelda vaid
solidaarsusega. Seetõttu on vastuhakk võimalik vaid
internatsionalismi, üleaafrikalise ühtsuse ning koostöö kaudu.
Marx, K. 1953. Kapital: poliitilise ökonoomia kriitika,
1. köide. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.
2
Fanon, F. 1963. The Wretched of the Earth. New York:
Grove Press.
3
Luxemburg, R. 1951. The Accumulation of Capital:
A Contribution to an Economic Explanation of Imperialism.
London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
4
Harvey, D. 2007. A Brief History of Neoliberalism.
Oxford: Oxford University Press.
5
Harvey, D. 2003. The New Imperialism. Oxford: Oxford
University Press.
6
Reinert, E. 2007. How Rich Countries Got Rich…
and Why Poor Countries Stay Poor. Carroll & Graf.
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Tõlkis ja toimetas Katrin Pärgmäe
Caroline Muchanga töötab Mazabukas Lõuna-Sambia linnas Nakambala turul seitse päeva nädalas kella
kolmveerand kuuest hommikul kuni kella üheksani
õhtul. Ta müüb oma väikese turuleti taga jooke, hügieenitarbeid ja toidukaupu, sealhulgas kotitäite kaupa Whitespooni brändi suhkrut, mida toodetakse
brittidele kuuluva ettevõtte Zambia Sugar hiiglasuures istanduses ja vabrikus, mis asuvad linnast vähem
kui kilomeetri kaugusel. Heal päeval teenib Caroline
20 000 Sambia kvatšat (ligikaudu 3 eurot).
Kell 7 hommikul lähevad Caroline’i kaks tütart vabatahtlike korraldatud kogukonnakooli, mille kvaliteet
pole Caroline’i sõnutsi alati kuigivõrd kõrge. „Me viime oma lapsed sinna meeleheitest, kuna peamiselt
on meie soov vältida seda, et nad peaksid üksi kodus
olema,” ütleb ta. Riigikoolides on Sambias professionaalsed palgalised õpetajad ja tavaliselt ka paremad õppetingimused, kuid hoolimata 15-tunnistest
tööpäevadest ei suuda Caroline pidevalt raamatute
ja koolivormide eest maksta. Sambia valitsus on lubanud hakata algharidust tasuta andma, kuid siiani
eraldatakse haridusvaldkonna eelarvest kõigest umbes 32 000 kvatšat (4,84 eurot) lapse kohta kuus.
Nii peavad koolid küsima ikkagi täiendavat maksu, et
katta õpikute, õppematerjalide ja koolimaja hoolduse kulud. Mõnele lapsevanemale käivad need maksed
lihtsalt üle jõu. Sambias lõpetab algkooli kõigest 53%
kooliealistest lastest, mis on viiendiku võrra vähem
kui kümme aastat tagasi.
Samas maksab Caroline oma ettevõtlustulu pealt iga

üle ühe triljoni kvatša (149 miljoni euro) ning puhaskasum üle 83 miljardi kvatša (13 miljoni euro) aastas.
Kes maksab aga rohkem makse, kas Zambia Sugar või
Caroline Muchanga, kes müüb ettevõtte toodangut?
Vastus on rabav. Aastatel 2008–2010 tasus Caroline absoluutses mõistes rohkem makse kui ettevõte,
mille 149 miljoni euroses käibes oli oma osa ka Caroline’i müügitegevusel. Nende kolme aasta jooksul,
mil Caroline oma tulude pealt ausalt maksis, õnnestus Zambia Sugaril ettevõtte tulumaksust üldse kõrvale hiilida. Majandusaastatel 2010/11 ja 2011/12 tasus ettevõte küll mõningal määral tulumaksu, kuid ka
siis määraga kõigest 0,5% tuludest, s.o suhteliselt 90
korda vähem kui Caroline.

Euroopa Liidu maksupoliitika
Nii arenevates kui ka arenenud riikides on maksutulud peamine allikas, millega rahastatakse majandus- ja
sotsiaalarengut, sealhulgas avalikke teenuseid. Oluline on aga see, et avalike vahenditega suudetakse aidata vaeseid tunduvalt efektiivsemalt kui erasektori
rahastusega.
Riigiülesed ettevõtted kasutavad rõõmuga puudulikku rahvusvahelist regulatsiooni, et maksudest kõrvale hiilida. Samuti näitavad uuringud, et kui suurettevõte investeerib arengumaadesse kaks eurot, saab ta
sellest maksuparadiisidest või maksuparadiiside kaudu ühe tagasi.

Caroline Muchanga hoiab käes turumaksu maksmist tõendavat kviitungit. Foto: Jason Larkin

päev makse. Tegelikult ei ole tal ka mingit valikut, sest
iga õhtu astub tema leti juurest läbi kohalik ametnik ja
kasseerib sisse turumaksu 1000 kvatšat (0,15 eurot)
olenemata sellest, kas Caroline on sel päeval midagi
teeninud või mitte.
Zambia Sugar Plc on Suurbritannia toidugigandi
Associated British Foods tütarettevõte ning Aafrika
suurim suhkrutootja. Ettevõtte Mazabuka lähistel
asuv suhkruvabrik on suurim kogu Aafrikas. Zambia Sugar annab 90% kogu Sambia suhkrutoodangust, varustades nii kasvavat siseturgu kui ka eksportides oma toodangut Suurbritanniasse ja mujale
Euroopasse.
Viimasel viiel aastal on ettevõtte aastakäive olnud

Kui nende ebaseaduslike rahavoogude pealt saadaks makse, koguneks neist arenguriikidele vähemalt
sama palju vahendeid, kui saadakse abi korras. Praegu
liigub raha välja riikidest, mis ei ole suutelised rahastama oma kodanike juurdepääsu sotsiaalsetele põhiõigustele, nt algharidusele (nagu Caroline’i puhul),
kuid ka sotsiaalsele kaitsele ja arstiabile.
Praeguseks on Euroopa Liit kiitnud heaks ainult
mõned meetmed maksudest hoidumise ja maksuparadiiside vastu võitlemiseks – meetmed, millest arengumaad kahjuks mingit kasu ei saa.
Allikas: Euroopa arenguabi MTÜde konföderatsiooni
CONCORD 2013. aasta poliitikate sidususe raport.
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Mäletate, kui Eesti
oli arengumaa?
Meiegi oleme pidanud püsima jalgel humanitaarabi toel.
Lääne kristlased saatsid 1990ndatel lastele kingitusi ning veel
nullindatelgi läkitas Euroopa Liit lastekodudesse ja suurtele peredele
tasuta kuivaineid.
Sanna Kartau

Välismaa fondidirektorite PR-meeskondadel oleks
võinud kaamera kaasas olla, kui mina, mu väike õde
ja meie sõber südatalvel väikese punase labidaga hoovis maasse auku püüdsime kaevata. Meie eesmärk oli
kaevata läbi maakera auk ja jõuda Ameerikasse. Aadress oli Kopli 38, aasta kuskil nii 1999 või 2000 ja sotsiaalne situatsioon järgmine: unarusse jäetud ja näljas.
Kõik, kes kunagi ka tegelikult vaesena Kopli tänaval
elanud on, teavad, et ega see üks majanumber ainsaks aadressiks niikuinii ei jää – sunnismaisus ebastabiilsetele perekondadele ei sobi. Kuigi võib tunduda,
et kodu olemuslik ebakindlus on igapäevane reaalsus
ainult põgenikeperedele või „kuskil seal México slummides”, siis Teise Eesti kodanikuna võin raporteerida,
et paljude laste jaoks asendavad ka Eestis riidekappe
suured prügikotid, sest kolimiste vahel asjade lahtipakkimine hakkab lõpuks lihtsalt totter tunduma.
Minu isiklik narratiiv on Eesti arengumaalisuse näitena küll osaliselt erandlik, kuid võttes arvesse, et
2000. aastal elas 28,5% lastest allpool absoluutse
vaesuse piiri1, kehtib see kui üks näide tuhandetest,
mida ühendab sarnane kogemus – rängalt lünklik
riiklik süsteem, mida saabuvad erinevatel tingimustel
täiendama välismaised organisatsioonid, tegelemata
juurprobleemidega. Riik oli iseseisvumisjärgselt vaene ja ebastabiilne, kõige nõrgematesse investeerimine juhtidele tootlik ei tundunud. Vaesust vaadeldi kui
õiglase neoliberaalse kapitalismiga kaasnevat vajalikku nähtust, mis motiveerib töötajaid pingutama, et
paremale elujärjele jõuda.
Stabiilse kodu tekkimise eest võivad aga sajad põngerjad Eestis tänada enda vanemate ja Eesti riigi asemel hoopis Austrias loodud mittetulundusühingut
SOS Lastekülad (SOS Children’s Villages). Mõtlen
tagasi enda esimestele mälestustele välismaa spon-

sorite raha eest ehitatud majja sisseastumisest. Uus
ja puhas põrand. Seinad, mida kattis ühtlane ja ilus
tapeet. Elutuba pehme diivaniga. Köök modernsete
kodumasinatega. Eraldi voodid mulle ja mu õele. Uus
kodu oli ilus, mugav ja ruumikas. Korralik riiklik tugi
asenduskodudele saabus alles aastate pärast ning
praegugi moodustab riiklik toetus SOS Lastekülade
eelarvest vaid poole2, ehkki peaaegu kõik vanemliku
hoolitsuseta lapsed on nüüdseks sellesse mudelisse
üle viidud.
Füüsilise kodu kõrval oli problemaatilisem aga hoopis olme. Arengumaa klassika – annetajatest sõltuv
lapsepõlv – muutub õnneks aga üsna kiiresti normiks.
Kust saab riideid? Keegi tore toob kotiga enda vanu,
sealhulgas ka kasutamatuid hilpe, mida ei kannaks
ka viimases hädas olev laps. Kust saab toitu? Targad
pereemad annavad minimaalsete vahenditega endast
parima, et kõht alati täis oleks, aga Euroopa Liidu
struktuurifondidest pärit alusetäied riisi, jahu, suhkrut ja tatart olid abiks pikaks ajaks. Neid otsese abi
vahendeid Euroopa Liidust said ja saavad kuni 2020.
aastani tuhanded puudust kannatavad pered. Aga mänguasju?
Õnneks oli mänguasju, millest
mitte-SOS-lapsed enam ei hoo- Jõulud olid aga eriline aeg, kuna
linud, mistõttu saime meie need
kõik lapsed teadsid, et saabumas
endale.
Jõulud olid aga eriline aeg, on Ameerika pakid.
kuna kõik lapsed teadsid, et saabumas on Ameerika pakid. Tegemist oli projektiga „Samaarlase kukkur”, mille raames kristlastest USA lapsed
panid koos perega kokku kingipakid ning andsid need
enda kirikujuhtidele või vabatahtlikele, kes need siis
Ida-Euroopasse saatsid. Pakkide seest võis leida hu-
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vitavaid kirjatarbeid, vihikuid, maiustusi, rasvakriite,
sokke, väiksemaid mänguasju ja vahel ka aadressi,
kuhu sai kirjutada. Kuna pakid olid pannud kokku
erinevate võimalustega inimesed, võis sageli juhtuda,
et sõbra kingitused ületasid kordades minu omade lahedust või siis sisu oli täiesti mööda mu huvidest või
vanusegrupist.
Ehk näevad sõnad „jõulukingitused asenduskodude
lastele” riiklikul eelarvereal liiga veidrad välja, aga
riiklikul ülalpidamisel või suhtelises vaesuses elavad
lapsed toetuvad elu paljudes igapäevavajaduste alla
mittekuuluvates aspektides jätkuvalt ainult eraannetajatele.
Kokkupuuteid kristlike misjonäridega erinevates situatsioonides võivad raporteerida vast kõik arengumaa lapsed nii Ida-Euroopas, Lõuna-Ameerikas kui
ka Aafrikas, kes on vähegi ilmajäetust kogenud. Kristlikud teatrietendused (vähemalt saab teatrisse!),
vestlusõhtud (saab teed, küpsiseid ja komme!) ja Elava Vee koguduse pühapäevakool (vähemalt mingigi
psühholoogiline tugi!) – haavatavate gruppide usklikuks pööramine läheb sageli lepase reega ning kuna
SOS Lastekülade struktuur,
nagu nimigi ütleb, ei rahulda
kõiki vajadusi, ollakse nõus heaRiiklikul ülalpidamisel või suh- de kavatsustega kristlastelt abi
telises vaesuses elavad lap- vastu võtma, isegi kui see abi
tuleb teatud tingimustega – lapsed toetuvad paljuski ainult sed kuulaku teenistust, arutagu
eraannetajatele. Jeesuse eluteed, palvetagu.
Annetustest ja heategijate suvast sõltudes on arengumaal elades oluline mõista abisaaja rolli
emotsionaalset komplitseeritust. Tänulik ja alandlik
naeratus alati tagataskus, piinlikkuse allasurumine,
väärikuse säilitamise keerulisus. SOS-last juhib vajadus. Abiandjat juhib soov aidata, aga sageli oli lastekodulapse käe surumine või temaga aja veetmine ka
suurepärane võimalus Õhtulehele positiivset materjali edastada. Olla kellegi teise helduse visuaalne või
füüsiline kehastus on arengumaal üles kasvanud lapsele ootamatu lisakoorem.
Statistikaamet 2017. LES01: vaesuse ja materiaalse
ilmajäetuse määr. Aasta, vanuserühm, näitaja ning sugu.
2
SOS Lasteküla Eesti Ühing 2016. Majandusaasta aruanne,
lk 3–4.
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RADIKAALSED IDEED

RADIKAALSED IDEED

„Radikaalsete ideede”
rubriigis tutvustame
ideid, mida võib
hea tahtmise korral
nimetada äärmuslikeks. Eestis peetakse
kahtlemata äärmuslikuks unistamist
alternatiivsetest
majandusmudelitest, mis asendaksid
kapitalismi, kuid mida
teha, kui süsteem
vajab ebavõrdsuste
vähendamiseks
uutmist.
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Kapitalismist ja kestlikkusest.
Uute toimivate lahenduste
otsinguil
Sigrid Solnik

Mulle üldiselt meeldib mõte, et saan anda oma panuse, et muuta maailma veidi paremaks kohaks. Olles
hea kodanik, teadlik tarbija, hooliv ühiskonnaliige.
Olgem ausad, alati pole see lihtne. Poes näiteks ei
olnud ilma papist pakendita hambapastat, pidin ostma klassikalise mitmekordselt pakendatud variandi.
Ühtlasi valutab süda siiani paar aastat tagasi Säästumarketis kohatud vanaproua pärast, kellel jäi kassas
20 senti puudu. Ta küll ei küsinud, aga ma ju oleks
võinud teda aidata. Selle asemel aga kõndisin poest
välja. Selliseid näiteid on palju. Sama palju on aga
näiteid sellest, kuidas panustatakse, et planeet ei saaks otsa,
et inimesed ei kannataks nälga,
Kaheksa maailma rikkaimat et haridus oleks kättesaadav, et
meest saavad lugeda enda omaks loomade õigustest peetaks kinrohkem vara kui vaeseim 50% ni, et haiged saaks ravi jne. Nii
Eestis kui ka Eestist kaugel.
kõikidest maailma inimestest ehk
Küsimus on, kui palju sest tekaheksa meest on rikkamad kui gelikult kasu on. Eestis kiputak3,6 miljardit inimest kokku. se arvama, et kui kogu maailma
vaesust ei saa kohe ühe hoobiga kaotada, siis ei ole ju mõtet
proovida. Esineb ka rassistlikke
seisukohti à la seal arenguriikides nad ongi laisad,
seal pole midagi päästa ega parandada. Ja nii edasi ja
nii edasi. Ent nüüd tegelikult – kui palju sellest heaks
maailmakodanikuks olemisest kasu on, kui süsteem,
milles me elame, on põhimõtteliselt vildakas. Olukorras, kus kapitalism kui vaikimisi õigeks peetud süsteem tegelikult ei tööta.

Kasvav ebavõrdsus
Tulihingelised kapitalismikriitikud on ühest küljest silmi avavad ja panevad kaasa noogutama, teisalt jällegi teevad nõutuks. Kuidas sa muudad midagi, millel
püsib kõik, mis meid ümbritseb?
Inimestele üldiselt ei meeldi
muutused. Tahaks kohe küsida,
Ei ole näha, et majanduskasv et kas peab kindlasti kõik kohe
Eestis tooks kaasa soolise palga- ümber tegema. Ja kui peab, siis
lõhe vähenemise või Ida-Virumaa kes teeb, arvestades, et globaalse kestliku arenguga tegelekeskkonnaolude paranemise või vate algatuste rõhuasetus kipub
aitaks kaasa eestlaste vaimse langema pigem tagajärgede leetervise hoidmisele. vendamisele kui süsteemi muutmisele.
Maailm ei ole olnud kunagi nii
ebavõrdne kui praegu. Oxfam
Internationali 2017. aasta alguses avaldatud raport
„An Economy for the 99%” laotab selle ebavõrdsuse meie ette laiali. Alates aastast 2015 on maailma
rikkaim 1% omanud rohkem vara kui ülejäänud 99%
kokku. Kaheksa maailma rikkaimat meest saavad
lugeda enda omaks rohkem vara kui vaeseim 50%
kõikidest maailma inimestest ehk kaheksa meest on
rikkamad kui 3,6 miljardit inimest kokku. Ebavõrdsus
on tõusuteel kõikjal. Alates rikastest riikidest, nagu
USA, kus suurem osa ühiskonnast kaotab igal rindel1,
ja lõpetades märgatavalt vaesemate paikadega, nagu
Nigeeria2. Nigeerias oli 2000ndatel majanduskasv
Sigrid Solnik on Arenguüle 7% aastas, tegemist on siiani ühe Aafrika suurima
koostöö Ümarlaua juhataja,
majandusega. Majanduskasvuga koos kasvas aga ka
antropoloogiharidusega
vaeste arv – kui 2004. aastal elas allpool riiklikku vaeargikultuurihuviline ning väitsuspiiri 69 miljonit inimest, siis aastal 2010 oli vaeseid
lustaustaga arutleva hariduse
112 miljonit. Miljonäride arv kasvas selles ajavahemiekspert.
kus 44% võrra.

Siin tuleb mängu Eestiski palavalt armastatud või
vähemalt ravitoimet omava mantrana korratav majanduskasvu ja liberaalse turumajanduse muinasjutt.
Muidugi, oma osa mängib ka minevik – narratiivi
dihhotoomia eeldab, et sotsialistlikust plaanimajandusest tulnutena peame kapitalismi omaks võtma ja
seda armastama. Just hiljuti kuulasin ERRi uudiseid,
kust selgus, et Eesti majanduskasv on 2018. aastal
eeldatavasti üle 3%. Arusaamatuks jäi, mida see näitab. Eestis on suurenenud järk-järgult ka ebavõrdsus,
suhteline vaesus ja sotsiaalne tõrjutus.3 Ei ole näha,
et majanduskasv tooks kaasa soolise palgalõhe vähenemise või Ida-Virumaa keskkonnaolude paranemise
või aitaks kaasa eestlaste vaimse tervise hoidmisele.
Majanduskasvu imperatiivi ning globaalse maailmamajanduse negatiivsed mõjud langevad praegu eelkõige maailma vaeseimate ja keskmise sissetulekuga
riikide n-ö tavalistele inimestele. Ületootev ja ületarbiv majandusmudel on seotud otseselt kliimamuutustega. Viimased toovad kaasa Kiribati saareriigi uppumisohu Vaikses ookeanis, lapspruutide arvu tõusu
Malawis ning ökosüsteeme ja inimeste elukvaliteeti
hävitava metsaraie Brasiilias. Rikkad riigid on lükanud
harjumuspärase elustiili räpase tagatoa teiste õlule.
Arenguriikides on erinevate ohutusstandardite ja
-limiitide järgimine sageli üsna puudulik ning selle tõttu
on lääneliku majandusmudeli hind kohalikule elanikule seal ka kordades kõrgem.
Ühel hiljutisel arengukoostöö valdkonna üritusel
rääkis Oxfami endine kampaaniajuht ja praegune
platvormi The Rules vedav kodanikuaktivist Martin
Kirk oma kapitalismiga seotud mõtetest. Saalis viibinud idaeurooplased ütlesid kohe, et no meil siin
ei ole ajaloost tulenevalt küll võimalik kõva häälega
välja öelda, et kapitalism ei ole hea. Martin Kirk on
kirjutanud ise selle kohta nii: „Sea kapitalism avalikus
ruumis kahtluse alla ja saad tõenäoliselt nii mõnegi
vihase vastuse. Inimesed arvavad kohe, et sa tahaksid
näha kapitalismi asemel kommunismi või sotsialismi.
Nad ütlevad sulle, et mine ela Venezuelas, kui sulle
kapitalism ei meeldi, või nad maalivad sulle silme ette
sünged pildid Nõukogude Venemaast koos kogu selle
vägivalla, mittetöötava süsteemi ja halli mugandumisega. Nad ei tule selle peale, et sa võid tahta midagi, mis on kaugemal karikatuuridest ja vanadest
dogmadest.”4

Alternatiivsed majandusmudelid
Millised on alternatiivid? Alustuseks kindlasti mitte
üleöö olemasolevat süsteemi asendavad, vaid pigem
tükkhaaval paika loksuvad lahendused. Alternatiivne
elamine ja majandamine peab tagama rikkuse võrdsema jagunemise ja arvestama planeedi piiridega5 – see
ei sunniks meid üha suurema hooga pöördumatute
kliimamuutuste ja ökokatastroofide poole jooksma.
Esimese sammuna tuleks ümber mõelda, mida me
mõõdame edu ja kasvuna. Kas sisemajanduse kogutoodangut, nagu Eestis kiputakse tegema, või midagi,
mis on holistlikum, rohkem tasakaalus ja veidi tervislikum? Pisike kahe suurriigi vahele surutud Bhutan eksperimenteerib juba pikemat aega rahvusliku õnneindeksiga, proovides vältida suhtumist, et enne peame
saama rikkaks, siis võime hakata õnnelikuks. Euroopa arengukoostöö konföderatsioon CONCORD
tõstab üha tugevamalt päevakorda vajadust näha nii
kodus kui ka arenguriikides sisemajanduse kogutoo-

dangust kaugemale. Mitte lihtsalt võtta teadmiseks,
vaid reaalselt arvestadagi poliitiliste otsuste tegemisel ka õiglasemate ning inimlikemate indikaatoritega
kui SKT.
Mitmel pool maailmas kasutatakse alternatiivseid
majandusmudeleid, praegu küll üsna väikesel skaalal.
Solidaarmajanduse teemadel on avaldanud Eestis arvamust Diana Tamm ja Maari Ross6, kes määratlevad
solidaarsuse ettevõtetes võrdsete partnerlussuhetena töötajate vahel, ühise otsustamisena, kasumi
võrdse jaotamisena ning töövõimaluste loomisena
majanduslikult kehvemal järjel inimestele. Solidaarne
ettevõtlus arvestab keskkonnaga, soodustab vastutustundlikku tarbimist ja õiglast kaubandust. Eestist
on nad toonud näidetena tootjate ja tarbijate vahelist
kaubavahetust organiseeriva Eesti Oti ning Rosma
kooli Põlvamaal. Peter Utting ÜRO Sotsiaalse Arengu
Uurimise Instituudist peab solidaarmajandust mehhanismiks, mis võimaldab vaestel ning vähese mõjuvõimuga ühiskonnagruppidel saada suurema kontrolli
nende elu mõjutavate ressursside ja otsustusprotsesside üle7. Pildikesed Detroitist Ameerika Ühendriikides, kus ca 40% elanikkonnast elab allpool rahvuslikku vaesuspiiri, kinnitavad seda teooriat. Seal aitavad
bartertehingud, ajapangad ning informaalne majandustegevus à la elutoas söögikoha pidamine tulla toime olukorras, kus inimestel ei ole piisavalt raha ega
krediidivõimekust. Olukorras, kus klassikaline kapitalism on inimesi alt vedanud.8
Pean tunnistama, et veel mõnda aega tagasi tundus
see kõik veidi uskumatu, vaat et naeruväärse lähenemisena. Igasugused kogukonnaliikumised à la Mehhiko zapatista’d või Eesti Lilleoru, klassikalised maaeluga seostuvad tehingud „piim mulle, munad sulle” või
ühistulised äriettevõtted, kus otsuseid langetatakse
üheskoos suurtel koosolekutel, ei taha sobida hästi sotsialistlikust minevikust vabaturumajanduslikku
tulevikku püüdlevas Eestis üles kasvanud kalestunud
linnainimese maailmapilti. Tuleb teha tööd, näha vaeva, siis tuleb ka armastus. Aga mis siis, kui armastust
ei tule, sest süsteem on disainitud nii, et lõpuks kaotavad nii tavalised inimesed kui ka planeet? Ent see
pole populaarne narratiiv, seega pole viisakas sellest
seltskonnas kõva häälega rääkida. Samas oleme olukorras, kus vanamoodi enam ei saa, uutmoodi veel
ei oska. Hirmus küll, kui valmis lahendusi pole, ent
praegu on viimane aeg katsetama hakata.
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Kuidas kõlab tänapäeva Aasia?
Poliitilistest barjääridest ning Lääne whitewashing’ust hoolimata otsib Aasia nüüdisaegne kultuur
progressiivsemate kunstnike ja muusikute eestvedamisel teed maailmaareenile.
Intervjuu Saphy Vongiga. Küsis Mariliis Mõttus
Oktoobris Üle Heli festivalil esinenud Saphy Vong alias
Lafidki on kambodža päritolu artist, kes on võtnud
oma eesmärgiks Aasia muusika tutvustamise ning selle ümber käiva dialoogi muutmise. Seda praktiseerib
ta suuresti isikliku loomingu ja muusikaplatvormi Chinabot vahendusel, mille kohta leiab ettevõtmise kodulehelt muuseas märksõna „digitaalne diasporaa”, kuhu
on koondunud eksperimentaalse muusika artiste
Taiwanist, Singapurist, Hiinast, Indoneesiast
ja mujalt Aasiast.

rist ning läheneda sarnasustele ja erinevustele avatud
meelega. Installatiivne näitus esitleski mitmekülgsust,
sulandumist, seotust ja erinevusi poliitiliste piiride
üleselt.
Lindistasime koos Julieniga Kambodžas Môndôl
Kĭri ja Rôtânăh Kĭri provintsides elavate pärismaalaste, Bunongi hõimu ja Tampuani kogukonna muusikat.
Nad laulavad oma keeles ja ehitavad ise oma instrumendid. Nende keel oli punaste khmeeride valitsuse
ajal peaaegu välja suremas, nii et selle muusika esitamine on justkui ühe tugeva traditsiooni tagasivõitmine. Kuigi see traditsioon on metsaraie, salaküttide
ning hangeldajate tõttu taaskord ohus.

