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Neljapaeval ETV meediakonverentsil raakis Ohio illikooli kommunikatsiooniuuringute professor Arvin~jt 

Sirighamf kuidas levitada iihiskonnas olulisi teemasid meelelahutuse kaudu - seda nimetatakse edutain
mentiks (education - haridus + entertainment - meelelahutus). 
- Mida tahendab edutainment? 
- Nimetame seda kommunikat ETV-Ie elitaarneiioonistrateegiaks, mida voib ka
iutada opetamiseks voi sonumi Iisakanal? Miks mittel
~dastamiseks laiemalt. Lihtsalt 
ieldes tahendab see sonumi Kas avalik-oiguslik ETV peaks minema kaasa iiha meelela
~dastamist labi meelelahutuse. hustuva meediaruumiga voi olema iihendav sUd elitaarse 
~dutainmentistrateegia on ole lehelugeja ja noore arvutipolvkonna vahel ebktaaslooma 
nas olnud sellest ajast, kui on 01 lihiskondlikku sidusust - see dilemma kujuneS ElYmee
md lugude raakijaid. Hea naide diakonverentsi "Saba liputab koera: kas meedial on 6igus
m jutud, mida minu vanaema maailma paremaks muuta" iiheks keskseks arutelukohab. 
nulle raakis, lood, millel oli mo Tegelikkuse ja virtuaalsuse suhe oli teema, millestriiAJdsid 
"aal voi oppetund. pea koik esinejad. Balkani ja L$esojakar~~. 
- Miks on nii parem oppida? ajakirjanik Allan Little rams konlliktist, IIliIIl!I8a~~
- Me oleme Homo sapiensid, aga porterina tihti silmitsi seisis. Nil on auditooriu..ar_'~"
lleme ka Homo narransid - jutus millises kontekstis reportaaie nad kontliktikollet" 
avad inimesed. Me saame maail tahavad. Neis ootustes on paigas head ja halvad, Wil" 
nast am lugude ja jutustuste kau kaotajad. Ent tihti avastab reporter, et tegelik olukoli 
iu, nii me organiseerime keelt ja mustvalge ning ta peab langetama valiku, kas riliUdda 
notteid. Kui keegi raagib 100, siis voi ramda seda, mida inimesed kuulda tahaks. Valitakse . 
atan paremini meelde. See haa nii ja naa - moni raagib tott, moni toodab tott. J
"ab mind kaasa ja rna samastun .& 
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Teqelikkuse karikatuurid 

Tegelikkuse ja virtuaalsuse konflikt voib avalduda ka teisi
ti. Ukraina professor Georgi Potseptsov riiakis reaalsetest 
objektidest, mis meedia kaudu virtuaalse kujutise saavad. 
Mida suurem reaalne objekt, sedawimsam kujutis. Ja nii 
voib ilhel hetkel virtuaalne kujutis hakkarna elama oma 
elu ja suunama reaalse objekti tegusid. M6elge tOsielusar
jadele, mis toodavad inimestest ta.navaltstaarid, kuidkel 
tekib saatest tavaellu naastes tehiskuvandistIahtiSNlDi
sega raskusi. ,c , . '<, 

Keskendudes meelelahutusele, ebatavalisusele, ProolI ~ 
nentsusele, dramaatilisusele ja konfliktsusele, on meedia l~ 

I mone selga VOl tegelasega seIIes 
'Ioos. 
'- Kfilab nagu laste fipetamise 
meetod, aga mis roll on siin mee-

I 
dial? 
- Kui keegi tootab naiteks rahva
tervise alal, siis on meedia kaudu 

I v6imalik suhelda. Raakida naiteks 
HIV-i valtimisest. Uks v6imalus 
oleks nentida, et see on probleem 
ning palju inimesi nakatub ja su
reb. Teine voimalus on teha nai
teks seebiooper, mis raagiks 100 

.HIV-ist.Vaataja opib diskriminee
rimisest, muutustest, torjutusest, 
rnida tahendab see abielule,laste 
saamisele. 
- On inimesed rumalad, et ei 
saaam, kui lihtsalt oeldakse? 
- Ma arvan, et inimesed on vaga 
.targad, aga neile ei meeldi, kui 
neid kastakse. Inimloomuses on 
nidagi. Edutammenti abil on nad 
'wemalt paremini informeeri
d. Nilild on neil otsuste tegemi

