
26. novembril algab ERR-s vaesuse teemaliste dokfilmide programm 
 
Alates 26. novembrist jõuab ETV ja ETV2 ekraanile kaheksa julget, provokatiivset ja kvaliteetset 
dokumentaalfilmi, mis käsitlevad väga erinevaid aspekte vaesusest. Filmikomplekti täiustab lisaks 
veel 13 lühifilmi, mis on mõtlemapanevad, lõbusad, südantlõhestavad ja lootusrikkad. 
 
Kampaania eesmärk on ühendada parimate filmitegijate jõud käsitlemaks teemasid, mis inspireerivad 
inimesi mõtlema ja probleemide lahendamisest osa võtma. Filme saab vaadata nii televisiooni kui ka 
interneti vahendusel. Loodetavasti õnnestub nende abil algatada arutelusid ja ehk isegi kaasata 
dialoogi otsustajad, kelle pädevuses on olukorda ka reaalselt muuta. 
 
Kampaanias Vaesus? osaleb rohkem kui 60 telejaama üle kogu maailma, jõudes nii rohkem kui 500 
miljoni vaatajani. 

 

 Vaesus? Andke meile raha  
(Why Poverty? Give us the Money, Prantsuse/Taani 2012) »» 

 

E 26. novembril kell 22.10,  

kordus T kell 14.50 
1980. aastatel sündis uus idee: kui tuntud muusikud ja teised kuulsad inimesed juhivad rahva 
tähelepanu maailma vaeste vajadustele, hakkab rahvas nii valjul häälel muutusi nõudma, et poliitikud 
ei saa seda enam eirata.  
 
Iiri muusikud Bob Geldof ja Bono on nende aktivistide seas kõige silmapaistvamad. Võib julgelt väita, 
et ilma selliste ettevõtmisteta nagu Live Aid ja Live 8/Make Poverty History ei teaks ülejäänud maailm 
Aafrika vaesusest nii palju, olukorra leevendamiseks oleks olnud miljard dollarit vähem ning võlgu 
poleks nii kiiresti kustutatud.  
 
Ent kas eesmärk pühendab alati abinõu? Kas Bono, Geldof ja teised populaarsed tegelased tegid 
õigesti, kui võtsid endale selle rolli ning mehkeldasid poliitikutega? Kas oli muid võimalusi?  
 
Geldof, Bono ja Bill Gates räägivad filmis avameelselt, kuidas teha tõhusalt lobitööd ning kuidas 
mängida poliitikute nõrkusel sära ja hiilguse ning populaarsuse vastu. 

 

 

 
 

Vaesed meie: animeeritud vaesuse ajalugu 

(Why Poverty? Poor Us, Taani/USA 2012) »» 

 

T 27. novembril kell 21.30 ETV2-s,  

kordus L kell 14.55 ETV2-s 

 

Kas me teame, mis on vaesus? 
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Vaeseid on meie hulgas alati olnud, kuid suhtumine neisse on muutunud. Ben Lewise film algab 

mõttega, et kui me tahame, et vaesus vajuks ajalukku, siis peame mõistma vaesuse ajalugu. Nõnda 

viibki film meid unenäolise rännuna läbi vaesuse muutuva ajaloo.  

 

Mida me oskame ärgates öelda selle vaesuse kohta, mida näeme praegu? Ka praegu on väga vaeseid 

inimesi, kuid uus vaesus tuleneb pigem ebavõrdsusest. Kas vaesus on paratamatu? Kas see on 

"süsteemi mootor", mis teeb rikkad veel rikkamaks? Kas olukord on praegu hullem kui kunagi varem? 

 

 

 
 

Vaesus? Tere tulemast maailma 

(Why Poverty? Welcome to the World, Inglise/Taani 2012) »» 

 

N 29. novembril kell 22.00 ETV2-s 

 

Igal aastal sünnib maailmas 130 miljonit last. Ükski neist ei otsusta ise, kus ta sünnib või kuidas ta 

hakkab elama. See on nagu loterii.  

 

Euroopas sureb tuhandest vastsündinust kuus enne aastaseks saamist, Aafrikas on see arv 82. Kui 

Ameerikas kasvab iga kolmas laps ülekaaluliseks, siis Kambodžas ootab last pigem alatoitumus kui 

õppimisvõimalused. Sierra Leones sureb üks kaheksast emast sünnitusel.  

 

Brian Hill jutustab oma filmis emade ja laste lugusid kogu maailmast ning uurib nende kaudu, kuidas 

vaesus mõjutab sünnitust ja kõike lastega seonduvat. 