Kambodža etnilisel muusikal on su loomingus oluline roll. Räägi natuke selle
muusika taustast. Kuidas sa selle enda
jaoks avastasid ning otsustasid seda
Räägi oma uuest albumist, mis kannab sama
elektroonikaga miksida?
pealkirja kui sinu loodud muusikaplatvorm ehk
Kambodža olukord halvenes punaste khmee- „Chinabot”.
ride (aastatel 1975–1979 Kambodžas võimul
Produtseerisin selle üheaegselt Kambodžas, Tais,
olnud kommunistlik partei, mis korraldas
Malaisias, Uus-Meremaal ja Suurbritannias ning kaaKambodža genotsiidi – M.M.) režiimi ajal, sasin selle puhul mitmeid artiste Aasiast. Mu unistus
mille ohvriteks olid ka kunstnikud, intel- oleks panna kõigi nendega kokku suur orkester. „Chilektuaalid, teadlased ja arstid, kes saadeti
nabotil” ongi kõige olulisem koostöö teiste muusikutöölislaagritesse või hukati. See kultuurili- tega. Kolm lugu albumilt on seotud projektiga, mille
ne genotsiid tõi kaasa muusika keelamise
ma tegin Uus-Meremaa khmeeri pagulastega. Intervning 90% muusikutest ja meelelahutajatest
jueerisin 80ndatel sinna põgenenud inimesi ning briti
tapeti. Lisaks sellele traumeerivale koge- kirjanik Eve Watlingi abiga kombineerisime neid lumusele on Kambodža endiselt väga ru- gusid vanade khmeeri pajatustega. Hiljem palusin ma
raalne ja konservatiivne riik, mis peab end
erinevatel Aasia muusikutel neile peale laulda. Selle
uuesti üles ehitama ja muusikamaailmas
peamine mõte on seotud hübriidsuse ja migratsiooni
oma koha leidma.
ning sellega, kuidas idee läbi liikumise kasvab.
Töötasin läbi palju 1960ndate Aasia muusikat. Suur hulk Kambodža ajaloolisi and- Chinaboti missioon on tutvustada maailmale Aameid, fotosid, filme ja muusikat hävitati
sia artiste. Mis sealsel skeenel praegu toimumas
ning riik kaotas palju elusid, ent ka tead- on? Kuidas kõlab tänapäeva Aasia?
Skeene on väga põnev. Mitmed noored eksperimenmisi, traditsioone, kultuuri, inspiratsiooni
ja nende inimeste südameid. Olin vaimus- teerivad rohkem kui tavaliselt ning need, kelle taust
tunud neist, kes üritasid selle andmebaasi on traditsioonilisem, on enam avatud koostööle ja
uuesti üles ehitada, kuid ma ei tahtnud kes- katsetamisele.
kenduda ainult Kambodžale ja minevikule,
Muidugi ei tohiks me vaadelda ainult ajaloolisi fakvaid ka olevikule ja meie naaberriikidele, toreid, sest sotsiaalmajanduslikud näitajad mängivad
kes on kultuuriliselt üksteisele väga lähe- samuti olulist rolli. Kambodžas, nagu ka selle naaberdal. Kaasasingi selle rikkaliku kultuuri tä- riikides, elab suur protsent elanikkonnast allpool vaenapäevasel moel oma loomingusse, et näi- suspiiri ning ilma ligipääsuta internetile ja haridusele.
data Aasia muusikat teisest küljest.
See olukord ei paku viljakat pinnast eksperimentaalTuuritasin mõned aastad tagasi palju Ida- se kunsti loomiseks. Muide, praeguse aja kambodža
noored kipuvad rohkem poliitilistest ja sotsiaalsetest
ja Kagu-Aasias ning kohtusin väga paljude
suurepäraste artistide ja promootoritega. teemadest laulma kui helidega eksperimenteerima.
Minuga võttis ühendust Jean-David CailLinnanoortele on nüüdisaegne muusika, nagu rokk,
louët (prantsuse heli- ja visuaalkunstnik – popp, metal, punk ja hiphop, kättesaadavam, kuid eksM.M.), et esindaksin „AS((EAR))Ni” näi- perimentaalse muusika suunas on liikumine väga aeglane. Minevikutraumad ja oleviku majanduslikud probtusel Bangkokis koos Julien Haironiga
(prantsuse etnomusikoloog ja muusik, kes on
leemid pole lihtsasti unustatavad. Võib-olla hõlmabki
unustatud või kaotatud mineviku otsimine paljude
keskendunud pärismaalaste ning erinevate
hõimude ja etniliste gruppide traditsiooni- artistide mõtteid rohkem kui nüüdisaegne muusika.
de ja muusika uurimisele ning kogumisele –
M.M.) kambodža helisid. Lisaks oli seal tei- Oled maininud, et Lääne artistid on Aasia kultuuri
si artiste, professoreid ja etnomusikoloo- omastanud, kasutades oma töödes orientalismi.
Kas oled täheldanud antud teemaga tegeledes
ge Kagu-Aasiast, mis aitas mul avastada ka
lääne ja ida vahelises koostöös või mentaliteedis
naaberriikide etnilist muusikat.
„AS((EAR))N” keskendus Kagu-Aasia rii- mingit muutust? Kas teatakse, mis Aasias toimub?
kide arengule ning oli loodud selleks, et Mitmed filmid on sütitanud whitewashing’ut puudutõsta teadlikkust, et Kagu-Aasia Maade As- tavaid debatte, samas on asiaate rollides vähe ning
sotsiatsioon toob tulevikus Taisse mitmeid
kui neid vajatakse, siis enamasti solvavatesse stereomuutusi. Me usume, et oluline on eden- tüüpsetesse osadesse.
dada arusaama oma naaberriikide kultuuAmeerika popmuusika Lõuna-Aasia kultuurist omaks-

Saphy Vong alias Lafidki on Kambodža päritolu produtsent ja Aasia
eksperimentaalse muusika platvormi Chinabot asutaja. Foto: David Hinga
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küsimus, mil ka Aasia muusikud rohkem tähelepanu
pälvivad. Talent on olemas, nüüd on vaid vaja, et need
hääled maailma valla pääseksid. On veel liiga vara
rääkida tõelisest muutusest. Inimesed on teadlikud, kuid ei ole
veel muutusteks valmis. See ei
Võib-olla hõlmabki unustatud või saa olema lihtne, kuid ehk on
kaotatud mineviku otsimine pal- järgmine generatsioon teistsugune.

jude artistide mõtteid rohkem kui
nüüdisaegne muusika.

Kuidas mõjutab situatsiooni
praegune poliitika? Näiteks
äsja toimunud Kambodža opositsioonipartei laialisaatmine.
Mõnes riigis valitseb tsensuur ning eriti on see kasvamas Tais. Indoneesias on konservatiivse ühiskonna
tõttu stigmaks punk ning Kambodžas on probleemiks korruptsioon. Raske pole mitte ainult näitusi
korraldada, vaid ka kunsti luua. Tai inimesed ei ole
veel poliitiliselt eriti ärksad, kuid mõned kunstnikud
on otsustanud astuda praegusele olukorrale vastu provokatiivse kunsti kaudu, hoolimata sellest, et
neid võib ähvardada vahistamine või neid sunnitakse
kirjutama alla avaldusele, milles lubatakse valitsevat
režiimi mitte kritiseerida. Tais alates 80ndatest toimunud muutused, mida on suunanud globaliseerumise mõju ja majanduslik kasv, on teinud inimesed
teadlikumaks rahvusliku identiteedi kontseptsioonist,
eriti kultuuriliste tegevuste kaudu, nagu heli või visuaalne kunst. Kartus kaotada rahvuslikku identiteeti on viinud traditsioonilise kunsti taastekkeni.
Seda suunda toetab suures mahus ka valitsus ning
seda peetakse peavoolu kunstiks, kuna see on kõige
efektiivsem katalüsaator patriotismi ja ühtsustunde
tekkimiseks. Kunstnikud edendavad Tai-kesksust kui
võimalust eristuda Lääne kunstistiilidest. Niisiis on
modernne tai kunst suunatud rahvusliku identiteedi
konservatiivsete väärtuste poole. Mõned kunstnikud
võitlevad traditsioonilise kunsti domineerimise ja
professionaalse hierarhia vastu, kuid neil on samas
raske märgatavalt nüüdisaegsesse kunsti panustada.
Samal ajal kui kodumaal hinnatakse traditsioonilist
kunsti, pole need kunstnikud rahvusvahelisel areenil
eriti edukad olnud, isegi kui nende töid on näidatud
Aasia suurimates muuseumides.
Mis puudutab opositsiooni lagunemist, siis see tähendab demokraatia lõppu Kambodžas. Me läheme
diktatuuriga tagasi minevikku ning kõik kardavad end
väljendada. Näiteks võid sattuda vanglasse, kui midagi Facebooki postitad või flaierile prindid. Niisiis on
ka kunstiskeenel praegu väga palju piiranguid.

võetud osa keskendub enamasti peavoolu filmimuusikale, kuid ka erinevate regioonide pärimus- ja rituaalmuusika kohandamisele. Suur hulk Lõuna-Aasia
muusikast pärit vokaaltalente ning tämbreid, mis
on sündinud erinevatest rütmiinstrumentidest, on
tõestanud end sobiva allikana hiphopi ja popmuusika
produtsentidele. Tihti võib see aga toita absurdseid
stereotüüpe, mis on oma olemuselt lugupidamatud.
Teine lihtne näide on David Bowie’ „China Girl” –
lugu sissejuhatav „idamaine riff” on stereotüüpne näide sellest, kuidas Lääne kultuur hiina muusikat tajub.
Peale selle teeskleb Bowie muusikavideos hiinlaseks
olemist, tõmmates silmanurgad sirgeks. Kuid ärge
saage minust valesti aru, mulle meeldib see lugu ja
David Bowie.
Enne suuri migratsioone Hiinast USAsse ja Euroopasse oli Lääne kunstis Hiinale omane eksootiline ja
romantiline ideaal. Chinoiserie ja orientalism olid 18. sajandil trendid, mis portreteerisid Hiinat kui kauget
udust maad, kus on mandariinid ning konkubiinid
bambuslehtlates. Hiljem kolisid sajad tuhanded hiina töölised Ameerikasse tööle ning kodusõjajärgne krahh tõi esile poliitikast ajendatud vaenulikkuse
hiina kogukonna vastu, võtkem või näiteks Supreme
Order of Caucasiansi.
19. sajandil propageeriti ja normaliseeriti afroameeriklaste kogukonna rõhumist popkultuuri ning selliste
rassistlike žanrite kaudu nagu blackface või menestrelide etendused. Samamoodi sai yellowface’ist vahend
rassistlike ideede levitamiseks. Yellowface kujutas
endast algselt hiina meelelahutajate Hiina-teemalisi
vodeville, kuid nagu menestrelide etendustes, kus
valged mustaks tehti, sai ka sellest valgete valdus, kus
end „kollaseks võõbati” ning hiina kultuuri naeruvääristati. Mõned neist etendustest on humoorikad tõlgendused hiina muusikast, liialdades Aasiale omast
märkimisväärset atonaalsust ja kõrget hääleulatust Tutvu Chinaboti artistidega aadressil chinabot.co.
ning pilades hiina aktsente.Siit leiame me eellase
„orientaalsele temaatikale”.
Ameerikas ja Euroopas tegutsevad Aasia artistid
on keskendunud tugevalt K-pop’ile. On mingid barjäärid, mis hoiavad neid sellessamas punktis, kus nad
on. Turunduslikust vaatepunktist on see väga suur
risk ja keegi pole seda veel võtnud. Aasia artistide turustamise suhtes ollakse kõhklevad – võib-olla neid
saatvate stereotüüpide pärast
või kardetakse, et tarbijad ei
suhestu. Ning need muusikud,
kes saavutavad suure edu, kipu- Mõned kunstnikud on otsustanud
vad olema välimuselt rassiliselt astuda praegusele olukorrale
ebamäärased. Samas võib Lääs
vastu provokatiivse kunsti kaudu,
seda „orientalismi” oma kunstis
kasutada ning saavutada edu, hoolimata sellest, et neid võidakse
kui nad võtavad teiste kultuurist vahistada.
üle neid elemente, mida muidu
pilgatakse. Kuid mulle meeldib
näha kultuuride segunemist,
eksperimenteerimist ja sulandumist, kui see normaliseerib „teist” ning näitab seda vähem veidramast küljest. Me vajame mitmekülgsemat kujutamist.
Selleks et seda probleemi parandada, peaksid stuudiod turustama asiaate samamoodi, nagu tehakse
teiste rasside ja rahvustega. Praegu tegelevad paljud
Aasia artistid sellega ise, lastes muusikat välja erinevatel platvormidel. Ma arvan, et on vaid aja ja pingutuse

„Riidekapp” on
retrorubriik. Kunagi
Müürilehe ja Trash to
Trendi koostööst sündinud ja nüüd lugejate
soovidele vastu tulles
taas ellu äratatud.
Miks inimesed
panevad oma kappi
just selliseid asju, nagu
nad panevad? Kui tihti
uusi asukaid kappi –
ja kapist välja – kolib?
Kuidas asjad kapis
aja jooksul oma nägu
ja tegu muudavad?
Ning mis teeb mõne
kapiisendi vahel nii
eriliseks, et kui kõik
teised lahkuvad, siis
tema jääb? Riidekapi
ust paotab kunstnik
Kris Lemsalu.

KRIS
LEMSALU
Kuidas leiavad riided tee sinu riidekappi?
Võiksin rääkida iga minuni jõudnud eseme teekonna
kohta oma loo, sest enamasti kannan kaasas päevikut
ja teen märkmeid. Näiteks paduvihmas Kopenhaageni punaste laternate tänavalt leitud räsitud nahkjakk, mille taskus olid plaastrid, süstlad ja küüneviil.
See jakk oli mulle pikalt selga liimitud, kuni osalesin
ühel performance’il, kus oli palju õli, jahu, habemeajamisvahtu, piima ja erinevaid kehavedelikke… Pärast
seda hakkas jakk hallitama. Arvan, et mu vanemad
viskasid selle salaja ära, isa ähvardas pidevalt happega
üle kallata.
Reisidelt toon kaasa palju ja erinevaid rahvusrõivaid.
Mul on suur kollektsioon Jaapani traditsioonilisi riideid, näiteks kimono, yukata’d, obi’d. Rohkelt bouboukleite Nigeeriast, käputäis indigokangaid Malist ja
Wodaabe hõimu meeste pulmarüü. Paar rõivajuppi
Rumeeniast, Vietnamist, Boliivia traditsioonilisi kostüüme, Hiinast valik lapstööjõu pingutusi, Ulaanbaatari mustalt turult šamaanide varustusest üht-teist.
Surnud peika kampsunid ja hommikumantel… Kõrvuti selle maailma käekäiku peegeldavate asjadega ka
minu enda eluloo märke.
Vahel lasen endale riideid teha, ajaloo raskusest vabasid kehakatteid. Mu sõbranna Julia töötas kunagi
ühes Šveitsi väikses haute couture’i tekstiilifirmas, vahel annab ta mulle paar lappi kangast, millest Kerli
hiljem midagi kokku õmbleb. Vahel annetab mu teine
moekunstnikust sõbranna Andra üht-teist oma varasematest kollektsioonidest.
Poodi lähen enamasti vaid trussikute pärast. Ma ei
ole suur poodleja. Riided jõuavad minuni reisides või
kingitustena.
Kui kaua sa oma riideid tavaliselt kannad?
Üldiselt seni, kuni nad kusagile musta auku kaovad või
kuni ma nad sõpradele ära annan. Kord aastas teen
tühjendust, kutsun sõbrad külla, joodan-söödan ja
annan ära nii palju, kui tahetakse.
Kui suur on sinu riidekapp? Kas siis kapp füüsiliselt või selle sisu – esemete arv, suurusjärk…
Ma ei kannata kappe. Riided vedelevad maas nagu lillevaip või vaip okset, kuidas soovid. Neid on liiga palju,
et nende üle uhke olla. Vean neid ühest riigist teise
nagu kirstu. Samas on nad ka parim kaitse ja usaldusväärseim müür värdjate eest ja sild ilusate hingedeni.

Kris Lemsalu.
Foto: Kristina Oras
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Arengumaad globaalse
soojenemise nõiaringis
Kliimapagulased koputavad läänemaailma uksele. Kas meil on õigus nad sealt minema saata, kui
seni väldanud kapitalistlik pidu ja pillerkaar on tekitanud ukse taga korraliku kaose?
Deivi Õis
Globaalne soojenemine on muutunud viimaste aastakümnete jooksul järk-järgult kõige suuremaks ning
universaalsemaks ohuks meie tsivilisatsiooni kestmisele. Arenenud riikide elanikel on aga keeruline saada intuitiivselt aru probleemi mastaabist, kuna see ei
oma veel otsest mõju nende igapäevaelule. Seetõttu
puudub lääneriikides konsensus, kas kliima soojenemine on inimtegevusest tingitud, ning sellest tulenevalt ka poliitiline tahe olukorda muuta.
Positiivsed muutused, nagu Pariisi kliimalepe, mille
eesmärk on hoida globaalse temperatuuri tõusu alla
2 ºC tööstusajaeelsest keskmisest, on piiratud, kuna
need ei tegele kliima soojenemise otseste põhjustega,
milleks on kapitalismile omane jätkusuutlike arenguvõimaluste puudus ning ületarbimine läänemaailmas.

Kliima soojenemise suurimad
ohvrid
Kui Lääne inimesed saavad veel seoses kliima soojenemisega silma kinni pigistada, siis arengumaade elanikel
seda võimalust enam ei eksisteeri. Globaalne soojenemine mõjutab madala sissetulekuga riike palju kiiremini
ja suuremal määral kolmel põhjusel: asukoht ja kliimavööde, puuduv ligipääs kahjusid vähendavale tehnoloogiale ning tooraine roll arenguriikide majanduses.
Ookeanide soojenemine on muutnud juba praegu
radikaalselt troopiliste ja lähistroopiliste piirkondade
aastast sademete hulka, mis on omakorda suurendanud kõrbestumist ning vähendanud haritava maapinna suurust. Kuigi merepiiri
tõus on globaalne nähtus, kannatavad selle tõttu kõige rohMaailmapank ennustab, et kui kem arenguriigid, kuna neil pole
meretase tõuseb ühe meetri rahalist ressurssi ega piisavalt
võrra, muutuvad 56 miljo- kõrgtehnoloogilist majandust,
mis suudaks töötada välja või
nit inimest 84 arengumaalt osta sisse kliima soojenemisest
keskkonnapagulasteks. tingitud kahjusid vähendavat
tehnoloogiat.
Sama kehtib ka näiteks niisutussüsteemide puhul – tehnoloogilised lahendused seoses kliima soojenemisega
nõuavad kas rohkelt rahalist ressurssi või tehnoloogiliselt arenenud majandust. Seetõttu peavad paljud
vaeste riikide elanikud kolima oma kodupiirkonnast
kaugele ning alustama uut elu, olles kaotanud kogu
oma vara ja maa. Maailmapank1 ennustab, et kui meretase tõuseb ühe meetri võrra, muutuvad 56 miljonit
inimest 84 arengumaalt keskkonnapagulasteks.
Kliima soojenemine on kahjulik ka Kolmanda Maailma üldisele arengule ning tootmissuutlikkusele, kuna
sealne majandus on keskendunud palju enam põllumajandusliku tooraine tootmisele ning maavarade
kaevandamisele. Kui globaalses majanduses moodustab põllumajandus vaid 4% SKPst, siis vähem arenenud
riikides on põllumajanduse osa SKPst 30%2. Tööjõu
jaotumus on isegi problemaatilisem, kuna rohkem kui
2/3 vaeste riikide tööjõust tegeleb põllumajandusega, samal ajal kui rikaste riikide populatsioonist töötab ainult 5% agraarsektoris3.
Põllumajandus, eriti arengumaades, on aga kliimaDeivi Õis õpib politoloogiat
muutustele palju tundlikum. See vajab stabiilseid ilmasja rahvusvahelisi suhteid
tikuolusid, mis ei oleks häiritud ekstreemsetest nähBathi ülikoolis Inglismaal,
tustest, nagu tormid ja põuad. Hullemaks muudab
keskendudes peamiselt
olukorra aga see, et põllumajandus toimub juba praepoliitfilosoofiale.
gu peamiselt madalatel laiuskraadidel, kus kuuma- ja

põuahood on sagedased. Seega muutub põlluharimine nendes piirkondades veel ebastabiilsemaks ning
ettearvamatumaks. Selle tulemusena jäävad miljonid
ilma oma elatisest ning peavad kolima mujale – kas
oma riigi piires või naaberriikidesse –, et leida endale
uus töö ja kodu.

Saastamine on majandusarengu eelduseks
Kui vaadata, kes on praegu kasvuhoonegaaside taseme tõusu eest atmosfääris kõige rohkem vastutavad,
on need valdavalt uusindustriaalsed riigid eesotsas
Hiinaga, mis tekitab ligi veerandi (23%)4 globaalsest
aastasest kasvuhoonegaaside hulgast. Siinkohal tekib
paratamatult küsimus, kas tööstuse areng on võimalik ka ilma keskkonda saastamata. Kui vaadata ajalugu, siis lääneriigid läbisid samasuguse industrialiseerimisperioodi, mille käigus tõusis kasvuhoonegaaside
hulk atmosfääris märkimisväärselt.
Inimtegevusest tingitud CO2 hulgast atmosfääris on
arenenud riigid põhjustanud läbi ajaloo 79% ning ainuüksi USA panus on 22%. Majanduslikuks arenguks,
mis tõstab riigi vähem arenenud tootmisviisilt industriaalsele tootmistasemele, on riigid vajanud alati õigust saastamiseks, kuna vähem saastavad tootmisviisid on paratamatult kallimad ning nõuavad jällegi
kõrgtehnoloogilisi lahendusi.
Uusindustriaalsed riigid saavad muutuda maailmaturul konkurentsivõimelisteks ainult siis, kui nad suudavad pakkuda samu tooteid odavama hinnaga. See
on ka argument, mida kasutasid sellised riigid nagu
Hiina Kyōto protokolli sõlmimise ajal. Hiina esindajad
väitsid, et on ebaaus nõuda arengumaadelt nii suurt
CO2 emissiooni vähendamist, kuna ajalooliselt vastutavad USA ning teised arenenud riigid praeguse
olukorra eest palju rohkem. Nii loodi süsteem, kus

riike kategoriseeriti nende arengutaseme järgi ning
otsustati, et uusindustriaalsed riigid ei ole kohustatud osalema Kyōto protokolli kasvuhoonegaaside
heitkoguseid vähendavates mehhanismides.
Tänu sellele ei saavutanud Kyōto protokoll ka soovitud edu, kuna aastatel 1990–2010 tõusid süsinikuheitmete kogused atmosfääris 45%5. Kogu edumaa,
mis saavutati protokollis osalejate panuse tulemusena, kaotati ainuüksi Hiina ning USA majandusliku
tegevuse tõttu, kuna USA ei ratifitseerinud kunagi
Kyōto lepingut ning Hiinale kui arengumaale oli industriaalareng kliima soojenemisega tegelemisest olulisem. Kuigi Pariisi kliimalepe kaotas igasugused erinevused arenenud ning arenguriikide vahel, ei sätestanud see riikidele otseseid eesmärke, vaid lubas neil
ise otsustada, kui palju nad soovivad oma heitgaaside
koguseid vähendada. Nagu võib näha USA näitel, on
riikidel alati võimalus kliimaleppest taganeda, et oma
majanduslikke eesmärke prioriseerida.

Süüdi kapitalistlik majandusmudel
Kõige selle tulemusena oleme globaalselt olukorras,
kus kliima soojenemise all kannatavad kõige rohkem
arenguriikide elanikud. Samal ajal pole neil aga väga
palju võimalusi ilma saastamata ja kliima soojenemisele kaasa aitamata oma riigi majanduse arendamiseks.
See on justkui nõiaring – arenda majandust või mitte,
olukord riigis muutub tõenäoliselt ikkagi hullemaks.
Lõpptulemusena näeme seda, et nii arenenud kui
ka arengumaades püsib kapitalistlik loogika – tuleb
teenida kasumit ning jätkata paanilist majanduskasvu. Rahvusvahelised lepingud ning kokkulepped ongi
seetõttu tihtipeale võimetud kliima soojenemist takistama, sest kapitalistlikus majanduses on tulevastele põlvedele mõtlemisest olulisem lühiajalise majan-

Ülerahvastatud Dadaabi põgenikelaagri ümbruses Keenias otsib põgenikepere oksi ja risu kütteks ja peavarju ehitamiseks.
Foto: Andy Hall / Wikimedia Commonsi kasutaja Oxfam East Africa (CC BY 2.0)
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dusliku konkurentsivõime säilitamine maailmaturul.
Suures pildis tagab kapitalistlik süsteem selle, et maailmamajanduse kogutoodang ning inimeste soov tarbida oleksid alati maksimaalselt kõrged.
Kapitalismi tingimustes toimub ka pidev üle- ehk
raiskav tootmine, kuna firmad üritavad kompenseerida paratamatult langevaid kasumimäärasid alati tootmiskoguse suurendamisega. Muidugi tarbivad
lääneriikide kodanikud rohkem. Keskmiselt tarbib
üks Jeemeni kodanik ainult 5%
keskmise ameeriklase tarbitavast energiahulgast6. Kuigi USA
populatsioon moodustab ainult Majanduslikuks arenguks, mis
5% maailma rahvastikust, tarbi- tõstab riigi vähem arenenud toottakse Ameerikas 18% maailma
misviisilt industriaalsele tootmisenergiast.
Läänemaailma tarbimine näi- tasemele, on riigid vajanud alati
tab, et kapitalismi mõistmiseks õigust saastamiseks.
tuleb vaadata maailmamajandust
kui ühtset tervikut, sest tootmist
pole võimalik tarbimisest lahutada. Sellest tulenevalt näeme, et tegelikult pole lääneriigid ajas kasvuhoonegaaside õhku paiskamist vähendanud. Lääneriikide tarbimisharjumused on jäänud samaks ning isegi suurenenud, ainult tootmisprotsessid
on odavama tööjõu otsingutel koduriigist arengumaadesse liikunud. Lääne inimesed tahavad tarbida endiselt odavaid kaupu – ainuke vahe on selles, et nüüd
toodetakse need kaubad kuskil eemal, mis vähendab
informatsiooni kättesaadavust tootmisprotsessist ja
selle kaudu ka Lääne inimese süütunnet.
Globaalne soojenemine on meie aja kõige suurem
oht nii looduse kui ka inimühiskonna säilimisele.
Lahenduse leidmisest sõltub
elu kestmine maamunal. Globaalne soojenemine on kapitalistliku maailmakorra aren- Lääne inimesed tahavad tarbida
guga tihedalt läbipõimunud. endiselt odavaid kaupu – ainuke
Kapitalism on globaalse soojevahe on selles, et nüüd toodetakse
nemise eest vastutav ning seetõttu tundub ebaproduktiivne need kaubad kuskil eemal.
otsida lahendusi kapitalistliku
süsteemi raames. Kindel on see,
et kapitalistlik kaos maailmaturul ei suuda muuta meie tootmis- ega tarbimiskultuuri ning seetõttu ei suudeta pakkuda vaestele
riikidele võimalusi keskkonnasõbralikuks arenguks.
Vajame uut lähenemist, mis keskenduks kapitalismi
põhiteeside strukturaalsele kriitikale ning maailmamajanduse alternatiivsele korraldusele, mis ei põhineks konkurentsil, ületootmisel ega -tarbimisel.
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Lähedalt puudutav kauge mure:
prügisse mattunud Aafrika
Üleilmne linnastumine ja arengumaade moderniseerumine on toonud kaasa süveneva
prügiprobleemi, millele lahenduste väljatöötamine pole astunud sama kiiret sammu kui
uute ihaldusväärsete kaupade pealetung.
Helen Tammemäe
Kui ma laps olin, oli minu vanavanematel Pirital suur
aed, kus kasvasid õunapuud, ploomid, kreegid ja vaarikad. Peenramaalt sai suvisel ajal värsket salatit, tilli,
sibulat ja porgandeid. Kasvuhoones küpsesid prisked
tomatid ning meie maja küljes kõrgusid viinamarjad ja
aktiniidiad. See oli tõeliselt rikkalik võluaed ja ma mäletan, et seal oli ka vanaisa väljatöötatud kolmejaotuseline kompostisüsteem, mis tagas aia tootlikkuse. Nii sai
mulle õige varakult selgeks, et õunasüdamed ja kartulikoored käivad solgiämbrisse. Niisamuti toimetasime
me ülikooliajal oma Karlova kommuunis, mille õunapuuaia tagumises nurgas oli kompostihunnik. Ja kui
kuur oli ääreni õllepudeleid täis saanud, tähendas see
rataste ülesrivistamist taaraveoks, mis võimaldas meil
ühtlasi oma sahvri tatra- ja makaronivarusid täiendada.
Pärast ülikooli lõpetamist tekkisid ka Eestisse esimesed eraldi konteinerid pakendite ja olmeprügi jaoks
ning mulle tundus iseenesestmõistetav seada kodus
sisse mitmeosaline prügikorraldus. Kui olin seejärel
mõned aastad Berliinis elanud, kinnistus see harjumus
veelgi. Selle saksaliku ordnungi tõin ma endaga kaasa
tagasi Eestisse. Esialgu paistis see mu lähikondlastele
võib-olla veider või veidi ülepakutud, aga viimaks on

Koolimaja kõrval lakkamatult
suitsev isetekkeline prügimägi
Tamales Põhja-Ghanas.
Foto: Helen Tammemäe

ka kõige süsteemitumad inimesed erinevates majapidamistes, kus ma viimasel ajal elanud olen, suutnud
endale prügi sorteerimise alustalad selgeks teha. Vanad ravimid viin apteeki ja patareid bensiinijaama patareikarpi ega luba kassiiril piimapakki eraldi kilekotti
pakkida, kuid ma ei tee seda põhjusel, et tahan olla
tubli, vaid see lihtsalt tundub mulle mõistlik.

