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Mondo kutsub algaval õppeaastal üles käsitlema maailma majanduse, majandusliku
ebavõrdsuse ja seda leevendavate alternatiivide teemasid koolitundides ja 
filmiklubides. Korralda oma koolis dokumentaalfilmifestival, käivita filmiklubi või vii 
Mondo filmide ja uute töölehtede abil läbi töötubasid!

Lisainfo: maailmakool.ee, Maailmakool Facebookis või maailmaharidus@mondo.org.ee

Solidaarmajanduse teemalised uued filmid Mondo filmikogus
Tellimiseks vaata filmikogu.maailmakool.ee

Food co-op/Toiduvõrgustik (1h 37min)

New Yorkis Brooklyni linnaosas tegutseb üks omapärane supermarket, mis pakub 
parima kvaliteediga toidukaupa väga soodsa hinnaga, kuid seda vaid Park Slope’i 
toiduvõrgustikuga liitunud liikmetele. Võrgustik ühendab 16 000 inimest – värvikaid 
tegelasi erinevatest eluvaldkondadest, kes usuvad, et kapitalism ei ole ainus 
viis maailma edendamiseks. Filmis näeme, kuidas selline uudne ja solidaarne 
majandussüsteem toimib ning milline on iga liikme panus võrgustiku käimashoidmisse.

A Simpler Way: Crisis as Opportunity/
Lihtsam viis: Kriis kui võimalus (1h 19min)

Film Austraalia kogukonnast, kus püütakse aasta jooksul praktiseerida uut ja lihtsamat
eluviisi. Selle aasta jooksul ehitatakse ökomaju, rajatakse põlde ning püütakse
aru saada, mida on vaja kogukonnaelu edukaks toimimiseks. Aasta jooksul jälgib neid 
aga kaamerasilm, mis talletab nii seltskonna väikesed võidud, kui ka suured kaotused.

My human Self/Minu inimlik Mina (1h 15min)

Inspireeriv lugu töötust Kreeka mehest, kes hakkab majanduskriisile vastu omal moel: 
ta loob supiköögi, mis toob kokku nii kodutud, pagulased, kui ka need, kelle huvi on 
eelpool nimetatuid aidata. Film näitab lähedalt Kreeka majanduskriisi, selle tagajärgi ja 
ka neid vapraid, kes nende tagajärgedega midagi ette võtavad.
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Lühifilmid

MAJANDUS MUUTUB. MUUDA MAJANDUST! (30 min) 

Film võtab kokku parimad solidaarmajanduse näited kõikjalt maailmast ning näitab, 
kui erinevates valdkondades tegutsetakse – põllumajandusest energiatootmise ja 
prügisorteerimisest turismini. 

BIOME (17 min)

Lugu majanduskriisis pankrotistunud tehasest Kreekas, mille töötajad omanikelt üle 
võtsid ning jätkavad seal keskkonnasõbralike puhastusvahendite tootmist. 

COOPAMARE COOPERATIVE (6 min) 

Film prügisorteerijate ühistust Brasiilias, mis on oma liikmed aidanud tänavaelust välja 
tegema väärikat tööd ja panustama puhtamasse maailma.

UPCYCLE (5 min)

La Boite à Champignons on ringmajanduse ettevõte Prantsusmaal, mis kasvatab 
kohvipaksu peal seeni tooraineks Pariisi parimatele restoranidele. 

IBAN WEAVERS (9 min)

Film tutvustab kogukonnaettevõtet Borneo saarel Malaisias, mille liikmed koovad 
hinnalist pua kumbu kangast hoides sellega elus traditsioone ja teenides väärtuslikku 
sissetulekud kogukonnale. 

PETITE SAVANNE COOPERATION CREDIT SOCIETY (14 min)

Film räägib loo Mauritiuse saare asustamisest ja tänapäevast läbi suhkruroo 
kasvatamise ning õiglase kaubanduse ühistute mõjust talunike elujärjele.

MONDO SOTSIAALNE ETTEVÕTLUS (6 min) 

Lugu sellest, kuidas Eesti arengukoostöö organisatsioon MTÜ Mondo on aidanud 
Ghana korvipunujatel ja sheavõi valmistajatel ning Uganda erivajaduste naistel oma 
ettevõtetega alustada.

Filmifestivali tegevusi rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest ning Euroopa Komisjon projektist “Sotsiaal- ja solidaarmajandus: 
mõistlik lähenemine arengule ja jätkusuutlikkusele”. Tegevuste eest vastutab MTÜ Mondo ja need ei pruugi kajastada Euroopa Liidu ametlikke seisukohti.


