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Sotsiaalse sõnumiga muusika – Sonita Alizadeh’ näitel
Materjali autor: Maarit Jõemägi

KOOLIASTE: IV kooliaste

AINETUND: muusikaõpetus, III kursus „Muusika 20. ja 21. sajandil”

Pop- ja rokkmuusika. Pop- ja rokkmuusika ajaloolis-sotsiaalne taust ja 
väljendusvahendid, areng ning tänapäev, muusikaelu ja muusikatööstuse 
nüüdisaegsed suunad. Muusikanäited pop- ja rokkmuusikast.

LÕIMING: Inimeseõpetuse kursus „Perekonnaõpetus”; ühiskonnaõpetuse I kursus 
„Ühiskonna areng ja demokraatia”, teema „Inimõigused”

ÕPITULEMUSED: Seondub muusikaõpetuse kursuse järgmiste õpitulemustega:

Õpilane 

• on tutvunud muusikanäidete varal džäss-, rokk- ja popmuusika väljen-
dusvahenditega ning oskab oma arvamusi argumenteeritult põhjenda-
da, mõistab muusika rolli muutumist sajandi vältel;

• oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20. ja 21. sajandi muusikastiile;
• väljendab oma arvamust ning analüüsib muusikaüritusi, kus ta on käinud 

(võimaluse korral siduda muusikaloo teemadega), rakendades omanda-
tud teadmisi ja muusikasõnavara.

TUNNI PIKKUS: 45 min

Tunnikava valmis MTÜ Mondo Välisministeeriumi projekti 
„Laste ja naiste õigused maailmas inimeste lugude 
kaudu” raames arengu- ja humanitaarabi vahenditest 
koostöös MTÜga Eesti Kodanikuhariduse Keskus.
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ABIMATERJALID: • Laul: Sonita Alizadeh „Daughters For Sale” (3:58). Kättesaadav aadressilt: 
https://www.youtube.com/watch?v=DG-T3BVa0is

• Laul: Tracy Chapman „Behind The Wall” (Live 1988) (1:53). Kättesaadav 
aadressilt: https://www.youtube.com/watch?v=mfeUZJwioio  

• Laul: M.I.A. „Borders” (Official Music Video) (4:42). Kättesaadav aadressilt: 
https://www.youtube.com/watch?v=r-Nw7HbaeWY&fbclid=I-
wAR1DEF5dN1jyyLj2yI7-xUlB9kuBDuYPYFMHdisgOlAL10jXBsagE-
wo6RGw või 

• M.I.A. „Paper Planes” (Official Music Video) (3:24). Kättesaadav aadressilt: 
https://www.youtube.com/watch?v=ewRjZoRtu0Y 

• Laul: Macklemore & Ryan Lewis „Same love feat. Mary Lambert” (Offi-
cial Video) (7:03). Kättesaadav aadressilt: https://www.youtube.com/
watch?v=hlVBg7_08n0 

• Laul: Madonna „What It Feels Like For A Girl” (Official Music Video) (4:30). 
Kättesaadav aadressilt: https://www.youtube.com/watch?v=qYwg-
G2oyUbA  

• Laul: Lady Gaga „Born this way” (7:19). Kättesaadav aadressilt: https://
www.youtube.com/watch?v=wV1FrqwZyKw  

• Laul: Janelle Monae f. Wondaland Records „Hell No Talmbout” (5:46). 
Kättesaadav aadressilt: https://www.youtube.com/watch?v=fu-
maCsQ9wKw  

• Kestliku arengu eesmärgid: http://www.terveilm.ee/leht/teabeke-
skuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/ 

• ALLIKAS 1: Sonita Alizadeh – Afganistanist pärit aktivist, kes võitleb räpi 
abil lapsabielude vastu

• TAUSTMATERJAL. Abiks õpetajale
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SISSEJUHATUS:
5 min

Õpetaja loeb ette Sonita tsitaadi: 

• „Meist igaühel on võimalus ja vahend, et maailma muuta. Minu vahend on 
mikrofon, mis on sinu oma?”

Õpetaja küsimused klassiarutelu läbiviimiseks:

• Missugusele inimesele võiks see tsitaat kuuluda?
• Kas on vaja üldse midagi muuta?
• Mida sooviksid sina muuta?

ÕPPIMINE:
25 min

Õpetaja paneb mängima Sonita loo „Tütred müügiks“ („Daughters For 

Sale“). Olenevalt sissejuhatava arutelu pikkusest otsustab õpetaja, 

kas vaadatakse terve lugu või osa sellest.  
Sonita Alizadeh „Daughters For Sale” (3:58). Kättesaadav aadressilt: 
https://www.youtube.com/watch?v=DG-T3BVa0is 

Õpetaja küsimused klassiarutelu läbiviimiseks pärast video vaatamist:

• Millised emotsioonid tekkisid seda lugu vaadates?
• Millest lugu rääkis?