Üleilmne prügiprobleem
See, mida olen näinud Senegalis, Ladakhis, aga ka paradiisisaarel Tenerifel ja nüüd Ghanas, tundub mulle seevastu mõistusevastane. Külastades Senegalis Ngori
saart, märkasin isetekkelises mereäärses prügilas
mehi tokkidega askeldamas. Nad lükkasid prahti Atlandi ookeani, kuna nähtavasti oli vaja prügilasse ruu-

mi juurde tekitada. Ladakhis ehk Väikses Tiibetis oli
budistlike mungakloostrite ümbruses samuti ohtralt
rämpsu, mida oli püütud sealsamas, kuigi mitte ülearu
tulemusrikkalt, ka põletada. Kui Aafrika rahvuslilleks
peetakse kilekotti, siis sellest ei jää kaugele ka Tenerife,
kus on võimalik kassiiriga isegi tülli minna, kui sa iga
oma puuvilja eraldi kilekotti ei nõustu pakkima.
Ghanas illustreerib probleemi eriti markantselt
lakkamatult suitsev isetekkeline prügimägi Tamales,
mis asub täpselt ühe kooli kõrval, kus lapsed õpivad.
Aknaid koolil pole, nii et õppetöö toimub prügi põlemise suitsus. Veetsin selles aurus prügila pildistamise
eesmärgil kõigest paar minutit ning oleksin mõni hetk
hiljem napilt teadvuse kaotanud. Eestis on oma prügi
käitlemine lihtne, kuid see ei ole sugugi kerge mitmel
pool mujal. Prügi põletatakse, sest inimesed ei oska
sellega muud peale hakata ja kuidagi on ju vaja sellest
lahti saada.
Ghanas on küll mõned ettevõtted, kes pakuvad teenusena prügi äravedu, ent inimestel pole enamasti
raha, et neile selle eest maksta, ja tegelikult pole ka
väga vahet, sest need ettevõtted ei vähenda kuidagi
probleemi ulatust. Nad viivad prügi küll linnast välja,
aga kallavad selle prügimäele, kust
see järgmise tuuleiiliga uuesti keskkonda laiali kandub. Massilise
reostuse tõttu on puhas joogivesi
muutunud inimestele kättesaamatuks ja nad on sunnitud ostma
seda plastpudelis või Ghanas levinud nn sachet-kotis, mis omakorda ainult süvendab probleemi.
Ühtlasi on vajutanud gaasipedaali põhja moderniseerumine –
majapidamistes on aina rohkem televiisoreid, mille edastatavad reklaamid innustavad rahvast tarbima, ja elatustaseme tõusu ning
linnastumisega kaasneb ka üha
enam jäätmeid. Muide, mitmed
läänemaailmas juba keelatud n-ö
keskkonnale ohtlikud kaubad ja
seadmed leiavad oma tee Aafrika
turgudele, kus need siiski edukalt
maha müüakse. Ainuüksi Ghana suurimates linnades Accras ja
Kumasis tekib kummaski päevas
üle 4000 tonni prügi; Ghanas
on see number kokku ligi 12 710
tonni. Paraku pole kõige selle
korraldamine astunud sama kiiret
sammu kui uute ihaldusväärsete kaupade pealetung.
Rääkimata sellest, et üle Aafrika (sealhulgas Accras)
asuvad ka maailma suurimad nutiseadmete prügilad,
kuhu läänemaailm saadab oma mahakantud seadmed, millega ise tegeleda ei soovita.

Muutuste loojad
Kohtun Accras üleilmse algatuse „Teeme ära!” alla
kuuluva ürituse Let’s Do It Ghana eestvedajate, särtsakate ning moodsate Aafrika naiste Kate Adobaya
ja Abah Debbie Panjiga, kes loodavad kaasata 15.
septembril toimuvasse maailma koristuspäeva 3%
Ghana elanikkonnast. Kate ja Debbie kuulsid koristusalgatusest Ettevõtlike Noorte Koja JCI kaudu, mis
järgib ÜRO väljatöötatud kestliku arengu eesmärke

ning mille peamine missioon on tuua kogukondadesse positiivseid muutusi. Kate leiab, et Ghana tohutut
prügiprobleemi põhjustavad esmajoones inimesed,
kes prügi valimatult maha loobivad, ent selle taga on
nende teadmatus ja lahenduste puudumine. Avalikus
ruumis pole piisavalt prügikaste ega -konteinereid
ning prügiveo logistika ei kannata kriitikat – olgugi
et Ghanas on mitu prügi majandamisega tegelevat
ettevõtet, ei suuda nad tagada stabiilset prügivedu.
Kehvade teede ja nendel kergesti rikki minevate veoautode tõttu tuleb mõnikord oodata prügi äravedu
nädalaid, kui mitte kaugemates paikades lausa kuid.
Ühtlasi võib prügivedu seiskuda ka põhjusel, et prügila on lihtsalt vahepeal täis saanud.
Esmalt on Debbie’l ja Kate’il vaja kaardistada üleilmseid koristustalguid silmas pidades vabatahtlike
abiga reostus Ghanas ning seejärel korraldada selle
koristamine, äravedu ja käitlusse suunamine. Kõik
see peab toimuma koostöös nii Ghana kodanike, riigisektori kui ka ettevõtetega. Midagi nii massilist pole
Ghanas ega üleüldse maailmas varem kunagi kodanikualgatuse korras tehtud ning iga riigi „Teeme ära!”
koordinaatoreid nõustatakse ja koolitatakse põhjalikult. Lisaks Ghanale osaleb „Teeme ära!” üleilmsetel
talgutel kokku 113 riiki. Kate ja Debbie saavad muu
hulgas nõu Aafrika juhtide akadeemiast ning nende
ülesandeks on koostada Ghanale kõigepealt riiklik
tegevuskava, mis arvestaks kohalikku konteksti ja
demograafiat koristustalgute õnnestumiseks.

Kasvav poliitiline huvi
2014. aastal oli Ghanas kooleraepideemia ja selle
tulemusel pani Ghana eelmine valitsus aluse iga kuu
esimesel laupäeval toimuvale tervishoiupäevale, mis
pidi motiveerima inimesi oma ümbrust koristama,
aga uue valitsuse ametisse astumisega sai see lõpu.
Kate arvab, et selle põhjuseks võis olla algatuse pealiskaudsus – koristajateks olid enamasti valitsuse saadetud töölised, mitte kogukondades elavad inimesed
ise, kes oma käitumismustreid prügi mahaviskamisel
ei muutnud. Koristamise vajalikkus ei jõudnud sellega laiema avalikkuse teadvusesse. Kate leiab, et kui
inimesed ühel päeval ise oma ümbrust koristama
peavad, on tõenäosus, et nad oma prahti järgmisel
päeval uuesti maha ei viska, suurem. Inimeste järelt
ei pea koristama, vaid nad peavad õppima seda ise
tegema. Debbie toob näiteks Nigeeria, mille valitsus
kehtestas, et üle kahe nädala peavad ettevõtted lubama oma töötajatel ühel hommikul nädalas kodus
olla, et nad saaksid oma kodu ümbrust koristada. Kes
koristamisest viilida üritab, saab trahvi. Teistest Aafrika riikidest on taolisi jõulisi meetmeid rakendanud
veel näiteks Rwanda ja Keenia, kus keelustati hiljuti
kilekottide importimine, tootmine, müümine ja ka
kasutamine. Keelust üleastujat võib oodata kopsakas
rahatrahv või suisa vanglakaristus. Samas ei pruugi
selliste karmide seaduste vastuvõtmine olla alati hästi läbi mõeldud ning pole arvestatud, kuidas need võivad mõjuda vaesematele ühiskonnakihtidele. Nii on
headel algatustel Aafrikas ka tumedam pool ja pärast
seaduse jõustumist on Rwandas tekkinud kilekottidele n-ö must turg.
Ghanas on kasvanud poliitiline huvi prügiprobleemi
lahendamise vastu pärast viimaste aastate inimelusid
nõudnud üleujutusi, mille põhjuseid võib otsida suurlinnade äravoolusüsteemide prügiga ummistumisest.
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Häirivalt otsekohene kunstiinstallatsioon

Ghana asulate kanalisatsioon on väga algeline pealt lahtine süsteem, kuhu koguneb ka ohtralt kõikvõimalikku
prahti (kohalikud nimetavad oma kanalisatsiooni ka
valge mehe püüdjaks, kuna turistid kipuvad pimeduse
saabudes ettevaatamatusest alatasa kanalisatsioonikraavidesse kukkuma). Kate, kes töötab ühtlasi asutuses, mis tegeleb üleriigiliste katastroofiolukordade
juhtimisega, on veendunud, et
üleujutused pole loomulikud,
vaid inimtekkelised. Äravoolusüsteemid on ummistunud plast- Kui Aafrika rahvuslilleks peetakse
kottidest ja vihmavesi koguneb kilekotti, siis sellest ei jää kaugenende taha. 2015. aasta 3. juu- le ka Tenerife, kus on võimalik
ni katastroofis hukkus Accra
kassiiriga isegi tülli minna, kui sa
üleujutustes ja selle tagajärjel
toimunud bensiinijaama plah- iga oma puuvilja eraldi kilekotti ei
vatuses kokku üle 250 inimese. nõustu pakkima.
Reostusega seostatakse ka erinevaid epideemiaid, nagu koolera ja malaaria. Igast viiest lapsest,
kes Ghanas sureb, hukkub iga kolmas malaaria tõttu.
Reostuse tagajärgedega tegelemine on kulukas, ent
saksa päritolu rastafari Marco, kellega ma Bolgatangas
kohtun, on muutuste suhtes ülikriitiline, viidates riiki
laastavale vaesusele, mis kimbutab eriti Ghana põhjaosa elanikke. Inimesed, kelle igapäevane mure on enda
ja laste söönuks saamine, ei jõua Marco arvates oma
jäätmete korraldamisele mõelda või veel vähem sellega tegeleda.

Väärtuslik prügi
Kate leiab siiski, et Ghanas on vaja teha prügi teemal
kõvasti avalikku teavitustööd ning jäätmeid on tarvis hakata sorteerima. Avalikkuse teadvusesse peab
jõudma arusaam, et prügi on väärtuslik. Ghanas on
ka mõned ümbertöötlemisega tegelevad ettevõtted –
biojäätmetest tehakse komposti ja ka plast töödeldakse ümber –, aga inimesed pole nendest võimalustest enamasti teadlikud. Võib aimata, et kui Ghanas
rakendataks sarnast süsteemi, nagu on seatud Eestis
sisse taarakogumisega, ning kui taara tagastamise
eest saadav raha oleks motiveerivam, läheks ka sealne ümbertöötlemine paremini tööle. Vaesus kimbutab paljusid ja raha püütakse teenida igal võimalikul
moel. Kate sorteerib oma kodus plasti muust prügist
eraldi ja ta on prouale, kes tema kodust prügi ära viib,
selgeks teinud, et selle eest saab kokkuostupunktis
raha. Nüüd on seesama proua palunud ka teistel majapidamistel, keda ta teenindab, plasti eraldi sorteerida. Olgugi et muu prügi kallab too proua endiselt
mõnda avalikku konteinerisse (või selle ümbrusesse),
millele ei pruugi keegi kunagi järele tulla, jõuab tänu
sellele väikesele sammule vähemalt osa plastist uuesti ringlusesse. Seda enam, et vastavad ettevõtted on
Ghanas tegelikult võimelised tunduvalt rohkem plasti
ümber töötlema, kui nad seda praegu teevad.
Marco leiab kriitilisest hoiakust hoolimata samuti,
et ainuke võimalik lahendus seisneb jäätmete väärtustamises. Tema Bolgatangas asuvas stuudios töötavad rastafari vennad Latif ja Joy, kes annavad prügile reuse-disainiga lisaväärtuse. Marco õpetab koos
oma ghanalasest kaasaga Bolgatanga ümbruse naisi
sachet-kottidest korve punuma, kuna erinevalt Ghana lõunaosast ostetud õlgedest, millest traditsiooniliselt korve tehakse, ei maksa kõikjal vedelevad joogiveepakendid midagi ja nii on naistel võimalik oma

Latifah Iddriss on uue põlvkonna ghana nüüdiskunstnik, kes sai hiljuti ülikoolist arhitektuurieriala
bakalaureusekraadi. Ta ühendab oma töödes arhitektuuri, skulptuuri, tootedisaini ning kujutavat kunsti,
võttes eesmärgiks adresseerida kohalikke keskkonnaja kultuuriruumiprobleeme ning pakkuda neile lahendusi. Tänavu septembris esitles ta Ghana pealinna
Accra tänavakunstifestivalil Chale Wote Jamestowni
piirkonnast kogutud prügist tehtud installatsiooni,
mis oli paigutatud ümber kirikut, mošeed ja elumajadena kasutatavaid kioskeid imiteerivaid peegelduvast
klaasist struktuure. Taiese külastajad nägid peegelduvatelt pindadelt iseennast prügi keskel ning mitmed
neist keeldusid sellesse sisenemast, pidades seda jälgiks. Latifah’ eesmärk on pöörata installatsioonidega
inimeste tähelepanu prügiprobleemi ulatuslikkusele
Ghanas ning tõsta nende teadlikkust. Ta selgitab, et
kuigi puhtust peetakse oma eluruumides ja pühapaikades, upub ümbritsev keskkond prügisse. Vastupidi eestlastele peab suurem osa ghanalastest end
religioosseks ja noor kunstnik leiab, et kuna nii riigis
ulatuslikult levinud kristlus kui ka veidi vähem populaarsed islam ja Aafrika traditsiooniline religioon õpetavad enda ümber puhtust hoidma, on inimeste käitumine ja prügi hooletu mahaloopimine seda enam
silmakirjalik.
Latifah on särava mõistusega noor kunstnik, kes
püüab panna tegelikkusest võõrdunud ghanalasi, tahtmata enda sõnul olla morbiidne, loomingu kaudu oma
käitumise tagajärgi mõistma. Kui ma küsin, kuidas
tema nende teemadeni jõudis ja mis on pannud teda
paljudest rahvuskaaslastest teisiti mõtlema, vastab
naine, et põhjust võib otsida tema terviseprobleemidest, mis said alguse Accrasse kolides. Samuti toob ta
välja, et on kasvanud perekonnas, kus korda on alati
tähtsaks peetud, ning tema koolis järgnes prügi mahaviskamisele karistus. Selline kasvatus on teinud teda
keskkonnateadlikuks ja õpetanud loodust väärtustama. Latifah tõdeb teda ümbritsevas keskkonnas viimase kümnekonna aasta jooksul toimunud drastilisi
muutusi. Lapsena külastas ta tihti oma vanaisa Accra
lähistel asuvas rannamajas, kus ta käis oma venna ja
õdedega kaluritega koos meres snorgeldamas. Nüüd
üle pika aja uuesti sukelduma minnes ei näinud ta
enam rikkalikku mereelu, vaid ainult hulpivaid kilekotte. Ta märgib, et meri on võrreldes varasemate
aastatega märgatavalt rohkem prügist saastunud. Latifah toob ühtlasi välja, et keskkonnamuutused mõ-

töölt suuremat tulu teenida, lahendades samal ajal ka
ulatuslikku jäätmeprobleemi. Sarnaseid ettevõtmisi
leidub Ghanas teisigi. Näiteks kasutatakse klaastaarat ehitusmaterjalina, autorehvidest tehakse kotte,
püksirihmasid jne.
Sorteerimine, ümbertöötlemine ja reuse-disain leevendaks ka prügivedu korraldavate ettevõtete tööd,
kellel pole sorteerimata prügi alatihti kuhugi viia,
kuna, nagu sai juba mainitud, prügilad on Ghanas lihtsalt ääreni täis.

Positiivne revolutsioon
Kõik inimesed, kellega ma Ghana prügiprobleemist
räägin, tahavad näha oma keskkonda puhta ja prügivabana ning otsivad erinevaid lahendusi selle saavutamiseks. Kaasatud on nii kogukonnad, valitsus kui ka
prügivaldkonna eraettevõtjad, aga kuna tagajärgedega tegelemine on märgatavalt keerulisem ja kallim kui
probleemi ennetamine, paneb see mind paratamatult
mõtlema, kas ja milline peaks olema oma toodete
müügilt kasumit teenivate ettevõtete vastutus üleilmse prügiprobleemi leevendamisel. Igast asjast, mis on
kord toodetud, pakendatud, müüdud, saab ühel hetkel prügi. Mis oleks, kui juba tootja tagaks oma kauba pikaealisuse ja ümbertöödeldavuse ning pakendi
biolagunevuse?
Samas, kui on juba kord välja kujunenud, et võida-

jutavad ka sotsiaalseid käitumismustreid. Kuna pole
näiteks enam puid, mille alla palaval päeval varjuda,
on väljas ajaveetmine muutunud paljudele vastumeelseks – sõbrale sõidetakse külla autoga, sest jalutamine on liialt kurnav. „Väikesed asjad muudavad kogu
ühiskonda – kas või see, et aina harvem saadakse puu
all kokku, selleks et koos süüa ja juttu puhuda.” Naine

Latifah Iddrissi teadlikkust tõstev prügiinstallatsioon. Foto: kunstniku omand

lisab, et rahvas ootab samas, et valitsus tegeleks olukorraga. Latifah püüab inimestele aga selgeks teha, et
nad ise peavad midagi ette võtma, mitte lootma, et
keegi teine midagi ära teeks. Olgugi et temagi tõdeb,
et juurprobleemid asuvad tegelikult palju sügavamal
ja on seotud üleilmsete protsessidega, mida on üksikisikutasandil väga keeruline muuta.
Helen Tammemäe

vad need, kes võimalikult odavalt toodetud kraami
võimalikult suure kasumiga maha müüvad ning seda
tagajärgedest hoolimata, tundub selline idee mõnele
muidugi võib-olla lausa revolutsioonimaiguline. Ent
õnneks on siiski paljudele inimestele üle maailma
saanud selgeks ka see, et inimtekkelised keskkonnaprobleemid vajavadki lahendamiseks kardinaalseid
muutusi. Positiivselt revolutsiooniline „Teeme ära!” algatus
Ghanas ja ka kõikides teistes
riikides pole vaid ühe koris- Kate leiab, et kui inimesed ühel
tuspäeva korraldamine, vaid päeval ise oma ümbrust koristapüüd muuta paljude inimeste
ma peavad, on tõenäosus, et nad
suhtumist neid ümbritsevasse
keskkonda. Ja kui mõelda, kui oma prahti järgmisel päeval uuesti
palju on see omakorda hüveks maha ei viska, suurem.
inimkonnale – ja kui me peame
tingimata sellistes kategooriates mõtlema, siis kui palju keskkonnahoid lõppkokkuvõttes ka meie raha säästab –,
võiksime suhtuda sellesse kohalikul tasandil teadlikult kui Eesti suurde narratiivi, millega end maailmale müüa. See ehk ongi see kadunud nn Eesti Nokia,
mida me nii palavikuliselt taga ajame. Vähemalt Ghanas võetakse meid eeskujuna – riigina, kes tegi selle
ära.
Autori reis toimus koostöös MTÜ Mondoga osana Euroopa
Komisjoni rahastatavast projektist „Media4Development”.
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Vabatahtlikuna Ghanas:
kohalolu kunsti õppimine
Kongo küla Põhja-Ghanas on umbes
Elva-suurune asula, mille elanike jaoks on valge Lääne inimene
ja eestlane suuresti kattuvad mõisted. Eesti organisatsiooni Mondo
vahendatud vabatahtlikud eesti ämmaemandad, õed, disainerid ja õpetajad
on tegutsenud külas alates 2009. aastast.
Toomas Liivamägi

„You are invited!” Olen istunud kohalikus pubis korraks maha ja välisest lauspäikesest väsinud silmad
hakkavad ruumi hämarusega kohanema. Kõrvallauas
istub koolidirektor Emmanuel, ligi kahemeetrine esinduslik noor mees, keda mulle eile tutvustati. Ta sööb
koos kahe kaaslasega ja „You are invited!” tähendas,
et ta kutsub mind oma lauda. Hommikusöögist on
jupp aega möödas ja mu kõht on üsna tühi. Ühest
kausist paistvad lihatükid ning teises olev vürtsikas
kaste tunduvad isuäratavad. Istun lauda ja otsin pilguga söögiriistasid, neid ei ole. Nad söövad kätega. Minu
kimbatust nähes hõikab Emmanuel kõrtsipreilit, kes
toob mulle kausikese veega sõrmede loputamiseks.
Taganeda ei ole enam kuhugi. Liha ja kaste ongi maitsvad, me sööme ning ajame juttu, aeg lendab. Üks lihatükk osutub minu hammaste jaoks liiga vintskeks ja
ma poetan selle kausiserva tagasi. Eine lõpuks on kausid tühjad ja Emmanuel küsib, kas ta võib selle õnnetu
lihatüki ka ära süüa. Ma ei oska mõelda välja midagi,
mis mul selle vastu võiks olla.

Kolme kuuga aafriklaseks
Mondo-nimelise Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi organisatsiooniga puutusin esimest korda kokku
mõned aastad tagasi Maailmakooli ürituse kaudu,
kuid siis ei osanud ma hetkekski ennast maailma teise otsa vabatahtlikuks mõelda. Nüüd elan juba kolmandat kuud keset kirevat Aafrikat väikeses Kongo
külas ning õpetan piirkonna neljas põhikoolis ning
gümnaasiumis loodusaineid, veidi ka informaatikat ja
matemaatikat. Detsembri keskel minu missioon siin
lõppeb.
MTÜ Mondo on tegutsenud Põhja-Ghanas Nabdami provintsis üheksa aastat ja vahendanud siia, ka
Ghana mõistes mahajäänud piirkonda vabatahtlikest
ämmaemandaid, õdesid ja õpetajaid. Eesti spetsialistide abi on teretulnud just väikestes haiglates ja
koolides. Kooliharidus ei ole Ghanas sugugi kõigile
kättesaadav. Paljude perede sissetulek on nii väike,
et laste koolitamiseks lihtsalt ei jagu. Mondo kaudu
toetavad eesti inimesed ligi 200 kohaliku lapse haridusteed. Aastane toetussumma on 50 eurot, mille
eest Mondo kohalik partnerorganisatsioon ostab lapsele õppevahendid ja laseb õmmelda koolivormi. Lisaks vabatahtlike koolitamisele ja lähetamisele toetab Mondo kahte kohalikku väikeettevõtet: shea-või
vabrikut ja korvipunujate kooperatiivi. Mõlemad annavad tööd peamiselt lesknaistele, keda kohalikud
olud tihtilugu tõrjutud ja vaesunud ühiskonnagruppi
suruvad.

Ghana on arenev riik ja viimase kümne aasta jooksul toimunud edasiminek on nähtav ka riigi põhjaosas.
Seda tunnistavad nii kohalikud inimesed kui ka statistika – koolis käivate laste arv on märgatavalt kasvanud, väga noorelt abiellunud ja lapse sünnitanud tüdrukute arv aga kahanenud. Muidugi ei ole piirkonna
areng üksnes MTÜ Mondo teene, vaid seotud ühiskonna loomuliku arenguga, kuid oma väikese panuse
on organisatsioon sellesse kindlasti andnud. Peaaegu
võib öelda, et mõne tuhande siinse elaniku jaoks on
eestlane ja valge Lääne inimene suuresti kattuvad
mõisted.
Olin Aafrikas ennegi käinud, sealhulgas pikemal matkal Namiibias ja Botswanas, aga praegune ajaperiood
on sõna otseses mõttes kohalolu kunsti õppimine.
Olen kahe jala ja kõigi meeltega selle kõige sees ega
piilu ümbrust turistina. Aafrika erineb Eestist peaaegu kõiges – lõhnad-maitsed, valgused-värvid, helidtajud, aga ka aja rütm tervikuna on väga erinevad.
Kohati tekib tunne, et olen sattunud ajamasinasse,
déjà vu nende asjade suhtes, mida mäletan oma lapsepõlvest. Samal ajal ei iseloomusta mahajäämus Ghanat sugugi läbinisti. Siin on põimunud ühel ajal ja ühes
kohas kokku 19. sajandi elukorraldus, 20. sajandist
pärit tõekspidamised ning 21. sajandi tehnoloogia kas
või päikesepatareide ja mobiilside kujul.

Vasakul üleval: Eesel on siin põhiline tänuväärne tööning veoloom. Muulasid on palju vähem ja üksikuid
hobuseid peetakse pigem uhkustamiseks kui töö
tarvis
Vasakul keskel: Shea-võid tootva vabriku perenaisel
Susil on põhjust naeratada ja Eesti lippu kõrgel hoida –
eestlaste toetusel ehitatud väike vabrik annab tööd ligi
sajale lesknaisele, kel oleks selles ühiskonnas muidu
üsna raske toime tulla
Vasakul all: Mulla koraaniga
Paremal all: Kõigepealt on jalgpall ja siis tuleb tükk
tühja maad ning siis kõik ülejäänud spordialad. Pildil
mängivad Kongo ja Pelungu küla meeskonnad. Enamik neist mängijatest kaunistaks ka näiteks Narva
Transi või Tartu Tammeka ridu
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Üleval vasakul: Majapidamise hooned on enamasti savist ja mudast,
koondatud müüriga ümbritsetud tervikusse. Sellise ehitusviisi juures tuleb
neid pärast vihmaperioodi korra aastas alati natuke siluda ja uuesti üles
ehitada

Keskel vasakul: Kuigi linnapoodides on saadaval enamik kaupu ja toiduaineid, valmib suur osa nendest ka traditsiooniliselt kohapeal. Pildil kohaliku
sorgost valmistatud õlle – pito – pruulikoda

Üleval paremal: Asju, eriti raskeid ja tülikaid, kantakse pea peal. Kannavad nii lapsed, naised kui ka mehed. Tasakaalu hoidmisel ja raskuse
pehmendamisel on abi kandami ja pealae vahel olevast rätikust

Keskel paremal: Võrguside areneb kiiresti. Internetipunkt on pigem klubi,
siin saab koostada dokumenti, teha koolitöid või lihtsalt kergelt tukastada

Keskel: Moslemid palveplatsil Bolgatanga linnas

Üleval: Koolide varustatus õppevaraga on üsna nigel ja loodusteadustes ei tehta näiteks üldse katseid. Sestap rõõmustavad neiud
Kongo gümnaasiumist siiralt, kui vask- ja tsinkelektroodiga apelsinipatarei neil LED-lambi põlema paneb

Toomas Liivamägi töötab
füüsikaõpetajana kahes Tartu
üldhariduskoolis. Lisaks on
tal aastatepikkune töökogemus haridusametnikuna nii
riigi kui ka linna tasandil. Sel
semestril õpetab Liivamägi
MTÜ Mondo vabatahtlikuna
loodusaineid, matemaatikat
ja informaatikat Aafrika
lääneosas Ghanas asuva Nabdami piirkonna põhikoolija gümnaasiumiõpilastele.
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RSRi veerus kirjutavad
Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete Ringi
liikmed olulistest teemadest rahvusvahelisel tasandil. Seekord
küsib Johanna Maarja
Tiik, kuidas suhestuda
kriitiliselt koloniaalminevikuga, mis
vaatab meile pronksi
valatuna linnapildis
jätkuvalt vastu.

MONUMENDID AJALOOTÕLGENDUSE SÕJATANDRIL
Johanna Maarja Tiik
Euroopa Liidu südames, keset Brüsselit troonib Belgia kuningapalee taga uhkelt ratsamonument Belgia
kuningale Léopold II-le, kes justkui piidleb silmanurgast – milline saatuse iroonia! – Brüsseli suuresti
kongolastega asustatud Matongé linnaosa poole. Kui
tema kuju aastal 1926 püstitati, ei nähtud seda kui häbiposti mehele, kelle hingel lasuvad miljonid inimelud,
vaid kui austusavaldust riigi lennukale ja suurele valitsejale. Tänapäeval on aga üha raskem vaadata mööda
tõsiasjast, et Léopold II oli mees, kes lubas oma erakoloonias, Kesk-Aafrikas asunud Kongo Vabas Riigis,
Aafrika tsiviliseerimise egiidi all ennenägematute julmuste kordasaatmist, mille tagajärjel sai hukka mitu
miljonit kongolast. Siit koorub välja küsimus meile:
kuidas peaksime suhtuma kõiketeadval ja targal XXI
sajandil mineviku suurkujudesse, kes olid oma aja tõelised kangelased ja mängisid suurt rolli riikide ajaloos,
ent on meie nüüdsetest väärtushinnangutest valgusaastate kaugusel?

