
  

www.tallinnakonverentsid.ee 

 

Eesti Televisioon ja Tallinna Konverentsid esitlevad: 

 
 

 

Üksikisik versus meedia ETV MEEDIAKONVERENTS 

 

 
 

PÄEVAKAVA 

 

8.30-9.00   Osavõtjate registreerimine 

 

 

I SESSIOON 9.00-10.40 

 
 

9.00-9.10   Konverentsi avamine 

Päevajuht Katrin Vaga, ETV, Pealtnägija toimetaja 
 

   Avasõnavõtt 

Ilmar Raag, ETV juhatuse esimees 

 

9.10-10.00    Jane Kirtley, Minnesota Ülikool 

 

Jane Kirtley on ekspert meediaeetika- ja õigusteaduse alal olles ise õppinud nii ajakirjandust 

kui juurat ning samuti töötanud mõlemal alal. Praegu on ta  Minnesota Ülikooli Meediaeetika 

ja Õigusteaduse õppetooli direktor ning professor.  Varem on ta olnud Reporterite 

Pressivabaduse Komitee tegevdirektor (The Reporters Committee for Freedom of the Press) 

ning praktiseeriva advokaadina esindanud meediakliente USA kohtusüsteemis. Käesoleval 

semestril on ta külalisprofessor Suffolki Ülikoolis, kus loeb massikommunikatsiooni õiguse 

(Mass Communication Law) ning informatsiooni puutumatuse õiguse loenguid (Information 

Privacy Law). 

 

Eraisiku puutumatus: Paha lugu, ajakirjanikud! 
  
Privaatsus on subjektiivne ja tabamatu mõiste, mida on raske defineerida. Mõnes ühiskonnas 

peetakse seda põhiõiguseks. Teistes, nagu näiteks Ameerika Ühendriikides lubatakse eraisiku 

puutumatuse rikkumist kui avalik huvi seda õigustab. Kuid kas indiviidil on õigus “olla rahule 

jäetud” nagu kirjutas Ameerika jurist Louis Brandeis aastal 1890. Millised on privaatsuse 

piirid? Millised on pressivabaduse piirid? Minu kõne annab ülevaate Ameerika seadustest sel 

teemal. Kommentaarid hõlmavad ka ülevaadet USA ülemkohtu ja oluliste alamkohtute 

pretsedenti loovatest otsustest nagu näiteks Bartnicki v Vopper  (raadiokanal mis andis 

eetrisse salaja lindistatud kõnesid); Wilson v. Layne (politseil ei ole õigust võtta 

arreteerimisele ajakirjanikke kaasa võtta), Cox Broadcasting v. Xohn and Florida Star v B.J.F. 

(ajakirjandus võib avaldada seksuaalkuritöö ohvri nime vaid siis, kui see on saadud ametlikust 

raportist); jt sh mõni aeg tagasi toimunud juhtum Californias, kus lennukist pildistati Barbara 

Streisandi eramut, mis tema sõnul oli tema eraellu tungimine. Trend USA seadustes on aga 
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suurema eraisiku privaatsuse kaitstuse poole. Kuidas mõjutab see uudislugude saamist ning 

läbipaistvust? Kuidas me lepitame omavahel need konkureerivad väärtused? 

 

10.00-10.45    Stephen Whittle, BBC 

 

Stephen Whittle sai BBC toimetuspoliitika järelvaatajaks 2001 aasta juulis. Tema ülesanne on 

kindlustada, et BBC vastaks kõrgeimatele eetilistele ning toimetuslikele standarditele. Whittle 

liitus BBC-ga Manchesteris 1977. aasta Maailma Kiriku Nõukogust, kus ta oli asejuht 

kommunikatsiooni alal. Kuni 1993. aastani oli ta BBC usuprogrammi juht. 1993-1996 oli ta 

BBC peamine nõustaja toimetuspoliitika alal ning aitas kirja panna esimese juhtnööride 

kogumiku BBC programmitootjatele, mis pani paika tähtsamad toimetuslikud standardid. Ta 

on saanud mitmeid auhindu oma töö eest ususaadete juures ning kuulub praegu mitmetesse 

ühingutesse, sh. Royal Society of Arts. Ta on Euroopa Meediainstituudi juhatuse liige ning 

nõustab mitmete Euroopa riikide avalik-õiguslikku ringhäälingut. 

