Kamrat Eesti
Kas eestlane võiks olla Sinu parim sõber?
KAMRAT ON JÄLLE TULEMAS! SEEKORD EESTIST!
Kamrat Eesti võtab vaatluse alla oma naabermaa teisel
pool Soome lahte. Uues, kuueosalises saatesarjas
püütakse selgust saada soomlaste ja eestlaste
omavahelistes suhetes. Kas saab sellest YLE TV1 enim
diskussioone äratav saatesari tuleval kevadel?

YLE TV1 alates 11. jaanuarist 2009 pühapäeviti kell 19.15
Eelmistes Kamrati saatesarjades on soomlaste eelarvamuste kaudu tutvutud
naabermaade Rootsi ja Venemaaga. Sel korral on toimetaja Anne Laine võtnud suuna Eestisse. Soomes peetakse Eestit tihtipeale ikka veel kolkaks, kust
tasub käia ostmas odavat viina. Kamrat püüab oma saadetega murda neid eelarvamusi kohtudes tavaliste eestlastega, aga samuti ka eri alade spetsialistide
ja arvamusliidritega. Anne Laine vestleb muuhulgas luuletaja ja filosoofi Jaan
Kaplinskiga, laulja Anne Veskiga, helilooja ja pianisti Rein Rannapiga, ärimehe
ja varasemast ajast soomlastele tuntud juveelivarga Aleks Lepajõega, professor
Marju Lauristini ning kirjaniku ja filmirežissööri Kadri Kõusaarega.
Kamrat Eesti püüab välja selgitada, kas Eestist võib leida muudki peale fanaatilise laulurahva, kes kisub vimma venelastega. Mida eestlased peavad oma
rahvuslikuks uhkuseks ja kas kannatavad nad teatud suurushullustuse käes,
mõte, mis tuleb pähe kui vaadata Tallinna pilvelõhkujaid ja luksuslimusiine.
Eesti on jälle iseseisev riik juba 20 aastat, kuid ikka veel on see soomlastele kui
väikevend. Kas väikevennast on saanud juba täismees?
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Kamrat Eesti saatesarja osad

1.
Eesti on Soome väikevend
Omal ajal viisid soome turistid Eestisse sukkpükse kingituseks vaestele
hõimukaaslastele. K-kaupa Väiski oli enim tuntud soomlane, kelle lihaletti eriti just tallinlased imetlesid teleka kaudu. Taasiseseisvunud Eesti saab varsti 20 aastaseks, kuid on soomlastele ikka veel kui noorem
vend. Kas väikevennast on siiski ehk juba saanud täismees? Kamrati esimeses osas püüab toimetaja Anna Laine selgitada, milliseks maaks on
Eesti arenenud. Intervjueeritavana on mh. Aleks Lepajõe.

Aleks Lepajõe

2.
Eestlased lahendavad oma probleemid lauluga
Laulev revolutsioon 1980-ndate lõpul, mis viis Eesti taasiseseisvumiseni
1991. aastal, on üks väheseid veretuid revolutsioone maailmas. Praegu
on ETV üks armastatumaid saateid Laululahing, kus koorid selgitavad
paremust laulu abil. Soomes on eesti muusika siiski suhteliselt tundmatu. Kamrati teises osas uuritakse, miks eestlased on nii fanaatilised
laulumehed. Intervjueeritakse Eesti armastatumaid muusikuid Anne
Veskit ja Rein Rannapit. Toimetaja Anna Laine saab ka ise testida oma
lauluoskust koos eesti kooriga. Kas tõepoolest kõik probleemid lahenevad üheskoos lauldes?

3.
Eesti naine on ilus, kuid ülbe
Eesti rahvuslikuks uhkuseks tavatsetakse pidada ilusaid naisi. Kas eesti
naisel on peale ilu veel midagi – kas Eestis näiteks on olemas sugudevaheline võrdsus? Saade püüab end sisse puurida eesti naise ellu enne
ja nüüd. Miks näiteks nõukogude ajal kasutasid naised vaid ühte värvi ripsmetušši? Miks välismaalt taheti saada põhiliselt sukkpükse kingituseks? Kas eesti naisel on praegusel ajal võimalik elus edasi jõuda?
Saates räägitakse muuhulgas ka Kadri Kõusaare rahvusvahelisest edust
filminduse vallas ja sellest, kuidas sellesse Eestis suhtuti.

Kadri Kõusaar

4.
Eestlased põlgavad venelasi
Eestil on selja taga pikk ja traumaatiline ajalugu Venemaaga, samuti
nagu ka Soomel. Pronkssõdur ja selle üleviimine 2007. aasta kevadel,
põhjustas palju erimeelsusi, mis kokkuvõttes viisid tänavarahutusteni
ning Eesti ja Venemaa vaheliste suhete pingestumiseni. Praegu elab
Eestis umbes 26% venelasi. Saatesarja neljandas osas tuntakse näiteks
huvi, miks nii suurel vähemusgrupil ei ole näiteks oma parteid? Anna
Laine sõidab Narva, et teada saada venelaste arvamusi. Kuidas sujub
eestlaste ja venelaste kooselu praegu?

5.
Eestlased on vaesed
1990. aastate algul naersid soomlased eestlasi, kes kandsid kottide kaupa moeriideid Soomest Eestisse. Nüüd naeravad lõunanaabrid soomlasi,
kes kärutavad siit koju õlut. Eestit iseloomustatakse kui majandusimet,
kes hämmastavalt lühikese ajaga on suutnud tõusta tuhast ja oma majanduse üles ehitada. Millele põhineb Eesti majandusime? Anne Laine
otsib Eesti edulugusid ja püüab ka ise saada edukaks eesti malli järgi.

6.
Eestlased on melanhoolsed ja endassetõmbunud
Eestlased soovivad üksteisele head reisi sõnades ”nael kummi”. Kalale
minnes lausutakse ”kivi kotti”. Miks sellised head soovid antakse eituse
kaudu? Kas eestlane suudab olla õnnelik? Kamrati viimases osas püütakse leida eestlase õnne allikaid. Kas õnn leidub näiteks maaelus? Või
luules? Või ehk offroad-autosõidus? Õnnest räägib tuntud luuletaja ja
filosoof Jaan Kaplinski.
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