Võimu eesõigus
Suhe oleviku ja mineviku vahel on keeruline ning seda
mitte ainult ajalooteaduse seisukohast vaadatuna.
Esmapilgul võib tunduda, et minevik on möödanik –
miski, mis ei tule iial tagasi „meid hammustama”. Ometi kandub minevik inimmälu vahendusel ajas üha edasi, omandades oma erinevates
taasesitustes üha uusi kujusid ja
vorme. Pahatihti hinnatakse miAjaloomälu riiklik kujundamine neviku sündmuseid vähem selle
on osa võimu psühholoogilisest järgi, kui kaalukad need olid, ja
rohkem selle põhjal, kui olulised
enesekaitsest. on need praegu1.
Minevikku aitavad hoida elusana riigid, eriti sellised, kus ajaloo
poliitvankri ette rakendamine
on igapäevane leivanumber. Mooduseid selleks on
küllaga – paraadid, hümnid, riiklikud tähtpäevad, enesestmõistetavalt ka riigi ajaloo suurmeestele püstitatud monumendid. Ajaloomälu riiklik kujundamine on
osa võimu psühholoogilisest enesekaitsest. Seejuures
tehakse ajaloo kolikambris range valik, mis teemad
rambivalgusesse tõsta ja mis hoolega maha vaikida,
kuna ajalooteadmiste süsteemne edastamine võib igavesti kestma kavandatud võimupüramiidist isepäise tsiviilühiskonna risttuultes habiseva kaardiKujude tegeliku ajaloolise tähen- maja teha.
Filosoofiaprofessor Avishai
duslikkuse hoomamiseks peab
Margalit on käinud välja jagatud
uurima tingimata nende püstita- mälu teooria, mille järgi pole primise asjaolusid. maarne, et iga mälukogukonna
(sageli on selleks rahvus) liige
teaks kõiki fakte. Tähtsam on
see, et kõigil on olemas mingid
infokillud, mille kaudu nad on võrgustikku ühendatud.
Kriitilisel hetkel on võimalik nende kildudega narratiivis tühje kohti täitma hakata.2 Terade sõkaldest eristamine on selgelt juba võimu eesõigus. Näiteks ajaloolised monumendid on muu hulgas ka oma võimu
näitamise viis, kummardus nendele, kelle käes on voli
avalikus ruumis ajaloo kajastamist suunata. Sellest siis
ka poliitikute pasunahüüded, kui päevakorda tõuseb
monumentide püstitamine või mahavõtmine.
Asjakohaseid näiteid saab tuua isegi kaugest minevikust ja seda üle kogu maailma. Pronkssõduri ja Lihula
monumendiga seoses ei unune monumentide teema

niipea ka Eestis. Viimasel ajal on monumendid riputatud eriti suure kella külge Ameerika Ühendriikides,
kus kohati „füüsiliseks” kippuva debati tulipunktis
on Ameerika kodusõjas orjanduslikke lõunaosariike
koondanud konföderatsiooni suurmehed ja sõjakangelased.

Ebamugavuskahvlis poliitikud
See kodusõja värskeim järelkonflikt teisel pool lompi lahvatas uuesti lõkkele juba 2015. aastal, kui üks
valgete ülemvõimu radikaliseerinud pooldaja Ühendriikide lõunaosas asuvas Lõuna-Carolinas valdavalt
mustanahalisi inimesi täis olnud kirikus üheksa inimest
surnuks tulistades massimõrva korda saatis, seejärel
aga võidukalt konföderatsiooni lipuga poseeris.3 See
asetas võimud ebamugava küsimuse ette: kas näha
konföderatsiooni sümbolites kauge mineviku killukest, mida peab tunnustama osana ühisest, kuigi kaugeltki mitte ühemõttelisest ajaloost, või ideoloogilist
sümbolit, mis ei käi kokku XXI sajandi Ühendriikides
propageeritud ja aktsepteeritavate väärtustega? Ehk
kõige lühemalt võttis ühiskondliku debati Twitteri vahendusel kokku president Donald Trump, kes säutsus provokatiivselt, et ajalugu ei saa muuta, ja serveeris paisuvat kirgedemöllu kui võitlust ajaloo säilitajate
ning kustutajate vahel. Säärase ulatusega moraalset
dilemmat pole siiski võimalik võtta kokku pelgalt 140
tähemärgiga.
Eespool mainitud intsidendist saati on erinevad
Ühendriikide linnad ja osariigid otsustanud konföderatsiooni sümbolid avalikust ruumist kõrvaldada,
kuna need kujutavad nende meelest liiga silmatorkavat toetust valgete ülemvõimule ja rassismile, mille
säilitamise nimel konföderatsioon kodusõjas võitles.
Ebamugavuskahvel on omandanud enneolematu haarde, kuna nii võimude asjakohased otsused kui ka otsustamata jätmised on õhutanud ühtviisi tagant mõjukate ühiskonnagruppide ägedat vastasseisu. Näiteks
pidas New Orleansi linnapea sütitava kõne monumentide mahavõtmise poolt, kuna viimased „ignoreerivad surma, orjastamist ja terrorit”4, mille konföderatsioon endaga kaasa tõi. Selle tulemusena langes
ta terava kriitika alla, mis tipnes mitmete tapmisähvardustega. 5
Kui kodusõda Ühendriikides 1865. aastal läbi sai, ei
kerkinud konföderatsiooni monumente sugugi nagu
seeni pärast vihma. Laiemalt hakkasid need avalikku
ruumi ilmuma alles paarkümmend aastat hiljem alates 1890. aastatest. Kaugeltki mitte pelga juhusena
langevad samasse perioodi ka Jim Crow’ seadustega6
tagatud segregatsioon ja valgete ülemvõimu uus pealesurumine lõunaosariikides, millele järgnes pisut hiljem vastureaktsioonina ka mustanahaliste tsiviilõiguste liikumine. Valgete ülemvõimu konsolideeriva
sümbolina püstitatud monumendid olid osa tollaste
võimude poliitikast, seda eeskätt lõunaosariikides,
mis pidi takistama valgetega võrdsete poliitiliste õiguste andmist mustanahalistele.
Üle-eelmisel sajandil olid Ühendriigid veel „vaba
maa” ka selles mõttes, et avalikku ruumi monumendi
püstitamiseks polnud tarvis läbida tänapäevast keskkonnamõjude hindamise ja muude kooskõlastamiste
kadalippu. Sageli finantseerisid ja püstitasid kujusid
kohalikud huvigrupid, kes väitsid end esindavat kogukondlikku meelsust. Seetõttu polnud kaasaegsete
kahtlejate praktiline vastuseis kujude püstitamisele
võimalik, seda ammugi mitte mustanahaliste hulgas.7

Üldlevinud on tõdemus, et ajalugu kirjutavad võitjad. Võitjad võivad endale ka ajaloo unustamist lubada, samas kui kaotajad on määratud seda üha uuesti
läbi elama, kuna nad ei suuda toimunuga leppida,
nagu on tõdenud briti ajaloolane Peter Burke.8 See
ajaloolise mälu nüanss selgitab ilmekalt, miks konföderatsiooni kui sõja kaotajate sümbolite eemaldamine siiani üle kivide ja kändude kulgeb. Alati saab argumenteerida ka mitte orjandusest, vaid hoopis USA
reetmisest lähtuvalt – seda sõnumit on ilmselt lihtsam
laiale publikule maha müüa.
Ajalooliste monumentide eripära (samuti enamasti ka kogu ajalookajastuse või -kirjutuse eripära) on
asjaolu, et sageli ütlevad nad palju rohkem oma püstitamise ajastu kui selle perioodi kohta, mida need
formaalselt kujutavad, nagu märgib näiteks Columbia ülikooli ajalooprofessor Eric Foner.9 Kujude tegeliku ajaloolise tähenduslikkuse hoomamiseks peab
uurima tingimata nende püstitamise asjaolusid. XIX
sajandi ja XX sajandi alguse sõjamemoriaalidele oli
valdavalt omane monarhistlik stiil. Nii püüdsid linnaväljakutele püstitatud sõjamonumendid sisendada rahvale kuni esimese ilmasõjani välja ja veel veidi pärast
sedagi sõjaga seotud positiivseid sõnumeid, nagu ühtsus, vägevus või võidukus10 – seda sageli mõnda rahvuslikku suurmeest sümbolina kasutades.

Ajaloo lepitamine nüüdisajaga
Ehkki eelnev arutluskäik pakub meile mõningast selgitust monumentide tavapärase taustaraamistiku asjus, jätab see ometi otseselt vastamata vägagi põhimõttelisele küsimusele: kas on eetiline ignoreerida
ajaloo suurmeeste moraalselt kaheldavaid või lausa
koletuslikke tegusid nende positiivsete, tunnustust
väärivate tegude arvelt? Kõik praegused belglased ei
pruugi aimatagi, et kodumaal ulatuslike uuenduste ja
moodsa taristu arendamisega „ehitaja kuninga” tiitli
auga välja teeninud Léopold II oli teisel pool ekvaatorit julm türann ja jõhker ekspluataator (Kongo
Vaba Riik oli tänu oma elevandiluu- ja kummivarudele kuninga jaoks tohutu rahapuu, tänu millele saidki
kuninga moderniseerimisplaanid kodus võimalikuks),
kelle hingel lasuvate inimelude arvus pole ajaloolased
tänapäevani täieliku konsensuseni jõudnud.11
Kompromisse pole ainult otsitud, vaid ka leitud.
Näiteks Genti linnas pandi Léopold II kuju juurde üles
täiendav selgitustahvel, mis ka Aafrikas toimunud koledusi meenutab ja nende üle „kahetsust” avaldab.12
Kas taolised kompromissid on lahendus, mis suudab
jahutada ajaloo uuesti läbimängimise kirge? Monumentide ja ajalooliste kohtade puhul ei tohiks ju vaadata mööda ka nende arhitektuurilisest ja kultuurilisest (ajaloo)väärtusest, nii kuulub näiteks Auschwitzi
koonduslaager UNESCO maailmapärandi nimekirja,
mis jääb aga vähestele hambusse.
Muutused on õhus, seda nii ühel kui ka teisel pool Atlandi ookeani. Paistab, et tuuled puhuvad XXI sajandi
eetilistele tõekspidamistele ja üleilmastuvale maailmale kergemini seeditava ajalookäsitluse suunas. Ajale ammugi jalgu jäänud ja juba aastaid kriitikat pälvinud Belgia kuninglik Kesk-Aafrika muuseum Brüsseli
lähistel, kus külastajad said veel mõned aastad tagasi
heldida, imetledes stseene õilsatest Euroopa misjonäridest „metslasi” tsiviliseerimas, sulges 2013. aasta
detsembris oma uksed vähemalt viis aastat kestvaks
remondiks. Muuseumi kodulehel seisab vabandav
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teatis, et „püsikollektsioon oli äärmiselt aegunud, olles teravas kontrastis ajutiste näitustega, mis keskendusid teadustööle ja kollektsioonide ajakohasusele.
Lisaks sellele ei olnud kollektsioon piisavalt kriitiline
XX sajandil valitsenud koloniaalmineviku suhtes”13.
Küllap näeme viie või kümne aasta pärast taasavatavas
muuseumis ajalugu, mis on
Paistab, et tuuled puhuvad tänapäevase ajalooteaduse
XXI sajandi eetilistele tõekspida- (ja meie nüüdsete tõeksmistele ja üleilmastuvale maa- pidamistega) tunduvalt paremini kooskõlas.
ilmale kergemini seeditava ajalooAjaloo isaks tituleeritud
käsitluse suunas. Herodotos väitis omal ajal,
et ajaloolase ülesanne on
valvata mälestusi, eriti mälestusi kuulsusrikastest tegudest. On’s aga kõik kuulsusrikkad teod väärt, et
neid valvataks? See küsimus kõlab ju „õigesti” ja lihtsalt? Kas võtame õilsuse joonlaua ja käärid kätte ning
teeme ajaloo enda näo järgi ümber? Aga kui palju on
ajaloos üldse neid kangelasi, kellest me ei leiaks väikest „Léopoldi”? Ning kui otsustataksegi minna ajalooliste suurkujude ümbermõtestamise teed, seda
muidugi loodetavasti ajaloolaste kaasabil, jääb endiselt õhku rippuma kaks küsimust: kuhu tõmmata piir
ja kes valvab valvureid?
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Ei suuda oma uue aasta lubadustest kinni pidada?

Tule ja kasvata iseloomu.

Vaata: ivotaijikool.ee
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Kolm aastat pärast teise maailmasõja lõppu võeti
ÜROs vastu inimõiguste ülddeklaratsioon. Peale kõigi
teiste inimlike ja ühiselt mõistetavate vabaduste ning
kohustuste on dokumendis sõnastatud igaühe õigus
saada isiksust arendavat (ja vähemalt mingi astmeni
tasuta) haridust. Meile iseenesest arusaadavana näiv
avaldus ei ole aga absoluutne ning kuigi Eesti kontekstis jääb see probleem suuresti sajanditagusesse aega,
mil ülikooliuksed olid põhimõtteliselt naistele ja vaestele suletud, leidub endiselt riike ja piirkondi, kus kõigil pole võimalik koolis käia. Nende ühised omadused
on vaesus ning nimetuse „vähim arenenud riigid” alla
kuulumine. Kitsendatud võimalustega inimgrupi all on
peetud selles artiklis silmas eelkõige sealsetes piirkondades elavaid naisi ja tüdrukuid, kelle hariduspüüded
põrkuvad hoolimata üldistest positiivsetest arengutest siiani mitmesuguste takistustega.

disainikeskus.ee
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Ohtlik koolitee

Üle 100 disaineri
Eestist, Lätist ja Leedust

Näiteks võime oma ühiskonnas seost menstruatsiooni ning koolitee katkemise vahel otsima jäädagi, kuid
need nähtused on paljudes kohtades maailmas küllaltki seotud. Koos ebavõrdsuse, traditsiooniliste ja
jäikade soorollide ning vähese ligipääsuga mitte ainult
haridusele, vaid ka teistele ainelistele ja sotsiaalsetele võimalustele, tekib kurvastav
nõiaring, millesse köidetud inimesi on maailmas miljoneid.
Iga uus naise juhitud väikeettevõte
Kuigi inimlikku kurbust ja kergust,
lugusid hakkamasaamisest
Aafrikas või Aasias, õnnestunud
ja
(eba)õnnestumistest
ei saa
lahkumine vägivaldsest või pealenumbrites kuigi kõnekalt väljensunnitud suhtest ning oma lapse dada, on mõned arvud ja protkoolitee ühe aastagi võrra piken- sendid fooni loomiseks siiski
damine on võit omaette. hea välja tuua. 2016. aasta seisuga kuulus neljandik ÜRO liikmetest vähim arenenud riikide
hulka. Neist 33 asus Aafrikas,
kaheksa Lähis-Idas ja Aasias ning seitse Okeaania saarestikus. Nii nende kui ka kõigi teiste riikide elanikest
on umbes pool naised, kelle kanda on 70% maailmas
tehtud töötundidest, ent kes teenivad vaid kümnendiku kogu maailmas teenitud tasust ning moodustavad suure osa neist, kelle päevane sissetulek on
kordi väiksem kui tops kohvi või H&Mist ostetud
kõige odavam pluus. Naistööjõu osakaal on suur majandusharudes, kus palgad on väikesed ning töötingimused kehvad. Viimasel ajal järjest rohkem kriitikat
pälviva kiirmoetööstuse töötajatest olid 2014. aastal
kolm neljandikku naised, enamasti Aasia riikide elanikud. Nende keskmine palk näiteks Kambodžas oli 54
eurot kuus. Võimuhierarhia teises otsas on naisi vähe
või nad puuduvad sootuks. Näiteks Jeemenis moodustasid käesoleva kümnendi alguses naised eraettevõtete omanikeringist vaid 10% ning kõrgematesse
juhtkondadesse mahtus saja mehe kohta vaid üks
naine. Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika
riikides tehtud uuringu järgi olid
peamised põhjused, miks eelisTüdrukutele aritmeetika õpe- tada töötajatena naisi, viimaste
suurem produktiivsus ja kohutamise kõrval on sama tähtis setunne, ühtlasi toodi välja asjanende vendade kasvatamine olu, et naised lepivad väiksema
mõistvateks, toetavateks ja palgaga.
(Palga)tööl käimine aitab naiste
võrdväärseteks mõttekaaslasteks,
üldisele
jõustamisele märgatamitte traditsiooniliste soorollide
valt kaasa, kuna mängib tähtsat
taastootjateks. rolli kõnealuste riikide majanduse kasvamises ning aitab järeltulijatele tehtud kulutusi suurendada. Kuid nii eespool toodud arvud kui ka jätkuvalt maailma eri nurkadest
pärinevad näited soopõhisest ebaõiglusest ning ärakasutamisest tähendavad, et peale töökohtade on
vaja pakkuda ka võimalusi muuta juurdunud mõttemalle ning saada teadmisi nii iseenda kui ka ümbritseva maailma kohta – teisisõnu haridust.

Haridus aitab peret planeerida
Tööl käivate inimeste hulk ning majanduskasv ei ole
ainsad heaoluilmingud, milleni hariduse kättesaadavus viib. Kõrgem haridustase aitab muu hulgas elada
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Korrutustabel ja kondoomid
Tüdrukute ja naiste ligipääsust haridusele võidab palju enam inimesi kui needsamad kooliskäijad –
haritud naistel on lihtsam peret planeerida, iseseisvat sissetulekut teenida ning vägivaldsetest
võimusuhetest eemale tüürida.
Marilyn Mägi

Põhja-Ghana Kongo küla tüdrukud koolitunnis. Foto: Toomas Liivamägi

kauem ja tervemalt. Samuti peitub lahendus nii mõnelgi pool probleemina sõnastatud rahvastiku kasvu
küsimusele just naiste jõustamises. Mida kauem saavad naised koolis käia, seda vähem lapsi sureb selles
kogukonnas imikuna. Siinkohal on võtmeküsimuseks
just nii tervishoiualane kui ka üldine n-ö mitteformaalne haridus. Lisaks keele- ja matemaatikaõppele
ei ole sugugi vähem tähtis seksuaaltervisealase info
jagamine ning seejuures on andnud parimaid tulemusi temaatilised riiklikud programmid – meilgi alles
eelmise sajandi esimesel poolel levinud emalt-tütrelestiilis nõustamise tulemuseks on tihtipeale mitteteaduslike ning ebatervislikegi traditsiooniliste lähenemiste jätkumine. Tänu haridusliku, majandusliku ja
poliitilise vabaduse suurendamisele ja rasestumisvastaste vahendite jagamisele (ning nende kasutama
õpetamisele!) saab näiteks Mauritiuses ja Tuneesias
keskmine ema nüüd kuue-seitsme lapse asemel ühe
või kaks. Kusjuures, need kultuurid ei kukkunud selle peale kolinal kokku, olgugi et on arvatud, et need
põhinevad suurtel peredel. Näiteks Aafrikas osaleb
üha enam tüdrukuid õppetöös ning aina rohkem kasutatakse rasestumisvastaseid vahendeid. Nende algatuste koostoimelisi positiivseid tulemusi on lisaks
pereplaneerimisele näha ka HIVi leviku vähenemises
ning keskmise abiellumisea tõusus. Sellegipoolest on
maailmas jätkuvalt riike, kus võimalused on äärmiselt

piiratud ning kus võib näha seoseid nii ajaloolise kogemuse kui ka negatiivsete traditsioonide edasikandmisega. Näiteks olid Tšaadis kontratseptiivid pikalt
keelatud ning praegugi on riik rasestumisvastaste vahendite levikus nii maailma kui ka Aafrika edetabelis
ühel viimastest kohtadest. Kuigi 2002. aastal vastu
võetud seadusega püüti parandada nii sünnitus- kui
ka abordijärgseid tingimusi, on riigis siiani märkimisväärselt madal kirjaoskuse tase ja keskmine abiellumisiga. Seejuures pidagem meeles, et sünnitus ega
abort ei ole põhjus, vaid tagajärg.
Nõnda on Tšaad hea näide haridus- ja tööelus osalemise ning naisena sündimise paratamatuste vahel
tekkiva nõiaringi kohta. Veel algkoolis käiva tütarlapse jaoks võivad saada takistusteks nii traditsioonilised
ootused naisele kui ka seksuaalvägivalla oht; varane
abiellumine, rasedus, võimalikud tüsistused ning ka
seksuaalsel teel levivad haigused tingivad aga koolist eemalejäämise. Teadmiste, iseseisvustunde ning
enesekindluse puudumise tõttu ei oska needsamad
tüdrukud juhtida suureks saades vajalikke muutusi
majanduses või poliitikas ega suuda pahatihti ka oma
lapsi teisi valikuid tegema julgustada. Siinkohal tasub
rõhutada vajadust pöörata peale tüdrukute harimise
tähelepanu ka poistele selle õpetamisele, et arhailiste
pere- ja võimusuhete lammutamine peaks toimuma
koostöös ning sellest võidavad mõlemad osapooled.

Õnneks on olukord kiiresti muutumas. Kuigi traditsiooniliste soorollide ja peremudelite teisenemine
ei toimu ülejäänud maailmas just Euroopaga samas
tempos, võimaldab väiksem laste arv ning julgus ebaõiglusele vastu hakata paljudel naistel nii iseennast kui
ka järeltulevat põlvkonda arendada. Iga uus naise juhitud väikeettevõte Aafrikas või Aasias, õnnestunud
lahkumine vägivaldsest või pealesunnitud suhtest ning
oma lapse koolitee ühe aastagi võrra pikendamine
on võit omaette. Tõsi, probleeme on, näiteks naisettevõtluse jäämises valdavalt mikrotasandile, eriti
maapiirkondades. Kuid elustandardit ja eneseusku
tõstavad nii suurettevõtte juhatusse kuulumine kui ka
isiklikule ettevõttele paari kastme- või moosipurgiga
aluse panemine.
Küllap ongi käsitöö- ja põllumajandusalase tegevuse
ettevõtluseks formuleerimine üks kättesaadavaimaid
viise iseseisva äraolemise esmatasandi saavutamiseks,
olgu selleks siis korvipunumine, kitsepiimatoitude või
shea-või tootmine, kuid Aafrika tüdrukutele aritmeetika õpetamise kõrval on sama tähtis nende vendade kasvatamine mõistvateks, toetavateks ja võrdväärseteks
mõttekaaslasteks, mitte traditsiooniliste soorollide
taastootjateks. Lõpuks ei võida väiksemast laste arvust ja (suuremast) isiklikust sissetulekust ainult naine –
õnnelik indiviid tähendab õnnelikumat kogukonda, millest võidab omakorda kogu ühiskond.
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European dream – jalgpall kui
purunenud unistuste tööstus
Jalgpalli pealispindse glamuuri taga kummitab inimkaubandus – igal aastal toovad (võlts)skaudid
ja (võlts)agendid Aafrikast ning Lõuna-Ameerikast sadu või lausa tuhandeid noori jalgpallureid
Euroopasse. Müüakse säravat unistust Euroopast, aga neile, kes ei juhtu olema üks miljonist,
on reaalsus hoopis proosalisem.
Tekst Maia Tammjärv, illustratsioon Vahram Muradyan

Saavutuste, glamuuri ja suurte rahasummade kõrval
peitub jalgpallis nagu igasuguses professionaalses spordis teadagi palju muudki. Ebaõnnestumisi, ärakasutamisi, petmisi ja pettumisi. Ehk eriti ekstreemselt ilmneb
spordiala pahupool aga Aafrika ja Lõuna-Ameerika
noorte (sh alaealiste) jalgpallurite kaitsetuse ning teadmatuse ärakasutamises, mille taga on Euroopa inimkaubitsejad. Asjasse on segatud klubide hoolimatus,
seaduste ja järelevalve ebapiisavus, aga ka näiteks ostetavad ametnikud saatkondades.
Meenutagem filmi „Mustad teemandid” („Diamantes
negros”, 2013). See jutustab loo kahest Mali poisist,
kes tuhandete Aafrika mängijate kombel Euroopasse meelitatakse, et nad seejärel ühel või teisel moel
hüljata – seal näidatav dramaatiline allakäiguspiraal
ei ole aga kuidagi liialdus, vaid paraku paljude lõksu sattunud päris inimeste kohutav argipäev. Nüüd
tulgem veel lähemale, fiktsioonist tegelikku Eestisse
ja meenutagem meie meediaski kajastust leidnud lugusid Eestis illegaalsel piiriületusel uppunud noorest
jalgpallihuvilisest malilasest Adama Sidibést1 või vähem traagiliselt hargnenud lugu Elevandiluurannikult
pärit jalgpallurist Yao Silven Kuassist, kes tahtis tulla
Infoneti katsetele, kuid sattus hoopis Vao varjupaika2.
Täiesti tõenäoliselt räägivad need näited ühe juurprobleemi kahest erinevast aspektist, mida ühendab
aga jalgpall ja unistus Euroopast. Küllap ilmestab esimene juhtum ebareaalseid unistusi seoses Euroopaga,
teised kaks tuletavad meelde, et Euroopa on Euroopa,
olgu siis või Eesti (ja meil ei ole mingisugust alust arvata, et mõne Aafrika mängija tegelik unistus oleks mängida jalgpalli Eestis). Ka esimene näide, film „Mustad
teemandid”, jõuab lõpuks kurba argipäeva – Eestisse.
Aga seegi on parem väljavaade kui anonüümne unustus mõnel Euroopa suurlinna tänaval – vähemasti saab
filmitegelane Moussa jalgpalli mängida. Vähemasti on
ta Euroopas.

Unistuste tööstus
On võimatu alahinnata jalgpalli populaarsust kogu
Aafrikas. Jalgpalliajaloolane Indrek Schwede summeerib: „Pole ühtki teist mandrit, kus jalgpall valitseks üle teiste spordialade sellise üleoleku ja enesekindlusega nagu Aafrika. […] Isegi Lõuna-Ameerikas
pole jalgpall selline valitseja nagu Aafrikas. Aga üle
600 miljoni elanikuga Aafrikas pole jalgpall rahvussport. Ta on ainus sport. Erand, mis kinnitab reeglit,
on pikamaajooks, aga isegi kuulsate jooksjate maal
Kenyas on jalgpall ala number üks.”3 Seega ei ole üllatav, et Aafrika poisid ja nende perekonnad vaesusest
väljumise lootuses ohtude suhtes silma kinni pigistavad ja just jalgpalli poole vaatavad.
Unistustele (ja seega paratamatult nende purunemisele) on aidanud kaasa küll üksikute koondiste
üllatavad võidukäigud suurturniiridel (meenutagem
Senegali sooritust 2002. aasta MMil, mis on mõnevõrra võrreldav Islandi viimase EMi omaga – kes meist
ei pooldaks väikest, aga tublit underdog’i, kes suudab end suurte vastu kaunilt kehtestada), jalgpalli
MM Aafrikas 2010. aastal ja üksikud suured isiklikud
edulood.

Üksikud edulood
Neid läbimurdjaid, kes klišee kohaselt paljajalu tolmustel külaväljakutel või linnatänavatel kilgates ükskõik millest improviseeritud palli tagusid, aga seejärel
imeliselt „avastati” ja tähtedena Euroopa klubijalgpalli
taevasse tõusid, on ju küll, aga mitte palju. Ja paistab,
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et need läbimurded on olnud osa probleemist. Legendaarne edulugu on näidata ette ghana jalgpalluril
Michael Essienil, kes Euroopa skautidele 1999. aastal
Uus-Meremaal FIFA U-17 MMi valikmängul silma jäi.
Ülejäänu on, nagu öeldakse, ajalugu – Chelsea’st AC
Milani jne. Ed Hawkinsi teoses „The Lost Boys: Inside
Football’s Slave Trade” kõneleb ghana jalgpalliskaut:
„Kui Michael Essien, kes on pärit Accrast, sõlmis Chelsea’ga lepingu ja siinsed lugesid lehtedest, et ta teenib
70 000 naela nädalas, muutus kõik. Kõik tahtsid saada
jalgpalluriks.”4
Üks teine tuntud aafriklasest läbimurdja on Elevandiluurannikult pärit jalgpallur Kolo Touré, kes senimaani ainsa mängijana Aafrikast otse Premier League’i
on jõudnud, sõlmides 2002. aastal lepingu Londoni
Arsenaliga. Edasine on jällegi, nagu öeldakse, ajalugu.
Legendaarne keskkaitsja, üks Arsenali „võitmatuid”,
kes hiljem ManCitys ja Liverpoolis suuri tegusid tegi.
Touré avastamislegendile heidab pisut varju taas Ed
Hawkins, meenutades lugejatele, et ASECi akadeemia ja meeskonna ASEC Mimosas rahastus tuleb osaliselt kaudselt Arsenalilt. Sest just nõnda saab klubi
odavalt mängijaid (ka näiteks Emmanuel Eboué, kes
aastaid Arsenalis figureeris, on ASECi kasvandik).
Kas see on ekspluateerimine või mitte, jäägu lugeja
otsustada, sest n-ö juriidiliselt selles probleemi ei
nähtud. „Lost Boys” sedastab: „Kolo oli täiuslik näide
Aafrika talendist, mille sai Euroopa suurtes klubides
teenima panna,” lisades, et Arsenal ostis ta akadeemiast 150 000 naela eest ning müüs seitse aastat hiljem Manchester Cityle edasi 16 miljoni naelaga.
Nii Ghana kui ka Elevandiluurannik, aga ka Senegal
on Aafrika riikidest viie peamise jalgpallurite eksportija hulgas (lisaks veel Nigeeria ja Kamerun)5.
Nimetatud edulood on selles kahtlemata suurt rolli
mänginud.