 
Privaatsus: avalikud ja erahuvid 

 

Kuulame, kuidas Briti meedia ja seadused käsitlevad privaatsuse teemat. Kuidas me 

tasakaalustame eraisiku õigusi ja avalikke huve? Millised on peamised küsimused ja 

väljakutsed? Kuidas neid lahendada? Kas reeglid on samad kirjutavale pressile ja 

ringhäälingule? 

 

10.45-11.10     Kohvipaus 

 

II SESSIOON 11.10-13.15 

 
 

11.10-11.55   Neeme Raud, Ameerika Hääl, Deloitte Research assistent 

 

Neeme Raua haridustee on kulgenud väga mitmekülgset rada pidi: ta on lõppinud 

sotsioloogiat Moskva Riiklikus Ülikoolis, omandanud bakalaurusekraadi New Yorg´i ülikoolis 

(summa cum laude) organisatsiooni käitumise ja kommunikatsiooni erialal ning selle aasta 

veebruaris magistrikraadi Columbia ülikoolis rahvusvahelise meedia ja kommunikatsiooni 

alal. Lisaks Ameerika Häälele on ta pidevalt ka ETV eetris.  Ta  kirjutab lisaks ajalehele 

Postimees aktuaalsetel majandusteemadel – ameerika korporatiivne elu, juhtimisstrateegiad, 

organisatsiooni arendamine, branding - ajakirjadele Saldo, Ärielu ja Director. Lisaks on  

Neeme Raud on New York Foreign Press Association (FPA) liige.  

 

Televisooni (meedia) roll USA presidendivalimistel 

 

Ühendriikides öeldakse tihti, et presidendi valib tegelikult meedia, mitte rahvas. Ehkki 

meediale pannakse seejuures ehk liigne kaal poliitiliste otsuste ja valikute suunamisel, on tõsi, 

et valijaskonna arvamuse kandidaatides kujundab ajakirjandus, ennekõike televisoon, sest 

poliitikutega isiklikult silmast silma kohtuda õnnestub vaid vähestel. Seda, kui efektiivselt 

meedia valijaskonda mõjutab, kinnitab kujukalt käimasolev presidendikampaania - 

demokraatide praeguse liidri, Massachussettsi osariigi senaatori John Kerry populaarsust 

põhjendatakse osalt just sellega, et teleuudistejaamad räägivad temast kui potensiaalsest 

võitjast, mõjutades nende seisukohavõttudega ka rahva valikuid. Teisalt on huvitav vaadata 
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kuivõrd oskuslikult kontrollib/suunab meedia arutelusid Valge maja, püüdes rea 

probleemidega (Iraagi sõja eelsed valed, Ameerika endiselt kesine majandusseis) silmitsi 

seisvale president George W. Bushile luua just sellist imidzit, mis talle rahva seas 

populaarsuse tagaks. 

 

11.55-12.35   Mart Luik, DTV-Viasat direktor 

 

Mart Luik on õppinud ajakirjandust Tartu Ülikoolis. Suur huvi ajakirjanduse vastu on viinud 

teda juhtivatele kohtadele nii Päevalehes, kui ka Sõnumilehes. TV3- s alustas Mart Luik 

1998.a. uudistetoimetaja ja juhatuse liikmena ning oli aastatel 2000-2001 samas tegevjuht 

ning jätkas samas ka juhatuse liikmena. Ta on osalenud mitmetel juhtimiskonverentsidel ning 

täiendanud end juhtimise ja ajakirjanduse alal USA-s, Austrias ja Belgias. Alates 2001. 

aastast on ta Venemaal Viasati gruppi kuuluva ZAO TV Darial peadirektor.  

 

Vene tele eripära talveperioodil 

 

Intensiivne globaliseerumine tugevdab päev-päevalt domineerivate meediakeskkondade 

positsioone. Eripärad kaovad ja erinevad meediakultuurid muutuvad järjest rohkem ühte nägu. 

Aga on erandeid. Postkommunistlik Vene meedia kuulub ühena esimestest nende erandite 

hulka.  Mart Luik arutleb mittepoliitilise ajakirjanduse näidete varal, milles siis avaldub see 

eripära. Markantse näitena üksikisiku suhe meediaga, mida kokkuvõtvalt võib kirjeldada: 

Eetikareeglid sealses meedias ei toimi. Üksikisik on meedia eest kaitstud vaid seaduse 

raames. Kuivõrd seadus täpseid mängureegleid ei sätesta, püüavad koik iseenese tarkusega 

hakkama saada.  