,el rohkem motteainet, valikuid. 
iisti lOotab see uute kaitumis
arjumuste puhul ilhiskonnas. 

s inimene oppust votab voi ei, 
e soltub ikkagi inimesest en
t. Edutainment ei ole kaskimi

e, vaid naitamine. 
Kas realityshould on sils head, 

,petlikud saated? 
Ma ei arva, et koik meelelahu
s on edutainment. Kui reality 

hould kasutada teadlikult mone 
otsiaalse eesmargi saavutami
eks, siis kutsuksin rna seda edu
ainmentiks, aga kui me raagime 
'Survivorist" ja "Big brotherist", 
,lis see on mu jaoks puhas meele
ahutus. 

Kuhu piir tommata?
 
Pliri tomban haridusliku vaar


use ja sotsiaalse olulisuse juurde. 
ui sui on saade, mis kiidab ras
ismi, siis pole see edutainment, 
aid selle vastand. Kui sui on saa
e, mis kiidab rassilist harmoo
iat, siis on see minu jaoks edu

- Tooge niiiteid. 
- Tavaline naide on seriaal "Vap
rad ja ilusad". Pealtnaha raagib 
jutt sellest, kuidas ilks inimene 
magab teisega, teine kolmandaga 
jne. See pole vaga hariv; meelela
hutuslik viiiirtus on sel kill\. 

Kuid produtsendid kuulsid 
edutainmenti strateegiast ja ot
sustasid vaga teadlikult paari aas
ta eest teha 100 kooslOos HIV-i 
uurijatega. Seriaali ilks tegelane 
nakatub. Jargmise seitsme kuu 
jooksul naidatakse, kuidas tema 
elu kulgeb. Mida see tahendab te
male ja tema lahedastele. Teadli
kult tehtult on see opetlik lugu. Ka 
s~ate reiting kasvas paar protsen 
tl. 
- Tegijate eesmiirk ongi korge
mad reitingud, mille harimine? 
- Seda killl, aga tuleb valja, et sa 
void olla edukas ja hariv ilheaeg
selt. Edutainmenti eesmark on 
kilsida, kas saade peab olema ha
riv ja igavvoi harivja meelelahu
tuslik. Nilild nad tahavad kasva
tustood samuti teha. 
- On tell niiiteid riilddest, kes on 
edutainmenti kasutanud rahva 
kasvatamiseks? 
- Louna-Aafrikas on ilhte korge 
reitinguga teleprogrammi aastaid 
kasutatud HIV-ist raakimiseks, 
koduvagivalla vahendamiseks, 
uute kaitumismallide tutvustami
seks. Seebiseriaalis "Soul City" 
naidati korduvalt ilht silieed: kui 

pottide ja pannidega valja ning 
hakkasid vagivallatseja maja juu
res nendega kolistama. Parast oli 
nii, et kui pariselus tuli ette ko
duvagivalda, hakkasid naabrid sa
mamoodi valjas pottidega kolis
tama - vagivallatsejat hiibistama. 
- Kas edutainmenti saab kasu
tada ka inimeste vastu, millal on 
seeohtlik? 
- Seda v6ib kasutada iga eesmiir
gi saavutamiseks. Kuid selle hariv 
vaartus on napp. Kui keegi kasu
tab seda mingi sekti illistamiseks, 
natsismi, soja propageerimiseks. 

Arvind Singhal
 
•• Doktor, professor ja presidendi 
uurimisstipendiaat Ohio ulikooli 
kommunikatsiooni uuringute koo
lis, kus ta opetab ning juhib uurin
guid innovatsioonlleviku, muutus
teks mobiliseerimise, strateegilise 
kommunikatsiooni kampaaniate 
disainija elluviimise ning meelela
hutuse-hariduse kommunlkat
siooni strateegia alai. 
•• On kirjutanud voi toimetanud 
seitse raamatut, sh "Organizing 
for Social Change" (2004), "En
tertainment-Education Worldwide: 
History, Research and Strategies 
in Action" (2003), Ole 70 uurimi
sartikli valjapaistvates teadusaja
kirjades, voitnud mitmeid teadu
sauhindu. 