Paradiisi-jalkavärav,
keskpäraste lõks
Kui raske on Aafrika mängijatel (või muidugi ükskõik
mis mängijatel) läbi lüüa, on muidugi iseküsimus.
Hawkins ütleb, et Aafrika jalgpallureid, kes jõuavad
tippu, on „sõna otseses mõttes üks miljonist”. Isegi
legendaarse Yaya Touré esitust olevat Arsenali peatreener Arsène Wenger pidanud 2003. aastal (mil
Yaya vanem vend Kolo klubis Gooner’eid rõõmustas)
testimisel „täiesti keskpäraseks”6, misjärel (ja maldamata oodata ära tööluba Inglismaal) ta suundus kaheks hooajaks mängima Ukraina klubisse Metalurh
Donetsk. Tema murdis lõpuks läbi, järgmiseks tulid
juba Olympiacos ja Barcelona ning siis Manchester
City, kuid mõelgem, kui paljud talendidki võivad niimoodi avastamata jääda. Ja jäävadki.
Veel eraldi küsimus on aga n-ö keskpärasuse ärakasutamine – müüa unistust suurest talendist ja seeläbi tähesärast Euroopas neile, kes selleni kunagi ei
küündi. Meenutagem spordiajakirjaniku Joosep Susi
sõnu: „Õige julm näib aga üleskutse unistada suuremalt. Teha sporti, sest sedaviisi võib sündida uus Kanter või Klavan! Valdav osa sportlasi kukub ju haledalt
ja anonüümselt läbi! Spordi eripära üks tuumsemaid
külgi seisnebki selles, et enamik sportlasi on hilisteismelistena mõistnud, et nende suured unistused
ei täitu. Usutavasti jõuab unistuste ja argipäeva vältimatu konflikt just sportlastele kõige varem pärale!
Sport kubiseb keskpärasusest, nurjunud lootustest,
ebaõnnestunud atleetidest, kaotajatest.”7 Jah, meil
siin Kanter ja Klavan, aga Aafrika suured unistused
on küllap sealsete läbimurrete mastaabi võrra veelgi hüppelisemad. Lisaks ei saa arvestamata jätta, et

keskpärastele meeskonnasportlastele on „unistust”
müüa usutavasti lihtsam (ehk „reaalsus” võib lajatada
hiljem) kui individuaalaladel, sest meeskonnaspordi
tulemused ei ole nii selgelt ja objektiivselt mõõdetavad kui näiteks sprindis. Seda traagilisem tundub selle
„Euroopa unelma” ulatus.

aga ei hooli, testitavate taustu ei kontrollita piisavalt,
regulatsioonist on võimalik üle astuda ka skeemitavatel kaubitsejatel.

Teine Euroopa – Eesti-sugused
riigid

Moodne inimkaubandus,
unistuste tuhk
Ed Hawkins alustab raamatut „The Lost Boys” õige
dramaatiliselt: „Seljas ainult jalgpallisärk, kotis putsad
ning südames lootus, tuleb neid tuhandetes. Noored
jalgpalliunistajad. Inspireerituna Euroopa tippliigade
glamuurist ja agentide meelitustest jätavad need lapsed oma perekonnad Aafrikas ning siirduvad varanduste poole jalgpalliväljakutel Prantsusmaal, Hispaanias ja Inglismaal. Aga nende unistusest saab kiiresti
õudusunenägu.”
Skeem on lihtne: noored Aafrika mängijad unistavad
vaesusest pääsemisest, nende perekonnad müüvad
maha kõik, mis õnnestub maha müüa, et talendiskautideks või agentideks maskeerunud kaubitsejatele
maksta, selleks et näiteks pere vanim poeg Euroopasse saata (meenutagem „Mustade teemantide” südantlõhestavat lõppu – spoiler alert! –, kus Euroopast
ebaõnnestumiste spiraalist koju Malile naasnud Amadou saab teada, et selleks, et tema saaks Euroopasse minna, on perekond müünud maha tema venna.
Selliseid lugusid kohtab küllalt ka ajakirjanduses, mitte
vaid fiktsioonis). Mis edasi juhtub, on täpselt ennustamatu, aga enamasti jäävad nad üksi võõrasse linna,
võõrasse riiki, tihti oskamata kohalikku keelt, tundmata ühtegi inimest. Nad võivad osaleda mõnel testimisel, aga suure osa hülgavad agendid-kaubitsejad –
kes on enda jaoks piisava rahasumma perekondadelt
juba kätte saanud – kohe. Vaid väikesel protsendil
õnnestub mõne klubi juurde saada, aga selliselgi juhul kipub nende taskuraha olema palju kesisem kui
Euroopa mängijatel. Hawkins kirjeldab aga ka juhtumeid, kus Aafrika mängijad mängivad vaid tasuta elukoha ja toidu eest. Ja see näeb juba kahtlaselt orjapidamise moodi välja.
Paljud säärase inimkaubanduse ohvrid lõpetavad
kuritegevuses või muidu Euroopa suurlinnade tänavatel, mõnel üksikul õnnestub pääseda tagasi koju
(aga tagasipöördumine on raske lisaks rahalistele
põhjustele ka psühholoogiliselt – mitte keegi ei oota
ebaõnnestunud investeeringut tagasi –, illustratiivseks näiteks taaskord filmi „Mustad teemandid”
lõpp…). Seega lõpetab suurem osa neist illegaalsete
immigrantidena, sest kaubitsejate organiseeritud viisad on lühiajalised.
Nende „kadunud laste” täpset hulka on raske spekuleerida, sest suurest osast tehingutest ei jää mingisugust jälge. Heategevusorganisatsiooni Foot Solidaire, mille eesmärk on säärastesse lõksudesse sattunud noori aidata, andmetel on 10 aasta jooksul
ehk aastatel 2005–2015 langenud inimkaubanduse
lõksu 7000 Aafrika jalgpallurit, aga „Lost Boysi” autor Hawkins ütleb, et selles ei ole kuidagi võimalik
kindel olla, vihjates, et see number võib olla ka palju
suurem8. Eriti hulluks teeb asja see, et suurem osa
kaubitsetavatest on alaealised, nii 15–16-aastased.
Need, keda on mõeldud kaitsma FIFA rahvusvaheliste üleminekute regulatsiooni artikkel 19. Selle kohaselt tohivad klubid sõlmida alaealise välismängijaga
lepingu vaid juhul, kui tema vanemad kolivad samuti
uude riiki ja seda muul põhjusel kui seesinane kõnealune leping. Kutseid väljastavad klubid – keda testimisele kutsumine millekski ei kohusta – sellest tihti
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Need, kel õnnestub jalgpalliga seotuks jääda, kuid
annet suurte klubide jaoks napib (suurtel klubidel ei
pruugi olla ka motivatsiooni juriidiliselt keerulistes ja
kulukates investeeringutes osaleda), proovivad rakendada end „teises Euroopas” ehk vaesemate Euroopa
riikide vaesemates klubides. Nii jõuab Aafrika mängijaid katsetele ja väga harva palgaliseks Eestissegi, mille
koondis paikneb praegu FIFA edetabelis 84. kohal.
Võrdluseks olgu öeldud, et näiteks Senegal on 23. kohal, Kamerun 45., Nigeeria 50., Ghana 51. ja Elevandiluurannik 61. kohal. Üllatav? Aga me oleme Euroopa.
„Need, kes soovivad noortega kaubitseda, proovivad leida teed Euroopasse ka läbi väikeste riikide,
nagu Eesti. Kirju palvega kutsuda mõni mängija testimisele tuleb meie klubidele regulaarselt,” kinnitab
Eesti Jalgpalli Liidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uiboleht.
Aga kuna Eesti on suhteliselt konservatiivse immigratsioonipoliitikaga väike riik, ei ole sääraste tehingute õnnestumine siin kuigi lihtne ja kindlasti mitte
tavapärane. Meenutagem artikli alguses mainitud juhtumit Infoneti katsetele tulnud mängijaga, kellele kutse saatnud klubi ehmatas politsei pöördumisest ära
ja võttis kutse tagasi. Küsimus, kas reaalne mängija ka
tegelikult Eesti või Euroopa immigratsioonikonventsioonidele ohtu kujutas, jäägu lugeja otsustada ja selle
artikli fookusest välja, aga säärane juhtum ise on fakt
ja küllalt kõnekas fakt.
Küsimusele, kuidas konkreetselt Eestis kaubitsemismaiguliste juhtumitega tegeldakse, vastas Uiboleht,
et võti on tegelikult turuloogikas ja seda on jalgpalliliit ka klubidele kommunikeerinud: „Tihti pakutakse
mängijaid tasuta või olematu raha eest. Samas teame, et reaalses elus peab igal sellisel liikumisel olema
mingi finantsloogika. Näiteks kui pakutakse, et agent
toob klubisse kaks mängijat nii, et klubil ei kaasne
sellega mingeid kulusid, on see tegelikult täiesti ebaloogiline – tasuta lõunaid pole, kusagil keegi maksab
selle eest.”
Euroopa jalgpalli sünge saladus seisneb aga selles, et
see, kes reaalselt maksab, päris ohver, ongi see väheprivilegeeritud Aafrika mängija, kelle unistusi konstrueeritakse, ärgitatakse ja lõpuks põrmuks tallatakse.
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Aafrika uus peremees
Läänemaailma hüljatud Sahara-tagune Aafrika on nüüdseks Hiina geopoliitiliste huvide keskmes.
Sealt tuleb tooraine Hiina majandusmootori käigus hoidmiseks ja poliitiline toetus globaalsel areenil.
Vastu pakutakse abi kopsakate taristuinvesteeringutena ning Aafrika eliidi koolitamist. Kõlab nagu
parem pakkumine kui arenguabiprogrammid?
Karl-Hendrik Pallo

Hiina on esitlenud oma investeeringuid Aafrika riikidesse kui „sõbralikke” ja „mittesekkuvaid”, mis läheb
kokku Hiina viimaste dekaadide n-ö rahuliku pandakaru kuvandiga. Samas on hiinlaste majandusliku, poliitilise ja ka sõjalise mõjuvõimu järsk kasv ühel suurimal mandril teinud läänemaailma ettevaatlikuks.
Paljuski seetõttu on Hiina tegemisi Mustal Mandril
käsitletud kolonialismi ja imperialismi võtmes. On’s Hiina uue
aja kolonisaator?

Võib täheldada, kuidas Hiina uute
majanduslike partnerite seisukohad ÜROs muutuvad ja Aafrika Teretulnud
riikide toel kujunevad Hiinale investor
soodsad hääletustrendid. Aafrika on muutunud viima-

se viieteistkümne aasta jooksul Hiina üheks keskseimaks
majandushuvide piirkonnaks.
Näiteks Hiina investeeringud Sahara-tagusesse Aafrikasse aastatel 2005–2017 olid märgatavalt suuremad kui investeeringud Ida- ja Kagu-Aasiasse, mida
käsitletakse Hiina traditsioonilise mõjualana1. Hiina
konkureerib Aafrikas järjest edukamalt Euroopa
Liidu riikide ja Ameerika Ühendriikidega, kaitstes
piirkonnas üha jõulisemalt oma majandus- ja kaubandushuve. Seda illustreerib hästi
asjaolu, et Hiinast sai aastal
2009 USA asemel Aafrika suuKuigi Hiina on praegu suuri sam- rim kaubanduspartner.
Sahara-taguses Aafrikas on
me astunud ja astumas, et suupotentsiaali
laialdaseks rahvasrendada rohelise energia osakaalu
tikukasvuks, kuna keskmine
kodus, on nende tegevus Aafrikas vanus on madal. Samuti on tegu
olnud üsna ühekülgselt kasumile looduslike ressursside poolest
orienteeritud. rikka regiooniga, mis on aga
suuresti välisabist sõltuv ning
kus rahvuslik kogutoodang on
olnud erinevalt teistest Aafrika
piirkondadest pigem langustrendis. Seega on Hiina
antud piirkonna riikide jaoks teretulnud investor ja
majandusabi pakkuja. Koostöö peamisteks väljendusvormideks on olnud suured kaubandussoodustused,
kaubandustõkete vähendamine ja Hiina ekspordiimpordipanga antud laenud. Laenu antakse ka Aafrikas tegutsevatele Hiina firmadele.
Tähtsad on ka mitmesugused arengukoostöö projektid, olgu siis infrastruktuuri, tervishoiu, ehituse või
hariduse valdkonnas. Ühelt poolt on need projektid
Aafrika riike aidanud, kuid tekitanud ka väga palju
erinevaid probleeme, alustades korruptsiooni süvenemisest ning lõpetades rassismi ja sellest tulenevate
vägivaldsete kokkupõrgetega. Viimast on esinenud
nii hiina tööliste suhtes Aafrikas kui ka aafriklastega,
kes on üritanud emigreeruda Hiinasse.
Hiina on omandamas Aafrikas ka üha suuremat sõjalist mõjuvõimu. SIPRI andmetel2 oli 2016. aasta
seisuga Aafrika riikide suurimaks relvade tarnijaks
Karl-Hendrik Pallo õpib
Tallinna Ülikoolis Aasia uurin- küll Venemaa (35%), kuid venelastele järgnesid Hiigute magistriprogrammis. Tal na (17%) ja USA (9,6%). Lisaks rajasid hiinlased sel
aastal Djiboutisse esimese välismaise mereväebaasi
on suur huvi Hiina poliitika
ning on võtnud viimastel aastatel osa ÜRO rahuvalvevastu. Oma bakalaureusetöö
Tartu Ülikoolis kirjutas ta
Hiina poliitikast Aafrika suunal. Pitsat sööb ananassiga.

missioonidest Lõuna-Sudaanis, Malis ja Kongo DVs.
See näitab ilmekalt, et Hiina soovib kontinendil üha
rohkem ka oma sõjalist musklit näidata.
Hiina mõjuvõimu suurenemine Aafrikas on tingitud
osaliselt järjest autoritaarsemast sisepoliitikast, mille õigustamiseks on vaja nii majanduslikku kasvu kui
ka rahvusvahelist legitiimsust – Aafrikas peitub võti
mõlema saavutamiseks. Võib täheldada, kuidas Hiina
uute majanduslike partnerite seisukohad ÜROs muutuvad ja Aafrika riikide toel kujunevad Hiinale soodsad hääletustrendid. Kõige suurem diplomaatiline
saavutus on Hiina Rahvavabariigile olnud rahvusvahelisel areenil kindlasti nn ühe Hiina poliitika3 mängus
Taiwani võitmine. Kui varem oli Taiwanil ametlikult
30 Aafrika riigi toetus, siis nüüdseks on see kahanenud kõigest kahele, laiemas plaanis väikese tähtsusega riigile – Svaasimaale ja Burkina Fasole. See näitab,
kuidas Hiina puhul on majandus ja poliitika omavahel
tugevalt seotud.
Samas suutis McKinsey & Company uurimus4, mis
keskendus rohkem kui tuhandele Hiina firmale kaheksas Aafrika riigis, kummutada mitmeid Hiina ettevõtetega seotud müüte. Kolm olulist aspekti, mis tasub
antud kontekstis välja tuua, on järgmised: 90% firmadest olid eraomandis, 89% nende töötajatest olid
aafriklased ning firmad olid keskendunud pigem Aafrika kasvava turu teenindamisele. Niisiis võib Hiina
majanduslik mõju olla turu nõudluse tagajärg, mitte
poliitilise eliidi ühtne otsus järgida koloniaalimpeeriumite malli ning Aafrikast kõik looduslikud ressursid
välja vedada. Ka mitmete taristuprojektide puhul on
pea kõigi töötajate Hiinast sissetoomine ratsionaalses mõttes selgitatav sellega, et kohapeal lihtsalt pole
piisavalt kvalifitseeritud tööjõudu.

Aafrika kui Hiina toorainevabrik
Tõsi, Hiina kiire majanduskasv ja sellele järgnenud
vajadus looduslike ressursside importi suurendada
on üks investeeringute põhjus. Hiina puhul on tegemist planeedi suurima energiatarbijaga – kui ülejäänud arenenud riigid on nagu säästupirnid, siis Hiina
on praegu veel suur hunnik huugavaid 200-vatiseid
hõõglampe. Hiina sai Aafrikast 2016. aastal umbes
20% oma naftaimpordist, millest lõviosa tuli Angolast (12%). Käesoleval aastal suudab Hiina püstitada
prognooside järgi Aafrikast nafta importimisel uue
rekordi. Kui lisada sellele ka erinevad metallid, puit ja
põllumajandustooted, mida hiinlased Aafrikast välja
veavad, siis on näha, millest kolonisaatori paralleelid
tekivad. Samas on reaalsus rusikate vibutamiseks natuke keerulisem.
Hiinlaste andmetele toetudes kasvas kaubavahetus Aafrikaga 2017. aasta esimeses kvartalis umbes
viiendiku võrra ning investeeringud 64% võrra. See
on suur, kuid mitte ootamatu tõus, mis on Hiina sisemajanduse kasvu arvesse võttes pigem loomulik.
Võrreldes eelnevate aastatega on Hiina-Aafrika kaubandussuhted näidanud hoopis jahenemise märke,
mis tähendab, et kuigi praegu kaubavahetus ja inves-

teeringud veel kasvavad, teevad need seda järjest
aeglasemas tempos, mis vihjab majandussurve vähenemisele Aafrikas.
Võimalik, et sellele on aidanud kaasa ka Hiina keskvalitsuse flirtimine uue Siiditee loomise ideega, mis
näeb ette maismaa kaubandusvõrgu püstitamist Hiinast Kesk-Euroopani ning parema merelise ühenduse
loomist Ida-Hiinast läbi India ookeani, Punase mere
ja Vahemere Lõuna-Euroopani. See ühendaks Aasia,
Aafrika ja Euroopa omavahel, kaasates üle kuuekümne eri riigi, mille hulka kuuluvad ka Ida-Aafrika riigid,
nagu Keenia ja Djibouti, aga ka näiteks Egiptus ja
Sudaan. See tähendab, et Aafrika riigid oleksid küll
kaasatud, kuid nende osatähtsus on nii suure ulatusega projektis väiksem, mis näitab, et Hiina vaatab nn
Aafrika koloniseerimise projektist kaugemale. Hiina
Siiditeega seotud globaalne strateegia selgitab, miks
on eelnevalt panustatud suuri summasid näiteks Keenia taristu arendamisse, kus valmis käesoleval aastal
peaaegu 500 kilomeetri pikkune raudtee, mille ehitamist rahastasid hiinlased pea nelja miljardi dollari
ulatuses.
Hiina suur majanduslik surve on toonud kaasa ka
ühe äärmiselt negatiivse kõrvalmõju – kahjud keskkonnale. Kuigi Hiina on praegu suuri samme astunud
ja astumas, et suurendada rohelise energia osakaalu
kodus, on nende tegevus Aafrikas olnud üsna ühekülgselt kasumile orienteeritud. Alustades ilma keskkonnamõjude hindamiseta tehtud hüdroelektrijaamadest ning lõpetades illegaalse puiduekspordi ja
äärmiselt saastava kaevandamisega, on Hiina majanduslik ekspansioon Aafrikasse toonud endaga kaasa
tõsise ökoloogilise katastroofi vähem arenenud riikides. Näiteks aastal 2013 vedasid Hiina firmad Mosambiigist illegaalselt välja nii palju puitu, et kui panna
need laevakonteineritesse üksteise kõrvale, moodustuks rohkem kui 70 kilomeetri pikkune rodu.5 Sellisel
praktikal on kindlasti väga kaugeleulatuvad tagajärjed
nii regionaalsel kui ka globaalsel tasandil. Lähenemine, et kodus olen tubli, aga naabri juures teen, mida
tahan, kahjuks keskkonnareostuse puhul ei tööta,
kuivõrd oleme kõik sama ökosüsteemi osad.

Hiinlaste pragmatism
vs. Lääne arenguabi
Läänemaailma jaoks on loomulikult murettekitav, et
Hiinat ei huvita inimõiguste eest seismine, tööliste
olukord, loodussäästlik tegevus ega demokraatia
edendamine nendes riikides, kellega koostööd tehakse. Vastuoluliste Aafrika juhtide, nagu Robert
Mugabe, kiidusõnad Hiina suunal ei tule kindlasti
olukorra parandamisele kasuks. USA meedia on toonud välja, et Hiina käitumine regioonis erineb märgatavalt lääneriikidest, IMFist ja Maailmapangast, mis
võib tuua endaga kaasa nii ebademokraatlike riikide
tugevnemise kui ka üldise heaolu vähenemise kontinendil. Minu arvates see nii siiski ei ole.
Lääne arenguabi ei ole pikas plaanis väga viljakas olnud, pärssides kohati hoopis kohalikku tööstust. Kui
palju on rahvusvahelised firmad, nagu Royal Dutch
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Pehme jõu manifestatsioonid
Üks nähtus, mida hiinlased tulevikus tunduvalt vähendada võivad, on korruptsioon Aafrikas. Kuigi lisaraha juurdevool riikidesse, kus korruptsioonitase on
juba niigi kõrge, esialgu seda kindlasti ei vähenda, on
raske ette kujutada, kuidas Hiina era- ja riigiettevõtted suudaksid lõputult korruptsiooniga rinda pista.
Tõenäoliselt sekkub Hiina valitsus, hakates teostama
järelevalvet Aafrika riikide ametiasutustes või andes

Kaasaegne
kunst?!

Liitu kaasaegse kunsti uudiskirjaga
ja saad teada:

cca.ee/liitu

kohalikele partneritele vajalikku informatsiooni ja
vahendeid korruptsiooniga võitlemiseks. See läheks
küll vastuollu üldise no-strings-attached-narratiiviga,
mida Hiina on üritanud luua, kuid tundub sellegipoolest paratamatu ning Hiina poliitilist ja majanduslikku mõjukust arvestades ka reaalselt teostatav. Juba
praegu käivad Etioopia valitseva partei delegatsioonid regulaarselt Hiinas sealseid praktikaid õppimas,
st hiinlased tegelevad aktiivselt oma mudeli eksportimisega, et Aafrika riike ühtaegu aidata ja mõjutada.
Spekuleerida võib teemal, kas mingil hetkel suureneb hiinlaste migratsioon Aafrika riikidesse, sest
teatavasti on maailma suurima rahvaarvuga riigi iive
näidanud pärast ühe lapse poliitika tühistamist kosumise märke. Praegu elab Aafrikas hinnanguliselt miljon hiinlast, kes on läinud sinna paremate majanduslike võimaluste otsinguil. Võttes arvesse kontinendi
rohkem kui miljardi suurust rahvastikku ning seda, et
suur osa hiinlastest naaseb pärast projektide lõppu
kodumaale, ei ole teema veel päevakorral. Samas
on loogiline, et ajaga muutub hiinlaste jaoks üha kergemaks ja kasumlikumaks minna Aafrikasse õnne
otsima.
Samal ajal on alanud ka teistpidi migratsioon. Nimelt
on Hiina andnud oma „pehme jõu” suurendamiseks
välja palju stipendiume Aafrika noortele Hiinas õppimiseks, et kasvatada uut generatsiooni hiinameelseid
juhte. 2015. aastal õppis Hiinas umbes 50 000 aafriklast – selle näitajaga jäädi arvuliselt alla ainult Prantsusmaale. Samas on peamiselt Lääne-Aafrikast pärit
aafriklased, kes on läinud Hiinasse tööle, leidnud eest
vaenuliku ja homogeense ühiskonna, kus pole sageli
teise nahavärviga inimestega üldse kokku puututud.
Guangzhou linnas Hiinas oli kõrghetkel elamas üle 16
000 aafriklase, kuid 2017. aastaks on peaaegu pooled
neist lahkunud, leidmata endale kohta Hiina ühiskonnas. Võimalikud kokkupõrked, kohalik ksenofoobia
ja aeg, mis kulub uue multikultuursema ühiskonnaga
harjumiseks, võivad tekitada lõhesid ning kahjustada kaugemas tulevikus Hiina suhteid Musta Mandri
riikidega.

272 miljardit USA dollarit Sahara-tagusesse Aafrikasse
võrdluses 214 miljardiga Ida- ja Kagu-Aasiasse, kui
lähtuda American Enterprise Institute’i andmetest.
2
Fleurant, A. et al. 2017. Trends in International Arms
Transfers, 2016. Stockholm International Peace Research
Institute.
3
Poliitika, mille kohaselt on maailmas vaid üks riik, mille
nimi on Hiina. Kuna nii Hiina Rahvavabariik kui ka Hiina
Vabariik ehk Taiwan peavad ennast õigeks Hiinaks, siis on
antud küsimuses olnud äärmiselt oluline rahvusvaheline tunnustus.
4
Jayaram, K.; Kassiri, O.; Yuan Sun, I. 2017. The closest look
yet at Chinese economic engagement in Africa. McKinsey
& Company.
5
The Environmental Investigation Agency 2014. China’s
illegal timber imports ransack Mozambique’s forests.
6
IMFi ja Maailmapanka on süüdistatud selles, et nende
Kolmanda Maailma riikidele antud laenud olid klausliga,
et laenusaajad riigid peavad oma majanduse erastama.
Erastamine aitas lääneriikides baseeruvatel rahvusvahelistel firmadel vaestes riikides kontrollimatult tegutseda ja
viia looduslike ressursside kujul nende rikkused Läände. See
omakorda aitas rahastada Euroopa ülesehitamise projekti
pärast teist maailmasõda ning lõi vaesuslõksu vähem
arenenud riikidele.
7
Manrique Gil, M. 2015. European Parliament. Something
new out of Africa? Chinese, US and EU strategies for the
continent.
1

Katja Novitskona

Shell ja ExxonMobil, aidanud kohapealseid ühiskondi?
Pigem on tegeletud massiivse loodusvarade väljaveoga ja nähtud vaesuse põhjusena demokraatia puudumist. Lisades sellele nn vaesuslõksu6 tekitamise,
milles on süüdistatud IMFi ja Maailmapanka, ei ole
üheselt selge, kuidas uute investorite tulek olukorda
tunduvalt halvemaks muuta saaks. Eespool toodud
näited Lääne varasemast läbikukkumisest Aafrikas
on ka oluline põhjus, miks Hiina era- ja riigiettevõtetel on olnud nii lihtne sellele turule siseneda.
Tõsi, ELi ja USA poliitika arengumaade suunal on
keskendunud ajalooliselt rohkem humanitaarabi
andmisele ja terrorismiga võitlemisele, kuid näiteks
Ameerikal ei olnud enne 2012. aastat eraldi tegevusplaani Sahara-taguse Aafrika kohta. Esimene USAAafrika liidrite konverents toimus alles 2014. aastal.
ELi ja Aafrika riikide dialoogi on mõjutanud suuresti
keeruline minevik ja erinevad ideoloogilised küsimused inimõiguste, demokraatia ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu otsuste vallas.7 Kuigi ka Hiina tegutseb
Aafrikas oma huvidest lähtuvalt, on viimaste aastate
arengud näidanud, et see toob endaga kaasa ka majanduskasvu Aafrika riikides, eriti Hiina suuremate
kaubanduspartnerite seas, kelleks on Lõuna-Aafrika
Vabariik ja Angola. Muidugi on keeruline spekuleerida, kui jätkusuutlik see kasv pikas perspektiivis on,
kuid tundub, et hiinlased on lähenenud pragmaatilisemalt ja mõtestatumalt, kui Lääs üritab samas praegu tagasi pildile murda.
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RSRi veerus kirjutavad Tartu Ülikooli
Rahvusvaheliste
Suhete Ringi liikmed
olulistest teemadest
rahvusvahelisel tasandil. Laura Toomlaid
teeb ettepaneku
keskenduda arenguabi humanitaarse
mõõtme asemel
infotehnoloogiateadmiste ja -lahenduste
ekspordile.

EESTLASED DIGITAALSEKS
MISJONÄRIKS AAFRIKASSE
Laura Toomlaid

Uganda pealinna Kampala punakatel liivatolmutänavatel ringi kolades on raske uskuda, et viibin ühes
maailma kiireima majanduskasvuga riigis. SKT kasvuspurdi võistlusrajal triumfeerivad juba aastaid Kolmanda Maailma riigid, enim poodiumikohti saab jagada Mustale Mandrile. SKT näitajad ei kajasta samas
majandusarengu jätkusuutlikkust ega ühiskonnasiseseid arenguid. Kuigi SKT on kerkinud Ugandas alates
1990. aastast keskmiselt 5–6% aastas ning allpool
vaesuspiiri elavate inimeste hulk on viimase 15 aastaga pea poole võrra vähenenud, ei ole 25 aasta tagused probleemid kuhugi kadunud1.
Uganda hiljutine edu on toetunud paljuski heale õnnele. Soodsad ilmastikuolud varjutasid ekstensiivse
põllumajandusega kaasnevaid ohte ning eesrindlik
välisabi vastuvõtmine (rekordilisel 2006. aastal moodustas
välisabi 42% riigi eelarvest,
Aafrikas on arenguabi allutatud 2015. aastal 19,2%2) aitas lappihumanitaarabile – tulevikku vaa- da Uganda majandust seda reformimata. Praegu on Uganda
datakse alles siis, kui nälg, katk ja rahvastik maailmas nooruselt
sõda kõikjal läbi on. teisel kohal, SKT saavutas oma
tipu 2014. aastal ja doonorid on
rahavooge vähendamas. Elatustaseme tõus Ugandas on saavutanud oma maksimumi, kuid sama taseme säilitamine
on kaheldav. Selle tõestuseks on fakt, et kolmest vaesusest väljunud leibkonnast kaks langeb sinna tagasi3.
Kuidas aga muuta Uganda-sarnaste riikide abistamist,
et need kunagi iseseisvalt toimima hakkaksid?