Õpetaja selgitab õpilastele: Sonita Alizadeh on Afganistanist pärit 

aktivist, kes võitleb räpi abil lapsabielude vastu.

Õpetaja valib välja õpilase, kes loeb klassis ette Sonita loo (ALLIKAS 1).

• Millisest riigist oli Sonita pärit?
• Milline elu on Sonital olnud?
• Mõtle tagasi ja meenuta, mis huvitas sind, kui olid 10-aastane?
• Millistele teemadele pööras Sonita oma lauludega tähelepanu?
• Milles seisneb nende teemade olulisus?
• Miks pidi Sonita abielluma?
• Millistel põhjustel sina abielluksid?
• Millal on õpilaste meelest õige aeg abiellumiseks? Kuidas on seaduses 

määratud?

Õpetaja tutvustab õpilastele statistikat.

Tunnikava valmis MTÜ Mondo Välisministeeriumi projekti 
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VARIANT 1

Õpetaja jagab õpilased gruppidesse. Edasiseks tunni käiguks on kaks 

varianti: 

Õpetaja annab igale rühmale ühe loo, millega õpilased tutvuvad.

1. Tracy Champan „Behind The Wall” (Live 1988) (1:53). Kättesaadav aadres-
silt: https://www.youtube.com/watch?v=mfeUZJwioio 

2. M.I.A. „Borders” (Official Music Video) (4:42). Kättesaadav aadressilt: 
https://www.youtube.com/watch?v=r-Nw7HbaeWY&fbclid=IwAR-
1DEF5dN1jyyLj2yI7-xUlB9kuBDuYPYFMHdisgOlAL10jXBsagEwo6RGw

3. M.I.A. „Paper Planes” (Official Music Video) (3:24). Kättesaadav aadressilt: 
https://www.youtube.com/watch?v=ewRjZoRtu0Y 

4. Macklemore & Ryan Lewis „Same love feat. Mary Lambert” (Official 
Video)(7:03). Kättesaadav aadressilt: https://www.youtube.com/
watch?v=hlVBg7_08n0 

5. Madonna „What It Feels Like For A Girl” (Official Music Video) (4:30). Kät-
tesaadav aadressilt: https://www.youtube.com/watch?v=qYwgG2oyUbA 

6. Lady Gaga „Born this way” (7:19). Kättesaadav aadressilt: https://www.
youtube.com/watch?v=wV1FrqwZyKw 

7. Janelle Monae f. Wondaland Records „Hell No Talmbout” (5:46). Kätte-
saadav aadressilt: https://www.youtube.com/watch?v=fumaCsQ9wKw

Õpilased selgitavad jagatud loo kohta välja ja panevad kirja:

• Kes on autor ja mis on loo pealkiri?
• Millal lugu on valminud?
• Mis stiili antud lugu esindab?
• Õpilased otsivad loo sõnad. 
• Mis on loo peamine sõnum: 

• Läbi pildikeele
• Läbi sõnade

• Miks sellele teemale on oluline tähelepanu juhtida?
• Millise kestliku arengu eesmärgiga antud lugu seostub?

Kestlike arengu eesmärkidega seotud info asub siin: http://www.ter-
veilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/ 

Õpilased tutvustavad oma lugu klassile.
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VARIANT 2 • Iga grupp otsib ise sotsiaalse sõnumiga loo, kus kajastuks ka naiste ja 
laste õigustega seotud temaatika. 

• Õpilased oskavad põhjendada, miks valiti see lugu.
• Õpilased selgitavad välja: 

• Kes on autor ja mis on loo pealkiri?
• Millal lugu on valminud?
• Mis stiili antud lugu esindab?
• Õpilased otsivad loo sõnad. 
• Mis on loo peamine sõnum

• Läbi pildikeele
• Läbi sõnade 

• Miks sellele teemale on oluline tähelepanu juhtida?
• Millise kestliku arengu eesmärgiga antud lugu seostub?

Kestlike arengu eesmärkidega seotud info asub siin: http://www.ter-
veilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/ 

Õpilased tutvustavad oma lugu klassile.

KOKKUVÕTE
10 min

• Miks muusika võiks olla hea vahend sõnumi edastamiseks? 
• Milliste lugudega on õpilased kokku puutunud, mille üle on need lood 

mõtlema pannud? Kas need lood on mõjutanud neid teisiti mõtlema/
käituma?
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ALLIKAS 1: Sonita Alizadeh – Afganistanist pärit aktivist, kes võitleb räpi abil 

lapsabielude1 vastu.

