
Vaatan, osalen, muudan! 

MAAILMARAHU JA TEISED 4. KLASSI VÕIDUD 

 

Film näitab, kuidas John Hunter, andekas Charlottesville kooliõpetaja Virginias USAs, viib 

oma 4. klassi õpilastega läbi maailmarahu simulatsioonimängu. Kuigi 4. klass võib tunduda 

väike, elavad lapsed läbi erinevaid tundmusi ja rolle, mida me tänapäeva maailma riikide 

võimusuhetes tajume ja uudiseid vaadates näeme. Maailmamäng kestab kaheksa nädalat, 

mille jooksul tavalistest koolilastest kasvab grupp teadlike maailmakodanikke. Filmi vaatajal 

on võimalus seda protsessi jälgida ning lastele kaasa elada. 

 

Tegevused  

Viige oma grupis läbi ÜRO Julgeolekunõukogu erakorraline kohtumine, kus igat riiki esindab 

1-3 liiget. ÜRO Julgeolekunõukogu on ÜRO organ, mille ülesandeks on rahvusvahelise rahu ja 

julgeoleku tagamine. Julgeolekunõukogu on ainus ÜRO organ, mis saab vastu võtta 

täitmiseks kohustuslikke otsuseid (resolutsioone). 

Julgeolekunõukogul on viis alalist liiget. Igal alalisel liikmel on otsuste vastuvõtmise suhtes 

vetoõigus. 

 

Julgeolekunõukogu alalised liikmed on 

 USA 

 Suurbritannia 

 Hiina 

 Venemaa 

 Prantsusmaa 

 

Senised sündmused:  

Rahuläbirääkimised Palestiina ja Iisraeli vahel on läbi kukkumas ning valitseb äärmiselt suur 

oht, et mõlemad pooled võivad alustada aktiivse sõjategevusega. Julgeolekunõukogu peab 

välja töötama plaani, kuidas sellist olukorda vältida. 

2 päeva tagasi toimus plahvatus Tel Avivi liinibussis. Vigastada sai 17 inimest. Luureandmete 

põhjal plaanib Hamas uut terrorirünnakut rahvarohkes kohas Tel Avivis. 

5 päeva tagasi tulistati kohaliku meedia teatel Gaza sektorist Tel Avivi suunas kaks 

pikamaaraketti. Teated Tel Avivi pommitamisest ei ole siiski leidnud kinnitust ja puudub info 

kannatanutest. 

10 päeva tagasi teatasid Iisraeli kaitsejõud Gaza-suunalise sõjalise operatsiooni alustamisest. 

Eelnevalt oli Gaza sektorist välja tulistatud märkimisväärselt suurel arvul rakette, sihtmärgiks 

Lõuna-Iisraeli alad. 



Vaatan, osalen, muudan! 

Taustainfo: 

Gaza sektor on üks kahest araablaste Palestiina lahusasuvast osast (teine on Jordani 

Läänekallas). See on rannariba  piirneb põhjast ja idast Iisraeliga ning edelast Egiptusega. 

Elanike arv oli 2008. aasta juuli hinnangul 1 500 202 

Kuulub formaalselt tervikuna Palestiina omavalitsuse administratsiooni alla. Alates Gaza 

lahingust juunis 2007 kontrollib Gaza tsooni radikaalne islamirühmitus Ḩamās. 

Aastatel 1967–2005 valitses Gaza tsooni Iisrael. Vastavalt Oslo lepetele kontrollib Iisrael Gaza 

tsooni õhuruumi ja territoriaalvesi, maapiiri Iisraeliga põhjas ja idas ning merepiiri läänes. 

Koostöös Egiptuse ja Euroopa Liiduga kontrollib Iisrael videolülituse kaudu kaudselt ka 

inimeste liikumist lõunapiiril Egiptusega. 

Vee- ja elektrivarustus ning telekommunikatsioonid sõltuvad Iisraelist. 

 

Ḩamās on Palestiina islamistlik liikumine ja partei. Aastal 2006 võitis Ḩamās ülekaalukalt 

esimesed Palestiina parlamendivalimised. Ḩamās püüab rajada praegusel Iisraeli, Jordani 

Läänekalda ja Gaza tsooni alal islami teokraatiat. Ta võtab endale õiguse selle nimel 

relvadega võidelda ning rajada islamiriik pealinnaga Jeruusalemmas.  

Euroopa Liit, Kanada, Ameerika Ühendriigid ja Iisrael peavad Ḩamāsi terroristlikuks 

organisatsiooniks. Ḩamāsi rünnakud Iisraeli tsiviilisikute vastu ja tema teised inimõiguste 

rikkumised on hukka mõistnud ÜRO Inimõiguste Komisjon, Amnesty International ja Human 

Rights Watch. 

 

 

Ülesanne: Uurige eelnevalt, kuidas on ÜRO varasemalt sarnases küsimuses käitunud, milline 

on teie riigi positsioon ja pakkuge välja omapoolne lahendus.  

 

Koosolekut viib läbi ÜRO Peasekretär, kuna tegemist on äärmiselt kiiret lahendust nõudva 

probleemiga. Peasekretäril on õigus kõnelejatele sõna anda ja vajadusel osapooli korrale 

kutsuda.  

Igal riigil on 7 minutit aega oma seisukohtade tutvustamiseks. Läbirääkimisteks on aega 25 

minutit. Koosoleku lõppedes peab valmis olema resolutsioon, mis paneb paika järgnevad 

tegevused.  

Resolutsiooni poolt peavad olema kõik alalised liikmed. Kui alaline liige hääletab vastu või 

loobub hääletamisest, siis resolutsiooni vastu võtta ei saa.  

 