Arengukoostöö mikroskoopilised võidud
Aafrika riikide abistamisel on Eesti välisministeerium
tugevalt kreenis humanitaarabi poole. Sissemakseid
näljahäda või looduskatastroofide leevendamiseks
tehakse näiteks ÜRO Pagulaste
Ülemvoliniku Ameti (UNHCR)
või ÜRO Lastefondi (UNICEF)
Praeguseks on Aafrikas kaheksal kaudu.4 Seega saame rääkida
inimesel kümnest mobiiltelefon, Eesti panusest Aafrikas endiselt vaid tulekahju kustutamise
teisisõnu on mobiiltelefon paremi- tasandil. Aafrikas on arenguabi
ni kättesaadav kui puhas joogivesi allutatud humanitaarabile – tulevikku vaadatakse alles siis, kui
nälg, katk ja sõda kõikjal läbi on.
Uganda ja teiste arenguriikide
senise „eduloo” valguses peab aga arenguabi olema
oma olemuselt muutlik ja kohanemisvõimeline ning
käima käsikäes humanitaarabiga. Seetõttu on võeProgramm mHealth võimaldab inimestel tasuda tervishoiuteenuste eest telefonimaksega.
Foto: Wikimedia Commonsi kasutaja Elmvh (CC BY-SA 3.0)

riv keskkond Ushaidi, mille kaudu saavad inimesed eri
piirkondadest edastada reaalajas informatsiooni ja
statistikat toimuvast, on laienenud Aafrikast väljapoolegi. Internet on kiirtee teabeni, mille vaeguses aafriklased kannatavad. IKT arengu vajalikkust ilmestab
Ghana teadusministri Kwabena Frimpong-Boatengi
väljaütlemine: „The poverty gap is a technology gap.”9

tud edasine kurss jätkusuutliku arengu suunas. 2015.
aastal pandi ÜROs järgmiseks 15 aastaks kirja 17 jätkusuutliku arengu eesmärki, mis hõlmavad üleüldise
vaesuse kaotamist, kuid ka soolise võrdõiguslikkuse
ning jätkusuutliku energiakasutuse ja looduskeskkonna tagamist5.
Julgust Aafrikaga koostööd teha on Eestis vähestel.
Kuigi ka vaesuse ja näljahäda vastu tuleb võidelda,
teevad Eesti ettevõtjad ja avalik sektor tulevikku suunatud arengukoostöös Aafrikaga alles esimesi arglikke tibusamme. Eesti 2017. aasta 95 arengukoostöö
projektist on vaid 13 suunatud otseselt või kaudselt
vähem arenenud riikidesse (sh ka väljaspool Aafrikat
paiknevad riigid)6.
Eesti saadikuks Aafrikas võib tituleerida MTÜ Mondo,
kes seisab Ghanas, Keenias ja Ugandas hea naisettevõtluse loomise ja lastele kvaliteetsema hariduse kättesaadavuse laiendamise eest. Nõnda on loodud mahajäänud Põhja-Ghana Kongo külas lesknaistele shea-või
tootmise ja korvipunumisühistud ning Kampala äärelinna hurtsikute konglomeraati liikumispuudega naistele
mõeldud õmblustöökoda. Tänu Mondole on Ghanas
näiteks ligi 600 lesknaisele kitsi jagatud ning 121 last on
saanud jätkata haridusteed põhikoolis. Lisaks üksikisiku tasandil elatustaseme tõstmisele on Mondo töö
aluseks ka jätkusuutlik areng kogukonnas. Siiski, Aafrika 1,2-miljardilise rahvaarvu juures on üksikute kogukondade aitamine mikroskoopilise tähendusega ning
demokraatlike väärtuste levik ühiskonnas laiemalt
aeganõudev. Väikeste arengukoostööd edendavate
MTÜde saavutused Aafrikas on asendamatud, kuid
paratamatult tekib küsimus, kas neis riikides saaks tagada arengukoostööga saavutatavat iseseisvat arengut kiiremini ja laiahaardelisemalt.

E-Eesti võimalus
Arengukoostöö plaanis on digitehnoloogia valdkond
Eestile suurepärane koht, kus riik ei pea hakkama ratast leiutama. Sama tõdes Eesti eesistumise raames
toimunud arengukoostöö mitteametlikul kohtumisel
Eesti välisminister Sven Mikser, kes rõhutas, et digitaalne areng loob kõrgemat lisandväärtust tulevikku
suunatud arengukoostööle. Lisaks ÜRO 17 jätkusuutliku arengu eesmärgile järgib Eesti oma arengukoostöö projektides ka IKT ja e-riigi alast koostööd10.
Samas, alates 2012. aastast on Eesti 974 arengukoostöö projektist olnud IKT-alaseid vähem kui kümnendik, täpsemalt 91. Neist vaid kaheteistkümne sihtriigiks on olnud otseselt või kaudselt vähem arenenud
riigid. Eesti e-valitsuse oskuseid ja ideid on jagatud
riigi algatusel peaasjalikult Eesti arengukoostöö jaoks
prioriteetsete riikidega, nagu Moldova, Ukraina ja
Gruusia11. Põhjalikum Aafrika-suunaline digitaliseerimislaine sai esimese tõuke alles selle aasta suvel, mil
E-riigi Akadeemia Sihtasutus ja Eesti IKT klaster võtsid eesmärgiks siseneda Aafrika ja Kariibi mere maadesse IT-alase teadlikkuse levitamiseks nii avalikus
sektoris kui ka ettevõtluses.
Eestist on teinud Aafrikas digimisjoni samme peamiselt eraettevõtted, kuid oma nišši digivalitsemises ja
-ettevõtluses võiks Aafrika riikidega arengukoostööd
tehes edendada ka Eesti riik, piirdumata vaid Eesti
IKT-lahenduste tutvustamisega. Kui praegune suund
on võetud e-valitsemise edendamiseks, siis silmas tuleks pidada, et Aafrika institutsionaalse usaldamatuse
ning kõrge korruptsioonitasemega võitlemisel ei piisa
ainult valitsustasandil digitaliseerimisest. Digiettevõtluse ning start-up-inkubaatorite loomine või koostöö
ja olemasolevate nõustamine oleks suurepäraseks
vahendiks ka kodanikuühiskonnas kaasatuse tõstmiseks. Eesti poolel ei peaks edendama seda ainult riik,
vaid ka eraettevõtjad ja investorid, keda võiks motiveerida 1,2 miljardist inimesest koosnev turg, kus tihe
konkurents veel puudub. Kui seni on vabandatud vähest koostööd aafriklastega nende puudulike IT-alaste oskustega, siis ehk peakski Eesti misjon Aafrika
digitaliseerimisel algama rohujuuretasandilt, hariduse
nüüdisajastamisest efektiivsemate infotehnoloogiliste vahendite ja digiõppe kaudu.

Aafrika digitaalne
renessanss
Lahendus Aafrika jätkusuutliku majandusedu, riiklike
institutsioonide demokratiseerumise ning kultuurilise ja sotsiaalse integratsiooni tagamiseks võib peituda info- ja kommunikatsioonitehnoloogias (IKT).
IKT areng Aafrikas algas mobiilide massilise levikuga
nullindate keskpaigas. Maailmapanga raporti „Digital
Dividends” andmetel on Aafrikas praegu kaheksal
inimesel kümnest mobiiltelefon, teisisõnu on mobiiltelefon paremini kättesaadav kui puhas joogivesi7. Digimisjoni arendamine Aafrikas eeldab siiski ka elektrining mobiilsidevõrkude laiendamist8. Interneti kättesaadavus on Aafrikas maailma kõige madalam, jäädes 20% lähistele. See erineb märgatavalt nii riigiti,
sooti, vanuseti kui ka elukoha järgi. Samas ei ole sellised mõisted nagu „Ida-Aafrika Silicon Savannah”
või „Aafrika digitaalne renessanss” enam pelgalt illusioonid. Aafrika IKT revolutsioon on kujunemas suurimaks positiivseks reformiks, mis on alates eelmise
sajandi keskpaigast Aafrika majanduse turgutamiseks
ja sotsiaalsete probleemide leevendamiseks kasutusele võetud.
Aafrika IKT areng on olnud mobiilikeskne. Turule
loodud mobiilirakenduste suurim väärtus on nende
praktilisus igapäevaelus. Nõnda jäi Aafrikas internetiteenuste arengus kõik arvutiga seonduv (nt internetipangandus) vahele ning hüpati kohe mobiilipanga
(M-Pesa) juurde. Rakenduste kasutusalad varieeruvad meditsiinist hariduseni ja taksoteenustest põllupidamiseni. Olen tellinud Ugandas mootorrattataksot Taxify-laadsest mobiilirakendusest SafeBoda ja
kui vajan kunagi hädaabi Keenia pealinnas Nairobis,
kasutan selleks rakendust Flash. Keenia Nokiaks tituleeritud valimisi ning vägivaldseid konflikte monitoo-

Uganda Overview – World Bank Group. – worldbank.org.
Kakembo, S. N. 2014. Aid accounts for a falling share of
Uganda’s budget. – Development Initiatives, 22.07.
3
Bergo, H. 2015. Has foreign aid led to economic growth
in Uganda? – Global Risk Insights, 19.05.
4
Eesti arengukoostöö andmebaas.
5
Sustainable Development Knowledge Platform.
6
Eesti arengukoostöö andmebaas.
7
World Bank 2016. World Development Report 2016:
Digital Dividends.
8
Rice-Oxley, M.; Flood, Z. 2016. Can the Internet reboot
Africa? – The Guardian, 25.07.
9
Rosenthal, J. 2017. What technology can do for Africa.
– The Economist, 09.11.
10
Arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava 2016–2020.
11
Eesti arengukoostöö andmebaas.
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Kestlik areng tagab
Eesti ühiskonna
heaolu

Kuidas kaasata riigi eri sektorid kestliku arengu eesmärkide elluviimisse?
Kuna Eestis on ettevõtja (hoolimata mõningate hüvede hiljutisest kaotamisest) endiselt püha lehma
staatuses, on just kohaliku erasektori käes jäme ots
ehk võim mõjutada riigi käekäiku. Seega näeb ühiskondlik mudel välja enam-vähem järgmine: vabakond
omab sisulisi teadmisi, erasektor tugevat mõju ühisja keskkonnale ning poliitikakujundajatele, riik on aga
huvitatud jätkusuutlikust ja heast valitsemismudelist.
Selleks et teadmised kestlikust arengust jõuaksid
tegijateni ja tegijate nõudmised otsustajateni ning

Majanduse kasv ja stabiilsus on hea elu eelduseks, aga see ei saa toimuda
kellegi ega millegi arvelt, vaid peab olema jätkusuutlik ning keskkonda ja nii
kohalikke kui ka kaugemaid kogukondi säästev.

Kestlike poliitikate rakendamine ei tähenda majanduskasvu peatumist
Eesti riiklikuks narratiiviks on majanduskasv kui riigi stabiilsuse näitaja ja elatustaseme tõusu garantii.
Enamik riiklikke arendustegevusi on seotud puhtalt
majanduse elavdamisega, mis on iseenesest loogiline
suund. Esiteks, tõepoolest, hea elu aluseks on majanduslik elujõulisus. Kuid tõeliselt suurepärase elu
tingimusteks on puhas ja nauditav keskkond, tugev
tervis, turvatunne, võimalus ennast teostada ja palju muud. Kestliku arengu mõte on väärtustada kõiki
tegureid võrdselt. Nimetatud valdkondade hooletusse jätmise tulemused (loodusreostus, haigekassat

koormav rahvatervis, ebastabiilsusest põhjustatud
sundmigratsioon, rahvusvahelised konfliktid jne) on
ju suurepärasteks riigi rahakoti tühjendajateks. Kestliku arengu eesmärgiks oleks nimetatud kulude minimeerimine.
Teiseks on aga ka majanduskasv kui selline kestliku
arengu üheks eesmärgiks teiste seas. Nagu ütleb ÜRO
loodud arengueesmärkide baasdokument „Agenda
2030”: „Me soovime rajada kõikidele riikidele kindla majandusliku aluse. Jätkusuutlik, kaasav ja säästev
majanduskasv on heaolu saavutamise põhieeldus.” Eesmärk on toetada säästvat, kaasavat ja jätkusuutlikku
majandusarengut ning tagada kõigile inimestele inimväärne töö, säilitada majanduskasv elaniku kohta vastavalt kohalikule olukorrale, eelkõige vähemalt 7%
SKTst aastas vähim arenenud riikides. Eesti on tänu
oma väiksusele, nutikusele, paindlikkusele, innovatsioonilembusele ja digioskustele ideaalne paik kestlike
lahenduste loomiseks ja katsetamiseks.

ÜRO väljatöötatud kestliku arengu eesmärgid. Visuaal: Arengukoostöö Ümarlaud

Kestlikult arenev riik tagab oma kodanikele heaolu,
rikkumata piiratud kohalike ja kaugemate ökoloogiliste ressursside tasakaalu ning ohverdamata teiste
kogukondade kindlustatust. Selleks on vaja kestlikkuse printsiibile toetuvaid riiklikke poliitikaid, keskkonna ja inimeste heaks toimivaid omavalitsusi, vastutustundlikku tootmist ja säästvat tarbimist ning iga
inimese isiklikku vastutust oma elukeskkonna säilimise ja arendamise eest.
Euroopa inimese elatustase on viimase paarikümne
aasta jooksul hüppeliselt tõusnud, kuid seda soodustanud tarbimisühiskonna mudel on süvendanud teistes riikides ja kogukondades ebavõrdsust ning kahjustanud loodust kogu maailmas. Kahjude vähendamiseks lepiti 2015. aastal ÜRO liikmesriikide vahel globaalselt kokku kestliku arengu eesmärgid järgmiseks
15 aastaks. Kõikidelt allakirjutanud riikidelt, ka Eestilt,
oodatakse poliitikate kujundamist nendest eesmärkidest lähtuvalt. Sest on fakt, et nii praeguste kui ka
tulevaste kodanike elukvaliteedi säilimise aluseks on
looduskeskkonna talumisvõime piiridesse jäämine
ning stabiilsete ja võrdseid võimalusi pakkuvate ühiskondade võimalikult lai ring.
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Agne Kuimet

Kestlik tootmine või teenusepakkumine erasektoris on
majanduslikult tulus
Aastakümneid on uuritud sotsiaalselt vastutustundliku ärimudeli mõju ettevõtetele – kas peab paika
sügavale juurdunud müüt selle pärssivast mõjust käibele ja kasumile. Erinevad viimase paarikümne aasta
jooksul ettevõtete hulgas tehtud uuringud näitavad,
et loomulikult ei pea, ning inim- ja looduskeskkonnaga arvestamine ettevõtluses toob pikas perspektiivis
hoopis rohkemal või vähemal määral lisatulu. Seda
enam, et tänapäeval on rohelisus muutunud trendiks,
võiks isegi öelda, et teatud valdkondades peavooluks,
mis tähendab klientide või töötajate väga konkreetseid eeldusi ja ootusi tootjale või teenuse osutajale.
Suurkorporatsioonid loovad järjest uusi eetilisi brände, millega kasvatatakse jõudsalt turuosi, sest senised meetmed kipuvad neid pigem kahandama.

Agne Kuimet on Arengukoostöö Ümarlaua huvikaitse ekspert, kes propageerib
säästvat ja jätkusuutlikku
valitsemist nii kohalike kui ka
riiklike poliitikakujundajate
hulgas.

et viimased võtaksid vastu ühiskonnale terviklikult
kasulikke otsuseid, tuleb kõik pooled juba eos ühise
laua taha saada. Vaid ühise arutelu käigus saab tekkida konsensus meie vajadustest, võimalustest ja tulevikupildist. Nii on kohalikul tasandil Arengukoostöö
Ümarlaua eestvedamisel loomisel koalitsioon kestliku arengu heaks, mis toob kokku ühiste eesmärkidega ettevõtjad, vabaühendused, poliitikakujundajad
ning otsustajad. Selleks et Eestis toodetaks, tarbitaks,
valitsetaks ja kujundataks poliitikaid kestlikkuse põhimõtete alusel. Koalitsiooniga on sealjuures oodatud
liituma kõik, kes soovivad kestliku arengu vallas kas
ühiskondlikul või poliitilisel tasandil sõna sekka öelda,
et Eesti areneks tõeliseks heaoluriigiks.
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Eestlased New Yorgis –
elu halastamatult kiires
võimalusi täis linnas
New York tõmbab ligi kõrgete sihtidega inimesi ning hirm läbikukkumise ees asendub õige pea
võistlusliku hasardiga. Olmelist hakkamasaamist vürtsitavad aga filmilikud seigad ja ootamatud kohtumised
maailma keskpunktis.
Tekst Piret Karro, fotod Johan Huimerind
New Yorgis panid maailmasõdade järel linna pagenud
eestlased püsti klubimaja ning kogu 20. sajandi tuksus
seal vilgas kogukonnaelu, kust eestlastest sõjapõgenikud ja õnneotsijad leidsid eest koduse tervituse. Nii
jõudis linna näiteks lapsena Eestist pagenud Andy ehk
Andres Männik (83), kellest sai USAs kunsti- ja tantsuhuviline, Nam June Paiki ja John Cage’i semu ning lõpuks tisler. Andy pakkus hiljem Suurde Õuna jõudnud
eesti poistele aastakümneid oma puidutöökojas
tööd. Ent kuigi New Yorgi Eesti Majas käivad Andy
eakaaslased vahel veel koos, ei
saa NYCs rääkida enam ühtsest
eesti kogukonnast, pigem tulNew Yorgis tuleb võtta otsused vastu lakse linna oma erialase karjääri
hetkega, sest järgmisel momendil asjus või õppima. Noorema
on korter, töökoht või karjäärivõi- põlvkonna professionaalid ei
malus juba käest lastud – käi kaasmaalastega läbi mitte
selle fenomeni nimi on rahvustundest, vaid siis, kui eriala nad kokku toob.
New York minute.
Urve Ruut Kaminski (57),
kes töötas 20 aastat Eesti Maja
baaridaamina, igatseb vanu
aegu ning tahaks, et noored ta
endiselt üles otsiksid ja Urve oma külla tulnud vanematele linnatuuri tegema palkaksid. Urve tunneb
Manhattanit nagu oma peopesa. „See on minu Mustamäe!” ütleb ta, kui ühel külmal ööl saare idaküljel
ringi tuuritame. Kui Urve 1989. aastal oma esimese
abikaasa juurde New Yorki kolis, tõi ta endaga kaasa Tallinna vaimu – ta oli seal Arsi kunstipoe müüjana kunstnikele ja näitlejatele esietenduste või avamispidude puhul alati tagaruumist šampust leidnud.
Ent kuigi Urve karakter meelitas omal ajal kõik linna
tulnud kaasmaalased Eesti Maja baari, lasti ta sellelt
kohalt kaks korda lahti, ning nüüd, pärast tema lahkumist on ka maja ise teistsugune.
„Mind isegi ajas mingis mõttes närvi, et sa küsisid seda
praegu,” ütleb hoopis teisel ööl laudkonna noorte

eestlastega Brooklynis klassikalises ameerika diner’is
pärastlõunal Central Parki lääneküljel bistroos istudes
istudes fotograaf Johan Huimerind (26), kui teema
arhitekt Kadri Kerge (34). Selle fenomeni nimi on
Eesti Maja peale viin. Johan on olnud suvest saati New New York minute, lausub Kadri – lähed, vaatad peale,
Yorgis Baltic-American Freedom Foundationi stipen- ütled oma otsuse. Dialoogis tuleb kasutada lause „ma
diumiga reklaamiproduktsiooni firmas tööl ning tul- pean selle üle mõtlema” asemel konkreetset fraasi
nud sinna eelkõige ennast erialaselt täiendama. Johan „jah, ma tahan seda”. Kuigi flegmaatilisele eestlasele
on parasjagu kodutu – õieti seikleb ta ringi mööda
võib see tingimus tunduda väljakannatamatu, nendib
erinevate sõprade ja Airbnb kortereid.
Kadri, et tema on selle oskuse koos väga kõrge stressiSamuti diner’i laua taga istunud Columbia ülikooli ant- taluvusega lihtsalt ära õppinud. Kairiini sõnul on New
ropoloogiadoktorant Gustav Kalm (31) ja moemaja York pannud teda töötama 14 tundi päevas, mida ta
disainer Kairiin Ruuven (27) ütlevad, et nemad said
mujal ei teeks. Ent seejuures on eriti loomevaldkonkorteri nii, et maksid altkäemaksu albaanlastest maja- nas kaader väga suure voolavusega. Eesti Kaasaegse
halduritele, kes petavad korteriüüridega maja kreeka
Kunsti Arenduskeskuse direktor Karin Laansoo (40),
ärimehest omanikku, pakkudes ametliku 2400-dolla- kes on elanud ja töötanud NYCs alates aastast 2006,
rilise üüri asemel välja variandi tasuda 2000 dollarit otsustas lahkuda oma esimesest töökohast Swiss Insüüri ja sama palju altkäemaksu. Niisiis umbes viie kuu
titute’i juhatajana pärast üht aastat, nimetades seda
peale tasub pistis ennast ära. Kairiin ja Gustav igat- tagantjärele oma teiseks magistrikraadiks. Karin ütleb,
sevad aga taga üht varasemat korterit, kus olevat et tihti vaadatakse lausa viltu inimestele, kes paari aastegutsenud illegaalne matsavabrik (matsa on juutide
ta möödudes mõnel veel paremal võimalusel sarvist
paasapühadeks küpsetatav õhuke kuiv hapendamata ja
ei haara. Selline pidev ülespoole ronimine aastaste
soolata nisuleib, meenutamaks lahkumist Egiptuse orja- tsüklitega on väga tavaline, tõdeb ta. Elu- ja töörütm
põlvest – toim.), kus paljaste ülakehadega juudilapsed on New Yorgis neurootiline ja rahutu.
viktoriaanliku Inglismaa kombel keldris saia küpsetasid.
New Yorki tuleb pidevalt juurde uusi tööotsijaid,
Korterilugusid võib rääkima jäädagi, näiteks jutustab
kellega konkureerimine võib läbi põletada. Johan ütdokumentalist Piibe Kolka (31), kuidas tema welcome-to- leb, et näiteks reklaamiproduktsioonis on operaatori
New-York-hetk oli siis, kui tema vannitoa lagi 2011. aastal
assistendid suvalised tüübid, kellel pole mingit kogeorkaani Irene tõttu alla sadas. Irene oli samas hilisema
must ega ka huvi operaatoriks saada, sest nad saavad
Sandyga võrreldes veel mannetu, meenutavad suurlin- niigi päevas tuhat dollarit palka. Filmimaailmas on
nas elu näinud eestlased paratamatute loodusjõudude
jällegi „see tiheduse probleem, et aa, kas sa tahad
meelevallas olemist.
selle eest mingit korralikku palka saada, sorry, meil
on siin rikaste vanemate lapsed, kes tulevad ja teevad
selle tasuta ära. Igaühe saab niimoodi välja vahetada,”
Minuti pealt töötav
kirjeldab Piibe. „Masinal on kogu aeg liha võtta,” ütleb ta. Samas meenutab Piibe, et kui ta alles sisenes
hakklihamasin
indie-filmide maailma ja kartis, et nüüd hakkab eneseNew Yorgis tuleb võtta otsused vastu hetkega, sest
müümine pihta, sai ta aru, et see on eelarvamus, ning
järgmisel momendil on korter, töökoht või karjääri- kohtas tegelikult väga sisuliselt asja juures olevaid,
võimalus juba käest lastud, ütleb mulle ühel laupäeva- intelligentseid ja lihtsalt häid inimesi. Indie-filmide eel-

Urve Ruut Kaminski

Piibe Kolka
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Kadri Kerge

arved on väiksed, järelikult peab seal midagi muud
olema, mis inimesi jääma motiveerib.
Statistiliselt on New York üks kõige suuremaid hakklihamasinaid, ütleb Gustav, sest see on USA-siseselt
kõige ihaldusväärsem paik just
20ndates inimestele, kes on näiteks äsja kolledži lõpetanud ja
tulevad loominguliselt kätt proo- Kõikidel siia linna tulijatel on mingi
vima või raha teenima. Metrood ühine baasarusaam sellest, et me
on hommikuti pungil noortest
oleme siin, et midagi proovida –
inimestest, kes januselt üksteist
piidlevad. New Yorgi tänavad an- ja mõnikord läheb see perse
navad justkui iseenesest energiat ja mõnikord tuleb välja.
ning Karin ütleb, et vaatamata
rängale töökoormusele ei tundnud tema esimese seitsme aasta
jooksul väsimust. Johangi tunnistab, et magamine pole
NYCs mingi eriline vajadus. 30ndatesse jõudes hakatakse samas taas minema kolima, sest indiviidide linn
on kohutav koht, kus lapsi saada.
New Yorgi kohta on palju müüte, mis pärinevad 20.
Usutletavad tunnistavad, et hakklihamasina peale
sajandi teisest poolest, kui NYC oli edgy linn, ütleb
mõeldes võib vihagi kurku tulla, sest tegelikult on see Gustav. „Ma arvan, et 2000ndate NYC ei ole nii edgy,
ikkagi struggle ja Manhattan särab kuskil taamal, aga
elu ei ole siin nii riskantne, nii räige, nii tolmune. See
kui sinna siseneda, ei ole see oodatud briljant – lausa on puhas, kontrollitud, kuritegevus on vähenenud.”
haiseb! Eriti suvel. Gentrifikatsioon muudab ühest kül- Lissabonis, Barcelonas ja Roomas tasub oma mobiiljest linna turvalisemaks, aga teisalt tõmbab nende, telefonil kiivamalt silma peal hoida kui NYC metroos,
kes ei ole rikkad, võimaluste välja järjest kitsamaks. kus nii mõnigi reisija on pingile tukkuma jäänud, iPho„Kui küsida endalt, kas tahad siia jääda,” ütleb Piibe, ne usaldavalt sülle vajunud.
„siis mõistad, et need tingimused, mida sa endale lubada saad, ei lõdvene ega laabu kunagi.”
Karini päriskodud on nüüd näiteks Philadelphias ja Eksperimenteerimise koht
Tallinnas, kuna ta hakkas pärast kümmet aastat New
Yorgis tundma puudust vaikusest ja loodusest. „Para- „Aga mina ei tulnud siia üldse mingit 80ndate romantamatult on New Yorgi intensiivsus selline, et inimes- tikat otsima,” ütleb Johan. „Ma tulin siia professiotel on kogu aeg kiire, neil on kogu aeg midagi vaja, naalsete huvide pärast.” See peegeldub ka Karini karkõik otsivad kärsitult kas tööd või korterit või part- jäärist New Yorgis: ta töötas pärast Swiss Institute’i
nerit, siin on pikaajalisi inimsuhteid keeruline luua.”
Williamsburgis kunstnike residentuuris ning hakkas
linna rahvusvahelisest kunstiväljast inspireerituna
korraldama eesti festivali BioEst, mis talle koos teisTurvaline linn
te New Yorgi töökogemustega hiljem ka EKKAKi juhi
ametikoha pakkumise tõi. „Kõik uksed olid tegelikult
Kohalike sõnul ei ole NYC enam gangsterite linn nagu
lahti ning ma julgustaks kõiki inimesi, kes suuri unistusiis, kui Sohos magati 1970ndatel püss padja all ning
si taga ajavad, neid uksi proovima,” ütleb Karin oma
Harlemis ei mindud veel 00ndate alguseski taksost väl- NYC algusaastatele tagasi mõeldes.
ja. Brooklynis Jay-Z kodukandis pidid deli-müüjad kuus
„Kõikidel siia linna tulijatel on mingi ühine baasarukakskümmend korda kaake relvaga poest välja ajama
saam sellest, et me oleme siin, et midagi proovida –
ning olid ajad, kui metroo viimastesse vagunitesse ei
ja mõnikord läheb see perse ja mõnikord tuleb välja.
mindud. Nüüd on näiteks Soho üks glamuurseimaid
Mul on New Yorgis palju väiksem läbikukkumismure
linnaosi, kus äripinnad söövad kunstnikke ja põlisela- kui Eestis,” tunnistab Piibe.
nikke gentrifikatsiooni tuules kodudest välja. „See linn
Kadri meenutab korda, kui talle öeldi ühel reedel, et
on muutunud palju turvalisemaks,” ütleb Kadri. „Ma ei
esmaspäeval pole enam mõtet tööle tulla, ning ütleb,
ole midagi imelikku näinud, välja arvatud terrorirünnak et kui sama olukord kuus kuud hiljem teises arhitekpaar päeva tagasi,” viitab Kadri 31. oktoobril Hudsoni
tuuribüroos kordus, ei ehmatanud ta enam sugugi,
jõe kaldal Manhattanil rattateele ramminud veokiju- vaid teadis lihtsalt, et peab uue töö otsima. New
hile. See kaheksa inimest tapnud kuritegu oli viimase York oma kiiruses, halastamatuses, intensiivsuses ja
kuueteistkümne aasta jooksul suurima hukkunute
pööraste inimestega lihtsalt on – ise otsustad, kas
arvuga terrorirünnak NYCs pärast 9/11.
see on raske või sa saad sellega hakkama.
Karin Laansoo

Kairiin Ruuvelt ja Gustav Kalm

Johan Huimerind. Foto: Mara Catalan
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Muusikarubriigile keerab volüümi juurde:
Foto: Jon Rust

RUUTU POISS
UUS EESTI BIIT
Pärast käputäit singleid erinevate Euroopa plaadifirmade alt on Ruutu Poiss saanud valmis uue EP, mille kuus
aastail 2011–2016 valminud rada naasevad minimalistliku funk’i ja sündipopilike juurte juurde. Uurisime tema
muusikaliste avastusretkede kohta lähemalt.
Räägi lühidalt, kes on Ruutu Poiss.
Alguses oli see minu arusaam kodusest sündipopist ja
funk’ist, aga nüüdseks võtab see järjest eriilmelisemaid
kujusid.
Milline on olnud sinu muusikaline areng punktist
null Ruutu Poisini?
Lapsepõlv möödus poistekooripoisina. Kuskil alates
96.–97. aastast ajasin räpiasja hiphopipundis True
Headz, mille muusika eest vastutas DJ Critikal. See oli
aeg, mil alustas just Toe Tag, Koplis ja Lasnamäel tegutsesid väga head vene grupid, kõik kogunesid keldripidudel. Esimene räpietteaste toimus 14-aastaselt. Esinesime vanadel kunstiakadeemia reividel, varajastel
Mutant Discodel, erinevates rahvamajades üle Eesti
ning kõikvõimalikes Tallinna keldrites. 2000ndate alguses tegin Nggr Cowboy nimelist projekti. Viimased
räpiasjad olid umbes aastal 2007. Ruutu Poisina hakkasin lindistama 2011. aastal. Esialgu oli plaan taas oma
häält kasutada ning luua täiesti nullist uut muusikat,
millele saaks ka peale laulda. Olin parasjagu omadega
mingisse sügavasse auku vajunud ning see tundus sealt
väljapääsemiseks ainus variant. Muusikaga saad endale
tegutsemiseks justkui uue ning täiesti autonoomse territooriumi ning ruumi välja joonistada. Seda ei pruugi
ilmtingimata välismaailmas eksisteerida, aga sinu jaoks
on see olemas ning muusika kaudu muutub see suhteliselt reaalseks – sinna saab minna ja veel parem on,
kui ka teised tahavad sinna tulla. Uue EP paar lugu on
lindistatud aastatel 2011–2012 ning seal on ka üks rada,
millele on tegelikult viis ja sõnad olemas, aga otsustasin
plaadile ikkagi instrumentaalversiooni jätta, küll koos
taustavokaalidega.