 

 

12.35-13.15  Barbi Pilvre, AS Eesti Ekspressi Kirjastus, kultuurilisa Areen 

juhataja, Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni 

osakonna lektor 

 

Barbi Pilvre on õppinud Tartu ülikoolis eesti keelt  ja kirjandust; omab Tallinna 

Pedagoogikaülikooli magistrikraadi psühholoogias. Käesoleval hetkel on ta nii Tampere kui 

ka Tartu  Ülikooli doktorant.  Barbi Pilvre uurimisvaldkonnaks on sotsiaalne sugu (gender) ja 

meedia ning kommunikatsioon. Erialast täiendust on ta saanud Fredrikstadi 

ajakirjandusinstituudis Norras, Kesk-Euroopa Ülikool Budapestis, NORFA suvekoolis. Ta on 

avaldanud teaduslikke artikleid ning lugematult muid artikleid ja esinenud ettekannetega 

paljudel konverentsidel. Barbi Pilvre on Tallinna Pedagoogikaülikooli Naisuuringute Keskuse 

asutajaliige (1995).  
 

Kuulsuse masinavärk 

 

Barbi Pilvre analüüsib celebrity-journalismi (kõmuajakirjanduse) kangelaseks 

saamise mehhanisme, meedia kaudu saadud kuulsuse eelised ja varjukülgi Eesti 

ühiskonnas.  Kuidas on Eestis tekkinud tegelased, kes on "kuulsad ainult seetõttu, et nad on 

kuulsad"? Mis on kuulsuse kriteeriumid? Mis eristab kõmukangelasi (celebrity)  "tõelistest 

kangelastest"? Kas selliseid on veel meie meediast läbiimbunud argipäevas olemas? Mis see 

kõik tähendada võiks? 
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13.15-14.15  Lõuna 

 

 

III SESSIOON  14.15-16.45 

 
 

14.15-14.55     Daniel Vaarik, Hill and Knowlton Eesti tegevjuht 

 

Daniel Vaarik on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala, kus jätkab magistriõpinguid 

meedia ja kommunikatsiooni erialal. Daniel Vaarik on töötanud reporterina 

ning majandusajakirjanikuna mitmes Eesti meediakanalis, osalenud kriisikommunikatsiooni 

alastes projektides ning kommunikatsioonieksperdina erasektori  projektides  (Ösel Foods,  

Aura bränd). Ta on endine Eesti Vabariigi Valitsuse pressibüroo direktor ja peaministri 

nõunik ning aastal 2003 tituleeritud Eesti parimaks pressiesindajaks.  

 

Meedia uued piirid, kuidas nende järgi käia? 

 

Tihti on nii, et väga selgelt seatud piirid jäävad ajast maha. Nad on kaardi peal küll olemas, 

kuid tegelikkuses on nad rohtu kasvanud nagu piirikivi mahajäetud talu õue kõrval. Ka see, 

mida tajutakse ametliku meedia ning üksikisiku vahelise piirina meenutab üha enam tardunud 

konstruktsiooni. Just sel põhjusel jääb suur osa meediakriitikast oma olemuselt nentivaks, 

vahel lõbusaks, vahel tigedaks, kuid enamasti viljatuks lugemiseks. Kus on tegelikud piirid 

meedia ning üksikisiku vahel? Kas neid üldse enam on? 

 

14.55-15.35 Frédéric Gras 

Pariisi advokatuur, Rennes’i ülikool, Euroopa Nõukogu ekspert 

 

 

Prantsuse seadused ja indiviidi õiguste kaitse: kas uus tsensor? 

  

Isikuvabaduse teoorias on tavaks rääkida sõnavabadusest kui piiramatust vabadusest. Seda 

seetõttu, et see on parim viis garanteerida teisi vabadusi juhtides tähelepanu nende 

rikkumisele. 
 Seetõttu ei ole üllatav, et artikkel 11 prantsuse inimõiguste (põhiseaduslik õigus) 

deklaratsioonist ja artikkel 10 Euroopa Inimõiguste konventsioonist annavad esmalt 

sõnavabaduse ja siis määravad selle piirid, et see kohandada teiste inimõigustega. 
 Neid artikleid tuleb käsitleda põhimõttena, millel on erandeid. See tähendab, et põhimõte 

peab jääma põhimõtteks mitte erandiks. 