On selgelt eetilised kiiljed, mida 
arvestada. Sonumi valik - kellele?, 
miks? - on viiga oluline. 
- On teemasid, mis ei ole nil 
enesestmoistetavad, kuidas neid 
sonumeid levitada? 

Edutainment-programmid 
tootavad selleparast, et need on 
teinud koostoos loovad inimesed 
ja valdkonna asjatundjad. Raskete 
teemadega (koduvagivald, abort) 
saab vaatajatele naidata, millised 
on eri valikute tagajarjed. Vaataja 
teeb oma valiku ise, kuid nilild ju
ba informeeritumalt.O 

peakoneleJa ja opitubade juhina 
mitmetes rahvusvahelistes orga
nisatsioonides (World Bank, UNI
CEF, UNDP jt) ning korporatsioo
nides (ProcterGamble, Norsk Tip
ping jt), ulikoolides (Kopenhaagen, 
Bergen, Michigan jt) ning mitmete 
riikide valitsuste nounikuna (Egip
tus, Lesotho jt). 
•• On tootanud ulikoolides Califor
nias, Malaisias, Bangkokis ning pi
danud loenguid rohkem kui 50 rii
gis. Talon bakalaureuse kraad Del
hi ulikoolist Indias ning kaks ma
gistrikraadi (Bowling Green State 
University ja University of Sout
hern California) ning doktorikraad 
(Annenberg School of Communi
cation) Louna-California ulikoolist. 

jiitnud tahelepanuta normaalse tegelikkuse. Meedias rou 
livad aarmused, keda on tegelikkuses kaduv vahe.Voi na~;: 

gu iltles Marju Lauristin, et talle pakuks palju enam huvi 
kuulata, mis motted on elust monel metsamehel kui et 
da arvab moni sile poiss pangandusest. Aga see metsa- . 
mees ei saa sona. Lauristin arvas veel, et meie iseolernise 
jatkusuutlikkus on taandatav kultuuri jiitkusuutlikkusele. 
Ja kultuur on soltuv meediast, tiipsemini selle viiiirtustes~': 
Selles kontekstis voiks just ETVhaarata rahvavalgus 
tungla, pakkus professor. 
Aga iil<ki on hilja? Nii vOis arvata piirastAllan Martinsoni 
kuulamist. Ta teatas, et surnud puule kirjutarnine teeb "", 
oma viimaseid hingetombeid ja et telerit vaadatakSe sel- f 
leks, et lillitada aju puhkereiiirnile. Peagi on meil igamelf 
meedia, sest uus meediapolvkond hakkab digikaamerat._ 
ga filmima, riputab salvestatu v6rku, laeb iiha mugavamA
te arvutitega teiste klippe alia ja paneb koduarvutis tele- . 
saate kokku ning vaatab seda, millal tahab. Aga ei vaata 
ETV-d ega loe lehte. \ 

Teleripult ei tahenda valikut 

Raadiomees SulevValner kilsis Martinsonilt vastu, kas ta 
oleks ka nous lendama odavlennufirmaga, mil pole len-. 
nugraafikuid ja mille juhid on amalOorid? Ega vist. Ja sel
leparast ei kao traditsiooniline meedia, ta kohaneb ajaga. 
Prantslasest professor Michel Mathien lisas, et uue meedia 
labipaistvus ja suurem valikuvabadus on mililt. 
Raul Rebane arvas, et inimene ise ei teegi valikuid, olgugi 
et hoiab kaes teleripulti. Need valikud on kellegi poolt juba 
tehtud. Rebase arvates on etteantud valikud tana iiha ma
dalarna ilhise nimetajaga. Eliit (mitte segi ajada pseudo
eliidiga, kes laiutab klantsajakirjades) ei leia endale luge
mist-vaatamist. Ja seetOttu soovitas ta teha ETV-Ie teise ja 
veelgi elitaarsema kanali ning saata selle rahastamist ot
sustavad poliitikud koolitusele, kus neile opetataks, mis 
asi on iihiskond. Mida poliitikud sellest arvavad, ei saa
nudki teada. Kultuuriminister Raivo Palmaru istus saalis, 
aga oli vait.O 
Urmet Kook 

tainment. mees naist rilndas, tulid naabrid ,' •• On tegutsenud konsultandi, www.arvindsinghal.com 
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