Küsisid Madis Nestor
ja Mariliis Mõttus

Pane kõrv peale:
soundcloud.com/ruutu-poiss

Kui detailselt lähened sa erinevatele saundidele vanemas muusikas, mida kuulad?
Ikka ju analüüsid, kuidas üks või teine helikeel saavutatud on. Aga minu jaoks tuli suur vahe sisse,
kui lõpetasin sämplite kasutamise. Kui sa sämplid
midagi, tuleb selle helifragmendiga automaatselt
kaasa oma spetsiifiline kõlaruum, mis on juba pool
töövõitu. Kümnetest erinevatest džässi, souli ja
funk’i sämplitest kokku kuhjatud hiphopmuusika
kubiseb ja särab ruumidest, mis on eklektilised
ega ole tegelikult omavahel hääles. See on ka üks
põhjuseid, miks hiphop on mulle alati meeldinud
ja miks see muu muusika suhtes küllaltki unikaalne on. Mõistsin seda alles siis, kui ei olnud põhimõtteliselt aastaid sämplinud, ning tõdesin, kui
raske on ise tegelikult nullist seda põnevat helipilti
luua, millest keegi võiks kunagi kas või ühe inspireeriva fragmendi leida. Aga jah, lahedate saundide sämplimise asemel tahtsin ikkagi ise täiesti
oma saundi ning enda jaoks põnevaid kõlasuhteid
avastada. Ma kuulen muusikas ruumi. Meloodia
võib küll jutustada lugu, aga minu jaoks toimub
see lugu mingis ruumis; tämbrid, harmooniad,
tekstuurid ja rütmid kirjeldavad mingeid teisi ruume, vahemaid ning tingimusi nendes. Ka võimalikke
tegelasi.
Milline on su masinapark? Kas kasutad oma helide
loomisel ka mingeid erilisi instrumente/tehnikat?
Aastaid tagasi hakkasin endale vanu kuue-, seitsme- ja
kaheksakümnendate trummimasinaid, süntesaatoreid
ja muud stuudiokola hankima. Seda on praeguseks
üksjagu ja mõned haruldased masinad on ka. Aga ma
ei aja ilmtingimata enam taga kõige-kõigemaid pille,
mulle on olulisem, et olen käepäraste vahendite ning
naiivse järjepidevusega endale omanäolise masinateahela ja kasutusloogikad välja töötanud, mida jooksvalt edasi arendada. Kindlasti pole ma ka mingi produktsioonikunn. Kasutan arvutit ainult ühes jutis erinevate live-ridade salvestamiseks. Kõik vajalikud helid,
efektid ja sagedused keeran käsitsi paika juba enne
lindistamist või lindistamise ajal masinate peal ning arvutis enam midagi eriti ei töötle. See tähendab, et ma
ehitan loo helikihiti üksteise külge üles, jättes jooksvalt rohkem või vähem ruumi uute helide jaoks. Hiljem seal enam midagi eriti korrigeerida ei saa. Mulle
meeldib, et lugu jääb mingil määral suletuks hilisema
manipulatsiooni suhtes.

Kust pärinevad Ruutu Poisi peamised loomingulised mõjutajad?
Varasemate plaatide puhul on neid väga erinevaid olnud, vahel võib see olla ka instrument ise või näiteks
tants mingi rütmi ümber. Antud plaadil on enamik lugusid tekkinud tegelikult lähedaste inimeste ja muude
isiklike olukordade ja staadiumite põhjal. Selles mõttes, et need lood pole spetsiaalselt tervikliku plaadi
jaoks lindistatud, vaid see on väike valik salvestustest
vahemikus 2011–2016. Aga tol hetkel, mil ma enda
jaoks uues võtmes salvestama hakkasin, suhestusin
muu hulgas palju plaadifirma Peoples Potential Unlimited asjadega. 70ndate lõpu ning 80ndate must
sündisegune muusika on mulle alati meeldinud, aga
amatöörmuusikute looming ning vahetud salvestised
andsid oma toorusega võimsa lükke. Antud juhul olid
need siis USA idaranniku papsid, kes pärast tööd oma
maja keldris ühe hädise süntesaatori või basskitarriga
naabertänava elust või aiavoolikust laulsid ning suure
kobaga selle üheleainsale kassetile salvestasid. Parimal juhul andsid väga väikeses tiraažis ise ka plaadil
välja. Aga kindlasti on mind ka igasugune Indiast pärit
muusika mõjutanud, eriti just filmimusa. See on laadilt ning rütmilt huvitav, see on pidevalt arenev ning
kohati absurdselt eufooriline, see kubiseb ka põnevatest saundidest ning sinna on vaikimisi alati väike või
suur tants sisse programmeeritud.
Mis on need asjad, mida sa veel tehniliselt õppida
tahaksid?
Ei ole tehnilisi eesmärke. Üldiselt on plaan ikka pigem
käsitsi ja live-võtmes töötamist edasi arendada ehk
mitte seada arvutit stuudio keskpunktiks. Mitte et
need mulle ei meeldiks, aga me istume niikuinii hommikust õhtuni arvuti taga, ei taha veel muusika tegemiseks sinna ronida, ükskõik kui mugav see ka poleks. Ma ei fetišeeri mingit „analoogset” värki, aga sa
ju kuuled kohe ära, kui keegi on üritanud tundide viisi
ekraani jõllates hiirega helikastikesi originaalselt ritta
seada. See ei toimi.
Su teiseks koduks on Amsterdam. Kuidas seal elamine sind muusikaliselt mõjutab?
Seal on lihtsalt ligipääs rohkele muusikavalikule – väga
vanast kuni kõige uueni. Linna parimad plaadipoed on
minu stuudiost 50–100 meetri raadiuses, käin neis
praktiliselt igal lõunal sobramas. Kindlasti on seal ka
kultuurilist mitmekesisust rohkem.

Foto: Werner Laigar

Guilty pleasure: Ultramarine „Lights In My Brain”.

KAIDO KIRIKMÄE
DJ-ANKEET

Alt üles vaatan…: Taevaste jõudude suunas. Lisaks avaldan lugupidamist isiksustele, kes jäävad igas
olukorras enda (muusikalistele) tõekspidamistele
kindlaks.
Viis klassikut:
Autechre „C/Pach”
Two Lone Swordsmen „Gay Spunk”
Carl Craig „Televised Green Smoke”
Odd Nosdam „Sisters (Boards of Canada remix)”
Pantha Du Prince „Behind The Stars”

Detsembrinumbris teeme põike eksperimentaalsetele elektroonilistele helimaastikele, mille üks järjekindlaim esindaja Eestis on Kaido Kirikmäe. Kuigi
laiem avalikkus tunneb teda ehk kõige rohkem muusikuna, kel ilmus, muide, novembris ka uhiuus kauamängiv „Rawberry Files”, ning ambient-helidele pühendatud festivali Kukemuru Ambient peakorraldajana,
pole Kaidole võõras ka teiste loomingu selekteerimine. Viimasel ajal peamiselt Klassikaraadio saates
„Fantaasia”.

Muusikas ebaoluline: Tingel-tangel ja tapeet.
Mida mängin: Ambient’i ja funk’i.
Eredaimad mängumälestused: Kolmetunnine DJsett järjepanu kolmel päeval 2005. aastal Poola-Saksamaa piiril toimunud Woodstocki festivalil. Jäi mulje,
et elektroonilise tantsumuusika 90ndate alguse toorus oli salamisi konkreetse festivali tagauksest ilma
piletit näitamata uuesti sisse hiilinud…

Debüüt: 1994. aasta kevadel Türi söökla kolmanda korruse saalis toimunud „reivil”. Helitehnikaks ilmatuma
suur 24-realine analoogpult ja kaks igivana kassettmakki. Publikuks breakbeat’i ja hardcore techno fännidest koosnev kohalik venelaste jõuk, näpuotsaga Paide
hipisid ning diskomeestest dressidega inimesed.
Muusikas oluline: Originaalsus (mõjutused on okeid,
aga ühest Richard D. Jamesist piisab kogu maailmale),
väljendusoskus ja ebamaisus.

Kuula meie veebiväljaandest ka
Kaido Müürilehele tehtud miksteipi
või pane kõrv peale aadressil
soundcloud.com/kaidokirikmae.

Lugu, mida mängiksin oma parima sõbra pulmas:
The Smiths „I Know It’s Over”.
Koht, kus tahaksin kindlasti mängida: Motor City
Detroit.

Viis hetkekummitajat:
This Is The Kit „Moonshine Freeze”
Tuul ja vihm
Kaks lennukit, mis olematu vahega kell 4 igal varahommikul üle maja lendlevad ja hetkeks üles äratavad. Kuhu nad küll suunduvad…
„Rawberry Files”
Öine R2 läbi une
Tehnilist: 100% live-improvisatsioon oma tõusudelangustega on see, mis mind isiklikult muusikaliste etteastete puhul köidab. Lisaks orgaanilisus läbi elektrooniliste vahendite ja nende vahenditena eelistan alati
aparatuuri n-ö raudvara kujul. Oluline on pigem idee
kui asjade/tehnika rohkus. Kodus kuulan peamiselt
kassette ja raadiot.

MUUSIKA
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Liima – 1982
(City Slang, 2017)

Fever Ray – Plunge
(Rabid, 2017)

Phase Fatale – Redeemer
(Hospital Productions, 2017)

Kuulas: Jaane Tomps

Kuulas: Helo Liis Soodla

Kuulas: Oliver Paadik

Pime öö. Heleroheline kuma. Tulnukad röövivad Karin
Dreijeri ning maale naaseb olevus, kes loob müstilist
muusikat. Fever Ray teine album „Plunge” kutsub kuulajat piiluma maailma, kus valitseb imeline kaos.
Kohati hinge kriipiv ja hiiliv, siis sensuaalselt paitav –
„Plunge” päästab paisu tagant valla allasurutud emotsioonid ning rõhub igaühele südametunnistusele.
Album on kartmatu ja solist iseteadlik, ta ei pelga
vastuolulisust ja peavoolust lahknemist. Muusika on
imbunud läbi toorest ja häbitust ihast, ent leidub ka
mõtisklevaid palasid, mis utsitavad kuulajat oma olemust avama, kujutlusvõimega mängima. Viisijuppide
järjepidev kordamine tagab süvenemise, kerib pinget
ning laseb igal kuulajal ise otsustada, millise tähenduse muusika saab.
Karin Dreijeri eneseotsingul on sotsiaalpoliitiline
maik, ta käsib loobuda tuumaenergiast ja igavusest,
nõuab abordi seadustamist ja hinge vabastamist. Album kasutab instrumentaalset ja elektroonilist muusikat, et luua mingi võõras keskkond, olgu selleks siis
tulnukad ja kosmos või kellegi mitmetasandiline ja
kapriisne sisemaailm. Igal laulul on oma tunne, oma
värv ja oma lõhn, need impressioonid panevad kaasa
elama ja igatsema.
Pretensioonikas „Plunge” teab, mida tahab, ja ajab
seda kõhklemata taga. Algselt kriipiva ja ameloodilisena kõlav muusika asetub lõpuks süsteemi, eksinud
kuulaja paneb pusletükid kokku ning taipab, et tegu
on psühhedeelse meistriteosega, mille järgi tantsitakse siis, kui kõik teised asjad ja inimesed vaikivad.

Phase Fatale’i debüütalbum „Redeemer” maalib kuulajale pildi trööstitust postapokalüptilisest maailmast,
kus vaimset ja füüsilist lunastust on võimeline pakkuma vaid välisilma salgav hedonism ja konstantne ekstaatiline seisund.
PF on kehtestanud end viimase paari aastaga kui üks
tähelepanuväärseim techno tumedamaid äärealasid
avastav artist. Selliste mainekate leibelite nagu aufnahme + wiedergabe, Jealous God ja Unterton alt
ilmunud EPdelt tuttav agressiivne ja palavikuline kõlapilt on leidnud oma kindla koha ka „Redeemeri”
peal, kuid mõjub kindlasse kontseptuaalsesse struktuuri asetatuna tunduvalt värskema ja põnevamana.
Esimesed kaks lugu „Spoken Ashes” ja „Operate
Within” ongi plaadi kõige „klubisõbralikumad” palad –
kõrva jäävad PFi puhul juba nii tuttavad hüpnootilised rütmid, metalsed trummid ja teravahambulised
süntesaatorid.
Täispikk album annab võrreldes EP-formaadiga tunduvalt enam ruumi eksperimenteerimiseks ja nii on
tantsuplatsikesksemate lugude kõrval ka paar techno
dekonstrueerimise katsetust. „Interference” ja „Beast”
on mõlemad pigem atmosfääri loomise taotlustega ja
annavad pidevalt kuklasse raiuva 4/4 bassirütmi järel
vajaliku pausi hingetõmbeks. Siin on tunda ka väikest
kummardust Regise veetava Downwards Recordsi
kataloogile, kus techno, ambient ja noise mahuvad kõik
ühe täpsustamata nimetaja alla. Otsi kokku tõmbav
tempokas postpungilik nimilugu paneb pulsi taaskord
kiiremini käima, kuid lõpliku katarsise tekitamiseks
jääb sellel jõust puudu.
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Filmimaailm viibib praegu Denis Villeneuve’i visuaalse meistriteose „Blade Runner 2049” lummuses, ent
soome impromuusiku Tatu Rönkkö ja taani nüüdisindie bändi Efterklang liikmed paistavad olevat truud
originaalile. Liima verivärske album kannab pealkirja
„ Nu
ntiu
se”
„1982” ja olgu see juhus või mitte, aga just sel aaspea
teg
tal tõi Ridley Scott vaatajateni düstoopilise ulmefilmi
e la
ne
Mr
„Blade Runner” ning mööda tulevikumaailma repliNo
rm kante taga ajav Rick Deckard ilmutab end vaimusilal l
.F
mas ka seda kauamängivat kuulates.
Vaatamata pealkirjale ei ole tegemist retroromantikaga. Liima ei kõla oma teisel kauamängival sugugi nagu 80ndad ega ka mitte
sellele järgnenud kümnendid. Koostöös
ansambli Grizzly Bear instrumentaalvõluri Chris Tayloriga sündinud plaadil on varasemad metalsed rokirifid
asendunud neoonsete sündikäikudega. Avaträkiga „1982” luuakse
dramaatilisus, mida vokalisti Casper Clauseni mõtisklused hoiavad pingsalt üleval kaheksa
loo vältel. „Life is dangerous”,
„all the world is coming down
now” ja „cause we’re all going
to die” on vaid mõned fraasid,
mida muusik mööda seda veidike kõledat ja hämarat rada sulle
kõrvu poetab.
Nagu „Blade Runneril”, on ka
plaadil „1982” n-ö mitu lõppu.
Viimaseks palaks on märgitud „My
Mind Is Yours” pikkusega 3:23, ent
reaalsuses kestab see pea veerand
tundi ja seda mitte plaadi valmistaja
hooletusest. Liima seekordne lugu ei
lõppe üldsegi nii mängleval noodil, kui
esmapilgul paistab – järgneb seitse minutit
vaikust ning seejärel kõlab salajane ja tegelik
lõpuakord.
13. detsembril toimub
Tallinnas ARSi majas Jimi
Tenori ja Jori Hulkkoneni
elektroonilise elavmuusika saatel nende futuristLiblikas – Unholy Moly
liku road movie „Nuntius”
(2017)
esmaesitlus. Kontserdile
Kuulas: Kristjan Karron
järgneb eesti-soome
kunstnike ühisnäituse
„Supersonic” avamine.
Vaata lisaks: fienta.com/et/
nuntius-film-ja-kontsert
Kauamängiva kokkupanek on korralik töö. Kõige muu
juures (lindistamine, miksimine jne) tuleb algul kompositsiooniliselt nelikümmend minutit huvipakkuvat
muusikat kokku mõelda. Igal žanril on oma klišeed
ning probleemid, mida selle protsessi käigus vältida.
Bändi Liblikas uus album „Unholy Moly” on oma mõjutustega niivõrd mitmekesine, et neid stampprobleeme on ka mõneti lihtsam leida. Postrokki, sludge’i ning
kõike muud head kombineeriv album pole selles asjas
veel täielikku lihvi saanud ning tihtilugu jäävad laulud
seetõttu üpris anonüümseks ning kokku sulanduvaks
(albumi keskpaik on selles kõige suurem süüdlane).
„Unholy Molyl” on sellise lähenemisega üpris raske
kuulaja tähelepanu pidevalt maksimumi peal hoida.
Sellel pole ju miskit viga – andku taevas, et kõik žanrid hitivabriku tootmisahela peale üle ei läheks. Kuid
lihtsamate hook’ide puudumine paneb samuti rõhku
atmosfäärile, milles tuleb segava faktorina esile pillimängijate kiiduväärt, ent tiimitööd veidi rikkuv ambitsioon, kuna igal suvalisel hetkel tunduvad kõik instrumendid tähelepanu pärast võistlevat. Seega on käesolev mõnusa groove’i ja igati kompetentse pillitööga
album võrdlemisi raskesti ligipääsetav, kuid žanri fännidele kindlasti meelepärane.
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Benzokai & Tont –
Rap Music Rocks
(Serious Serious, 2017)

V4R1 – V4R1
(Grainy Records, 2017)

Kuulas: Norman Kuusik

Kuulas: Tanel Mütt

Tondi & Benzokai „Rap Music Rocks” tuleb elektroonilise ambient’i kaugemast otsast, mille kahe-kolmeloolised miniväljaanded (siinkohal EP) tilguvad laiemasse teadvusesse üksiku kasseti või SoundCloudi
lingi vahendusel või varahommikul kell neli mõnel
suvisel elektroonilise muusika festivalil. EP lühisust
võimendab seegi, et sisuliselt koosneb see kahe loo
kahest miksist, mis on mõlemad ühtmoodi obskuursed. Nagu üllitise pealkirjastki aimata võib, on sõnalisel esitlusel märksa kesksem koht, kui tavaliselt elektroonilistest helimaastikest oodata võiks. Minu asjatundmatusest hoolimata tundub Tondi & Benzokai
sõna mulle eeskätt kusagilt räpimaailma perifeeriast
pärinev ja dekonstrueeriv – pigem passiivne või ehk
paremas võtmes sensuaalne – kui agressiivne sõnaosav trikster. See siin ei ole EiK või Suur Papa, vaid
lähemal ehk hoopis Aaron Stainthorpe’i rõõmutule
soigumisele, kui MDB katsetas kunagi räpilooga „Heroin Chic”. Siiski peitub „RMRi” aeglastes, peaaegu
sosisevates värssides teatud haakuvust, mis lisab lugudele keskset struktuuri, mida varasema Tondi puhul
(vt „Rändurvaim”) just puudu jäi.
Ilmselt ongi rap music siin rohkem nagu provotseeriv konstrukt, mille taga peituvad analoogne, digitaalne või tont-teab-mis-helitehnoloogia. Kusagil undavad analoogsed bassid, mujal reverb’ist nõretavad
trummid. Kui mullu kevadel Tonti et al. MIMstuudios
nägema sattusin, ei saanudki lõpuni aru, kas see on
publiku ja esineja rituaalne muusikatapmine või mingi 21. sajandi uus teadvus. Samas, kui eesmärgiks
on kuulaja ebamugavus või üle piiri ajamine, ei lajata Tont & Benzokai kogu jõuga vastu nägu, vaid on
pigem ebamugav kihelus, mis kratsimise peale ainult
süveneb.

V4R1 on Sander Saarmetsa ja Virge Loo loomingut
ühendav audiovisuaalne kooslus, mis sündis Taiwanil.
Audiovisuaalse albumi avalooks on „AVA”, mida saadavad minimaalselt taustal kõlav basstrumm ja võimsuses kasvavad akordid, millele lisandub ka kohati
häiriv, kuid loole väärtust lisav, valgele mürale lähedal
olev heli. Basstrumm on konventsionaalne, muu aga
mitte. Downtempo-laadne pala „Xin” töötab eriti hästi koos visuaalse poolega. Loodusliku ning industriaalse kooskõla, millest kiirgab ka tundmatut kolmandat
poolt. Antud loo puhul tuleb kiita arengut, mis viib
ootamatu ning vägagi sügava kulminatsioonini, milles
kõik varem madalamat tooni hoidvad helid töötavad
teise nurga alt. Kuid edaspidi liigub album mööda sama
rada, mida esimesed kaks lugu juba näitasid. Meloodiad ning sämplid on natuke erinevad, rütmid astuvad
sammu kaugemale, ent suuremat muutust ei toimu.
Suurte plussidena saab tuua välja kvaliteetse produktsioonitaseme nii helipildis kui ka visuaalses mõttes. Erilist tähelepanu väärivad erinevad rütmistruktuurid, oskuslik filtrikasutus ning võimekus panna
rõhku kindlatele elementidele. Audiovisuaalne kogemus on olemas, kuid ei vii ennast ühest konkreetsest
kujutelmast kaugemale ega liigu emotsioonide intensiivsuses punktist A punkti B.
Albumit kuulati CD-plaadilt, millega oli kaasas ka 52-leheküljeline kunstiraamat.
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Aastavahetus Genklubis: Overfitting Disco & Vikerruum

Mutant Disco jätab hüvasti

Aastavahetusel tähistatakse Genklubis suurelt Eesti ja Soome sünnipäeva!
Üle lahe sõidab külla DJ-kollektiiv Overfitting Disco koosseisus Anssi Nieminen
ja Jussi Kantonen, kes muudavad publiku diskosõltlasteks. Kosmilisi diskohelisid,
metsikuid voodoo-trummirütme, jõulist italo’t ja animemuusikat on nad käinud levitamas Helsingi Flow Festivalist kuni Tōkyō tagatänavaurgasteni. Saabuval peol
segavad nad oma maagilises sulatuskatlas kokku ka populaarsed eesti ja soome
kuldhitid. Oodata on viis tundi kestvat ekstsentrilist diskopidu!
Eestit esindavad sel ööl vikersaalis Anna Linda Tomp, Kaspar Aug ja Ilmar Kahro.
Anna Linda pakub vikerpeolisele oma diskosalvest mahedat ja kosmilist, eurot
ja idamaist, troopikat ja elektrit, õõtsu ja tümpsu, klassikat ja njuubiiti. Kaspar
ja Ilmar moodustavad heasoovliku DJ-duo ning saadavad tantsupõrandale ainult
positiivse laenguga house’i-emotsioone, diskot, elektroonikat ja poppi.

Laupäeval, 16. detsembril toimub Von Krahlis
Mutant Disco, millega täitub Eesti kõige pikaealisema klubipeo 20. aasta. Paraku on Mutandi
ümmargune tähtpäev ka viimane Mutant Disco.
Peo vedajad Rhythm Doctor, Raul Saaremets
ja Siim Nestor on otsustanud igakuise tantsupeo korraldamise režiimi välja lülitada, et anda
võimalus ja teha ruumi uutele ideedele. Vaikselt
pensionipõlve pidama nad lõplikult siiski ei asu.
Viimane Mutant Disco toimub seal, kus see
kunagi 1997. aasta talvehakul alguse sai – Von
Krahlis. Lisaks Raul Saaremetsale ja Rhythm
Doctorile astub üles veel üks 20 aasta taguse
peo esineja – džäss-funk-house-kombo Holmes.
Omaaegne kohalik supergrupp – Meelis Meri,
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Lekker Dance Night Resurrection:
Krikor Kouchian

Leslie Laasner, Sten Sheripov, DJ Critikal, Ville
Veering – ajab end spetsiaalselt selleks õhtuks
uuesti kokku.
Viimase väliskülalise au jääb itaallasest njuujorklasele – susiseva ja mulksuva sünge house’i
meistrile Madteole.
Vähemasti Müürilehe trükkimineku ajal on
Mutant Discol kindel plaan avada viimaseks
peoks Von Krahlis ruum, kus keegi varem –
või vähemalt viimase 50 aasta jooksul – tantsinud pole. Salapärane keldriruum, mille lineup
on praegu samuti saladus. Ja peo kolmandast
saalist leiab viimaste mutantide alalise sideshow
Pudru Kuuli Psühhedeelse Aida DJ Lill Slimi ja
teistega.
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Parasjagu uue kodu otsingutega tegelev klubi
Lekker peatub 22. detsembril Sveta Baari
katuse all – teise sünniaastapäeva puhul
teeb comeback’i Lekker Dance Night,
kuhu lennutatakse Pariisist kohale hiljuti
L.I.E.S. Recordsi alt uue LP „Pacific Alley”
ilmutanud Krikor Kouchian.
90ndate lõpust prantsuse elektroonilise
muusika tandril tegutsenud, kuid sealseid
„liikluseeskirju” eirama kippuv Kouchian
on ehitanud endale aja jooksul identiteedi, millele errorid ja ebakõlad on pigem
õnnistuseks. On öeldud, et Kouchian loob
helisid nagu uudishimulik laps, kes muusika
mõistmise asemel pigem oma mänguasju
lammutab. Uuel plaadilgi kuhjab ta kokku
kõikvõimalikku helilist ja helitut, mis on temasse aja jooksul jälje jätnud, alustades Prince’i
funk’ist ja varasest hiphopist ning lõpetades videokassettide kummardamisega.
Sooja teevad ning maha jahutavad Lekkeri residendid Ellen, Mari-Anna, Kask, Nikolajev ja üks veel saladuseloori alla varjuv live-artist.
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Siim Nestor. Foto: Taavi Sep

8. detsembril kell 17 avatakse EKA galeriis prantsuse
kunstniku Noëmi Merca näitus
„Pinky-Swear”. Noëmi elab ja
töötab Pariisis ning on Belgias asuva Dieseli projektiruumi üks asutajatest. Esinejanime m.m.rty all võib teda
kuulda samal õhtul EKKMi kohvikus toimuval Club Felicityl.
Peole eelneb EKKMi ruumides kollektiivsele identiteediloomele keskenduv stuudiopraktika „Persona”,
mida veavad Pire Sova ja Ando Naulainen. Neandertali Koobaskooli näitusel „Platvorm” alguse saanud performatiivse pop-upateljee idee oli muuta galeriiruumid kõigile avatud garderoobiks.
Eksperiment, mille käigus võiks külalised leida võimalikke vastusevariante järgmisele mängulisele küsimusele: millest koosneb
mina? Abiks on valgus, heli, hulk riideid, näovärvid, tossumasin,
selfie stick ja muu hädavajalik. „Persona” on kõigile tasuta algusega kell 19.
Õhtusele, seitsmendat korda toimuvale Club Felicityle on palutud muusikat valima külalised Brüsselist, Pariisist ning Londonist. Planeeritud on mitmekesine õhtu – ambient’ist kiirete rütmideni. Belgiat esindavad Samuelspaniel live-kavaga ning Doro
halastamatu klubimuusikasetiga. m.m.rty ülesastet iseloomustavad tumedamad toonid ning Suurbritanniast pärit Mess mängib
oma nimele sobilikku valikut – näiline segadus, mis etteaste lõppedes siiski ühtse tervikuna mõjub. Lisaks on puldis ka kohalikule publikule tuttavad Pire Sova ja Greta Liht.
p

Still Out kostitab kahe välisartistiga
Elektroonilise muusika peomeister Still Out on tagasi. 15. detsembri õhtupimeduses oodatakse kõiki
Kultuuriklubi Kelm kolmes erinevas ruumis, mis on
täidetud mitmekülgsete helikardinatega. Seekordne
Still Out on otsinud üles idanaabrite tõusva technotähe Nadya, kes paneb lisaks mängimisele suurt
rõhku ka produtseerimisele ning uute talentide otsimisele, vedades nii plaadifirmat Zinger Records kui
ka samanimelist Peterburi klubi.
Külmkargele techno’le lisab soojust ja vürtsi Costa
Ricast pärit Diego Ezpeleta (artistinimega Ezpe), kelle taustsüsteemis on põimitud omavahel mitme inst-

Club Felicity,
„Pinky-Swear” ja
identiteediloome
stuudiopraktika

rumendi sorav valdamine, mille juhtivaks jõuks on
olnud klassikaline muusika.
Esimest korda leiab ühelt Still Outilt ka midagi peenematele melomaanidele – downtempo-saalis põksub muusika keskmiselt 100 takti minutis, seega ei
pea tingimata tantsima, vaid võib ka mugavalt diivanisse sulada.
Sündmusele tasuks tulla juba ainuüksi karismaatilise kohaliku kaadri pärast. Kolme erineva saali vahel
jaotavad ennast ära Hurmet Ilus, Armukahur, Paap,
Siim2000, Uku Legal, Kekkonen&Õis, Ivo Naries ning
alati särav Joy.