 

 

 
 

Vaesus? Solaarsed naised 
(Why Poverty? Solar Mamas, Rumeenia/Taani 2012) »» 

 

R 30. novembril kell 20.00 ETV2-s,  

kordus P kell 14.20 ETV2-s 
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Jehane Joujaimi ja Mona Eldaiefi film naisest, kes tahab tuua oma maailma valguse. Rafea on nelja 
lapsega kirjaoskamatu beduiini ema Jordaania kõrbest. Ta saab võimaluse õppida Indias 
Paljasjalgsete Kolledžis, kus vaestest kogukondadest pärit keskealisi naisi koolitatakse 
päikeseenergia-insenerideks, et nad tooksid oma kogukonda elektri.  
 
Kolledžisse tulevad kokku naised üle maailma. Elektriseadmete tundmaõppimine ilma lugemis- ja 
kirjaoskuseta ning inglise keelt tundmata on selle juures kerge osa. Rafea peab riskima kõigega, 
sealhulgas lastest ilmajäämisega, kui ta tahab kursust lõpetada. 

 

 
 

Vaesus? Aafrika röövimine 
(Why Poverty? Stealing Africa, Taani 2012) »» 

 

K 5. detsembril kell 20.00 ETV2-s,  

kordus R kell 11.30 ETV2-s  

 

 
Rüschlikon on unine Šveitsi küla, kus tulumaks on väga madal ja elanikud väga jõukad. Küla saab siiski 
rohkem maksutulu, kui suudab ära kulutada. Seda suuresti tänu ühele elanikule - Ivan Glasenbergile, 
firma Glencore tegevjuhile.  
 
Glencore vasekaevandused Sambias ei too sambialastele suurt maksutulu ega küllust. Sambia on 
vasevarude poolest kolmandal kohal maailmas, kuid 60% elanikkonnast elab vähem kui 1 dollariga 
päevas ja 80% on töötud.  
 
Christoffer Guldbrandseni film tugineb avalike dokumentide uurimisele ja kirjeldab maksusüsteemi, 
mida multinatsionaalsed firmad Aafrikas rakendavad. 

 
 

Vaesus? Haridus! Haridus!  
(Education Education, Taani 2012) »» 

 

R 7. detsembril kell 20.00 ETV2-s,  

kordus P kell 15.50 ETV2-s 
Vanasti oli haridus Hiinas ainus tee, kuidas vaesusest pääseda ja alles hiljuti oli see parim tee. 
Tänapäeval aga on kõrgharidusega noortel raske tööd leida. Uut haritud põlvkonda ootab tööpuudus 
ja meeleheide. Head hinded, enesekindlus ja ambitsioonikus ei taga töökohta, kus palk oleks nii suur, 
et saaks ära elada, rääkimata õppemaksu tagasimaksmisest.  
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Weijun Cheni filmis vaadeldakse Hiina haridussüsteemi hädasid kolledži õppejõu Wang Zezhiangi, 
keskkoolilõpetaja ja tulevase üliõpilase Wang Pani ja ülikooli lõpetanud ning tulutult tööd otsiva Wan 
Chao elu kaudu. 

 

 

 

 

Vaesus? Maapalavik  
(Why Poverty? Land Rush, Taani 2012) »» 

 

K 12. detsembril kell 19.55 ETV2-s 

2008. aastal varises maailma toidusüsteem kokku. Näljaohus rikkad riigid hakkasid 

arengumaailmast maad kokku ostma ja põllumajandust ümber kujundama. 

75 protsenti Mali elanikkonnast moodustavad farmerid, kuid rikkamad riigid nagu Hiina ja 

Saudi Araabia rendivad Mali maad ja kavatsevad muuta suured alad ärilisteks 

põllumajandusfarmideks. Paljudele Mali talunikele ei ole see meeltmööda. Nad näevad selles 

järjekordset imperialismi avaldust.  

 

Kui Malis toimub sõjaväeline riigipööre, peletab see arendajad eemale – ent kas suudavad 

Mali farmerid oma tingimustel toidupuudusega võidelda ja vaesusest pääseda? 

 

 

 

 
 

Vaesus? Park Avenue: raha, võim ja Ameerika unelm  
(Why Poverty? Park Avenue, Taani 2012) »» 

 

R 14. detsembril kell 20.00 ETV2-s,  

kordus L kell 12.50 ETV2-s 

 
New York Citys, Park Avenue luksuskorteritega majas number 740 elavad rikkad ameeriklased. Teisel 
pool Harlemi jõge, 10 minuti kaugusel Lõuna-Bronxis asub teine Park Avenue, kus elanikud vajavad 
toidutalonge ja lastel on 20 korda suurem tõenäosus vägivaldselt surma saada.  
 
Viimase 30 aastaga on USA-s ebavõrdsus tohutu kiirusega suurenenud. Kahe Park Avenue loo kaudu 
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rõhutab filmi režissöör Alex Gibney mõtet, et väike hulk määratu rikkaid kasutab oma rikkust selleks, 
et oma ideid ülejäänud Ameerikale peale suruda. 
 


