tunnikava dokumentaalfilmile „Ouaga tüdrukud”
FILMI ANDMED:

Autor: Theresa Traore Dahlberg
Riik: Rootsi, Burkina Faso
Aasta: 2017
Filmi pikkus: 82 min
Keeled: prantsuse, eesti
Link filmile: https://maailmakool.ee/toode/ouaga-tudrukud/

TUNNI EESMÄRK:

Õpilased omandavad teadmised Burkina Faso riigi majanduslikest ja sotsiaalsetest näitajatest ning oskavad neid võrrelda teiste
riikidega. Nad mõistavad, kuid oskavad murda soostereotüüpe. Suureneb õpilaste empaatiavõime ning nad oskavad töödelda
statistilisi andmeid.

VANUSEASTE:

Gümnaasium

LÕIMING:

Ühiskonnaõpetus
Globaliseeruv maailm
Geograafia

FILMI TEEMAD:

Naiste õigused
Majandus
Riigid ja rahvad
Haridus

TUNNI KESTUS:

90 min
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TUNNIKAVA ÕPETAJALE
Filmi pikkuse tõttu on osa välja jäetud. Soovituslikes lõikudes (kogukestvus 53 minutit) keskendutakse rohkem
soostereotüüpidele ning 20ndates aastates noorte igapäevamuredele. Õpilastel on täitmiseks oma analüüsileht. Paljundused
võib teha nii igale õpilasele kui ka anda lehe paari või rühma peale täitmiseks.
TAUSTAINF0:

Burkina Faso, endine Prantsuse asumaa, on riik Lääne-Aafrikas. Burkina Faso riigikeeleks on prantsuse keel, ÜRO 2018. a
andmete kohaselt on riigi rahvaarv 19,8 miljonit inimest ning inimarengu indeksilt1 on Burkina Faso maailma riikide seas
tagantpoolt kuues. Lisainfot riigi kohta on toodud ka võrdlevas tabelis.

ENNE FILMI
VAATAMIST:

Enne filmi vaatamist paluge õpilastel oletada, millest film räägib, ehk tehke harjutus 1. Kuigi tegu on automehhaanikuks õppivate
naistega, kes kannavad koolivormi, võivad hüpoteeside hulka kuuluda ka variandid nagu naistemaffia, gäng, autovargad, vangid
vms. Pärast kiiret arutelu avaldada õige vastus. Detailid, millele pöörata tähelepanu, on selga seotud laps (igapäevamured, noor
ema), vorm (kooli tunnus, naisi ühendav seos kogu filmis, naised (eranditult), katkine auto (töö objekt), kliima ja rassikuuluvus
(tegu Aafrika riigiga, savanni ja kõrbe vaheline piirkond).
Seejärel lugege läbi küsimused harjutustes 2–4, et õpilased teaksid, millele filmi jooksul vastuseid otsida. Vaadake filmi
järgmiste episoodide kaupa:
00:00:10–00:06:28
00:08:16–00.11:28
00:14:14–00:28:25
00:34:30–00:37:20
00:54:17–00:56:20
01:02:19–01:05:17
01:13:03–01:17:57
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Statistiline näitaja, mis võtab arvesse kolme tegurit: oodatav eluiga, haridus ja elatustase

PÄRAST FILMI
VAATAMIST:

Õpilased võivad vastuseid kirjutada filmi jooksul, aga jätke ka pärast filmi lõppu veel 5 minutit aega. Paluge õpilastel oma
vastuseid teistega jagada.
Harjutus 5 viib temaatika rohkem Eestisse. Andke õpilastele aega aruteluks paaris või väikestes gruppides ning kuulake nende
vastuseid.
Harjutus 6 põhineb alltoodud tabelil ning toob võrdlusesse lisaks Eestile ja Burkina Fasole veel kolm riiki, Keenia, Afganistan ning
lääneriikidest Kanada. Andke õpilastele 15 minutit analüüsiks ning võtke tabel iga näitaja kaupa läbi. Õpetajale ideede andmiseks
on välja toodud tabeli tõlgendusvõimalused.
Harjutus 6: mõned võrdlusandmed riikide kohta (ÜRO 2018. aasta andmed)2

Burkina Faso

Keenia

Afganistan

Kanada

Eesti

Lääne-Aafrika

Ida-Aafrika

Lähis-Ida

Põhja-Ameerika

Euroopa

59,3 / 58,0

67,8 / 63,0

63,5 / 61,0

83.8 / 79.7

81.2 / 71.8

44,9 / 3,9

40,1 / 4,3

42,6 / 4,2

16.1 / 24.0

16.6 / 26.2

3

2,7

3,2

1

–0.3

64,8

39,4

68,6

4,7

3,2

6,2

11,4

8,8

6,3

6,7

6. Osalemine tööelus (% tööealistest naistest/meestest)

57,9 / 75,0

62,4 / 68,5*

19,5 / 86,7

60,6 / 69,6

56,2 / 69,9

7. Gümnaasiumiharidus omandamisel3 (100 in kohta n/m)

34,9 / 36,7

54,9 / 60,7*

39,7 / 69,6

113,9 / 112,2

110,7 / 111,1

3.8 / 7.3

3.3 / 4.7

3.6 / 13.0

–

87.4 / 57.6

9. Naisi parlamendis (%)

11

21,8

27,7

27

26,7

10. Ligipääs internetile (100 in kohta)

14

26

10,6

89,8

87,2

1. Oodatav eluiga (n/m)
2. Rahvastiku osakaal vanusegrupiti (0–14/60+)
3. Rahvastiku kasv (% aastas)
4. Väikelaste suremus (1000 imiku kohta)
5. Töötuse tase (% tööealistest)

8. Kõrgharidus omandamisel (100 in kohta n/m)
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http://data.un.org/en/

Mõningad tähelepanekud Burkina Faso kohta:
1.