PÜSILEPINGUGA MÜÜRILEHT IGA KUU KOJU
1.80 € EEST. VORMISTA TELLIMUS AADRESSIL
TELLIMINE.EE/MYYRILEHT
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Kes kardab
valimisvaatlejat?
Anna-Maria Penu
„Kes kardab Aafrikat? 2. osa”
Petrone Print, 2017
144 lk

Berit Renser
Ehkki Aafrika liigub järjekindlalt autokraatlike valitsemisviiside murdmise suunas, on Uganda president
Yoweri Museveni olnud ametis juba 30 aastat. Aga
see polegi teab mis erakordne asi. Ridamisi võiks lugeda ette Aafrika riike, kus president on hoidnud võimu
kauem kui siinkirjutaja elanud: Kamerunis 42 aastat,
Ekvatoriaal-Guineas 38 aastat, Kongos 33 aastat jne.
Demokraatlikud olevat need valitsemisvormid kõik.
Demokraatia olulisuses, selle säilitamise, levitamise
ja kontrollimise vajaduses ei kahtle ei Euroopa Liit ega
Anna-Maria Penu, kes oma reisiromaani „Kes kardab
Aafrikat?” 2. osas on valimisvaatlejana Ugandasse saadetud: „Tekib […] vastupandamatu soov aidata, tugevdada inimeste sisemist jõudu, pakkuda neile lootust,
õiglust ja armastust. Demokraatiat.” (2. osa, lk 141)
Kuid erinevalt Penust, kes viibib seekord Ugandas lühiajaliselt, on kauaaegsetel vaatlejatel illusioonid seoses
siinse demokraatia võimalikkusega kadunud. See pole
vast raamatu kulminatsiooni rikkumine, kui teatan
siinkohal üsna oodatavad valimistulemused: Museveni
jääb presidendiks ka järgmiseks viieks aastaks.
Pikaaegsed valimisvaatlejad, keda raamatus kirjeldatakse, soovitavad kirjutada ennustatava võidu raha ja
võimu arvele: Museveni kollased plakatid on palistanud
linna, rahatähtedega lehvitatakse vaeste valijate nina
all, presidendil on võim, et sulgeda sotsiaalmeedia ja arreteerida
oma igipõline vastane Kizza BeTean ka opositsioonipaari valge- sigye. Viimane on juba nii mitmust ajatut tähendust Aafrikas, meid kordi kandideerinud, vahi
kuid ometi tekitab see küsimuse, alla sattunud ja uuesti kandideerinud, et tema järjekindlus muukas tõepoolest ei suuda me Aafri- tub teataval määral koomiliseks.
kat kirjeldades neist väsitavalt korEhkki Penu avab poliitilisi ja ajaduvatest narratiividest loobuda. loolisi tagamaid ka „Aafrika…”
2. osas – viidates näiteks Aafrika koloniaalmaade jagamisele
joonlauameetodil, mis eraldas
ning ühendas pimesi hõime ja religioone, moodustades nii pea klappimatud poliitilised kogukonnad –,
avanevad Uganda tänapäevast olukorda selgitavad ajaloolised tagamaad põhjalikumalt reisiromaani 1. osas,
kus Penu oli Ugandas Daily Monitori toimetuses praktikant. Seetõttu ei saa pelgalt 2. osast vastust olulise-

Loeng “Toidu tulevikku avastamas:
toidu ühendamine lugude jutustamise,
kogemuste ja visuaalse kommunikatsiooniga”

le küsimusele, miks valib rahvas 30 aastat järjest võimule
inimest, kes kasutab alatuid
võtteid, on korrumpeerunud
ega suuda vaatamata välisabile ja hiljuti leitud naftale
riiki vaesusest välja tuua.
Uganda, nagu ka mitmed
teised Aafrika riigid, on emamaadest iseseisvudes äganud
hõimukonfliktide, militaarrežiimide ja nõdrameelsete despootide käes. Kujuta ette, et
elad riigis, kus 70ndaid meenutades räägitakse, kuidas
Victoria järve tilaapiad olid end inimjäsemetest paksuks söönud. „Sinu jaoks pole ükskõik milline rahu piisav
argument, enamiku ugandalaste jaoks on see ainus
argument,” pakub ugandalane Esther Penule oma nägemust rahust Ugandas. „Nemad ei saa lubada endale
luksust arutleda, kas sel viisil saavutatud, hoitud rahu
on ähvardus või mitte. Nende jaoks on rahu lihtsalt
rahu ja kõik.” (1. osa, lk 93)
Kohati tundubki, et Penu, kantud üllast maailmaparandusmissioonist, esitab moraalseid argumente
inimõiguste kohta – homoseksuaalsusest naiste õigusteni –, mida Uganda ajalooline ja sotsiaalne olukord
ei jaksa lihtsalt kanda. Mulle meenub paratamatult
ühe Keenia seksuaaltervise eest võitleja lugu, kellega
oma ammusel reisil kohtusin. Tema ülesanne oli vaestesse piirkondadesse kondoome viia, kuid ta sai peamiselt pahameele osaliseks: mis me nendega veel
teeme, hakkame neid sööma või? Penu refleksioonide ja ugandalaste sotsiaalse olukorra vahel paistab
vähemalt romaani 1. osas haigutavat umbes sama
suur kuristik.
Terje Toomistu kirjutas („Mõistmatuse mustad augud”, Sirp, 22.12.2011) 1. osa kohta, et autor ei suuda
oma „lääne mina” kaotada. Sellega tuleb nõustuda,
sest hirmudiskursust ning oma ja võõra vastandust
markeerib juba reisiromaanide pealkiri, ehkki põhjendamatult. Nendib ju Penugi, et õigupoolest pole
keegi talle kunagi sellist küsimust esitanud ja ega ta
Aafrikat karda ka. Pealkirjavalik tõstatab ka probleemi, kas Uganda on tõesti nii ühtlane, kogu kontinenti

sulanduv mass, et saame seda Aafrikaks üldistada.
Aafrika riikides korduvalt käinuna tean ka opositsioonipaari valge-must ajatut tähendust, kuid ometi tekitab see küsimuse, kas tõepoolest ei suuda me Aafrikat kirjeldades neist väsitavalt korduvatest narratiividest loobuda.
Reisiromaani 2. osas on kuristik nihkunud Penu ja
ugandalaste vahelt Penu ja teiste valimisvaatlejate vahele. Seda peamiselt seetõttu,
et tema roll ei olegi seekord
kohalikega liialt sõbruneda.
On ju valimisvaatlejal kindlad
EList saadetud suunised. Samal ajal kui ugandalased valivad läänelike valimiskabiinide
asemel oma liidrit pesukaussides, sõidavad vaatlejad ringi
ELi märgistega džiipides, elavad turvatud luksushotellides
ja muretsevad peamiselt selle
pärast, kust sooja vett ja õlut
saab. Nagu Penu ütleb, on
see „üks otsatu kallite prilliraamide, siledate triiksärkide,
tumedate pintsakute ja hallide pükskostüümide paraad”
(2. osa, lk 22).
Kui üllas ei oleks ka idee
demokraatia levikut mõõta,
kontrollida ja suurendada, on
pea võimatu vaadata mööda
vaatlustest kui postkolonialistlikust nähtusest, järjekordsest võimu- ja kehtestamismängust. Või nagu Esther taas ütleb: „Nagu
me Aafrikas oleksime lollid, alles lapsed, kellele on
õigesti elamist vaja õpetada, isegi õigesti mõtlemist
ja õiget suhtumist nähtustesse, poliitikasse, maailma
asjadesse laiemalt.” (1. osa, lk 93) Ehkki vaatleja peab
varjama oma positsiooni – tõe kuulutaja ja demokraatia misjonärina – passiivsuse taha, avaldub see
kohati äraspidisel moel. Humaansus asendub tundetu bürokraatliku masinaga. Vaatleja ei tohi baaris
sõbruneda, võtta peale hääletajaid või, nagu Penu ise
koges, hoida valija sülelast.
Selline anonüümsus ja osavõtmatus on omadused,
mis ei paista sugugi autori võitlusliku meelega sobivat.
Mida enam on vaigistatud Penu „suured küsimused”,
seda rohkem reflekteerib autor oma tülpimust kaasvaatlejate suhtes, ja paistab, et ka iga tiimi liige on oma
tähtsusetusega leppinud. Valimiste ajal rikuti ridamisi õigusi, kuid need taandusid kõik „enam-vähemdemokraatiale”. Ja Museveni võidutses taas.
Kuna raamatu raskuskese on valimistel ja nende
vaatlusel, oleksin oodanud muidu küsimusi esitavalt
Penult demokraatia mehhanismide veelgi enam süvitsi
uurimist. Näiteks küsimusepüstitust, miks peaks üks
diktaator üldse kutsuma enda valimisi vaatlema, kui
ebaausad võtted on juba ette teada. Millist rolli mängivad rahvusvahelised vastastikused kokkulepped –
vahetuskaup näilise demokraatia ja välisabi vahel? Ja
kas ei võiks olla võimalik, et too välisabi, mida demokraatia eest lubatakse, on lõpuks see, millega võimu
aina uuesti ja uuesti teostatakse?

Heidi Uppa
(Soome)

Heidi räägib oma teekonnast graafilise disaini juurest toidu ja söömisega
seotud kontseptsioonidisaini ning uurimistöö juurde. Ta on disaininud
pakendeid sellistele ettevõtetele nagu Fazer ning uurinud toidu- ja pakendi
disaini kui kultuurilist sümbolit ja inimestevahelist sotsiaalset sidet.
12.12.2017 kl 18.00–19.30
Loeng toimub Kultuurikatla terassisaalis (Põhja pst 27a, Tallinn) inglise
keeles ja sissepääs on tasuta.
Teave Kultuurikatla kodulehel www.kultuurikatel.ee.
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Viin ja sült Manhattanil
Flo Kasearu majamuuseumlik tegevuskunstituur New Yorgi Eesti Majas avas asutuse kui
eksootilise ajakapsli nii liikmeskonnale kui ka neile, kes tavaliselt külaliste hulgast välja arvatakse.
Tekst Piret Karro, fotod Johan Huimerind

Vasakul: Reet Värnik Flo Kasearu performance’is põhjatu kastekannuga
All: Kartulitest lauakaunistused Eesti Maja baaris
Üleval: Flo Kasearu New Yorgi Eesti Maja katusel
Paremal: Kristi Roosmaa Tootell, kelle suust kostab üksildasi musihääli

Kiirabiautode kõrvulukustavad sireenid, möödakäijad, kes hõikavad „Mida sa vahid?!”, teetööd ja ehituspiirded ning varrukast oma visiitkaarte jagavad uued
tuttavad – New York. Jalutuskäigul läbi mitme n-ö
block’i või üle silla võib ümbrus muutuda täielikult.
Niisiis pole ime, et saad astuda Manhattani saginat
täis tänavatelt sisse 1899. aastal ehitatud uusklassitsistlikku hoonesse, mille vestibüülis põleb kamin ja istet saab võtta nahktugitoolidel – läida või piip – ning
mille tagumisse klubiruumi pääsevad valitud liikmed
sülti sööma ja viinapitse kokku lööma.

Ainult liikmetele
Flo Kasearu on valinud oma NYC performance-kunsti
biennaali Performa teose toimumispaigaks New Yorgi
Eesti Maja. Kasearu teeb külalistele tõest inspireeritud tuuri „Ainult liikmetele /
Members Only”, mille käigus ta
tutvustab Eesti Majas toimuvat
Maja baaridaam Urve mäletab ja selle ajalugu. Nii võivad külas1990ndaid, kui kõik piiri tagant tajad näha juba enne majja sisse
pääsenud kaasmaalased eesti astumist teise maailmasõja aegses rõivastuses noori kallistajaid,
oaasi Manhattanil üles leidsid ja kes on just kohtumas, lahkumas
temaga baariletil tantsu lõid. või ootamas teineteist maja aknal, ning fuajees tervitab peale
kaminasooja liikmeid maja pikaaegne baaridaam Urve Ruut Kaminski, tuntud ka kui Arsi Kotkas. „Ainult liikmetele”
on seejuures vihje EMi külastajapoliitikale – ligipääsetav rangelt ainult neile, kes maksavad 60-dollarilist aastamaksu. Urve küsib tungivalt igalt, ka tuttavalt, sisse-

astujalt, kas nad on ikka liikmed, ning ulatab õigeksmõistetutele ajalehe ehk teose kataloogi. Sealt võib
NYC eesti ajalehe Vaba Eesti Sõna ainetel lugeda Kasearule omase huumoriga liikmete surmakuulutusi: „Rest
in peace dear MEMBER”, „You may say I am a MEMBER
but I am not the only one”, „The MEMBER strikes
back (1980)”.
Flo Kasearu perekonna ja Pelgulinnas asuva majamuuseumi fotodega trepiseintel loob Kasearu silla
NYCs ja Tallinnas asuvate ajalooliste majade vahele
ning põimib ühtlasi osavat tervikut oma senistest teostest. Seintel näeme miniatuuri tema katuseplekist tahutud lennukitest („Ülestõus”, 2015) ning joonistusi
„Muuseumidirektori hirmud” (2014), kus Tartu kunstimuuseumi näitel on visualiseeritud kõikvõimalikke
hädaohte alates äikeselöögist kuni pilvelõhkujast
juurdeehituseni, mis võivad üht maja – ka NY Eesti
Maja – ohustada. Tubades ootavad meid aga misanstseene esitavad NYC eesti kogukonna pikaaegsed
liikmed. Reet Värnik kastab keset tuba taime ja arutleb endamisi, et ta polegi tegelikult ühegi ühingu liige,
samas teatris käib tihti. Vesi kastekannust otsa ei saa
ning küljelt vaatav pilk näeb voolikut, mis tema varrukast kannu jookseb, ent Kasearu polegi vaevunud
neid nippe otseselt peitma, sh näiteks meest laua
all, kes teises ruumis magava poisi ees lebavat ümbrikut magnetiga liigutab. Ent sellegipoolest mõjuvad
stseenid emotsionaalselt. Prouat on kahju üksinda
tuppa oma kuuluvustundest rääkima jätta, kuid juba
liigumegi teise saali, mille keskel mängib majas tegutseva segakoori juhataja Krista Altok Tassa klaveril
plõksuvaid rütmisämpleid, rind auhindadest kirju.

Kohalikke külastajaid võtab aga seejärel muhelema
järgmises ruumis kõlari otsas istuv Andy Männik, kes
loeb paberilt mikrofoni tsitaate kunstripsmetest ja
muust, mis on pärit NY eesti kogukonna Facebooki
lehelt. Kasearu selgitab ekskursiooni juhina aga üsna
argiselt, et siin ruumis asub Vaba Eesti Sõna kirjastus,
siin on klubiruum ning nüüd jõuamegi katusele, kus
toimuvad illegaalsed hangout’id, ja see hiiglaslik must
pall („O”, 2011) on siin seetõttu, et Eesti Maja on oma
kohal asuva õhuruumi ära müünud ning vaade on
keelatud. Siis teeb Kasearu lahti ühe katuseluugi, et
näidata meile n-ö teenijatuba, kust avaneb nõiduslik
vaatepilt põrandal lamavale jõulutuledega kaunistatud alasti vanemale naisele, kelle pilk on puuritud läbi
meie peade taevasse. Hiljem teiste osalistega komplementaarset viinapitsi kummutades ja süldiampsu
mekkides saan teada, et alasti naine ei olnud keegi
teine kui Epp Kotkas, kelle kuklafoto mitmel Kumu
külastajal möödunud talvest saati seinal seisab.
Sammume nelja korruse jagu trepist alla keldrisse
(Kasearu majamuuseumis saab seda teha liugu lastes),
kus Naima Rauam räägib oma üha uskumatumana
tunduvast ajaloost kunstniku, Corvette’i juhi ja lennukipiloodina, kargab üle garderoobileti ning teatab kiivrit pähe kinnitades: „I can go fast and I can go far far
away.” Lõpuks astume tühja keldriruumi, kus istub
valgustatud laval hõbedases kleidis Kristi Roosmaa
Tootell, kes teeb mikrofoni üksildasi musihääli. Tervitus? Hüvastijätt? Majas on toimunud palju kohtumisi
ning igas tulekus on minekut. Pärast seda teekonda jään mõlgutama, kas seal laua taga kartulitest ja
traadist lauakaunistusi ehitav mees teeb seda osana
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Britta Benno. Foto: Lilli-Krõõt Repnau

Uus eesti graafika:
Britta Benno
Kunagi nii Grafodroomis kui ka Kalamajas Metropoli kommuunis kunstnike ja rottidega
ruume jaganud graafik ning õppejõud unistab nüüd oma suurest angaarist, kus oleks piisavalt
ruumi joonistamiseks, animatsioonide tegemiseks ning trükipresside jaoks.
Küsis Lilli-Krõõt Repnau
Lauri Koppel ütles eelmises artiklis, et teda käivitavad kunstnikuna äng ja rahulolematus. Mis on
sind käivitavad jõud?
See oleks nagu minu suust kukkunud ütlemine. Eks ta
ikka nii ole, et väga pimedas kohas olles tuleb eikusagilt tõeline valgustus – konkreetsed ja kirkad visioonid, koguni terved näituseprojektid.
Väga meeldivas keskkonnas sünnivad mul pigem
mõnusad maastikumaalid, see on siis, kui olen maal
ja puhkan keset Lõuna-Eesti loodust. Graafika on
minu jaoks see-eest Tallinna mustvalge linnamaastik,
sebimine joonterägastikus. Mul ei tohi vist kunagi liiga
mugav ja lihtne olla. Edasilükkav äng peab säilima.
Üleval: New Yorgi Eesti Maja,
tantsija Diina Tamm aknal
performance’i kohtumisstseenis

Sinu tööd on tihtilugu autobiograafilised nagu ka
viimane isikunäitus „Lõksus” Draakoni galeriis.
Kuidas on olukord praegu? Kas soovid nendel teemadel jätkata?
Praegu pakkisin isiklikud lood kokku ja järgmise näituse kontseptsioon on tunduvalt ebaisikulisem ning
üldplaanilisem. Kujutan suures formaadis düstoopilisi
maastikke. See on ka teatud mõttes „änginäitus”, aga
hoian suuremat distantsi ja see kõneleb rohkem meie
kõigi, inimkonna ühisest tupikust.
Näitus „Lõksus” oli võib-olla justkui detailplaan, kuidas olla inimene, väga lähedale sissevaatav tööde
seeria. See keskendus füüsilise ja virtuaalse maailma
rütmidele: südamelöök – hiireklikk, hingetõmme –
klaviatuuriklõps, astumise samm – kerimine. Kõrvutasin neid kahte eksistentsi, mille võrku mässituna
tunnen end kui kilekotti lämbununa, ja vahel tahaks
lihtsalt välja astuda. Elu on kerge nagu kilekott.

performance’ist või niisama. Miks ei võiks New Yorgi
Eesti Majas ka mõni kartulitehnik tegutseda.

Eesti konserv
Tegelikult toimuvad NY Eesti Majas harvad kogunemised baaris ja kord nädalas kooriproov ning võimalik on rentida üritusteks tube kuni 2400 dollari eest,
mille puudumisel jääb maja uute tuulte sissetoojatele
suletuks. EM hoiab oma 1946. aastal ostetud majas
teoks saanud sündmuste ajalugu hellalt – tol ajal võis
rääkida kogukonnakeskusest. Maja kunagine baaridaam Urve mäletab aegu 1990ndatel ja 00ndatel, kui
kõik piiri tagant valla pääsenud kaasmaalased eesti
oaasi Manhattanil üles leidsid ning Urvega baariletil
Sõpruse Puiestee järgi tantsu lõid. Nüüd pole väheneval liikmeskonnal enam visiooni tulevikuks – võib
ehk loota, et see on n-ö helikopterkülastaja eksipilk?
Siiski võib majas tajuda teatud konserveeritud arusaama eesti kultuurist, mis väljendub näiteks EMi n-ö
residentide küsimustes kohtumisele kutsutud kultuuriministrile. Kas Eestis antakse välja raamatuid
8–10-aastastele väliseestlastest lastele, mis tutvustaksid neile eesti kultuuri? Kas pannakse välja Eestit
tutvustavaid eksponaate? Miks me ignoreerime Arvo
Pärti kui Eesti põhilist visiitkaarti? Eestist tulijate vastused on, et kodumaal antakse raamatuid välja kogu
aeg ning ka Performa Eesti paviljon tutvustab ju osa
meie kultuurist. Küsimus Pärdi kohta saab samuti
diplomaatilise vastuse. Väljastpoolt Eestile vaatajate
pilgud näevad midagi staatilist, mida on võimalik kirjeldada ammendavalt, seespool olijad näevad aga
kohaliku kultuuri igimuutuvat paljusust.

Britta Benno „Madonna lapsega
(Rafael XI)”, ofort, 2014

Sa oled käsitlenud oma loomingus kunstniku- ja
emarolli temaatikat. Kuidas sa jõudsid oma isikunäitusel „Rööprähkleja” „Madonna lastega”
seeriani?
See oli eluline lugu, mille pidin lihtsalt endast välja
laskma, kui olin mitu aastat oma väikeste lastega maid
jaganud. Autoportreelise emarolli teemaga olin kunstitöös juba mõnda aega tegelenud. Üheks teemavaliku põhjuseks oli ka see, et tollal ei leidnud ma palju
inspireerivaid eeskujusid, kes kujutaksid pere ja kodu
ja kunstniku rolle realistlikult (lapsed ei peegeldunud
nende kunstis üldse), nii nagu elu on.
„Madonna lastega” sügavtrüki seeria sündis kunstiajaloos kõige rohkem kasutatud ema-lapsega-kompositsioonide taaslavastustest.
Valisin reprod minevikust,
mille kompositsiooni ja
asendeid jäljendasin oma
lastega, kaamera taga oli pereisa. Mina kehastasin helget
madonnat, aga lapsed olid
nemad ise, mitte malbed ja
liikumatud pühakud. Taust
oli samuti päris: pesemata
nõud ja sokid, laga ja kola –
kogu meie elu ilu ja olu. Selle
näituse aukujundiks kerkis
muidu tänamatult nähtamatu igavene töökaaslane –
kalts. See on nii iga koduperenaise kui ka iga kunstniku vajalik tööriist, seejuures
teavad graafikud väga hästi,
et hea pühkimine on õnnestunud tõmmise võti.

Lisaks muudele rollidele elus oled sa ka õpetaja.
Kui kaua sa oled õpetanud ja mida selle juures
oluliseks pead?
Ma olen õpetanud umbes kümme aastat VHKs ja
EKAs. Mulle väga meeldib see töö. Kunstnikuks olen
tahtnud saada teadliku elu algusest peale ja kuidagi
vara tekkis ka soov olla õpetaja. Kindlasti on üks põhjus see, et mul endal on olnud inspireerivad õpetajad,
nagu Jarõna Ilo.
Praegu õpetan joonistamist, varem on olnud ka igasuguseid trükikursuseid. Ma arvan, et see on võib-olla
kõige lähem amet kunstnikule. Pidev mõtete vahetus
hoiab värskena ega lase enda mulli ära kaduda. Õpetamise puhul on minu jaoks oluline isiklik lähenemine,
sest ka kunstiga tegelemine on hästi isiklik, siin ei ole
valesid või õigeid vastuseid.
Viimased kolm aastat oled vedanud koos Lembe
Rubeniga graafikute sündmust Muhu Print. Palun
räägi, kuidas see idee alguse sai ja kas teil on
plaanis jätkata.
Eesti vabagraafika kunstnikele suvise kogunemise korraldamise idee sündis meil Ungaris, kui meid Lembega 2014. aastal sinna analoogsest töötoast osa võtma
kutsuti. Ungari sõpradest graafikakunstnike kamp
on kogunenud pisikeses Magyarpolány külas juba ligi
kolmkümmend aastat. Sealsete kunstnike eluolu on
üsna sarnane meie omaga – palju energiat läheb kõrvaltöödesse, vaba kunsti viljelemiseks jääb aega vähe
ning omavahel kohtutakse harva. Samas on teiste
kunstnikega dialoogis olemine ülioluline viljakaks
koostööks ja loominguliseks arenguks. Sestap on
iga-aastane suvine professionaalide „suvelaager”,
graafika praktiseerimise nädal, oodatud sündmus.
Meil õnnestus Lembega korraldada Muhumaal EKLi
suvebaasis A.I. Kunstitalus 2015. aasta suvel esimest
korda peamiselt Eestist, aga ka teistest riikidest
kutsutud graafikutele ühine töönädal. Looduskaunis kohas, kaugel linnamürast ja muudest muredest,
askeetlikud talutingimused, rahvusvaheliselt kirju
entusiastide seltskond, innovaatilised või eripärased
tehnikatöötoad, vestlused meistrite ja kunstnikega.
Muhu Print on toimunud nüüdseks kolm korda ning
kindlasti on plaanis jätkata. Sellest võiks kujuneda igaaastane graafikute põhisündmus.
Kuidas on graafikaga tegelemine, õppimine sind
mõjutanud? Miks on see sinu jaoks oluline?
Graafika õppimine on mõjutanud mind üdini. EKAs
sain tuttavaks maailma kõige ägedamate õppejõudude ja tudengitega. Sain palju erinevaid kunstitehnikaid
proovida, kontseptuaalseid projekte läbi katsuda ja
kriitilist mõtlemist treenida.
Trükitehnikaid kasutan siis, kui tahan anda esialgsele joonistusele järgmise kihi. Hea on tunda palju erinevaid tehnikaid, sest igal neist on omad (d)efektid,
iga töötluskihiga annan justkui ühe mõttefiltri juurde.
See on korduste, mustrite, joonte ja erinevate halltoonide balansseerimine, pidev tasakaalu leidmine.
Ma usun, et just mõtlemisvõime, tugev kontseptsioon on nüüdisaegsel kunstiväljal tegutsemisel üks
kõige olulisemaid oskusi. Uudset „minu näoga” lähenemist tahan luua ka vabagraafika vanades tehnikates, sest on põnev uut ja vana ootamatult kombineerida, lõputult eksperimenteerida. Meedium peaks
alluma ideele.
Britta töödega saad tutvuda aadressil brittabenno.com.
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