 Erandid olema rangelt määratud ja riigi poolt mitte laialt tõlgendatud. Sama peeti silmas ka 

19. sajandil kui Prantsuse parlament võttis 1881 aastal vastu pressiõiguse seaduse. 
  

Siiski võib pidada isikuõiguste tõusu demokraatlikes ühiskondades, ja eriti Prantsusmaal, 

tõeliseks väljakutseks  - kuidas säilitada tugev sõnavabadus kui peame suutma ühendada selle 

printsiibi õigusega privaatsusele (artikkel 9 Prantsuse tsiviilkoodeksis), süütuse 

presumptsiooniga (artikkel 9-1 Prantsuse tsiviilkoodeksist) ja õigusega (pärilik ning 

moraalne) oma imagole. 
   

Nüüd kui riiklik tsensor on kadunud, kas peame pidama indiviidi õiguste tõusu uueks 

(era)tsensoriks? 
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15.35-16.15   Ilmar Raag, ETV juhatuse esimees 

 

Ilmar Raag´i haridustee on  viinud teda lisaks Tartu Ülikoolile Prantsusmaale ning USA-sse: 

sealses Ohio ülikooli telekommunikatsioonikoolis omandas ta 1999. a. magistrikraadi. Ilmar 

Raag on teinud produtsenditööd filmides “Karu süda”, “Pall seinale”, ning erinevates 

videosaadetes ja lühifilmides “Tallinnfilmis”. Oma teadmisi on ta rakendanud töötades 

arendusosakonna praktikandina Phoenix Pictures Inc (USA), New Regency Prods (USA). 

Tema karjäär Eesti Televisioonis sai alguse saatejuhina ETV kinouudiste saates Ffriik ning 

on tänaseks päevaks kulmineerinud organisatsiooni juhtimisega. 

 

Kes ei taha eksida, ärgu õue mingu 

Kuigi erinevatel ajakirjandusväljaannetel on erinevad filosoofiad faktitruuduse küsimustes, 

jõuavad nad kõik lõpus ühte punkti. See on ajakirjaniku või tema valjaande soov teatud lugu 

saada. Hilisemad õiendused ei loe kuigi palju. See on ajakirjandusliku suhtekorralduse 

reaalpoliitika. See, mis määrab mingi isiku staatuse meedias, on teda ümbritsev arheotüüpiline 

lugu. Minu ettekanne võtabki vaatluse alla paar arheotüüpi ja võimal(t)used neid muuta.  

 

16.15-16.45   Vaba arvamuste vahetamine 

 

Konverentsi lõpetamine 

 

17.00-18.00    Õhtune vastuvõtt hea veini ja meeldiva muusika saatel 

 
* Korraldajatel on õigus teha programmis muudatusi 

 

KONVERENTSI  INFO: 

 

TOIMUMISE AEG:   11. märts  2004 kell 9.15 – 18.00 

 

TOIMUMISE KOHT:   Salme Kultuurikeskus 

      

OSAVÕTUMAKS    
1 in     1 090.- 

2 ja enam in       990.- 

  

      

     Hindadele lisandub käibemaks 

 

OSAVÕTUMAKS SISALDAB:  ühte konverentsipäeva 

konverentsimaterjale 

lõunasööki 

kohvipause 

õhtust vastuvõttu 

sünkroontõlget 
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REGISTREERIMINE:  Registreerimiseks täitke palun registreerimisvorm ja 

faksige või meilige see.  

Registreerida saab ka meie kodulehel.  

Seejärel saadame Teile kinnituse koos arvega 

 

REGISTREERIMISE  

TÄHTAEG:     Viimane registreerimise päev on 08.03.2004 

 

TASUMINE:     Palun tasuda Teile saadetud arve alusel: 

Tallinna Konverentsid OÜ arvele 

Ühispangas või Hansapangas 

 

LOOBUMINE:  Loobumise korral osavõtumaksu ei tagastata 

 

LISAINFORMATSIOON:   Tallinna Konverentsid 

telefon:  641 1911 

faks:   641 1911 

e-mail: kontakt@tallinnakonverentsid.ee  

www.tallinnakonverentsid.ee 

 

     Eesti Televisioon 

     telefon:  628 4168 

     e-mail: kristel.maran@etv.ee 

www.etv.ee 
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