Eeldatav keskmine eluiga on isegi madalam kui pikaaegsetest konfliktidest räsitud ja endiselt sõjakoldeks olevas Afganistanis, sh
üsna sarnane meestel ja naistel.
2. Alla 14-aastaseid on peaaegu 45% rahvastikust, mis toob tulevikus kaasa tööhõiveprobleemi. Eesti ja Kanada puhul eristub
tugevalt vananeva rahvastiku tendents.
3. Rahvastiku kasv on suur (maailmas kiiruselt 8. kohal3; esimesel kohal on Lõuna-Sudaan, 3,83)
4. Väikelaste ja imikute suremus on väga kõrge, peaaegu kaks korda kõrgem kui Ida-Aafrika riigis Keenias. Eriti drastiline on võrdlus
Eestiga, kus vastsündinul on üle 20 korra suurem tõenäosus ellu jääda kui Burkina Fasos.
5. Töötus on Burkina Fasos võrreldav lääneriikidega ehk üsna madal, mis tähendab, et suur osa tööealisi ka reaalselt töötavad.
6. Töötavaid naisi on palju vähem kui töötavaid mehi (islamikultuuriga Afganistanis on nihe veel suurem), mis üllatab võrdluses
teise Aafrika riigiga, kus tööhõive on üsna tasakaalus. Filmis tuli hästi välja, kuidas traditsiooniliselt peaks naine peale abiellumist
töötamise lõpetama.
7. Gümnaasiumisse läheb vaid iga kolmas burkinafasolane, samas on meeste ja naiste osakaal üsna võrdne.
8. Ülikooli suundub kaks korda rohkem mehi kui naisi (ka Eestis on tasakaal paigast ära, kuid just naiste kasuks). Võrreldes Eestiga
on kõrgharidust omandamas drastiliselt vähem inimesi.
9. Naiste osakaal parlamendis on väga madal, kusjuures kõigis ülejäänud neljas riigis on see kaks korda (või rohkem) kõrgem. See
näitab ühiskonna meestekesksust.
10. Ligipääs internetile on üsna madal. See selgitab filmis kooli ja õppemeetodite konteksti ning õpetaja suunamise ja märkmete
tegemise olulisust. Samuti on tunduvalt keerulisem Burkina Fasos olla iseõppija ehk autodidakt.
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https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=24 07.2019

1.

All on väljalõige filmi ametlikult plakatilt. Vaatle seda ja proovi aimata, millest ja kellest see film räägib? Milliseid detaile paned tähele?
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2.

Kas nõustud filmis kajastatud mõttega, et on olemas naistetööd ja meestetööd? Millistel põhjustel? Nimeta neid?

3.

Millistele argumentidele tuginevad filmis näidatud inimesed, kes arvavad, et automehhaanika on meeste valdkond? Millised on tüdrukute
reaktsioonid neile?

4.

Milliste probleemidega, lisaks õpingutele, peavad naised oma elus veel tegelema? Mille võrra need erinevad Eesti 20-aastaste omadest?
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5.

Alljärgnevalt on toodud viis ametit, kus naised teenivad meestest rohkem.4 Millised võivad olla põhjused? Kas midagi üllatab?
Palgalõhe meeste kahjuks

I Juhid reklaami ja suhtekorralduse alal

–23,8%

II Juhid toitlustuses

–20%

III Bussi- ja trammijuhid

–12%

IV Mujal liigitamata äriteenuste agendid (kirjandus-, kontserdi-, muusika-, teatri-, spordi-, reklaamiagent,
oksjonipidaja, võttegrupi administraator)

–7,8%

V Sekretärid-asjaajajad ja sekretärid-juhiabid

–6,7%

6.

Vaadake tabelit ja kirjutage üles vähemalt üks võrdlev kommentaar iga näitaja kohta. Leidke iseloomustamiseks põhjuseid, tagajärgi, näiteid
või lisainfot
Burkina Faso

Keenia

Afganistan

Kanada

Eesti

Lääne-Aafrika

Ida-Aafrika

Lähis-Ida

Põhja-Ameerika

Euroopa

59,3 / 58,0

67,8 / 63,0

63,5 / 61,0

83.8 / 79.7

81.2 / 71.8

44,9 / 3,9

40,1 / 4,3

42,6 / 4,2

16.1 / 24.0

16.6 / 26.2

3

2,7

3,2

1

–0.3

64,8

39,4

68,6

4,7

3,2

6,2

11,4

8,8

6,3

6,7

6. Osalemine tööelus (% tööealistest naistest/meestest)

57,9 / 75,0

62,4 / 68,5*

19,5 / 86,7

60,6 / 69,6

56,2 / 69,9

7. Gümnaasiumiharidus omandamisel3 (100 in kohta n/m)

34,9 / 36,7

54,9 / 60,7*

39,7 / 69,6

113,9 / 112,2

110,7 / 111,1

3.8 / 7.3

3.3 / 4.7

3.6 / 13.0

–

87.4 / 57.6

9. Naisi parlamendis (%)

11

21,8

27,7

27

26,7

10. Ligipääs internetile (100 in kohta)

14

26

10,6

89,8

87,2

1. Oodatav eluiga (n/m)
2. Rahvastiku osakaal vanusegrupiti (0–14/60+)
3. Rahvastiku kasv (% aastas)
4. Väikelaste suremus (1000 imiku kohta)
5. Töötuse tase (% tööealistest)

8. Kõrgharidus omandamisel (100 in kohta n/m)
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Andmete allikas: ametite klassifikaator 2008; Eesti Statistikaameti töötasu struktuuriuuring
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