Foto 1. Sonita esinemas

„Meist igaühel on võimalus ja vahend, et maailma muuta. 
Minu vahend on mikrofon, mis on sinu oma?” 
Sonita

Sonita sündis 1997. aastal ja tema varajane lapsepõlv möödus Afganis-
tanis, Herati linnas, mis oli tollal Talibani2 võimu all. Esimest korda kaalus 
Sonita perekond teda pruudiks müüa, kui tüdruk oli vaid 10-aastane. Ta 
on tõdenud, et ei saanud tollal toimuvast eriti aru. Sellest lapsabielust 
päästis teda asjaolu, et perekond põgenes Talibani eest Iraani. Sonita 
elu jätkus Iraani pealinnas Teheranis, kus ta töötas koristajana ja müüs 
käsitööd. 

Avastades kasvades endas erinevaid kunstiandeid, hakkas Sonita 
14-aastaselt eksperimenteerima räppmuusikaga. Kuigi üksinda avalik 
räppimine pole tüdrukutele lubatud, ei suutnud ta vaikida ning nii kirju-
tas Sonita oma esimese räpiloo, mis rääkis lapstööjõust. Mõne aja pärast 
märkas Sonita, et tüdrukud lahkuvad koolist ootamatult, sest nende 
perekonnad on otsustanud nad abielluma sundida. 16-aastaselt oli kord 
ka tema käes. Sonita lähedased teatasid, et neiul tuleb abielluda, kuna 
perekond vajab raha Sonita vennale naise ostmiseks.

Tarmukal neiul olid aga teistsugused unistused ja ta kirjutas räpiloo 
„Tütred müügiks”, mis kajastas nii ta enda kui ka paljude tema sõprade 
tundeid olukorras, kus neilt võetakse unistused ja perekonnad müüvad 
nad abikaasadeks sunniviisiliselt. Video muutus Youtube’i keskkon-
nas kiirelt populaarseks. Loole aitas video teha Iraani filmirežissöör 
Rokhsareh Ghaem Maghami, kel on Sonita elus olnud oluline roll. Nimelt 
maksis ta Sonita perele 2000 dollarit, et pulmad edasi lükata, aitas neiul 
saada viisa õpinguteks Ameerika Ühendriikides ning tegi tema elust ka 
dokumentaalfilmi pealkirjaga „Sonita”. 

Nii Sonita räppimine lapsabielude vastu kui ka film on pälvinud laialdast 
tähelepanu ja aidanud kaasa aruteludele sel teemal üle maailma. Täna 
õpib Sonita Ameerika Ühendriikide pealinnas Washingtonis ülikoolis ja 
jätkab oma aktivismi koostöös Ameerika vabaühendusega Strongheart 
Group. Ta esineb erinevatel üritustel, jagab intervjuusid ja aitab igati kaa-
sa, et tõmmata teemale tähelepanu, et lapsed ei peaks abielluma.

1    Lapsabieluga on tegemist juhul, kui üks või mõlemad abiellujad on nooremad kui 18 
eluaastat. Enamus lapsabielusid maailmas on sunnitud abielud, kus lapselt nõusolekut ei 
küsita ja abiellumise korraldavad laste perekonnad. Tegu on levinud probleemiga, igal aastal 
sunnitakse niimoodi abielluma 12 miljonit tüdrukut, üks pea iga kahe sekundi tagant.

2    Taliban on radikaalne sunniitide islamiliikumine, mis ei austa seadusi, inimõigusi ning 
kehtestab vajadusel oma võimu läbi vägivalla.
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Kasutatud allikad: 

Khaleeli, Homa. (24.10.2016). Sonita’s director: why I paid $2,000 to stop a 
rapper being sold into a forced marriage. Guardian.

Carr, Flora. (17.05.2018). Rapping for Freedom. Time.

Hackwill, Robert. (01.12.2015). A marriage made in music; the extraordinary 
tale of Afghan rapper Sonita Alizadeh. Euronews.

Sonita koduleht https://www.sonita.org/

Girls Not Brides koduleht https://www.girlsnotbrides.org/about-child-
marriage/ 

Foto: State Department / Lawrence Schwartz https://www.flickr.com/
photos/iip-photo-archive/25529755213

„Brides for sale” video: https://www.youtube.com/watch?v=n65w1DU8c-
GU

Joonis 1. Sonita elus olulised kohad maailmas.
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TAUSTMATERJAL: Abiks õpetajale

Seoste loomisel kestliku arengu eesmärkidega on hea eelnevalt tutvuda 
õpetajal lisamaterjaliga: ülevaatlik info, faktid ja täpsemad eesmärgid: 
http://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-aren-
gu-eesmargid/
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